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Innledning
Skillingsviser i nye medier

Hva assosierer vi med skillingsviser i dag? Antikviteter og gotisk 
skrift, patos og romantikk, sentimentale viser om Titanics forlis 
og en brystsvak liten pige i en sal på hospitalet? Rent mediehisto-
risk fremstår skillingsvisen som en antikvitet. Som sjanger er den 
først og fremst definert ut fra sitt medium, nemlig skillingstryk-
ket, et lite sanghefte, solgt for en skilling eller to, med en enorm 
popularitet gjennom 400 år. Lignende trykksaker ble produsert 
over hele Europa: I England kalte man dem broadside ballads, 
i Frankrike canards, i Tyskland lieder og flugblätter. De eldste 
skillingstrykkene vi har bevart i Skandinavia, stammer fra ca. 
1550, de yngste fra 1950. På det tidspunktet hadde andre medier 
overtatt formidlingen av sanger: notetrykk, sangbøker, radio, 
grammofon, film, og etter hvert også TV og digitale medier. De 
gamle skillingstrykkene ble stuet bort i biblioteker og museer 
rundt om i landet, nedsnakket og halvveis glemt av både musikk- 
og litteraturvitenskapen. Men de gikk ikke tapt. I folkemusikk- og 
visemiljøene fantes det artister som førte arven videre, og blant 
folkeminnegranskerne og litteraturviterne dukket det opp en 
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og annen ildsjel som tok fatt i materialet. Verdifull innsamling 
ble også utført i privat regi. Det store forskningsløftet kom på 
2000-tallet, med omfattende arkivstudier, tekstanalyser og digi-
talisering av skillingstrykk. I Norge er det forskere fra NTNU 
og Nasjonalbiblioteket som har ledet an, og de har gravd frem 
en stor og overraskende variert sangskatt.

Noen av resultatene fra dette arbeidet er publisert i boka Skil-
lingsvisene i Norge, 1550–1950: Studier i en forsømt kulturarv, redi-
gert av Siv Gøril Brandtzæg og Karin Strand. Den utgis samtidig 
med boka du leser nå, som handler om arven fra skillingsvisene 
i moderne tid. Etter at skillingstrykkene forsvant, fant nemlig 
visene veien til nye medier og scener, fra 1920-tallets kabareter 
via radio og vinylplater til 2020-tallets koronasanger på internett. 
Koronasangene står i en lang tradisjon av epidemiske sanger, og 
dette sier litt om grunnlaget for skillingsvisens stayerevne. Når 
krisen rammer, har vi behov for å synge om den.

Men er det ikke en selvmotsigelse å snakke om skillingsviser 
uten skillingstrykk – er det ikke nettopp mediet som definerer 
sjangeren? Noen vil mene det. Men en rent mediebasert definisjon 
(«en visetekst i et skillingstrykk») møter også problemer. Noen 
ganger ble kjente dikt – blant annet av Adam Oehlenschläger 
og H.C. Andersen – publisert i skillingstrykk. Ble de dermed 
skillingsviser? Andre sanger – som «I en sal på hospitalet» – har i 
generasjoner blitt erfart og sunget som skillingsviser, uten at de har 
vært publisert som skillingstrykk. Er de likevel ikke skillingsviser? 
Blir de det i så fall igjen dersom det skulle dukke opp et trykk i 
et arkiv? Slike innvendinger taler for å utvide definisjonen. Også 
estetiske og tematiske særtrekk må regnes med. Det er disse som 
har blitt tradert, re-mediert, parodiert og videreutviklet i moderne 
tid, og som gjør skillingsvisen til noe mer enn en antikvitet.

Hvilke estetiske og tematiske forhold er det tale om? Det er 
ikke så enkelt å slå fast, for skillingsvisematerialet viser seg å være 
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svært mangfoldig. Ser vi på den tematiske siden av saken, finner 
vi viser om alle tenkelige emner: store og små ildebranner, forlis, 
ulykker, mord og henrettelser, kometobservasjoner, skandaler, 
arbeiderstreiker, velosipedens fortreffelighet, det kommende 
kommunevalget – flyktige hendelser og lokale saksforhold som 
har gått i glemmeboken, men som i sin tid var viktige nok til å få 
plass i et skillingstrykk. Flyktigheten bidrar til å forklare hvorfor 
de aller fleste visene som i sin tid ble skrevet, solgt og sunget, i 
dag er henvist til museenes mørke kjellere: Det som er nytt, blir 
fort gammelt nytt. At skillingsvisen har gjenspeilet publikums 
stadig endrede interessesfærer over fire decennier, gjør det nær-
mest umulig å definere hva som er en typisk skillingsvise. Men 
kanskje er det nettopp i utfordringen med å avgrense den at vi 
kommer nærmest en definisjon. Et særtrekk ved skillingsvisen er 
at den til enhver tid har blitt tilpasset strømninger og tendenser 
i sin samtid. Aktualitet er ikke unikt for denne sjangeren, men 
skillingstrykkets begrensede format – en håndfull vers i et lite, 
trykt hefte – gjorde veien usedvanlig kort fra sak til trykkpresse.

De samtidsorienterte, journalistiske nyhetsvisene tilhører 
en europeisk visetype med stor utbredelse. Likevel var den bare 
én av mange undersjangre. Like så populære var viser som ble 
til annetsteds, for så å bli adaptert inn i skillingstrykkmediet. 
Middelalderballader og populære folkeviser om kjærlighet er 
eksempler på den siste typen – folkelige sanger med en allmenn, 
tidløs appell. Traderingen, visens levde liv i muntlig kultur, hører 
naturlig med i en sjangerdefinisjon, selv om bruken av visene 
kan være vanskelig å spore. En liten, men viktig indikasjon på 
sanglyrisk bruksfunksjon finner vi på skillingstrykkenes tittel-
sider, hvor det som oftest oppgis en melodi som visen kan synges 
til. Bruken av contrafaktum – nye tekster til gamle melodier 
– har en lang tradisjon i de fleste europeiske land. Det peker 
mot kollektiv bruk og gjenbruk av viser. Andre undersjangre 
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er knyttet til publikumssegmentet: sjømannsviser, rallarviser, 
taterviser, emigrantviser, soldatviser og forbryterviser. Det er 
ikke tilfeldig at mange av disse visetypene er orientert mot lavere 
samfunnsklasser. Skillingsvisens særlige appell blant allmuen er 
en vesentlig del av dens identitet, selv om dette først og fremst 
gjelder fra midten av 1800-tallet, perioden da skillingstrykket 
ble en masseprodusert og derfor billig trykksak.

Ser vi på den estetiske siden av saken, kan det være nyttig å 
avgrense skillingsvisene fra folkevisene. I motsetning til disse, er 
skillingsvisene som regel individuelt, ikke kollektivt, tilvirket. De 
er typisk skriftlige produkter, og selv om de gjenbruker klisjeer 
og formularer, mangler de folkevisenes repetisjonselementer, for 
eksempel omkved. Det er i hovedsak tale om strofiske dikt med en 
viss enkelhet i stilen. Originalitet og språklig eleganse er underord-
net, det avgjørende er at visen fungerer til sitt bruk. Skillingsvisene 
underlegger seg ikke den romantiske geniestetikkens krav, selv om 
den kan hente inspirasjon derfra. Et påfallende trekk er derimot 
referansene til bestemte hendelser, personer, steder og tidspunkter, 
særlig i visene om dødsfall, ulykker, forbrytelser og andre store 
begivenheter. Dette er autentisitetsmarkører som garanterer for 
sannhets- og nyhetsverdien. Samtidig kan forfatterne ta seg dik-
teriske friheter, slik at visene balanserer mellom fakta og fiksjon.

Slike tematiske, estetiske og sosiale forhold hører med til 
begrepet skillingsvise, og de er i større eller mindre grad for-
bundet med skillingstrykket som medium. (Når vi i denne boka 
refererer til skillingstrykk, markerer vi det med kursiv, mens vi 
bruker anførselstegn om sangtitler.) Det dreier seg om folkelige, 
skriftbaserte sanger rettet inn mot samtidens interessefelt, enten 
det gjelder aktuelle hendelser eller tidløse tema som kjærlighet 
og religion. Av respekt for sjangerspørsmålets kompleksitet har 
redaktørene likevel valgt å ikke bruke betegnelsen «moderne 
skillingsviser» om de sangene som omtales i denne boka. Noen 
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av dem er gamle skillingsviser som er tilpasset nye medier, mens 
andre er nye sanger som trekker veksler på tradisjonen, enten 
tematisk, estetisk eller funksjonelt.

Når historiske stiltrekk brukes i nye medie- og samfunns-
messige sammenhenger, får de nye funksjoner. Det gjelder ikke 
minst når den opprinnelige brukssituasjonen er borte. Før i 
tida sang rallarer til arbeid og fest – nå hører vi visene deres i 
utsøkte musikalske arrangementer via strømmetjenester. Det 
er den estetiske opplevelsen som har blitt det viktigste, i tillegg 
til dannelsesaspektet (innsikt i rallarens livsverden) og det eksis-
tensielle aspektet (påminnelse om livets vilkår). I dag kjenner vi 
nyhetene lenge før en visesanger rekker å lage en sang om dem, så 
når sangen endelig kommer, får den en kommente rende og ofte 
satirisk funksjon, snarere enn en nyhetsformidlende funksjon. 
Og stiltrekk som før skulle garantere for autentisitet – navn, 
sted og stilling – kan få en komisk effekt, som når Ole Paus 
synger «Balladen om Politiinspektør Rynning-Tønnesen og 
sekretær Andreassen ved Bergen Politikammer». Men de mo-
derne sangene har likevel beholdt den folkelige stilen og den 
samtidsorienterte vinklingen.

Tittelen på denne boka – Arven fra skillingsvisene – er ikke 
ment som en biologisk metafor, men peker snarere på et arveopp-
gjør. De gamle skillingsviseforfatterne, trykkerne og innsamlerne 
har etterlatt seg en kulturarv som nye generasjoner må forvalte. 
Enkelte deler av arven forkastes, andre deler tas vare på. Noen 
artister holder tradisjonen i hevd gjennom re-medieringer, andre 
omdikter og omformer materialet, mens atter andre benytter 
utvalgte tradisjonselementer i helt nye sanger.

*
Kapitlene er organisert i tre deler. Den første, Skillingsvisens 
tradisjonsbærere, tar for seg noen av de fremste utøverne og 
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fornyerne av tradisjonsmaterialet. Ole Karlsen skriver i «Alf 
Prøysen og skillingsvisene» om Prøysens omfattende arbeid 
med å samle inn viser, gjøre dem til sine, og bruke dem som 
inspirasjon til egne sanger. Innsamlingen holdt han på med hele 
livet, og han publiserte mange av visene i Magasinet for alle på 
1950- og 60-tallet. De ble senere utgitt i bokform, redigert av 
Nils Johan Rud. Prøysen kunne også omarbeide og innarbeide 
dem i sitt eget dikteriske univers, som «Lille vakre Anna» eller 
«Tordivelen og flua». Skillingsvisene ble en katalysator for hans 
skapende kraft, og noen av de beste tekstene er inspirert av dem, 
som «Steinrøysa neri bakken» og «Lomnæsvisa». Den siste 
tar utgangspunkt i selvmordsmotivet, men her gjør Prøysen en 
kastvending: Jenta reddes fra drukningsdøden, og får siden et 
ulykkelig liv hvor hun «spikke fliser ta dag og natt». Teksten 
ble tonesatt av Geirr Tveitt, etter at Alf Cranner hadde gitt opp. 
Prøysen delte ikke oppfatningen om en kvalitetsforskjell mellom 
dikt og viser. Hans program gikk ut på å dekonstruere skillet 
mellom skrift- og sanglyrikk.

I Svein Slettans «Elias Akselsen – tatersanger i skillingsvi-
setradisjonen» møter vi en annen fremragende tradisjonsbærer 
og -fornyer. Slik Prøysen kunne gjøre alle slags viser til «prøy-
senviser», gjør Elias Akselsen dem til «taterviser», enten de er 
salmer eller skillingsviser. Som sanger fyller han konsertlokalet 
med et sterkt personlig nærvær og knytter sin egen livshistorie 
til sangene han fremfører, slik at liv, dikt og fortelling går over 
i hverandre. Sentralt for tatervisene er spenningen mellom de 
fastboende («buroene») og de reisende taterne, som i «Buro-
bengen», hvor forsøket på å overskride grensen mellom de to 
livsformene ender i tragedie. Musikalsk går taterslengen sammen 
med klanger fra både ungarsk, balkansk og norsk folkemusikk, 
samt bluegrass og annen tradisjonsmusikk. Sangene har et me-
lodramatisk preg med et sterkt eksistensielt potensial, og dette 
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potensialet makter Elias Akselsen å realisere på en måte som kan 
sammenlignes med Édith Piaf.

Rallarene hadde også sin sangtradisjon. En rallar var en noma-
disk arbeider som tok de jobbene han kunne få under den store 
utbyggingen og moderniseringen av infrastruktur og industri 
i Skandinavia, ikke minst jernbaneutbyggingen. I «Rallarvisa 
som rallarpop» skriver Johan Magnus Staxrud om rallarvisen 
som sjanger og om bandet Grove horns album Rallarpop fra 2015. 
Rallarvisene handler om hardt arbeid og dårlige levekår, om frihet 
og adspredelse, om kjærlighet, stolthet og død. Noen kunne synges 
til feiselslagenes rytme, og slik ble arbeiderdiktning koblet til en 
folkevisetradisjon. Staxrud analyserer Grove horns innspilling av 
«Rallare Villmann» og «Prostvisa på banan Gällivara- Ofoten» 
og viser hvordan bandet gjennom folke musikkinspirerte pop- 
arrangementer nedbygger avstanden i tid, rom og miljø, slik at 
vi kan leve oss inn i rallarlivet.

En av de mest kjente skillingsvisene i Norden ble skrevet i 
København i 1782 av en nordmann med hjemlengsel: Edvard 
Storm. «Sinklarvisa» handler om slaget på Kringen i 1612, hvor 
gudbrandsdølene nedkjempet den skotske hæren ledet av oberst 
George Sinclair. Den har vært sunget i snart 250 år. Både i Norge 
og på Færøyene er den på sangdans-repertoaret, og artister som 
Lillebjørn Nilsen og Folque har spilt inn sine versjoner av den. 
I «Sinklarvisa. Skillingsvisa som samlet Norge til ett rike» tar 
Anne Sigrid Refsum oss med gjennom sangens historie. Den 
ble nesten umiddelbart en hit, og utover på 1800-tallet ble den i 
langt større grad enn «Norges Skaal» og «Sønner av Norge» 
et nasjonalpatriotisk samlingspunkt. Bare «Ja, vi elsker» gjorde 
den rangen stridig – og Bjørnson refererer også til den i linjene 
«Bønder sine Øxer brynte, hvor en Hær drog frem». Storms 
vise har vært sunget til mange ulike melodier, men de fleste er 
varianter av den vakre spanske folkemelodien «La Folia».
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Bokas andre del, Skillingsvisens transformasjoner, retter opp-
merksomheten mot prosessen med å overføre en tekst fra et 
skillingstrykk til et nytt medium eller en ny kontekst – et note-
trykk, en grammofonplate eller en fremført vise. Trond Hau-
gens «Skillingsvisas overganger. En studie av ei kabaretvise fra 
1920-tallet» er en arkivstudie som tar utgangspunkt i et anonymt 
og udatert skillingstrykk, Skyggen av Karl Johan. Viseteksten 
handler om en kvinne som sviktes av sin kjæreste og ender opp 
som prostituert. Den ble skrevet av Rudolf Mjølstad, tonesatt 
av valsekongen Reidar Thommesen, sunget av revyartisten Frida 
Selberg og innspilt på plate (med svensk tekst) av Ernst Rolf i 
Berlin i 1923. Studien viser hvordan melodier og tekster virvlet 
ut fra kabaretscenen og inn i offentligheten i begynnelsen av det 
20. århundret, i form av mer eller mindre autoriserte skillings-
trykk, notetrykk og grammofonplater. Sirkulasjonen av sanger 
gjennom ulike medier i denne perioden gjør det mulig å betrakte 
skillingsvisen som en av populærkulturens viktigste forformer.

I «Frem fra glemselen. En historie om Norges mestselgende 
plateserie» skriver Astrid Nora Ressem og Hans-Hinrich The-
dens om et forunderlig kapittel i norsk mediehistorie. Hvordan 
kunne den lange rekken LP-plater med gamle viser i «oppfrisket 
stil» – utgitt mellom 1974 og 2017 – bli en så formidabel suksess? 
Idéen til plateserien oppsto hos Per Johan Skjærstad, som allerede 
i ungdommen hadde begynt å samle inn gamle viser. Historien 
om Norges mestselgende plateserie er også en historie om RCAs 
Arne Sigvaldsen, som så potensialet i serien, om to halvproffe 
vokalister som sto inne for det de sang, om helproffe arrangører 
og musikere, om god markedsføring og om et publikum som 
ikke lot seg diktere av den progressive kritikkens gode smak. 
Skillingsviser med country-inspirerte arrangementer – hvorfor 
ikke? Som reklamen lød oppunder jul i 1974: «Bestemor kan 
dem – du kan lære dem!»
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Fra utøverens side kan re-medieringsprosessen ta til i musikk-
arkivene. Karolina Westling reflekterer i «Fra musikkmanuskript 
til konsert. Skillingsviser i et utøverperspektiv» over hvordan 
hun arbeider frem en forestilling med utgangspunkt i gamle 
visenedtegnelser. Eksemplene er hentet fra Ludvig Mathias Linde-
mans samlinger fra Vestfold fra 1868–69. Slike manuskripter kan 
være vanskelige å tolke, dels fordi de er hurtig nedtegnet, og dels 
fordi de kan være tilpasset innsamlerens egen musikalske smak. 
Det gjelder ikke minst den rytmiske markeringen. Ved hjelp 
av arkivopptak av eldre sangere og nyere teorier om rytmikk i 
stevtradisjonen viser Westling hvordan sangene kan fremføres 
på en annen måte enn man i dag kunne forvente. Når det gjelder 
den litterære siden av saken, ligger det utfordringer både i jakten 
på nye strofer og tekstvarianter, og med å kontekstualisere eldre 
tekster i møtet med et moderne publikum.

Bokas tredje del, Skillingsvisens aktualitet, handler om hvor-
dan moderne artister trekker veksler på skillingsvisetradisjonen 
når de skriver sanger med en sterk og ofte politisk samtidsorien-
tering. Det gjelder ikke minst nobelprisvinneren fra 2016, som 
i den tidlige fasen av karrieren var knyttet til New Yorks folk 
song-miljø og tidsskriftet Broadside. I «Bob Dylans John Wesley 
Harding. Skillingsviser og sosialban ditter etter kjærlighets-
sommeren» skriver Michael J. Prince om hvordan visse skillings-
viser – for eksempel om Robin Hood – har bidratt til å forme 
kulturmyter, og hvordan Dylan med sitt album fra 1967 gjorde 
noe lignende. Han omformet den beryktede revolvermannen 
John Wesley Hardin (uten g) til en Robin Hood-skikkelse, 
brukte streikevisen «Joe Hill» som musikalsk forelegg for 
«I Dreamed I Saw St. Augustine», og skrev om immigranter, 
omstreifere og leietakere på en måte som dannet et motbilde 
til tvilsomme utviklingstendenser i det amerikanske samfun-
net. Samtidig ble albumet – med sitt nøkterne musikalske og 
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visuelle uttrykk – et motbilde til den psykedeliske trenden i 
populærmusikken.

Også i den norske politiske offentligheten er skillingsvise- 
estetikken blitt revitalisert. Berømt og beryktet er Ole Paus’ 
musikk-avis Paus-Posten, som kom i tre utgaver i 1977–78 og i 
en ekstra-utgave i 1996. Den vakte oppsikt gjennom sin karikerte 
fremstilling av navngitte politikere, kulturpersonligheter og of-
fentlige tjenestemenn. I «Paus-Posten. Nyhetsviser som politisk 
satire» diskuterer Bjarne Markussen hvordan Paus opererer 
som satiriker ved å bruke avisnyheter som råstoff og filtrere dem 
gjennom skillingsvisens og populærmusikkens formspråk. Som 
eksempler brukes en håndfull sanger knyttet til tre store nyhets-
saker på slutten av 1970-tallet: Mossads likvidasjon av Ahmed 
Bouchikhi på Lillehammer, sprengningen av bokhandelen Ok-
tober i Tromsø, og demonutdrivelsen i Os utenfor Bergen. Paus’ 
satire retter seg mot maktmisbruk, hovmod og nedsnakking, 
og går på tvers av vanlige politiske skillelinjer. Både kristne og 
kommunister klaget ham inn for Kringkastingsrådet.

En annen gjenganger i klagene til Kringkastingsrådet var 
radioprogrammet Hallo i uken, som gikk på lufta i 20 år (1989–
2009) med Else Michelet som programleder og senere som pro-
dusent. I intervjuet «Forutsetningen for å ha noe på hjertet er at 
man har et hjerte å ha noe på» forteller hun om sitt arbeid som 
NRK-medarbeider og kabaret-artist. For Michelet og hennes 
medarbeidere skulle satiren alltid sparke oppover. Maktkritik-
ken var målet, humoren var middelet og lyden var mediet. Hun 
skrev heller om andre enn om seg selv. I sangtekstene – som ofte 
var laget til kjente melodier – kunne hun ta opp ømtålige tema 
som innvandring, prostitusjon, vold og tvangssterilisering. Det 
gjorde hun på en dristig, men også sensitiv måte. Hun var en 
markant skikkelse i kvinnebevegelsen, men hadde som prinsipp 
at ingen skulle forlate hennes forestillinger med krumbøyd rygg. 
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Flere av Michelets sangtekster er publisert her for første gang, 
og intervjuet med Bjarne Markussen ble det siste hun ga før hun 
døde i mai 2021.

Samtidsorientering var et av skillingsvisens særmerker i de 
fire århundrene skillingstrykk ble produsert. Helt fra 1500-tallet 
og frem til skillingstrykkets siste fase på 1900-tallet ga aktuelle 
hendelser – ofte tragiske og dramatiske ulykker og katastrofer 
– stoff til visene. En slik journalistisk inngang til sanglyrikken 
er i utgangspunktet fjernt fra dagens sanglyrikk, som helst er 
sentrallyrisk og «tidløs». Men også i vår samtid kan behovet 
for å gå inn i samtiden og skildre en pågående hendelse oppstå, 
særlig hvis hendelsen er dramatisk nok. I antologiens avslut-
ningskapittel, «Syke sanger. Fra epidemiske skillingsviser til 
pandemisk pop», skriver Siv Gøril Brandtzæg hvordan en rekke 
norske og internasjonale artister grep tastatur og mikrofon for å 
gi sine sanglyriske tolkninger av den globale koronapandemien 
som rammet verden våren 2020: Fra Bjørn Eidsvågs alvorstunge 
sangtekster om håp og nåde i krisetid til den ungdommelige 
superhiten «Karantene» av Tix, fra skarp satire i Songar frå 
Nyheitene til enkle, didaktiske beredskapssanger om håndvask 
og smittetiltak. Medieplattformene som disse sangene deles på 
er nye, men idéen om å gi sanglyriske bearbeidelser av kriser og 
sykdom er like gammel som skillingsvisene.

*
Boka er blitt til i pandemiens år, 2020 og 2021, og det meste 
av arbeidet har blitt gjort på hjemmekontor. Før pandemien 
fikk forfattere og redaktører heldigvis muligheten til å møtes 
på to seminarer i regi av Forskningsgruppe for sanglyrikk ved 
Universitetet i Agder. Antologien er et samarbeid mellom denne 
forskningsgruppen og prosjektet Skillingsvisene i Norge, 1550–
1950: Den forsømte kulturarven, basert ved NTNU og finansiert 
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av Norges forskningsråd. Redaktørene ønsker å takke forfatterne, 
forlagsredaktør Kristian Wikborg Wiese i Scandinavian Aca-
demic Press, og Kristin Maaseide, som ga oss undertittelen på 
boka. Vi takker også NTNU og UiA for velvilje og trykkestøtte.

Trondheim og Kristiansand, oktober 2021
Siv Gøril Brandtzæg og Bjarne Markussen



Del 1

Skillingsvisens 
tradisjonsbærere
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Alf Prøysen og arven 
fra skillingsvisene

Ole Karlsen

Slik lød Alf Prøysens lørdagsstubb «Vise» i Arbeiderbladet den 
27. mars 1954:

Dom kan tala på pene viser, men du skulle høre visa om han 
Harald Storberj og a Klara!

En pige så yndig og ren som en lilje
gikk glad til en dans med sin utvalgte venn.
Der valsen gikk gyngende lett over tilje
for svaiende piger og håndsterke menn.

Og pigen den yndige hevet sin hake
mot lampenes prismer så hårflommen fløt
og elskeren sagde – det finns ei din make,
så dugg frisk og ærlig, forstandig og søt.
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Sig, vil du meg følge til livsveiens ende
sig, vil du meg følge til livslykkens land,
sig, vil du meg love at aldri omvende
selv om du er kommet av ringere stand.

Ja, jeg skal deg følge til livsveiens ende
ja, jeg skal deg følge til livsveiens land
ja jeg skal deg love at aldri omvende
selv om du er kommet av høyere stand.

Da ballet var over satt pigen tilbage
og året derefter hun fødte en sønn.
Hun gred i hans lokker, thi nu fikk hun smake
den høyere stands urettferdige lønn.

Hun kysset sitt barn og til tjernet hun hastet,
– det nattsorte tjern ved den opplyste borg,
hun favnet sitt barn og i tjernet seg kastet
og druknet seg selv og sitt barn og sin sorg.

Hun sank mot en glemsel og søkte en stjerne
hun vernet et minde og slukket sin kval.
Og siden så spøker det alltid ved tjernet
når valsene går i den opplyste sal.

Ja, akkurat slik skulle den visa lyde om skjønn Klara og unger-
svenn Harald Storberj.

– Men trur du itte hu Klara gjorde kastvending midt i visa. 
Når hu skjønte å mange klokka var, så tok hu det så rolig hu 
kunne og reiste hematt tel mor og far sin, og der var hu til klokka 
ni. Så reiste hu tel byn, og mor og far hennes fekk en ny ungdom, 
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det var stas og glede dag opp og dag i mente. Og nå er agift. Og 
går tur med mann og barnevogn rundt Storberj- tjernet.1

Med det gammelmodige «en pige» og klisjeen «så yndig og ren 
som en lilje» i første vers i selve visa i denne prosastubben er vi 
umiddelbart hensatt i skillingsvisenes verden.2 Og der forblir 
vi: En kjærlighetsaffære på tvers av standsforskjeller fører til 
at en «lausunge» blir født, hvorpå mora (som er av «ringere 
stand») i sorg og fortvilelse kaster seg i tjernet og tar livet av seg 
selv og sin nyfødte – mens «valsene» hos de «av høyere stand» 
fortsetter «i den opplyste sal». Slikt er skillingsvisemateriale, 
noe som også understrekes av det høystemte, ekstrem-lyriske 
diktspråket som er ispedd «formler» («pigen den yndige») så 
vel som distanserende, «fremmed» språk – gammelt riksmål 
eller dansk.

At en vise ikke skal ende i moll, var en stadig gjentatt pro-
gramerklæring fra Prøysens side. Prosastubben «Vise» ender 
da heller ikke i moll, men får en lykkelig utgang for både mor 
og barn. Likevel står den skillingsviselignende visa igjen med 
sitt dramatiske forløp og tragiske utfall som et godt eksempel 
på det Prøysen kalte «almuens opera», og som han beskrev slik 
på platecoveret til Alf Cranners LP fra 1970, som nettopp fikk 
navnet Almuens opera:

Det er så lett å le av en skillingsvise, den er jo så naiv. «Kjøkken-
pigeviser» ble de gjerne kalt. Herskapet lo når kjøkkenpigen sang 
sine bedrøvelige viser i sitt lille kryp-inn med heklet sengeteppe 
og tent måneskinnslampe. De forsto ikke skillingsvisenes varme 
lidenskap – og så lo de … Herskapet gikk i operaen der det var lyse-
kroner og tepper i mørkerød fløyel, hvor aldrende primadonnaer 
slo ut sin vifte og sang at de var sytten år. Hadde kjøkkenpigen sett 
dét, ville det vært hennes tur til å le – og ikke forstå…3
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Klassebevisst setter altså Prøysen (1914–1970) herskap mot tjenere 
og trekker linjer mellom lavkultur og høykultur; selv stiller han 
seg på de lave og det laves side. Han fikk da også oppleve at skil-
lingslitteraturen fikk sin rettmessige plass i den store visebølgens 
repertoar på 1960-tallet på linje med den klassiske balladen og en 
rekke andre viseformer, ikke minst hos en av visebølgens fremste 
utøvere, Alf Cranner. Man kunne være fristet til å lage en ana-
logi mellom skillingsvisa og den klassiske balladen: 1700-tallets 
diktere hadde i beste fall et avmålt, til dels et humoristisk-ironisk 
forhold til balladen, men den kom til heder og verdighet hos 
romantikerne på ulike måter, ikke minst i et produktivt forhold 
til en av romantikkens mange innovasjoner, kunstballaden. Slik 
også med skillingsvisa og skillingsestetikken 150 år senere. Den 
inngikk i visekunstnernes repertoar og fungerer skapende i ny 
diktning, ikke minst i Prøysens store forfatterskap.

Viseforskning og forvaltning

I Muntre minner fra Hedemarken. Viser på ei fjøl (1959) skriver 
Prøysen følgende i forordet:

Je har samle viser i mange år, så je veit å je tala ti. Je tenkte engong 
å få gitt ut æille de gamle visen i ei bok, men je har itte kømmi så 
langt. Det er så uhorvelig mange variasjoner tå hår enkelt vise, så 
det vil bli et kjempearbe. Derfor har je plukke ut tolv viser som je 
hørde som smågutt og spikke tolv fjøler så visen ska få noe å ræka på.4

De tolv fjølene Prøysen spikker, er tolv kortprosatekster som 
alle forteller om husmannsmiljøet langs Prestvægen i Ringsaker 
der han vokste opp, et fattigmannsmiljø i ei bakli med stuer 
som hadde storslåtte (og galgenhumoristiske) navn: Prøysen, 
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Kvit-Russlæinn, Rau-Russlæinn, Øver- og Ner-Hamborg, osv. 
Disse tolv barndomserindringene munner ut i det Prøysen kalte 
«de gamle visene», eller – for tre av tekstenes vedkommende – de 
har viseteksten innmontert i selve fortellinga. Selve fortellingene 
er i varierende grad knyttet direkte til den visa som står sentralt: 
en beretning om standsforskjeller og husmannsvilkår ender opp i 
visa om «Husmanden»; når «taterfølgjer» med personligheter 
og tradisjonsbærere som Tater-Marja med ektemannen Væil-
lers-Petter kom forbi, ble det tatersanger (som «Burobengen»); 
kom det en loffer som Biri-Bernt, ble det ei loffervise; kom Frelses-
armeen fra Brumunddal opp til Rudshøgda, ble det folkelige, 
religiøse sanger; ettersom det hang et bilde av Amerika-båten 
i alle husmannsstuer, sang de emigrantviser. Kort sagt beretter 
Muntre minner fra Hedemarken. Viser på ei fjøl om et rikt mu-
sikalsk miljø i disse husmannsstuene,5 ikke minst i Prøysen der 
faren sang viser på «rallarsvensk» som han hadde lært da han 
var på vinterskogsarbeid i Odalen. Mora var også et oppkomme 
av sangtekster og samtidig også belest i de litterære klassikere.

Med sin klisterhjerne for viser kunne Prøysen hundrevis alt 
før han gikk ut av folkeskolen.6 Muntre minner fra Hedemarken. 
Viser på ei fjøl slutter med at Prøysen må levere inn skolebøkene 
etter endt skolegang, og da læreren ser gjennom «Pontoppidans 
forklaring», finner han Prøysens håndskrevne versjon av «visa 
om Svigermor og’n Evensen og kjerringa og jeg».7 Dette er på 
mange vis betegnende for Prøysen og det folkelige miljøet han 
representerte. For det første er ikke visene blott og bar muntlig 
brukslyrikk, men veksler mellom skrift/nedskriving og sang/
muntlig framføring. Tekstene ble skrevet ned i egne sangbøker, 
memorert og sunget. Slike nedskrivninger gjorde altså Prøysen 
selv, og han forsynte seg også av sangboka til sin eldre søster,8 
og denne aktiviteten resulterte naturligvis i at en og samme vise 
kunne forefinnes i «uhorvelig mange versjoner». Mon ikke 
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Prøysens respekt og sans for den litterære skrifta stammer her-
fra, for Prøysens stadig gjentatte programerklæring var at visa 
som lyrisk subsjanger kjennetegnes ved verbaltekstens forrang 
framfor musikken.9 For det andre utviklet Prøysen et romslig 
visebegrep – og som Nils Johan Rud også har pekt på  – et like 
romslig skillingsvisebegrep.10 Ei vise defineres ofte som Bokmåls-
ordboka sier, som «et dikt med enkelt innhold og enkel melodi», 
men for Prøysens vedkommende kan visa være svært kompleks 
så vel i innhold som i form, noe ikke minst hans egne viser kan 
eksemplifisere. Derfor står – for å låne ord fra den svenske vise-
forskeren Marita Rhedin – «förmedlandet av texten» i sentrum 
for Prøysen, og derfor ville han trolig gjerne ha sine dikt utgitt 
som diktbok til å lese «uten det gamle vedhenget med noter» som 
i visebøker; teksten har eksplisitt forrang framfor musikken.11

Prøysen var altså en visesamler allerede fra børjan av. I 1953 var 
han veletablert som forfatter, visekunstner og plate- og radiosjar-
mør, og i samarbeid med sin mentor Nils Johan Rud, redaktør av 
Magasinet for alle fra 1932 til 1970, fikk han fra slutten av 1953 og 
helt fram til 1962 utløp for sin forskertrang. I julenummeret av 
Magasinet i 1953 starter han spalten «Alf Prøysen med Gamle 
viser» og holder den gående fram til 1962, fra 1961 under tittelen 
«Alf Prøysen etterlyser viser». Første vise ut er «Titanics forlis», 
og på nyåret følger han opp først med «Husmannsvisa» og så 
«Det var en lørdag aften». «Husmannsvisa» kommenterer 
han – og den er nokså representativ for kommentarene hans – 
slik: «Denne visa ble ofte sunget i ‘gamle dager’ og var veldig 
kjent. I hvert fall over Østlandet tror jeg ikke det fantes en eneste 
husmannsplass der ikke en eller annen i familien kunne synge alle 
15 vers. Hvem som har laget visa har jeg aldri fått greie på. A.P.»12 
Opplegget er slik at leserne anmodes om å sende inn viser de har 
liggende i skuffer, gjemmer og visebøker, og de som får sin vise på 
prent i Magasinet, får en av Prøysens visebøker i «premie». Viser 
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strømmer inn til redaksjonen fra det ganske land, og slik holder 
Prøysen det gående ukentlig fram til 1958. Den 6. september 
1958 konstaterer redaktør Rud i en liten notis at redaksjonen til 
da hadde hatt «nær 250 viser på prent», at det det ennå var en 
rekke «verdifulle viser å velge ut i mengden av innsendt stoff, 
men fra nå av vil de komme litt sjeldnere enn før».13 Likevel 
fortsetter visene å komme jevnt og trutt i resten av årgangen (47 
stk. samlet for hele året), hvorpå visene trykkes mer sporadisk 
de kommende tre årene, kanskje også fordi Prøysen i disse årene 
hadde en rekke andre tekster i bladet. I 1960 gikk eksempelvis 
Trost i taklampa som føljetong, og i 1961 hadde Prøysen en rekke 
barnefortellinger i Magasinets barnesider. Magasinets redaktør 
Rud var nok ikke bare klar over at Prøysen (og hans kjendisstatus) 
kunne bli utsatt for «overforbruk», men var nok mot slutten 
av 1950-tallet også inne på tanken om at spalten hadde nådd sitt 
metningspunkt. Iallfall nevner han i den før nevnte notisen fra 
1958 at spalten «nå har gått over såpass mange år her i bladet 
at vi vel kan si at denne folkeskatten er sikret for å gå tapt»,14 
og når spalten etterhånden får tittelen «Alf Prøysen etterlyser 
viser», er dette trolig både et uttrykk for behov for fornyelse og 
et behov hos Prøysen for å få fatt i teksten til viser han kjente 
til eller hadde hørt om, og som burde være med i det som hos 
Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet 
i Oslo har fått navnet «Prøysen-samlingen».

At spalten «Alf Prøysen med Gamle viser» ble lansert nett-
opp i julenummeret 1953, og at de første visene som kom på trykk, 
så å si var «svisker» innenfor den folkelige sangskatten, er neppe 
noen tilfeldighet. At spalten fikk sitt eget oppsett med kjendis-
trubaduren Prøysen avbildet, samt med noen opplysninger om 
visa på velkjent og Ringsaker-dialektalt Prøysen-språk, var nok 
heller ikke tilfeldig. «Kjendisknepet» ble benyttet for å etablere 
både spalten og en leserkrets. Utover på 50-tallet ble spalten av 
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Magasinet for alle 50–51/1961. Trolig er det Magasinets faste tegner, 
Bjarne Restan (1898–1969), som er ansvarlig for karikaturtegningen i 
vignetten – og her også for illustrasjonen til visa. Mot slutten av spaltens 
levetid begynte Prøysen å etterlyse spesifikke viser, viser han kunne et vers 
eller brokker av, og som kunne komplettere samlingen hans.
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og til mer beskjedent utstyrt og mindre plasskrevende, av og 
til kunne den bli rikt illustrert, før den på 1960-tallet fikk en 
karikaturtegning av Prøysen selv som blikkfang. Mange av de 
gamle visene ble sunget til kjente melodier, og i de tilfellene der 
melodien var kjent, ble den oppgitt innledningsvis: «Visa kan 
synges til melodien på Elvira Madigan» e.l. Sporadisk ble også 
notene trykket, men at dette forekom relativt sjelden, skyldtes 
trolig både redaksjonell kapasitet og økonomiske forhold, noe 
som også fremgår av en av Prøysens visekommentarer.15 Man kan 
lett tenke seg at vise forskeren Prøysen kan ha kastet noen mis-
unnelige blikk til broderlandet Sverige, der litteraten, etnologen, 
visekunstneren og radiomannen Ulf Peder Olrog, Prøysens nære 
venn, allerede i 1951 fikk etablert forskningsinstitusjonen Svenskt 
visarkiv og drev viseinnsamling med Sveriges radio i ryggen, med 
liveinnspilling av visene med informantene rundt omkring i 
Sverige.16 Prøysens apparat for å finne ut hvilke skillingsviser og 
andre folkelige viser som ble holdt i hevd i hans egen samtid, var 
langt enklere, og den gang lå det ingen forskningsinfrastruktur 
klar for å ta seg av «Prøysen-samlingen» – Norsk visearkiv ble 
etablert først i 1983 (for øvrig etter mønster av Svenskt visarkiv). 
At Prøysen en dag i 1962 befant seg på Østbanen etter sigende 
med 40 kg papir, det vil si hele Prøysen-samlinga bestående av 
om lag 1500 objekter, som reisebagasje på vei til Stockholm, er 
således enkelt å forklare: Svenskt visarkiv hadde den kunnskap, 
infrastruktur og ikke minst aktelse for den folkelige visa som 
var nødvendig for å ivareta og forvalte en slik samling. Siden hen 
har samlinga kommet tilbake, til Norsk visearkiv (nå en del av 
Nasjonalbiblioteket), med kopier hos Norsk folkeminnesamling 
(NFS) ved Universitetet i Oslo og i Svenskt visarkiv.17

Det finnes mange indikasjoner på at Prøysen fikk betyde-
lig gjennomslag for sitt arbeid med å samle folkelige viser og 
«løfte» lavkulturen. I 1969 ble Prøysen invitert av professor i 
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folkeminne vitenskap Olav Bø til å holde to gjesteforelesninger 
om skillingsviser ved Universitetet i Oslo. Forelesningstittelen 
var «Almuens opera», det som året etter ble tittelen på Alf Cran-
ners langspill plate, som nevnt tidligere. I akademias høyborg på 
Blindern «stelte de jo mest med middelalderballader», som Ove 
Røsbak skriver, og å innta denne høyborgen med det som Røsbak 
kaller «dagens folkediktning», eller mer presist: med den diktning 
som ble holdt i hevd og brukt av folk i Prøysens egen samtid,18 må 
ha vært en triumf for dikteren og samleren med rot i arbeiderklasse 
og husmannsmiljø. Like viktig for visenes del var det imidlertid 
også at de inngikk ikke bare i Prøysens eget, men også fant vegen 
inn i andre visesangeres repertoar. Det beste eksemplet på dette 
er trolig Alf Cranner, for hvem Prøysen var så vel mentor som 
farsfigur, og som selv ble svært innflytelsesrik som «den norske 
visebølgens åndelige far; fødselshjelperen til hele den nye genera-
sjonen av norske visesangere».19 Cranner debuterte som plateartist 
med Fiine Antikviteter i 1963, en samling «fiine» norske folkeviser. 
I før nevnte Almuens opera fra 1970 (som kom ut rett før Prøysen 
døde) er visebegrepet atskillig romsligere, og her er foruten sanger 
av Petter Dass og Alf Prøysen også skillingsviser kommet med; 
skillet mellom høy- og lavkultur er i ferd med å dekonstrueres. På 
denne tiden fattet også andre kunstnere interesse for skillingsviser 
og skillingstrykkets estetikk, og i det nå berømte Prøysen-numme-
ret av det det litterære tidsskriftet Basar (nr. 1, 1975) ble nettopp 
Cranner intervjuet om Prøysens visekunst, mens Jan Erik Vold 
publiserte sitt essay «Jeg ville så gjerne si noe pent om Prøysen» 
og fikk Prøysens kunst plassert i det litterære landskapet. Skil-
lingsvisa og skillingstrykkets estetikk er da også sentralt i Volds 
eget forfatterskap, spesielt i hans politiske diktning.20

Fortellingen om Prøysens arbeid for skillingsvisas fremme 
gjennom spalten i Magasinet for alle slutter imidlertid ikke med 
Prøysens altfor tidlige død i 1970. I 1972, to år etter at Magasinet 
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for alle gikk inn, sender redaktøren Nils Johan Rud ut en prø-
veballong i form av en bokutgivelse og lover at om «denne vise-
boka blir godt mottatt, kommer også fortsettelsen i samme 
bokform».21 Boka får tittel etter Prøysens spalte – De gamle 
visene med Alf Prøysen – og inneholder visene fra Magasinets 
1954- og 1955-årganger i den rekkefølge de opprinnelig var trykt, 
samt Prøysens kommentarer til tekstene. Og den beskjedne publi-
kasjonen, riktignok med forsideillustrasjon i farger av Borghild 
Rud, må ha blitt «godt mottatt», for i årene som fulgte, kom 
ytterligere fire bøker, alle med forsidetegninger og vignetter av 
Borghild Rud. I forordet til bind 2 bemerker Nils Johan Rud at 
«mange savnet noter» i det første bindet, «og vi har forsøkt å 
rette opp mangelen i denne nye omgangen». Imidlertid legger 
han til følgende om tonefølget, for så vidt i tråd med Prøysens 
credo om at ordet har forrang framfor i musikken i denne sjan-
geren: «Men det skal ikke så store registeret til, for visene flest 
deler melodier sammen. Deres diktere skrev på et fåtall fonetiske 
former. Det er som Alf Cranner sa en visekveld, da han lot disse 
gamle få stemningene i gitaren sin: – Litt overdrevet vil jeg si 
det slik, at du godt kan synge de fleste av dem som Hjalmar og 
Hulda!»22

De fire siste bindene i serien er altså som visebøker i egentlig 
forstand å regne, de er utstyrt med noter. Elin Prøysens Folkelige 
viser. Et utvalg sangtradisjon fra Alf Prøysens samlinger (1973) er 
også en visebok i egentlig forstand. Elin Prøysen har forsynt seg 
med 30 viser fra farens samling, og i utvalget sitt har hun holdt 
seg strengere til selve skillingsvisa, eller mer presist: de varian-
tene av skillingsvisene som ble oversendt Alf Prøysen fra 1953 
og framover. I dette utvalget er visene delt inn i kategorier etter 
innhold/tematikk – nyhetsviser, sjømannsviser, kjærlighetsviser, 
rallarviser, mv. – og hver tekst er behørig og fyndig kommentert 
med opplysninger om visas tilblivelse, opprinnelsessted, alder, 
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Magasinet for alle 27/1957. «Elvina gaar til sin faders borg», illustrert 
av Borghild Rud. Rud var Prøysens faste tegner så å si, og illustrerte så vel 
Teskjekjerring-tekstene som Prøysens stubber i Arbeiderbladet.
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forfatter (i den grad forfatternavn er kjent), mv. Elin Prøysen har 
åpenbart – som kanskje den eneste? – arbeidet med selve Prøy-
sen-samlingen, og hun gjengir iblant innsendernes kommentarer 
til de tekstene de har sendt, og hvordan den innsendte varianten 
kan divergere fra andre varianter av samme tekst. Innsenderne 
kommenterer åpenbart ofte hvor de har fått teksten fra, og/eller 
hvem de har lært den av, så de har kunnet skrive den ned og over-
sende til Alf Prøysen – om det da ikke er et skillingstrykk de har 
i eie og sender inn. I likhet med serien De gamle visene med Alf 
Prøysen gir Elin Prøysens vesle utvalg et tverrsnitt av – eller et 
synkront innblikk i – hvilke av de gamle visene fra helt tilbake 
til 1400-tallet som fremdeles kunne være brukslyrikk og inngå i 
sangtradisjonen på 1950-tallet, og som åpenbart også hadde appell 
for og ble brukt av en ung visekunstnergenerasjon i visebølgens 
tid på 1960-tallet og tidlig 1970-tall, bl.a. av Elin Prøysen selv.

Skillingsvisa og Prøysens egne dikt

Som før antydet skrev Prøysen sine tekster til kjente melodier, 
spesielt tidlig i forfatterskapet. Prøysen «lånte» også tekster av 
andre og gjorde dem til sine. Spesielt er hans samarbeid med Ulf 
Peder Olrog kjent; seg imellom hadde de en avtale om fri bruk 
av hverandres viser. Olrog skrev mer eller mindre studentikose 
viser fra universitetsmiljøet i Uppsala, som Prøysen omarbeidet 
og omplantet til sitt mikrokosmiske litterære Ringsaker-univers 
med «Så seile vi på Mjøsa» som det desiderte høydepunkt.23 Om 
lag på samme måte forholdt Prøysen seg også til skillingsvisene. 
Han kunne ta inn hele viser (eller en variant av en vise) og gjøre 
dem til sine, eller han kunne hente språkformer og uttrykksmåter, 
vers eller versfragmenter fra skillingsvisene, eller selv dikte vers 
og strofer med en skillingsviseaktig dåm over seg og montere det 
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inn i teksten. Også for Prøysen kunne skillingsvisene, særlig de 
romantiske tårepersene om kjærlighet og utroskap, invitere til 
parodi og humor, men, som vi siden skal se, også til det dypeste 
alvor og til noen av Prøysens mørkeste viser.

Prøysens tid var ikke bare visebøkenes tid – der visebøker 
ble utgitt til bruksformål – men også grammofonens tid og ikke 
minst: radioens storhetstid. Det var gjennom disse mediene han 
kunne gjøre skillingsviser til rene landeplager. Det beste eksem-
plet på dette er naturligvis «Lille vakre Anna», som Prøysen 
hadde lært av sin mor i barndommen, og som han sang inn på 
plate i 1955, med tatervisa «Burobengen» på baksida. I tillegg 
kom en plateutgivelse med skillingsviser samme år: «Liljan uti 
dalen», som Prøysen lærte av sin far, og den mer humoristiske 
«En splitter ny vise om kjærligheten og dens ubegripelige makt 
over alle folk», trolig av dansk opphav. Skjønt skillingsviser! Den 
mest kjente Prøysen-versjonen av disse, «Lille vakre Anna», er i 
utgangspunktet slett ingen skillingsvise, men et typisk dikt fra 
romantikken i kunstballadeformen som romantikerne dyrket. 
Så har da også mange faktisk trodd at det var Esaias Tegnér som 
skrev teksten, mens det faktisk var den värmlandske poeten og 
presten Bengt Henrik Alstermark (1800–1840) som skrev diktet 
som utkom i bokform først i Förbisedda blad ur vår vitterhet i 
1862, tolv år etter forfatterens død. Det første skillingstrykket 
kom imidlertid allerede i 1822, i forfatterens egen levetid, med 
Tegnér feilaktig oppgitt som forfatter, derav misforståelsen.24 
Teksten het opprinnelig «Till Anna» og besto av 13 strofer, og 
da Prøysen fikk den til sin Magasinet for alle-spalte i 1954, var 
alle 13 strofene med. De eneste endringene var faktisk at titte-
len var forandret fra «Till Anna» til «Lille vackra Anna», og 
at det første verset var endret fra «Lilla vackra flicka, om du 
vill» i originalen til «Lilla vackra Anna om du vill» i Prøy-
sens spalte. Den som hadde skrevet ned visa så nøyaktig «i den 
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vakreste håndskrift jeg noen gang har sett», ifølge Prøysen, var 
den svenske rallaren Albert Glader Allingsås; visa sto i en av de 
to håndskrevne visebøkene redaktøren mottok.25

«Burobengen», «Liljan uti dalen» og «En splitter ny vise 
om kjærligheten og dens ubegripelige makt over alle folk» inngår 
ikke i Alf Prøysens samlede viser, men det gjør «Lille vackre 
Anna».26 Med rette! Den er bearbeidet og omdiktet inn i det 
prøysenske univers med ringsakermål iblandet svensk, og den er 
strammet inn til ni strofer på en slik måte at diktets lyrisitet er 
styrket og tydeliggjort, ikke minst i den gjennomført apostrofiske 
strukturen.  I Prøysens tapning har Alstermarks romantiske dikt 
rett og slett blitt bedre, noe som ofte skjer når Prøysen gjendikter 
andres tekster,27 den er blitt mer lyrisk, ja, faktisk også mer roman-
tisk enn hos romantikeren Alstermark, og med sin språkblanding 
(norsk dialekt og alderdommelig svensk), som man her finner i 
langt sterkere grad enn i andre Prøysen-viser som også «drar 
på» svensk vokabular, er det knapt merkelig at Prøysen – spesielt 
med Robert Normanns gitarakkompagnement til – kunne nå 
et bredt publikum på begge sider av Kjølen.

Et beslektet narrativ kan strekes opp for tilblivelsen av Prøy-
sen-visa «Tordivelen og flua».28 Opprinnelig var dette ei skjem-
tevise, en middelalderballade som drev gjøn med den høytidelige 
riddervisa, og den forefinnes slik som skillingstrykk fra 1700-tal-
let av, og i fullstendig versjon på svensk fra 1738 under tittelen 
«Tornbaggen sporde bromsen åt».29 Som «Lille vakre Anna» 
må den ha vært levende i tradisjonen helt opp til Prøysens samtid. I 
kommentaren til visa i Magasinet for alle sier Prøysen at han lærte 
litt av visa av bestemora si, «men hu kutta av i det ‘psykologiske 
øyeblikk’, for hu bæssmor hadde takt og tone.» Mora derimot, 
glemte takt og tone mens hun arbeidet, og sang mer – og resten 
«har je fått ifra hu svigermor».30 I en annen sammenheng sier 
Prøysen at visa er kjent i alle de nordiske landene, og at han har 
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samlet fragmenter fra ulike hold, satt dem sammen og «oversatt 
dem til Hedmarksdialekt.»31 Hvorom allting er: Det som en 
gang var en subversiv, parodierende skjemtevise fra middelal-
deren, ender som barnevise på 1950-tallet, og via «Barnetimen 
for de minste» og «Klimprekroken», Prøysens spalte for barn i 
Kooperatøren, får den sin plass i den barnelitterære lyrikk-kanon. 
Og heller ikke der er historien slutt! For i 1960 bruker Prøysen 
sin egen versjon som utgangspunkt for en ironiserende, revyaktig 
tekstparodi kalt «‘Den nye’ Tordivelen og flua», der miljøet i 
visa moderniseres til tidsriktig samtid og ungdomskultur med 
scootertur til Danmark via «Folkets park» i Skåne til endelig 
vielse «på et wienerbrød» (og ikke «på en hestelort» som i 
originalen) i Odense med vielsen forrettet av en «humleprest». 
Med denne lørdagsstubben i Arbeiderbladet i 1960 er visa igjen 
blitt en skjemtevise som i middelalderen, og den har også vært 
gjennom en språklig odyssé fra bokmål via svensk, ringsaksmål, 
svensk, «svorsk», danskaktig norsk og til (radikalt?) bokmål. Og 
endelig: I 1965 ble den spilt inn på plate – en duett med Gerd 
Røstad og Prøysen selv.32

«Lille vackre Anna» og «Tordivelen og flua» er ikke unike 
eksempler på at Prøysen gjendikter, omarbeider og lar gamle 
skillingsviser sjangervandre. I Prøysens forfatterskap er kvinne-
skikkelsene sterke personligheter, og at han fikk en særlig sans for 
den danske skillingsvisa «Jørgen og Inger», som har en svært så 
handlekraftig kvinnelig hovedperson, er lett å begripe; hun hører 
umiddelbart hjemme i det prøysenske tekstunivers. Og selv om 
miljøet i visa er umiskjennelig dansk, kunne klassemotsetningene 
og tematikken med kjærlighet på tvers av standsforskjeller like 
gjerne være hentet fra Hedmarken. Da Prøysen fikk denne visa 
til sin spalte i Magasinet for alle i 1954, kommenterte han slik: 
«Jeg har aldri sett denne visa på trykk, men det var en sikker 
vise i handskrevne hefter. Visa har tjue vers og den ender godt. 
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For en gangs skyld tar jenta saken i sin egen hand istedenfor å 
kaste seg ut i bølgene, og resultatet uteblir ikke. Hun får ring 
på fingeren og krans i håret og ektemann på kjøpet. Jeg er veldig 
gla i denne visa!»33

Plottet i «Jørgen og Inger» er enkelt: Storgardssønnen Jør-
gen svikter Ingrid til fordel for ei jente av egen stand. Men den 
forsmådde Ingrid opponerer verbalt i kirken ved tredje gangs 
lysning: «Jeg har i mot den lysning.» Presten avfeier det imid-
lertid med «de blotte ord er ei beviser nog», hvorpå Inger slår 
til under selve bryllupsseremonien med et brev hun har fått fra 
Jørgen. For midt i visa forberedes vi på slutten:

Hun skrev ham til: «Har du ditt løfte sveget.»
Han svarte: «Kjære Inger frykt dog ei,
jeg fikk din gunst alt hva der var ditt eget,
og kun med deg til kirken går min vei.»

Med brevet fra Jørgen trumfer Inger klasseskiller, og hun lar 
seg ikke korrumpere av Jørgens foreldre for «hundre daler, så 
to, så tre»; hun er «fattig, men dog god og from», og med sine 
dygder får hun ikke bare Jørgen, men også svigerforeldrene over 
på sin side. Kjærlighet overvinner alt, visa ender godt (som viser 
etter Prøysens uttalte program burde), og paret bor «lykkelig i 
Vensløv by».34 Når visa gjør sin entré i Prøysens forfatterskap, er 
den innmontert og inngår så å si organisk i prosateksten «Jinter, 
å jinter …» i Muntre minner fra Hedemarken (1959). Her fortelles 
det om jenteskjebner i tur og orden, og beretningen om «Jørgen 
og Inger» skytes i sin helhet inn rett før slutten etter fortellinger 
om husmannsjenter som drar «på ferie» og kommer slanke 
hjem, om tjenestejenta som strikkepinneaborterer så det var 
«blodflekker i fra dørstokken og langt inn i skauen», og om hun 
som stolt står utenfor danselokalet med stor mage og trang kåpe 
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hver lørdagskveld, og som venter på at den blivende barnefaren 
skal komme ut og så småningom innse at han ikke kan «vri 
seg frå ansvaret» og må føre jenta til alters. Denne beretningen 
blir således en ouverture til «Jørgen og Inger», som på sin side 
gjennomspiller hele prosatekstens tematikk og realisme på ny, 
og den eneste endringen i selve skillingsvisa inntrer i siste strofe, 
som delvis er omskrevet, bl.a. ved at paret nå bor «lykkelig i 
Kongsberg by».35

Etter «Jørgen og Inger» avsluttes «Jinter, å jinter …» slik 
fra fortellerens side: «Åja, vi får sea som a Gammel-Agnes sa: – 
Ekteskapet har ødelagt mange, men det har gjort folk ta fler.»36 
Og det blir «folk ta fler» av de kvinnfolkfutene Prøysen beskriver 
når han fører «Jørgen og Inger» inn i sitt eget forfatterskap. 
Det skjer i 1960, og det danske miljøet blir umiskjennelig norsk 
allerede i tittelen: «Et seterbesøk».37 Jørgen og Inger er byttet 
ut med de litt gammelmodige (men allittererende) Rudolf og 
Ragna; Ingers brevbevis er byttet ut med et svært så tidsmessig 
lydbåndopptak; og Rudolf ankommer setra på «sin scuter», selve 
emblemet på ungdommelighet og frihet på 1950- og 60-tallet.38 
Teksten er skåret ned til fire strofer og slutter med elskovsnatten 
og avskjeden om morgenen der Ragna kneler «stille under benken 
og tok sin båndopptager frem». Leseren/tilhøreren må altså selv 
tenke seg at Rudolf kan bli stilt til ansvar for de løfter han har 
gitt. Ragna sitter med beviset! Når teksten framstår som paro-
disk, skjer ikke dette bare ved det oppstyltede, gammelmodige 
språket («i natt skal vi i elskovs hynder bo»), men også ved de 
refrengaktige verselinjene Prøysen føyer til etter hver (fire-versede 
ballade-)strofe, og som kan enjambere over i neste strofe. Som 
her i de to åpningsstrofene:

En sommerkveld mens solen sakte svinder
skjønn Ragna på en øde seter satt,
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med uskylds glød på sine vakre kinder
Hun ventet på sin hjertenskjære skatt
– og hun satt og satt

og sang: «Å Rudolf, vel er jeg for ringe,
min rikdom er at jeg er ren og from,
men jeg kan livets lykke til deg bringe.»
Da så hun Rudolf på sin scooter kom
Og hun så seg om39

«Et seterbesøk» synges på melodien til «Alperosen», og når 
Prøysen tar visa ett skritt videre i 1966 med «Hilma og Roger», 
tydeliggjøres parodien med at åpningsverset fra «Alperosen» 
innleder sangen:

Alf: Høyt oppå fjellets isbelagte tinde
den skjønne Hilma på sin seter satt (og hun satt og satt)
mens lengslens tårer rullet over kinnet
Hun hvisket i den månelyse natt:

Inger: – Å, jeg blir så matt.
Å, Roger, Roger, svikter du din Hilma
si har du glemt hvert løfte fra i fjor (som du titt nok svor)
Var det bedrag? Si har du bare filma?
Skal du i kveld få sanne mine ord: (j’ække den du tror). 40

Tidlig på 60-tallet ble «Helgenen», med Roger Moore i ho-
vedrollen, vist i «Detektimen» på NRK. Roger, et populært 
guttenavn på 1960-tallet, erstatter altså Rudolf, mens den «hulde 
Hilma» har et navn som nok konnoterer mer tradisjonsbundne 
verdier.41 Fremdeles er setra rammen om det hele, og scooter 
og båndopptager er fremdeles med, men visa har nå fått åtte 
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strofer – og ender med selve bryllupsfesten, der båndopptageren 
står på gavebordet til Rogers evige påminnelse om å holde seg i 
skinnet! Visa er altså blitt til en duett, skjønt teksten bare delvis 
er omskrevet til en dramatisk dialog. Den episke tråden med 
strofer i tredje-personframstilling er fortsatt delvis beholdt. Så 
lar det seg naturligvis diskutere hvilken litterær modus «Hilma 
og Roger» og også «Et seterbesøk» faktisk bør plasseres inn i. 
Mon «Et seterbesøk» uten tilleggene av typen «og hun satt og 
satt» burde kalles en pastisj, mens den blir en parodi med disse 
tilleggene? Og kanskje «Hilma og Roger» burde anses som en 
ellevill grotesk – i nært slektskap med revyvisa? Uansett kan det 
knapt være tvil om at den danske skillingsvisa har fungert særlig 
produktivt i Prøysens diktning.

I den muntre «Den skyldige» er også forbindelsen til skil-
lingsvisa som sjanger åpenbar, men ikke helt på samme vis som 
i «Hilma og Roger» og «Et seterbesøk».42 Ennskjønt «Den 
skyldige» kan synges på melodien til «Finnguttens frieri», et 
skillingstrykk Prøysen lot prente i Magasinet for alle i 1954,43 
og også har en frier i persongalleriet, er det først og fremst det 
gammelmodige språket (satt opp mot «brei» dialekt) og den 
avsluttende moralitet som knytter den til skillingsviseuniverset. 
Som kjent handler «Den skyldige» om «lordagsfrieren» som 
tråkker på stigens råtne trinn og vekker jentas «strenge fader», 
som jager sin datter på dør og skremmer gutten over alle hau-
ger. Med dramatiske resultater: Gutten ender bak lås og slå og 
jenta som prostituert! Avslutningsstrofa har et umiskjennelig 
skillingsvisepreg som punkteres i de to siste, dialektale versene:

Moralen her den kan ramme mange.
O, strenge fader din skyld er stor.
O, pige vokt deg for syndens slange,
send ikke sorg over far og mor.
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Magasinet for alle 4/1955. Pussig nok er den velkjente «Gale Truls», en 
av de få som er utstyrt med noter. Her gir Prøysen også en av grunnene til 
at visene sjelden utstyres med noter.
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O, unge mann, du som vil forføre,
din skyld beskrives ei kan i ord!
Men største skylda, det har nå snekker’n
som laga stæga tå røtne bord!

«Den skyldige» og de øvrige visene som her er nevnt, er gode 
eksempel på hvordan skillingsvisestilen kan komme til uttrykk 
på tekstmanifest nivå hos Prøysen, og innslag fra denne stilen 
trenger heller ikke nødvendigvis å oppta (nesten) en hel strofe 
som i «Den skyldige», enkeltord og vendinger kan være nok til 
å bringe skillingsvisesjangeren fram i minnet. Men skillingsvisa 
kan også fungere produktivt i noen av Prøysens aller beste dikt, 
som i «Steinrøysa neri bakken» (fra Drengestu’viser, 1948). Som 
Henning Hagerup skriver, er denne visa «en av-idyllisert bearbei-
delse av en tekst Prøysen opprinnelig skrev på svensk», «Bland 
björkorna bredvid kojan». 44  Bakgrunnen for denne teksten, 
som ble til før andre verdenskrig, var at en av Prøysens venner 
sang svenske sanger og ville prøve seg på noen rallarviser, hvorpå 
Prøysen tilbød seg å skrive en for ham.45 Prøysen «mimer» således 
fram en rallaraktig vise (som kanskje er like mye farget av Dan 
Anderssons tekstunivers som av skillingsvisene?) på rallarsvensk 
med en rallarskikkelse som «supar i ett / och handterar flasken, 
feisel och spätt». Andre og fjerde (og siste) strofe leser slik:

Jag frågade: «Sej, vad gör du väl her
bland björkorna bredvid kojan.»
Hon svarade: «Jag ville hämta mej bär
bland björkorna bredvid kojan.»
Jag sade: Jag är så sotig og svär,
men var inte rädd mej, kom bara här –
jag vet på en prick hur tuvorna är
bland björkorna bredvid kojan.»
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----
Men löftet jag gav och löftet jag fick
bland björkorna bredvid kojan.
Det var att jag skola sluta med drick
bland björkorna bredvid kojan.
Men löftet blev brudt, jag supar i ett
och handterar flasken, feisel och spätt
och sätter mej ned och gråter en skvätt
bland björkorna bredvid kojan.46

I Prøysens oversatte og omdiktede versjon er visa rensket for så 
vel rallarsvensk, rallarskikkelse som rallaremblemer (om det da 
ikke er rallarhatten som svinges i siste strofe), men rallarvisa er 
der likevel, som i T.S. Eliots berømte patina, surstoff og svo-
veldioksid-analogi, her tilpasset Prøysens dikteriske univers. 
Skillingsvisa er katalysatoren som skaper verket, men det finnes 
ikke rester av i den i det ferdige verk:

STEINRØYSA NERI BAKKEN
Og økta var slutt og kveldsola bræinn
rundt steinrøysa neri bakken.
Og nyprosa blømte noen hår stann
rundt steinrøysa neri bakken.
Je blistre og sang og såg mot det blå,
og så fekk je sjå en jintunge stå
så græinnbygd og spe i blommer og strå,
ved steinrøysa neri bakken.

Je stæinse og sa: «Å gjør du nå her
ved steinrøysa neri bakken?»
Hu svara: «Jeg skulle plukke litt bær
rundt steinrøysa neri bakken ...»
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Da sa je: «Je er nok vaksin og svær,
men var itte redd meg, kom berre her!
Je kjem nå full hau hen bærtuven’ er
rundt steinrøysa neri bakken.»

Så plukke je bær i hæinda mi opp,
ved steinrøysa neri bakken,
og tømte dom i en rosete kopp
i steinrøysa neri bakken.
Je ba hu på spøk bli kjerringa mi,
da sa hu: «Du ska på dæinsen på Li?
Hår eneste lordag går du forbi
steinrøysa neri bakken.»

«Forresten så driv du bære med tull,»
sa jinta og bøyde nakken.
«Hår eneste lordag drekk du deg full»
-- hu sopte en maur ta stakken.
Je skrasle og lo og svingte min hatt
og dæinse og drakk den langande natt!
Og da je vart edru vakne jeg att
i steinrøysa neri bakken ...47

Lyrikk på høyt nivå

I essayet «Langt mer enn fire grep. Om Alf Prøysen og hans bruk 
av litterære genrer» nevner Henning Hagerup i tilknytning til 
nettopp «Steinrøysa neri bakken» det i visekretser så kjente 
intervjuet Dagbladets Reidar Anthonsen hadde med Prøysen i 
NRK i 1952. «‘Steinrøysa neri bakken’ var noe langt mer enn en 
vise: Det var jo lyrikk, sa Anthonsen ærbødig.»48 Prøysen ble 
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fornærmet og sint over denne rangeringa, hans program – på 
linje med Visens venners program om å få visa oppvurdert som 
diktsjanger og sanguttrykk – gikk ut på at visa nettopp «er lyrikk, 
på linje med skriftlyrikken».49 Da Den norske Bokklubben i 
2011 inviterte en gruppe forfattere og litteraturforskere til å kåre 
Norges 100 beste dikt,50 ble tre av Prøysens viser representert, 
og kun et fåtall andre poeter var representert med så mange. Av 
Prøysens egen generasjon gjaldt det bare Gunvor Hofmo, Olav 
H. Hauge og Rolf Jacobsen, hvis dikt altså Prøysens viser side-
stilles med i dikterisk kvalitet. Prøysens program gikk ut på å 
dekonstruere skillet mellom skrift- og sanglyrikk, ikke å etablere 
et nytt hierarki. Samtidig er det et påfallende trekk i Prøysens 
praksis at sangene også er lesestykker, de vandrer mellom ulike 
medier, og i Prøysens viseoppfatning har ordet som nevnt forrang 
framfor tonefølget. «Steinrøysa neri bakken» ble foreslått av 
flere som et av de aller beste diktene i norsk lyrikkhistorie, en 
vise som altså er blitt til på bakgrunn av Prøysens reinventering 
av rallarvisemateriale. En annen vise som også kunne vært kåret 
til et av de aller beste dikt i norsk litteratur, er «Lomnæsvisa» 
(fra 12 viser på villstrå, 1964). Dette er et dikt som ender tragisk; 
her er det ingen, slik som i prosatubben «Vise» (jf. innlednin-
gen) som griper inn, dikter om og skaper en «happy ending». 
Men selv om (tjeneste-?)jenta blir reddet fra selvmordet i Lom-
næsvatnet med et «rop i frå Lomnæs-mo», blir livet hennes som 
gardkjerring ikke annet enn å «spikke fliser ta dag og natt», og 
dobbelt-tragisk: «vakkervisa hu skulle søngi / og stæinse væla 
ved Lomnæsvatnet / kjem æiller att …».51 Jenta, her som poet, 
sviker sitt dikterkall, og diktet har ved siden av kjærlighets- og 
selvmordsmotiv en orfisk tematikk, slik som den tidligere er 
beskrevet i litteraturen om Prøysens diktning.52

Kvinner som drukner seg som følge av kjærlighetssvik eller 
-sorg, er et vanlig motiv i skillingsvisene, bare i første bind av De 
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gamle visene finnes fire – fem eksempler på akkurat det. Så den 
skillingsvisa med den tårepersende utgangen som Prøysen monte-
rer inn i prosastubben «Vise», er ikke utypisk for sjangeren. Selv-
mordsmotivet dukker også opp, slik Velle Espeland påpeker,53 i en 
pendant til «Den skyldige», nemlig «Den uskyldige» (også fra 
Drengestu’viser, 1948); «gikk jinta rett imot tjønna inn» heter det 
i tredje strofe. Men her gjør Prøysen «kastvending midt i visa» 
og lar det ende godt. Allerede lørdagen etter er de to kjærestene 
sammen igjen, og «sammarn etter slo dom lag» og levde sammen 
deretter i «glede og fryd og gammen».54 Også i «Lomnæsvisa» 
skjer det for så vidt en kastvending: I motsetning til jentene i 
skillingsvisene reddes jenta fra drukningsdøden, som sagt, men 
får et ulykkelig liv. Kjærlighetssvik-motivet fra skillingsvisene 
omformes til hennes eget svik, hennes svik mot det diktet som 
nå ligg «i Lomnæsvatnet / og sleike svabærj og siljukratt», den 
«vakkervisa hu skulle søngi», som kunne frambragt selve det 
lyriske øyeblikk, å «stæinse væla ved Lomnæsvatnet»:

LOMNÆSVISA
Det ligg ei vise i Lomnæsvatnet
og sleike svabærj og siljukratt.
De ville versa har vørti borte,
men koret suldre:
Kjæm æiller att ...
Kjæm æiller att ...

Det flaug ei jinte på lange legger
mot Lomnæsvatnet, hu smaug og smatt,
og hjertet hakke og haugg i bringen
og pusten hikste:
Kjæm æiller att!
Kjæm æiller att!
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Nå sku dom få att for tukt og tyning,
hu visste vatnet ga ro og fred,
hu steig i høgda frå æilt det vonde,
hu skulle seire
når hu seig ned ...
når hu seig ned.

Og Lomnæsvatnet låg vákt og vente
og månen stæinse og væla sto,
og ospa skalv oppi svarte lier.
Da kom et rop i
frå Lomnæs-mo,
frå Lomnæs-mo.

Og vatnet kjinte at taket lausne
og ospa blødde som osper gjør,
og månen seilte på himmelskåla
og væla knirke
og gikk som før,
og gikk som før.

Hu kom tel Lomnæs, nå er a kjærring
og spikke fliser ta dag og natt
men vakkervisa hu skulle søngi
og stæinse væla ved Lomnæsvatnet
kjæm æiller att ...
kjæm æiller att.55

«Lomnæsvisa» var aller først et lesestykke, en lørdagsstubb i 
Arbeiderbladet 26. september 1959. I Fra Alf til Alf (2016) for-
teller Alf Cranner om sitt første møte med Prøysen i 1964, en 
anledning Prøysen benyttet til å lese «Lomnæsvisa» høyt for 
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ham. «Opplesningen rystet meg. Jeg ble stående å se på ham uten 
å si noe», forteller Cranner. «Hadde den snille, barnevennlige 
Alf Prøysen virkelig skrevet dette? (…) Avstanden fra ‘Heisan 
og hoppsan og fallerallera’ til det dystre, hviskende ‘Kjæm æiller 
att …. Kjæm æiller att’ var enorm.»56  «Kan du lage en melodi 
til den, tror du?» spurte Prøysen i samme samtale. Og Cranner 
prøvde i årevis, men uten å få det til, oppgaven ble for stor og 
krevende. Etter fem år ringer Prøysen og spør om melodien er 
ferdig, men rystelsen som Prøysen foranlediget da han leste diktet 
høyt for Cranner fem år tidligere, hadde gjort det umulig for ham 
å synge den. «Vel. Da går jeg til Geirr Tveitt. Han gjør det på 
tjue minutter, vet du», sa Prøysen. «Og Prøysen gikk til Tveitt 
som laget melodien på drøyt 20 minutter.»57

*
Alf Prøysen «leverte 10 livsverk», skriver Jan Erik Vold i etter-
ordet til Lørdagsstubber (2014) og slår i korte punkter fast hvilke 
livsverk det er snakk om – fra visediktning via ulike prosaformer, 
barnelitteratur, dramatikk, mv. til Prøysen som språklig nyskaper 
der hedmarksmålet etableres som et eget litterært språk. Det 
niende livsverket omhandler «Prøysen som viseinnsamler og 
tradisjonsforvalter, fagmann og forsker». Vold skriver videre:

«I Magasinet for alle hadde han en fast spalte som oppfordret 
leserne til å sende inn folkelige sanger og skillingstrykk. Bidragene 
ble senere samlet inn i bokform: De gamle visene 1–5 (1972–1983). 
Alf Prøysen var medredaktør av Cappelens visebøker Den blå/
røde/gule viseboka (1954-55-70 og senere) sammen med Thorbjørn 
Egner, Yukon Gjelseth og Kåre Siem.»58 Volds eksempler på 
Prøysen som «viseinnsamler og tradisjonsforvalter, fagmann 
og forsker» kunne lett forfleres, og utgjør et på det nærmeste 
udekket felt i Prøysen-forskninga og i vår lyrikkhistorie. Prøysens 
niende livsverk er også nært knyttet opp til det som kommer 
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aller først i Volds oppregning av livsverkene, nemlig Prøysen som 
visedikter med en usedvanlig produktiv kraft. Prøysen kan, som 
vi har sett, gjøre en skillingsvise til sin egen tekst; «Lille vakre 
Anna» har unektelig blitt en Prøysen-sang. Den som elsker en 
sjanger, kan parodiere den, sies det. En parodi er rent etymo-
logisk en «sang ved siden av», og den som kan sin sjangerlære, 
kan synge parodierende ved siden av, slik Prøysen kan gjøre det. 
Skillingsvisa er også produktiv i og katalysator for Prøysens aller 
beste tekster, som i «Steinrøysa neri bakken» eller «Lomnæs-
visa», og dermed en skapende kraft i en litterær form som hos 
Prøysen blir noe mer enn «et dikt med enkelt innhold og enkel 
melodi», slik standarddefinisjonen for visa lyder.
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Noter
 1 Prøysen. Lørdagsstubber (Oslo: Tiden, 2014), 234–236.
 2 Noen vil sikkert også kjenne til skillingsvisa «Blomsterpiken», 

som begynner slik: «Så yndig og ren som en lilje hun var, så 
barnslig så mild og så from (…). «Blomsterpiken», som handler 
om standsforskjeller, om fattigjenta som lar seg prostituere for noen 
gullmynter, skriver seg fra det gamle Christiania på 1800-tallet. Se 
Skjærstad. Frem fra glemselen (Oslo: Norsk Musikkforlag, 1975), 29.

 3 Sitert etter Jan Erik Vold i «Prøysen-nummeret» av Basar. 
Vold. «Alf Cranner om Prøysen», 13.

 4 Prøysen. Muntre minner fra Hedemarken. Viser på ei fjøl (Oslo: 
Tiden, 1959), forord, upag.

 5 Også når det gjaldt musikk-kultur, vokste Prøysen opp i et 
klassedelt samfunn. Storbøndene holdt seg med «storgards-
musikk», mens husmenn og tjenerskap holdt seg til «drenge-
stu-musikken», sistnevnte kjennetegnet av sangtradisjon (og 
-tradering), fele, gitar og torader. Atle Lien Jenssen har forsket 
grundig på dette og samlet inn betydelig materiale så vel av 
melodier som sangtekster, og han påpeker også at Prøysen lever 
i en brytningstid rent musikalsk, ettersom et nytt medium og 
en ny sjanger gjør sin entré: grammofonen og slageren. Se Lien 
Jenssen: «Kom hit nå kjerring så tæk vi en dæins…», 49.

 6 Dette understøttes også i hans kommentarer til de skillingsvi-
sene/gamle visene han redigerer i Magasinet for alle fra 1954 til 
1962. I presentasjonen av visene heter det svært ofte: «Denne 
visa hørte jeg fyrste gongen», hvorpå han forteller hvor det 
skjedde, hvem som sang, e.l.

 7 Prøysen, Muntre minner, 108. Revyvisa med tekst av Arne Svend-
sen er fra Piger, vin og sang, som ble satt opp på Chat Noir i 1929.

 8 Skriftlig tradering er særs viktig som spredningsmedium for 
folkelige viser, påpeker den svenske viseforskeren Ulf Peder 
Olrog. Samlinger av såkalte «vaxduksböcker» med viser kan 
også nyttes til frekvensstudier som forteller hvilke viser som ble 
(mest) brukt og sunget i samtida. Olrog. Studier i folkets visor 
(Stockholm: Svenskt visarkiv, 2001), 259.

  9 Dette innebærer ikke nødvendigvis at teksten blir til før melo dien. 
Særlig tidlig i karrieren før han fikk et «hoff» rundt seg av kjente 
komponister som Bjarne Amdahl, Finn Ludt, med flere, skrev 
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 Prøysen sine tekster til allerede eksisterende melodier. I visedebut-
boka Drengestu’viser (1948) er svært mange av melodiene merket 
«Trad.», og han hentet dem gjerne fra musikkkulturen i eget miljø. 
Det er således i selve framføringa at ordene skal ha forrang.

 10 Rud, «Forord», 6.
 11 Rhedin er sitert etter Karlsen, «Förmedlandet av texten», 11–13, 

mens Prøysen er sitert etter Karlsen, «Prøysens lyrikk», 58–59.
 12 Prøysen, «Alf Prøysen med Gamle viser», 12.
 13 Rud, «Alf Prøysen med gamle viser», 18.
 14 Rud, «Alf Prøysen med gamle viser», 18.
 15 Prøysen, Alf Prøysen med Gamle viser», 5.
 16 Olrogs arbeidsmåte beskrives blant annet i minneboka Vi minns 

Ulf Peder Olrog. Vänner berättar för Håkan Norlén, Carlsons 
Bokförlag, 1986.

 17 I en personlig meddelelse datert 11.11.2020 skriver Elin Prøysen, 
nå pensjonert viseforsker fra Nasjonalbiblioteket, at hun har 
tilbudt seg å lage et register over samlingen, men at dette ikke 
ble gjort. Hun skriver videre at «originalene er det ingen som 
har gjort noe med».

 18 Røsbak. Alf Prøysen. (Oslo: Gyldendal, 1992), 379.
 19 Sitatet fra Norsk pop og rockleksikon er gjengitt på Alf Cranners 

hjemmeside, se http://www.haugen-no.no/alf/about.php
 20 Skillingstrykkets estetikk hos Jan Erik Vold, avgrenset 

til 1990-tallets diktning, behandles av Bengt Höglund, se 
Höglund, «Diktet påminner om världen», 134–152. Denne 
estetikkens avsett i andre faser av forfatterskapet er ennå ikke 
undersøkt.

 21 Rud, De gamle visene, 1972, 8.
 22 Rud, De gamle visene, 1973, 8.
 23 Om dette samarbeidet og om Prøysens gjendiktninger av Olrog, 

se Karlsen 2015, 127–150.
 24 Guntvedt, «Presten som skrev ‘Lille vackra Anna», 100.
 25 Rud, De gamle visene, 1972, 18.
 26 I Viser og dikt opplyser Elin Prøysen at hun bygger på den 

teksten som er gjengitt i Magasinet for alle, justert i forhold til 
plateinnspillingen fra 1955. Se Prøysen, Viser og dikt, 2, 18–20.

 27 Karlsen, «Rosenblom på Hedmarken», 127–150.
 28 Prøysen, Viser og dikt, 2, 52. Teksten Elin Prøysen bruker, 

er fra «Barnetimen» 29. januar 1957. I selve teksten brukes 

http://www.haugen-no.no/alf/about.php
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 ringsaksmålets «flugu» og «flugua», og i dette radioprogrammet 
omtales teksten med tittelen «Tordivelen og flugua». Så her er det 
trolig en inkonsekvens i den samlede utgaven av viser og dikt.

 29 Prøysen, Viser og dikt, 2, 52.
 30 Rud, De gamle visene, 1975, 65.
 31 Sitat fra et intervjuklipp i NRK-programmet «Dagens Prøy-

sen» 23. juni 2015, der et eldre intervju med Prøysen er klippet 
inn.

 32 Prøysen, Viser og dikt, 2, 261.
 33 Visa er med i bokserien De gamle visene (bind 1), men Prøysens 

kommentar er utelatt. For Prøysens kommentar, se Prøysen, 
«Alf Prøysen med Gamle viser», 9.

 34 Rud, De gamle visene, 1, 24–26.
 35 Prøysen, Muntre minner, 67.
 36 Prøysen, Muntre minner, 72.
 37 Prøysens viser er som før antydet ofte også presentert som lesestyk-

ker. «Et seterbesøk» ble trykt som lørdagsstubb i Arbeiderbladet 
den 25. juni 1960, en uke etter at den ble framført i Søndagsposten 
– men da uten de humoristiske «mellomstikkene» som «og hun 
satt og satt», osv. Se Prøysen, Viser og dikt, 2, 256.

 38 I Thomas Brandts dr.avhandling, Frie hjerter og små motorer. 
Kulturell produksjon, formidling og bruk av den italienske Ve-
spa-scooteren, 1946–1969, framgår det hvordan Vespa-scooteren 
blir et emblem for alt som har med ungdommelighet, uavhen-
gighet, mv. utover på sent 1950-tall og på 1960-tallet. Prøysen 
griper således tidsånden i sin parodi, slik han ofte gjør i sine 
samtidskommenterende tekster.

 39 Prøysen, Viser og dikt, 2, 257.
 40 Sitatet følger oppsettet i Viser og dikt, bind 2. Alf er naturligvis 

Alf Prøysen, som synger duett med Inger Jacobsen med en ny 
melodi av Robert Normann. Prøysen, Viser og dikt, 2, 303.

 41 Om Prøysens karakteristiske og karakteriserende navnebruk, se 
artikkelen «What’s in a name? Person- og stedsnavn i Alf Prøy-
sens voksenlyrikk» i Ole Karlsen (red.): «vakkervisa hu skulle 
søngi». Om Alf Prøysens lyrikk (2015), 103–126.

 42 Prøysen, Viser og dikt, 1, 170–171.
 43 Teksten sto i Drengestu’viser i 1948 og i Magasinet for alle samme 

år. Elin Prøysen opplyser også at Prøysen i et radiointervju i 1955 
fortalte at melodien stammet fra «Finnguttens frieri», den som 
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han selv lot trykke i sin spalte i Magasinet for alle året før. Prøy-
sen må åpenbart ha kjent denne visa fra før han fikk den tilsendt 
til spalten han redigerte. Se Prøysen, Viser og dikt, 1, 171.

 44 Hagerup, «Langt mer enn fire grep», 32. Hagerup bruker nok 
ordet «avidyllisert» i dets dagligdagse bruksmåte – som kon-
trast til den realismen som preger «Steinrøysa neri  bakken», 
satt opp mot det sentimentalromantiske koie-bildet i den 
over-allittererende tittelen «Bland björkorna bredvid kojan». 
Imidlertid er det interessant at idyllen som litterær modus (eller 
sjanger) benyttes også i «Steinrøysa neri bakken» og slår over 
i anti-idyllen mot slutten av teksten. Om idyll og anti-idyll i 
Prøysens diktning, se Karlsen, «Prøysens lyrikk», 69–72, der 
det også gis et analyseriss av «Steinrøysa neri bakken».

 45 Prøysen, Viser og dikt, 1, 64.
 46 Prøysen, Viser og dikt, 1, 64.
 47 Prøysen, Viser og dikt, 1, 160–161.
 48 Hagerup, «Langt mer enn fire grep», 29.
 49 «Visens venner» ble etablert i 1944 og fikk betydelig gjennom-

slag utover på 1950-tallet og 1960-tallet. Viseforfattere som Jakob 
Sande, Vidar Sandbeck og Alf Prøysen var naturligvis spydspisser 
i arbeidet for visas fremme. Prøysen var medlem – og etter hvert 
æresmedlem – av foreningen. I biografien Alf Prøysen forteller 
Ove Røsbak at Prøysen ikke følte seg hjemme blant akademiker-
ne i foreningen og var lite til stede. Valle Espeland går i rette med 
dette, blant annet med bakgrunn i foreningens møteprotokoller. 
Se Espeland, «Ingen ville høre på andre enn ham», 86–95.

 50 Antologien fikk tittelen 100 beste norske dikt og ble utgitt til Den 
norske Bokklubbens jubileumsfeiring i 2011.

 51 Prøysen, Viser og dikt, 2, 236–237)
 52 Den grundigste lesningen finnes i Karlsen, «Det litterære 

stedet», 242–247.
 53 Espeland, Velle. «Alf Prøysen i norsk visetradisjon», 87.
 54 Prøysen, Viser og dikt, 1, 173.
 55 Prøysen, Viser og dikt, 2, 236–237.
 56 Cranner. Fra Alf til Alf. (Oslo: Aschehoug, 2016), 24.
 57 Cranner, 252. Flere andre, bl.a. Robert Normann og Birgitte 

Grimstad, har også laget melodi til teksten. Se Prøysen, Viser og 
dikt, 2, 237.

 58 Vold, «Alf Prøysen, elsket av folket», 1144.
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Elias Akselsen – tatersanger 
i skillingsvisetradisjonen

Svein Slettan

Det er 7. desember 2019 i Kulturkirken Jakob i Oslo, og julekon-
sert med tatersangeren Elias Akselsen og multiinstrumentalisten 
Stian Carstensen. Spennvidden i programmet er stor, fra skil-
lingsvisa «Burobengen» til «O helga natt». Akselsen binder 
kvelden sammen med fortellinger og kommentarer i en særegen 
blanding av tragikk og komikk, svingende mellom famlende 
beskjedenhet og markant sjølbevissthet. Minner fra barne- og 
ungdomstida gjør sterkt inntrykk, som når han forteller at han 
ikke kunne få ut dokumentasjon for skolegangen i Norge fordi 
taterbarnas papirer var brent. Dermed ga han opp en mulighet 
han kunne fått til sangutdanning i Sverige. Det blir stille i for-
samlingen. Så smeller han i med en tatervise så sår og høgmælt 
at både publikum og akkompagnatør kvepper til:

Hvorfor blir jeg kalt en tater?
Ensom, forlatt på livets vei,
vandrer jeg omkring, på livets landevei,
ensom, forlatt på livets vei.1
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Sangeren fyller rommet med et veldig personlig nærvær. Etter 
konserten stiller han seg opp nede ved døra og selger sjøllagde 
kniver og visper, som et grep tilbake i en lang tradisjon der ta-
termusikerne kombinerte flere erverv for å få endene til å møtes.

Det er en merkelig kulturopplevelse, vanskelig å finne noe å 
sammenlikne med. Den finkulturelle settingen i konsertsalen er, 
tross taterens salgsvirksomhet, ytterst forskjellig fra den kultur-
tradisjonen han springer ut fra, og som han framkaller gjennom 
repertoar og framføring. Akkompagnatørens elegante vandring 
mellom ulike musikktradisjoner har også et sofistikert preg som 
kan virke temmelig annerledes enn tidligere tiders framføring 
av viser ved leirbålet.

Samtidig kan en tenke at nettopp Elias Akselsens fleksibilitet, 
hans evne til å tilpasse seg ulike musikalske settinger og mulighe-
ter for formidling, og å gi alt dette et helhetlig, personlig preg, er 
et karakteristisk trekk ved ham. En slik fleksibilitet finnes også i 
taternes2 musikalske tradisjon. De har beveget seg uanstrengt inn 
i etablerte musikktradisjoner og hevdet seg der, slik som i folke-
musikk, gammeldans og nyere dansemusikk, og de har ofte hatt 
evnen til å gi det forskjellige en egen «sleng» – et tatermusikalsk 
avtrykk, om en vil. I samsvar med dette kan alt Elias Akselsen 
synger, oppfattes som «taterviser», slik som på plata som for 
alvor gjorde ham kjent for et stort publikum, Hjemlandsklokker 
(2002). Her er alle sangene kalt «religiøse taterviser», også den 
kjente salmen «Å at jeg kunne min Jesus prise».3

Elias Akselsen framhever alltid muntlig tradisjon som bak-
grunn for det han synger. «Den ville sauen», ei kjent vise fra 
1938 som ble skrevet av sangevangelist Johannes Bakken, og som 
på Hjemlandsklokker har fått tittelen «Langt inn på ville heia», 
husker han er blitt «sunget ‘rundt varmen’ så lenge han har levd», 
som det står i plateheftet. Både denne og tradisjonsviser som «Jeg 
er på vandring gjennom livet» (kjent i Amerika som «Wayfaring 
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Stranger») har vært trykt i forskjellige publikasjoner, men har også 
i høy grad blitt spredd muntlig, både blant taterne og andre. Det er 
altså en folkelig, muntlig tradert visetradisjon Akselsen møter oss 
med, levende personifisert i sangeren her og nå. Den minner oss 
om skillingsvisenes tid, da viser publisert i skillingstrykk kunne 
bli lært «fra bladet», men også gjennom at en lyttet til folk som 
kjente sangene og formidlet dem videre. Elias Akselsen synger både 
sanger som er publisert i sangbøker og salmebøker, og sanger som 
opphavlig ble spredd som skillingstrykk. Et fellestrekk er at de 
fleste av dem har vandret gjennom muntlig tradering blant taterne.

I det følgende vil jeg se nærmere på hva som karakteriserer Elias 
Akselsens videreføring av folkelig sangtradisjon, og legge særlig 
vekt på hans formidling av skillingsviser og det vi nokså vidt kan 
kalle tradisjonelle viser og sanger med preg av skillingsvisetradi-
sjonen. Et interessant trekk her er hvordan han får overleverte 
sanger til å framstå som personlige uttrykk, gjennom at han 
formidler et slags gesamtkunstwerk der hans egen livsfortelling 
og de framførte sangene farger hverandre og skaper en enhet.

Skillingsviser og  skillingsvisetradisjon. 
«Taterviser» som fenomen
Elias Akselsens mest påtakelige tilknytning til skillingsvise-
tradisjonen er at han synger skillingsviser! De er en naturlig 
del av konsertrepertoaret hans og er med på plateutgivelsene. 
Skillingsvisene han formidler, er for det første slike som har 
opphav i eller nær tatermiljøet, slik som «Burobengen», spilt 
inn på Vandringsmannens beste (2014), og «Tatergutten» og 
«Det var i fjor jag tjente som dreng» på Ved leirbålet (2019). 
Men også andre skillingsviser er med, slik som «Tullingen» og 
«Lille vakre Anna», begge på Ved leirbålet.
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Skillingsvisene er knyttet til den kulturtradisjonen Elias Ak-
selsen tilhører som tater. Mange tatere solgte skillingstrykk med 
viser på sine salgsreiser på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet.4 
Samtidig gikk skillingsvisene inn i taternes levende musikkultur 
og ble tradert muntlig der, i pakt med skillingsvisenes sjangerka-
rakter, «preget av muntlig overlevering».5 Og vanligvis har de 
også blitt muntlig overlevert til Akselsen, som har hørt dem og 
sunget med på dem som ung. Det var først som voksen at han 
lærte seg ordentlig å lese.6

I formidlingen av skillingsvisene er Elias Akselsen del av en 
skillingsvise-«revival» for det brede publikum, en slags popu-
lærkulturell bevisstgjøring.7 Den relativt utbredte interessen for 
skillingsviser og andre folkelige tradisjonsviser gjør at mange 
kjenner de visene Akselsen synger, og det gir gjenkjennelsesglede. 
Samtidig bringer han inn noe særegent og personlig gjennom 
sin måte å synge dem på. Det gjelder først og fremst følelses-
intensiteten i sangen, båret fram av en usedvanlig stemmekraft 
og klangfarge, og den sterke tradisjonsbevisstheten i syngemåten, 
som knytter an til en større folkemusikalsk sammenheng. Dette 
skal jeg komme tilbake til.

Mange andre viser som Elias Akselsen framfører, ligner på 
skillingsviser, sjøl om de ikke har vært utgitt på skillingstrykk. De 
preges av en enkel og folkelig stil, og har særlig fellestrekk med den 
melodramatiske, sentimentale delen av skillingsvisetradisjonen. 
Mange er det vi kan kalle tradisjonsviser, uten kjent forfatter. 
Et typisk eksempel er det som nærmest er blitt en signatursang, 
«Hvorfor blir jeg kalt en tater?» på Hjemlandsklokker. En annen 
variant er nyere viser med kjent opphav, som er skrevet i en senti-
mental skillingsvisestil. Et eksempel er Juul Hansen og Haakon 
Tvetens «Mor, kjære mor» (1941) på Ved leirbålet. Denne sangen 
er tidligere gjort kjent blant annet av De syngende husmødre 
på Lukk opp din hjertedør (1979) og av Rita Engebretsen bl.a. 
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på Frem fra glemselen kap. 15 (1985). Slik «tradisjonalisering» 
av nyere sanger er et interessant fenomen, og i Elias Akselsens 
formidling finnes det en tilleggsfaktor, nemlig at sangene ofte 
framstår som gamle taterviser i og med at han synger dem slik 
han har lært i tatertradisjonen.

Et annet eksempel på hvordan en nyere sang kan få preg av 
tradisjonsvise, er «Gråtende sky», en sang som ble skrevet av 
Thor G. Norås og Harald Pettersen og utgitt på plate i 1960. 
Det året var denne ytterst sentimentale sangen (så sentimen-
tal at den har et anstrøk av det bevisst parodiske over seg i 
originalinnspillingen) en av de mest populære slagerne. Da 
folkemusikeren Torleiv Bjørgum gjorde opptak av tatersange-
ren Hulda Johansen i Setesdal i 1961, sang hun denne ferske 
slageren som solosang, uten akkompagnement. Mange år sei-
nere, i 2000, ble dette opptaket hentet fram av Torleivs sønn, 
Hallvard T. Bjørgum, og utgitt i utdrag på plate av Sylvartun 
Folkemusikk. Denne plata, Barn av den bortglemte rase, der 
også Hulda Johansens søskenbarn Elias Akselsen medvirker 
i nye opptak, er ansett som viktig dokumentasjon av taternes 
musikalske kultur. Akselsen formidler igjen «Gråtende sky» i 
en ny innspilling på andre utgave av plata Høstdrømmar (2004), 
og denne innspillingen er også gjengitt på begge utgaver av 
samle plata Vandringsmannens beste (2007 og 2014). Her fram-
føres slageren med gitarakkompagnement og felespill nærmest 
i hillbilly- eller bluegrasstil, noe som passer til teksten, som er 
en klagesang framført av en cowboy: «Jeg har mistet min venn, 
jeg er ensom igjen, med min hest og min gråtende sky.»8 (Også 
Harald Pettersens originalinnspilling la inn en referanse til 
amerikansk tradisjon, den gangen med «cowboy-jodling».) 
Elias Akselsen trekker melodilinjene ut til det ytterste, med 
enda større følelses intensitet enn Pettersen på 1960-tallet. Slik 
får framføringen et anstrøk av taternes sangtradisjon, ja, den 
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minner sant å si om en melankolsk tatervise. På Vandrings-
mannens beste plasseres «Gråtende sky» side om side med 
«de åndelige visene som har vært brukt gjennom generasjoner 
i oldefaren Stor-Johans gudfryktige slekt», som det heter i 
tekstheftet. Den tragikomiske slageren fra 1960 får slik status 
nærmest som en seriøs tradisjonssang i taternes visekultur.

En visekategori for seg i Akselsens katalog er de religiøse 
sangene. Noen er salmer og står i Norsk salmebok, slik som «Å 
at jeg kunne min Jesus prise». Andre kan gjerne kalles evan-
geliske sanger, av den typen vi kjenner fra bedehus og andre 
lavkirkelige forsamlinger. Også på dette området ser vi at san-
ger som opprinnelig er forfattet og trykt i bøker, er kommet 
til Akselsen gjennom muntlig tradering. De er blitt «religiøse 
taterviser», slik som det allerede nevnte eksemplet med «Langt 
inn på ville heia». Traderingen kan merkes i tekstene ved at 
Akselsens versjoner ofte er litt annerledes enn den opprinnelige 
utgaven. Blant de religiøse sangene står Aage Samuelsens sanger 
i en særstilling. Akselsen har gitt ut en plate bare med sanger av 
«Broder Aage» – «O, Jesus du som fyller alt i alle (2005). Disse 
sangene er i høy grad eksempler på stilmessig tradisjonalisering. 
De er skrevet med bildebruk fra «Kanaans språk», som når 
tittelsangen (representert i Norsk salmebok) bruker vendinger 
som å være «skjult i dine sår og vunder» og «din nådesol skal 
gjennomstrømme meg».9

Ser vi spesielt på visene med tatermotiv blant Akselsens inn-
spillinger, er en karakteristisk tematikk spenninga mellom de 
fastboende («buroene») og de reisende taterne. Dette møtet 
mellom forskjellige livsformer gir mange muligheter til drama-
tiske fortellinger om konflikter med sterke følelser. Skillingsvisa 
«Burobengen» eller «Burobeng-visa», som blant annet Alf 
Prøysen gjorde kjent på 1950-tallet, tar for seg det velkjente mo-
tivet med en fastboende unggutt som forelsker seg i ei taterjente 
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og slår følge med de reisende på landeveien. Å overstige grensa 
mellom de to kulturene blir ofte framstilt som noe som må ende 
i tragedie, og det gjør det også her, men visa ender likevel med en 
bittersøt, forsonende følelse: «hadde ikke jeg fått jenta, hadde 
aldri jeg fått fred.»10 Skillingsvisa «Tatergutten» tar opp det 
samme grenseoverskridelsesmotivet. I dette tilfellet er det snakk 
om en tatergutt som vokser opp som fosterbarn hos buroene. 
Det går godt en stund, men så bøyes han ned av mobbing og 
fiendtlighet, forlater jenta som han elsker, og gir seg ut på tater-
stien igjen: «Aldri vil du freden kjenne / dersom du skal følge 
meg. / Du må hjem igjen nu vende,/ taterstien blir min vei.»11

Blant de mer allmenne tradisjonsvisene med tater- og/eller 
reisemotiv som Elias Akselsen synger, er det noen som ikke er 
episke, men mer reflekterende viser. De deler en opplevelse av det 
å være tater og det å være «på vandring». Den tidligere nevnte 
«Hvorfor blir jeg kalt en tater?» og for så vidt også «Jeg er på 
vandring gjennom livet» (sjøl om den ikke eksplisitt nevner 
taterne) er eksempler på dette. Slike viser kan virke viktigere for 
Akselsens sjølframstilling som artist enn de ofte omstendelige 
fortellende visene. I de reflekterende tradisjonsvisene går teksten 
mer direkte inn i en følelse, og sangerens intense stemme smelter 
sammen med jeget i teksten: «Hvorfor blir jeg kalt en tater? / 
Tater – forfulgt på denne jord / Stakkars den som engang får 
en tater kjær / Gud hjelpe den som har han kjær!»12 Knyttet til 
Akselsens fortellinger om sine mange smertefylte livserfaringer 
får formidlingen av slike linjer stor kraft.

Taterviser kan i noen tilfeller være skapt – mer eller mindre – i 
taternes eget språk og slik gi særlig tydelig inntrykk av muntlig 
tradering. Visene i denne kategorien er gjennomgående korte 
og har hatt en samlende funksjon, som markering av vitalitet, 
identitet og fellesskap. Slik går en strofe fra «Romano Raklo» 
på Ved leirbålet:
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Å kjeia mi er sjukkar og losjano og blid
det asjar for ho honkar utav ekta romani
ho kammer feli jakkar og kalot sjukkart bal
ho føljer meg så lett over li og fjell og dal13

Livsfortellinga og visene

Ved siden av at Elias Akselsen synger de gamle skillingsvisene og 
en rekke viser som står i en sentimental skillingsvisetradisjon, er 
det også noe ved hele hans sjølframstilling som artist som gir en 
tilknytning til skillingsvisene og den fortellerkunst de represen-
terte. Det gjelder den måten han kopler sammen historien om 
sitt eget liv på, med de sangene han framfører. Han lager ikke sjøl 
viser, men han forteller om sitt liv i tilknytning til de tradisjonelle 
visene, både verdslige viser og religiøse viser. En konsert med Elias 
Akselsen kunne slik gjerne hatt overskrift som ei skillingsvise: 
«Taterens Bekjendelser». Konserten inneholder én gjennom-
gående fortelling, den om Elias Akselsens liv, og så samtidig flere 
andre, sjølstendige fortellinger eller refleksjoner i de ulike sangene. 
Mellom disse parallelle tekstløpene oppstår det forbindelser begge 
veier. Historien om Elias Akselsen farges av visene, og omvendt.

Skillingsvisenes historie har mange eksempler på tekster som 
har preg av livshistorier og bekjennelser. Den sagnaktige visa 
«Burobengen» er et nærliggende eksempel: «I min vise får du 
høre hvordan jeg er bleven fant.» Det finnes også eksempler på 
viser som omhandler dokumenterte livshistorier, i noen tilfeller 
skrevet av hovedpersonen sjøl. Et eksempel på en forfatter av ta-
terslekt som skrev skillingsviser om sitt liv, er Marie Kristiansen 
fra Valdres, bedre kjent som «Væillers-Marje». På slutten av 
1800-tallet reiste hun omkring på Østlandet og solgte skillings-
trykk, deriblant viser hun hadde skrevet om sin livsskjebne, som 
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var hard. Hun var avvist av sin morsslekt fordi moren, som var av 
de fastboende, hadde fått henne med en tater, og farens slekt så 
hun aldri noe til.14 Maries epilepsi gjorde det også vanskelig for 
henne å finne arbeid. «I Aurdal i Valdres» (også titulert «En 
pikes sorgfulle vandring») og «Min skjebne» er to av hennes 
kjente viser. Det er en lidelseshistorie som fortelles. Slik går to 
av strofene fra «I Aurdal i Valdres»:

Kun ni år jeg var, da jeg ut måtte drage
og søke mitt brød og et husly oppdage,
de viste meg fra seg på mangen et sted.
O, hadde de visst hva jeg sørget og led.

Jeg kom kun til verden for fattig å blive,
det vil jeg for alle på jorden nedskrive.
Og ondt har vi hatt fra vi var små,
for ute på veiene måtte vi gå.15

I alt vondt har Marie likevel vært beskyttet av «Han som oss 
styrer», og livshåpet er først og fremst evig liv hos Gud: «jeg 
skal få hvile i Himmelriks borg.»

Slike livshistorier finner gjenklang i Elias Akselsens presen-
tasjoner av sin egen historie i biografiske opptegnelser, i fortel-
linger som «mellomsnakk» under konsertene og i intervjuer i 
aviser og på fjernsyn. Et viktig motiv er hvordan taterfamilien 
Akselsen i Elias’ barndomsår på 1950-tallet stadig var på flukt fra 
øvrigheten, som ville ta barna fra foreldrene. Slik heter det for 
eksempel i en av Akselsens sjølbiografiske opptegnelser, gjengitt 
i Stein Østbøs biografi:

Så det bar rett til skogs, og bare Jesus i himmelen vet hvordan vi 
greide oss. Dårlig kledd, ingen mat, ikke visste vi hvor vi skulle, men 
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vi gikk innover skogen med retning Sverige, for kom vi inn på Finn-
skogen, hadde vi mange plasser å gjemme oss på. Redde, forfulgte 
og sultne begynte vi en ferd på liv og død, for det var kommet mye 
snø, og det var dårlig med skotøy. Men frykten for barnehjemmet, 
at vi skulle skilles fra pappa og mamma, og at vi søsknene skulle bli 
sendt vekk hver for oss, drev bort både kulde og sult.16

Et annet sentralt motiv er hvordan han på julaften i 1981 kom 
seg ut av en livsødeleggende tilværelse som alkoholiker i Sverige, 
et vendepunkt i livet som han ser som en inngripen fra Gud:

Det var kaldt i annekset, som var fylt med tomme sprit- og øl-
flasker. Ut av vinduene kunne jeg se nabohus med lys i stuene og 
familier samlet rundt julebordet. Jeg kjente tårer presse på øynene, 
og for å bryte dette bildet grep jeg spritflaska. Men da var det som 
om en usynlig hånd tok flaska vekk fra meg. Det var som om noen 
sto i rommet og så på denne alkoholikeren som satt skjelvende på 
en gammel seng i et tarvelig rom uten lys og varme. Det var som 
om en stemme talte til meg med klare ord: Elias, nå må du bryte 
opp og legge ditt gamle liv bak deg! Reis hjem til dine kjære, de 
elsker deg og venter på deg!17

Det er sterke og patosfylte fortellinger, med et visst litterært 
preg. Fra konsert til konsert kan detaljene i fortellingene variere, 
og de retoriske grepene for å vekke følelser kan være påtakelige. 
Fortellerens sterke nærvær i stoffet gir likevel et usvikelig inn-
trykk av gjennomlevd erfaring, en autentisk basis under alt. 
Stilmessig merker vi en sammenheng med den sterke sentimen-
tale tradisjonen fra skillingstrykkene. «Egentlig er Elias’ liv en 
skillingsvise», sier Stein Østbø.18 På konsertene oppstår det en 
motivmessig og stilmessig enhet mellom livsfortellingene og 
skillingsvisene, eller de sentimentale tradisjonsvisene, som blir 
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framført. Livsdramatikken i de framførte visene får en paratekst 
av levd liv: forfølgelse og frykt i barndommen, utenforskap og 
fornedrelse som ung voksen og så hjemkomst og endelig frelse 
og oppreisning som moden mann. I kortform kan det oppsum-
meres slik, som i et intervju fra 2011: «Jeg rømte vekk og levde 
som gategutt. Jeg har levd et elendig liv, men det er mulig å reise 
seg, så nå ser jeg lyst på livet.»19

Elias Akselsens livsfortelling har, tross de ekstreme innsla-
gene, visse stiliserte, allmenne trekk, og mange kan ta den til 
seg og relatere den til sine egne livshistorier på en eller annen 
måte. Særlig gjelder dette i konsertsammenheng, når fortelling 
følges av sang. Akselsens inntrengende stemme synes å samle 
opp i seg lengsel og smerte fra de fortalte livserfaringene og å 
appellere til lytterne om å kjenne på de dypeste følelsene i sitt 
eget liv. Opplevelsen er i berøring med noe allment som mange 
har pekt på, uttrykt slik av Even Ruud: «Melankolien er [...] 
en ofte tilbakevendende følelse når mange beskriver sitt dype 
forhold til musikk. Følelsen av sårhet, tristhet og ‘å være ensom 
i seg selv’ peker på en sentral side av eksistensen.»20

Sjøl om Elias Akselsen spiller på allmenne mellommenneske-
lige strenger, er det én side ved ham som er spesiell, og det har 
sjølsagt med hans herkomst og identitet som tater å gjøre. Tater-
nes «overskridende» levemåte har i lange tider gjort dem til et 
pirrende motiv i fortellinger, teaterstykker, filmer og sanger,21 og 
noe av denne dragningen mot det fremmede og eksotiske finnes 
også i all interessen som er blitt Akselsen til del siden han for alvor 
trådte fram i den norske offentligheten først på 2000-tallet. En 
kan si at han som artist drar nytte av og spiller opp mot denne 
interessen for det eksotiske, men viktigere synes det å være å 
markere verdien i taterkulturen og tale for endelig oppreisning 
for en folkegruppe som nesten fikk utslettet sin identitet gjennom 
norsk assimileringspolitikk.22 At Akselsens kombinasjon av viser 



68

Arven fra skillingsvisene

og personlige fortellinger har betydning i en slik sammenheng, 
er blitt markert flere ganger, som i begrunnelsen da han fikk 
Rff-prisen fra Rådet for folkemusikk og folkedans: «Hans unike 
kombinasjon av formidling av musikk og historier fra sin egen 
oppvekst og liv har bidratt til at vi har fått langt større kunnskap 
og innsikt i taternes kultur og tradisjoner.»23

En stolthet over å være tater kan noen ganger skimtes også 
i skillingsviser, gjerne side om side med mørke og forferdende 
motiver som skaper dramatikk og spenning. I tateren Jere mias 
Samuelsen Bykles skillingsvise «Taterens Bekjendelser paa 
Dødsleiet», som inneholder en gruoppvekkende mordhistorie, 
glimter det til i en sjølbevisst følelse av identitet i noen strofer, 
som peker framover mot stoltheten og trangen til bevisstgjøring 
i Elias Akselsens formidling av sin livshistorie:

Dog se, hvorhen jeg vender
Mit Blik til fordums Færd,
Jeg freidigt her bekjender:
Jeg var Rommani Værd.

Jeg elskede min Stamme,
Som det Rommani bør;
Jeg gjorde ei til Skamme
Min Slægt, som mangen gjør.24

Elias Akselsens tilknytning til en berømt taterslekt – Stor- Johan-
slekta – er framholdt som viktig i presentasjonene på coverne til 
flere av plateutgivelsene hans, og det legges vekt på både styrken 
og sjølbevisstheten hos stamfaren Stor-Johan (1844–1946): «Le-
gendariske Tater-Milla har sagt om sin far Stor-Johan at ‘han 
alltid bar hodet høgt, han smøg ikke enten han møtte prest eller 
lensmann’.»25 Idealet er klart, men å følge det opp kan være 
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vanskelig, ikke minst i de stride tider for taterne som kom mot 
slutten av Stor-Johans livstid.

Det eksisterer en vise om Stor-Johan og hans slekt som skal 
være skrevet av den svenske tateren Johan Fredrik Hedenberg.26 
Under Kulturdagene i Våler i 1989 ble det satt opp en «taterleir» 
der flere i slekta var samlet, deriblant Stor-Johans oldebarn Elias 
Akselsen. I et videoopptak fra dette arrangementet kan vi se og 
høre Elias’ far Lauritz synge tre strofer fra «Stor-Johan-visa» 
med glimt i øyet.27 I én nedtegnelse er disse strofene gjengitt slik:

Ei vise jeg vil sjunge, om de vil høre på.
Den handler om de tatere som øst i Solør fær.
Ja, et slags folk vi haver fått, om vi vil regne stort og smått,
som trakter efter rikedom, men ingen rikdom får.

Ja, Stor-Johan jeg nevne vil, det er en real kar,
har mange store sønner, som er til hans forsvar.
De lider mye nød og tvang, og lider mycket ondt iblant,
det hør’ til domses karakter, vi skriver inte mer.

Landhandler en, landhandler to, om han er noget dyr,
med tomme flasker går dom inn og kjøper politur.
Det blir en restrasjon som fresker opp et tatermot,
et rus iblant gjør godt og vel i både kropp og sjel.28

Blandingen av lystighet, melankoli og (sjøl)ironi som preger 
denne visa, finner vi ofte igjen i Elias Akselsens iscenesettelse av 
seg sjøl som artist. Konsertene inneholder grovkornede, muntre 
historier, side om side med de mørke fortellingene om fornedrelse 
og undertrykkelse. Vitaliteten og overskuddet er likevel alltid 
det som blir stående igjen som hovedinntrykket, sammen med 
verdighet og integritet.
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I Elias Akselsens formidling av religiøse sanger er det som om 
ordene om frelse og oppreisning bærer i seg både det kristne håp 
og håpet om rettferdighet for taterne. Salmen «Å at jeg kunne 
min Jesus prise» – som også er blitt en signatursang for ham ved 
siden av «Hvorfor blir jeg kalt en tater?» og «Jeg er på vandring 
gjennom livet» – har nettopp en intens erfaring av oppreisning 
og forvandling i seg:

Jeg gikk i blinde, jeg lå i døden,
og mørkets fyrste holdt meg ganske fast.
Da ropte jeg til min Gud i nøden,
han frelste meg, og mørkets lenker brast.29

Melodramatisk og gripende

Alle som har hørt Elias Akselsen synge, fester seg ved den intense 
og uttrykksfulle stemmen. Den har noe som griper tilhørerne, og 
dette synes å prege alt han synger, uavhengig av hva slags sang det 
er tale om. Et åpenbart trekk er at stemmen så tydelig formidler 
sterke følelser; han synger med stor patos. Det er ikke urimelig å 
få assosiasjoner til en sanger som Édith Piaf, i likhet med Aksel-
sen en artist fra fattige kår og med basis i folkelig sangkultur.30

Det å slippe til sterke følelser i framføringa er etter alt å dømme 
en del av det Akselsen har fått overlevert fra taternes sangtra-
disjon. Slik patos har i det hele tatt vært et fenomen i muntlig 
formidling av viser i eldre tid, også i andre miljøer. Det har vært 
viktig å sette spor i tilhørerne, feste visene i dem, ved å appellere til 
følelsene. Trolig er det spor av denne patosen i muntlig visetrade-
ring som vi ser igjen i de mange sentimentale skillingsvisene, noe 
Siv Gøril Brandtzæg har pekt på: «Den sentimentale diskursen 
i mange av skillingsvisene kan også betraktes i forlengelse av den 
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muntlige traderingen, hvor sterke følelser og melodramatiske 
vendinger var virkemidler for å skape emosjonelle reaksjoner 
hos publikum under fremførelsen.»31

Det er likevel nærliggende å tenke at det gripende ved Elias Ak-
selsens følelsesintensitet i framføringene også har å gjøre med noe 
mer enn at han bruker følelser som et virkemiddel. Følelses uttrykket 
er nært knyttet til integritet; tilhøreren oppfatter at følelsene henter 
kraft fra sangerens egne opplevelser, altså at en møter noe ektefølt, 
noe som kommer fra «levd liv».32 Pathos og ethos går hånd i hånd.

I omtaler av konserter og anmeldelser av plater med Akselsen 
ser en ofte karakteristikker som «ekte» og «troverdig». Dette 
kan ha sammenheng både med inntrykket av at sangeren syn-
ger tett opp mot tradisjonen, og med inntrykket av at følelses-
intensiteten er forankret i egne smertefylte livsopplevelser som  
gir gjenklang i sangene. Denne troverdigheten er ikke avhengig 
av at sangene er kunstnerisk høyverdige som tekster betraktet; 
den kan merkes også i det mange vil oppfatte som lite kunstnerisk 
vellykkede skillingsviser eller platt populærmusikk. Eksempelvis 
skriver anmelderen Tarald Aano dette om Akselsens versjon av 
«Gråtende sky»: «En av de nyinnspilte sangene er selveste ‘Grå-
tende sky’, en av de aller mest klissete slagere i norsk historie. Selv 
den klarer han å gi troverdig liv.»33 Det er sangerens livsstyrke, 
så å si, som klinger med og levendegjør slageren.

En mulig tanke er at sammenhengen mellom pathos og ethos 
hos Akselsen forsterkes av stemmens dynamikk, styrke og klang-
farge. Akselsens stemme kan være hes og skurrende i lågmælte 
sekvenser, et trekk som faktisk kan være virkningsfullt for å 
framheve følelsesvalører som nedbrutthet, ydmykhet eller stille 
inderlighet. Men så kan han også øke styrken veldig, og da opple-
ves stemmen klar og intens. I en slik veldig stemmeutfoldelse kan 
framføringen minne om store, tragiske operaarier, og stemmen 
får et kompakt og gjennomtrengende preg.
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Samtidig er disse kvalitetene uløselig sammenbundet med 
melodi, rytme og tekst. Melodiene til mange taterviser går i 
moll, gjerne såkalt «sigøynermoll», som vitner om et felles folke-
musikalsk opphav fra sydligere breddegrader. Moll gir i den 
vestlige kulturkrets konnotasjoner til en vemodig stemning, som 
så sangeren har mulighet til å intensivere. Når rytme og tekst 
åpner for stor dynamikk i fraseringen, kan helhetsinntrykket bli 
svært sterkt. Akselsens framføring a cappella av «Hvorfor blir 
jeg kalt en tater?» på Hjemlandsklokker er et godt eksempel på 
dette. Den vemodsfylte teksten går hånd i hånd med den moll-
stemte melodien, som igjen spiller sammen med rytmen og gir 
rom for virkningsfulle pauser der sangeren kan ta sats og komme 
tilbake igjen med stor intensitet. Særlig ser vi dette ved pausen 
etter spørsmålet i første linje av hver strofe: «Hvorfor blir jeg 
kalt en tater?» Her er det et helt oktavsprang i melodien, og når 
sangeren i tillegg øker stemmestyrken, minner virkningen om et 
fortvilet, langtrukkent skrik: «Tater – forfulgt på denne jord!» 
Det er tilsvarende virkningsfullt når sangeren på slutten av visa 
senker stemmestyrken og tempoet og lar den fallende melodien 
tone ut, i korrespondanse med den «lavmælte» inderligheten 
i tekstens avslutning: «At mitt hjerte det banker som ditt.»

Den samme visa eksemplifiserer også hvordan tekstens tema 
og komposisjon spiller inn i helheten. Tateren er tekstens «jeg», 
en stemme fra de utstøtte – «forfulgt på denne jord» – som hen-
vender seg til den velbergede lytter, over en uoverstigelig grense: 
«Stakkars den som engang får en tater kjær.» Det er skarpe 
kontraster, spørsmål, appeller og følelsesuttrykk, nettopp det som 
kjennetegner mange av visene i skillingsvisetradisjonen. Slike grep 
finnes også i mange av de religiøse sangene Akselsen framfører:

Kom heim att, kom heim att, til Faderens famn!
Men kom før enn døden deg hentar!34
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Det er i det hele tatt noe oppdrevet, intensivert og hyperbolsk 
over livsbildene i mange av sangene Elias Akselsen synger; en sam-
lende karakteristikk kan være melodramatisk. I utgangspunktet 
kunne en tenke at mange nøkterne og kritiske mennesker i dag 
ville være ubekvemme med slike tekster. Men så enkelt er det 
ikke, når tekstene når oss som sanglyriske helheter formidlet av 
artister som Elias Akselsen. Anmelderen Tarald Aano, som altså 
fant troverdig liv i Akselsens framføring av den melodramatiske 
slageren «Gråtende sky», har et poeng når han setter ord på 
møtet med Akselsens utgivelser:

Han kan vel ikke igjen forsere alle hindre som norske kritikere 
av ironigenerasjonen har bygd opp – bare ved hjelp av en skurrete 
stemme og sanger som er så sentimentale at ikke engang våre eldste 
borgere våger nynne dem i smug? Så skjer underet for tredje gang: 
Først skjedde det med «Hjemlandsklokker», en av det siste tiårets 
sterkeste norske utgivelser, og før jul igjen med juleplaten «Her 
kommer dine arme små». Også «Høstdrømmer» tar tak i oss 
og lar oss gjenoppdage følelser vi trodde vi var vokst ifra. Her er 
nederlag og overgivelse, kjærlighet og smerte, tro og håp og liv og 
død så sterkt og sårbart til stede at ingen kan stå imot.35

En litteraturvitenskapelig inngang her kunne være Peter Brooks’ 
framheving av hvordan det populære melodramaet med sin 
følel sesintensitet og sine sterke motsetninger kan evne å treffe 
et mer eller mindre fortrengt moralsk og spirituelt lag – «the 
moral occult» – hos mennesker i moderniteten. Når følelser 
settes i sving, åpnes en kontakt med «the domain of operative 
spiritual values, which is both indicated within and masked by 
the surface of reality».36 I dag forbindes melodramaet i særlig 
grad med tv-serier og filmer, men også framførte sanger – slik 
som skillingsvisene og deres stilmessige paralleller – kan ha stor 
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melo dramatisk effekt og en slik mulig eksistensiell dimensjon 
som Brooks er opptatt av. Vi kan si at de folkelige tradisjonsvisene 
har et stort eksistensielt potensial for dem som klarer å foliere 
dem med stor sangkunst og gripende etos, slik Piaf klarte det, 
og slik Akselsen klarer det.

Tradisjonsbærer og fornyer

Fra han slo gjennom som plateartist tidlig på 2000-tallet, har 
Akselsen blitt oppfattet som viderefører av en verdifull folke-
musikalsk tradisjon. Ett aspekt ved dette er at taternes muntlig 
traderte musikalske tradisjoner de siste tiårene i stigende grad 

Plateomslagene til Sanger jeg har 
møtt, Hjemlandsklokker, og O, 
Jesus du som fyller alt i alle, viser 
viktige trekk ved Elias Akselsen 
som artist: identiteten som tater, de 
intense følelsene, religiøsiteten. 
 © Via Music/Grammofon.
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er blitt påaktet og anerkjent som tradisjonsmusikk i faglige 
miljøer, i takt med den allmenne politiske anerkjennelsen av 
taternes kulturarv etter årtier med assimileringspolitikk. Et 
annet aspekt er en økende tendens til å forstå folkemusikk 
nedenfra, så å si, fra et lokalt eller avgrenset musikalsk særpreg, 
geografisk, sosialt, etnisk og så videre. Det er folkemusikk som 
«folks egen oppfatning av folkemusikk som ‘vår musikk’»,37 i 
motsetning til en mer opphøyd norm avgrenset til bestemte slåt-
te- og sangtradisjoner. Perspektivet blir åpnere, mot «musikk 
som er tilskrevet en særskilt verdi i kraft av å være tradisjon», 
og hvis særpregede musikalske normer er «bærere av med-
delelser om etnisk, nasjonal og lokal identitet».38 Romani-
folkets «viser på vandring», som Elias Akselsen formidler på 
en musikalsk tradisjonsbevisst måte, kan oppfattes som slik 
musikk, og framhevingen av denne tradisjonen er med på å 
styrke taternes kulturelle identitet.

Når det gjelder framføringen, oppfattes Elias Akselsen – kan-
skje ved siden av Laila Yrvum – som den betydeligste formidler 
i dag av den såkalte taterslengen, den tradisjonelle syngemåten 
blant taterne. Anne-Mari Larsen karakteriserer den slik:

[M]usikalsk sett handler det om at en bruker såkalt «svevende 
intervaller» og utnytter tonespekteret mellom hel og halvtoner. 
En kan si at en sklir på tonene, noe en har mulighet til å gjøre 
med trekkspill og fiolin, som var mye brukte instrumenter blant 
taterne. En kan finne igjen mye av den samme slengen i den norske 
kvedetradisjonen, i joiken og i orientalsk sang.39

Stian Carstensen, som har spilt mye med Elias Akselsen, ser 
ham nettopp i en slik bredere folkemusikalsk sammenheng: 
«Taterne har vært lenge i Norge nå, og har plukket opp mye fra 
sang tradisjoner i Telemark og Setesdal. De har en litt annerledes 
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måte å synge på, og man kan høre slengen fra Øst-Europa. Taterne 
stammer opprinnelig fra India, og det høres fortsatt i sangen.»40

I framføring av skillingsviser og tradisjonsviser i eldre tid 
har taterslengen ikke nødvendigvis skilt seg så sterkt ut, gitt 
den musikalske påvirkningen fra tradisjonell syngemåte i norske 
bygder. Den har representert en egen valør i et broket bilde. Et 
nokså stort spekter av syngemåter har trolig vært i sving, slik 
Olav Solberg har pekt på: «Folk har elles sunge skillingsvisene 
på mange måtar – slik den lokale tradisjonen tilsa – gjerne med 
rosing og utkroting av tonen, og kanskje med andre tonesteg enn 
dei vanlege i dur/moll-systemet.»41

Den tradisjonelle taterslengen er altså beslektet med flere 
andre folkemusikalske tradisjoner. Dette åpner muligheter for 
musikalsk «crossover»-praksis, en kvalitet ved Akselsen som har 
gitt ham et nærmest paradoksalt trendy preg i ei tid der det er 
stor interesse for artister som kan knyttes til begreper som roots, 
world music og etnisk musikk. Med god starthjelp fra produsent 
Sigbjørn Tveite har han samarbeidet med artister som har utfoldet 
seg nettopp i dette feltet, og som har vist seg å ha en finstemt sans 
for musikalske møter mellom ulike former for tradisjonsmusikk. 
Det gjelder den allerede nevnte Stian Carstensen og Gjertrud 
Økland (Gjertruds sigøynerorkester), som var særlig viktige i den 
tidlige fasen av Akselsens karriere, og det gjelder Freddy Holm, 
som har bidratt mye de seinere år.

Det musikalske samarbeidet har hele veien bidratt til nyska-
ping og spennende musikalsk variasjon i mange av Akselsens 
framføringer, samtidig som hans særegne preg som sanger har blitt 
bevart. Her går taterslengen sammen med klanger fra ungarsk 
og balkansk folkemusikk, bluegrass og annen tradisjonsmu-
sikk, samtidig som tilknytningen til norsk folkemusikk også er 
tydelig. Det musikalske samarbeidet har uten tvil bidratt til at 
han har nådd langt ut over en menighet av spesielt interesserte. 
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I dag framstår han som en artist som både tar vare på de gamle 
sangene og er lydhør for utviklingstrekk i tradisjonsmusikken.

*
Elias Akselsen er både en formidler og viderefører av skillings-
visetradisjonen. Han synger skillingsviser og viser med stiltrekk 
fra skillingsvisene, og han synger religiøse sanger med samme 
folkelige appell. Gjennom sin syngemåte, sin følelsesintensitet 
og sin evne til å knytte visene sammen med fortellinger fra eget 
liv gjør han så å si alt til «taterviser». I mer allmenn forstand 
er han et eksempel på en artist som demonstrerer hvordan for-
midling av populærkultur, slik som skillingsvisetradisjonen, har 
et potensial til å berøre mennesker på en måte som vi forbinder 
med stor kunst.
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Noter
 1 Transkribert etter Hjemlandsklokker (2002). Albumene av Elias 

Akselsen som det er referert til i dette kapitlet, har ikke vedlagte 
tekster til visene, så slike må hentes annetsteds fra. I noen få 
tilfeller har jeg transkribert fra opptaket, som her.

 2 Navnet tater kan oppfattes som problematisk dersom en tenker 
på de nedsettende og rasistiske konnotasjonene som har heftet 
ved det. Her vil det likevel bli brukt, fordi de reisende i Norge 
i stigende grad har identifisert seg med det, og fordi Elias Ak-
selsen presenterer seg sjøl som tatersanger. I et videoopptak fra 
2016 sier Akselsen dette om å bli kalt tater: «Det betyr jo at det 
er et vandringsfolk, da, og namnet skjemmer itte hvisomatt en 
itte skjemmer seg sjøl» (Myrland 2016).

 3 Denne vide forståelsen av begrepet «taterviser» er også uttrykt 
av andre. Jf. Ånon Egeland i et forord til boka Viser fra et folk på 
vandring: «[D]isse visene er taterviser i den forstand at de fleste 
av dem har vært sunget av reisende i generasjoner. På den måten 
har de reisende satt sitt tydelige stempel på visene, ikke minst på 
melodiene og måten de blir framført på» (Egeland 2003: 4).

 4 Gotaas 2000: 285.
 5 Brandtzæg 2018: 97.
 6 Østbø 2004: 73.
 7 Alf Prøysen og Nils Johan Rud bidro til økt interesse for skil-

lingsvisene med sin storstilte viseinnsamling i regi av Magasinet 
for alle i perioden 1954–1962 og gjennom seinere utgivelser av 
materialet i fem bind (jf. bl.a. Rud 1972). Skillingsviseinteressen 
ble videre stimulert gjennom den svært populære plateserien 
Frem fra gjemselen (1974–1987), med viser samlet av Per Johan 
Skjærstad og sunget av Helge Borglund og Rita Engebretsen 
(jf. Skjærstad 1978). I seinere år har Elin Prøysen vært en av de 
viktigste visesamlerne og -formidlerne på dette feltet (jf. Prøysen 
2007). Taterviser har vært med i alle de nevnte publikasjonene, 
men det finnes også en særlig interesse for å få til egne utgivelser 
og innspillinger av visene som er knyttet til taterkulturen (jf. bl.a. 
Yrvum og Johansen 2003 og utgivelsene Viser på vandring (2002) 
og Viser på vandring i Norden (2008) fra Etnisk Musikklubb). 
Elias Akselsens innsats kan knyttes til den sistnevnte interessen.

 8 Transkribert etter Vandringsmannens beste (2014).
 9  Sitert etter Norsk salmebok (2013: 445).
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 10 Sitert etter Prøysen (2007: 185).
 11 Ibid., s. 191.
 12 Transkribert etter Hjemlandsklokker.
 13 Sitert etter Yrvum og Johansen (2003: 47). Yrvum skriver: 

«Denne visa kan alle reisende. Den blir ofte sunget når vi 
er samlet. Den kunne kanskje vært oversatt, men jeg føler at 
språket er litt «vårt», og kanskje det eneste vi har igjen ... Så jeg 
valgte å la det være» (ibid.).

 14 Gotaas 2000: 285.
 15 Sitert etter Skjærstad (1978: 103).
 16 Østbø 2004: 38.
 17 Ibid.: 8f.
 18 Skancke-Knutsen 2004.
 19 Mathisen 2011.
 20 Ruud 2013: 132f.
 21 Jf. Gotaas 2000: 256ff.
 22 Jf. Hvinden 2000.
 23 Rff-prisen 2008.
 24 Bykle, ca. 1900.
 25 Tveite 2002.
 26 Jf. www.reisendekartet.no/kultur/musikk.
 27 Skavoll 1989.
 28 Her sitert etter Møller (1974: 53f).
 29 Andre strofe, her sitert etter Norsk salmebok 2013, s. 467.
 30 Jf. f.eks. Per Fugelli (2015): «Nå synger svanene. Vilt, sårt og 

urent. Edith Piaf og Elias Akselsen er blant dem.»
 31 Brandtzæg 2018: 105.
 32 Et album Elias Akselsen har utgitt sammen med artistene Betty 

Stjernen og Børge Pedersen har karakteristisk nok tittelen Levd 
liv (2012). Jf. også Mathisen 2011.

 33 Aano 2004.
 34 Fra «I dag kjem det bud» på Hjemlandsklokker. Tekst av Anders 

Hovden til norsk folketone. Gjengitt i Sangboken (1983: 208).
 35 Aano 2004.
 36 Brooks 1976: 5.
 37 Blom 1993: 13.
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Rallarvisa som rallarpop
Johan Magnus Staxrud

Kvar er han frå?
Frå den gråblå morgonverd, ho er i uppvakning og byrjing 
med noko svart ruvande upp: nye menneske, byggjande si eiga 
verd. Sjølve noko av den nye verda.
Og byggjande seg sjølv.

Som elva ho når havet, fløymer ho framleis der ho fløymde.
So med rallaren òg.
Han blir burte i mythe-himlen.
Men ein veg etter han. Av nye som er han. I all framtid.1

En rallar var en nomadisk arbeider, som tok det arbeid han kunne 
få ved forskjellige anlegg under den store utbyggingen og mo-
derniseringen av infrastruktur og industri i Skandinavia. Fra 
de første jernbanestrekningene i Norge (1854) og Sverige (1856) 
stod ferdige, var det et stort behov for arbeidskraft ved anlegg 
rundt omkring i begge land. Betegnelsen rallar blir forklart 
på hovedsakelig to forskjellige vis. Den ene forklaringen er at 
jernbaneutbyggingen ble påbegynt med hjelp og ekspertise fra 
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britiske ingeniører og investorer, og jernbane heter «railway» på 
engelsk. En rallar var en som la «rails», eller jernbaneskinner. 
En annen forklaring av ordets opphav er at en trillebår blir kalt 
«ralle» på svensk, og en rallar er enkelt nok en som triller en 
trillebår. Noen enkeltpersoner kan nok ha fått andre kallenavn 
enn «rallar», som for eksempel kunne komme fra ulike redskaper 
som feisel og bor, eller fra en og annen ulykke. Rallar var likevel 
den betegnelsen som ble sittende blant folk flest, også i ettertid. 
Rallar-begrepet er imidlertid mer svensk enn norsk, og i Norge 
ble de samme arbeiderne gjerne kalt for slusk, eller slusken om 
gruppa som helhet. Etymologien til dette begrepet er «sluskete», 
«slurvete» eller «uflidd». Dermed har de to begrepene ganske 
ulike konnotasjoner, selv om begge tilsynelatende ble brukt om 
arbeidergrupper med sammenfallende interesser.

Rallarene kom hovedsakelig fra bygdene og bondesamfunnet, 
og flere av rallarene gikk fra arbeid på gård og i skog til arbeid 
med jernbanebroer, traséskjæringer og tuneller.2 I England, Skott-
land, Irland og Wales er ekvivalenten til den norske rallaren en 
« navvy», av «navigator». Både rallarene og the navvys var be-
ryktet, og mange så nok disse arbeidende vagabondene som noe 
fremmed og skremmende, noe Per-Jonas Pihls avhandlinger om 
rallarene i Norrbotten og Terry Colemans The Railway Navvys 
viser. Denne egne kulturen ved og omkring jernbaneanleggene var 
adskilt fra samfunnet ellers, med egne arbeidsgivere – kontrak-
tører – og en egen type arbeidere – rallarene og sluskene.3 Med 
denne kulturen kom også en egen type viser: rallarvisene. Disse 
visene skiller seg ikke fra andre folkelige viser på en musikalsk, 
estetisk eller lyrisk måte, men visene har det egenartede ved seg 
at de handler om en bestemt gruppe av arbeidere.

I 2015 ga musikkgruppa Grove horn ut plata Rallarpop.4 
Høsten 2020 arbeidet jeg en del med sangtekstene på denne 
utgivelsen, og jeg hadde også kontakt med Christian Bjølseth 
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og Trygve Ramnefjell i gruppa, der vi diskuterte rallarkulturen, 
formidling av gamle viser og tekstenes litterære kvalitet og histo-
riske verdi. Utgivelsen har direkte tilknytning til rallarkulturen, 
først og fremst tematisk og innholdsmessig, men også i musikalsk 
sammenheng. De to visene som vil bli undersøkt nærmere, er 
Elling M. Solheims tonesatte dikt «En rallare dør», med tit-
telen «Rallare Villman», og skillingsvisa «Prostvisa på banan 
Gällivara–Ofoten». Solheims dikt ble gitt ut i samlingen Jeg 
lever i dag på Tiden norsk forlag i 1934. Skillingsvisa ble trykket i 
Lindesberg i Sverige i 1899 og ble tatt med i samlingen Feiselklang 
og anleggssang: Rallarviser frå Nordkalotten (2002), ved Agge 
Theander og Finn Stenstad. I Svenskt visarkiv er «Prostvisa» 
bevart som skillingstrykk, med signa U 23c. Forsiden av tryk-
ket bærer tittelen Visor för Sveriges järnvägar och en ödes-sång. 
Forfatter og innehaver av rettighetene er en P.O. Söderström.

Lesningene vil på den ene siden gå inn på arrangement og 
struktur i sangene, og på den andre siden sangtekstene som med-
delelse og lyrisk uttrykk. Analysen og tolkningen av «Rallare 
Villman» vektlegger ikke et konkret eller direkte bånd til skil-
lingsviser eller typiske rallarviser, men utgjør et forsøk på å vise et 
slektskap med visetradisjonen fra rallarene. Rallarvisene er og var 
både arbeidssanger og et kulturelt uttrykk for en bestemt stand 
i samfunnet, og bruken av visene og aktualiseringen av diktet 
som sang viser en del av arven fra rallarene og arbeiderkulturen.

Rallarvisa som sjanger

Rallarvisene er en del av den norske og svenske kulturarven, og 
rallarviser som ble til mellom 1870 og 1930, ble gjerne trykket som 
skillingsviser.5 Bibliotekar Hanna Lund, som samlet forskjellige 
trykk til en samlet utgave i 1934, skriver at rallarvisene handler 
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om rallaren og hans liv «og tegner i naiv umiddelbarhet og krass 
realisme et levende og troverdig bilde av denne arbeidets farende 
svenn». Lund fremhever videre friheten, arbeidet og samholdet 
som trekk ved visenes tematiske innhold.6 Lunds poengtering 
av det naive bør vi være skeptiske til, det virker heller som en 
underminering av et genuint, emosjonelt uttrykk, og det «fri og 
farende folk» kan til ulike tider ha forskjellige negative konno-
tasjoner. Det retorisk påtrengende er distansen mellom «naiv 
umiddelbarhet» og det faktiske liv. Lund får likevel fram det 
som er rallaridealet: å skape seg selv, fritt fra et samfunns kon-
vensjoner, normer og mønstre, og likevel innenfor de rammene 
som et industrialisert samfunn har lagt. Rallarvisene handler 
om rallaren, hans liv og arbeid. De er tuftet på tradisjoner innen 
folkedikting og hører inn under episk-lyrisk diktning. Katego-
risering av rallarviser som en egen vise- eller lyrikksjanger kan 
være problematisk, all den tid visene slekter på andre viser som 
er knyttet til andre yrkesgrupper og arbeidermiljøer. Ikke desto 
mindre viser samlinger av visene at dette er en tradisjon skapt på 
egne premisser, i det minste når det gjelder innhold og tematikk. 
Rallarene fikk midlertidig arbeid ved forskjellige anlegg i Norge 
og Sverige. De kom fra alle samfunnslag og hadde forskjellig 
bakgrunn og erfaring, slik Edvard Bull viser i sin innsamling 
og historiske fremstilling av rallarene i Renhårig slusk (1960). I 
norsk sammenheng foreligger det i bokformat to samlinger av 
rallarviser. Den første (som også har blitt brukt av flere senere 
rallarvisesamlere) er Lunds Rallarviser fra 1934, som har kom-
met i flere utgaver senere. Lund samlet et arkiv med rallarviser 
ved Nasjonalbiblioteket og ga ut en samling som på sett og vis 
ble et standardverk innen rallarvisesamlinger. En langt nyere 
samling er Finn Stenstad og Agge Theanders utgivelse Feisel-
klang og anleggssang. Rallarviser fra Nordkalotten (2002). Begge 
disse samlingene inneholder noter for sang, samt grep for gitar. 
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Rallarvisene er med andre ord ikke bare gjengitt som skriftlige 
kilder og litterære uttrykk, den musikalske siden er også ivaretatt.

På svensk side har Mats Rehnberg med Rallarminnen (1949) 
og Järnvägsminnen (1952), Manne Briandt med Slägga, borr och 
spett (1940), Banbrytare (1959), Pierre Ström og Ragnvald Hede-
manns Rallarvisors tid (1975), Hedemanns samling Rallarvisor 
(1972), samt samlinger av skillingstrykk og derunder rallarviser 
som Visor, ballader och skillingstryck (1991) gjort rallarviser og 
rallarhistorier tilgjengelige. De forskjellige prosjektene har ulike 
tilnærminger, fra utgivelser som er historiske og etnografiske i sine 
metoder (Briandt, Rehnberg og Bull) til visesamlinger (Lund, 
Hedemann, Ström og Ahrab) og til mer politisk motiverte og 
ideologiske fremstillinger (Ström og Hedemann). Lund og Hede-
mann deler rallarvisene i samlingene sine inn i viser som handler 
om bestemte anlegg, og viser som mer generelt handler om livet 
som rallar, bus, slusk og loffer. Selv om det har blitt gjort arbeid 
på innsamling og utgivelse av rallarviser, har det ikke blitt forsket 
mye på dem, verken som historiske dokumenter, sangtekster, 
eller lyrisk diktning generelt. Noen forskningsbidrag foreligger, 
og blant annet har Olav Solberg skrevet om rallardikteren Fer-
dinand Iversen (1873–1943), som fikk flere viser trykket som 
skillingstrykk og i aviser. Blant annet skrev Iversen «Bergens-
banevisa», som Solberg gir en analyse av i artikkelen «‘Blandt 
villeste fjelle…’ – rallarvisediktaren Ferdinand Iversen» (1984). 
En annen forskningsartikkel om rallarviser og «navvy songs» er 
«Working the Railways, Constructing Navvy Identity», skrevet 
av Reimund Kvideland og Garland Porter. I begge tilfeller er det 
rallarvisenes tematiske innhold som først og fremst blir under-
søkt. De nevnte samlingene av rallarhistorier og rallarviser har 
den samme vinklingen. Det kan se ut til at Lund og Hedemann 
legger vekt på historien, og dermed rallaren som en mer eller 
mindre anonym representant for en arbeiderklasse i emning. 



88

Arven fra skillingsvisene

For eksempel vitner Rallarvisors tid om et historisk og ideologisk 
prosjekt som skal vekke arbeiderklassens bevissthet. Som Ström 
og Hedemann skriver: «Vill man diskutera dagens samhälle 
och hur det kan tänkas förändras är det viktigt med historia, 
eftersom det är svårt att veta vart man är på väg om man inte 
vet varfrån man kommer.»7 Resepsjonen av rallarvisene legger 
altså ikke vekt på personen eller dikteren bak hver enkelt vise.

Hanna Lund skriver i forordet til Rallarviser at «[d]en egent-
lige rallarvise er diktet av rallaren selv eller av folk som står ham 
nær. Men også andre viser som i ånd og tone passer inn, kan bli 
opptatt i rallarvisenes krets, likegyldig hvem forfatteren er» (Lund 
1950, s. 8). Rallarvisa er ifølge Lund preget av realisme i måten å 
forholde seg til livet på. Solberg korrigerer ved å vise til rallar-
visenes symbolbruk. Kvideland og Porter er inne på noe av det 
samme i sin gjennomgang av typisk tematikk i rallarviser. Pihl 
ser rallarvisene som en form for idealdiktning, der rallarens ideal-
typer settes opp mot antiidealer. Ådel Gjøstein Blom skriver om 
rallarene i sin avhandling Folkeviser i arbeidslivet at de «har vært 
de siste arbeidsgrupperingene som har sunget viser som kan kalles 
folkeviser». Blom skriver at de har sunget til forskjellige deler av 
livet, til arbeid og vandring og til underholdning. Hun skriver 
også at det er viser som «spenner over et register fra avskjeds- 
og kjærlighetsviser til viser med brodd mot myndigheter og det 
etablerte samfunn».8 Bloms poengtering av det brede spekteret 
av tematikk i rallarvisene peker mot det sentrallyriske, noe som 
også kan forklare rallarvisenes appell til folk flest. Samtidig er det 
motiviske elementer i rallarvisene som snevrer inn tematikken til 
rallarenes verden alene, og slik sett vanskeliggjør en bred appell. 
Heri ligger noe av rallarvisenes spenning og ambivalens, som gir 
dem verdi. Det jordnære og folkelige trer nærmest frem som en 
sjangerkonvensjon for rallarvisene. Men, slik Gjøstein Blom skriver, 
visene handler om så mye mer enn bare arbeidet. Selv om visene 
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kunne fungere godt til taktfast arbeid, handler de om mye mer enn 
bare selve arbeidet. Sentrale og eksistensielle sider ved menneskets 
tilværelse blir omtalt, poengtert og anskueliggjort gjennom et lyrisk 
språk. Ofte handler visene om hvor man befinner seg i verden, 
om menneskets beherskelse av naturen og menneskets forhold 
til naturen i industrialiseringens tid, om hardt arbeid og dårlige 
levekår, om frihet og adspredelse (klisjéene følger: alkohol, rus og 
erotiske forhold til kvinner) og om individuell stolthet – rallarene 
«bygde landet», noe de var fullstendig klar over.

En generell karakteristikk av rallarvisene finner vi hos Sverker 
Sörlin i antologien Malmbanan 100 år: «Rallarvisorna var som 
regel episka och bestod av rytmiska jamber i 2/4 takt, melodierna 
brukade passa för vilken som helst av de texter som uppfanns. 
Det var bara at sjunga som man var van. Skulle texten glömmas 
bort lade man til ur egen fatabur.»9 At rallarene faktisk sang 
visene til arbeidet, er det noen eksempler på, blant annet rallaren 
Carl Wikings beretning, gjengitt i Rehnbergs Rallarminnen:

Att slå två man på borren heter slå «duppelpask». Att börja  borra 
ett hål heter at «brösta». Den, som vred borren måste sjunga ral-
larvisor, så det gick lättare att slå, t. ex. «I Gällivare trakter jag 
knogat har mång gång, och uti bergens schakter jag borrat dagen 
lång» o. s. v.  eller «Vid stranden av älven den stora, o säg, en ral-
lareskara där bygga en väg o. s. v.» eller «Vi rallare är ena lustiga 
folk, när som borren och släggor är i gång».10

Rallarpop

I 2015 ga gruppa Grove horn ut skiva Rallarpop, med ulike typer 
viser som sjømannsviser, rallarviser og lofferviser. Musikkgruppa 
består av Trygve Ramnefjell, Christian Bjølseth, Klas Anders 
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Haglund og Anders Olsson. Ramnefjell og Bjølseth har spilt 
sammen siden 2003, og de fikk med Haglund og Olsson etter 
noen år. Rallarpop er bandets første skive.

«Rallarpop» er en betegnelse gruppa sjølv har valgt, og som de 
selv setter i sammenheng med at «Det er folkemusikk hovedsa-
kelig fra periodene 1800–50 og 1940–50. Vi spiller tradisjonelle 
norske og svenske viser med vekt på lofferstoffet og rallarvisene. 
Videre gjør sammensetningen av instrumenter og arrangementene 
at det også kan plasseres i visekategorien. Tradisjonelt er jo folke-
musikken en solotradisjon, selv om det i senere år har blitt mer 
normalt å arrangere folkemusikken i samspillform».11

I dag er ikke rallarvisene videre kjent for folk flest, men det ek-
sisterer ulike miljøer som tar i bruk de gamle rallarvisene og 
rallartekstene i moderne musikk. Grove horn følger sånn sett i 
en tradisjon etter 1970-tallets visebølge, blant annet med Ketil 
Bjørnstad og plata Rallarviser – Akk Hør I Selskapsbrødre (1976), 
Kniplia Pukkverk (1976), Pierre Ström med Rallarvisor (1973), 
Ström og Bjørn Ahrab med Rallare – Visor från Malmbanan/
Ofotbanan (1973), foruten enkeltsanger ved Fred Åkerström og 
Cornelis Vreeswijk. En annen gruppe som har spilt inn et album 
med rallarviser, er en svensk trio med Johanna Bölja, Pär Engman 
og Görgen Antonsson, som ga ut plata Rallarnas visor (2014). 
Bölja, Engman og Antonsson ligger forholdsvis nær opptil Grove 
horn i det musikalske uttrykket, der vise- og folkemusikkelemen-
ter er fremtredende. Den helsvenske gruppa har imidlertid en 
tydeligere kobling til fra pop og rock. I 2013 og 2014 dro Grove 
horn på turné med Thor Gotaas, som ga ut boka På loffen i 2001. 
Gruppa har fremhevet koblingen mellom det frie landeveisliv, sjø-
menn og rallare, og visene er hentet fra samme tematiske områder 
og visetradisjoner. I plateomslaget til Rallarpop skriver Gotaas:
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Grove horn driver ikke med rosenrød nostalgi. De løfter opp sin 
selvdøpte sjanger, rallarpop, og smelter den sammen med andre 
folkemusikalske tradisjoner i begge land [Sverige og Norge]. Der-
med oppstår en ny variant musikk (…). De står i et musikalsk land-
skap sammen med landstrykere og rallare som sang og spilte rundt 
leirbålet, men har likevel en moderne futt og fres i framføringen. 
Det er rallarpop og Grove horn!12

Under analysearbeidet med tekstene og musikken til Grove 
horn hadde jeg et videomøte med Christian Bjølseth og Tryg-
ve Ramnefjell, og de forklarte utgangspunktet for skiva med 
at de ønsket (og ønsker) å formidle de gode historiene mange 
av visene forteller. I visene fant de fortellinger om virkelige 
mennesker og skjebner, og det tekstlige, eller historiene, ble 
viktig for prosjektet. Som artister og musikere ser Bjølseth og 
Ramnefjell seg selv i en viss trubadur- og visetradisjon, etter for 
eksempel Ewan MacColl (1915–1989), der teksten står i sentrum 
og fremføringen er historieformidling. Det underminerer li-
kevel ikke det musikalske aspektet, og valget av melodier har 
gruppa gjort ut fra hva som passer til tekstene, og hva som gir 
musikken mulighet til å berøre lytteren. Musikk og tekst går 
dermed inn i en estetisk tradisjon der opplevelsen står i sen-
trum. Det er et emosjonelt og erkjennelsesmessig anliggende. 
Utvalget av tekster og tonesettingen var dessuten motivert 
ut fra tanken om at «dette ville de ha likt på brakka», sier 
Bjølseth og Ramnefjell. Tilnærmingen de valgte, handler med 
andre ord om hvordan gruppa ser for seg at rallarene kunne ha 
spilt slike sanger selv, i arbeid og ledige stunder. I det fiktive 
universet som gruppa etablerer gjennom musikk og sang, er 
det friheten som holdning og mentalitet som er det sentrale. 
Fremføringene og innspillingen til Grove horn er en tolkning av 
etablert materiale og videre en formidling av denne tolkningen. 
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Denne fortolkningsrekken skaper en viss distanse til det opp-
rinnelige uttrykket, men denne distansen kan man også forstå 
som sekundær, ettersom det nye uttrykket krever å bli tolket ut 
fra sin egenart. I løpet av samtalen kom vi inn på at feiring av 
rallarens, sjømannens og lofferens tilværelse kan være en passende 
betegnelse for gruppas virksomhet. Tolkningen gruppa gjør, 
vitner dermed om at gruppa lever seg inn i stoffet. Innlevelsen 
fører også til et spill med innholdet, og en lek med litterære og 
musikalske motiver.13

Illustrasjonsbilde til «Rallare Villman». (Grove horn / Kari Rolfsen 
2015).



93

Rallarvisa som rallarpop

«En rallare dør»

Elling Martinsen Solheim var sønn av en gardbruker og forhen-
værende, midlertidig rallar, Martin Solheim. Både i erindrings-
boka Fotefar (1965) og i biografien Kvae på nevene, dikt i hjertet 
(2004) av Christopher Hals Gylseth, blir den yngre Elling i en 
alder av 4–5 år skildret idet han ser og hører jernbane og tog for 
første gang i Soknedalen i Buskerud i 1909. Og dette er skildret 
med ærefrykt! Faren til Elling hadde vært med på å bygge ut 
jernbanen i området rundt Veme og hadde slått seg ned som 
gardbruker og tømmerhogger der, i familiens hjemtrakter. I Fote-
far skildrer Solheim hvordan faren var blitt rallar for en stund: 
«Far var ikke rallar og jernbaneslusk. Han hadde bygget seg 
heim her og trivdes best i ‘eige bu’. Men han måtte skaffe seg og 
sine daglig brød utenfor heimen, og hakke og spett falt så godt i 
de brunbarkede nevene hans.»14 Faren brukte bevisst ikke den 
bredbremmede sluske- eller rallarhatten som de andre, men var 
ellers en av arbeidslaget som skulle inn til Hønefoss for å feire 
at jernbanen var ferdig lagt, og at kongetoget nå hadde passert 
på vei til Bergen. Den korte teksten «Kongetoget kommer!» 
skildrer den vesle Ellings tillit til og beundring for faren, men 
også for arbeidet og jernbanen.

En skulle tro at et jernbanetog, sjøl om det er et hurtigtog, for 
lengst har opphørt å spille noen rolle som fantasivekkende faktor 
for de aller flestes vedkommende, men jeg må tilstå at når vestgå-
ende hurtigtog på Bergensbanen kommer brusende i røyk og damp 
forbi mitt hus, da kribler det i meg og fantasiens vinger spiles ut. 
Da demrer barndommens hellige land. (…) En dag våknet min 
fødebygd av sin århundrelange søvn av mineskudd som drønnet 
gjennom dalen. Hakker og spader som blinket blankslitte i so-
len, og svette kropper i seig og vedholdende arbeidsrytme. Banen 
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skulle fram. Bergensbanen. (…) Det skulle skje her – like utenfor 
stuedøra vår. Nesten ikke til å tro. Men mineskudd og rallarsang 
fortalte at nå var det alvor.15

Elling Solheim var ingen rallar selv, men etter skolegang og en 
kort tid som lærer ble han nødt til å arbeide som skogsarbeider, 
som sin far og så mange andre fra Veme og Soknedalen. Hans 
første diktsamling, Preludium, hadde han ferdigstilt i 1925, og 
med hjelp fra foreldrene finansierte han det første opplaget på 
Norske Forfatteres Forlag. Fra slutten av 1920-tallet og utover 
på 1930-tallet engasjerte Solheim seg mer og mer i arbeiderfore-
ningsarbeid og politisk mobilisering. I 1934 ga forlaget Tiden ut 
samlingen Jeg lever i dag. Om diktsamlingen skriver Gylseth:

Tittelen på diktsamlingen var enkel og sterk; Jeg lever i dag. Elling 
var opptatt av å bidra med sitt i en verden som var preget av sosiale 
forskjeller og politisk konflikt. (…) Tonen var opprørsk. Her var 
det ingen tillærte fakter eller blomstrende skildringer (…). Språket 
og tonen var dempet og skåret ned, i alle fall når det gjaldt person-
lige følelser, og uttrykket var blitt mer kraftfullt.16

Samlingen inneholder en del dikt som går direkte inn i en klasse-
kampdiskurs, men det er også flere innslag av naturdiktning og 
motiver fra hjembygda og Soknedalen (Gylseth 2004). Diktet 
«En rallare dør» forteller om Rallare Villman som ligger for 
døden.

Diktets tittel er i seg selv interessant, ikke minst med tanke på 
den tiden diktet ble skrevet i. «En rallare» er symbolsk på flere 
måter. Diktet ble utgitt i 1933, og det virker rimelig å anta at diktet 
er blitt til på begynnelsen av 1930-tallet. Den siste storhetstiden 
for rallarene, anleggssluskene, var på 1920-tallet. På 1930-tallet var 
anleggsarbeidet i større grad blitt fast arbeid og ikke som tidligere 
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basert på den nomadiske arbeidskraften rallarene utgjorde. Trond 
Bergh skriver i Jernbanen i Norge. 1854–2004 at «[d]enne van-
drerkulturen, som var på sitt mest omfattende mellom 1870 og 
1920, hadde utgangspunkt i behovet for arbeid, skapt av nød eller 
av forlokkende utsikter til å tjene gode penger. Og da måtte man 
dra dit arbeidet var» (Bergh 2004, s. 430). Arbeidsløsheten i 
1920-årene la press på kommune og stat, og hjemstavnsrett gjorde 
det vanskeligere for de omvandrende arbeiderne å få arbeid ved 
anleggene. Bergh konkluderer med at «sluskens epoke var over 
for godt». Rallarperioden kan med andre ord bli forstått som 
arbeiderstandens ungdomsår. På denne måten står rallaren som 
et symbol for alle arbeidere, ikke bare anleggsarbeidere som var 
med på vei- og jernbanebygging.

Nasjonalt har ikke Solheim nådd opp til de store lyrikerne på 
1900-tallet, men for eksempel har teksten til «Rallare Villman» 
gitt Solheim en plass i litteraturhistorien. Etter krigen, da Solheim 
var syk og sengeliggende,17 fikk han besøk av Erik Bye, som på 
1950-tallet gjorde karriere i NRK og radioen. Byes vennskap og 
samarbeid med Bjarne Berulfsen og Maj Sønstevold førte til at 
flere av Solheims dikt ble tonesatt, blant annet «En rallare dør».

Teksten og melodien er en del av den norske visearven, ikke 
minst takket være Byes arbeid og utgivelser. Teksten er ikke 
direkte i slekt med skillingsvisene, i det minste ikke på en åpen-
bar måte, men den tar opp et tema som har gjenklang i flere 
skillingsviser. Lund, Briandt og Hedemann viser at rallaren er 
en figur og type som ofte dukket opp i skillingsviser, og i tillegg 
viser Arnfinn Engens Vaagn op arbeider! Tiden er nær. Skil-
lingsvisa i arbeidarkampen (1981) at rallarviser og anleggsviser 
har sin plass blant skillingsviser knyttet til arbeiderbevegelsen 
(og -kampen). Solheims virke som arbeiderdikter har dessuten 
en annen interessant historie, og det er at han av Haakon Lie og 
Arbeidernes Opplysningsforbund i 1934 fikk i oppdrag å skrive 
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«noe om anleggsarbeidernes og rallarenes situasjon (…) kanskje 
inn i en historisk kontekst» (Gylseth 2004, s. 115). Solheim er 
ikke en rallardikter ut fra et ideal om at arbeiderviser, rallarviser 
eller sjømannsviser skal være skrevet av og for, samt bli sunget av, 
henholdsvis arbeidere, rallarer eller sjømenn. Men som sønn av 
en forhenværende, midlertidig rallar, og som skogarbeider, hadde 
Solheim en god del kunnskap og erfaring knyttet til rallarenes liv 
og arbeid. Skuespillet Samse tak (1937) og «En rallare dør» vitner 
også om den intellektuelle og litterære klassekampen Solheim 
engasjerte seg i, og det hører med at Hanna Lunds Rallarviser også 
ble utgitt på Tiden bare noen år i forveien. Solheims befatning 
med rallarene var med andre ord del av en tendens i samtiden.

I rallarvisene kan man se en tendens til heltedyrkelse av ralla-
ren, lik Kristofer Uppdals heroisering av rallaren som blir «burte 
i mythe-himlen». Vi kan helt kort peke på en slik tendens i et lite 
utvalg viser. 18 Hos Iversen, i «Bergensbanevisa», er det rallaren 
som bygger et monument for fremtiden: «Her reistes et verk i 
den evige sne / som fremtidens slekter med stolthet kan se.» 
I visa «Lapplands framtid» står det at rallarene er «väpnade 
med spett och borr / att med fjällen slåss. / Vi gör vägar utav 
stål, / Västerhavet är vårt mål, / där vi dricka nordens skål», og i 
«Kragerøvisen» får vi en skildring av hvordan rallarene kjemper 
seg fram til en beherskelse av naturen: «Ja, liksom pyramider 
fabrikker reiser seg. / Langs fjellets stolte side vi baner oss en vei. 
/ Ti i vår sjel er kraft og mod, / og viljen den er sterk og god / 
alt for de stolte klipper som legges for vår fot.» Heroiseringen 
innebærer en typisk symboliserende diktning, og monumentet 
som står igjen etter rallaren, er jernbanen, broene og tunellene. 
Men denne symbolikken har også en mørk side, som i «Vosseba-
nevisa» av C. A. Bernstrøm: «Og dette stolte verket som vi har 
fått i stand, / det er et minnesmerke for hver ulykket mann.»19 
Rallarens skjebne, som arbeider og som menneske, er en viktig 
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del av rallarvisene. Solheims dikt ivaretar nettopp dette, i en ny 
støpning.

EN RALLARE DØR

Stilt smyger natta om sotsvarte vegger
Tyss! Rallare Villman skal dø!

Stjernene blunker der ute og legger
sølvskjæret lett over snø.
Fjellet det ruver mot himlen i bønn:
Rallare Villman var fjellet sin sønn
må Villman han sleppe å dø.

Nær innpå brakka står skogen og tier.
Tyss! Rallare Villman skal dø!

Går som et sukk gjennem nattstille lier:
Må Villman han slutte å blø.
Rallare Villman var skogen sin venn.
Himmel! Å la han få komme igjen,
Må Villmann han sleppe å dø.

Inne i brakka står menn uten ord.
Tyss! Rallare Villman skal dø!

Villman den unge! Vår venn og vår bror,
vår kompis ved fjell og ved sjø.
Stilt blir i laget og feiselens klang
Vil ikke klinge som før til din sang.
Må Villman han sleppe å dø.

Bleik kommer dagen med sølvmor om panna
Tyss! Rallare Villman er død!

Aldri skal visene klinge, og hanna
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skal sleppe å «knoga for brød».
Fjellet står fattig i morgenens rum.
Skogen tier, all jorda er stum
for Villman den glade er død.20

Noteblad med tekst fra Venners viser og egne vers, samling av Erik Bye.21
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Arrangement og betydning

Innspillingen til Grove horn av «Rallare Villman» er gjort med 
kassegitar, fele, kontrabass og fløyte, foruten vokal. Fløytespillet 
kommer i tre mellomspill, som har tilnærmet samme akkord-
progresjon som strofene ellers. Mellomspillet er en tradisjonell 
svensk folketone, som er tilpasset arrangementet i Berulfsens 
tonesetting. Strukturen i det musikalske arrangementet følger 
Berulfsens tonesetting av strofene, med mellomspill mellom hver 
strofe. Låta innledes med en instrumentalintro av de siste tre 
3/4 taktene, pluss opptakt. Med andre ord tilsvarende vokalens 
«må Villman han sleppe å dø». Strofe 1 fremføres med vokal 
og kassegitar. Det er dobbel vokal i harmoni i verselinje 5 og 6. 
Tempoet sakker litt av like før de tre siste taktene, og deretter 
følger mellomspillet, som er den samme melodien hver gang. 
Melodien spilles av fløyte alene over 8 takter, og er den såkalte 
«Nämndemans-Ola», hentet fra svensk folkemusikk. Fingerspill 
på gitar utgjør de siste 5 slagene.

I strofe 2 akkompagnerer gitar og lav kontrabass sangstem-
men. Instrumentene tiltar i styrke utover i strofen. Det er solo 
sangstemme utenom verselinje 5 og 6, der det igjen er harmonisk 
dobbeltstemme. Tempoet sakker igjen opp mot de tre siste takte-
ne. «Nämndemans-Ola» spilles denne gangen av fløyte og fele, 
igjen 8 takter, før gitar plukker de siste 5 slagene.

I strofe 3 er det noen grep og forskjeller vi må nevne. Gitar, 
fele og kontrabass er denne gangen med i arrangementet, og 
kontrabassen begynner lavt og øker deretter i styrke, påtagelig 
tydeligere i andre halvdel. Vokalen går ned en hel oktav på «Tyss» 
og ligger en oktav under i oppbygningen under «Rallare Villman 
skal dø!». Oppbygningen mot selve dødsøyeblikket i teksten blir 
dermed del av det musikalske arrangementet. I likhet med nye 
elementer i den tredje strofen må vi også poengtere endringene i 
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det tredje mellomspillet. Det er halvering av takten, dvs. dobbelt 
så mange anslag, og 32 takter til sammen, altså en firedobling av 
lengden. Tempoet er raskere, og instrumentene spiller sterkere. 
Fløyte, gitar og fele spiller sammen i begynnelsen, mens kontra-
bassen kommer inn etter 8 takter.

I den siste strofen får arrangementet det vi kan kalle en 
løsning, eller avslutning. Melodien i strofen spilles med roligere 
gitar, lav kontrabass og vokal. Intensivering og oppbygning 
følger med linjen «Rallare Villman er død», og det er en ster-
kere instrumentering fra og med «Aldri skal visene klinge og 
handa». I avslutningen sakker tempoet tydelig med omkvedet, 
og de siste tonene er kontrabassens nedgang til E og overtoner 
på gitaren i samme tone. Avslutningen viser både høyde og 
dybde (gitar og bass), og samtidig er stemmens avslutning både 
tydelig og sterk.

Visa er tonesatt med 3/4 takt, noe som passer godt til det 
daktyliske versemålet i Solheims dikt. Arrangementet fungerer 
på sett og vis som et narrativ, på samme måte som diktet/sang-
teksten angir et hendelsesforløp. Bruken av mellomspillet er spe-
sielt interessant, ettersom det ikke bare gir en pause fra tekstens 
betydningsdannelse som skrift, men også fordi mellomspillet 
faktisk viderefører betydningen av teksten.

Selve melodien er melankolsk. Imidlertid kan ikke musikken 
i seg selv bety noe på samme måte som språket, men den kan ha 
en betydning løsrevet fra sangteksten. Sangstemmens melodi 
er dessuten også av interesse. Et tydelig grep er de vedvarende 
tonene som forbinder ordene, som skaper helhet og flyt – det 
språklige uttrykket er syngende, ikke deklamerende.22 Valøren 
i stemmen er dessuten elegisk, men ikke dermed uklar, og den 
konnoterer sorg og samtidig en fasthet gjennom nærhet til det 
fortalte. Dette handler om innlevelsen i tolkningen. Det samme 
kan vi påpeke i musikken ellers. Fraværet av metronomisk rytme 
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gir ikke bare teksten spillerom både som fortelling og inderlig, 
lyrisk opplevelse – den tilnærmet fristilte rytmen åpner også for 
instrumentenes tolkning av forskjellige deler av forløpet på en 
måte som virker betydningsfull. På den ene siden kan vi forstå 
det helhetlige uttrykket lineært, altså at vi følger strukturen i 
et hendelsesforløp både i tekst og musikk, men samtidig åpner 
musikken og stemmen et dvelende rom.

Det at diktet er så utpreget lyrisk, er i utgangspunktet også 
en utfordring når det gjelder tonesettingen. Med det lyriske 
mener jeg her både det melodiske og det rytmiske, samt et 
språk som forskyver virkeligheten og skaper bilder. Videre er de 
gjennomførte kryssrimene i strofenes første fire linjer, parrimet 
som gir et avbrekk i femte og sjette, og den siste linjens kiastiske 
svar til andre og fjerde linje strukturerende for strofemønste-
ret. «Tyss!» er dessuten markert både før ordet (innrykk), 
og etter (eksklamasjonen fordrer en viss pause til refleksjon). 
Pauseringen etter «Tyss» er i Grove horns tekstversjon yt-
terligere poengtert med tankestrek i stedet for utropstegn. 
Diktets lek med lydlikheter i allitterasjoner og assonans er 
også en musikalsk og rytmisk faktor. Den første verselinjen 
kan fungere som eksempel: «Still smyger natta om sotsvarte 
vegger.» Den dominerende og gjentatte s-lyden fremhever både 
ordenes faktiske denotasjon og konnotasjonene. Den første 
linjen oppsummerer på lyrisk og retorisk vis hva diktet handler 
om: stillheten, mørket, sakte bevegelser, det skitne og brente, 
huset som beholder og scene. I den neste linjen trer diktets 
ledemotiv fram, aksentuert av den respektfulle og appellative 
stilheten: «Tyss! Rallare Villman skal dø!» (Grove horns ver-
sjon: «Tyss – rallare Villman skal dø.») For å forstå tekstens 
betydningspotensial må vi gå inn i en nærlesning av den. Det 
er tydelig at diktets fortettede meddelelse ikke lar seg gjengi 
uten en fortolkende lesning.
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Ulykke og død

I diktet er den talende stemmen anonymisert og er en som be-
trakter hendelsene. Nærheten til hendelsene tilsier at perspektivet 
tilhører en som står Villman nær. Den sentrale figuren i diktet 
er antropomorfiseringen av naturen. Fra og med første strofe er 
naturen både handlende og stemningsgivende. I strofe 1 er det 
«natta som smyger» og innvarsler det mørke og den vemodige 
stemningen diktet bærer. Med andre ord blir det etablert en ele-
gisk modus fra og med første verselinje. Den bærende besjelingen 
i strofen er imidlertid fjellet som «ruver mot himlen i bønn». 
Fjellets udefinerte størrelse og omfang til tross: Fjellet konnoterer 
det oppadgående og høyreiste, som strekker seg opp mot himme-
len og slik sett står nærmere det eventuelt metafysiske i kristen 
tro. Dette utgjør en symbolsk funksjon i teksten. Et typisk bilde 
av et fjell er også en enkel trekant der en av vinklene går oppover, 
som i foldede hender. Fjellets figur og positur blir dermed også et 
bilde. Og den vertikale dimensjonen i diktet er dermed en linje 
mellom det menneskelige og jordlige, og via naturen opp mot 
himmelen, som står i sammenheng med bønnen. Bønnen er ikke 
eksplisitt rettet til en guddom, men likevel er den rettet oppover, 
en tradisjonell metaforisk vending når påkallelsen vendes utover. 
Forklaringen bak bønnen ligger imidlertid i relasjonen Villman 
har til fjellet: «Rallare Villman var fjellet sin sønn.» Slektskapet 
mellom naturen og rallaren er dermed etablert, og den vemodige 
tonen i diktet forsterkes ved at sønnen dør før opphavet.

Allerede i den andre verselinjen får vi et frampek: «Tyss! 
Rallare Villman skal dø!» Det er nærliggende at det er diktets 
stemme som ber om stillhet, men naturen spiller med i stillheten 
med motivene natt, stjerner og snø. Nattmotivet går også inn i en 
mer tradisjonell allegori med dagen som livet og natta som døden. 
Det er samtidig påfallende hvordan naturen som motivkrets 
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både brukes som bakteppe for den alvorlige situasjonen og er 
en sørgende som er i slekt.

I den andre strofen er det skogen som besjeles i form av hand-
lende stillhet. Skogen står og tier, og bønnen og håpet fremsies 
i similen «som et sukk gjennem nattstille lier». Selve bønnen 
er mer dramatisk enn tidligere, til tross for det alvorlige og ned-
stemte i dødstematikken: «Må Villman han slutte å blø.» Hvor-
for Villman blør, blir ikke besvart, men en plausibel tolkning er 
at rallaren (eller skogsarbeideren) har blitt skadet under arbeid. 
Rallarens arbeid var som kjent krevende og farefullt, noe utallige 
rallarviser og historier fortalt av rallarene selv vitner om.

Flere av rallarene gikk over i annet manuelt arbeid etter at 
maskinene tok over en del av arbeidet med bygging av vei og 
jernbane, og skoglandskapet i teksten kan antyde at rallaren er 
blitt skogsarbeider. Likevel er det verdt å merke seg at arbeid ikke 
blir nevnt mer spesifikt enn ved et par ord og uttrykk som hører 
rallarkulturen til: «feiselens klang» (3. strofe) og «knoga for 
brød» (4. strofe). Feiselen ble et identitetssymbol for rallaren på 
linje med klesdrakten. Feiselen, eller slegga, ble brukt av rallaren 
på anlegg og i gruver. Som enkeltord blir feiselen et symbol: I 
dette redskapet ligger arbeidet, men også identiteten. Det andre 
ordet, «knoga», er en del av den svenskspråklige påvirkningen 
innen rallarkulturen. Å «knoga» vil si å arbeide, helt enkelt, men 
viser samtidig til rallarens arbeid og rallarens liv og ikke bare det 
å arbeide generelt. I mange av rallarvisene er det innslag av ordene 
feisel og knog eller andre redskaper, og navnene på redskapene 
inngår i rallarsjargongen. Frasen «feiselens klang» er direkte 
koblet til «sang», og dermed kommer et metapoetisk element 
inn, midt oppe i denne elegien og alvorsstunden. Arbeidets og 
kroppenes rytme har Solheim selv fått nevne ovenfor, men bildet 
blir også en metafor for vitalitet og kraft, der feiselen og sangen 
inngår som elementer.



104

Arven fra skillingsvisene

Andrelinjen er en repetisjon av første strofes andre linje, en 
parallell som går igjen i alle strofer og binder dem sammen ryt-
misk, semantisk og grammatikalsk – med en avgjørende endring 
i den fjerde strofen, der det står «Tyss! Rallare Villman er død!». 
Det samme gjelder siste verselinje i hver strofe, også med unntak 
av diktets siste linje. Fra «må Villman han sleppe å dø» i de tre 
første strofene går det over til «for Villman den glade er død» 
i siste strofe. Diktets avsluttende og konkluderende sistelinje 
utgjør dermed diktets klimaks, i den forstand at hver strofes 
bønn i sistelinjene til slutt avbrytes med at døden har inntruffet.

Den tredje strofen setter det menneskelige fellesskap i sen-
trum, der Villmans nærmeste kommer til orde. Fjellet og skogen 
har bedt for Villman, og nå er det arbeidsbrødrene som står for 
tur. Frasen «menn uten ord» kan virke påtagelig, nærmest for-
sert, i situasjonen. Linjen fremhever sorgen og lammelsen man 
står overfor i møte med døden. Etter den gjentatte formaningen 
om stillhet sier dette mannskoret minneord over kameraten, men 
også her ender uttrykket i en bønn om at Villman må få slippe 
unna døden. Det ville kanskje virke rimelig å anta at Villman er 
en eldre rallar som ligger i sykeseng, men den tredje verselinjen 
der Villman blir omtalt som «den unge», gir grunn til å reflek-
tere over dette. På den ene siden kan det være snakk om en ung 
rallar som er kommet utfor en ulykke, men det kan også være 
et tilbakeblikk til det som en gang var. Et par andre karakteris-
tikker blir også gitt: Villman er venn, bror og kompis, han var 
en omgjengelig person, og han sang. Brorskapet og samholdet 
blant rallarene blir ofte fremhevet, og det sentrale rallarbegrepet 
her er «renhårig». Var man rallar, skulle man også være av en 
bestemt karakter, og det renhårige er å regne som en dyd – det 
vil si korrekt atferd, livsførsel og tankesett.23

Nattmotivet skiftes ut med dagen i den siste strofen. Bleik-
heten som tillegges dagen, inngår i en besjeling der dagen kommer 
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med «sølvmor om panna», det vil si kledd med et hvitt, vatret 
og tungt silkestoff med innvevde sølvtråder om hodet. Natur-
motivet kan dermed betegne lysningen av dag, men også den 
kalde blekheten som henger igjen, eventuelt med et måneskinn. 
Påkledningen minner ikke om en typisk sørgedrakt, men heller 
om dødens blekhet gjengitt i en antropomorfisering av både 
døden og naturen i et kombinert bilde. Rallare Villmans død er 
en hendelse som berører omgivelsene dypt, og nå er stillheten 
total: «Aldri skal visene klinge, og hanna / skal sleppe å «knoga 
for brød». / Fjellet står fattig i morgenens rum. / Skogen tier, all 
jorda er stum.» Interessant nok er rimet rum–stum ikke lenger 
korrekt skrivemåte, og uttalen av «rum» med tydelig u kan der-
for fremstå som noe søkt. Grove horn har ikke pyntet på dette 
i sin versjon, og dermed oppstår det et brudd med rimskjemaet: 
rOm–stUm. Rimets betydning kan dermed gå utover det rent 
lydlige, ettersom rimene er så strengt gjennomført ellers i sangen. 
Den siste strofen kombinerer de to motivkretsene naturen og 
menneskene og lar dem stå parallelt i sin stillhet og sorg. Dette 
skjer i en form for likevekt, der det menneskelige (sangen og 
arbeidet) får to linjer, og naturen (fjellet og skogen) får to linjer.

Den siste verselinjens konkluderende og elegiske erkjennelse 
utsier ikke bare Villmans død, men at «den glade» er død. For 
Solheims vedkommende kunne det kanskje være slik at det arbei-
det og det livet som rallarene levde, var i ferd med å gå tapt, men 
ikke nødvendigvis i en negativ forstand. Hans far hadde arbeidet 
som rallar, men det var familielivet som fikk ham til å slå seg til ro 
på Ringerike. For mange var det kanskje nettopp muligheten til 
å leve et mer stabilt liv med familie og fast arbeid som var målet.

Grove horn har holdt seg til arrangementet Berulfsen ga tek-
sten, men de har også lagt inn et nytt musikalsk element i sin inn-
spilling. Mellom strofene spilles «Nämndemans-Ola» på fløyte, 
og etter andre og tredje strofe spilles den med flere instrumenter 
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(gitar, fele og kontrabass). Effekten er et mellomspill som med 
luftige fløytetoner vekker assosiasjoner til det eteriske og sjelelige, 
og melodien har en tradisjonell toneart som forankrer mellom-
spillet i konvensjonell tradisjonsmusikk. Ifølge Svenska låtar: 
Småland, Öland och Blekinge (2000) brukes dessuten melodien 
som en siste dans – den spiller altså folket ut av festligheten. 
Metaforen virker tydelig: Mellomspillet er en siste dans og trall 
for Villman. Døden personifiseres ikke i teksten, men den trer 
frem som en fornemmelse i musikken. Mellomspillets takt og 
intensitet øker også utover i låta, slik at det tredje mellomspillet 
øker til et klimaks like før den fjerde strofen, der Villman dør. 
Mellomspillet trekkes på denne måten inn i det episke forløpet, og 
som i en episk struktur der høydepunktet er skjult for leseren, er 
Villmans død utelatt fra teksten, men vi får det gjengitt musikalsk.

«Prostvisa på banan Gällivara–
Ofoten» (1899) – Skillingsvisa

Jag länge grubblat på hvilket vis
jag nu en visa skall dikta.
Vid valet fylla er allas smak
det är ej godt at förfäkta.
Skall för min visa jag sen få plikta,
då får ni själva en visa dikta

– Som ni förstår!

Jag varit rallare i många år,
men inte lärt mig att dikta.
Men obehörig är prosten och
i denna sak, mig ursäkta.
Han inte lärt sig hva rallarn hafver
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för all den möda som han begrafver.
– På banan här!

Baracken ödslig, ja kall och våt
och sura kläder få bära.
Ja, de som drypa af svett och fukt
det kommer prosten ej nära.
Slö i sinnet och trötta händer,
och värk i armar, och ben och länder.

– Har ej en prost!

Mycket arbet’ han göra får,
och samma lif ifrån år till år.
Så har forsvunnit hans hela lif
med släp och möda, och strid och kif
Hvart skall han hamna? På fattigvården?
Och ska han myllas i kyrkogården?

– Utav en prost!

Låta starter med en instrumentalintro, der kontrabassen teller 
opp før vokalen kommer inn med å gå fra en dyp E til en lys E 
via D. Sangstemmen i strofe 1 er solo inntil «call and respon-
se»-partiet «Som ni förstår!». Svaret, som er et flerstemmig 
ekko, setter hele visa i gang. Banjoen kommer inn, og bruddet 
mellom solisten og koret er dessuten tydelig, ettersom koret er 
mer et snakkende og halvt ropende svar. Dessuten bør vi merke 
oss omslaget midtveis: Sekvensen Em – D#dim/E – Em – H 
erstattes av G – D – H7/D# – Em – Cmaj7 – Am – H, før de to 
siste taktene går tilbake til H7 – Em – H7 – Em. Versemålet er 
også passende nok et trokeisk-daktylisk versemål med opptakt, 
med unntak av den siste linjen, der omkvedet svarer. Her har vi 
en cesur før vokalen, og en 4-slagsfrase som spiller eksplisitt på 
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rytme. Ellers ligner faktisk rimoppsettet, og til dels versemålet, 
det vi finner i «En rallare dør»: vekslende mannlig og kvinnelig 
kadens i enderim i de fire første verselinjene (kryssrim), deretter 
parrim i linje 5 og 6. Forskjellen er «call-response» i verselinjene 
7 og 8, som fullfører strofeformen via unngåelse av den foregående 
rytmen som er gitt av teksten. Pausen (cesuren) før call-response 
består i et bevisst fravær av vokalrytme, og i response-mønsteret er 
det en tetthet i tid til call, som muligens angir en uvørenhet, men 
som i Grove horns innspilling virker desto mer troverdig i avviket 
som oppstår med korets disharmoni. Etter sangteksten i strofe 1 
følger et mellomspill likt introen, men denne gangen utvidet med 
lett banjoplukking. Strofe 2 spilles med banjo, kontrabass og sang. 
Banjoen tilfører et nytt element og skaper en mer markert rytme 
(3/4 rytme) i form av fingeranslag og strengelyd. Call-response 
er likt, før det kommer et nytt mellomspill som ligger tett opptil 
det første mellomspillet. Strukturen i strofe 3 er den samme som 
i andre strofe, og call-response fremheves igjen. Andre gang det 
blir gjentatt, er temposkiftet før omkvedet tydeligere, slik at pau-
sen forsterkes i andre omgang. Mellomspillet som følger, er likt.

På dette punktet i låta kommer et nytt parti inn, en instrumen-
taldel som fremhever det musikalske. Fele erstatter vokalen, men 
utbroderer, spesielt i avslutningene av det som ellers ville vært ord. 
Felespillet går her i en brå oppadgående tone, som tiltagende skrik 
eller rop. Felespillet ligger en oktav over vokalen, men følger den 
samme rytmen og melodien, slik at det blir et fremhevet solonum-
mer som er mimetisk etter stemmen. Dermed settes også betydnin-
gen av instrument, stemme og ord i spill. Fela kan etterligne ordet 
lydmessig, men ikke detaljert nok til at vi kan forstå det samme 
innholdet ut fra felespillet alene. Det er da interessant hvordan 
fele og vokalstemme som betydningsbærende elementer i det hel-
hetlige uttrykket ikke bare utfyller hverandre, men faktisk utvider 
hverandre. Ikke som «multimodal tekst», men som to separate 
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uttrykk. Felespillet og stemmen uttrykker ikke det samme, og de 
er ikke bare en gjentakelse med samme betydning. De er to uttrykk 
for det samme, i to ulike medier, med forskjellige tolkninger.

Etter et nytt kort mellomspill kommer den siste strofen. Strofe 
4 blir fremført med normal frasering, stort sett lik alle forut-
gående strofer. Det avsluttende partiet, eller outroen, er derimot 
annerledes. Banjo, kontrabass og plystring er nå med i lydbildet. I 
og med at melodilinjen er den samme som vokalen og felespillet 
i tidligere versjoner av strofene med vokal, er plystringen i siste 
del en endelig tolkning av melodilinjen – om den er spilt inn 
først eller sist, spiller ingen rolle når vi hører låta: Dette er den 
siste tolkningen av «vokallinjen».

Det bør kommenteres at det i begge låtene fra Grove horn 
ikke er noen klassiske perkusjonsinstrumenter som trommer 
eller lignende. Dette er løst på to måter: Tekstens iboende rytme 
(daktylisk, trokeisk og antall stavelser), samt instrumentenes 
lydlikhet med perkusjon i taktslagene (og anslag på strenger), er 
tydelige nok til å gi en følelse av perkusjonsrytme.

Rallaren, prosten og døden

I «Prostvisa på banan Gällivara–Ofoten» forteller et anonymt 
lyrisk subjekt om forskjellene mellom rallaren og prosten på 
anlegget («banan här»). Motivisk kretser teksten omkring for-
midlingssituasjonen, de materialistiske og eksistensielle kårene 
rallaren/arbeideren lever under, og hvordan forholdet til presten 
arter seg. Visa forteller ikke i detalj om ulikhetene mellom ralla-
ren og prosten, men antyder heller at prosten har lite kjennskap 
til det livet rallaren lever. I motsetning til flere andre rallarviser 
som gjerne trekker inn arbeidet i sammenheng med forlystelser, 
er det i denne visa motsetningen mellom rallaren og den geistlige 
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som fremheves, og det blir gjort gjennom å skildre de harde 
forholdene rallaren må overleve, i motsetning til prosten, hvis 
liv og materielle omstendigheter kun antydes gjennom fraværet 
av de onder rallaren må forholde seg til.

I likhet med «Rallare Villman» står det sentimentale sentralt 
også i denne visa, noe som også kommer til uttrykk i toneset-
tingen. I «Prostvisa» er det brukt en eldre melodi, som ikke er 
med i det opprinnelige skillingstrykket fra 1899, men som er med 
i samlingen til Stenstad og Theander. Denne melodien er den 
samme som er blitt brukt av Grove horn på Rallarpop.

Grove horn oppgir å ha hentet teksten fra Feiselklang og an-
leggssang, som i sin tur oppgir et skillingstrykk fra 1899, trykket 
i Lindesberg i Sverige. Ansvarlig utgiver er P. O. Söderström. I 
andre samlinger av rallarviser og skillingstrykk er ikke denne 
teksten tatt med, hverken hos Hedemann, Lund eller Briandt. 
Stenstad og Theander oppgir i Feiselklang og anleggssang at visa 
ikke kan knyttes direkte til Ofotbanen eller Malmbanan, men 
tittelen i skillingstrykket er «Gällivara-Ofoten». Tittelen alene 
antyder dermed at visa har blitt til og sannsynligvis blitt sunget 
ved jernbaneanleggene i nord, men uten at vi kan fastslå dette 
med sikkerhet. Theander og Stenstad skriver:

Visedikteren funderer i denne visa over forskjellen på å leve som 
rallar eller som en prost langs Riksgränsbanan. Prostens oppgave 
var å besøke rallarne i deres brakker for å se om de trengte sjelesorg. 
Når han ikke var på noen av sine lange vandringer, bodde han i et 
hus i leiren ved Katterjåkk, der også et av jernbanens kapell fantes. 
Det er klart at rallaren syntes presten hadde det bra.24

Visa handler om forskjeller mellom rallarer og andre, og ofte 
kommer dette til uttrykk gjennom motsetninger som høy og lav, 
fattig og rik, men også fri og ufri. Det ligger et politisk aspekt i 
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rallarvisene, som Blom i sin avhandling ser som uttrykk for mis-
nøye og ønske om forandring i samfunnet.25 «Prostvisa på banan 
Gällivare–Ofoten» inneholder nok en del latent polemikk og 
brodd mot det etablerte, men visa uttrykker også en inderlighet 
og sentimental tone, slik som Solheims dikt/vise. Visa innledes på 
typisk vis for rallarvisene, der stemmen i teksten presenterer seg. 
Dette blir først gjort gjennom forbehold og apologetiske vendinger. 
Hele den første strofen er avsenderens unnskyldning til mottake-
ren(e), med en avsluttende oppfordring om å dikte sin egen vise 
om man ikke har sansen for denne. Den siste verselinjen, som blir 
gjentatt, sementerer budskapet og står som strofens konklusjon. I 
fremføringen av visa blir dette enda tydeligere, ettersom den siste 
linjen blir sunget først av hovedsangeren og deretter gjentatt av et 
kor. Denne formen for «call and response» skaper en dynamikk 
i fremføringen som teksten alene ikke fullt ut kan synliggjøre. 
Svaret fra koret representerer også en form for forståelse og enighet 
mellom solosangeren og dem som svarer, i en form for fortrolighet 
som etableres gjennom gjentagelsen/hermingen.

Den andre strofen etablerer avsenderens troverdighet: «Jag 
varit rallare i många år.» Det faktum at dette ikke vil la seg 
undersøke, er irrelevant i rallarvisene. Det lyriske subjektet skal 
påberope seg denne troverdigheten, slik man ser i de aller fleste 
av rallarvisene. Ofte skjer dette gjennom kjennskap til området 
eller anlegget, eller visa kan avslutte med fullt navn og alder. Det 
interessante, og kanskje noe ukorrekte, i det lyriske subjektets 
presentasjon av seg selv, er den andre verselinjen som står som 
en fortsettelse av tematikken i første strofe: «men inte lärt mig 
att dikta». Det er denne mangelen eller karakterbristen som 
blir satt opp som den første kontrasten til prosten: «Men obe-
hörig er prosten och / i denna sak, mig ursäkta.» Den kanskje 
forventede unnskyldningen har i seg et snev av ironi. Prosten 
har enda mindre forståelse for hva det er som faktisk foregår 
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langs Riksgränsbanan, og hva rallaren faktisk arbeider med: 
«Han inte lärt sig hva rallaren hafver / för all den möda som 
han begrafver. / På banan här!» Lyrisk sett oppstår det i disse 
linjene en forskyvning som virker mer poetisk enn det foregående. 
Det synes åpenbart at det er prosten som er «Han» i den femte 
verselinjen, men det kan være en viss usikkerhet knyttet til hvem 
«han» er i den neste. «Möda» er anstrengelse, besvær, strev, 
umake, slit, hardt arbeid – eller «knog». En av oppgavene til 
prosten ville også være å begrave døde rallarer, noe visa kommer 
tilbake til i den siste strofen. Den avsluttende og gjentatte linjen 
«På banan här!» blir i fremføringen et bastant uttrykk for en 
nærhet til omgivelsene og kan ha den effekten at motsetningen 
rallar–prost også handler om genuin tilhørighet til banen.

De to siste strofene inneholder en del motiv som går igjen 
i skildringen av det brutale og krevende rallarlivet: dårlige bo-
forhold, ødelagte og skitne klær, tretthet og verk i kroppen, mye 
arbeid, ingen forandring og til slutt døden. Det elegiske tar form 
som en jamrende tale i de to siste strofene, og med døden kul-
minerer visa. Det ironiske er at når dikteren ikke lenger omtaler 
prosten i hoveddelen av strofen, så dukker prosten opp helt til 
slutt: Hvor skal rallaren ende opp? «På fattigvården? / Och ska 
han myllas i kyrkogården? / Utav en prost!»

I skillingstrykket fra 1899 er det imidlertid en strofe Grove horn 
ikke har tatt med, men som Stenstad og Theander har i sin utgave:

Smutsig klädnad han bära får,
och samma lif ifrån år til år.
Djuriskt släp under arbetsdagen,
djuriskt hvila på hvilodagen.
Usel föda i usel käril
och rökig eld under sotad äril

– Har ej en prost!26
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Det iterative «år till år», som står i den siste strofen, gir en effekt 
som minner om Sisyfos-myten, og det er ingen løsning i form av 
lindring i avslutningen. Rallaren dør, helt enkelt, og skal «myl-
las», det vil si bli begravet, men også bli til jord. Strofen Grove 
horn har utelatt, inneholder dessuten noen referanser til den 
kristne idésfære som må leses heller ironisk i visa. Det dyriske 
står i sammenheng med både arbeidsdagen og hviledagen, altså 
søndagen (jf. også skapelsesberettelsen). Den usle og dårlige føden 
i en «usel käril», som er en variant av kärl, altså kar. Men «käril» 
kan også bety leirkrukke, og det er nærliggende å tenke på lignel-
sen om de svake og dårlige leirkarene. Rallarens tilholdssted er et 
åpent, røykfullt ildsted som soter ned omgivelsene.

Utover i strofene bygges det opp en motsetning mellom rallar 
og prost som synes antitetisk – men med en klar bevissthet om 
den ironiske sammenføringen som døden vil gi. Døden rammer 
både rallar og prost, kunne man si, men rallarens dødsbevissthet 
synes ikke å være en angst for døden. Døden er en selvfølge. Kan-
skje kan dødsbevisstheten knyttes til det livet (eller loddet) man 
er tildelt. Rallarens valg er i så fall å konfrontere det livet man 
er gitt. Om ikke som en organisert motstand, så et individuelt 
anliggende og en individuelt rettet motstand. Blant de som har 
skrevet om rallarene og samlet inn viser og historier, er det ikke 
sjelden at man får høre om rallarenes motstand mot religion. 
Både Briandt og Bull har med historier om hvordan rallarene 
var lite interessert i gudstro og religion, og hvordan de heller var 
spottende og blasfemiske i sin tilnærming til troen. Kvideland og 
Porter skriver i artikkelen «Working the Railways. Constructing 
Navvy Identity» at rallarene ikke fryktet hverken Gud eller dje-
velen, men var mer opptatt av det som var foran dem i øyeblikket. 
I mange av rallarvisene er det slike tendenser, men rallardikterne 
virker likevel bevisst den litterære tradisjonens bruk av allusjoner 
og referanser til tro og guddommelige størrelser.
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Utgang

I boken Steel Drivin’ Man undersøker Scott Reynolds Nelson 
myten om John Henry, den tidligere slaven og soldaten som 
utfordret dampmaskinen som tunellarbeider – og som vant over 
maskinen, men med døden til følge. Nelson skriver om arbeids-
sanger og jernbanearbeidere at «[w]ork songs might tell more 
about the experience of railroad work than the tiny collection 
of documents in the archives. They might give a sense of wor-
ker’s everyday conflicts, what they dreamt about».27 Etter å ha 
brukt utallige timer i arkivene, på leting etter skriftlige kilder og 
offentlige dokumenter, skriver Nelson: «Yet African American 
trackliners’ songs were not so different from documents at all. 
They had been passed down, documents without paper.»28 Sang-
tekster som historisk kilde, og kanskje mest av alt som kilde til 
et historisk, personlig og individuelt uttrykk, delvis kamuflert i 
det kollektive, bør med andre ord ikke undervurderes.

Musikken og sangen taler til oss på samme vis som tekstene, 
men de er også en tolkning som er formidlet og klargjort for 
neste fortolker. Grove horns «rallarpop» er på samme måte som 
sangene Nelson omtaler, en del av den dokumentasjonen vi har 
om rallarene og deres liv og skjebne. Den distansen som oppstår 
i tid og rom mellom uttrykkets tilblivelse og den fortolkningen 
og det nye uttrykket Grove horn står for, kan vi oppfatte som 
uoverkommelig i hermeneutisk forstand. Likevel, har vi ikke en 
mulighet til å leve oss inn i dette stoffet? Og hvilken sentral rolle 
spiller da ikke musikk og sang?
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 13 Personlig kommunikasjon 9. desember 2020.
 14 Solheim. Fotefar (Oslo: Aschehoug, 1965), 19–20.
 15 Solheim. Fotefar, 19.
 16 Gylseth. Kvae på nevene, dikt i hjertet, (Hønefoss: Ringerike 

historielag, 2004), 67.

https://www.musikknyheter.no/interview/12115
https://www.musikknyheter.no/interview/12115
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 17 Solheim fikk diagnosen multippel sklerose på midten av 
1930-tallet.

 18 Av hensyn til plass og omfang blir det umulig med en fullstendig 
gjennomgang av denne typen motiv i rallarviser generelt. Det 
samme poenget, men ytterligere utdypet, er omtalt i Staxrud 
(2021), samt i Den supglade rallaren? Manligt och omanligt i 
norrbottniska rallarvisor, 1880-tal til 1937 (2016) av Per-Jonas 
Pihl.

 19 Lund. Rallarviser, 99, 77, 68, 61.
 20 Solheim. Jeg lever i dag (Oslo: Tiden, 1934), 41–42.
 21 Bye. Venners viser og egne vers (Oslo: Aas og Wahls boktrykkeri, 

1963), 115.
 22 Til sammenligning med Grove horns versjon kan man lytte til 

Ånen Valan og Tore Onsakers versjon på plata Rallarviser – 
Akk, Hør, I Selskapsbrødre, Vi Stemmer Op En Sang (1976), eller 
Jørn Simen Øverlis versjon på plata Markaviser (2012). Begge 
versjoner har en mindre syngende vokal. Onsaker og Valan vekt-
legger en mørk og monoton, nærmest messende vokal (lignende 
en marsj), mens Øverli ligger nærmere visejazz og prat.

 23 Hos Edvard Bull blir «renhårig» definert på følgende måte: 
«Renhårig er et rosende adjektiv, som betyr omtrent det samme 
som «real». Det brukes om den som skyr krokveier og forakter 
gjerrighet, som synger ut når han har noe på hjertet og ikke 
går av veien for et slagsmål, som er gavmild mot den som ikke 
likefram har gjort seg fortjent til det motsatte.» Bull. Renhårig, 
119.

 24 Stenstad og Theander. Feiselklang og anleggssang (Mo i Rana: 
Nordlandica: Nordland fylkesbibliotek, 2002), 98.

 25 Blom. Folkeviser, 265.
 26 Stenstad og Theander. Feiselklang, 99.
 27 Nelson. Steel Drivin’ Man (Oxford: Oxford University Press, 

2006), 27.
 28 Ibid.
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Skillingsvisa som samlet 
Norge til ett rike

Anne Sigrid Refsum

Se for deg følgende to scener: Sent på 1700-tallet sitter nord-
mannen Edvard Storm i vintermørket i sitt losji i København og 
lengter hjem. I skinnet fra talglyset skriver han på ei vise. Han 
har en melodi fra bygda der han vokste opp, og visa skal handle 
om en heltedåd begått av helt vanlige, men heltemodige, menn.

Den andre scenen er en konsert i 2020. Det er metal, og et stort 
publikum venter i mørket. Lyset går opp, og bandet Týr kommer 
inn på scenen. De har langt hår og bare overkropper dekket av 
tatoveringer. Musikken ljomer gjennom høyttalerne, et rikholdig 
trommesett, rytmisk bass og forvrengt gitarlyd akkompagnerer 
vokalen. Hva synger de? De synger på gammeldags dansk – om 
nordmenn som slåss mot skotske leiesoldater.

Mellom disse to scenene går en rød tråd, og den røde tråden er 
ei vise. Langs tråden kan vi også finne ei mor som bekymrer seg for 
sin sønn, men som trøster seg med at han gjør det rette i å kjempe 
for Christian Frederiks krav på tronen. Vi finner en redaktør som 
oppfordrer sine landsmenn til å støtte ungdommene som kjemper 
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for Hitler ved Østfronten – og vi finner diktere, visetrykkere og 
ikke minst folk: folk som sang denne visa, i bygd og by.

Dette kapitlet er fortellingen om «Zinklars Vise». Vi skal 
se hvordan denne visa ble den første patriotiske sangen som ble 
sunget av alle slags mennesker i det nylig selvstendige Norge, 
hvordan den fikk en selvfølgelig plass i kulturen, og hvordan den 
også i dag er med på å skape en nasjonalromantisk tilhørighet 
til folk og landskap. Teksten i seg selv teller 19 strofer, men den 
danner en lang og episk fortelling om sang som nasjonsbygging. 
En fortelling som begynner tidlig på 1600-tallet.

Den 26. august 1612, midt i Kalmarkrigen mellom Sverige og 
Danmark-Norge, kom en hær av skotske leiesoldater til Kringen 
sør for Otta. De var ledet av oberst George Sinclair og løyt-
nant Alexander Ramsay, og var på vei til Sverige for å slutte seg 
til den svenske hæren. Men ved Kringen ventet en ansamling 
bønder fra Nord- og Midt-Gudbrandsdalen på dem. På tross 
av at bøndene var spontant organisert, fikk de raskt overtaket 
på skottene. De som ikke døde den dagen, ble tatt til fange og 
senere likvidert, med unntak av noen få offiserer som ble sendt 
som fanger til Akershus slott. Slaget ved Kringen ble stående 
som en monumental hendelse i Norgeshistorien, og skottenes 
ferd gjennom Romsdal og Nord-Gudbrandsdalen ble materiale 
for store mengder folkekultur – sagn, gårdsnavn, plantenavn og 
slåtter –, særlig i disse områdene. Disse sagnene var barnelærdom 
for en prestesønn fra Vågå med en dikterkarriere foran seg.

Edvard Storm (1749–94) vokste opp omgitt av Nord-Gud-
brandsdalens språk, natur, sanger og fortellinger, men levde 
hele sitt voksne liv i København. Hans identitet og historie som 
nordmann preget den delen av diktningen hans som har blitt 
stående etter hans død. Olav Solberg beskriver det slik: «Sett frå 
København blir Gudbrandsdalen og heile Norge ein huldreheim, 
stengd for alltid for Edvard Storm, men dit ryttaren rir kvar 
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einaste natt.»1 På tross av Storms norske identitet ble han aldri 
medlem av Det Norske Selskab, der landsmennene hans drakk 
og diktet fram en selvstendig norsk nasjon. Storm foretrakk 
Johannes Ewald framfor landsmannen Johan Herman Wessel, 
og nordmennenes måte å holde selskap på var ikke etter hans 
smak. I dagboken skriver han i januar 1782 at han har sett «de 
norske avskyeligheder hos Barfreds (et bekendt beværtningssted) 
et billede på deres selskab fy for fanden».2  Storm fikk isteden 
utløp for hjemlengselen i sine verk. Den kommer til syne i de 
personlig pregede lyriske «Dølevisene», men også i den heroiske 
«Zinklars vise», der sagnmaterialet fra Nord-Gudbrandsdalen 
settes inn i den felles-skandinaviske kjempevisetradisjonen.

Visa om slaget ved Kringen har blitt hetende Sinklarvisa på 
norsk, og den begynte sitt liv som Storms poetiske hjertebarn 
blant vennene hans i København. Frederik Nygård (1880) forteller 
i biografien om Storm at «[d]en 9. februar 1782 drak han kaffe 
hos Gyldendal og meddeler, at han ved den lejlighed hadde givet 
Gyldendal ‘Sinklar’ og oden til urtepotterne. – Sinklarsvisen 
stammer vistnok fra slutningen af året 1781».3 Visa ble så trykt 
i tidsskriftet Museum i juni 1782. Da Storm gav ut sine samlede 
dikt i 1785, var det en illustrasjon av støtten som stod langs veien 
der slaget ved Kringen stod, med innskriften «Sinklar 1612», som 
prydet forsiden. Nygård regner derfor med at Storm betraktet 
Sinklarvisa som «perlen i denne samling».4

Denne visa skulle bli sentral i norsk kulturhistorie som sla-
get ved Kringens fremste fanebærer og nyte stor popularitet i 
det dansk-norske riket – også lenge etter at dette riket sluttet å 
eksistere. Det har ikke vært gjort noen gjennomgående studie 
av Sinklarvisa siden Knud Lyhne Rahbeks anmeldelse i 1792. 
Derfor går jeg gjennom visa strofe for strofe, med Rahbek som 
med stemme. Han får stå som representant for den begeistrede 
resepsjonen Sinklarvisa ble møtt med da den kom ut. Resepsjonen 
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av ei vise kommer også til uttrykk i hvordan den ble brukt – hvor-
dan den ble sunget, og hvilke spor den satte som intertekstuell 
og musikalsk referanse. Vi skal derfor se nærmere på melodiene 
Sinklarvisa har blitt sunget på, og hvordan den har vært benyt-
tet i ulike litterære sammenhenger, fra skillingsviser til store 
tragedier. Jeg vil også vise hvordan Sinklarvisa fant sin plass i 
det selvfølgelige sangrepertoaret, ble hentet ut igjen fra kanon av 
folkrocken og i dag går sin seiersgang som færøysk metal-kvad.

Edvard Storms tekst om modige gudbrandsdøler har vært 
en velkjent folkevise og en markør for nasjonal identitet både i 
Norge og på Færøyene. Hvordan ble Storms lokalpatriotiske vise 
så folkekjær, og hvorfor lever den fortsatt i viking metal-drakt 
på skjermer og scener over hele verden? Svaret ligger i visa selv, 
men også i skillingsvisearkivene.

Hr. Zinklars reise

I Storms bearbeidelse blir slaget ved Kringen iscenesatt som 
kamp mellom den eponyme hovedpersonen, Hr. Zinklar, og 
de rettskafne gudbrandsdølene som forsvarer sitt land og folk.

Denne fortellingen var god gjødning for den gryende patri-
otiske stemningen som preget slutten av 1700-tallet i Danmark 
og Norge. Dette alene er ikke nok til å kunne «treffe» massene 
og skape en hit. Vi skal se på hvordan de formmessige grepene 
som Storm gjorde da han diktet visa, la til rette for dens store 
popularitet. Frederik Nygård trekker nettopp fram visas form 
som sentral i Sinklavisas effekt på sitt publikum:

Vel var det historiske æmne, digtet besang, et vidnesbyrd om, hvor 
digteren havde sin rod, hvorfor også denne sang er et kraftigt og 
skønt udtryk af Storms norske patriotisme. Men deri, at den fra 
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begyndelsen tiltalte stærkt navnlig den jævne danske mand, må 
vi tillige se et vidnesbyrd om, at Storm i Sinklarsvisen havde fået 
lykke til at anslå strænge, som er fælles for hele Nordens folk, og 
ikke mindst for det danske folk. Og disse strænge var den historiske 
kæmpevises, som her for første gang toner igennem hos den nyere 
tids digtere. (…) Sinklarsvisen bliver mærkelig som en vårbebuder 
for den historiske folkepoesi, der så rigt skulde vælde ud over Nor-
den med Adam Øhlenschlæger og Grundtvig.5

Nygård ser altså en spire til nasjonalromantikken i Sinklarvisa – 
en fellesnordisk romantikk der folkevisen inspirerer kunstnere til 
ny, ekte nordisk diktning. Hva består disse kjempevisetrekkene 
av? Solberg (2020) påpeker at verseformen i seg selv er gammel og 
velkjent. Slik kunne rim og rytme, og de allerede kjente melodiene 
visa kunne synges på, umiddelbart bekrefte sjangeren for publikum. 
Dermed er tonen satt for å «anslå de strænge» som Nygård nevner.6

Det er disse velkjente kjempevisetrekkene som Storms venn 
og samarbeidspartner Knud Lyhne Rahbek fascineres av i sin 
anmeldelse av Sinklarvisa i tidsskriftet Den danske Tilskuer i 1792. 
I anmeldelsen beskriver han visas store popularitet i Danmark 
og forsøker gjennom en detaljert analyse å sette ord på hva det er 
som gjør at denne visa er så god, i motsetning til andre viser som 
nylig var diktet i kjempevisestil.7 Rahbek viser tydelig hvilken 
emosjonell kraft teksten hadde i sin samtid, og hvordan den spiller 
på danske oppfatninger av nordmenn og norsk natur. Han skal 
følge med oss i min analyse som representant for Sinklarvisas 
opprinnelige publikum.

Storm spiller på kjempevisestrengene både ved hjelp av verse-
form, narrative motiver og struktur. Selve fortellingen er, som så 
mange eventyr og ballader, strukturert som en reise: Hr. Zinklar 
forlater hjemmet og kommer ikke tilbake. Også på frasenivå 
benytter Storm seg av folkediktningens konvensjoner. Blant 
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virkemidlene som er i bruk helt fra begynnelsen av, er inkrementell 
repetisjon, et velkjent minneteknisk hjelpemiddel fra muntlig 
tradisjon. Inkrementell repetisjon betyr at en verselinje delvis 
repeteres flere ganger, med en liten endring for hver repetisjon, 
som i de to første strofene:

1. Herr Zinklar drog over salten Hav;
Til Norrig hans Kours monne stande,
Blant Guldbrands Klipper han fandt sin Grav;
Der vanked’ saa blodig en Pande.

2. Herr Zinklar drog over Bølgen blaa
For svenske Penge at stride.
Hjælpe dig Gud! Du visselig maa
I Græsset for Nordmanden bide!

Vi ser også at de første strofene slår fast hvordan hele fortellingen 
kommer til å ende, et narrativt grep som forutsetter at publikum 
allerede kjenner historien. Dette er også et tydelig nikk til folkedikt-
ningen der både episke og sungne fortellinger ble resirkulert innen-
for tradisjonsmiljøene og var formet over forutsigbare mønstre. 
Sammen med bruken av naturmytiske sagnfigurer og en heroisk 
fortelling danner dette kjempeviserammen rundt Storms tekst, 
og han har også benyttet seg av arkaiske grammatiske særtrekk fra 
balladen. Dette trekker Rahbek begeistret fram i anmeldelsen fra 
1792. For ham, og for datidens publikum, gav uttrykk som «salten 
Hav» og «monne stande» en autentisk kjempevisedåm til teksten.8

Storm har nå etablert et tydelig fiendebilde og et samlende oss 
og dem: nordmennene som skal seire, mot de skotske soldatene 
som er kjøpt og betalt. Visa vier hele fire strofer til Hr. Zinklars 
ferd mot Kringen, som preges av at selve naturen spiller på lag 
mot ham, med illevarslende vær og en trussel fra et mytisk vesen:



125

Sinklarvisa

3. Maanen skinner om Natten bleg;
De Vover saa sagtelig trille.
En Havfrue op af Vandet steeg,
Hun spaaede Herr Zinklar ilde.

4. Vend om, vend om, du skotske Mand!
Det gjælder dit Liv saa sage.
Kommer du til Norrig, jeg siger for sand,
Ret aldrig du kommer tilbage.

5. Led er din Sang, du giftige Trold!
Altidens du spaaer om Ulykker.
Fanger jeg dig engang i min Vold,
Jeg lader dig hugge i Stykker.

6. Han seiled i Dage, han seiled i tre
Med alt sit hyrede Følge.
Den fjerde Morgen han Norrig fik see,
Jeg vil det ikke fordølge.

Havfruen er en besnærende mytologisk figur for både dikter og 
publikum med sin kombinasjon av erotikk og livsfare. Vi kan 
se på henne som en sammensetning av flere ulike sagnfigurer 
fra folkediktningen rundt slaget ved Kringen.9 Hun er også 
den eneste kvinneskikkelsen i denne teksten. I våre dager legger 
framstillinger av slaget ved Kringen ofte vekt på den rollen som 
«Prillar-Guri» spilte da hun varslet bondehæren om skottenes 
ankomst ved å spille på lur. Hun er en tydelig etablert figur i 
sagnene fra Nord-Gudbrandsdalen, og det er ellers underlig at 
Storm har utelatt henne fra fortellingen.

Vi ser at Hr. Zinklar ikke tar havfruens advarsler på alvor, 
men behandler henne med forakt. Manglende respekt for de 
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underjordiske straffer seg ofte i folkediktningen. Han har dermed 
ytterligere forseglet sin skjebne. Strofe 6 fungerer bokstavelig 
talt som en transportetappe, også narrativt. Den markerer at 
handlingen har beveget seg til Norge og til neste steg i fortel-
lingen. Den siste verselinjen her, «Jeg vil det ikke fordølge», 
er en muntlighetsmarkør som viser hvordan det syngende eller 
fortellende jeg har kommet til noe dramatisk og viktig:

7. Ved Romsdals Kyster han styred til Land,
Erklærende sig for en Fiende.
Ham fulgte fjortenhundrede Mand,
Som alle havde Ondt i Sinde.

8. De skjændte og brændte, hvor de drog frem,
Al Folkeret monne de krænke;
Oldingens Afmagt rørte ei dem,
De spotted den grædende Enke.

9. Barnet blev dræbt i Moderens Skjød,
Saa mildelig det end smiled;
Men Rygtet om denne Jammer og Nød
Til Kjernen af landet iled.

Det virker sannsynlig at det er disse strofene som har inspirert 
Adolph Tidemand og Morten Müller i deres maleri Sinclairs 
Landgang i Romsdalen (1876). Der ser vi hvordan de «skjændte 
og brændte», med brennende hus i bakgrunnen og vold mot 
både kvinner og menn i forgrunnen.

Sagnene er rike på skildringer av skottenes lite høviske fram-
ferd gjennom Romsdalen og ned mot Gudbrandsdalen.10 Storms 
påstand om at hæren bestod av 1400 menn er også hentet fra de 
lokale sagnene, og selv innrømmer han i en fotnote i Samlede 
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Digte at han har «hørt forskjellige Meninger om Skotternes 
Antal».11 Den rapporten som ble sendt fra Akershus festning 17. 
september 1612, sier at antallet var omtrent 550. Senere histo rikere 
har imidlertid endret dette til at de må ha vært rundt 300.12 Med 
tanke på kjempevisesjangeren høver det seg uansett best med en 
mannsterk fiende, og deres brutalitet understreker behovet for 
å forsvare seg mot dem.

Det er i slike partier Knud Lyhne Rahbeks anmeldelse er mest 
interessant, fordi den gir et innblikk i samtidens emosjonelle 
respons på teksten. Her beskriver han hvordan han lar seg rive 
med: «Barnet blev dræbt i Moderens Skiød; hvo skulle troe, at 
denne Tanke kunde forstærkes? og dog bliver den det saa uende-
lig ved det følgende: saa mildelig det end smiled’; og hvo kunde 
bære disse Umenneskeligheder, naar man ikke var sikker på 
Hevn.»13 Vi ser at den hevnen som Rahbek etterlyser, er på vei. 
Gjennom alle de fire strofene om overgrep mot sivilbefolkningen 
har visa etablert grunnlaget for bondehærens rettmessige harme 
på vegne av ofrene. Å gå til angrep virker uunngåelig. Det er på 
tide å samle troppene:

Adolph Tidemand/Morten Müller: Sinclairs landgang i Romsdalen (1876).
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10. Baunen lyste og Budstikken Løb
Fra Grande til nærmeste Grande;
Dalens Sønner i skjul ei trød,
Det maatte Herr Zinklar sande.

11. Soldaten er ude paa Kongens Tog,
Vi maae selv Landet forsvare.
Forbandet være det Niddings Drog,
Som nu sit Blod vil spare!

12. De Bønder av Vaage, Lessøe og Lom,
Med skarpe Øxer paa Nakke,
I Bredebygd tilsammen kom,
Med Skotten vilde de snakke.

«Dalens Sønner» får for første gang en stemme i strofe 11, og vi 
kan se for oss hvordan de møttes og la strategien for slaget som 
skulle finne sted. I møte med heltene i teksten benytter Storm 
seg av norrøne referanser og virkemidler: Den som trekker seg, er 
et «Niddings Drog», og sagaens sentrale retoriske figur litoten, 
underdrivelsen, tas i bruk i «Med Skotten vilde de snakke».

Når selve slaget nå nærmer seg, tar Storm i bruk det som 
Rahbek betrakter som et mesterlig grep: «Den Overgang her 
skeer, at Digteren, i Stedenfor han hidtil har talt i Præterito, som 
om forbigagne Ting, med et taler i Præsenti, som om han var i 
dette Øieblik Vidne dertil, gjør en fortreflig Virkning (…)»14 
Endringen av verbform intensiverer altså Rahbeks emosjonelle 
henrykkelse, og også for en moderne leser skaper den en dramatisk 
umiddelbarhet i uttrykket:

13. Tæt under Lide der løber en Sti,
Som man monne Kringen kalde,-
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Lougen skynder sig der forbi;
I den skal Fienderne falde.

14. Riflen hænger ei meer paa Væg,
Hist sigter graahærdede Skytte!
Nøkken opløfter sit vaade Skjæg,
Og venter med Længsel sit Bytte.

Her ser vi igjen hvordan naturkreftene spiller på nordmennenes 
lag. Om dette rapsoderer Rahbek: «Paa hvad Maade kunde 
vel Digteren vel give os større Tanke om, hvor vis hans graa-
hærdede Landsmand var paa sin Riffel, end ved at sige os, at 
Nøkken, Flodguden, som kendte denne fra Arilds Tid, vented’ 
med Længsel sit Bytte, som han vidste, ikke kunde udeblive.»15 
Nøkkens samspill med, og tillit til, heltene i visa er verdt å legge 
merke til. Bruken av figurer fra folkediktningen gjør innholdet 
i teksten mer gjenkjennelig for et norsk publikum og framkaller 
de riktige forestillingene om Norge hos et dansk publikum. Den 
gråhårede skytter viser at også de som ellers ville vært regnet som 
for gamle for strid, er mer enn klare for å møte utfordringen. 
Dette understreker det generelle heltemotet som visa tilskriver 
Gudbrandsdalens menn. Skottene er sjanseløse mot dem:

15. Det første Skud Herr Zinklar gjaldt;
Han brøled og opgav sin Aande.
Hver Skotte raabte, da Obersten faldt:
«Gud fri os af denne Vaande!»

16. Frem Bønder! Frem I norske Mænd!
Slaaer ned, slaaer ned for Fode!
Da ønsked’ sig Skotten hjem igjen.
Han var ei ret lystig tilmode.
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17. Med døde Kroppe blev Kringen strøet,
De Ravne fik nok at æde.
Det Ungdoms Blod, som her udflød,
De skotske Piger begræde.

18. Ei nogen levende Sjel kom hjem,
Som kunde sin Landsmand fortælle,
Hvor farligt det er at besøge dem,
Der boe blandt Norriges Fjelde.

Det er i tråd med sagnene at det var den eponyme skurken Hr. 
Zinklar som døde først, og dette er kanskje grunnen til at han 
ble stående som hovedperson i folkeminnet og i Storms vise. 
I virkeligheten ble hæren ledet av Alexander Ramsay, som ble 
tatt til fange og sendt til Danmark, og som ikke er nevnt i visa 
i det hele tatt. Strofe 17 henter fram de mytiske ravnene – også 
de muligens et nikk til den norrøne litteraturen – for å danne 
et bilde av hvor vellykket slaget var, for nordmennene. Like fullt 
kommer det fram en slags sympati for motstanderen også, i fram-
stillingen av den drepte fienden som «Det Ungdoms Blod, som 
her udflød», og en tanke sendes til deres kjærester som sørger 
over tapet av dem. Det stemmer nesten med de historiske fakta at 
«Ei nogen levende Sjel kom hjem», men her framstilles det som 
om det var et resultat av de norske bøndenes krigerevne i slaget. I 
virkeligheten ble mer enn hundre av skottene regelrett henrettet 
et par dager senere.16 Å ha dette med i viseteksten er naturligvis 
ikke i tråd med kjempevisens heroiske estetikk, ei heller med 
Storms patriotiske hjemlengsel. Siste strofe framhever slaget 
ved Kringen og hendelsene der som et eksempel til etterfølgelse:

19. End kneiser en Støtte paa samme Sted,
Som Norges Uvenner mon true,
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Vee hver en Nordmand, som ei bliver hed,
Saa tidt hans Øine den skue.

Støtten som er omtalt her, forsvant i løpet av 1800-tallet, men 
som vi skal se ble den et nasjonalt symbol og pilegrimsmål for 
norske konger på reise oppover Gudbrandsdalen. Spesielt iøyne-
fallende i denne avsluttende strofen er likevel verselinjene «Vee 
hver den Nordmand, som ei bliver hed, / Saa tidt hans Øine 
den skue». Her oppfordrer Storm sitt publikum til å kjenne på 
en fysiologisk emosjonell respons når de blir minnet på denne 
krenkelsen av Norge – riktignok på hans tid et Norge som var 
en stolt og egenartet del av Danmark-Norge. Vi skal se hvordan 
denne frasen fikk stor betydning som signal for norsk kampvilje 
i lang tid etter Storm. Dette var mulig på grunn av den rollen 
Sinklarvisa spilte i norsk kultur gjennom nasjonsbyggingsperio-
den på 1800-tallet. Ved hjelp av å spille på kjempevisestrengene 
fikk Storm nasjonalfølelsen til å vibrere i hjertet på sine lands-
menn. Men hvordan fikk Sinklarvisa en så sentral betydning 
for befolkningen?

Opplysning og skillingsviser

Edvard Storm var pedagog og skolemann gjennom hele sin karri-
ere.17 Allerede i hans tidlige episke dikt Bræger (1774) tematiserte 
han utdanning og humanistiske undervisningsmetoder, og senere 
var han blant stifterne av Selskabet for Efterslægten (Efterslægts-
selskabet).18 Dette selskapet hadde utdanning av barn og unge 
som formål. Selskapet stiftet blant annet en skole for allmuens 
barn, der Storm var en populær lærer, særlig husket for sine liv-
lige skildringer av norsk natur og historie.19 I tillegg opprettet 
de bibliotek og foredragsserier, som de håpet også fedrene til 
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skolebarna kunne ha interesse av, og ikke minst: Efterslægts-
selskabet bekostet trykkingen av oppbyggelige skillingsviser.

Bruken av sanger i opplysningsøyemed har en lang historie 
både før og etter Storm, og denne pedagogiske praksisen hadde en 
blomstringsperiode mot slutten av 1700-tallet. Flere prester, som 
for eksempel norske Claus Frimann og danske H. C. Bunkeflod, 
gav ut sanger for allmuen i hefte- og bokform som skulle erstatte 
de dårlige visene folk hadde på repertoaret.20 Iørn Piø beskriver 
hvordan Bunkeflods visehefte fikk lite gjennomslag, men Storm var 
litt mer strategisk i sitt valg av publikasjonsform.21 Nygård forteller 
om Storm at «(h)jæmme fra Norge kendte han også godt, hvordan 
almuen var en elsker af viser. Men han havde tillige med sorg set 
småfolk i hovedstaden begærligt gribe efter ‘dumme og slette, ja ofte 
forargelige og usædelige gadeviser’».22 Nå ville han gi ut «‘sådanne 
viser, som vel i den udvortes dragt aldeles skulde ligne hine’, men 
dog alle have en nyttig hensigt, enten til at bestride overtro eller 
opvække fædrelandskærlighed, god børnetugt, o. s. v».23

Efterslægtsselskabet publiserte dermed sine «nummerviser», 
en nummerert serie som i typografisk utseende og uttrykk lig-
net andre skillingsviser. Av de 17 visene som ble gitt ut mellom 
1786 og 1788, regner Nygård med at Storm var forfatter av 14 av 
dem.24 For at de skulle kunne kjøpes av flest mulig, ble prisen 
satt lavere enn vanlige skillingstrykk.25 Vi kan se på forsiden av 
det første skillingstrykket av Sinklarvisa at man kunne få to 
viser for én skilling.

I skillingstrykkform har det som i tidsskriftet Museum og i 
Storms Samlede Digte het «Zinklars Vise» blitt til «En Vise om 
den Skotske Oberst Zinklar, Som, tillige med fiorten hundrede 
Mand, blev slaget af de Norske Bønder i Gudbrandsdalen». Tek-
sten markedsføres altså med skillingsvisenes strategier for mersalg: 
en beskrivende tittel som viser fram det spennende innholdet og 
holder forfatteren anonym. Dette er i tråd med publikummets 
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Forsiden på det første skillingstrykket av Sinklarvisa (1786).
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forventninger. Generelt ble «litterære viser», altså kunstdiktning 
som ble solgt som skillingsviser, solgt uten forfatternavn.26

I motsetning til andre nummerviser, som «En gandske nye 
Viise, For alle kiække, ordentlige og sædelige Matroser» eller «Et 
utugtigt Qvindfolks Klagesang, Nys førend hun elendigen omkom 
af en Sygdom, som hendes onde Levnet havde paaført hende», viste 
Sinklarvisa seg å være gefundenes Fressen for københavnerne.27 Den 
ble «[snart] kendt og elsket på borgen som i hytten», og følgende 
år kunne Storm skrive hjem til Norge at «af Sinklars-visen har 
selskabet solgt mere end 3000 eksemplarer».28 Det var like mange 
som var solgt av de 7–8 andre nummervisene som til da var blitt 
trykket til sammen.29 Vi har sett at Knud Lyhne Rahbek baserer 
sin anmeldelse og analyse av Sinklarvisa på spørsmålet om hvorfor 
akkurat denne visa traff publikummet sitt så godt, og Frederik 
Nygård er interessert i det samme. Han trekker spesielt fram melo-
dien – at visa skulle synges på sin egen melodi. «Og denne melodi 
var netop det gamle danske folk egen; ti den gav genklang af den 
ægte kæmpevise tone, som griber dybt om hjærtet.»30 Etter hvert 
som visa spredte seg, skulle denne «egne melodien» vise seg å være 
mange forskjellige melodier. Sinklarvisa traff sitt publikum der 
de følte seg hjemme, både tekstlig og klanglig.

Vi har flere av Efterslægtsselskabets nummerviser i norske 
skillingsvisearkiver, og det er sannsynlig at de kom til Norge 
relativt kort tid etter at de kom i salg i Danmark.31 Det er uvisst 
når de første utgavene av Sinklarvisa fant veien til Norge, men 
fra den ble utgitt som skillingstrykk, kan vi regne med at denne 
visa hadde et todelt publikum: et borgerlig utdannet publikum, 
som ble kjent med visa gjennom tidsskrift og sangbøker, og et 
allmuepublikum, som ble kjent med den gjennom skillingstrykk 
og etter hvert muntlig tradering. Denne doble distribusjonsfor-
men var forutsetningen for at Sinklarvisa kunne bli det jeg vil 
påstå er Norges første de facto nasjonalsang.
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Sinklarvisa som byggestein i 
den unge nasjonen Norge
Hvorfor kan vi se på Sinklarvisa som Norges første egentlige 
nasjonalsang? Litteraturhistorien forteller at det enten er Nordahl 
Bruuns «Norges Skaal», diktet i Det Norske Selskabs saler i 
1776, eller «Sønner av Norge», Henrik Anker Bjerregaards 
vinnerbidrag til konkurransen om en ny norsk nasjonalsang i 
1820, som fortjener denne hederen.

Det er komplisert å uttale seg om hvilke sanger som var i bruk 
på 1800-tallet, og hvor utbredt de egentlig var. I sin undersøkelse 
av patriotiske sanger i Norge, Sverige og Finland viser Hanna Ene-
falk at «Sønner av Norge» var den tredje mest populære sangen 
i hennes norske materiale.32 Hennes korpus består imidlertid av 
kormusikk og sangbøker i tillegg til skillingsviser, noe som vil 
forskyve vekten av repertoaret mot et borgerlig studentmiljø. Når 
det gjelder allmuens sangvaner, har vi få kilder, og skillingsvisene 
gir bare deler av bildet. Imidlertid viser mine undersøkelser at det 
så å si ikke er spor etter verken «Norges Skaal» eller «Sønner av 
Norge» i skillingsvisearkivene, og de er nærmest fraværende som 
melodianvisning. Meloditilfanget fra folkemusikkinnsamlerne 
demonstrerer også at det ikke er noen tvil om Sinklarvisas popu-
laritet og utbredelse. Som fellesskapsbyggende sang og kulturell 
referanse på tvers av samfunnslagene var denne visa enestående, 
og sammen med det patriotiske innholdet gjør dette Sinklarvisa 
til en god kandidat til rollen som Norges første nasjonalsang.

I løpet av de neste sidene skal jeg vise hva slags kulturell utbre-
delse Sinklarvisa har hatt i Norge, og på hvilken måte denne visa 
bidro til å danne et forestilt fellesskap gjennom nasjonsbyggingen 
på 1800-tallet. Benedict Anderson (2016) er kjent for sin teori om 
at en nasjon først og fremst er et forestilt fellesskap, som strekker 
seg på tvers av tid og geografisk sted, og som gjør at mennesker som 
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aldri har truffet hverandre, føler så sterk tilhørighet at de er villige 
til å dø for dette fellesskapets skyld.33 Dette er mulig blant annet 
ved hjelp av masseproduserte trykksaker på majoritetsspråket og 
av kulturprodukter som deles av store deler av befolkningen – som 
skillingsviser. Anderson trekker spesielt fram lyrikk, og sanger, 
som skapere av en følelse av et homogent og tidløst fellesskap 
mellom brukerne av et språk.34 Gjennom å synge for eksempel 
nasjonale sanger bindes folk sammen med sine landsmenn tid-
ligere i historien, og med nålevende landsmenn andre steder.35 
Dette fenomenet kaller Anderson enstemmighet – klangen av 
et forestilt fellesskap av sangere på tvers av tid og rom.36 Vi skal 
se hvordan klangen av Sinklarvisa har skapt slike fellesskap. Vi 
begynner hos allmuebefolkningen, i skillingsvisemarkedet.

Det var vestlendingen Sivert Aarflot som publiserte det tid-
ligste kjente norske trykket av Sinklarvisa. 37 Midt i Napoleons-
krigene, om kvelden den 2. september 1807, satte britene i gang et 
tre dager langt bombardement av København. Det var den mest 
omfattende bruken av artilleri noensinne før første verdenskrig, 
og førte til store materielle skader og mange omkomne. Hele 
den dansk-norske flåten havnet i britiske hender. Den nasjonale 
krisen var et faktum. Iørn Piø beskriver hvordan «Alle midler, 
der kunde bidrage til at få det danske folk til at samles om fædre-
landets sag måtte tages i brug», og skillingsviseprodusentene i 
Danmark tillot seg da å trykke litterære viser fra kjente diktere 
uten kreditering, hvis det var snakk om tekster med det riktige 
oppbyggelige innholdet.38

Den samme ideen hadde opplysningsmannen Aarflot. Mens 
København brant, satte soldater og reservister langs hele norske-
kysten i gang med opprustning og klargjøring av vardene, i tilfelle 
de måtte tennes.39 Frykten for at Københavns skjebne kunne 
ramme Bergen må ha vært påtagelig. I den forbindelse sørget 
Aarflot for å få trykt et skillingstrykk med følgende tittel:
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I andledning Vedvardernes Istandsættelse, samt Land- og Kyst-
værnets Bevæbning de første Dage i September 1807, som Et 
Opmuntringsblad især tilegnet de agtværdige Bønder og deres 
kjække Sønner, som i Fejdens Tider vise sig at være de første, der, 
saavel bevæbnede som frivillige, forøge Forsvarsvæsenets Styrke, 
ere følgende Stykker valgte og deels omarbejdede efter Hensigtens 
Øjemed. Ved S. Aarflot.

I dette trykket er det tre viser, og blant dem er «Om den skotske 
Oberst Zinklar, hvorledes det gik ham da han kom som Fiende 
til Norge». Aarflots beskrivende tittel peker på situasjonen som 
de norske bøndene befant seg i, slik at de kunne finne mot i at 
det tidligere hadde straffet seg å komme som fiende til Norge. I 
trykket har Aarflot skiftet ut det danske ordet «Baunen» med 
«Vedvarden» i strofe 10, slik at tekstens umiddelbare aktualitet 
ble enda tydeligere for hans tiltenkte publikum. Han fjernet også 
strofene som viste til havfruen og nøkken. Slike overnaturlige 
fenomener passet ikke inn i hans opplysningsprosjekt. I tillegg 
inkluderte han en fotnote som fyller en hel side av trykket:

Kringlen, et stejlt Bjerg ved Laugelven imellem Sæls og 
Qvams Anexer i Guldbrandsdalens Fogderie, hvor 900 
Skotter med deres Anfører Oberst Zinklar bleve slagne 
Aar 1612 af Bønderne, under Anførsel af Stedets da væ-
rende Foged Lars Gram og Bønderlensmænd.

Paa Stedet, hvor Slaget stod, er oprejst en Støtte, hvorpaa 
staaer en i de senere Tider forgyldt Tavle med følgende 
Inskription:

‘Mod, Troskab, Tapperhed og hvad, som giver Ære,
Den hele Verden maae, blant norske Klipper lære.
En Prøve er der seet, af saadan Tapperhed,
Blant Klipperne i Nord, ret just paa dette Sted.
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Et vel bevæbnet Korps, af nogle hundred Skotter,
Her bleve knusede, fast ligesom Leerpotter;
De fandt, at Tapperhed, med Troskab og med Mod
I Guldbrandsdølens Bryst i fulde Esse stod.
Georg von Zinklar, som var Skotternes Anfører,
Han tænkte ved sig selv: mig her slet ingen rører;
Men see! Et lidet Tal af Bønder for ham var,
Som hannem Dødens Bud af Krudt og Kugler bar.
Vor nordiske Monark, Kong Christian den Sjette,
Til Ære paa hans Vy vi have opsat dette;
For ham vi rede er at vove Blod og Liv
Indtil vor Aand gaaer ud og Kroppen ligger stiv.’
1612 den 24de (sic!) August, blev 900 mand Skotter her slag-

ne af et mindre Antal Bønder, ud af Lessøe, Vaage, From 
(sic!) og Ringeboesogne.

Oberst Zinklar ligger begraven udenfor den gamle Qvams 
Kirkegaard i Qvams Annex, Frons Præstegjeld, nær ved 
Kongevejen, hvor ligeledes et Mindemærke er oprejst. Saa 
vidt Binas Beskrivelse over Norge, Side 348, 9. Nok læses 
Mallings store og gode Handlinger, Side 80, 3die Oplag: 
«Af alle disse Skotter bleve ikke flere end to levende tilbage, 
hvoraf den ene satte sig ned i Norge, den anden drog tilbage 
til Skotland for at fortælle sine Landsmænds Skjebne.

Dette viser at Sivert Aarflot anså det som nødvendig å forklare 
den historiske konteksten for sitt publikum. Han så verdien i 
å legge til skildringen av slaget i den poetiske formen som er 
skrevet på støtten: Nord-Gudbrandsdalen er for langt unna 
Bergen og resten av Vestlandet til at Aarflot kunne regne med 
deres kjennskap til sagnene rundt slaget ved Kringen, eller at 
hans publikum hadde sett minnesmerket og teksten der. Denne 
teksten uttrykker hvordan «Mod, Troskab og Tapperhed» er 
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selvfølgelige norske kvaliteter. Leseren får høre hvordan skottene 
ble knust «fast ligesom Leerpotter», en allusjon som peker mot 
Bibelen og profetier om rettskaffen seier.40

Selv om Sinklarvisa beskriver hendelser nesten to hundre år 
før dette trykket ble utgitt, benytter denne fotnoten seg også av 
virkemidler som var kjent for datidens publikum fra den un-
dersjangeren av skillingsviser vi kaller nyhetsviser. Ved å sette 
inn konkret dato og egennavn på involverte personer garanterer 
Aarflot for innholdets sannferdighet. Aarflot viser at dette ikke er 
en kjempevise eller en spennende fortelling satt i en mytisk fortid, 
som mange skillingsviser var. Visa får dermed ikke tittelen «En 
historisk vise», som slike episke sangfortellinger gjerne fikk.41 
Tvert imot: Ved hjelp av autentisitetsmarkørene fra nyhetsvisene 
og å vise til hvor man kan lese om dette i datidens kjente historie-
verker, som Ove Mallings Store og gode Handlinger af Danske, 
Norske og Holstenere (1777), blir hendelsene i Sinklarvisa plassert 
i en konkret historisk virkelighet. Denne virkeligheten, og Oberst 
Zinklars status som ikke-fiktiv figur, bevises i tillegg ved at hvem 
som helst har tilgang på den primærkilden som er graven hans.

Ved å bruke Sinklarvisa, som foregår nokså langt borte i tid 
og rom for publikummet, ser vi at gudbrandsdølene framstilles 
som metonyme for hele nasjonen, altså Norge. De er nordmenn, 
ikke først og fremst gudbrandsdøler eller bønder. Med Sinklarvisa 
blir Aarflots vestlandske allmuepublikum en del av et forestilt 
fellesskap med bønder fra en annen landsdel to hundre år tidli-
gere. Sangen viser dem hva de har til felles: De er norske, og de 
kan stå imot fienden dersom han skulle dukke opp.

Omtrent 20 år senere er Sinklarvisa mindre relevant som 
aktualitetsvise, men begynner derimot å finne sin plass som «his-
torisk» vise med en viss politisk kraft – en vise som er velegnet til 
tilbakeskuende nasjonsbygging. Det neste kjente skillingstrykket 
hvor Sinklarvisa inngår, er «Trende Historiske Viser» stammer 
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fra Trondheim på 1820–30-tallet.42 Her har Sinklarvisa tittelen 
«Gudbrandsdølene», og den tar rollen som første og lengste 
sang i trykket, på en måte som gjør den til «hovedinnslaget».

Ingen av de tre visene har melodianvisning, noe som tyder på 
at dette ikke ble ansett som nødvendig. I tillegg kan vi anta ut 
fra det faktum at de blir utgitt som tre historiske viser i én, at de 
allerede var velkjente. Tittelen «Gudbrandsdølene» forteller også 
at visa er godt kjent for publikum: De trenger bare et stikkord 
som antyder en historisk hendelse hvor gudbrandsdøler har vært 
involvert, for å forstå hvilken vise det dreier seg om. Sammen 
med Zinklarvisa finner vi i dette trykket også visa om Anna 
Colbjørnsdatter, skrevet av Claus Fasting. Hun var kjent for å 
ha lurt en svensk oberst under den store nordiske krigen. Med 
andre ord inneholder dette heftet to antisvenske viser – og det i 
en tid da Norge er i en ganske fersk union med Sverige.

I løpet av de første årene på 1800-tallet fester Sinklarvisa seg 
altså hos skillingsvisepublikummet som patriotisk vise. Verse-
formen og kjempevisetrekkene gjør at den enkelt kan tas inn 
i den muntlige tradisjonen og dermed nå fram til enda flere 
helt uten å ta omveien gjennom en trykksak som koster penger. 
Samtidig sirkulerer denne visa i helt andre sosiale og litterære 
kretser i Norge.

«Ve den Nordmand som ei bliver heed»

Sinklarvisa ble raskt et referansepunkt for dannelsen av det nor-
ske forestilte fellesskapet også i høyere samfunnslag. Spesielt ble 
denne visa brukt til å markere avstand fra Sverige og tilhørighet 
til Danmark, men helst i kraft av å være en selvstendig nasjon. 
Dette gjelder for eksempel framstillingen av kronprins Christian 
Frederik som helnorsk, forenende konge og Norges «egentlige» 
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hersker. I februar 1814 sitter sorenskriverfruen Christiane Ko-
ren og skriver til sin sønn Jess som har sluttet seg til Christian 
Frederiks soldater. Hvordan kan hun vite om de noen gang får 
se hverandre igjen? Hun svarer seg selv at de om ikke annet sees 
i himmelen:

Dog jo, det vide vi, hvad det væsentligste angaaer, med ærlige, 
troe, norske, venskabsfulde Hierter sees vi igien, stod end Ponte 
Corvo (Carl Johan, fyrste av Pontecorvo, min anm.) med sin hele 
Nidingshær i Hiertet af Norge – men der kommer han aldrig: 
Kommer han til Norrig, jeg siger forsand, ret aldrig han kommer 
tilbage. Men han vogter sig vel for at trænge ind mellem Klipperne, 
og forsøgte han det, saa ser I her i mig den Havfrue, som spaaer 
ham Zinklars Skiæbne.43

Christiane Koren identifiserer seg åpenbart dypt med budskapet 
i Sinklarvisa. Men det er særlig den avsluttende oppfordringen i 
Storms strofe 19: «Vee hver den Nordmand som ei bliver heed» 
som ble tatt inn i språket som en oppfordring til generell norsk 
kampvilje.

I beretningene om Christian Frederiks reise mellom Eidsvoll 
og Trondheim på seinvinteren 1814 fortelles det at han la inn et 
besøk ved støtten som markerte åstedet for slaget ved Kringen. I 
jubileumsåret 1914 skriver Halvdan Koht at Christian Frederik, 
etter at bøndene i området har fått se «en Prinds (…) som ikke 
allene ved Byrd, men tillige ved de sjeldneste Naturens Gaver 
er født og udkaaren til at regjere og beskytte dem (…), lod sig 
vise Sinclarstøtten i Kringom, og han citerte verset: ‘Ve hver en 
normand som ei bliver hed, saa ofte han denne mon skue!’».44 
Denne fortellingen kan godt tenkes å være en vandrehistorie, selv 
om den ble gjengitt i flere historiebøker brukt i skolen gjennom 
18- og 1900-tallet. Verken i kildene Koht oppgir han har brukt, 
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eller i avisa Tiden, som rapporterte fra Christian Frederiks rei-
se, er dette opptrinnet nevnt.45 Men selv om det skulle være en 
myte, er det like fullt en effektiv fortelling om kongen av det 
tapte selvstendige Norge.

Sammenstillingen av virkemidler fra kjempevisene og patrio-
tisk innhold gjorde Sinklarvisa til et godt redskap for nasjonsbyg-
ging både med og uten politisk budskap. Den nasjonalromantiske 
betydningen denne visa hadde, kommer til syne i hvordan den 
ble tatt i bruk som referanse av toneangivende navn i diktning 
og debatt. Maurits Hansen bruker for eksempel Sinklarvisa 
som soundtrack for en helnorsk romantisk idyll i fortellingen 
«Lille Alvilde» (1829). Lille Alvilde er ute og plukker bær med 
søsknene, og ber søsteren synge «Hr. Zinklar» for henne der 
de går i skogen.46

Den unge Henrik Wergeland valgte å bruke Sinklarvisa som 
ramme rundt dramaet Sinclars Død (1828). Eksposisjonen til dette 
dramaet bringer oss til Sinclarklanens borg, der George Sinclar 
blir underholdt av sin søster Lady Sinclar som spiller harpe og 
synger for ham. Da kommer en budbringer fra kongen i Sverige for 
å gi ham oppdraget med å samle en hær som kan «vriste Norges 
Skjold af Dannerkongens Haand».47 Sinclar takker nølende ja til 
oppgaven, mens Lady Sinclar forsøker å overtale ham til å heller 
bruke sine krefter i Skottlands tjeneste. Wergeland gir henne 
havfruens rolle fra strofe 3 og 4 ved at hun synger havfruens 
replikk: «Kommer du til Norrig, jeg siger forsand, / ret aldrig 
du kommer tilbage!»48 Sinclar svarer med en replikk tett opp 
til Storms tekst: «Hvi spaaer du mig Ulykker?»49 Til slutt i 
dramaet møter vi Lady Sinclar igjen, denne gangen som motta-
ker av beskjeden om hennes brors død. Dette foregår ved at den 
eneste overlevende, den fiktive figuren Ranald, overrekker henne 
et papir som er rullet rundt en knokkel som har tilhørt George 
Sinclar. På papiret står teksten til Sinklarvisa, og Lady Sinclar 
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spiller og synger seg gjennom visa i sin helhet, med kommentarer 
som viser hvordan hun tar tekstens innhold innover seg. Dramaet 
tematiserer nasjonen som åndelig og fysisk størrelse, og trekker 
paralleller mellom Danmark-Norge i 1612 og Skottlands forhold 
til England i Wergelands samtid.50 Også i diktet «Nordsjøen» 
refererer Wergeland til slaget ved Kringen i en sammenligning 
mellom landskapet rundt Gudbrandsdalslågen og havets rolle 
som forsvarsverk mot Danmark.51

Slik gjør Wergeland seg til en forbilledlig norsk dikter, om 
vi skal tro Andreas Faye. I sin anmeldelse av Nor – en Billedbog 
(1838), Asbjørnsen og Moes første utgivelse av norske eventyr, 
beskriver Faye et slags program for nasjonal diktning som skal 
styrke norsk kultur. Hans håp er at norske diktere vil la seg 
inspirere av former og tema fra folkediktningen, «vil vor Lite-
ratur maaskee blive fattigere paa Efterlignelser af udenlandske 
Mønstre; men forhaabentlig rigere paa Sange, der som ‘Boer 
jeg paa det høie Fjeld’, Hr. Zinklar, og Fl. ville lyde saavel i de 
Riges og Dannedes Sale, som i den lave Hytte og ville glæde 
Alle, store og Smaa, Gamle og Unge».52 Storms vise var altså 
forbilledlig sett i lys av det nasjonalromantiske prosjektet, og 
den hadde evnen til å forene landet i sang på tvers av klasse, 
generasjon og sted.

Det som senere ble Norges ubestridte nasjonalsang, til slutt 
også ved stortingsvedtak i 2019, «Ja, vi elsker», inneholder 
flere referanser til hvordan dikteren står i gjeld til andre tid-
ligere sanger som spilte en rolle i den nasjonale pedagogiske 
historiefortellingen.53 Disse referansene kunne Bjørnson være 
sikker på at hans samtidige publikum ville forstå. Sinklarvisa 
er representert i verselinjen «Bønder sine økser brynte, hvor en 
hær drog frem». Slik klang Storms vise, en sang de hadde på 
repertoaret fra barnsben av, med i «Ja, vi elsker» for dem som 
sang den på 1800-tallet.
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Som vi har sett i anekdoten om Christian Frederiks rast ved 
Kringen-støtten, var det særlig ett sitat fra Sinklarvisa som fyrte 
opp under den norske nasjonalfølelsen: «Ve hver den Nordmand 
som ei bliver heed, / Saa tidt hans Øine den skue.» Den første 
delen av dette sitatet fikk en rolle som fast uttrykk og ble gjerne 
brukt til å ildne til strid – men løsrevet fra den konkrete sam-
menhengen som den står i i den opprinnelige visa. I avisene var 
denne frasen flittig brukt til å understreke norsk nasjonalfølelse. 
I 1898 klaget en leser på hvordan svenskene markedsfører seg 
som turistdestinasjon på bekostning av Norge: «For at hæve sit 
eget Land, nedsætter de Norge. Men Ve den Nordmand, som 
ligeoverfor Udlandet vil paata sig den Tarvelighed» – og bli kalt 
«Landsforræder, saaledes som Bjørnson har blet!».54 I 1919 kastet 
noen seg inn i debatten om minnesmerket over falne sjømenn i 
den nylig avsluttede verdenskrigen, som var foreslått å være en 
avstøpning av Gokstadskipet. «Vi har den høieste ærefrygt for 
baade haugen og for skibet», skrev de. «Vi sier: ‘Ve hver den 
nordmand, osv.’», men de var ikke enige i at et vikingskip egnet 
seg som minnesmerke.55 I 1926 ble det rapportert fra 17. mai-fei-
ringen på Eidsvoll at «[b]arna kom med sine smeldende flag og 
sang sine kjendte kjære nationalsange med jublende røst – og 
ve hver den nordmand som ikke da gripes av feststemning!».56

Den nasjonalfølelsen som framkalles av jublende 17. mai-fei-
rende barn, har også sin bakside, og nasjonale symboler lar seg 
utnytte til formål vi helst ikke vil vedkjenne oss i ettertid. Vi 
finner Sinklarvisas oppfordring til varm stridsvilje i et innlegg 
trykt i Vikebladet i august 1942. Det er redaktøren Ernst Løvaas 
som skriver. Han åpner med en appell til sine landsmenn basert 
på deres felles erfaringer:

Enhver ekte norsk ungdom har følt en beven gjennom sin kropp 
når han i forbindelse med Sinclar-invasjonen leste ordene: «Ve den 
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nordmann som ei bliver het – » Det samme kan sies i forbindelse 
med de korte budskap som av og til innløper frå østfronten, hvor 
vår ungdom i disse dager kjemper for Norge. Trass i terroren fra 
de jøde-plutokratiske utbytteres agenter, vil den ufordervede del av 
den norske ungdommen føle vekkende slag mot sin samvittighet, 
når de leser om disse gutters innsats og død for fedrelandets sak.57

I innlegget kritiserer Løvaas ikke bare de nordmennene som 
er «ført på avveie av folkeforføreriske agenter», men også de 
NS-medlemmene som er likegyldige overfor det offeret som 
frontkjemperne utfører for Norge.58 Han tegner et gripende 
bilde av hvordan den unge mannen som «falt for Norge» få 
dager før, like gjerne kunne vært den hirdungdommen som går 
på Karl Johan – en hvilken som helst av de unge menneskene 
landet setter sitt håp til. Nordmenn burde skamme seg, skriver 
Løvaas, over hvordan de behandler frontkjemperne, og framkaller 
Sinklarvisa enda en gang til avslutning:

Det er den ungdomen som redder Norge og gir folket her en plass 
som frie mennesker i det nye Europa. «Ve den nordmann som ei 
bliver het – » når han ser den oppofrende innsats. Hva vi andre 
kan ofre og yte som Førerens hjelpere er for ingenting å regne mot 
denne idealistiske ungdommen utretter. Den kjempende ungdoms 
blod vil ligge som glødende kull på hver nordmanns samvittighet 
i denne tid.

Også i siste setning er Sinklarvisa med: «Det ungdoms Blod, 
som her udflød, / De skotske Piger begrede.» Med denne visa, 
som alle hans lesere ville ha et nært forhold til, forsøker Løvaas 
å framkalle det forestilte fellesskapet som skulle ha bundet 
nordmennene sammen i krisetider, men som ble sett fra svært 
forskjellige synsvinkler den gangen han skrev sin lederspalte.
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Vi har sett hva slags innflytelse Sinklarvisa hadde på den 
norske historiefortellingen helt fram til andre verdenskrig, mens 
den var i bruk i alle samfunnslag og på tvers av store geografis-
ke avstander i Norge. Dette bærer både litterære referanser og 
bevarte skillingstrykk av Sinklarvisa vitnesbyrd om. Men det er 
ikke bare skillingstrykk og kanonisert diktning som kan være 
kilder til informasjon om den kulturelle innflytelsen til ei vise. 
Vi får også et inntrykk av hvor tilstedeværende Sinklarvisa var 
i skillingsvisepublikummets bevissthet ved å studere hvordan 
melodien til visa ble brukt.

Sinklarvisa «på hjernen»: kontra-
faktum og skillingsvisekultur
Den norske litteraturhistorien inneholder mange referanser til 
Sinklarvisa hos kjente diktere og i anerkjente medier, men for å 
studere folkelig bruk av denne visa må vi også gå musikalsk til 
verks. Hva kan vi vite om bruken av Sinklarvisa som vise? Vi har 
få kilder til framføring av sang i tiden før video og lydopptak, og 
derfor har den musikalske siden av ei skillingsvise en tendens til 
å havne i bakgrunnen. Likevel er det nyttig informasjon å hente i 
å ta det performative og sungne ved en sang i betraktning. Litte-
raturviteren Jørgen Fafner skriver: «Det er en banal erfaring, at 
tekst og melodi skal gå i spand sammen, ikke blot teknisk (…), 
men også holdningsmæssig. Dybe, eksistentielle ord passer ikke 
til karruselmusik, med mindre man da sigter på det komiske. 
Melodien har sin etos, som teksten har sin.»59 Musikken er be-
tydningsbærende sammen med teksten, og bruken av melodiene 
forteller oss noe om hva slags funksjon ei vise har hatt blant dem 
som sang den. Ikke minst gir melodien tilgang på gode kilder til 
utbredelse og innflytelse.
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Sinklarvisa ble sunget på et mangfold av melodier. De fleste 
av dem forsvant ut av bruk i løpet av 1900-tallet. I Edvard Storms 
personlige notatbok kan vi finne notene på en liten melodi i 6/8-
dels takt (melodi A her), og Nygård antar at dette er melodien 
Storm skrev Sinklarvisa til.60 Mens denne melodien fortsatt var 
i aktiv bruk i muntlig tradisjon, ble den arrangert for klaver og 
utgitt for et borgerlig publikum av både Ludvig Lindeman i Ældre 
og nyere norske Fjeldmelodier i 1853 og i A. P Berggreens samling 
av folkemelodier fra hele Europa. Begge disse samlingene kom 
ut i mange utgaver i tiårene som fulgte. Med sin 6/8-takt er den 
dansbar som en gangar eller hallingslått. Vi ser at Berggreen 
har gjort en lignende vurdering og gitt den tempo- og karakter-
betegnelsen Andantino, som betyr litt hurtig gående. Slik får den 
et enkelt – og affektmessig nokså nøytralt – folkevisepreg som 
står i kontrast til de melodiene som er mest kjent i dag.

Norske folkemusikkinnsamlere skrev ned melodier til Sinklarvisa 
mange steder i Norge i løpet av 1800-tallet.61 Jon Haarberg (2017) 
regner med at der melodiene bare er varianter som har sterk likhet 

Melodi A. Nedskrevet på Dovre. Sannsynligvis brukt av Edvard Storm 
selv. Fra Berggreen, 1861.
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med hverandre, kan vi anta at teksten har vært muntlig tradert, 
slik at melodien kunne følge med teksten i traderingen. De ste-
dene der en tekst har en mer original melodi, er det sannsynlig 
at teksten har kommet inni miljøetiskriftlig form.62

Enkelte av melodiene, som de som er samlet inn for eksem-
pel i Seljord og Gransherad, skiller seg sterkt fra andre. Det gir 
grunnlag for å anta at «Sinklarvisa» kom til disse områdene 
som skillingstrykk, uten hjelp av muntlig tradering av melodien, 
slik at det oppstod en lokal melodi. I og med at versemålet var 
kjent, kunne folk også bruke melodier som i utgangspunktet 
tilhørte andre viser.

I motsetning til Storms melodi er flertallet av de melodi-
ene som var i bruk på 1800-tallet, varianter av den spanske 
folkemelodien La Folia, som har vært grunnlag for utalli-
ge musikkstykker fra feleslåtter til symfonier gjennom flere 
hundre år. Det er uklart når denne melodien ble tatt i bruk 
i Skandinavia, men én teori at denne melodien for alvor fikk 
sin popularitet i Danmark og Norge i forbindelse med Johan 
Ludvig Heibergs syngespill Elverhøj (1828).63 Der benytter den 
danske komponisten Friederich Kuhlau seg av La Folia som en 
tilbakevendende marsj-lignende melodi.64 En av de mest kjente 
melodiene på «Sinklarvisa», nedskrevet av Ludvig Linde man 
i Trondhjem (melodi B), er åpenbart en versjon av La Folia og 
ligner det musikalske uttrykket denne melodien har i synge-
spillet Elverhøj. Den har et militært og taktfast preg med sin 
2/4-takt og mange punkterte åttendeler. Dette gir den et kon-
trasterende uttrykk i forhold til Storms melodi. Berggreen har 
markert denne kontrasten i sitt arrangement ved å angi at den 
skal fremføres Energico e con moto – energisk og med livlig fram-
drift. Melodivarianten fra Trondheim er trykt i Norges Melodier 
i mange utgaver og spilt inn av visesangeren Lillebjørn Nilsen.
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Denne melodien ble senere til én av to «offisielle» melodier på 
«Sinklarvisa» på bekostning av andre lokale melodier, sannsyn-
ligvis fordi det var den som ble trykt i sangbøker og brukt i skolen. 
Den andre av de kanoniserte melodiene er den som ble benyttet til 
sangdans av Noregs ungdomslag utover på 1900-tallet (melodi C). 
Tradisjonen for å danse til Sinklarvisa ble, som vi skal se, hentet 
fra Færøyene, og melodien som er brukt, er en tilpasset versjon av 
den færøyske. Også denne melodien tilhører den store La Folía-fa-
milien, og den har den karakteristiske færøyske jevne takten, som 
hele tiden drives framover og er tilpasset rytmen i dansen.

Uansett hvilken melodi som var i bruk lokalt, var «Hr. Sin-
klar drog over salten Hav» så kjent at den kunne brukes som 
melodianvisning til nye skillingsviser. Dette fenomenet kalles 
kontrafaktum.

I studier av historisk folkelig sang er kontrafaktum sett på 
som en nøkkel til tolkning av teksten.65 I det tidlig moderne 
Europa kunne man for eksempel kommunisere politisk tilhø-
righet ved hjelp av melodier,66 og melodier kunne skifte side i 
politisk debatt med ti–tjue års mellomrom.67 Det finnes ikke 
nok forskning på bruken av kontrafaktum i Norge til at vi kan 

Melodi B. Nedskrevet i Trondheim. Fra Berggreen, 1861.
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uttale oss sikkert, men vi vet for eksempel at å bruke sekulære me-
lodier til religiøse tekster ikke ble godkjent i et Danmark-Norge 
preget av sensur på 16- og 1700-tallet. Petter Dass brukte kjente 
melodier som pedagogisk grep og snek seg unna sensorene ved å 
oppgi at sangene skulle «Sjunges under sin egen Melodie».68 De 
norske skillingsvisene fra 1700-tallet holder seg strengt til skillet 
verdslig/religiøs i bruken av melodier, og sanger som handler om 
synd og død, henter gjerne sin melodi fra salmer med lignende 
tematikk. Denne praksisen viser at melodien ble regnet for å ha en 
betydningsbærende funksjon som formet tolkningen av teksten.

Oversatt til litteraturvitenskapelige begreper kan vi se på kon-
trafaktum som et intertekstuelt fenomen som binder sammen 
betydningsinnhold fra én tekst til en annen ved hjelp av musikal-
ske tegn. Den opprinnelige teksten låner av sitt innhold og sine 
konnotasjoner, i dette tilfelle det nasjonale og det heroiske, til den 
nye teksten. Den nye teksten, sunget på den gamle tekstens melodi, 
kan da i sin tur farge den opprinnelige teksten med ny betydning.

Kontrafaktum kan fortelle oss mye om resepsjonen og bruken 
av ei vise i befolkningen. En studie av hvilke viser som har «Hr. 
Sinklar drog over salten Hav» som melodianvisning i NTNU 

Melodi C. Noregs Ungdomslags variant av den færøyske melodien.
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Gunnerusbibliotekets samling, viser ikke bare hvor utbredt og 
populær Sinklarvisa var, men også hvordan den ble brukt i løpet 
av 1800-tallet. Tekstene viser at melodien til Sinklarvisa ble brukt 
til tre typer uttrykk: et heroisk uttrykk, et satirisk uttrykk og et 
folkeviseaktig uttrykk. Mot slutten av perioden ser vi også ten-
denser til at Sinklarvisa i økende grad blir brukt som «en sang 
som alle kan», uten noe spesielt betydningsbærende innhold.69

I de første tiårene av 1800-tallet er melodien til «Sinklarvisa» 
mye brukt til viser som demonstrerer en heroisk modus. Sigurd 
Kværndrup (2006) bruker dette begrepet om visse typer ballader 
i muntlig tradisjon, særlig kjempeviser og viser med tragisk inn-
hold.70 Her er det nok av eksempler: Henrik Wergeland brukte 
«Sinklarvisa» som melodi til visa «I Sønner af Fjeldet, af Søen den 
blaa». Nyhetsvisa om skipet Ingermanlands tragiske forlis omtaler 
dramatiske hendelser der heltemodige nordmenn redder liv, og den 
skal synges på melodien til «Hr. Sinclar drog over salten Hav». 
Den store folkelige helt Ole Høiland er tema for to viser med denne 
melodien. Også den tragiske ridderballaden om «Axel Torsen og 
skiøn Valborg», kan synges til Sinklarvisa. Det samme gjelder «En 
ny Fiskersang», ei vise om stolte norske fiskere trykt i Tromsø i 1853.71

Sinklarvisas heroiske modus blir bekreftet av de humoristiske 
visene som er skrevet til denne melodien. Der den heroiske modus 
finnes, finnes også en uunngåelig satirisk slagside.72 Dette utnytter 
Conrad Nicolai Schwach i visa «En ny Vise om Ung Anders og 
Gammel Erik eller det thrønderske Mod». Vi ser det samme i 
«En taaresprængt Vise om Valborg Valands Sørgerlige Dram-
mens-Færd». Madam Valand var en kjent klok kone og kvakksalver, 
og i visa legger hun ut på det som for henne er en livsfarlig ekspe-
disjon – en tur med det nymotens fenomenet jernbanen. I slike 
sammenhenger kommer en heroisk kodet melodi helt til sin rett.

Samtidig med disse visene ble det også utgitt tekster som viser 
hvor kjent Sinklarvisa er i befolkningen ved at den brukes som 
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melodianvisning i tilsynelatende helt tilfeldige sammenhenger. 
I 1833 kunne leserne av Den norske Huusmoder i sit Kiøkken 
og Spisekammer lære seg en oppskrift på «Klar Kiødsuppe» 
utenat ved å synge den til Sinklarvisas melodi.73 Fra 1850 pugget 
skolebarn bibelhistorie ved hjelp av samme melodi i sangen om 
Abraham i Et Udvalg Bibelske Krønike-Riim (…) især til Brug i 
Almueskoler.74 Det er verdt å merke seg at denne mer generelle 
bruken av Sinklarvisa som melodi blir gjort i bøker, altså ikke i 
skillingstrykk. Bøkene tilhørte andre litterære og samfunnsmes-
sige domener enn det skillingstrykkene gjorde. Kan det ha vært 
slik at skillingsvisekulturen, blant annet fordi den lå tettere på 
den muntlige sangtradisjonen, bevarte en eldre vektlegging av 
kontrafaktum som betydningsbærende i en lengre periode enn 
sanger som var publisert i andre medier?

I skillingsvisene kommer vi et godt stykke ut på 1800-tallet før 
melodibruken i større grad regner Sinklarvisa som en del av folke-
viserepertoaret. I emigrantvisen «Den norske Pige i Amerika» 
ser det ut til at Sinklarvisa bidrar til å tematisere noe arketypisk 
norsk, samtidig som den også er i bruk i forbryterviser og kjærlig-
hetsviser. Denne melodibruken gir et bilde av hvordan Sinklarvisa 
har fått en endret funksjon i løpet av 1800-tallet, fra nasjonalsang 
til generell norsk folkevise. Dermed er veien åpen for at Sinklarvisa 
kan gå inn i sin nye rolle på 1900-tallet og inn i vår tid.

Allemannseie som må  gjenerobres: 
Sinklarvisa på 1900-tallet
Vi har sett hvordan Sinklarvisa var en kjent og viktig tekst 
gjennom hele 1800-tallet: Kombinasjonen av nærhet til munt-
lig tradisjon, politisk og kulturell aktualitet, og spredning 
gjennom skillingstrykk bidro til å befeste denne visa først som 
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nasjonalt samlingspunkt og senere som en del av den rotnorske 
folkekulturen.

I løpet av 1900-tallet ble Sinklarvisa publisert i utallige sang-
bøker, samtidig som den sannsynligvis fortsatt ble muntlig tra-
dert. «Sinklarvisa» var så velkjent at den kunne gjøres til gjen-
stand for komisk underliggjøring av forfattere som Alf Prøysen i 
1953 og Kjell Aukrust i 1958. I den korte teksten «Bæssmorvisa» 
gjengir Prøysen en samtale mellom ei mor og ei datter der mora 
prøver å forstå hvilken sang datteren mener når hun snakker om 
«bæssmorvisa». Barnet snakker om «steking av blodklubb» og 
om «frua på Hov» som blir «hogget i stykker». Etter hvert går 
det et lys opp for mora:

Og nå begynner a mor å skjønne blodklubben som mannen steik-
te. «Der vanket så blodig en panne.» Men frua på Hov? Hu mor 
leiter lenger og grev fram mere ifrå den gamle visa. Havfrue! – 
«Som spådde Herr Sinclair ille». Og så verset om at Sinclair sa 
«Alltid du spår om ulykker, treffer jeg deg en gang i min vold jeg 
lader deg hugge i stykker».75

Humoren i denne lille «stubben» er først og fremst tilgjen-
gelig for andre som kjenner Sinklarvisa godt og kan nikke 
gjenkjennende til barnets misforståelser. Aukrust framkalte 
nok også gjenkjennelsens latter med fortellingen «Bønder fra 
Vågå, Lesja og Lom», en fargerik skildring av hvordan «Bror 
min» og «Bonden» iscenesatte slaget ved Kringen ved hjelp 
av tilgjengelige rekvisitter i bondestua.76 Tittelen viser hvordan 
Aukrust forventer at hans publikum skal ha ordrett kjennskap 
til Sinklarvisa, ved å sitere deler av første verselinje fra en strofe 
et godt stykke ut i viseteksten.

På 1900-tallet er Sinklarvisa blitt kanonisert som en del av 
det folkesangrepertoaret som medieres gjennom Norges Melodier, 
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skoleverket og i organisasjoner som Noregs Ungdomslag. Det 
som var en kjent vise i bruk i muntlig tradisjon, tilhører nå in-
stitusjonene og får sin tradering gjennom dem. Vi kan se på 
Sinklarvisas rolle på denne tiden ved hjelp av Eric Hobsbawms 
(2017) begrep invented tradition, som viser til hvordan bruken av 
folkekultur tilpasses interessene til borgerskapet og tjener deres 
nasjonale fortelling.77 Viser som Sinklarvisa, når de formidles 
gjennom til dels konservative institusjoner, blir symboler på det 
bestående og forsterker en oppfatning av at nasjonalstaten slik 
den er i samtiden, er forankret i gammel og ubestridt skikk. Da 
folkrock-bølgen nådde Norge, ble Sinklarvisa en av de sangene 
som ble hentet fram fra den norske sangkanon og satt inn i en 
ny klanglig og ideologisk kontekst.

Folkrocken har sine røtter i revivalist-bevegelser i USA og 
Storbritannia, og er særlig knyttet til 60- og 70-tallets grønne 
og pasifistiske strømninger.78 Et viktig poeng for den engelske 
folkrocken var å bruke folkemusikken på en måte som både 
videreførte og gjenopplivet tradisjonen, men også gjorde den til 
deres egen. Dette gjorde musikerne ved å trekke inn elementer 
fra andre musikksjangre som de selv hadde vokst opp med. På 
den måten tok de folkemusikken tilbake til folket selv, i en form 
som reflekterte deres egen samtid. Dette ble gjerne i direkte 
opposisjon til den institusjonaliserte folkemusikken, der vekten 
lå på fossiliserte melodivarianter slik de ble tradert ved hjelp av 
akademisk orienterte folkeminnesamlere og deres notebøker.79 
De offisielle innsamlings- og bevaringsprosjektene har gjerne hatt 
et eksplisitt nasjonsbyggende formål, og med sin sound kunne 
folkrockerne uttrykke sin nasjonale identitet på egne premisser.80 
Musikalsk kjennetegnes folkrock ved at tradisjonell folkemusikk 
settes inn i en moderne estetisk kontekst etablert av 60-tallets 
rockemusikk, for eksempel ved å bruke elektrisk gitar og bass 
sammen med fele og vokal i tradisjonell stil.
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Lillebjørn Nilsen er blant dem som har spilt inn Sinklarvisa 
i folkrockdrakt. Hans ganske enkle tolkning med banjoakkom-
pagnement viser tilknytning til en amerikansk folkrock-tradisjon 
med røtter i bluegrass-musikken.81 En annen sentral represen-
tant for denne sjangeren i Norge var Folque, som hentet tydelig 
klanglig inspirasjon fra viktige engelske folkrockband som Fair-
port Convention og Fotheringay. Folque hadde «Sinclairvise» 
på repertoa ret sammen med middelalderballader, springar og 
andre danse slåtter.82 Disse tradisjonelle melodiene ble sunget 
av vokalisten Lisa Helljesen, som i sitt uttrykk minnet svært 
om Sandy Denny, frontfiguren i Fairport Convention. Hun 
ble akkompagnert av fele og et band med tydelig tilhørighet i 
70-tallets progressive rock. Melodien deres er den som fortsatt 
brukes til Sinklarvisa i Noregs Ungdomslag, og Folques versjon 
har bidratt til å kanonisere denne melodien ytterligere som en 
av de to som fortsatt er i aktiv bruk i Norge. Den hører til på 
det stedet der Sinklarvisa brukes for å kommunisere nasjonal 
identitet den dag i dag – på Færøyene.

De bønder fra Vågå, Lesja og Færøyene: 
Sinklarvisa i vår tid
Om man som sanginteressert nordmann på Færøyene trår inn i 
kjededansen, vil man møte Sinklarvisa der. Entusiasmen i rom-
met gir liv til gamle verselinjer som «Hjelpe dig Gud, du visselig 
maa, / I Græsset for Nordmanden bide!». Hvorfor blir denne 
norskpatriotiske visa fra 1700-tallet sunget med slik bravur av 
færinger i det 21. århundre? Sinklarvisa har gjennom lang tid 
hatt en selvfølgelig plass på det færøyske folkeviserepertoaret, 
så selvfølgelig at den også brukes i moderne musikalsk drakt av 
internasjonalt anerkjente artister. Den har muligens mistet sin 
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status som nasjonal fellesskapsbygger i Norge, men på Færøyene 
spiller den fortsatt en slik rolle.

På grunn av den tette kulturelle og økonomiske kontakten med 
Danmark, kan vi regne med at det ikke tok lang tid før den store 
slageren i Københavns gater også fant veien til Tórshavn. Høyst 
sannsynlig skjedde dette via skillingstrykk, muligens gjennom 
utgaver av Efterslægtsselskabets nummerviser. På Færøyene ble 
«Sinklars vísa» tatt opp i den allerede eksisterende sangdanstra-
disjonen og sunget til melodien til balladen Greve Gunselin (TSB 
E 12).83 Denne balladen er en kjempevise med burlesk tilsnitt, 
og «Sinklars vísa» fikk med seg omkvedet «Vel op før Dag, vi 
kommer vel over den Hede» fra denne melodien. Omkvedet 
passer godt til Storms tekst: Det «vi» som det refereres til, kan i 
ulike strofer henvise til både skotter og gudbrandsdøler. Soldatene 
på begge sider må stå opp før daggry, og det uttrykte håpet om å 
komme «over den Hede» kan forstås metaforisk som å overleve 
kampen og komme seg til den andre siden av slagmarken.

Den færøyske kjededansen og balladetradisjonen er sentrale 
i færøysk nasjonal identitet, og «Sinklars vísa» er en like selv-
følgelig del av denne tradisjonen som færøyskspråklige middel-
alderballader. Visa står på repertoaret til internasjonalt kjente 
artister fra Færøyene som Týr og Eivör Pálsdóttir. Disse to artis-
tene uttrykker på ulike måter sin musikalske tilknytning til et 
sagalandskap frosset i tid langt ute i havet. Eivör har en eterisk 
jazz-preget sound som spiller mest på forestillingen om trolsk 
natur og forheksende nordiske kvinner.84 Hennes formidling av 
teksten er sørgende og alvorlig, som om hun har sympati med 
både «den grædende Enke» og Hr. Sinklar selv som «brøled’ 
og opgav sin Aande». Hos Eivör handler «det færøyske» ved 
«Sinklars vísa» mest om hennes etos som artist og konteksten 
den framføres i, nemlig sammen med andre viser og kvad fra den 
færøyske sangtradisjonen.
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Týr har derimot et visuelt og auditivt uttrykk hentet fra me-
tal-sjangeren. John Joshua Green oppsummerer kjennetegnene 
ved klangkvaliteten i metal-musikk slik: Det sentrale elementet 
er distortion – en «vrenging» av lyden til både gitarer og vokal.85 
Vokalklangen preges også ofte av growl-teknikk; vokalisten legger 
til en knurrende eller brølende kvalitet på stemmen.86 I mange 
musikalske stiler er disse klangfargene sett på som uønskede, 
og dette utnyttes i metal for å gi musikken et mektig og tungt 
klangbilde, noe publikummet deres setter pris på og forven-
ter.87 Både evnen til å utfordre egen stemme og demonstrere 
makt gjennom et stort og intenst lydbilde er blant de viktigste 
affektive komponentene i metal, og dette er noe av grunnen til 
at undersjangre av denne musikken for eksempel forbindes med 
hedenske og antikristne budskap.88 I en av disse undersjangrene 
finner vi Týr, som selv kaller musikken sin for «Viking Metal» 
eller «Folk Metal». Týr er spesielt kjent for sin framstilling av en 
alternativ færøysk kulturell identitet, nettopp gjennom sin bruk 
av internasjonalt anvendte metal-sjangertrekk i sine versjoner av 
færøyske ballader og viser.89

Green framhever bruken av torshammeren som symbol både 
i bandets logo og som smykke som en sentral del av bandets vi-
kinginspirerte estetikk.90 Han viser også til bandets biografi på 
deres offisielle nettside, der de beskriver kristningen av Færøyene 
som et opprinnelig svik mot folket der.91 På bilder og i musikkvi-
deoer er bandet gjerne kledd i brynje og andre rustningelementer. 
De omtaler sin musikk som mer autentisk enn andre «Viking 
metal»-band: «Traditional music dating back to the Vikings, 
that is not preserved anywhere else in the world, (…) is passed 
on in an oral tradition here and it is still alive and well.»92 Vi 
kan se hvordan Sinklarvisa hører hjemme i deres repertoar slik 
de oppsummerer det: «Almost every song is based on Faroese 
or Norwegian lore, and is riveted in the garb of the folk metal 
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genre.»93 I Týrs musikalske utforming framheves det heroiske 
ved Sinklarvisa, og de har valgt å bruke de strofene som har mest 
eksplisitt voldelig innhold.

Týr åpner sin versjon med to strofer sunget helt a cappella. Den 
første strofen er delvis unison og minner dermed om måten visa 
synges på i kjededansen, men med innslag av Týrs velkjente fler-
stemte sang. Harmonikken er preget av åpne kvarter og kvinter 
som skaper assosiasjoner til middelaldersk musikk. Slik knytter 
bandet seg musikalsk til merkelappen «Viking Metal». Etter 
første strofe hopper de over hele sjøreisen, slik at andre strofe i 
deres versjon begynner med «Ved Romsdals Kyster han styred’ 
til Land, / Erklærende sig for en Fiende». Dette er signalet til 
at også metal-uttrykket i sangen begynner for alvor. Bandets 
fulle kapasitet settes inn: Trommene og bassen er framtredende 
i lydbildet, og gitar og bass har en tydelig distortion-klang som 
brukes både til harmonisering og til rytmiske brudd til vokalen. 
Resultatet er energisk og kraftfullt – et heroisk uttrykk som passer 
til teksten. Selve vokalen holder en nokså jevn rytme som er i tråd 
med kjededanstradisjonen, og synges hovedsakelig flerstemt av 
bandet, med variasjoner over den kjente melodien.

Bandet har valgt strofe 7, 8, 11 og 12 til en narrativ del som 
beskriver motivasjonen for, og forberedelsene til, slaget. Denne 
delen avsluttes av at bandet gjentar siste verselinje i omkvedet fire 
ganger: «over den Hede, over den Hede», et cetera. Gjentagelsene 
gir denne verselinjen et anaforisk preg som forsterker metaforen 
slik den dannes av å stå sammen med Storms tekst. Slik formidler 
Týr at kampen blir lang og fysisk svært krevende. En gitarsolo 
over stort omfang med virtuost preg og mye distortion i kompet 
introduserer selve slaget. Strofe 13, «Tæt under Lide der løber 
en Sti», får sin dramatikk av at lydbildet slankes ned til kun a 
cappella flerstemt sang, med jevne trommeslag som markerer 
pulsen under. Høydepunktet er strofe 17, hvis tekstlige innhold 
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er i tråd med metal-estetikken: «Med døde Kroppe blev Kringen 
strøet, / De Ravne fik nok at æde. / Det Ungdoms Blod, som her 
udflød, / De skotske Piger begræde.» Týr tar også med epilogen 
i strofe 19 med oppfordringen om at hver nordmann bør bli het, 
men ellers har de valgt strofer som gjør visa mindre spesifikt 
norsk. Avslutningen repeterer virkemiddelet med omkvedet som 
gjentas fire ganger. I Týrs versjon er kampen som kjempes, lang 
og vanskelig, og heltene behøver ikke være spesielt norske.

På YouTube er «Sínklars Vísa» bandets nest mest sette vi-
deo, med mer enn 4 millioner avspillinger per mai 2021.94 Det 
er plateselskapet Napalm Records som står bak videoen. De er i 
seg selv et toneangivende navn i metal-sjangeren og markedsfører 
Týr som bærere av en nordisk urkraft. I videoen ser vi flyfoto av 
færøysk natur kryssklippet mot konsertopptak av bandet. De 
oppfyller forventningene til et metal-band med langt hår, svarte 
skinnbukser og naglebelter. Vikingestetikken kommer til syne 
i smykker og tatoveringer som ligner norrøn drageutsmykning, 
og i torshammerne flere av bandmedlemmene har på seg. Visuelt 
forholder videoen seg overhodet ikke til innholdet i visa eller til 
kjededanstradisjonen den kommer fra, men legger vekt på Týrs 
dobbelte tilhørighet i metal-rocken og i det færøyske landskapet. 
Vi ser det samme som i Eivör Pálsdóttirs versjon: Det er ikke 
innholdet i visa som gjør den identitetsbærende for de færøyske 
artistene, men funksjonen den har som del av det tradisjonelle 
sangrepertoaret.

Slik bygger de en moderne nasjonal identitet: av kanonisert 
folkekultur blandet med et globalt gjenkjennelig musikalsk ut-
trykk. Røttene artisten har på sitt eget sted og i sitt eget språk 
og sin egenkultur finner klangbunn i det som ikke bare er en 
færøysk, men nordisk musikalsk estetikk. Denne er knyttet til 
ideer om forholdet mellom landskap og nasjonalkarakter. Nordisk 
musikk, enten det er jazz eller metal, blir markedsført som preget 
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av værforhold og villmark. Ideen om «Viking Metal» fra det 
usiviliserte nord som spesielt autentisk, henger tett sammen med 
nasjonalromantiske ideer om klima og landskap som grunnlag for 
utvikling av ikke bare natur, men også kultur. Dette er de samme 
ideene som preget de nasjonalromantikerne som først trykket 
Sinklarvisa til sitt bryst tidlig på 1800-tallet. Sammenstillingen 
mellom vikingestetikk, nordisk landskap og Sinklarvisa forteller 
en historie om et heroisk folkeferd i kontakt med naturen og sitt 
hedenske opphav. Slik kan vi se på Týr som moderne nasjonal-
romantikere og betrakte Edvard Storms skillingsvise i Týrs drakt 
som moderne nasjonalsang.

Arven etter Edvard Storm

Det nasjonale konstitueres på mange nivåer, og ett av nivåene er 
nedenfra – i den jevne befolkning. I dette kapitlet har vi sett at 
den eneste patriotiske sangen som virkelig festet seg i den norske 
befolkningen på begynnelsen av 1800-tallet, var Sinklarvisa av 
Edvard Storm. Hans tekst i kjempevisestil føyet seg inn i en 
tradisjon som var under fornyelse på et tidspunkt da behovet 
for nasjonal heroisme var til stede, men det måtte noe mer til for 
virkelig å nå fram til folket. Storm oppnådde sitt ønske om stor 
spredning ved å velge den mest hensiktsmessige distribusjons-
formen. Sinklarvisa kunne ta rollen som bygger av et forestilt 
fellesskap i den unge nasjonen Norge fordi den ble trykket og 
solgt som skillingstrykk.

Det opplysningsprosjektet som blant andre Storm represen-
terer, er også en del av arven etter skillingsvisene. Som tidlig 
massemedium kunne skillingstrykkene nå fram til befolknings-
grupper som ikke hadde tilgang på andre medier og ny litteratur, 
og Sinklarvisa som skillingsvise hadde dermed muligheten til 
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å forene folket på en måte som andre sanger ikke hadde. Skil-
lingsviseutgivelsene forankret denne visa som folkelig, ikke 
bare her i Norge, men også i Danmark og på Færøyene. Fra skil-
lingstrykkene var veien kort inn i muntlig tradisjon, og slik ble 
denne nydiktede kjempevisa til folkevise. Det vitner de mange 
nedskrevne melodiene og de mange referansene til Sinklarvisa 
i andre sammenhenger om.

Når vi ser på den kulturelle innflytelsen som Sinklarvisa har 
hatt, ser vi at den satte spor i ulike nivåer av diskurser i forskjel-
lige deler av samfunnet, både musikalsk og som tekst. Bruken 
av Sinklarvisas melodi som melodiforslag til mange ulike typer 
viser – både de som forholdt seg tekstlig til Storms opprinnelige 
tekst, og de som forholdt seg til Sinklarvisa som kjent og kjær 
folke vise – befestet visas posisjon i publikums bevissthet. Sam-
tidig festet teksten seg som felles referanse for et publikum på 
tvers av geografisk og sosioøkonomisk tilhørighet, og den kunne 
brukes til å påkalle norsk nasjonalfølelse i alle slags sammenhen-
ger, ikke bare på 1800-tallet, men også under, og en god stund 
etter, andre verdenskrig.

På 1900-tallet var Sinklarvisa kanonisert som folkevise. Slik 
kunne den tas i bruk i skolen og i historiebøkene som en del av 
den identitetsskapende fortellingen om heroisk norskhet. Den 
hørte dermed til de delene av kulturarven som kunne tas tilbake 
og hentes fram igjen av opprørsorienterte musikalske bevegel-
ser som folkrocken. Det samme har skjedd på Færøyene i våre 
dager: Der tilhører Sinklarvisa det nærmest institusjonaliserte 
kjededansrepertoaret. Når den tas i bruk og innhylles i «Vi-
king Metal»-estetikken til bandet Týr, formidler den en ny og 
utfordrende variant av den færøyske identiteten – samtidig som 
den blir en del av et kommersielt produkt som trekker veksler 
på andres oppfatning av Færøyene som sted og færinger som 
folkegruppe for å tiltrekke seg sitt publikum.
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Jeg kalte Sinklarvisa for Norges første egentlige nasjonalsang 
på grunn av måten denne visa skapte et forestilt fellesskap på i den 
unge nasjonen Norge. På Færøyene spiller den også en rolle som 
en av de nasjonale sangene. Med det in mente kan vi reflektere 
over at de nasjonene som har denne sangen som en del av sin 
kulturarv – Norge, Færøyene og Danmark – på Edvard Storms 
tid var ett og samme rike. Med Andersons begrep om enstem-
mighet kan vi si at det er det gamle tvillingriket Danmark-Norge 
som klinger sammen med vår tids versjoner av, og referanser til, 
Sinklarvisa. Det fellesskapet som ble dannet av Sinklarvisa den 
gangen i det gamle riket, var forankret i en felles muntlig sang-
tradisjon. Sinklarvisa glorifiserer gudbrandsdølers møte med en 
dårlig utstyrt hær av uerfarne skotske leiesoldater, men denne visa 
levde hos, ble brukt av og representerte store menneskemengder 
fordi den gjorde det med et språk og en klang som tilhørte det 
folket som brukte den.
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https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norgeshandelsogsjoefartstidende_null_null_19191124_30_275_1
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norgeshandelsogsjoefartstidende_null_null_19191124_30_275_1
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010051903055
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010051903055
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018112826080
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018112826080
https://open.spotify.com/track/5MTPegZv0DfmItVrjXQuN3?si=d107ee38159f4600
https://open.spotify.com/track/5MTPegZv0DfmItVrjXQuN3?si=d107ee38159f4600
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Týr. Sinklars Visa. Joensen, Heri; Thomsen, Gunnar; Rieckmann, 
Tadeusz. Video. Tilgjengelig fra https://www.youtube.com/
watch?v=0I1geB7U5VI. Sett 23. mai 2021.

Wergeland, Henrik. Sinclars Død – et Sørgespil i tre Agter. Christiania: 
Forfatterens eget Forlag, trygt hos H. Gundersen, 1828. Tilgjengelig 
fra: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062208091

https://www.youtube.com/watch?v=0I1geB7U5VI
https://www.youtube.com/watch?v=0I1geB7U5VI
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062208091
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En studie av ei  kabaretvise 
fra 1920-tallet

Trond Haugen

I løpet av 2019 arrangerte Nasjonalbiblioteket en serie samta-
ler om norske skillingsviser under tittelen «Allmuens opera 
– skillingsviser i Norge». Samtalene konsentrerte seg om ulike 
tematiske sider ved skillingsvisene: deres historie, deres politiske 
og humanistiske engasjement, deres humor og evne til å forene 
og samle ulike lag av befolkningen, samt kjønnsrollene som blir 
formidlet i sjangeren. Under forberedelsene til diskusjonen om 
kjønnsrollene i skillingsvisene, «Mit hjerte banker kjekt og frit. 
Kjønnsroller i skillingsviser», fikk jeg et anonymt, relativt seint 
skillingstrykk fra rundt århundreskiftet i hende. Trykket hadde 
tittelen Skyggen av Karl Johan, og på tittelsiden kunne man lese at 
visa var blitt sunget av Frida Selberg. Det i og for seg enkle trykket 
formelig ropte på en grundigere undersøkelse. Når var egentlig 
dette trykket fra? Hvem hadde skrevet teksten? Hvilken melodi 
ble den sunget til? Og hvem var denne Frida Selberg, som åpenbart 
hadde framført visa på den tida trykket ble utgitt? Etter hvert ble 
det også nødvendig å spørre om ikke dette ene eksemplet på ei 
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vise fra den avsluttende fasen av skillingstrykkenes historie også 
kunne fortelle oss noe om skillingsvisas virkemåte og betydning i 
en videre forstand. Med andre ord: Det var bare å begynne å grave.

Skillingsvisa «Skyggen av Karl Johan»

Slik ser tittelsiden på skillingstrykket Skyggen av Karl Johan ut:

Tittelsiden. Nasjonalbibliotekets samling.
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Teksten i trykket er som følger:

SKYGGEN AV KARL JOHAN

Hun var en pike ung og sød
og bare 17 aar,
og hendes kind var rosenrød
og gyldendt hendes haar,
hun lo og sang
ja dagen lang
og tripped livsglad avsted,
thi det var en hun havde kjær
som ingen i verden her.

Det var en solskinsdag,
det var paa Karl Johan,
med daarende kvinder og deilige smil,
alt var saa herlig og det var april,
trærne som stod i knop
og blomsterne smaa skjød op.
Skjønnere vaar man ei tænke sig kan
end just paa Karl Johan

Hun kaldte ham sin egen gut
hun var hans hjertenskjær,
men glæden tar saa snarlig slut,
at elskov svinder hen,
han blev med et saa kold og tvær
og strøk ikke mer hendes kind,
han havde faaet en anden kjær
som eiede hele hans sind.
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Det var en solskinsdag,
det var paa Karl Johan,
med daarende kvinder og deilige smil,
alt var saa herlig og det var april,
trærne som stod i knop
og blomsterne smaa skjød op.
Skjønnere vaar man ei tænke sig kan
end just paa Karl Johan.

Det hender som det ofte gjør,
det gik den gale vei,
hun gjorde hvad man ikke bør,
hun svarte aldrig nei,
hun var saa trist, saa trist i hu
og livet det var en ruin
og leve, fy, det var en gru,
saa druknet hun sorgen i vin.

Det var i lygteskjær,
det var paa Karl Johan,
der vandret hun sminket
med vaiende fjær,
i kjoler av silke og herlige klær,
ja det er underlig
hvor lykken kan gaa forbi,
tristere skue man finde ei kan
end just paa Karl Johan.

Som nevnt er Skyggen av Karl Johan et relativt seint skillings-
trykk.1 Teksten er trykket anonymt og inneholder ingen opp-
lysninger om visas utgivelsesår eller melodi.2 På tittelbladet 
får vi vite at den ble sunget av Frida Selberg. Hun var en kjent 
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revyskuespiller og kabaretsangerinne i Kristiania fra omkring 
1910 og fram til etter krigen.

Leter man samvittighetsfullt i arkivene og pusler sammen 
informasjonen man finner der, lærer man at døpenavnet hennes 
var Frida Bø. Hun ble født 2. august 1892 og skal ha debutert 
på scenen i Drammens park i 1907/08. Annonsesidene i da tidas 
aviser vitner om at hun sang aktuelle viser på kabareter og revy-
teatre som Maxim, Cirkus, Tivoli, Kongshavn Bad, Folkets hus 
og Dovrehallen, samt at hun turnerte land og strand rundt med 
visene. Etter hvert endret hun navn til Frida [Selberg] Johan-
nessen og ble en av Kristianias kjæreste revyskuespillere og ka-
baretsangerinner, ikke minst på grunn av sitt faste engasjement 
ved Dovrehallen fra 1918. I boka Chat Noir og norsk revy skriver 
Odd Bang-Hansen følgende om Frida Johannessen:

Helt fra tyveårene er Frida Johannessen primadonna på Dovre-
hallen. Hun er en grotesk komiker, en glimrende visesangerinne 
og bærer revyene helt fram til slutten. Hun sier om seg selv at hun 
er Østkantens Lalla Carlsen.3

Frida [Selberg] Johannessen ble på Dovrehallen helt fram til 
brannen i 1941. I 1964 fortalte hun om sin karriere som visesanger 
i et intervju gjort av Ernst Diesen i NRK til programmet «Det 
muntre Kristiania – Dovrehallen». Frida Johannessen døde i 
Oslo 5. april 1981.4

Allerede 11. september 1918 skal Selberg ifølge avisa Arbeidet 
ha opptrådt med ei vise kalt «I Skyggen av Karl Johan» på 
markedet i Haandverkssvendenes Forening i Bergen, som for 
øvrig er identisk med hovedtittelen på Rita Freimanns roman 
fra 1912, I skyggen av Karl Johan. Fragment av en kvindes liv.5 
Uka etter bekjentgjøres det nye kabaretprogrammet i Bergens 
tidende, og denne gangen har visa fått tittelen «Skyggen av Karl 
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Johan». I en annonse fra avisa Nord-Trøndelag 30. januar 1920 
står visa nevnt spesifikt som ei av visene Selberg skal framføre 
på markedet på Folkets hus i Steinkjer. Vi kan med andre ord 
anta at visa ble skrevet rundt 1920.

Den enkle episke visa i tredjeperson forteller historien om 
en pur ung kvinnes fall, fra forelskelsens lykkelige tinder til den 
tapte kjærlighetens dype mørke av alkoholisme og prostitusjon. 
I skillingstrykket er teksten organisert i seks strofer som det er 
naturlig å betrakte som tre strofer, ettersom første og andre strofe 
utgjør henholdsvis visas første vers og refreng, etc.

I første strofe får vi høre at hovedpersonen er en 17 år gam-
mel vakker og glad pike som er forelsket i en mann. Det er en 
strofe fylt av latter og sang og lykke. Introduksjonen av jenta i 
visas to første vers er kanskje ikke den mest presise, men den er 
enkel og direkte, slik vi kjenner det fra seinere slagere («She was 
only sixteen, only sixteen» som det heter i Lou Adler og Herb 
Alperts låt «Only sixteen» fra 1959): «Hun var en pike ung og 
sød / og bare 17 aar.» De abstrakte karakteristikkene ‘ung’ og 
‘sød’ gir åpningen et sjablongmessig preg, som om teksten først 
og fremst er ute etter å skape et løfterikt anslag for det som skal 
komme. Vers 3–4 representerer en mild stigning i detaljeringen 
av den unge pikens skjønnhet. Vi får vite at hun har røde kinn 
og gyllent hår, selv om de språklige karakteristikkene fortsatt 
befinner seg innenfor det sjablongmessige: «og hendes kind var 
rosenrød / og gyldent hendes haar». I versene 5–7 forvandles de 
utvendige sjablongene til mer inderlige og ganske sjarmerende 
karakteristikker av den unge piken. Hun ler og synger dagen 
lang, og er ikke bare glad og lykkelig, men rett og slett livsglad. 
Teksten begynner så vidt å boble i disse versene, gleden blir gitt et 
uttrykk det er vanskelig ikke å la seg rive med av. Det finnes også 
en enkel forklaring på ungjentas glede, hvor visas ekstradiegetiske 
forteller gir oss tilgang til jentas indre fra hennes egen synsvinkel; 
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hun er forelsket som ingen andre i verden (vers 8–9). Nå er det vel 
kanskje slik all forelskelse fortoner seg for den som er så heldig 
å oppleve den, men den enkle variasjonen i visas perspektiv gjør 
at det blir lettere å leve seg inn i gleden hennes. Den er virkelig 
hennes glede. Uansett hvordan vi oppfatter denne impresjonistisk 
skisseaktige beskrivelsen av den unge pikens ungdom, skjønnhet, 
forelskelse og livsglede, så har det første sangverset tatt oss med på 
bevegelsen fra abstrakt ytre skjønnhet til personlig indre livsglede, 
og dermed forberedt oss på refrengets klimaks.

Refrenget i visa, som utgjør de åtte siste versene av første stro-
fe, åpner med den glade benevnelsen av solskinnsdagen på Karl 
Johan, som utgjør denne visetekstens strålende signatur: «Det 
var en solskinsdag, / det var paa Karl Johan.» Det er som om livs-
gleden foldes ut av jentas hjerte og projiseres over på den verdenen 
hun befinner seg i. Den unge jentas lykke blir speilet i gata hun 
vandrer langs, i en kaskade av urban skjønnhet: dårende kvinner, 
strålende smil, trær og blomster som er i ferd med å springe ut. 
Dermed framstår refrenget også som en kjærlighetserklæring til 
Kristianias hovedgate, Karl Johan. Det er april i hovedstaden, 
og refrenget avslutter med å gjenta benevnelsen av vårdagen på 
Karl Johan i de to siste versenes ‘absolutte’ komparativ. Denne 
absolutte komparativen løfter Kristianias unike paradegate opp 
til å bli en av de vakreste i verden: «Skjønnere vaar man ei tænke 
sig kan / end just paa Karl Johan.»

I visas andre strofe slår den omseggripende lykken over i ulyk-
ke. I de to første versene skildres forholdet mellom ungjenta og 
kjæresten hennes fra henholdsvis hennes og hans perspektiv (fri 
indirekte tale); hun kaller ham «sin egen gut», og hun er hans 
«hjertenskjær». I vers 3–4 formulerer fortelleren en desillusjo-
nert livsvisdom om gledens og forelskelsens forgjengelighet, all 
glede og forelskelse tar slutt; «men glæden tar saa snarlig slut, / 
og elskov svinder hen». Gutten hun kalte sin egen gutt, er blitt 



182

Arven fra skillingsvisene

kald og overøser henne ikke lenger med kjærtegn. Fortelleren 
vet hvorfor: Han har forelsket seg i en annen. Kontrasten til den 
lyse førstestrofen er brutal.

Den andre strofens refreng er imidlertid identisk med refren-
get i den første. Misforholdet mellom ungjentas tapte kjærlighet 
og den skjønne solskinnsdagen på Karl Johan setter ulykken 
hennes i et nådeløst relieff. Kaskaden av dårende kvinner, strå-
lende smil og spirende trær og blomster blir så å si til nålestikk i 
ungjentas hjerte. Ironien i refrengets avslutningsvers forvandler 
den absolutte komparativen i hyllesten av Karl Johan til en hånlig 
grimase. Et knust hjerte gjør kanskje aldri vondere enn på Karl 
Johan en solskinnsdag i april?

Visas tredje strofe kan leses som en moralsk advarsel. Det 
ender som det ofte gjør, fastslår fortelleren. Det går nedenom og 
hjem med ungjenta («det gik den gale vei»). Storbyen har sine 
fallgruver, om de så springer ut av fattigdom og maktmisbruk 
som i Christian Kroghs Albertine eller av skuffet kjærlighet som 
i Skyggen av Karl Johan. Hun svarer aldri nei på andre menns 
frekke forslag (kan vi tenke oss) og drukner sorgene sine i vin. Den 
første strofens livsglede er forvandlet til et liv i ruiner (hun er «saa 
trist, saa trist i hu»). Omslaget fra lykke til ulykke er absolutt, 
eksistensen er forvandlet fra glede og skjønnhet til tristesse og gru. 
Selv om visa beretter en rask og enkel historie om et menneskelig 
fall, er det vanskelig å ikke føle medlidenhet med den unge jenta.

I tredje strofes refreng handler det ikke lenger om solskinns-
dagen på Karl Johan, men om en natt i lysskjæret fra gatelyktene. 
Den 17 år gamle piken er ikke lenger søt og glad, men vandrer 
gatelangs sminket og pyntet med fjær og silke. Hennes pyntete 
ytre mot slutten av visa står i grell kontrast til beskrivelsen av 
hennes ytre skjønnhet i åpningen. Der gikk bevegelsen sømløst 
fra ytre skjønnhet til indre livsglede. I siste strofe dekker sminken, 
silken og de vaiende fjærene over et indre i ruiner. De skisseaktige 
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detaljene fra klesdrakten hennes antyder metonymisk at hun 
allerede har falt inn i prostitusjonens fortvilte tilværelse; hun 
har blitt en gatepike. «…ja det er underlig / hvor lykken kan gaa 
forbi», kommenterer fortelleren nøkternt, men allikevel ikke 
uten empati. Førstestrofens kjærlighetserklæring til Karl Johan 
er erstattet av en bitter forbannelse: «tristere skue man finde ei 
kan / end just paa Karl Johan».

‘Vokt hjertet ditt, lille pike’ synes å være moralen i skillingsvisa 
«Skyggen av Karl Johan». Og selv om uttrykkene for livsglede 
og fortvilelse kan virke standardiserte og klisjéaktige (rosenrøde 
kinn, gyllent hår, hjertenskjær, elskov som svinner hen, livet som 
er en ruin og å drukne sine sorger i vin), er det ingen tvil om at 
de gir nerve, kontraster og paralleller til visas omslag fra lykke 
til ulykke. Visas tekstlige signatur forblir allikevel refrengets be-
jaende hyllest av vårdagen på Karl Johan («Det var en solskinsdag, 
/ det var paa Karl Johan») og gjentakelsen av den i avslutningens 
absolutte komparativ («Skjønnere vaar man ei tænke sig kan / 
end just paa Karl Johan»). Selv når refrenget vendes om til sin 
motsetning i den moralske sistestrofen, fortsetter dette glede s-
utbruddet å klinge i «Skyggen av Karl Johan». Det er som om 
visa forteller oss – stikk i strid med sin egen fornuftige moral – at 
vi kan vokte hjertet vårt så forsiktig vi bare vil, men vi vil aldri 
unnslippe vårens og forelskelsens boblende gleder.

Melodien til «Skyggen av Karl Johan»

Hva så med melodien til «Skyggen av Karl Johan»? Uten kon-
krete holdepunkter i selve skillingstrykket er vi nødt til å følge 
vår musikalsk-poetiske intuisjon i møtet med denne teksten. 
Analysen registrerte den iøynefallende plasseringen og gjen-
takelsen av gatenavnet Karl Johan i refrenget. Kan det være at 
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melodien har forelegg i en annen vise om Kristianias paradegate?
Carl Just og Øystein Jørgensens bok Carl Johans gate. Historikk 

og antologi fra 1950 er en underholdende journalistisk gjennom-
gang av Karl Johans kulturhistoriske betydning for hovedstaden. 
I kapitlet «‘Carl Johan’ i lyrikken og visediktningen» nevnes 
nettopp den anonyme teksten «Skyggen av Karl Johan» som 
en av mange viser som omhandler Karl Johans gate.6 Ingen av 
de andre visene Just og Jørgensen nevner der, som for eksempel 
Lars Dillings «Carl Johans damer», Vilhelm Dybwads «Paa 
Carl-Johan», Per Kvists «Carl Johan» (som ble sunget av Lalla 
Carlsen på Chat Noir i 1920) eller Henry Gleditschs «Karl-Jo-
han» med musikk av Kristian Hauger, stemmer metrisk overens 
med teksten i «Skyggen av Karl Johan». I NRKs radioarkiv finnes 
det imidlertid et stort antall viser fra revyteatrene og kabaretene 
i Kristiania tidlig på 1900-tallet. De ble dokumentert i et utall 
programposter i etterkrigstida, som for eksempel Søndagsposten 
fra 50- og 60-tallet, eller Revyparaden. Norsk revy 1920–80 og Revy 
– Revy, som begge ble produsert på 80-tallet. Et søk i radioarkivet 
på gatenavnet ‘Karl Johan’ gir over 600 treff.7 Der tar det ikke 
lang tid før man kommer over en svært interessant kandidat til 
melodien til «Skyggen av Karl Johan», nemlig komposisjonen 
«Paa Carl Johan». Den er laget av Norges ukronede valsekonge 
Reidar Thommessen, angivelig til en tekst av Leif Sundt Rode.8

Leter man videre i arkivet etter denne tittelen, med melodi 
av Reidar Thommessen, kommer man over programmet Kort 
møte med Ella Peaters fra 1982.9 Der intervjuer Rolv Kirkvaag 
den gamle primadonnaen ved Dovrehallen, Ella Peaters. I be-
gynnelsen av programmet synger den 75 år gamle skuespilleren 
og revykunstneren en sang hun framførte i svært ung alder på 
Dovrehallen med tittelen «På Karl Johan». Visa går på Thom-
messens melodi, men det er ikke Rodes tekst hun synger. Hennes 
versjon baserer seg – med enkelte mindre endringer – på teksten 
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fra skillingstrykket Skyggen av Karl Johan (!). Det er fristende å 
si det slik: I arbeidet med de gamle visene synger arkivet.

I et radiointervju fra NRK i 1960 forteller Reidar Thommessen 
at denne melodien kom ut i 1919.10 Dette var bare et par år etter at 
Thommessen virkelig slo gjennom som slagerkomponist i hele Nor-
den, først i Danmark med Kiss Gregers’ framføring av «Den slemme 
Maane» på Tivolis sommerrevy i København i 1917. Sommeren 1919 
gjorde den samme melodien suksess i svensk språkdrakt på Karl-
Ewert og Karl Gerhards sommerrevy på Folkteatern i Stockholm, 
med tittelen «Den farliga månen». I Norge har denne komposisjo-
nen tittelen «Var det en drøm?», men den er kanskje bedre kjent som 
«Husker du den gang» eller «Måneskinnsvalsen». I 1916 hadde 
melodien «Jeg elsker ditt smil og din latter», med tekst av Magnus 
Brostrup Landstad, solgt over 20 000 notealbum og banet veien 
for Thommessens store nordiske suksess.11 Komposisjonen «Paa 
Carl Johan» stammer med andre ord fra en av de mest produktive 
periodene i slagerkomponisten Reidar Thommessens karriere.

I radiointervjuet forteller Thommessen at teksten til «Paa Carl 
Johan» er skrevet av advokat Leif Rode. Og i dag er det Rodes 
tekst vi forbinder med Thommessens sangvals, ikke minst på 
grunn av Jens Book-Jenssens innspillinger av melodien, første gang 
med Carsten Kloumanns orkester på NRK til radiointervjuet i 
1960, seinere med Rolf Syversen kvartett på NRK i 1976–77 og så 
på LP-platen Gamle revyviser med Sigurd Jansens orkester i 1979.

Det finnes med andre ord to konkurrerende tekster til Reidar 
Thommessens sangvals «Paa Carl Johan». Den ene er skrevet av 
Leif Sundt Rode, men hvem har skrevet den andre? Det fascine-
rende er at med en gang vi kjenner melodien til skillingstrykket, 
så åpner arkivene seg enda mer. Det originale notetrykket til 
Thommessens vals, Paa Carl Johan, er utgitt på forlaget Kjell 
Koren & Co og finnes selvfølgelig i Nasjonalbibliotekets samling. 
Det gir oss enda mer å tygge på. La oss først kikke på melodien:
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Sangvalsen «Paa Karl Johan» presenteres som Reidar Thommes-
sens opus nr. 35 og er en enkel, melodiøs allegrettovals i Ess-dur. 
Tekstens daktylisk-trokeiske rytme besvares i musikkens domi-
nerende rytmefigur som består av en halvnote og en firedelsnote, 
og som varieres i enkelte takter med en rytmefigur som består 
av tre firedeler. Over melodien er det indikert at satsen virkelig 

Notetrykket til Reidar Thommessens sangvals Paa Carl Johan. Nasjonal-
bibliotekets samling.
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skal føles som en vals – tempo di valse –, og tempoet (allegretto) 
plasserer den et sted midt mellom den raske wienervalsen og den 
roligere engelske valsen. Satsen består av en åttetakters intro med 
opptakt, samt to distinkte hoveddeler, som vi for enkelhets skyld 
kan kalle vers og refreng. Verset strekker seg fra takt 9 til 40, mens 
refrenget etter opptakten i takt 40 strekker seg fra takt 41 til 72.
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Musikalsk kan verset deles opp i avsnittene A (takt 9–24) 
og A’ (takt 25–40), hver bestående av to musikalske fraser. Den 
første frasen i A-delen (takt 9–16) åpner med en takt med tre 
firedelsnoter som innleder denne frasens stigning og fall innenfor 
kvint-intervallet, før den dominerende rytmefiguren etableres i 
den tiende takten. Det oppløste fortegnet i takt ti og elleve skaper 
et kromatisk vendepunkt for nedgangen, før frasen avslutter med 
en ny stigning fra grunntonen til halvkadensen i tersen. Den 
forsiktig bølgende frasen blir gjentatt i A’-delens første frase 
(takt 25–32), men med en rytmisk variasjon i de to taktene med 
firedelsnoter i takt 29 og 30, som opphever den dominerende 
rytmefiguren.

Åpningen av den andre musikalske frasen i A-delen (takt 
17–24) smekter seg ned og opp innenfor ters-intervallet, før den 
avslutter med en firedelsoppgang i B-durtreklangen og en halv-
kadens i takt 23 og 24. De gjentatte opp- og nedgangene forsterker 
følelsen av at melodien bølger fram og tilbake i dette stykket. 
Denne andre frasen varieres mye tydeligere i A’-delen (takt 33–40), 
både melodisk, rytmisk og harmonisk. Mest dramatisk merker 
man det i den til dels kromatisk fallende bevegelse fra melodiens 
toppunkt i takt 33, det kalkulerte og vare diminuendoet fra takt 
38, samt den autentiske kadensen i taktene 39–40 (i kontrast til 
halvkadensen i takt 23–24).

Refrenget er bygd opp med en tilsvarende todeling, der B-delen 
utgjøres av taktene 41–56 med opptakt, mens B’-delen utgjøres 
av taktene 57–72 med opptakt. Fermaten i opptakten utnytter 
versets avsluttende diminuendo på grensen til det sukkersøte, 
men bidrar også til å gi refrengets melodiske toppunkt i B-delens 
første takt et fortryllende, nesten jublende oppsving. Igjen er 
det det slik at B og B’ lar seg dele inn i to åttetakters musikalske 
fraser. Den dominerende rytmefiguren er fortsatt en halvnote og 
en firedel, om enn med en tydeligere variasjon med tre firedeler 
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i taktene 49 til 51 og taktene 65 og 67. I motsetning til i verset 
er forskjellene mellom delene signifikante allerede i den første 
musikalske frasen, der B’ innfører et fortegn i sjette takt (takt 62) 
som introduserer et tonalt rykk inn i parallelltonearten c-moll, og 
som endrer halvkadensen i B-delens første frase til en subdomi-
nant kadens i F-moll (alternativt en ‘ufullkommen’ subdominant 
med sekst og uten kvint – hvis vi holder oss i Ess-dur). Ved siden 
av den nærmest skjelvende kromatikken, dynamikken og tem-
povariasjonen i satsens avsluttende åtte takter skaper kadensen 
en dramatisk, om ikke melodramatisk, musikalsk spenning som 
ivaretar både forelskelsens jublende lykke og flyktige intensitet 
fra teksten i skillingstrykket og forelskelsens plutselige omslag i 
sorg og ulykke. Både musikalsk og poetisk iscenesetter visa den 
skjelvende ømheten og sårbarheten i kjærlighetens vekst og fall.

Forfatteren bak «Skyggen av Karl Johan»

Teksten som er trykt i partituret på det originale notetrykket, 
er overraskende nok ikke Rodes tekst, men en tekst som er mer 
eller mindre identisk med teksten i skillingstrykket. Dermed får 
vi svar på spørsmålet om hvem som skrev skillingsvisa «Skyggen 
av Karl Johan». Den ‘opprinnelige’ teksten er skrevet av skue-
spilleren og revyforfatteren Rudolf Mjølstad, som skrev et utall 
tekster og viser for blant andre Den røde lygte og Tabarin, og 
som var kjent under kunstnernavnet «Mjøll».

PAA KARL JOHAN

Hun var en pike ung og søt
og bare sytten aar
og hendes kind var rosenrød,



190

Arven fra skillingsvisene

og gyldendt var hendes haar.
Hun nynnet og sang
den dag saa lang
og trippede livsglad avsted,
og der var en hun dog især
hun ønsket at ha til ven.
Det var en solskinsdag,
det var paa Karl Johan.
Med daarende kvinder og strålende smil,
Og det var just April.
Og trærne stod i knop,
og blomster smaa skjøt op,
skjønnere vaar man tænke ei kan,
end just paa Karl Johan.

Han var jo hendes egen gut
hun var hans bedste ven.
Men glæden tar saa snarlig slut,
og elskov den svinder hen.
Han blev nu med et saa kold og tvær
og strøk ikke mer hendes kind,
han havde faat en anden kjær,
som eiet hans hele sind.
Det var en solskinsdag,
det var paa Karl Johan.
Med daarende kvinder og strålende smil,
Og det var just April.
Og trærne stod i knop,
og blomster smaa skjøt op,
skjønnere vaar man tænke ei kan,
end just paa Karl Johan.
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Det hændte som det ofte gjør,
det gik den gale vei.
Hun gjorde hvad man ikke bør,
hun svarte aldrig nei!
Hun var nu saa kjed og trist i hu,
og livet det var en ruin.
At leve mer det var en gru,
Hun druknet sin sorg i vin.
Det var i lygteskjær,
det var paa Karl Johan.
Der vandret hun sminket
med vaiende fjær,
i flotte skjønne klær.
Ja… det er underli!
Hvor lykken gaar forbi.
Tristere syn man finde ei kan.
End just paa Karl Johan.

Notetrykket Paa Carl Johan besvarer med andre ord en rekke av de 
spørsmålene vi har stilt til skillingstrykket Skyggen av Karl Johan: 
Melodien den ble sunget til, er skrevet av Reidar Thommessen, 
mens teksten er forfattet av Rudolf Mjølstad. I tillegg til opplysnin-
gene om de to opphavsmennene er tittelsiden påført et utgivelsesår 
med blyant. Utgivelsen er tidfestet til 1921 (og verken 1919, som 
Thommessen selv erindrer, eller 1918, som det antydes i avisenes 
opplysninger om Frida Selbergs framføringer i Bergen). Videre er 
trykket stemplet med opplagstallet «2DET TUSEN».12 Er det 
mulig å komme enda nærmere en tidfesting av denne skillingsvisa?

På første side av den musikalske notasjonen legger vi merke 
til dedikasjonen til direktør ved kabaretteatret Den røde lygte, 
sangeren Henrik Dahl. I ett av Nasjonalbibliotekets eksemplarer 
av trykket ligger dessuten Leif Sundt Rodes konkurrerende tekst 
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vedlagt som et løst ark, prydet med portrettet av nettopp direktør 
Dahl. Til tross for at selve notetrykket antyder at Mjølstads tekst 
var den opprinnelige teksten til Thommessens melodi (det er den 
som er trykt i notebildet), antyder dedikasjonen til Henrik Dahl 
og Rodes tekst med portrettet av Dahl at den konkurrerende 
teksten ble utgitt omtrent samtidig.

Paa Carl Johan, omslag illustrert av Gunnar Halvorsen. 
 Nasjonalbibliotekets samling.
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Dedikasjonen til Henrik Dahl gjør det svært sannsynlig at 
utgivelsesåret som er påført notetrykket for hånd, stemmer. Den 
røde lygte åpnet 11. september 1919 i Chat Noirs lokaler i portbyg-
ningen på Tivoli i gamle Vika. Under poeten Herman Wildenveys 
direksjon konkurrerte de med Chat Noir om publikum. Det var 
her Frimann Clasen fikk tilnavnet «Lyktemannen». Først på ny-
året 1921 overtok Henrik Dahl som direktør på Den røde lygte.13

Mysteriet med det påstemplete opplagstallet og den løst ved-
lagte teksten av Rode med Henrik Dahls portrett er jeg usikker på 
om jeg makter å oppklare. Er det mulig at dette notetrykket er et 
andreopplag som ble utgitt i anledning Henrik Dahls debut som 
direktør for Den røde lygte i begynnelsen av 1921? Jeg har ikke 
funnet spor etter noen tidligere utgivelse av notetrykket. Av en 
annonse for Kjell Koren & Cos forlag i Aftenposten 23. desember 
1920 går det tvert imot fram at den forventede suksessen Paa 
Carl Johan kommer ut om få dager, med andre ord i overgangen 
mellom 1920 og 1921.14 Kanskje er Rodes tekst vedlagt fordi det 
var den Dahl selv framførte under kabaretens marsprogram i 1921?

Vi kan uansett være ganske sikre på at det var Rodes versjon 
Dahl framførte. Da Morgenbladet anmeldte forestillingen den 12. 
mars, skrev avisa følgende: «Stort andet er der ikke at si, uten at 
Henrik Dahl som vanlig høstet en mængde applaus, særlig for en 
Bellmansvise og en vaarsang om Carl Johan.» Det er lite sannsynlig 
at Morgenbladets anmelder ville ha omtalt historien om den ulyk-
kelige prostituerte i skillingstrykket som en vårsang om Karl Johan.

Leif Sundt Rodes «Paa Karl Johan»

La oss ta en kikk på Leif Sundt Rodes vårsang om byens parade-
gate. Det er denne teksten som seinere ble kjent gjennom Jens 
Book-Jenssens innspillinger:15
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Leif Sundt Rodes tekst «Paa Karl Johan». Nasjonalbibliotekets samling.
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PAA KARL JOHAN

Hvergang naar vaaren drar fra sør
i flom av sol mot land,
den første gjestfri aapne dør
den finder er Karl Johan.
Den hilser med alle ruters skin
og poplernes vaiende top,
en festlig gynge myk og fin
fra Tostrup og bakken op.
Til lindetrærne naar
det første nyn av vaar
det smyger seg ind
som et smil i ditt sind
og inn i hjertet gaar.
Du sagtner dine skridt
og stanser gjerne lidt. –
Der seiler vaaren ind over land
i sol fra Karl Johan!

Slotsbakken op det vante træk
gaar byens fædre hjem.
Der møter en en tøveirsbæk,
som ikke kan finde frem.
Den værdige herre ser sig tyst
omkring, det er flaut rent at si, –
men jamen har han or’ntli lyst
at hjælpe den lidt paa gli!
Han pirker bort i lidt:
Naa, smaaen, er løbet frit.
Nu render du jo
som en elv, sku’ jeg tro
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og spruter lige hit.
Saa snur han sig og ser
paa underet som sker:
Der seiler vaaren ind over land
i sol fra Karl Johan!

Der tripper ned mot Eidsvolds plads
en pike paa atten aar,
og stjaalent i et vindusglas
hun titter imens hun gaar.
Der smiler hun til sin nye hat,
hun vet, den er stilig og pen,
og tror, at ingen skjønner at
hun venter paa bare én.
Da ser hun med en gang,
han kommer ned ved «Grand», –
Hun prøver at late som intet er hændt,
men Gud, hvor hun er spændt!
Og det er sol og vaar
Og hun er atten aar,
Og begge syns de, at hun og han
de eier Karl Johan!

Men fra en bænk i trærnes ro
smiler to gamle frem.
De nikker til de unge to,
som slet ikke ænser dem.
Musiken som kun naar dæmpet hen
gjør sindet saa underlig stemt.
og maner meget frem igjen
av det, som var næsten glemt.
I lindetrærne gaar
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som da et nyn av vaar.
Det smyger sig ind
som et smil i ens sind
og ind til hjertet naar.
Han hvisker: Husker du,
det var en dag som nu,
du var som hun, og jeg var som han
og vor var Karl Johan!

Rodes tekst er en mer entydig harmonisk hyllest av våren på Karl 
Johan enn Mjølstads. Rode åpner med å la personifikasjonen 
av våren ankomme Kristianias hovedgate fra sydligere strøk 
(jf. den skjønne våren i «Skyggen av Karl Johan»). Der hilses 
den velkommen av paradegatens skinnende ruter og vuggende 
popler. Etter å ha appellert til tilhørernes lykkelige registrering av 
at våren kommer og beskrevet en voksen kontormanns barnlige 
lyst til å bidra til vårløsningen, skildrer den tredje strofen en 
ungjente på atten år som speiler seg i de skinnende vinduene i 
spent forventning til møtet med sin utvalgte, der hun slentrer 
nedover forbi Grand Hotel. Parallellen til «Skyggen av Karl 
Johan» er tydelig (jf. den unge piken på bare 17 år og hennes 
forventning til møtet med «en hun havde kjær»). Den fjerde 
strofen i Rodes tekst vender imidlertid ikke kjærligheten om til 
tap, men utvider den til å omfavne også den forrige generasjonen, 
tradisjonen og hovedgatas historiske sus. På en benk på Karl 
Johan sitter et eldre par og betrakter de to unge nyforelskete, 
som så å si eier den gata de vandrer langs. Synet av dem, og mu-
sikken de hører på avstand, vekker søte minner, og den eldre 
mannen hvisker til sitt følge: «…Husker du, / det var en dag 
som nu, / du var som hun, og jeg var som han / og vor var Karl 
Johan!» Våren bringer kjærligheten til byen, slik den har gjort 
det i generasjoner på generasjoner.
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Lest opp mot «Skyggen av Karl Johan» framstår Rodes har-
moniske kjærlighetshyllest i «På Karl Johan» unektelig som en 
mer smakfull vise. Var Rudolf Mjølstads melodramatiske natu-
ralisme for grotesk eller folkelig for Reidar Thommessens deilig 
smektende vals? Var den folkelige advarselen mot forelskelsens 
farer for alderdommelig eller sjenerende for publikum på Den 
røde lygte? Var Rodes tekst et forsøk på å løfte slagermelodien til 
Thommessen opp fra gateplanet og forvandle den til en smektende 
(om enn litt småpludrende) hyllest til våren, byen og forelskelsen, 
som passet bedre til optimismen i de glade tjueårene? Eller var 
rett og slett Mjølstads tekst en eldre tekst, som tilfeldigvis passet 
til Thommessens komposisjon, og som ble erstattet med Rodes 
tekst umiddelbart før presentasjonen av marsprogrammet på 
Den røde lygte?

Når ble Skyggen av Karl Johan trykt?

Dersom notetrykket Paa Carl Johan virkelig kom ut først på 
nyåret i 1921, så er vi nødt til å spørre om ikke skillingstrykket 
Skyggen av Karl Johan kan være den eldste varianten av Mjølstads 
slagertekst til Thommessens melodi. Teksten i notetrykket har 
i hvert fall en anelse mer moderne ortografi enn skillingstryk-
ket. Som nevnt framførte antakelig Frida Selberg den populære 
visa allerede høsten 1918, dvs. over to år før Henrik Dahl sang 
Leif Sundt Rodes versjon på Den røde lygte, og året før Reidar 
Thommessen selv husker å ha gitt ut melodien. Kan Frida Sel-
berg ha sunget Mjølstads tekst på en annen melodi enn Reidar 
Thommessens? Kanskje var det på den tida Frida Selberg hadde 
suksess med denne visa landet rundt, i årene 1918–1919, at det 
var mest penger å tjene på å trykke opp og selge viseteksten slik 
hun sang den?
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Svaret på spørsmålet om det fantes en eldre melodi til denne 
visa, vil kanskje forbli i skyggen. Jeg har lett, men ikke funnet noe 
som verken antyder eller bekrefter at «Skyggen av Karl Johan» 
ble sunget på en annen melodi enn Thommessens «Paa Carl 
Johan». Eller det vil si: ingenting utover selve skillingsvisa. Det 
finnes nemlig en signifikant forskjell mellom skillingstrykkets 
og notetrykkets varianter av Mjølstads tekst. I skillingstrykket 
gjentar refrengets fjerde verslinje den tredjes verslinjens daktyliske 
rytme, med fire trykktunge stavelser («med daarende kvinder 
og deilige smil, / alt var saa herlig og det var april»). I Mjølstads 
tekst fra notetrykket har derimot den fjerde verslinjen bare tre 
trykktunge stavelser og trokeer («og det var just April»). I tillegg 
forlenger skillingstrykket den daktyliske rytmen inn i refrengets 
femteverslinje («trærne som …), der Mjølstad slår over i en troké 
med opptakt («og trærne …). Det samme gjelder for Rodes tekst 
(«og inn i hjertet gaar» og «Du sagtner …»). Thommessens me-
lodi kjennetegnes jo nettopp av de lette og kalkulerte variasjonene 
av melodiens dominante rytme. Er det sannsynlig at noen ville 
velge skillingsvisas overflod av daktyler dersom Thommessens 
melodi krevde trokeer? Ella Peaters’ framføring i programmet 
Kort møte med Ella Peaters – slik hun erindrer den fra kaba-
retscenen Dovrehallen (hvor også Frida Selberg/Johannessen 
arbeidet) – følger Mjølstads variant fra notetrykket både når 
det gjelder musikalsk rytme og poetisk metrum.

Misforholdet mellom Thommessens datering av utgivelsen til 
1919, utgivelsen av notetrykket i årsskiftet 1920/1921 og Frida Sel-
bergs opptreden på markedet til Haandverkssvendenes Forening 
i Bergen høsten 1918 gjør det vanskelig å konkludere helt sikkert 
når det gjelder spørsmålet om hvorvidt denne teksten noen gang 
ble framført med en annen melodi enn Thommessens. De ulike 
utgivelsene, variantene og framføringene av Mjølstads og Rodes 
tekster og Thommessens melodi vitner uansett om denne visas 
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popularitet, om at den ble framført på ulike måter, og om at den 
måten kabaretsangeren Frida Selberg framførte den på, åpenbart 
var god reklame for det skillingstrykket som var til salgs.

Med andre ord: Skyggen av Karl Johan befinner seg midt inne i 
et virvar av ulike tekstlige, ortografiske, språklige, paratekstuelle, 
musikalske og mediale manifestasjoner av Reidar Thommessens 
vals fra 1919. Kanskje hadde visa allerede reist land og strand 
rundt i to års tid før Leif Sundt Rode skrev teksten til Henrik 
Dahls marsprogram på Den røde lygte i 1921. Kanskje ble en eldre 
tekst av Mjølstad, kjent fra kabaretsangerinnen Frida Selberg, 
gjenbrukt i notetrykket før Rodes tekst erstattet den. I dag er det 
som sagt Rodes tekst vi forbinder med Thommessens vakre vals, 
mye på grunn av Jens Book-Jenssens grammofoninnspillinger.

Det var en solskensdag – fra 
 skillingsvise til grammofonplate
Studien av det sene skillingstrykket Skyggen av Karl Johan leder 
oss rett inn i grammofonens tidlige historie i Skandinavia. I løpet 
av de tre første tiårene i det 20. århundre etablerte grammofo-
nen seg sakte, men sikkert som visenes og populærmusikkens 
medium. I Norsk lydhistorie 1879–1935 skriver Vidar Vanberg 
om hvordan markedet for grammofonindustrien eksploderte 
mot slutten av 1920-årene. I Norge ble det solgt om lag 700 000 
plater i året 1929 alene.16 I løpet av 30-tallet var grammofonen 
blitt mer eller mindre allemannseie. Bidro de moderne medie-
teknologiene til å gjøre skillingsvisemediet overflødig? Kan vi 
snakke om grammofonenes tilbakevirkende betydning når vi stu-
derer skillingsvisenes historie? Jens Book-Jenssens innspillinger 
av Thommessens melodi med Rodes tekst kom først på 60- og 
70-tallet. De har sørget for at Mjølstads tekst til Thommessens 
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melodi er gått i glemmeboka.
Den eldste kjente grammofoninnspillingen av Thommessens 

vals finner vi imidlertid et helt annet sted, og den gir et eget bidrag 
til historien om det sene skillingstrykket Skyggen av Karl Johan. 
Innspillingen fant sted allerede 5. juni 1923 i Berlin. Da spilte 
Ernst Rolf inn Det var en solskensdag på plateselskapet Odeon.17 
Den svenske teksten ble skrevet av Anita Halldén, som skrev 
en rekke sangtekster til Ernst Rolfs revyer, under pseudonymet 
S. S. Wilson.18 Interessant nok går hennes versjon i tett dialog 
med både Mjølstads og Rodes tekst (og vi legger merke til at det 
andre refrenget er kortet ned – på innspillingen er første del av 
andre refreng instrumental):

DET VAR EN SOLSKENSDAG

Var gång det åter blir april,
så vet man hur det går.
Det är en fröjd at vara till
när dagarna går mot vår
Man känner en doft från mark och muld
så djup som ej førr någonsinn
Och solen skinner rakt som gull,
och så seglar våren inn
Det var en solskensdag,
vi möttes du och jag.
Och Brunnsvikens vågor mot stränderna slog,
och hela livet log.
Det var vid Haga grind,
i vårens första vind.
Våren var du, och våren var jag,
en härlig solskensdag.
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Vajande som en ung Najad,
en flicka dansar fram.
Hon sätter foten yr og glad
i Strandvägens gylne damm.
Det glittrar i hendes ögon blå
av odugd och vårsol som ler.
Och kommer den hon väntar på,
så tror hon att ingen ser.
Det var ved Haga grind,
i vårens första vind.
Våren var du, och våren var jag,
en härlig solskensdag.

De mest iøynefallende parallellene mellom de ulike tekstene 
finner vi hos Rode og Halldén. Våren kommer seilende inn hos 
begge to: «Der seiler vaaren ind over land / i sol fra Karl Johan» 
vs. «…och så seglar våren inn». Den unge piken kommer gående 
i begge tekstene: «Der tripper ned mot Eidsvolds plass / en pike 
paa atten aar» vs. «Vajande som en ung Najad, / en flicka dansar 
fram». Både hos Rode og Halldén finner man den pregnante 
parallellismen knyttet til det lyriske jeget og det lyriske duet i 
visa: «Du var som hun, og jeg var som han» vs. «Våren var du 
och våren var jag». Sist, men ikke minst legger vi merke til hvor-
dan den unge piken glemmer at andre kan gjennomskue hennes 
yre forventning både hos Rode og Halldén: «Og tror at ingen 
skjønner at / hun venter paa bare én» vs. «Och kommer den 
hon väntar på, / så tror hon att ingen ser». Det vårlige kjærlig-
hetsmøtet i den svenske versjonen utspiller seg dessuten i en mer 
landlig idyll enn på Kristianias paradegate, nemlig ved Brunns-
viken og Hagaparken i Stockholm. Refrenget hos Halldén åpner 
derimot helt identisk med Mjølstad («Det var en solskinsdag» 
vs. «Det var en solskensdag»). I Anita Halldéns tekst foregår det 
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med andre ord en intens form for musikalsk-poetisk utveksling 
mellom de ulike tekstvariantene. De mange parallellene mellom 
Halldén og Rode forteller oss kanskje at Rodes versjon var blitt 
den foretrukne allerede i 1923? I åpningen av refrenget skinner 
Mjølstads opprinnelige tekst allikevel igjennom transposisjonen, 
kanskje nettopp på grunn av sin jublende musikalsk-poetiske 
sangbarhet: «Det var en solskensdag.»

Skillingsvisene – popularitetens sjanger

Til sammen forteller de mange tekstene, notene og framførin-
gene av Reidar Thommessens sangvals «Paa Carl Johan» en 
fascinerende historie om skillingstrykkenes avsluttende fase og 
den moderne populærmusikkens spede begynnelse.

En studie av skillingstrykket Skyggen av Karl Johan og denne 
tekstens virvlende vals over ulike scener, markeder, varianter, 
oversettelser og framføringer kaster et helt eget lys over det mu-
sikalsk-poetiske uttrykkets grunnleggende performative kvali-
teter. Tittelbladets enkle, men fascinerende kommentar til selve 
framføringen av «Skyggen av Karl Johan» – «Sunget av FRIDA 
SELBERG» – tvinger oss til å spekulere over en rekke spørsmål 
knyttet til trykkets performative funksjon, som vi kanskje aldri 
vil finne svar på. Var skillingstrykket bare et rimeligere alternativ 
til notetrykket fra Kjell Koren & Co, som ifølge forlagets egne 
annonser i 1921 kostet hele 2,50? Vi vet at skillingstrykket ble solgt 
for 10 øre.19 I så fall kan vi betrakte skillingstrykket Skyggen av 
Karl Johan som en litterær tradisjonsvise, som det finnes mange 
fine og langt eldre eksempler på i skillingsvisenes historie, hvor 
kjente tekster eller uttrykk ble trykket opp i rimelige og ofte 
uautoriserte kommersielle trykksaker til populærkulturell bruk.20 
Hadde Selbergs framføring av Mjølstads tekst – muligens til en 
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annen melodi – oppnådd en slik popularitet at det var lønnsomt 
å selge den i forbindelse med hennes opptredener rundt i landet? 
I så fall er dette skillingstrykket den eldste publikasjonen av 
Rudolf Mjølstads tekst. Eller hadde Thommessens populære vals 
allerede begynt å leve sitt eget liv på folkemunne etter å ha blitt 
framført av kjente artister på kabaretteatrene, i god tid før han 
ga den ut som eget notetrykk på Koren forlag? I så fall minner 
skillingstrykket oss om at det er enklere for et godt musikalsk 
øre å memorere en melodi enn det er for en god diktleser å lære 
seg en tekst utenat.

I tillegg minner Skyggen av Karl Johan oss om den folkelige 
kulturens grunnleggende flyktighet, også i de glade 20-årene. 
Melodier og tekster virvler ut fra kabaretscenen og inn i offent-
ligheten i form av mer eller mindre autoriserte, levedyktige og 
varige trykk, notetrykk og grammofonplater. Tekster og me-
lodier blir skrevet, komponert, sirkulert, appropriert, oversatt, 
framført, innspilt og solgt i et frenetisk tempo. De lever (og dør) 
i den pulserende og usikre overgangen mellom underholdnings-
industriens efemeriske musikalsk-poetiske lykketreff og ulike 
kommersielle aktørers publikasjon og bevaring av disse tekstene 
og melodiene i samtidas ulike medier. De dukker opp i aviser, 
ukeblader, tidsskrifter, notetrykk, skillingstrykk og etter hvert på 
grammofonplater. I denne fasen av sanglyrikkens historie inngår 
skillingstrykkene kun som et av flere ulike medier som tar vare 
på de populære visene slik de ble framført på scenen. Kanskje 
var det på denne måten fortidas populære viser fant veien inn i 
sin egen samtids dominerende medier også, uavhengig av om de 
ble skrevet av anonyme folkediktere eller anerkjente forfattere?

Slik bidrar en forpliktende studie av ei enkelt skillingsvise 
fra den avsluttende fasen i skillingstrykkets historie til å kaste 
lys over skillingsvisenes funksjon og historie, både som sjan-
ger og medieteknologi. Skyggen av Karl Johan forteller oss om 
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skillingsvisenes betydning som en av popkulturens viktigste 
forformer. Ja, vi kan kanskje driste oss til å kalle skillingsvisene for 
selve popularitetens sjanger. I ei skillingsvise smelter nedtegnelse, 
tilgjengelighet, distribusjonstempo, sosial sirkulasjon, deltakelse, 
framføring og performativ referanse sammen i et perfekt grense-
snitt som først skulle havne i skyggen da grammofonen overtok 
som populærmusikkens og sanglyrikkens dominerende medium.
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Noter
 1 Av de 452 skillingsvisene i Det Kgl. Norske Videnskabers 

Selskabs bibliotek hvor utgivelsesåret er oppgitt, er bare et femti-
talls viser utgitt på 1900-tallet (Molde. Skillingsviser 1558–1951 
i Det kgl. norske videnskabers selskabs bibliotek (Trondheim: 
Universitetsbiblioteket, Avd. B, Spesialsamlingene 1981), xviii).

 2 Nasjonalbibliotekets metadata angir utgivelsesår 1900 for 
skillingstrykket Skyggen av Karl Johan. Ettersom trykket ikke 
inneholder opplysninger om utgivelsesåret, kan vi gå ut fra at 
årstallet kun er et teknisk uttrykk for katalogens antakelse om 
at denne visa er fra 1900-tallet.

 3 Odd Bang-Hansen. Chat Noir og norsk revy. (Oslo: Cappelen, 
1961), 48.

 4 Aftenposten, 15. april 1981. I Nasjonalbiblioteket finnes det enda 
et skillingstrykk der tittelbladet angir at visa synges av Frida 
Selberg: [Moritz] Mandfolk er dom gærne for Av Moritz Synges 
av Frida Selberg. Oslo: Nasjonalbiblioteket. u.s. u.å.

 5 Rita Freimann er et pseudonym for forfatteren Øvre Richter 
Frich. Romanen I skyggen av Karl Johan handler om den unge 
kvinnen Linken Bratt som gifter seg med fabrikkeier Karl 
Howitz. Etter at ekteskapet er inngått, viser det seg at Howitz 
foretrekker unge menn. Linken ber om skilsmisse og møter 
etter hvert den desillusjonerte og alkoholiserte, men ridderlige 
grosserer Carstens. De inngår ekteskap hos byfogden. Til tross 
for parallellene i selve tittelen og at Linken Bratts skjebne ender 
i en høstlig og ulykkelig ensomhet på Karl Johan, har romanen – 
som i hovedsak framstår som et fordomsfullt oppgjør med tidas 
dekadente homoseksualitet – få andre likheter med skillingsvisa 
«Skyggen av Karl Johan».

 6 Just og Jørgensen. Carl Johans gate (Oslo: Ernst G. Mortensens 
Forlag 1950), 192.

 7 Nasjonalbiblioteket (nb.no), s.v. «Karl Johan.» 22.06.20. 
 https://www.nb.no/nbsok/search

 8 Vigeland. 10 norske populærkomponister. Samtale med Rei-
dar Thommessen, NRK, 12. august 1960. https://urn.nb.no/
URN:NBN:no-nb_dra_2007-37878M

 9 Kirkvaag. Kort møte med Ella Peaters, NRK 28. juli 1982. 
 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_1994-25041P

http://nb.no
https://www.nb.no/nbsok/search
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_2007-37878M
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_2007-37878M
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_1994-25041P


207

Skillingsvisas  overganger

 10 «– Har de skrevet noe mer musikk til Oslos pris? – Ja, først og 
fremst ‘På Karl Johan’, med tekst av advokat Leif Rode. – Når 
ble den skrevet? – Den utkom i 1919» (Vigeland. 10 norske popu-
lærkomponister. Samtale med Reidar Thommessen», NRK 12.au-
gust 1960. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_2007-
37878M)

 11 Steen, Eggum og Ose. Norsk pop & rockleksikon (Oslo: Vega 
2005), 520–521.

 12 Jeg har ikke funnet noe eldre opplag av notetrykket Paa Carl 
Johan, som ifølge Nasjonalbibliotekets arkiver utkom i 1921. Alt 
tyder på at det var først i overgangen 1920/21 at dette notetryk-
ket kom på Kjell Koren & Co.

 13 Ifølge Odd Bang-Hansen overtok Henrik Dahl som direktør 
allerede i 1920 (Bang Hansen, Chat Noir og norsk revy, 118). I 
avisoppslaget «Lykten» om lanseringen av marsprogrammet 
på Den røde lygte i 1921 skriver Paul Gjesdahl, under signaturen 
Pueblo, at Dahl hadde vært direktør der et par måneder (Gjes-
dahl «Lykten», Dagbladet, 2. mars 1921).

 14 Anon. «Musikknyheder for Julen 1920» (annonse), Aftenposten. 
23.12.1920.

 15 Leif Sundt Rodes tekst har fire strofer. Bare tre av dem er tatt 
med på Jens Book-Jenssens innspillinger.

 16 Vanberg. Norsk lydhistorie 1879–1935 (Oslo: Nasjonalbibliote-
ket), 21.

 17 Fritz Gustaf Sundeløf erindrer den svenske slageren med Ernst 
Rolf, men går ikke inn på selve innspillingen i Hauger Tono’s 
populærkomponister, 1937–1962, 19. Utgivelsen er registrert i Van-
berg Norsk grammofonplatehistorie. 1. Odeon 1912–1927 (Oslo: V. 
Vanberg), 53.

 18 Se http://discography.phonomuseum.at/odeon/odmxBe00250.
pdf (lastet ned 12.08.19) og http://www.78opera.com/files/AR-
TIST_ J.pdf (lastet ned 12.08.19)/ https://archive.org/details/
artistj (lastet ned 12.08.19).

 19 Just og Jørgensen. Carl Johans gate, 192.
 20 Begrepet om litterær tradisjonsvise er hentet fra Ådel Gjøstein 

Bloms Folkeviser i arbeidslivet. En analyse av visenes funksjon 
(Oslo: Universitetsforlaget), 165.

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_2007-37878M
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_2007-37878M
http://discography.phonomuseum.at/odeon/odmxBe00250.pdf
http://discography.phonomuseum.at/odeon/odmxBe00250.pdf
http://www.78opera.com/files/ARTIST_J.pdf
http://www.78opera.com/files/ARTIST_J.pdf
https://archive.org/details/artistj
https://archive.org/details/artistj
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Frem fra glemselen
En historie om Norges 
 mestselgende plateserie

Astrid Nora Ressem og Hans-Hinrich Thedens

«Bestemor kan dem – du kan lære dem!» står det i annonser i 
aviser og ukeblad rett oppunder jul i 1974, noe som markerer en 
håpefull start på salget av en plateutgivelse med gamle sanger. 
Ingen forutså salgssuksessen. Frem fra glemselen er et begrep den 
dag i dag og en plateserie som fortsatt har salgsrekorden i Norge. 
Men ikke alle deltok i jubelen. Platene er elsket og latterliggjort, 
og valgene som ble tatt da de gamle visene skulle formidles til et 
større publikum, fulgte ikke tidens «gode smak». Forut for det 
hele ligger visa om «Tullingen» og en medfølelse for de svake og 
dem som strevde. Det vokste til et brennende ønske om å samle 
og ta vare på gamle viser som var i ferd med å forstumme, og et 
ønske om å vekke interessen hos nye generasjoner. Den største 
utfordringen var å få noen til å gi det ut.
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Viseskatten som var i ferd med å forstumme

Spiren til prosjektet oppsto allerede da Per Johan Skjærstad 
(1951–2014), mannen bak Frem fra glemselen, var barn og lærte 
visa om «Tullingen» av sin mor.

Hvor skogstien bøyer mot elvebakken ned
der lå en liten stue i aftensolens fred.
De siste stråler spiller på dens tjærebrune vegg,
inn av vinduet dufter det av bjerk og av hegg.

Der har sorg og savn hatt så mangt et alvorstak,
men aldri er der kjempet så hårt som i dag.
Den onde barnesott kom fra byen også dit,
nu strider deres kjære gutt den siste store strid.1

Denne visa levde han seg inn i:

Det sies at gutten ble forferdelig ertet av andre fordi han var litt 
tilbakestående, men gutten tilgir dem ved å si: «la den onde syk-
dom ikke komme til dem!» «Tullingen» døde av difteri da han 
var 10 år gammel, og det sies at gravferden etter ham var en av de 
største som har vært i Stange. Visa om «Tullingen» har også opp 
gjennom årene vært brukt til å opplyse barn om at de skal være 
snille og ta hensyn til dem som er «litt lite for seg».2

Skjærstad ble etter hvert lidenskapelig opptatt av de gamle visene, og 
«Tullingen» fulgte med videre som en rød tråd i prosjektet. «Jeg 
skjønte at her fantes det en viseskatt som var i ferd med å forstumme 
hvis ingen ting ble gjort for å forhindre det», skrev Skjærstad i 1978.3 
Han ville at visene skulle bringes tilbake til heder og verdighet, 
kjøpte seg en båndopptager på avbetaling og satte i gang.
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Dette er anslaget til det som skulle bli den mestselgende pla-
teserien i Norge gjennom tidene. Hvorfor ble den så populær og 
elsket, og hvordan ble den – til manges overraskelse – en så stor 
suksess? Og medaljens bakside: Hva bestod kritikken av? Med 
en utgivelse som dette er det også interessant å undersøke hvilke 
linjer og koblinger som kan føres bakover i tid, ikke bare når det 
gjelder valg av viser, men også syngestil, lydbilde, den visuelle 
«innpakningen» og salgs- og spredningsmåter. Denne teksten 
fokuserer i all hovedsak på den første utgivelsen i serien, kapittel 1.

Hovedpersonen Per Johan Skjærstad ble født på Løten i det 
som da var Hedmark fylke, og han var bare ungdommen da han 
begynte å samle gamle viser. Mange var forundret over den unge 
mannen som var så entusiastisk overfor dette stoffet, men han ble 
godt mottatt overalt hvor han dro. Som han skriver: «Folk sang 
inn visene for meg på bånd samtidig som jeg fikk låne tekstene for 
å ta fotostatkopier av dem. Folk lånte stort sett villig vekk tekster; 
bare en gang opplevde jeg at en dame ba om klokka mi i pant for 
ni visetekster. I dag skjønner jeg henne så godt.»4 Han satte seg 
et mål for øye, og etter å ha samlet viser en stund begynte han å 
sende brev til landets plateselskaper. Samtlige selskaper fikk på 
begynnelsen av 1970-tallet et brev fra Skjærstad der han forteller 
at han har en rekke gamle viser som han ønsker å lansere «i en 
litt oppfrisket stil»5. Han sendte også eksempler på tekster, og 
til de selskapene han trodde kunne være særlig interesserte, la 
han med et kassettbånd med feltopptak.

Responsen uteble. «Noen steder hånflirte de rett ut av meg 
og mine forslag. ‘Toppen av dumhet’, ble det sagt et sted, fikk 
jeg høre senere. Men endelig en dag kimte telefonen på jobben. 
Det var Arve Sigvaldsen i RCA som gjerne ville høre på et bånd 
med gamle viser.»6 Han hadde selv et forhold til disse visene 
fra oppveksten og så potensialet. Skjærstad fikk etter hvert jobb 
som talentspeider i Sigvaldsens nyopprettede selskap Talent A/S. 
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Sigvaldsen hadde allerede hatt stor suksess med Treff-serien, lan-
sert i 1971 («På treff med»), med coverinnspillinger av ferske hits 
på engelsk, svensk og norsk, framført av Inger Lise Rypdal, Gro 
Anita Schønn og Stein Ingebrigtsen. Skjærstad ønsket at disse 
artistene også skulle synge inn de gamle visene, men Sigvaldsen 
sa nei. Noe senere fikk Skjærstad beskjed om å finne to vokalister 
som kunne synge visene slik de skulle synges.

Folkelig, men profesjonelt

Våren 1974 var Skjærstad på Grundsetmartn i Elverum og hør-
te og så tenåringsjenta Rita Engebretsen opptre. Han spurte 
henne der og da om hun var interessert i å lage en LP-plate med 
skillingsviser.

Gjett om jeg ville. Jeg hadde jo faktisk selv litte grann kjennskap 
til disse visene, og jeg likte dem veldig godt […] Skulle jeg kanskje 
få lov til å synge inn de visene jeg var så glad i på plate? Nei, det 
hele var som en uvirkelig drøm. Noen dager senere mottok jeg 
likevel en kassett med femten gamle skillingsviser som fortrinns-
vis eldre folk hadde sunget inn for Skjærstad. Han ba meg om å 
lære visene og synge dem inn på min måte, og så sende kassettene 
tilbake til ham.7

Rita Engebretsen ble født på Kongsvinger i 1957 og vokste opp 
på tettstedet Kirkenær i Grue kommune. Som barn var hun 
med rundt på kristne møter, spilte gitar og sang kjente religiøse 
sanger, og hun hadde en ivrig bestemor som meldte henne på 
talentkonkurranser, noe det var mange av på den tiden. Der 
gjorde hun det godt, og allerede som 15-åring begynte hun i or-
kesteret Fancy fra Flisa og senere i Rena-orkesteret Virus. Våren 
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1973 meldte bestemoren henne på den store landsomfattende 
talentkonkurransen «Stjerne 73», som igjen ga henne erfaringer 
i platestudio med en samle-LP fra finalen.8 Engebretsen hadde 
med andre ord et nært forhold til gamle viser og religiøse sanger, 
og til populærmusikk og slagere som slo an i festlokalene rundt 
omkring på Østlandet. Ifølge Arve Sigvaldsen var hun «et ungt 
stjerne-emne» på vei inn til et av de store plateselskapene da 
Skjærstad hyrte henne inn til det som skulle bli den første av 
mange LP-plater.9

Det var Sigvaldsen selv som foreslo den andre artisten, Helge 
Borglund, en kjenning fra militæret. Borglund var født i 1945 og 
som Rita Engebretsen flasket opp på amatørkonkurranser. 18 år 
gammel begynte han i et band som kalte seg Zenit’s, og senere ble 
det countrybandet New Nashville Group. Da Per Johan Skjærstad 
ringte, ble han «interessert med én gang, da jeg mener at disse 
gamle visene har et visst slektskap med country-visene som jeg 
har sunget i så mange år».10 Country var med andre ord en viktig 
inspirasjonskilde for Borglund, og som Rita Engebretsen ser vi 
at han hadde han mye erfaring med å spille til dans og fest. Han 
hadde også noe studioerfaring fra innspillingen av en singelplate.

Neste steg var å finne en god arrangør, og valget falt på Bjørn 
Kruse. Kruse, født i 1946, ble senere kjent som en av Norges led-
ende moderne komponister og musikkpedagoger. Under studie-
tiden ved Norges Musikkhøgskole på 1970-tallet etablerte han seg 
også som studiomusiker, produsent og arrangør. Han har arbeidet 
innenfor mange stilområder og et vidt spekter av uttrykksformer, 
og han har arrangert for et stort antall artister og musikere.11

Arve Sigvaldsen kontaktet Bjørn Kruse og presenterte opp-
gaven: En hel LP med skillingsviser skulle arrangeres. «Stil? Ikke 
pop, ikke seriøst, ikke jazz, ikke visesang – bare greit og enkelt 
for enhver å forstå, uten henblikk på et spesielt publikum, men 
rettet mot alle mellom 8 og 80.» Som besetning ønsket Sigvaldsen 
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«komp og stryk».12 Oppdraget virket greit, og Kruse takket ja til 
jobben. Etter å ha hørt på et hjemmelaget bånd med Rita Enge-
bretsens sang og enkle gitarakkompagnement, var hans reaksjon: 
«Dette var jo ekte viser – viser som med en ubeskjeden naivitet 
og nesten sjokkerende likeframhet fortalte om menneskeskjebner 
på et språk som ingen kunne misforstå.»13 Tekstens utvetydige 
fortelling måtte komme i første rekke.

Problemet var derved definert: Visenes enkle harmoniske grunn-
lag, stort sett på de tre grunnakkordene, måtte bevares, samtidig 
som musikalsk variasjon måtte til visene imellom, for at de ikke på 
en LP skulle gli for mye i hverandre rent klanglig. Arrangementene 
burde være frie for prangende virkemidler for ikke på noen måte å 
«stjele rampelyset» der hvor teksten skulle fram. De burde på en 
forsiktig måte komplementere visenes karakter uten å gi dem en 
annen, og framfor alt være enkle og direkte uten subtile finesser 
og fikse harmoniske vendinger.14

Amerikansk country ser ut til å ha vært en viktig inspirasjon når 
arrangement og stil skulle utformes. Skjærstad forteller at Arve 
Sigvaldsen spilte gjennom en singelplate med en country- vokalist 
som han hadde fått fra USA, til inspirasjon. Instrumenteringen 
var stryk, batteri, akustiske gitarer og elgitarer samt kor. Og de 
ville legge seg på en stil som både ung og gammel ville like.15

Mellom pop, prog, folk og viser

Hvordan så kultur- og musikkfeltet ellers ut tidlig på 1970-tallet? 
Hvem andre var det som sang og ga ut skillingsviser og eldre 
viser på den tiden? Perioden fra siste del av 1960-tallet og ut-
over på 1970-tallet var preget av etterkrigstidens lange og rolige 
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velstandsoppbygging, som etter hvert ble erstattet av en mer usik-
ker økonomi og ustabil verdenssituasjon. Diskusjoner om tettere 
euro peisk samarbeid gikk høyt i Norge, noe som kulminerte i 1972 
med folkeavstemningen om medlemskap i EEC. Engasjementet 
var stort, og distriktspolitikk, naturvern og likestilling stod i fo-
kus. Kultur ble sett på som en viktig del av den totale politikken, 
og feltet fikk økt økonomisk støtte, noe som innebar endringer 
av kulturbegrepet. Kultur skulle ikke lenger være forbeholdt de 
privilegerte, men forstås som en del av den enkeltes hverdag, 
og kulturlivet ble mer gjennomorganisert. Rikskonsertene ble 
etablert i 1967 med ulike formidlingstilbud utover landet, det 
oppstod vise- og jazzklubber mange steder, og folkemusikken, 
kor- og korpsbevegelsen sto sterkt. Mot slutten av 70-tallet var 
oppmerksomheten mer rettet mot nye former for urban kultur, 
som punk og disco, og interessen for tradisjonell klassisk musikk 
økte. Uttrykksregisteret ble bredere, og flere spesialiserte sjangre 
eksisterte side om side, ofte uten forbindelse med hverandre.16 
Odd Skårberg skriver om populærmusikk i Norges musikkhistorie:

Artistene produserte i større grad helhetlige «meningspakker» ved 
hjelp av musikken, og rockepublikummet kunne i større grad vel-
ge sin egen stilutforming og dermed signalisere særskilte verdier og 
holdninger. I 1960-årene var det ingen motsetning i det å like både 
Rolling Stones og The Beatles, men det ble et troverdighetsproblem i 
1970-årene hvis man vedkjente seg glitter-bandet Sweet samtidig som 
man var innbitt fan av eksperimenterende band som Pink Floyd.17

I 1970-årene vokste også den «progressive» musikkbevegelsen 
fram med en gryende bevissthet om å synge på norsk, repre-
sentert av grupper som Vømmøl Spellmannslag. NRK startet 
radioprogrammet Norsktoppen i 1973, og samme år etablerte 
norsk platebransje Spellemannprisen.
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En sjanger i en særstilling var countrymusikken. Den ameri-
kanske countrysangeren Jim Reeves oppnådde stor popularitet i 
Norge i 1960-årene, og en rekke norske artister bidro til å holde 
denne musikkformen i hevd. Skårberg mener at én av grunnene 
til dette ligger i selve musikken:

Den tradisjonelle countrymusikken slik den tok form etter kri-
gen i USA, var enkel og med røtter tilbake til folkelige europeiske 
musikk former. Det lå derfor et aspekt av gjenkjennelse i musik-
ken. Samtidig har countrymusikken alltid hatt ulike bruksmåter 
og funksjoner. Den fungerer som dansemusikk og som tekstfor-
midler – hvor både patriotisme, Gud og familie er tema, men også 
individualisme, kjærlighetsoppbrudd og seksualitet. […] Country-
musikken henvender seg i dag på tvers av ulike alderssegmenter, 
smaksgrupper og sosiale lag, og er like populær i bystrøk som i 
bygdene.18

Alf Prøysen og svenske Margareta Kjellberg var kjente og populæ-
re formidlere av skillingsviser på plater og i radio fra 1950-tallet og 
utover, og nye generasjoner kom til på 60- og 70-tallet. Med Alf 
Prøysen som mentor og inspirator ga visesangeren Alf Cranner 
blant annet ut LP-ene Allmuens opera i 1970 og Trykt i år i 1974, 
og for den sistnevnte fikk han Spellemannprisen i klassen for 
visesang. Visesangerne Birgitte Grimstad og Elin Prøysen ga ut 
plater med skillingsviser på slutten av 1960- og begynnelsen av 
1970-tallet, og senere på 70-tallet brukte Ole Paus skillingsvise-
formen til å kommentere samfunnsaktuelle saker i Paus-posten. 
Den danske sangeren Trille Nielsen var også populær i Norge, 
og i 1976 ga hun ut Viser fra oldefars tid, en plate med skillings-
viser. Det var altså flere utøvere som ga ut plater med eldre viser. 
Det ser ut til at de mest kjente av dem hadde litterære viser og 
folkeviser som bakteppe, og at framføringer med sang og gitar 
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plasserte stilen inn i 1960- og 70-tallets «visebølge». Samtidig 
var arrangering av folkemusikk i retning rock (Folque fra 1972 
og Sigbjørn Bernhoft Osa med Saft i 1973) og andre former noe 
flere musikere eksperimenterte med. Det kom også ut flere bøker 
med skillingsviser på 70-tallet. I lys av dette er det litt vanskelig å 
forstå at så mange plateselskap avviste forespørslene fra Skjærstad.

I forskningsprosjektet «Musikklivet i ei bygd» ved Univer-
sitetet i Trondheim fra tidlig på 1970-tallet ble ulike sider ved 
musikkulturen i et bygdesamfunn belyst. Rundt 50 familier i 
Meldal kommune i Sør-Trøndelag ble intervjuet. Det ble blant 
annet spurt om et utvalg artister og komponister, hvor godt de 
kjente til dem, og hvor godt de likte dem. Det var mange som 
ikke kjente til Jimi Hendrix, Kjetil Løndal, Hilmar Alexandersen, 
Franz Lehár, Buck Owens og Harald Sæverud, men desto flere 
som kjente til Edvard Grieg, Johann Sebastian Bach, Birgitte 
Grimstad, Arnt Haugen og Gluntan. Og det er de to sistnevnte 
som topper popularitetsbarometeret i Meldal ved spørreunder-
søkelsen i 1972. Hele 53 prosent mener Gluntan er svært bra, 24 
prosent synes de er bra, kun 3 prosent at de er dårlige. 42 prosent 
synes Arnt Haugen er svært bra, 27 prosent bra, og 1 prosent synes 
at han er dårlig.19 Gammeldans på trekkspill ved Arnt Haugen 
og dansebandmusikk med røtter i viser og country ved Gluntan, 
var altså nærmest allemannseie i ei sør-trøndersk bygd tidlig på 
70-tallet. Om dette var representativt for hele landet, vites ikke, 
men ifølge Norsk pop & rockleksikon var Gluntan i perioden 
1968 til 1971 Norges mest populære gruppe, både på plate og 
konsert.20 Skillingsviser eller gamle viser var ikke nevnt i denne 
undersøkelsen, men både Birgitte Grimstad og Gluntan hadde 
på ulikt vis repertoar og framføringsmåter som kan relateres til 
Frem fra glemselen. Arnt Haugen, som selv hadde en finger med 
i spillet i den populære plateserien, er også relevant.
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Produktet: innspilling og innpakning

Den første innspillingen ble gjort 17. november 1974. Dette var 
også første gang Rita Engebretsen og Helge Borglund traff hver-
andre. Engebretsen hadde lagt grunnlaget for troen på at dette 
kunne bli en suksess gjennom sin opptreden på Soug Camping 
i Ringsaker i TV-programmet Ut i det blå 10. juli samme år. 
Der sang hun «Tullingen», og ifølge Skjærstad sang hun seg 
«inn i hele TV-Norges hjerter».21 Odd Grythe var programleder 
og Arnt Haugen musikalsk leder. Allerede 16. juli kunne avisa 
Glåmdalen melde på forsiden at Rita Engebretsen fra Kirkenær 
i slutten av måneden skulle reise inn til Oslo for å spille inn sin 
egen plate med 10–12 skillingsviser akkompagnert av det kjente 
pop-orkesteret Popol Vuh, og at platen ventes på markedet i 
september og skal hete Frem fra glemselen.22

Journalist og fotograf Svein Boye Andersen ble oppringt av 
Arve Sigvaldsen samme dag som innspillingen skulle gjøres, og 
ble invitert ned til studioet. Andersen skrev ellers om popmusikk 
for ungdom, men skriver at når Sigvaldsen meldte seg med noe 
nytt, allerede den gang kjent for sin gode teft, overlot man ikke 
slike nyheter til konkurrentene.

Det tok ikke lang tid å oppdage at både Per Johan, Helge og Rita var 
fullstendig oppslukt av disse gamle melodiene og gikk entusiastisk 
inn for oppgaven. Sigvaldsen, med sin vanlige beskjedenhet, sa bare 
at dette virket bra og sikkert kan bli til noe. 

– Det er ingen som har forsøkt noe lignende, og det burde 
være et marked for den slags.23

I lys av de tidligere nevnte utgivelsene av skillingsviser i samme 
periode er Andersens gjengivelse av Sigvaldsen om at ingen har 
gjort dette tidligere, både overraskende og interessant. Vi vet ikke 
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hva det er tenkt og siktet til her. Kan hende ligger det i helheten 
av valg av sangere og arrangement som vi har sett ikke skulle pre-
ges av verken visesang, pop eller seriøst. Kanskje gjaldt det også 
den usedvanlig brede målgruppa som var alle mellom 8 og 80 år. 
Det kan virke som om Sigvaldsen ville styre unna nisjene og det 
som Skårberg beskriver som de spesialiserte sjangerne. Sigvald-
sen og Skjærstad valgte da også å bruke sangere som ennå ikke 
hadde markert seg innenfor platemarkedet. Men det ble brukt 
helproffe studiomusikere. Det er imidlertid bare cellisten Aage 
Kvalbein som har fått navnet sitt på coveret, han spiller på «I en 
sal på hospitalet». Om selve innspillingen forteller Sigvaldsen at 

Helge Borglund, Rita Engebretsen og Per Johan Skjærstad i studio. 
Bildet er hentet fra smussomslaget til Viser på vandring (1978). 
Fotograf: Ukjent/Aschehoug, g jengitt med tillatelse.
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gitarer, trommer og bass ble spilt inn først som grunnlag, deretter 
sang Rita og Helge oppå dette. Kor, fløyte og blåsere fulgte til 
slutt.24 Ingen hadde helt troen på stor suksess akkurat da, men 
Skjærstad skriver at når tolv mann fra Filharmonisk selskaps 
orkester hadde lagt vakkert på med stryk, begynte de å ane hva 
dette kunne komme til å bli.25

Coverdesign ble laget av Terje Jenssveen. Han drev på det 
tidspunktet firmaet Euro Trykk A/S, som spesialiserte seg på å 
trykke platecover, men som gjorde en del designoppdrag i tillegg. 
Euro Trykk satset på reprotjenester, hadde trykkeri på huset og 
kunne dermed ha kontroll på hele prosessen, fra idé til ferdig 

 Omslaget til den første Frem fra glemselen-platen. Coverdesign: Terje 
Jenssveen. Gjengitt med tillatelse fra Universal.
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cover. Jenssveen var utdannet typograf og hadde videreutdannet 
seg innen design. Han var etterspurt og står bak ei lang rekke 
med ulike cover.

Jenssveen forteller i en telefonsamtale at det var mer ut-
fordrende å lage cover til Frem fra glemselen-platen enn til 
Treff- serien. På dette oppdraget var det få eller ingen føringer 
fra Talent og Sigvaldsen. Og som vanlig i denne delen av en 
plateproduksjon hadde han bare ei ukes tid på seg. Han fikk et 
råmateriale på kassetter for å kunne høre hva dette var, og flere 
i familien kjente godt igjen en del av visene. Inspirert av tids-
bildet i musikken hentet han fram boka A Source Book of French 
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Advertising Art. With over 5000 illustrations from the turn of the 
century. Her var det et vell av kobberstikk og moarémønstre, en 
type klisjeer fra trykkplater eller bildeblokker som ble brukt i 
franske annonser på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 
1900-tallet. Illustrasjonene var så detaljerte at han lett kunne 
forstørre dem. Han valgte ett mønster – en blomsterranke – som 
kunne ramme inn framsidefotoet, og et annet til å ramme inn 
baksidetekster og portrettbilder. Jenssveens interesse for kalli-
grafi kom til nytte, og han valgte fonter som ga assosiasjoner 
til samme tidsperiode. Videre forsøkte han å finne tidsriktige 
farger.26 Her er det interessante paralleller til visetrykk fra perio-
den da flere av disse visene kom ut. Utforming og produksjon av 
skillingstrykk gikk raskt, og en viktig del av den visuelle biten 
var å finne en illustrasjon og gjerne en bord som kunne passe. 
Og akkurat som Jenssveen hadde produsentene et utvalg med 
klisjeer i verktøykassa å velge mellom.

Fotografiene på coveret er tatt av Westjordet og Arve Ringen. 
På forsiden er det et fotografi av Rita Engebretsen i antrekk og 
omgivelser som gir assosiasjoner til de reisende, med fargesterke 
klær, hest og kjerre og et bål. Bildet kan gi assosiasjoner til to av 
visene på platen: «Tatervise ved bålet» og «Fant-Sonja». På 
baksiden er det svart-hvitt-portretter av de to sangerne.

De korte biografiene under portrettene har noe personlig 
over seg, spesielt gjelder dette teksten om Rita Engebretsen, som 
avsluttes med at hun er glad i barn og gjerne vil finne arbeid som 
har med barn å gjøre. I tillegg står det om hennes hobbyer som 
er sang, gitarspill, klær og å samle på sangtekster. Innholdet 
påminner oss om at hun bare var i midten av tenårene da alt 
dette skjedde. Om Helge Borglund kan vi lese at han driver 
med trekkhunder og er glad i friluftsliv. Av musikk foretrekker 
han country and western, da gjerne Glen Campbell, men han 
er også glad i Dixieland-musikk og viser. Disse små biografiene 
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skulle kanskje være med på å gjøre avstanden mellom lytteren 
og plateartistene mindre.

På et tekstbilag i LP-format inni coveret får vi alle tekstene 
på platen. Kjøperen blir med dette oppfordret til å lese tekstene, 
nynne med eller synge visene på egen hånd. Annonseteksten 
«Bestemor kan dem – du kan lære dem!» er nærliggende å tenke 
på her, men også utgivelsene av viser på skillingstrykk og i vise-
bøker fra 1800-tallet. En som kjøpte et visetrykk i 1890, måtte 
selv sørge for å vekke visa til live igjen etter å ha hørt den én eller 
flere ganger, ved å lese og synge den selv på en kjent eller nylært 
melodi, eller ved å få noen andre til å gjøre det.

Tekstbilaget til den første Frem fra glemselen-utgivelsen. Gjengitt med 
tillatelse fra Universal.
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Å synge sørgelige historier uten 
fakter og dramatisering
Coveret sier noe om hva som venter oss, men det er allikevel 
det som kommer ut fra høyttaleren, som er det vesentlige. Hva 
slags sanger ble valgt ut til den første platen, og hva er det vi 
hører? Vi skal se og høre nærmere på de elleve sangene: seks på 
side 1, fem på side 2. I anledning denne og neste plateutgivelse 
ga Skjærstad i 1975 ut et hefte med tittelen Frem fra glemselen. 
Det inneholder tekster og noter med besifring til alle visene i 
den første og den andre platen i serien, pluss noen til. Her får 
vi også opplyst hvor eller fra hvem Skjærstad har fått visene, 
samt noe bakgrunnsinformasjon. I senere bokutgivelser har 
han til dels kommet fram til nye og andre opplysninger, men 
vi forholder oss i hovedsak til det han skriver i forbindelse med 
plateutgivelsen og den informasjonen han satt inne med da. Som 
nevnt innledningsvis er vi også interessert i å undersøke linjer 
tilbake i tid – ikke bare til selve sangene, men også måten de ble 
framført og arrangert på, og vi har sammenlignet syngestilen til 
Engebretsen og Borglund med feltopptak. Det finnes opptak av 
åtte av sangene i Nasjonalbibliotekets folkemusikkarkiv. Nokså 
mange av disse opptakene er fra Hedmark, men av flere av visene 
har vi opptak fra andre landsdeler, fra Telemark til Troms. En 
del viser ble sunget inn flere ganger, og det finnes hele 13 opptak 
av «I en sal på hospitalet».

Selve musikken – med utvalget av visene, syngestilen og ar-
rangementene – var den avgjørende faktoren for suksessen. Eldre 
folkelig sang ble aktualisert ved hjelp av Kruses arrangementer. 
Hvordan dette målet kunne nås i 1974, er ikke opplagt for oss 
i dag, og i en analyse er det viktig å ha i mente at det er vanske-
lig å vite hvilke stilistiske assosiasjoner denne musikken ga på 
1970-tallet.



227

Frem fra glemselen

Det er visa «Ved Idas grav», med åpningslinjen «Mosbedekket 
hytte stod ved Heklas fot», som setter stemningen for LP-en. 
Den handler om Ida, som forgjeves venter på sin kjære Alfred som 
har reist til fremmede land. Hun finner Alfred død på stranden 
etter et skipsforlis, og hun klarer ikke å leve videre uten ham. 
Denne visa vet vi har blitt utgitt på skillingstrykk, blant annet 
var den «Tilkjøbs i Bogvennen, Universitetgd. 20, Kristiania», 
trykt hos Helge Schultz.27 Skjærstad skriver at det er uenighet 
om opprinnelsen til visa, men at han har kommet fram til at den 
stammer fra Halden-området, og at den er ca. 150 år gammel, 
altså fra første del av 1800-tallet.28 Mens de to feltopptakene fra 

Etiketten til den første Frem fra glemselen-utgivelsen. Gjengitt med 
tillatelse fra Universal.
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Hedmark går i sakte tempo på 70–80 bpm (beats per minute)29 
og Guttorm Flisen fra Elverum (opptak fra 1980) varierer tempoet 
med tekstfrasene, synger Engebretsen i et friskt tempo på cirka 
106 bpm. Sangen begynner med fingerspill på nylonstreng-gitaren 
og en sangstemme med mye romklang. Disse er panorert langt til 
høyre og til venstre i stereolydbildet som etter hvert fylles ut med 
de andre instrumentene. Kompet kommer inn etter tur med bass, 
trommer, en gitar til og ikke minst et kor som kan være inspirert av 
country-produksjoner fra 1960-tallet. Koret synger ikke tekst, kun 
vokalklanger. Hele lydbildet ville man i dag kalt «easy listening», 
dvs. at det ikke inneholder noe som avleder oppmerksomheten 
for mye fra sangen. Her er det ingen sterke aksenter ved bruk 
av kraftig slagverk, men heller klangfarger og myke overganger. 
Man får også et inntrykk av profesjonalitet – som Sigvaldsen 
hadde ønsket seg. Bakgrunnen til de folkelige sangene skulle 
være førsteklasses. Engebretsen synger den sørgelige historien 
rett frem, uten fakter og dramatisering. Stemmen er klar, og her 
er det ingen melismer eller rubato. Det er egentlig bare tempoet 
som skiller sangen fra eldre opptak av folkesang. Sammen med 
instrumenteringen oppstår det slik en kontrast mellom teksten, 
som i de aller fleste visene er mer enn trist og nesten alltid handler 
om fattigdom, sykdom og død, og musikken, som slett ikke er 
verken sakte eller sørgmodig, men heller munter.

Neste vise er også tragisk. «En drankers hytte», med den 
bitende innledningen «Så bitter kold blåser nordenvinden», 
handler om to små søsken som sitter hjemme uten mat og drikke 
og minnes sin omsorgsfulle døde mor, mens faren sitter på kroen 
og drikker. Skjærstad skriver at visa er skrevet på 1800-tallet, og 
at den opprinnelig stammer fra Narvik.30 Denne visa er som den 
første visa også kjent fra skillingstrykk og senere i sangbøker for 
avholdslosjer og misjonsforeninger.31 Her gjør Borglund noe lik-
nende som Engebretsen. Han varierer stemmen og uttrykket litt 
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mer, men tempoet er igjen friskt, og historien blir formidlet som 
det vi kan forestille oss fra en lirekassemann: Det er ingen pauser 
mellom strofene, og det er mye tekst. Strykerne inntar rollen som 
koret hadde i «Idas grav», men her er det ingen assosiasjoner til 
Nashville, selv om strykere ble mye brukt i countrymusikken på 
denne tiden. Kruses arrangement kunne like godt passe til en 
naturfilm med landskapsbilder. Denne visa finnes det mange 
versjoner av i folkemusikksamlingen. Erling Kjøk fra Garmo 
synger forbausende likt Borglund, mens de fleste andre foredrar 
teksten sakte og drar ut noen toner. I hvor stor grad de gjør det, 
varierer på tvers av regionene. Guttorm Flisen er en av få som ikke 
synger akkurat samme melodi, selv om hans er beslektet. Også 
han synger sakte, noe som kjennetegner hans personlige syngestil.

«Fisker-pikens sang» med førstelinjen «Der bølger bryter og 
stormen bruser» kommer opprinnelig fra Jæren og er over 200 
år gammel, mener Skjærstad.32 Denne har vi ingen feltopptak 
av i arkivet. Her er det igjen strykerne som fyller ut lydbildet. 
Engebretsen varierer uttrykket i stemmen mer, noe denne teksten 
legger opp til. Det fortelles om en storm, og dette dramatiseres 
denne gangen faktisk litt, ikke minst gjennom slagverkets bruk 
av cymbaler. Kompet heller litt mer i retning av pop.

«Burobengens tragiske møte», med den kjente innledningen 
«Vil du lytte til min vise, vil du lytte til mitt ord», forteller om 
bondesønnen fra Setesdal som forelsker seg i ei taterjente og 
følger henne. Som burobeng (bofast og ikke tater) blir han ikke 
akseptert av taterfølget, og på Gjøvikmarken kommer han oppi 
et slagsmål, dreper sin motstander og havner i fengsel. Skjærstad 
forteller at gutten hengte seg i fengselet, 21 år gammel.33 Igjen 
har nylonstreng-gitaren en bærende rolle, men denne gangen 
blir den slått i et ostinat (gjentagende rytmisk mønster). Kan-
skje skal det vekke assosiasjoner til gitarspill ved bålet, eller det 
er hentet fra populære country-hits. Strykerne følger melodien 



230

Arven fra skillingsvisene

med trinnvise bevegelser, og en improvisert melodigitar med 
nokså spinkel elektrisk lyd dukker opp bak vokalen for første 
gang på platen. Kruse utvider forsiktig harmonikken med noen 
mellomakkorder. Borglund varierer uttrykket i stemmen sin litt 
her, men ikke når har beskriver mordet som fortelleren begår! 
Feltopptakene i arkivet er fra Sigdal, Sør-Aurdal, Løten og Vinje 
i Telemark. Selv om teksten handler om Setesdal, er det et rallar-
vise-preg over opptakene, og tre av fremføringene er muntre og 
heller raskere enn den Borglund synger. Kun Aslak Brekke fra 
Telemark kveder visa som om den var ei bygdevise fra Vinje.34

Med den godt kjente «Tatervise ved bålet» med introen 
«Se min ild i mørket brenner» fortsettes tematikken om de 
reisende. Og Skjærstad skriver: «Det er en ‘tatervise’, og er blant 
de best kjente av disse. Som de fleste av dem, stammer den fra 
Solør-trakten.»35 Her kommer det enda et nytt instrument som 
hovedmedspiller til stemmen. Det er et elektrisk piano, som i 
våre ører gir assosiasjoner til jazz og soul. Men det er stilarter 
som ligger fjernt fra denne produksjonen, og det kan dessuten 
ha fortonet seg helt annerledes da platen kom ut. Også koret gir 
oss assosiasjoner heller til storbyens natteliv enn til et leirbål. 
Lignende koring kan man også høre på produksjoner fra Nash-
ville fra 1960-tallet. Av denne visa har vi kun ett feltopptak fra 
Hallingdal, der Marie Søndrol varierer rytmen, i motsetning til 
Engebretsen som synger gjennomgående i valsetakt, og kontras-
ten mellom melodidelene er langt mindre tydelig hos Søndrol.

Første side avsluttes med «Gale-Truls» («Han bygde sin hytte 
ved fjellets fot»). Skjærstad skriver at en mann fra Skotterud i 
nærheten av Kongsvinger skrev den for godt og vel 100 år siden, 
og at den viser til det som kan ha vært en virkelig hendelse: «Det 
sies at han som ble kalt ‘Gale-Truls’, var sønn på en stor gård, 
og var meget klok. Navnet ‘Gale-Truls’ fikk han etter at hans 
elskede Ingrid døde, og sorgen tok helt overmakten over ham. 
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Etter det ble han betraktet som en einstøing.»36 Dette er en av 
visene folkemusikkarkivet har flest feltopptak av, men knapt 
noen fra Øst-Norge. Alle bruker samme melodien, mens tempo 
og frasering varierer. Frem fra glemselen-versjonen bruker denne 
gangen fløyte i tillegg til gitarene i en stødig valsetakt. Borglund 
forteller den personlige historien med litt mer fleksibel frasering 
og en lett vibrato. Harmonikken er igjen forsiktig utvidet, men 
nok en gang er det liten sammenheng mellom den triste historien 
og musikken, selv om musikken ikke virker så munter som i 
enkelte av de andre sangene på platen.

Side 2 innledes med «Tullingen» («Hvor skogstien bøyer 
mot elvebakken ned»). Som vi har sett innledningsvis, var dette 
ei viktig vise for Skjærstad.37 Av denne visa finnes det tradisjons-
opptak fra flere distrikter i Sør-Norge. Engebretsen forteller igjen 
historien uten dramatisering. Arrangementet bæres her av to 
fløyter. Kontrasten mellom tekst og musikk er mindre påfallende 
her enn i en del av de andre kuttene, og resultatet er spesielt vel-
lykket med fin og klar sang og et svært smakfullt arrangement.

«I en sal på hospitalet» må være den mest kjente visa på pla-
ten. Skjærstad skriver: «Visa stammer visstnok fra Eidsvoll, og 
er skrevet ca. 1850. Den er kjent over hele landet, og regnes for å 
være en av de beste, gamle visene vi har i Norge.»38 I senere bøker 
skriver Skjærstad at noen sier at den skal være skrevet om ei jente i 
tolvårsalderen som lå på sykehus inne i Kristiania, mens de svenske 
variantene på sin side har navngitte leger og kjente sykehus.39 Elin 
Prøysen skriver om visa at den har vært sunget av flere generasjoner 
barn i Norge, Sverige og Danmark, og at den hovedsakelig har blitt 
spredt gjennom avskrifter og muntlig tradisjon. Nøyaktig hvor 
gammel visa er, og hvem som har skrevet den, vet vi ikke.40 Visa 
finnes i mange feltopptak fra Troms til Telemark og fra Sogndal 
til Elverum. Kildene er ikke enige om melodien, og visa synges 
både i to- og i tretakt. Plateinnspillingen skiller seg ut gjennom 
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Åge Kvalbeins vakre cellospill. Assosiasjonene går i retning av 
både salongmusikk og lirekassevals. Borglund synger rett frem, 
og igjen kunne frem føringen passe til mange ulike historier.

I «Lille mor», som begynner med «Far er så streng og han 
skjenner på mor», forteller ei datter om sin far som drikker 
brennevin og er slem mot mor, og at hun skal hjelpe moren ut 
av uføret. «En typisk vise fra det gamle Christiania, skrevet ca. 
1870», skriver Skjærstad.41 I en senere bokutgivelse utdyper han 
at det sies at den stammer fra Vaterland-distriktet, der Oslo Plaza, 
Oslo City og Bussterminalen ligger i dag.42 Sangen blir også kalt 
«Det skal bli lys i lampen». «Lille Mor» finnes det ikke noen 
feltopptak av, og om den virkelig stammer fra Christiania, har 
den neppe spredt seg til distriktene folkemusikkinnsamlerne 
oppsøkte. Dette kuttet går kanskje lengst i retningen av å ha en 
munter melodi til en tragisk skildring av fattigdom. Samtidig er 
det her forbindelsen til country er tydeligst. Koret er tilbake, og 
instrumenteringen ellers kan være inspirert av country-pop. Det 
var da også dette sporet som slo an og havnet på Norsktoppen.

«Brevet» («Jeg minnes den gang da jeg forlovet ble») hand-
ler om den nyforlovede sjømannen som reiser ut og brevveksler 
med sin forlovede til han får den sørgelige beskjeden om at hun 
er død. Dette er opprinnelig ei svensk skillingsvise. «Brevet» 
har vi heller ikke funnet i lydarkivet. Innspillingen på platen 
kunne like gjerne være en oversatt country-hit eller slager fra 
Mellom-Europa. Strykerne kommer inn og forsvinner ut igjen 
og spiller for det meste skalaer opp og ned og svarer på melodien. 
Borglund synger på moderne språk om en hendelse fra 1843. Igjen 
kunne musikken passe til mange ulike typer tekst.

Siste spor på platen er «Fant-Sonja» («Hun fødtes en høst-
kveld i skogen»). Visa handler om det tragiske livsløpet til en 
taterjente som blir gravid med en bondesønn, trakasseres av 
presten og bygde-folket og flykter til fjells der hun blir funnet 
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ihjelfrosset. Skjærstad skriver at visa opprinnelig stammer fra Ren-
dalen i Østerdalen, og mener at den er ca. 150 år gammel. Videre 
at det var en eldre kone, som selv ikke var tater, men som kjente 
Fant-Sonja godt, som skrev sangen.43 Melodien likner på den fra 
«Gale Truls». Feltopptak har vi kun fra Våler og Telemark, men 
da fra Vinje, Tinn og Drangedal. Strykerne følger mønsteret fra 
«Brevet», og det er eneste spor der de opptrer sammen med koret. 
Engebretsen synger igjen rett frem, men med stor utstråling og 
mer innlevelse enn på mange av de andre sporene. Men denne 
gangen er det kildene på feltopptakene som dramatiserer teksten 
mer, og de følger ikke fast valsetakt som Engebretsen gjør.

Kruse ville holde det hele enkelt og ikke la innpakningen ta 
oppmerksomheten fra tekstene og historiene sangene fortalte. 
Når man hører på kapittel 1 i ettertid,44 er det tydelig at disse øn-
skene er oppfylt på en overbevisende måte. Sangen er det vesent-
lige og er mikset langt fremme i lydbildet, gjerne hjulpet av ekstra 
romklang. Kruse har også nevnt at arrangementet som helhet ikke 
skulle skille seg mye fra et enkelt gitarakkompagnement. En gitar 
med nylonstrenger er da også til stede i alle arrangementene her. 
Den spilles gjerne i form av arpeggioer, men inntar også andre 
roller i noen av sangene. Syngestilen skiller seg hovedsakelig fra 
feltopptakene av visene ved at det er unge stemmer som frem-
fører dem, og at tempoet som regel er friskere, men ellers er det 
mange likheter med de eldre stemmene fra folkemusikkarkivets 
samling. I feltopptak av ballader og andre eldre episke viser fra 
Norge og mange andre land, er det et gjennomgående trekk at vi 
kan høre at sangerne forteller historiene om alt fra kjærlighet til 
mord på en nøktern og nærmest nøytral måte, ganske rett fram 
uten å vike for opprivende eller sårbare temaer. Selv om visene 
på denne platen er av yngre årgang og har nyere språkbruk og 
uttrykksmåter, gjør Engebretsen og Borglund noe liknende som 
det vi hører i feltopptakene av eldre episke viser.
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I omtalen av visene ser vi at begrepene «gamle viser» og 
«skillingsviser» blir brukt om hverandre, og det ser ikke ut til å 
være et viktig poeng om visene i sin tid har blitt distribuert på skil-
lingstrykk eller ikke. Av elleve viser er det kun tre av dem som vi 
med sikkerhet kan si har sirkulert som skillingstrykk. Det gjelder 
«Ved Idas grav», «En drankers hytte» og «Brevet». De andre 
er usikre i så henseende og er kun dokumentert i trykte bøker og 
håndskrevne visebøker, ut fra det vi kjenner til så langt. Det de 
fleste har til felles, er at de er skrevet på 1800-tallet, hovedsakelig 
på slutten av århundret. Den norske versjonen av «Tatervise ved 
bålet» er dokumentert først fra begynnelsen av 1900-tallet. Alle 
var og er populære viser som har blitt holdt levende i skriftlig og 
muntlig tradisjon, og de var godt kjent for de som var unge på 
slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. For mange 
eldre på 1960- og 1970-tallet, da Skjærstad reiste rundt og samlet 
inn viser, var disse sangene en del av ungdomsrepertoaret. Vi ser 
at Skjærstad gjerne knytter visene til bestemte steder og enkelt-
personer. En del av dette er usikkert, og nye opplysninger har 
kommet til i senere tid. Vår hensikt er imidlertid ikke å påpeke 
mulige feil i Skjærstads opplysninger, men det er interessant å se 
hvor tett han knytter visene opp til steder og det han har tolket 
som faktiske personer og hendelser. Det kan hende at dette var 
med på å styrke forholdet til visene, og at Skjærstad i stor grad 
relaterte seg til innholdet og skjebnene som beskrives.

Rekordsalg

Timingen var dårlig, forteller Arve Sigvaldsen. Platen ble ferdig 
rett før jul, lørdag 14. desember var den klar. Det var akkurat 
litt for sent for å rekke brorparten av julegavesalget.45 I VG 17. 
desember 1974 sto det en helsides annonse fra Talent med 
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overskriften «Grammofonens juletallerken». Det ble annonsert 
for tre album: Inger Lises Den stille gaten, Guggens Blomster og 
bananer og Frem fra glemselen.46

Glåmdalen, Rita Engebretsens lokalavis, fulgte opp med annonse 
og intervju noen dager senere. Platen solgte godt fra første stund 
og gikk rett inn på VG-lista «LP på topp». Der ble den liggende 
i 46 uker.47 Den fortsatte sin seiersgang på lister i Kongsvinger, 
på Lillehammer og i Trøndelag, og tidvis toppet den populære 
utøvere som Deep Purple, Slade og Demis Roussos.48 Nordlands 
framtid skrev i begynnelsen av mars at platen hadde solgt 16 000 
eksemplarer: «Dette sies å være rekord for en norsk LP-plate i salg 
som ikke har vært å finne på markedet i mer enn to måneder.»49

Helsides annonse i VG, 17. desember 1974. Gjengitt med tillatelse av Arve 
Sigvaldsen/Talent AS.
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I hovedsak var det ikke faghandelen som trykket plateserien 
til sitt bryst. På den tiden var det om lag 400 musikkforhand-
lere i Norge, og noen grossister hadde så vidt kommet i gang. 
Grossistene var ofte bilfirmaer, som Røhne & Selmer, Autogrip 
og Sørensen & Balchen. En stor andel av markedet sto bensin-
stasjonene for, spesielt kassettene. Selgere dro land og strand rundt 
og viste fram en kolleksjon av plater. Tre telefonselgere satt på 
distribusjonssentralen og ringte til forhandlere, og det ble sendt 
rundskriv i posten med bestillingskupong. Selgerne kunne være 
ganske så pågående. Sigvaldsen refererer til en selger som møtte 
opp hos Fotokopi på Grønland T-banestasjon. Selgeren viste fram 
coveret, fortalte om prosjektet og presset på så hardt at eieren tok 
inn 25 eksemplarer for å være snill. Innen jul måtte de re-bestille 
fem ganger for den ble solgt så raskt! «Vi visste det var en gryen-
de interesse, og gjorde forhandlerne en tjeneste ved å prakke på 
dem plater.»50 Her er det opplagte paralleller til omreisende og 
pågående kolportører også bakover i tid. Skillingstrykkselgere 
som banket på dører, stilte seg opp på kirkebakkene og sang og 
ropte ut sine viser midt i menneskemylderet på de årvisse mar-
kedene. Plateforhandlere landet rundt annonserte for platen 
i lokalavisene. Postordrefirmaer så at dette var innbringende 
musikk, og utover høsten 1975 ble det annonsert for Frem fra 
glemselen 1 og 2 fra AS Direct i Kolbotn og Berle-post i Bergen. I 
1976 ble platene også solgt gjennom Plateringen på Lysaker. Her 
var de i selskap med artister som Elvis, Jim Reeves, Suzi Quatro, 
Nazareth, Uriah Heep, Elton John, Demis Roussos, Bee Gees, 
James Last, Abba, Ole Ivars, Ivar Simastuen, Flamingo-kvintet-
ten, Oluf og Stutum.51

Arve Sigvaldsen anslår at den første platen solgte oppunder 
130 000 eksemplarer. En slik suksess skulle man tro speilet seg 
også i radio og fjernsyn, men platene ble lite spilt i statskanalen. 
Nå var det ikke mange musikkprogrammer på radio i 1975, og 
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NRK hadde bare én kanal. Arve Sigvaldsen forteller at Vidar 
Lønn-Arnesen av og til spilte noen kutt i sine programmer. Men 
sangene var sjelden å høre i programmer som «Ønskekonserten», 
«Nitimen», «Pop» og «Pop Spesial». I et intervju i Glåmdalen 
i august 1976 blir Per Johan Skjærstad spurt om hvorfor platene 
sjelden blir spilt i radio eller TV:

Det har også vi undret oss over. Vi har flere ganger rettet henven-
delser til programledere og andre i NRK, men uten respons. Noe 
skikkelig svar på hvorfor platene ikke blir spilt, får vi ikke. Visene 
neglisjeres fullstendig. Folk skriver til Ønskekonserten og ber om 
en plate med Rita eller Helge, men i stedet kommer ønskeplaten 
med en annen artist. Viser som blir en slik salgssuksess her i landet, 
har tusener av venner, og jeg mener folk faktisk har krav på å få 
høre dem i radio.52

Den eneste visa som kom på Norsktoppen, var «Lille mor» med 
Rita Engebretsen. Den kom inn på 11. plass den 28. mars 1975, 
men ser ikke ut til å ha blitt liggende der mer enn en kort periode. 
Norsktoppen var det platebransjen selv som sto bak; de ønsket en 
ukentlig rangering av nasjonale poplåter basert på en fagjury og 
lytternes forslag, silt ut fra en avspilling av kandidatene i forkant 
i «Kanskje på Norsktoppen».53 Så her var det en fagjury som til 
syvende og sist bestemte hva de syntes var bra nok til å komme 
med på Norsktopp-lista.

Kjøpere, publikum og presse

Hvem var alle disse «oppunder 130 000» menneskene som kjøpte 
eller fikk den første Frem fra glemselen-platen? Det vites ikke, men 
en undersøkelse som ble gjort av Frode Nyvold og Sigurd Høst i 
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1980, kan gi oss noen ideer. Musikkbruk i to lokalsamfunn ble 
undersøkt, og det ble foretatt en lytter- og seerundersøkelse. En 
av informantene, en plateforhandler i et kystsamfunn, beskriver 
noen av ungdommene i bygda slik:

Av og til kommer det en gjeng innom her i stor-friminuttene og 
kikker på platene, så plukker de ut noen «Status Quo» eller «Sex 
Pistols», alle er enige om at dette er bra saker, helt topp! Men så 
om ettermiddagen kommer det kanskje en enkelt fra den samme 
gjengen tilbake, da kan han kjøpe «Frem fra glemselen» eller noe 
sånt … 54

Frem fra glemselen fungerer ikke som identitetsmarkør i noen 
«kul» gruppe, men tiltaler ungdommen likevel. En annen in-
formant, en kvinne på 46 år fra ei kystbygd, har ei platesamling 
som i hovedsak består av en blanding av religiøs musikk og coun-
try, som Country Hits, Jim Reeves, Nashville Country, ameri-
kansk og svensk gospel, Min sang og min glede (norsk religiøs) og 
Brattvågtrioen (religiøs visesang). I samlingen finnes også Frem 
fra glemselen, musikk fra Hawaii, Thorleifs og Vikingarna.55 En 
fisker på 55 år forteller at han brukte å høre på den amerikanske 
militærstasjonen i Tyskland, der de sendte countrymusikk hver 
dag om morgenen. Nå går det mest i BBC, som også spiller en del 
bra country. Eller han spiller countryplater eller Frem fra glemse-
len.56 Høst og Nyvold tolker det som at rock, disco, gammeldans 
og religiøs sang er musikk som fungerer som gruppemarkører 
i kystsamfunnet. Men en musikk som binder folk sammen i 
stedet for å splitte dem, er countrymusikken. Det er en musikk 
som når ut til både yngre og eldre, kristne og ikke-religiøse, 
skikkelige og uskikkelige. Forfatterne skriver: «I den grad det 
finnes motvilje mot country-musikken, så kommer den gjerne 
fra folk som tilhører den politiske venstresiden. Slike grupper 
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står imidlertid svakt i Kystsamfunnet.»57
Dette er interessant med tanke på at Arve Sigvaldsen lot 

seg inspirere av ei ukjent amerikansk countryplate, og at Odd 
Skårberg mente at nettopp countrymusikken var en sjanger som 
i særlig grad nådde ut til en stor gruppe mennesker. Arne Ben-
diksen peker på at de fleste som har opplevd og hørt disse visene 
i barndommen, er glad i dem og vil gjerne høre dem igjen.58 
Skjærstad presenterer noen tilhengeres forhold til platene: Astrid 
Mytting som var servitør på Gamlebyens Gjestgiveri, en av Oslos 
«brune» kafeer, forteller at det kunne lure seg fram en og annen 
tåre på et barket kinn når hun satte på kassettene med Frem fra 
glemselen. «Det var nok mangt et barne- og ungdomsminne 
som kom frem da.»59 Hugo, som er psykisk utviklingshemmet, 
forteller at de gamle visene er toppen for ham, de minner ham om 
farmor og mormor.60 Her er det minner fra barne- og ungdoms-
tiden som dukker opp. Det kunne være fra egne opplevelser av 
populær musikk eller fra at foreldrene eller besteforeldrene sang 
disse visene. Det handler altså om en mer eller mindre felles mu-
sikkultur fra første del av 1900-tallet. Minner som treffer bredt.

Mottakelsen i pressen var blandet. Allerede i romjula 1974 
har Drammens Tidende og Buskeruds Blad overskriften «Triste 
viser fra gamle dager» etterfulgt av denne teksten: «Nostalgi er 
et fint ord som brukes ofte i våre dager. Mange vil sikkert bruke 
det om visesamlingen ‘Frem fra glemselen’, selv om man neppe 
nærer noen ‘sykelig hjemlengsel’ etter den tiden disse visene 
oppsto. De er nemlig så triste som vel mulig, med tragedie og 
sorg nesten i hver linje.»61 Straks på nyåret skriver Aftenposten: 
«Liker De disse visene framført i folkelig-enkel stil med lett ak-
kompagnement attåt, ja, så liker De nok hele LP’en. Vokalistene 
er sympatisk ikke- profesjonelle. Men det er nå ikke alt som er like 
godt selv om det er folkelig.»62 Arve Strømsæter i Nationen er 
ambivalent: «Normalt ville undertegnede påstå at en plate som 
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‘Frem fra glemselen’ med Helge Borglund og Rita Engebretsen 
er en meget dårlig plate. Men på tross av de elendige sangpresta-
sjonene er faktisk denne LP’en et meget viktig dokument. Den 
kommer til å bli en av årets viktigste utgivelser.»63 Han fortsetter 
med å trekke fram de stedene på platen der sangerne klarer å 
vekke følelser, og avslutter med «Anbefales».

Nordlys slår til med overskriften «Bare død og elendighet» 
og starter med å rose Alf Cranner, Lillebjørn Nilsen og andre 
som har laget moderne utgaver av de gode gamle skillingsvisene, 
mens det her er de dårlige gamle visene som ifølge avisen frem-
føres. Anmelderen roser imidlertid stemmen til Rita Engebretsen 
og dens friskhet og evne til å gjøre en original vri på sangene, 
men Helge Borglunds stemme beskrives som monoton og uny-
ansert.64 Senere i utgivelsesrekka er samme avis hemningsløs i 
sitt slakt: «Verst av alle, og visstnok også aller mest lønnsomt 
er ‘Frem fra glemselen’-serien som har nådd kapittel tre. Denne 
serien av skillingsviser fra tidlige århundrer, i et tåredryppende 
utvalg og arrangert så spekulativt som en kan tenke seg, er noe 
av det verste norsk pop-industri har på samvittigheten.»65 Og i 
Nordnorsk magasin skriver ENOK noen år senere: «I tider da 
kvalitativt tvilsomme popartister skor seg økonomisk på å trekke 
‘frem fra glemselen’ gamle skillingsviser for ‘elektrifisering’ og 
emballering i klissen plastmusikk, står Nordnorsk Visegruppe 
som en verdifull varde i vårt musikkmiljø.»66

Det virker som om det er arrangementene som er mest om-
diskutert i ettertid. I alle fall hvis en skal tolke hovedpersonene 
selv, som ofte legger inn et lite forsvar for de valgene som ble tatt. 
«Mange er de som har kritisert moderniseringen, og jeg skal 
være den første til å innrømme at her bryter vi med tradisjonen. 
Hensikten har hele tiden vært å få visene til å leve videre, og få 
flest mulig av de unge til å bli klar over at de fantes», skriver 
Skjærstad i 1978.67 Kritikken påvirket ikke valgene videre.
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Serien går videre

Oppfølgeren Frem fra glemselen kap. 2 kom allerede høsten 1975, 
og serien vokste i omtrent samme hastighet i fortsettelsen. Sig-
valdsens Talent produksjon utga den til og med kapittel 11 i 1982. 
Etter det ble rettighetene oppkjøpt av andre selskaper som førte 
serien videre. I 1997 var serien tilbake i Talent igjen, og kapittel 18 
kom ut. Den siste platen i serien, kapittel 22, Hjemkomsten, kom 
ut i 2017 og inneholder sanger fra Lars Søraas’ Sangboka. Denne 
utgivelsen hadde vært planlagt i flere år, men ble først fullført 
i 2017 og gitt ut til minne om Skjærstad.68 I tillegg til kapittel 
1 til 22 kom det spesialutgivelser med kristne sanger og diverse 
samleutgivelser. Blant annet ga billigmerket HOMES, lisensiert 
av PolyGram, ut samlekassetter som i hovedsak ble distribuert 
på bensinstasjoner og i dagligvarebutikker.

Serien ble gjenutgitt flere ganger. Den ble også lansert uten-
lands, blant annet med en spesialprodusert plate for det svenske 
markedet i 1977: Ur våra gömmor.69 Plater ble også sendt til USA, 
Danmark, Island og Færøyene. Det ble solgt over ti tusen plater 
på Færøyene, som da hadde et folketall på 40–45 000.70

I alle platekapitlene fra 1974 til 2017, med unntak av ett, var 
Rita Engebretsen og Helge Borglund hovedartister. Stort sett 
sang de solo, men fra og med kapittel 8 dukket det opp noen 
duetter. Allerede fra kapittel 2 var det sangere som hadde gjes-
teopptredener i serien, som Rigmor Brekken og senere Arnstein 
Tungvåg, Kirsti Sparboe, Håkon Banken, Anne Nørdsti og 
Marte Sveen. Det ble brukt erfarne korister fra første stund, og 
her finner vi kjente navn som Dag Spantell, Anita Skorgan, An-
ne-Karine Strøm, Iselin Alme, Kari Gjærum og Hege Schøyen. 
Flere arrangører var inne i bildet, men det var Bjørn Kruse som 
stod bak de fleste arrangementene. Andre var Frode Thingnæs, 
Ottar «Big Hand» Johansen, Pete Knutsen og Jørn Kolsrud. 
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Også studiomusikerne var fra øverste hylle, blant dem musikere 
med egen solokarriere, som Svein Christiansen, Pete Knutsen, 
Lars Klevstrand, Sigmund Groven og Iver Kleive. Strykerne var 
fra Filharmonisk Selskaps Orkester og Kringkastingsorkesteret.

Frem fra glemselen-konseptet besto av mer enn plater. I 1975 
kom det ut et hefte i Per Johan Skjærstads regi – Frem fra glemse-
len – med 38 sanger fra hans samling, de første 22 fra de to første 
platene. Glåmdalen synes det hele har et hastverkpreg, og at det 
virker som om boka har kommet på markedet for å ri på salgs-
bølgen av en platesuksess.71 Året etter, i samme avis, innrømmer 
Skjærstad at det første heftet var mislykket, og forteller at han 
nå arbeider med ei visebok som er mye mer gjennomarbeidet.72 
Og i 1978 kom Viser på vandring: Frem fra glemselen. I tillegg til 
visetekster og noter med besifring inneholder boka bakgrunns-
stoff om visene og tekster av folk som har og har hatt noe med 
dette prosjektet å gjøre. En ny bokutgivelse kom i 1982 – Gode 
gamle viser frem fra glemselen – med visetekster og tekster om 
visene. Den siste utgivelsen fra Skjærstads hånd kom i 2007: 
Frem fra glemselen: Sangskatten og historien, også denne med 
visetekster og beretninger fra folk som på forskjellig vis hadde 
et forhold til stoffet.

Idealisme og kommers

Reklameteksten i den første annonsen – «Bestemor kan dem – du 
kan lære dem!» – speiler en av Per Johan Skjærstads grunnideer 
da det hele startet i 1974. Med samme lidenskapelige iver som de 
som samlet viser og andre kulturminner på 1800-tallet, og med en 
visjon om å bringe sangene videre til nye generasjoner, reiste han 
rundt på bygdene, drakk kaffe og fikk eldre mennesker til å synge 
for seg. Han skriver: «I den første tiden etter at jeg hadde begynt 
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å samle inn de gamle visene var jeg så ivrig at det var vel litt mye av 
det gode iblant. Jeg spurte nesten annethvert menneske jeg møtte 
om de hadde noe kjennskap til gamle skillingsviser.»73 Han klipte 
ut fra aviser og ukeblad, skrev ned sanger og opplysninger og spilte 
inn kassett etter kassett. Og som noen av 1800-tallsamlerne mente 
han at sangene måtte arrangeres for at de nye generasjonene skulle 
komme til å verdsette dem. Skjærstad ville mye, og han ville det 
sterkt. Han siterer selv en tekst fra Hamar Dagblad/Østlendingen 
som han skriver at svært mange lo av: «Han vil skape revolusjon, 
ikke tradisjon, bærende på ugjennomførbare politiske ideer, nei, 
Per Johan Skjærstad vil skape omveltning til det bedre innen 
norsk slagermusikk. I motsetning til de revolusjonære yrkesde-
monstrantene ser det ut til at han vinner gehør.»74

Skjærstad var som vi har sett, helt klar på at han ønsket å gi ut 
visene «i en litt oppfrisket stil». Med tanke på hva som ellers ble 
utgitt i oppstartsperioden til Frem fra glemselen, er det fortsatt 
vanskelig å forstå hvorfor han fikk avslag over hele linja fra pla-
teselskapene. Var det slik at bare ideen om å modernisere gamle 
viser fikk mange av representantene fra de store etablerte og de 
nyere mer nisjepregede selskapene til å rynke på nesen? Sigvaldsen 
anså country som det optimale inspirasjonsgrunnlaget for å nå 
ut til flest mulig og beskriver sjangeren som folkets musikk, den 
gjenspeiler hverdagen og folkets historie.75 Vi har sett at han var 
kjent for sin teft, men selv med salgssuksesser som Treff-serien bak 
seg kunne han nok knapt forestille seg den enorme kommersielle 
suksessen dette skulle bli, og som serie står den fortsatt som den 
mestselgende i Norge. Riktignok er det kanskje ikke noen flere 
serier som har kommet med så mange nummer i rekken, men 
det var uansett de første utgivelsene som solgte mest, og som 
bærer denne rekorden.

Skjærstads iver og idealisme for gammelt materiale var ikke 
noe nytt, og det samme kan sies om den kommersielle delen av 
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dette. 1800-tallets trykkere, produsenter, bokhandlere og selgere 
som Peter T. Malling, Theodor Rose og Bertrand Jensen76 ville ha 
jublet over å treffe markedet med så stor kommersiell suksess som 
Frem fra glemselen-serien gjorde. Og kolportørene og sangerne 
som gikk rundt og bar på skinntasker, trekister og lirekasser 
i bygater, langsetter stier og veier og på markeder og anleggs-
arbeidsplasser, skulle nok gjerne hatt evnen til å underholde og 
treffe menneskers hjerter som folkene i denne plateserien. Vi kan 
trygt anslå at kjøperne av trykte viser var ei stor og sammensatt 
gruppe også på 1800-tallet. Men vi ser også at både de som solgte 
viser fra gater, torg og små bokhandlere, og visene selv til tider ble 
sterkt kritisert i aviskronikker av personer fra den kulturelle og 
økonomiske eliten.77 Og Arve Sigvaldsen er inne på at musikk-
snobberi også slo ut mot Frem fra glemselen-serien.78

Sigvaldsen antar at det å bruke amatører eller «folkelige» 
sangere i spissen – i mangel på bedre begreper som sier noe om 
å ikke være «helproff» – var noe av nøkkelen til suksessen. Det 
gjorde det mer gjenkjennelig for folk.79 Dette kan også relateres til 
tidligere tiders bruk av disse sangene. Men et viktig skille mellom 
Frem fra glemselen-produksjonene og tidligere kommersielle vise-
trykk er aktualiteten. For de gamle skillingstrykkprodusentene 
var det viktig i salgsøyemed at visa var ny og aktuell. Riktignok 
kunne de trykke opp gamle folkeviser og religiøse sanger hvis de 
trodde det var salgbart, men nyheter og aktualitet var det viktig-
ste. For Skjærstad og co. var det derimot et poeng at visene var 
gamle og på vei til å bli glemt. De spilte på nostalgi og minner.

Svein Boye Andersen, som var med under opptaket av den 
første platen, spurte Borglund og Engebretsen om de ikke syntes 
tekstene til skillingsvisene var platte og banale. «Det synspunktet 
ble krasst [sic] avvist fra dem begge, og de sa rett ut at de likte 
tekstene og melodiene som de var, uansett hva andre mente om 
den siden av saken. Og uten den holdningen kunne ikke Helge og 
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Rita levert en så troverdig framstilling – det er brennsikkert.»80 
Vi har også sett tidligere at det var viktig for utøverne å tro på 
og leve seg inn i sangene. Formidlingen av følelser ligger ikke i 
melodramaet, men i en klokkertro på styrken og troverdigheten 
i ordene og fortellingene selv. Dette er det samme som vi hører 
i tidlige feltopptak av eldre viser, som kjennetegnes av en nær-
mest nøytral syngestil hvis vi sammenligner den med moderne 
musikk. Formidlingen kan oppleves som objektiv, noe som kan 
gi lytteren et større rom for å legge sine egne følelser i det man 
hører. Samtidig er det viktig at man kjenner at sangeren tror på 
det hun eller han formidler.

I ettertid ser hele dette kapittelet i norsk musikkhistorie gan-
ske forunderlig ut. Det er forunderlig at ingen av de store pla-
teselskapene så potensialet, og forunderlig at det ble en gedigen 
salgssuksess. Overraskende mye må ha klaffet på en gang. Trender 
i tiden som ikke er så lett å få øye på, men som kanskje handler 
om at de traff et marked utenfor de smale «meningspakkene» 
som vi har sett Skårberg skildre. De traff kanskje en stor og mer 
uklar «meningspakke» og mottakergruppe. Her ble de gamle 
visene ansett mer som folkets populærmusikk og ikke som en 
forløper for de litterære visene i visebølgen eller som gamle munt-
lig overleverte folkeviser sentrale for folkemusikkmiljøet. Og de 
var ikke en del av den såkalte progressive delen av musikksynet 
og musikklivet som vokste fram på begynnelsen av 1970-tallet, 
kanskje snarere tvert imot. Mon tro om ikke den enkle forklarin-
gen allikevel er kombinasjonen av Per Johan Skjærstads lidenskap 
for å ta vare på og spre de gamle visene, Rita Engebretsens og 
Helge Borglunds ektefølte kjærlighet til tekstene og melodiene 
og gleden over å få synge dem, og Arve Sigvaldsens teft og evne 
til å se styrken i det ingen andre plateprodusenter så, og mikse 
det med gode arrangører og musikere.  Av dette ble det sølv-, 
gull- og diamanttrofeer, til manges glede og noens forargelse.
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Visa «Tullingen» fulgte Per Johan Skjærstad som en rød tråd 
gjennom alle de årene han holdt på. I bøker og intervjuer kommer 
han stadig tilbake til visenes kraft og spesielt «Tullingen». I 1975, 
på siden av hele prosjektet, ble «Tullingen» utgitt på singelplate 
og delt ut gratis til alle barneskoler i landet. «Det viste seg at 
plata ble brukt i undervisningen med stor virkning i kampen 
mot mobbing på skolene», skriver Skjærstad.81 For Skjærstad, 
som selv jobbet med psykisk utviklingshemmede, betydde dette 
mye. Å nå ut til mange på tvers av alder, stilling og stand var et 
av hovedmålene helt fra starten av. Rita Engebretsen opplevde 
at de hadde lyktes med det: «Jeg føler også at jeg gjennom denne 
serien har gjort noe godt for mennesker, for vi vet at platene 
bygger bro mellom folk, gammel som ung, fattig som rik.»82 
De turnerte lite, og det virker som at Helge Borglund og Rita 
Engebretsen var mer opptatt av å synge og opptre i nærmiljøene 
sine og for eldre og syke enn å reise på turné og fylle de store 
salene. Platene levde sitt liv der ute, mens hovedpersonene selv 
trivdes best med det nære.
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Fra  musikkmanuskript 
til konsert 
Skillingsviser i et utøverperspektiv

Karolina Westling

I arkivene ligger det tusenvis av viser som venter på å gi lyd fra 
seg igjen. Som utøver av vokal folkemusikk er det å lete etter 
repertoar i samlinger av folkemusikk-manuskripter en viktig del 
av jobben. Jeg jobber mest med folketoner i det lille formatet. 
Det vil si at jeg av og til får en forespørsel om å lage en konsert, 
for eksempel i forbindelse med at et lokalt husflidslag har års-
middag, eller kanskje det er et lokalt historielag som ønsker at jeg 
skal komme for å synge og fortelle. Jeg arrangerer også sangkurs 
og lærer bort viser som har blitt sunget i Vestfold i gamle dager. 
Folk er nysgjerrige på det lokale. Men før jeg møter publikum 
i konsert- eller kurssammenheng, gjør jeg forberedelser som 
handler om både arkivsøk og forarbeid med noter og tekst. Når 
jeg jobber med et musikkmanuskript, må jeg gjennom en rekke 
ulike prosesser og foreta mange ulike slags valg.

Å sette lyd til notene betyr at man jobber med det rytmiske 
og tonale uttrykket med et mål om å få det til å svinge og klinge 
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på «den rette måten», det vil si i henhold til de stilkriterier man 
kan forvente å finne i vokal folkemusikk.1 Tonaliteten har lett for 
å havne i forgrunnen, men jeg mener at det er like viktig å finne et 
godt rytmisk uttrykk i visene jeg lærer meg fra notenedtegnelser, 
og det er dette jeg synes er mest utfordrende. Tekstene er diktet i 
andre historiske epoker og dermed i en annen historisk og sosial 
kontekst. De kan ofte oppleves som både underlige og fremmede, 
noen ganger frastøtende. To av visene jeg har arbeidet med, har 
et tekstinnhold som ble problematisk for meg, fordi de forholder 
seg til kjønn og nasjonalisme på en måte som ligger fjernt fra 
min forståelseshorisont. Når jeg finner viser med problematisk 
innhold, må jeg som utøver reflektere over hvordan jeg kan sette 
dette inn i en kontekst som kan gi mening både for meg og for 
fremtidige tilhørere. Det er også nyttig med samtaler om, og 
språkliggjøring av, rytmen i den vokale folkemusikken. Til sist 
handler det om hva vi utøvere egentlig velger å formidle videre, 
og hva som kan skje med visene på veien.

Visene jeg skal omtale i dette kapitlet, er hentet fra Ludvig 
Mathias Lindemans samling av folketoner i Vestfold. Den er 
arkivert ved Nasjonalbiblioteket og er nylig blitt digitalisert.2 Her 
er også samlingene til Olea Styhr Crøger, Olav Sande, Catharinus 
Elling, Ole Mørk Sandvik og Eivind Groven tilgjengelige digi-
talt.3 Der hvor andre kilder ikke angis, har jeg brukt min egen 
prosess, med tilhørende tanker og resonnementer.

Ludvig Mathias Lindemans innsamling

Ludvig Mathias Lindeman (1812–1887) begynte sin samler-
gjerning i 1840-årene.4 Han reiste rundt i bygdene i store deler 
av Norge og møtte mennesker som kunne synge viser. Han 
var rask til å transkribere (skrive noter) og trengte som regel 
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ikke å høre visene mange ganger før han hadde festet dem til 
notearket. Det diskuteres frem og tilbake hvilken innstilling 
Lindeman hadde til visene han skrev ned. Hans innsamling av 
folketoner var del av et større prosjekt, inspirert og motivert av 
flere faktorer. Herder, Rousseau og flere andre toneangivende 
tenkere hadde på siste halvdel av 1700-tallet lagt grunnen for 
nasjonalromantikken. Herder hadde lansert begrepet «volks-
lieder». En jakt på nasjonal identitet pågikk over hele Europa, 
ikke minst i Norge, som hadde fått sin egen grunnlov i 1814. 
Det fantes en etterspørsel etter kulturelle markører som kunne 
styrke en nasjonal norsk identitet.5 Råstoffet til denne jakten på 
det nasjonale fant man hos den norske allmuen. Det var folkets 
egne musikktradisjoner som skulle samles inn og løftes frem i 
de øvre klassene. Folkemusikken skulle foredles, og nasjonale 
kunstuttrykk skulle formes. Lindeman fikk statsstipend for å 
reise rundt og berge «nasjonalskatten», som folkets viser repre-
senterte for den intellektuelle, politiske og økonomiske eliten.

Lindeman beskriver seg selv som spesielt egnet til å samle 
inn dette stoffet når han uttrykker sin kjærlighet til folkevisene. 
I et brev forteller han at han har vokst opp med folkeviser og 
folkemusikk.6 Likevel er det verdt å ha i mente at Lindeman 
og andre som reiste rundt og samlet folketoner, kan ha for-
andret musikken da de transkriberte den. Det er ikke alt som 
skjer i musikken som lar seg feste til notearket. I tillegg hadde 
mange av innsamlerne planer om å arrangere melodiene for 
piano eller bruke dem til å lage egne komposisjoner. Dermed 
kan de ha forandret det de hørte, til noe som passet bedre til 
deres smak. Ragnhild Furholt påpeker at hun ser på noteopp-
tegningene i arkivene som skisser eller huskelapper, og at hun 
selv må forme visene ved hjelp av kunnskapen hun har om 
tradisjonen i området.7
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Tre viser fra Lindemans samling i Vestfold

Lindeman samlet viser fra Vestfold i 1868–69.8 I Andebu møtte 
han tre sangere. Hans Gulbrandsen Holt (født 1796 på gården 
Nordre Holt i Andebu, død i 1885) var kjøgemeister/seremoni-
mester og ble hentet inn ved brylluper og begravelser i 30 kirke-
sogn i Andebu og omegn. Han blir beskrevet som rimsmed og 
litt av en menneskekjenner, og skal også ha diktet noen skillings-
viser.9  Skillingstrykkene «En ny og meget Smuk vise», «En 
Aftensang» og «Efterord» befinner seg i NTNU Gunnerus-
bibliotekets samling (V. Box 22:644).10 Forfatteren Kåre Holt 
(1916–1997) var oldebarn av Hans Gulbrandsen Holt, og hans 
roman Spillemann og kjøgemester fra 1941 bygger på fortellinger 
om oldefaren.

De to andre sangerne Lindeman møtte i Andebu, het Hen-
rikke Kristoffersdatter og Maria Olsdatter Skjæggerød. Det har 
ikke lyktes meg å finne ut eksakt når de levde, og jeg har heller 
ikke funnet noe særlig informasjon som kunne ha fortalt oss 
noe om dem.

Her skal jeg kort presentere tre viser, to sunget av Hans 
Gulbrandsen Holt og en av Henrikke Kristoffersdatter. Sist-
nevnte sang til sammen fire viser for Lindeman, blant annet 
denne, som vi etter første verselinje kaller «En vise jeg nu 
synge vil»:

En vise jeg nu synge vil
alt til en liten tidsfordriv
Den handler om en lilla venn
som tok min glede hen11
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En av de visene som Hans Gulbrandsen sang, kalte Lindeman for 
«Sæladom en jetar». Her er det nærliggende å tenke at Linde-
man ikke har hørt riktig, da det egentlig skal være Celadon. 
Det heter i alle fall hovedpersonen som vi får følge i det svenske 
skillingstrykket «Malcolm Sinclair», som første gang ble utgitt 
i Sverige i 1741.12 Hans Guldbrandsen Holt hadde kanskje diktet 
om visen slik at han i stedet sang «Sæladom en jetar»?

Sidst på liflig blomsterplan, jeg mine lam utførde
og satte meg som jeg var vandt, da jeg best lærken hørte,
da kom til meg en gamel mand, beprydet med gråsølv i håret
Han saa mig ganske gunstig an og hilset mig god morgen

L. M. Lindemans nedtegnelse av «En vise jeg nu synge vil». Nasjonal-
bibliotekets arkiv. Foto: Karolina Westling.
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Hans Gulbrandsen Holt sang også en annen skillingsvise for 
Lindeman: «Til lykke Rasmus Jen». Dette skillingstrykket ble 
første gang utgitt i København i 1711.

Til lykke Rasmus Jen med din kufte
skal vi begge møtes på tufte.
Hvor vil du i din tanke hen vanke mens du er pyntet så
Nye sko og hoser på, skinnbukse også, ny kjole som er grå.
Sig mig hva du haver i sinnet
mens jeg dig så pyntet skal finne

L. M. Lindemans nedtegnelse av «Sæladom en jetar». Nasjonalbibliote-
kets arkiv. Foto: Karolina Westling.
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I Udvalg Af Danske Viser leser vi at visen ble utgitt første gang 
i 1711, og at forfatteren brukte pseudonymet Pudseerlig Pen, et 
kallenavn som angivelig skal ha vært brukt av en tekstforfatter 
ved navn Poul Phoenixberg.13 Melodiangivelsen er «Bonden 
han agter paa tiden». Visen handler om Rasmus Jens frierferd 
og bryllupet med Ludse, Peder Jens datter. Vi får følge Rasmus’ 
samtale med en kamerat, der kameraten gir ham oppmuntring. 
Så skildres Rasmus’ kjøpslåing med Ludses far, Peder Jen, hvor 
Rasmus prøver å lirke mest mulig medgift ut av sin vordende svi-
gerfar. Siden følger en nokså detaljert skildring av bryllupsfesten. 
Ludse selv kommer til orde i kun en par strofer.

L. M. Lindemans nedtegnelse av «Til lykke Rasmus Jen». Nasjonal-
bibliotekets arkiv. Foto: Karolina Westling.
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Arbeidsprosessen, del 1: rytmikken

La oss begynne med «En vise jeg nu synge vil». Første gang 
jeg satte meg ned med notene til denne, syntes jeg den innbød 
til en slags valsetakt. Både opptakten med sine to åttendeler 
og måten de lange noteverdiene var plassert på, talte for det. 
De første par årene sang jeg den derfor med mer eller mindre 
uttalt valsetakt. I den andre takten kommer en rytmisk figur 
som utfordrer vals-fornemmelsen, i form av en c med noteverdi 
1/4, midtveis i takten. Derfor begynte jeg å reflektere over om 
det fantes andre måter å tolke notebildet på, uten at jeg helt 
fant ut av det. Så oppdaget jeg et opptak med en sanger som 
heter Margit Finnekåsa.14 Hun levde i årene 1904–1989 og 
kom fra Gransherad i Telemark.15 Margit Finnekåsa sang en 
variant av denne visen med en helt annen rytme enn valsetak-
ten jeg hadde jobbet meg frem til. Hun brukte de trykktunge 
stavelsene i teksten stort sett som en slags parvise, rytmiske 
referansepunkter, og hun holdt konsekvent ut tonen etter den 
andre trykktunge stavelsen i paret lenger enn tonen etter den 
første trykktunge stavelsen. I tillegg ble teksten delt opp i 
mindre tekstlige enheter, som oftest over to markerte trykk-
tunge stavelser, unntatt i siste verselinje, der hun synger en 
del av teksten over tre trykktunge stavelser. Dette gav visen 
et annerledes rytmisk uttrykk. Da jeg etterpå gikk tilbake til 
notebildet i Lindemans opptegning fra Vestfold, så jeg at jeg 
faktisk kunne tolke notene i retning av denne måten å synge 
teksten på. Da fikk også den litt krøkkete c-en på en fjerde-
delsnote i andre takt mening på en ny måte.

Jacqueline Pattison Ekgren har skrevet mye om takten i norsk 
stevtradisjon. Hun beskriver hvordan man i stev finner et slags 
trampemønster som kommer av at de trykktunge stavelsene 
betones:
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Folkesongarar bankar eller trampar ofte (som regel umedvete) den 
grunnleggjande rytmen i songane. Eg oppmodar lesaren til å gjera 
det same for å bli medviten om dei løynde, innebygde strukturane. 
Desse må ein få tak i om ein vil kome til botnar i stilen. I mange av 
songane, til dømes nystev og songar som er i ætt med desse, finn vi 
eit mønster der ordaksantane fell i par på to og to.16

Etter denne forklaringen viser hun et eksempel på hvordan ord-
aksentene kan markeres under teksten i en verselinje i et stev. 
Hun kaller den første markerte ordaksenten tramp 1 (T1) og den 
andre for tramp 2 (T2). Hun beskriver også hvordan sangeren 
pleier å trekke tonen mer ut etter det andre trampet (T2) enn 
etter det første (T1).

Ved hjelp av dette kan man vise hvordan en sanger deler inn 
teksten under fremføringen, altså hvordan fraseringen formes, 
og hvilke stavelser som betones eller markeres rytmisk. Denne 
betoningen, eller rytmiske markeringen, kan beskrives som at jeg 
som sanger føler for å trampe eller gynge på de stedene hvor jeg 
vil markere fysisk med kroppen den rytmen jeg hører i teksten 
som jeg synger. Videre kan jeg beskrive opplevelsen av rytmen 
som at den korte betoningen/markeringen (T1) peker fremover 
mot den lange betoningen/markeringen (T2). Altså gir T1 retning 
fremover, mens T2 stopper opp og kan oppleves som en liten 
pause før neste frase begynner. Margit Finnekåsas innspilling 
av «En vise» kan da beskrives på følgende måte:

En vise jeg - nu skrive vil
     T1   T2          T1        T2

Her markerer hun vi- i vise og skri- i skrive kort, mens jeg og vil 
markeres lenger. (Her er teksten endret fra «synge» til «skrive».) 
I de neste to verselinjene gjentas mønstret:
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Å til en liten - ti’sfordriv - Den handler om - min lilla venn

I siste verselinje dukker det opp et nytt mønster:

som tok min glede hen
        T1           T1      T2

Jeg brukte Ekgrens trampeteorier for å bevisstgjøre meg selv 
på hva som egentlig skjedde rytmisk i opptakene jeg lyttet til. 
Rytme er såpass finurlig at vi faktisk opplever den subjektivt. 
Vi kan høre og oppfatte rytme litt forskjellig. Andre som hører 
opptakene, vil derfor kunne lese inn andre rytmiske strukturer 
enn det jeg har gjort. Men jeg var på jakt etter flere muligheter 
for tolkning av Lindemans notenedtegnelser, og her ble arbeidet 
med å finne frem til betoninger i sangteksten en viktig nøkkel, 
da dette åpnet for nye måter å lese og forstå notene på. Det var 
en interessant oppdagelse at notebildet like gjerne kunne tolkes i 
retning av rytmen som Margit Finnekåsa hadde i sin fremføring, 
som i retning av valsetakten som jeg hadde jobbet meg frem til. 
Da jeg etterpå begynte å sammenlikne min valseaktige versjon 
med versjonen etter Finnekåsa, merket jeg meg at valsetakten 
med markert ener overtok for tekstens trykktunge stavelser som 
rytmisk fundament. Dette medførte en annen rytmisk estetikk 
og en annen måte å bruke språklydene rytmisk på. I tillegg er min 
opplevelse at oppmerksomheten omkring visens tekst blir større, 
at teksten kommer tydeligere frem når jeg bruker de trykktunge 
stavelsene som rytmisk utgangspunkt, slik Margit Finnekåsa gjør. 
Når jeg synger den som vals, betones teksten på følgende måte:

E-en vise-e jeg  -  nu synge vil
          1(2-3)  1(2- 3)      1(2-3)  1(2-3)  = valsetakt, betoninger faller 
på 1-eren.
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Her faller betoningene på det som representerer eneren i hver 
takt, og betoningene oppleves likeverdige i lengde og tyngde. 
Men i Margit Finnekåsas fremføring faller betoningene slik:

En vise jeg - nu skrive vil

Selv om betoningene faller på de samme stavelsene som i vals-va-
rianten, så har betoningene andre estetiske kvaliteter og oppleves 
som ulike i lengde og tyngde. Dette gir en helt annen opplevelse 
av rytmen. Valsetakten er helt borte. Fremføringens rytme tar ut-
gangspunkt i tekstens trykktunge stavelser, og de betones med ulik 
lengde/tyngde, den første kortere/lettere og den andre lengre/tyngre.

Den neste visen jeg har hentet fra Lindemans samling og 
fremført ved noen tilfeller, er visen om Malcolm Sinclair. Lena 
Larsson synger en variant av den i et opptak som finnes på Svenskt 
visarkivs åpne digitale samlinger.17 Lena Larsson kom fra Ytter-
by i Bohuslän i Sverige. Hun omtales blant annet av musikk-
etnologen Ingrid Åkesson som en av Sveriges viktigste og mest 
toneangivende sangere av denne typen viser.18 Lena Larsson 
og hennes bror Anders Carlsson hadde et stort og mangfoldig 
repertoar, som ble dokumentert av Mats Arnberg under en av 
hans reiser i 1957. Lena Larsson har sunget inn over 300 viser 
som ligger på Svenskt visarkiv.19 I opptaket av hennes versjon av 
Malcolm Sinclair kommer det tydelig frem at hun i likhet med 
Margit Finnekåsa synger med tydelig markerte betoninger, og 
at mønstret som betoningene danner, også skaper grunnlaget 
for inndeling av tekst under fremføringen, altså fraseringen:

Sist när på ljuvli-ig - blomsterplan
       T1       T2               T1            T2
Jag mina lam ut fö-örde
      T1     T1            T2
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jag satte mig - där jag var van
      T1    T2              T1         T2
när jag bäst lärkan hörde
      T1          T1          T2
 Då kom til mig - en gammal mann
       T1          T2           T1            T2
Beprydd med silverhåren
    T1                 T1     T2
Han såg mig ganska - gunstig an
         T1          T2            T1          T2
Han hälsade god morjon
         T1     T1         T2

Lena Larssons måte å markere tekstens trykktunge stavelser på 
ga et rytmisk uttrykk som lå ganske nær det jeg hadde jobbet 
meg frem til ut fra notenedtegnelsen. Jeg hadde tolket visen 
inn i en litt løs tretakt. Min opplevelse er likevel at mine egne 
tidlige innspillinger (jeg bruker innspilling som metode når jeg 
lærer meg nye viser fra notenedtegnelser) av denne visen er mer 
rettet mot melodi og musikalske fraser, mens Lena Larsson har 
en tydeligere oppdeling av teksten, en oppdeling som henger 
sammen med betoningene, enten parvis (T1-T2) eller tre og tre 
(T1-T1-T2). I Margit Finnekåsas fremføring av «En vise» og Lena 
Larssons fremføring av «Sinclair» kan vi se en fremførings-
praksis hvor utøverne bruker versemetrum som utgangspunkt 
for den rytmiske grunnstrukturen i visen. Samtidig er det jo slik 
at de synger. Sang og tale vil nok gi en noe ulik opplevelse av 
versemetrumet. Et sunget versemetrum vil for eksempel kunne 
påvirkes av sangerens stemme og klangproduksjon. Sang på to-
nende konsonanter og rytmiske muligheter som ligger i språket, 
vil kunne brukes annerledes når det synges, sammenliknet med 
når det tales.
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Den siste visen jeg vil omtale, er «Til lykke Rasmus Jen». 
Jeg klarte ikke å spore opp innspilte varianter av denne visen, så 
notenedtegnelsen er min eneste kilde. Det var vanskelig for meg å 
finne ut av rytmen som sto notert, og jeg måtte prøve å la teksten 
vise vei til en rytme i visen. Mitt arbeid med å analysere andre 
viser i opptak førte til at jeg ble oppmerksom på hvordan eldre 
sangkilder brukte trykktunge stavelser i teksten som en rytmisk 
grunnstruktur. Jeg prøvde ut dette ved å leke med språklydene i 
teksten. Denne leken med rytmen i språklydene formet visen for 
meg. Visen var tegnet ned i Vestfold, og jeg ville derfor også bruke 
noen ulike stilistiske uttrykk som jeg hadde hørt hos sangere som 
har spilt inn viser i Øystein Gjerdes samling.20 Sangerne i denne 
samlingen bruker blant annet glissando, antesipering av toner 
og variasjon av tempo. Verselinjene som lyder «Nye skor med 
hoser på, skinnbukse også, ny kjole som er grå», sto nedtegnet 
med en rytme som ga et litt regle-aktig preg. Oppramsingen 
av klesplaggene, sammen med noteverdiene i nedtegnelsen, ga 
teksten et raljerende og humoristisk tilsnitt.

Det er ikke alltid helt enkelt å forstå rytmen i et håndskrevet 
musikkmanuskript. De rytmiske detaljene i notenedtegnelsen 
kan peke ut en retning, men rett som det er kan noteverdiene 
i nedtegnelsen virke mystiske og ulogiske. Da kan én mulighet 
være å først prøve å finne ut om man synes visen ser ut å tilhøre 
typen slåttestev/dansemelodi, eller om det er en fortellende vise, 
hvor det viktigste er at visens handling blir formidlet. I slåttestev 
skulle man kunne si at det er musikalske metrum og målet om 
å lage en best mulig dansbar takt som styrer fraseringen, mens 
i de episke visene kan et sunget poetisk metrum, eller sunget ver-
semetrum, danne utgangspunkt for de rytmiske strukturene.

Jacqueline Pattison Ekgren har skrevet flere artikler om ryt-
men i stev.21 Hun konkluderer også med at kvederne bruker 
stevets versemetrum som rytmisk fundament. Imidlertid kan 
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man også si at det å bruke de trykktunge stavelsene som et ut-
gangspunkt for rytme og frasering er en fremføringspraksis som 
følger muntlige tradisjoner, og at denne fremføringspraksisen 
tas i bruk når en tekst skal formidles – slik jeg opplevde at både 
Margit Finnekåsa og Lena Larsson gjorde da jeg analyserte opp-
takene med dem. Ingen av de to visene i opptakene er stev. I en 
notenedtegning er det ofte ikke selvfølgelig hva slags rytme den 
som transkriberte, har hørt, så når man skal tolke et notebilde, 
kan det være en god idé å prøve ut begge deler. Fungerer denne 
rytmen som en dansbar takt, som et slåttestev? Eller kan dette 
være en fortellende vise hvor tekstformidling har vært det sen-
trale? Da kan man prøve ut ulike rytmiske uttrykk ved hjelp av 
de trykktunge stavelsene i teksten og se hva som faller naturlig 
etter ordlyden. Og da vil man kunne oppdage at versemetrum 
fungerer som et rytmisk rammeverk for fremføringen.

Arbeidsprosessen, del 2: møtet med 
 viseteksten og jakten på flere strofer
Lindeman skrev svært ofte ned bare én strofe av en vise, sammen 
med notene. Så hvordan finner man flere strofer? Viser kan deles 
inn i ulike grupper eller visetyper, og når man vil forsøke å finne 
flere strofer, kan det være nyttig å prøve å finne ut hvilken vise-
type det dreier seg om. Dette vil senere kunne lette og avgrense 
søket etter eventuelle varianter av visen. Det vil hjelpe å kjenne 
igjen noen stilmarkører som tilhører de ulike visetypene. Hvis 
for eksempel den ene strofen enten repeterer en tekstlinje, eller 
strofen ser ut å ha noen form for omkved, kan visen være en 
ballade. Som i Lindemans nedtegnelse av «Liden Kirsten» etter 
Samuel Hellen.22 Her finner vi to eksempler på omkved. Hele 
den første strofen, inklusive omkved, lyder som følger:
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Liden Kirsten hun tjente sig i Kongens Gaard
– Og den lille ( = omkved)
Men lyst til liden Kirsten unge Hertugen faar
– I vor stald har hun tjent i stor Løndom ( = omkved)

Dette er klassiske eksempler på omkved i en ballade. Det finnes 
også andre trekk, men det skal jeg ikke gå nærmere inn på her. 
Poenget er at det lønner seg å kjenne igjen noen stilmarkører som 
følger med ulike visetyper. Andre visetyper kan være åndelige/
religiøse viser, skillingsviser, stev og slåttestev. Hvis visen er en 
ballade, kan man gå inn i balladedatabasen23 eller Norske middel-
alderballader og lete etter varianter av balladen. Er man heldig, 
finner man en annen variant av balladen med noenlunde samme 
versemetrum og omkved, slik at man bare kan bruke strofene 
slik de står. Men like ofte finner man svært mange varianter 
hvor ingen egentlig passer helt til den melodien og det omkvedet 
man har fra notenedtegnelsen. Noen ganger kan man finne en 
svensk eller dansk ballade som ligger nærmere den ene strofen 
man har funnet hos Lindeman. Hvordan løser vi dette? Dette 
er en lite undersøkt, men veldig interessant, problemstilling. 
Ingrid Åkesson har undersøkt hvordan noen svenske utøvere 
forholder seg til notenedtegnelser, og hva de gjør med visene når 
de tar dem i bruk.24 Hun beskriver blant annet en tendens til at 
tekster som oppfattes som dårlige eller ubehagelige, ofte velges 
bort eller erstattes. Hun beskriver også hvordan utøvere pusler 
sammen egne varianter av historien ved å hente strofer fra flere 
ulike varianter av en ballade eller vise, og hvordan noen utøvere 
forteller at de komponerer om eller lager helt nye melodier.25

 Skillingsvisene utgjør en stor og brokete samling av ulike 
viser, men én ting har de ofte felles: De er fortellende. De skildrer 
en hendelse eller forteller om moralske dilemmaer. De kan være 
kjærlighetsviser, og de kan være viser diktet på 1700-tallet, men 
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med innlånte omkved fra eldre middelalderballader. De kan 
være dypt tragiske eller komiske. De kan handle om vennskap, 
svik, mord, sykdommer, historiske hendelser eller kjærlighet. 
To av visene jeg har brukt som eksempel her, viste seg å være 
skillingsviser. Forskningsprosjektet som denne antologien er en 
del av, har gjort at kompetansen om og oversikten over skillings-
viser i Norge har fått et kjempeløft. Dette fikk jeg stor glede av. 
Jeg satt med én strofe av visen «Til lykke Rasmus Jen». Visen 
hadde en del trekk som gjorde at jeg tenkte at dette kunne være 
en skillingsvise. Den første strofen fremsto som innledningen 
til en fortelling om en mann på frierferd, og den skildrer et møte 
mellom beileren, Rasmus, og en kamerat, hvor kameraten spør 
Rasmus om hans ærend, siden han går så pent kledd. Jeg opplevde 
teksten som litt raljerende i tonen og tenkte at dette kunne være 
en humoristisk skillingsvise. Jeg prøvde først å slå opp visens tittel 
og første verselinje på Google for å se om jeg fikk noen treff, men 
det kom ikke opp noe. Med assistanse fra Nasjonalbiblioteket ble 
det klart at visen var nevnt i Festskrift til O. Gurvin 1968.26 Ved 
hjelp av opplysninger fra festskriftet fant jeg frem til en nyutgivelse 
av Udvalg af Danske Viser.27  I visen beskrives hvordan maten og 
drikken serveres, og hvordan det synges, drikkes og spilles til 
dans. Visen er diktet på dansk, med en form for gotisk skrift/
fraktur som det tok litt tid å bli kjent med. Jeg leste igjennom 
teksten for å skaffe meg et overblikk over handlingen. Så skulle 
jeg begynne å velge ut strofer og i tillegg oversette.

Når jeg skal formidle en vise, tenker jeg ofte på hva jeg vil for-
telle om den. Jeg prøver å finne meningsfulle måter å sette visen 
inn i en kontekst på. Akkurat denne visen har jeg ennå til gode 
å bruke i et konsertopplegg; den er i skrivende stund fortsatt i 
prosessen med å bli en del av mitt repertoar. Jeg har fremført de 
fire første strofene ved et par anledninger. Så langt har jeg tenkt 
at jeg vil løfte frem følgende sider ved visen: Den sier noe om 
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bryllupsforberedelser fra et mannlig perspektiv på begynnelsen 
av 1700-tallet, og det er interessant at Hans Gulbrandsen Holt 
brukte den da han var virksom som seremonimester ved bryllup 
og begravelser i et relativt stort geografisk område.28 Jeg vet jo 
ikke hvordan han har brukt den, bare at han har hatt den i sitt 
repertoar. I tillegg ville jeg kanskje valgt å trekke frem noen av 
de verselinjene som forsterker inntrykket av ekteskapsinngåelse 
som en form for handel, som for eksempel tekstlinjen: «... og 
om jeg pigen nyder, jeg byder deg, for umagen din, en tomarks-
daler fin.» Dette sier noe om kjønnsperspektivet i visen. I visens 
tekst får vi ikke vite noe særlig om hva piken selv (Ludse) synes 
om sin beiler. Den handler mest om Rasmus, om kameratens 
oppmuntrende ord og kjøpslåingen mellom Rasmus og Ludses 
far om hvilken medgift han har tenkt å sende med datteren inn 
i ekteskapet. Etter hvert skildres selve bryllupsfeiringen, med 
servering og fortæring av mat og drikke, en rangordning hvor 
presten blir trukket frem som en av de fremste i selskapet, og til 
slutt noe om spellemenn og dans.

Jeg opplevde altså denne visen som lett raljerende i tonen. Det 
var noe med bruken av åttendedeler og en triol som jeg syntes gav 
teksten et regleaktig preg, og som gjorde at jeg oppfattet visen 
som humoristisk. Det faktum at jenta som skal gifte seg med 
Rasmus, er nokså fraværende (bortsett fra at hun nevnes ved 
navn), er fra mitt ståsted også med på å gjøre visen morsom på 
en litt tragikomisk måte. Om det også var dikterens poeng, er 
ikke godt å si, men helt usannsynlig er det faktisk ikke.  Andre 
forfattere som var virksomme på slutten av 1700-tallet og be-
gynnelsen av 1800-tallet, hadde på ulike måter begynt å løfte 
kvinnens situasjon frem i lyset og for eksempel kritisere at hun 
ikke engang hadde rett til å forsørge seg selv. Det at noen strofer 
vies til kjøpslåingen mellom den vordende svigerfar og beile-
ren Rasmus, hvor den senere presser på for å skvise mest mulig 
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medgift ut av svigerfaren, kan etter mitt syn oppfattes som en 
humoristisk kritikk av visse sider ved datidens skikker når det 
gjaldt ekteskapsinngåelsen og hva som lå til grunn for den. Men 
det er langt fra sikkert at det var ment slik fra dikterens side.

Det er viktig for meg å minne leseren på at jeg skriver som 
utøver om hvordan jeg tenker og funderer i møte med en tekst. 
Jeg lar tankene vandre, og jeg spekulerer, men jeg har ingen fasit. 
Mine refleksjoner vil derimot ligge til grunn for hva jeg selv leser 
ut av visen, og hvilke sider ved den som jeg velger å poengtere. 
Det vil i sin tur styre hvilke strofer jeg til slutt velger å bruke i 
min versjon. Hvilke tanker viseteksten frembrakte hos meg, vil 
påvirke hvordan jeg senere presenterer og fremfører visen. Jeg vil 
etterstrebe å løfte visen inn i en ny kontekst når jeg etter hvert 
skal begynne å fremføre den. Refleksjoner omkring kjønnsroller 
i Norden på 1700-tallet og kjønnsroller i Norden i min samtid 
kan bli interessante i en fremtidig presentasjon av denne visen, 
og det vil kunne danne grunnlaget for hvordan jeg bruker den. 
Jeg har for eksempel sunget viser i anledning internasjonale 
kafétreff arrangert av den lokale kirken og Røde Kors. Jeg synes 
denne viseteksten sier noe om utviklingen vi har hatt når det 
gjelder kvinners rettigheter i samfunnet. Viseteksten kan si noe 
om hvordan kvinnen har gått fra nærmest å være et handelsob-
jekt som giftes bort med en medgift for å styrke bånd mellom 
familier, slå sammen to gårder til en større gård, oppnå politisk 
makt og så videre – til vår tids romantiske ideal hvor man gifter 
seg med den man elsker. Krydret med litt tørr humor kan det 
kanskje bli til en engasjerende og morsom vise som indirekte vil 
kunne si noe om nordisk kvinnehistorie og eldre bryllupsskikker. 
Samtidig vil den kanskje evne å engasjere fremtidige mottakere 
i egenskap av å ha vært brukt lokalt?

Den andre viseteksten jeg vil si litt om, er «Sinclairvisen». 
Denne skillingsvisen er også etter Hans Gulbrandsen Holt i 
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Andebu. Denne kan kalles en propagandavise, og den handler 
om generalen Malcolm Sinclair og det brutale mordet på ham 
under hans hjemreise fra Tyrkia til Sverige. Første gangen jeg leste 
den første strofen som Lindeman hadde nedtegnet sammen med 
melodien, syntes jeg at det var noe kjent med den. Jeg var så heldig 
å finne alle tre bindene av Svenska Folkvisor av Afzelius og Geijer 
på et antikvariat for mange år siden, og jeg mente at jeg hadde lest 
denne strofen her. Derfor ble jeg skikkelig glad da jeg fant igjen 
hele visen med 96 strofer i tekstbindet.29 Da jeg begynte å lese 
gjennom teksten, skjønte jeg at den kom til å by på utfordringer. 
Teksten er ment å skulle sette mot i svenske soldater. Den hyller 
avdøde svenske konger og kjente krigsmenn som helter, og dette 
blir understreket flere steder i teksten. Et forsøk på å finne en 
eventuell norsk versjon av Sinclair-visen gav meg mange treff på 
«Sinklar dro over salten hav», som dog er en helt annen vise.30 
Den svenske «Sinclairvisen» kunne jeg derimot ikke finne noen 
norsk variant av, annet enn den Lindeman tegnet ned etter Hans 
Gulbrandsen Holt. Som beskrevet tidligere prøver jeg å sette 
visen i kontekst for å finne en meningsfull måte å presentere den 
på. Møtet med denne svenske propagandateksten vekket mange 
spørsmål. Hvorfor hadde Hans Gulbrandsen Holt valgt å synge 
denne visen for Lindeman? Ved hvilke anledninger brukte Holt 
visen selv? Hva slags mening fant han i denne teksten? Dette er 
spørsmål som ikke lar seg besvare. I Svenska Folkvisor bind 2 står 
følgende informasjon om visen og dens mulige diktere:

För sitt poetiska värde, sin vackra gamla melodi och såsom en re-
dan öfver ett halvt århundrede allmänt känd och älskad folk visa, 
upptages här detta stycke, fastän strängt enligt planen, ej tilhör-
ande  denna samling. En sägen har uppgifvet Mörk (auktor til Tekla, 
Adalrik och Göthilda m.fl berömda skrifter) såsom dess författare; 
men en af herr medicinalrådet Rutström meddelad underrättelse, att 
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ett koncept till denna visa blifvit funnet bland herr Odels efterlem-
nade handskrifter, gör det sannolikt, att denne för sina tal, hållne i 
Frimurare-logen, förut kända författare, äfven varit lycklig skald.31

Det antydes ovenfor at en herr Odel, aktiv i frimurerlosjen, kan 
ha diktet visen. Frimurerlosjen finnes også i Tønsberg. Kan Hans 
Gulbrandsen Holt ha hatt noe med den å gjøre? Antakelig ikke: 
Et nettsøk viser at frimurerlosjen i Tønsberg ble stiftet i 1890, det 
vil si omtrent 20 år etter at Holt sang visen for Lindeman.32 Hvor 
har han så lært denne visen? Kanskje har han anskaffet de tre 
bindene med Afzelius og Gjeiers Svenska folkvisor og slik fattet 
interesse for visen, og deretter oversatt den? Mange spørsmål 
og spekulasjoner melder seg hos meg, og de kan jeg jo dele med 
mine fremtidige publikummere. Kanskje jeg til og med treffer 
noen en dag som kan fortelle mer om Hans Gulbrandsen Holt?

Men hvordan løser jeg den andre floken, at Holt sang en svensk 
propagandavise for Lindeman? Jeg har vært inne på tanken å 
bruke visen som en søt liten hevn. Som svensk bosatt i Norge 
har jeg i over 20 år opplevd å måtte svare for Sveriges rolle under 
andre verdenskrig. Eller jeg blir fortalt svenskevitser og forventes 
å le med. Eller det blir insinuert at jeg er litt mindre intelligent, 
siden jeg er svensk. Det kunne jo derfor være morsomt å servere 
en svensk propagandavise med svensk nasjonalisme, som en del 
av Vestfolds immaterielle kulturarv? Jeg har brukt visen ved flere 
anledninger, men da kun de to eller de fire første strofene. På 
den måten har jeg fått presentert melodien og den etter mitt syn 
interessante flørten med gresk mytologi som dikteren har foretatt, 
med hyrden Celadon som visens hovedperson. Samtidig som jeg 
har unngått strofene med nasjonalistisk og voldelig innhold. Er 
det feigt å bakke unna volden og nasjonalismen i «Sinclairvisen»?

Triakel har gitt ut en plate kalt Händelser i Nord.33 Her spares 
ikke lytteren for noen detaljer fra alle de grusomme hendelsene 
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som skildres. Mange av visene på platen er skillingsviser som er 
skrevet i etterkant av mord og henrettelser. Det er inspirerende å 
høre på denne platen, særlig hvordan sangeren Emma Härdelin 
har valgt å formidle visene i all sin blodige prakt. Det har fått meg 
til å tenke at det kunne ha vært interessant å løfte frem mordet 
på Sinclair også og bruke de strofene som skildrer dette. Men 
hvordan jeg skal håndtere den svenske nasjonalismen i visen, 
har jeg ennå ikke funnet helt ut av. Det er kanskje ikke engang 
nødvendig å problematisere nasjonalismen i visen, siden Norge 
og Sverige hadde samme konge da Lindeman traff Hans Gul-
brandsen Holt. Kong Oscar II, den siste unionskongen, regjerte 
over Sverige og Norge fra 1872 til 1905. En annen mulighet jeg 
har overveid, er å fremheve krigens viderverdigheter ved å ta med 
strofene som på brutal måte skildrer mordet, og bruke visen som 
en slags antikrigsvise. Da vil jeg bruke visen helt motsatt av slik 
det var tenkt fra begynnelsen. Fra propagandavise som egger til 
forsvar for fedrelandet, til propagandavise mot krig. Har jeg som 
utøver rett til å omforme en vise så til de grader?

Den store forekomsten av varianter av for eksempel middel-
alderballader som vi finner her i Norden, viser at dette med å 
forandre viser slett ikke er noen ny foreteelse. Sangere av denne 
typen viser har alltid tatt seg friheter til å dikte om, eller de har 
diktet der hvor de ikke har husket. Eller de har gitt viser en 
lykkelig slutt, der den egentlig ender tragisk, som i balladen om 
Liten Kirsten eller Liten Karin. I noen varianter slutter visen 
med at hun blir lagt i spikertønne og trillet rundt til hun blør 
ihjel, mens i andre varianter oppfordrer kongen sin sønn hertu-
gen til å gifte seg med Liten Kirsten og gi henne dronningnavn. 
Samtidig finnes det et slags ideal i folkemusikkmiljøet som sier 
at man skal være tro mot sine kilder. Her ble Holts Sinclair-vise 
et interessant dilemma for meg – den ga opphav til mange nye 
spørsmål og funderinger.



274

Arven fra skillingsvisene

Utfordringene og arbeidsoppgavene er altså mange når en utø-
ver finner et skillingstrykk i et gammelt musikkmanuskript. Den 
gamle skrivestilen skaper utfordringer, og det faktum at Holt sang 
en dansk og en svensk skillingsvise for Lindeman, reiser mange 
spørsmål. Som utøver må jeg ta mange ulike valg. Jeg må lære meg 
å lese eldre former for skrift som er fremmede og annerledes, og 
jeg må velge strofer slik at handlingen i visen kan gi mening. Så 
må jeg gjøre en oversetterjobb. Etter hvert vil jeg presentere visen 
som en del av Vestfolds kulturarv og håpe på at mottakerne opp-
fatter det som troverdig. Da hjelper det å kunne si noe om dem 
som har brukt stoffet før meg, som i tilfellet Hans Gulbrandsen 
Holt. Det hjelper å vite at han var seremonimester, og at det finnes 
informasjon om ham i Andebu bygdebok. Ved å dele informasjon 
om en tidligere bruker av visen kan jeg sette visen inn i en historisk 
kontekst og samtidig flette dette sammen med tanker og følelser 
eller stemninger som visen gir meg. På den måten forsøker jeg å gi 
visen ny mening og sette den inn i en sammenheng.

Åkesson beskriver hvordan flere svenske utøvere jobber med 
viser de har hentet fra arkiv eller notenedtegnelser. Maria Röjås 
(lærer på Viskurserna ved Malungs folkhögskola) forteller hvor-
dan hun gir elevene i oppgave å lage egne versjoner av middel-
alderballader. De henter strofer fra ulike varianter av balladene 
slik at de sitter igjen med en egen versjon av historien.34 For 
min del har jeg brukt denne puslemetoden kun på viser hentet 
fra notenedtegnelser. Hvis jeg har lært en vise på gehør, direkte 
fra en annen sanger, har jeg brukt den slik jeg husker å ha lært 
den. Lindeman skrev som oftest ned bare én strofe av hver vise. 
Når jeg har jobbet med hans nedtegnelser, har det derfor vært 
helt nødvendig å lete frem flere strofer blant andre nedtegnelser, 
da det ellers ville blitt stusslig å synge bare den ene strofen. Jeg 
var heldig både med «Rasmus Jen» og «Sinclairvisen», siden 
jeg fant utgaver med mange strofer av disse skillingstrykkene.
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Jeg har prøvd å vise hvordan jeg har brukt mine egne reflek-
sjoner omkring handlingen i visene for å gi dem ny kontekst. 
Hvem jeg er, og hva jeg tenker om handlingen i visene, styrer i stor 
grad mine valg når jeg skal bestemme meg for hvilke strofer jeg 
vil bruke i mine versjoner. Og jeg har ønsket å beskrive hvordan 
jeg prøver å finne informasjon både om visen og om brukerne 
av den, og hvordan dette setter visen inn i en historisk kontekst, 
som jeg kan bruke når jeg presenterer den. Å vite noe om tid-
ligere brukere av en vise, og å kunne si noe om dem, er vanlig 
praksis i folkemusikkmiljøet. En slik praksis har antakelig flere 
funksjoner. En av dem er at utøveren hedrer tidligere brukere av 
visen. Samtidig kan det også hende at dette er viktig for meg som 
utøver for å oppnå troverdighet. Min opplevelse er at det i liten 
grad fortelles om utøverens eget arbeid med å finne og velge ut 
strofer til egne fremføringer. Selv om dette altså utgjør en ganske 
betydelig del av arbeidet med å tilegne seg et nytt repertoar fra 
musikkmanuskripter og notenedtegnelser.

*
Rytmen i den vokale folkemusikken er en viktig del av uttrykket. 
Jeg og flere andre utøvere jeg har pratet med, opplever at dette 
sjelden blir lagt vekt på i læringssituasjoner. For meg ble møtet 
med et sunget poetisk metrum meningsfullt, og jeg har begynt 
å undre meg over hvorfor jeg ikke har oppfattet dette tidligere. 
Her ligger det et stort potensial og gode muligheter for å tyde-
liggjøre for elever og studenter noe som særpreger deler av den 
vokale folkemusikken. Ekgren har stort sett skrevet om nystev 
og gamlestev, men etter mitt syn representerer denne betoningen 
av trykktunge stavelser i den sungne teksten en fremføringsprak-
sis som har fulgt tidligere sangeres fremføringer av fortellende 
viser, hvor selve fortellingen utgjør hensikten med visen. Dette i 
motsetning til for eksempel slåttestev, der hovedbruken har vært 
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sang til dans, og hvor målet har vært å få til en dansbar rytme. 
Men i begge tilfeller vil språklyder og stavelser utgjøre muligheter 
for å skape en rytmisk groove. For å kunne analysere rytmen i 
viser som er sunget på denne måten, vil det være til hjelp å kunne 
litt grunnleggende norsk verselære, særlig for utøvere av vokal 
folkemusikk som tar høyere utdanning. Som fremføringspraksis 
betraktet opplever jeg at teksten kommer så tydelig frem ved 
denne måten å synge på. Skillingsviser og middelalderballader 
består ofte av mange strofer, og for å få til en god formidling kan 
bevisst øving på å synge det poetiske metrumet være verdt å prøve ut.

I læringssituasjoner vil man kunne jobbe mer detaljert og 
presist med å formidle rytmen i fortellende viser hvis man tar 
utgangspunkt i språket og visetekstens poetiske metrum. Jeg 
har valgt å bruke begrepet betoninger/rytmiske markeringer for å 
språkliggjøre hva sangeren gjør med de trykktunge stavel sene i en 
tekst. Det har oppstått diskusjoner omkring begrepet betoning /å 
betone men jeg har ønsket å finne et ord som de fleste har et for-
hold til og vet hva betyr. I tillegg ville jeg beskrive hva vi sangere 
gjør, og dette verbet «å betone» synes jeg fungerer godt for å 
beskrive hva som skjer når vi lar en trykktung stavelse bli en viktig 
rytmisk markering. Mitt inntrykk er at det veldig fort oppstår 
diskusjoner og litt forvirring i samtaler om rytme i den vokale 
folkemusikken, selv med erfarne sangere og folkemusikkforskere. 
Jeg tenker at dette viser at det er behov for å legge større vekt på 
rytmen i den vokale folkemusikkforskningen fremover.

Siden vi finner eldre sangkilder som synger fortellende viser 
(som skillingsviser og middelalderballader) på denne måten både i 
Norge og Sverige, ville det vært interessant å gjøre en større studie 
over eldre sangkilders fremføringspraksis, hva de gjør rytmisk, 
og hvorvidt dette kan knyttes til visetekstens poetiske metrum, 
gjerne med et større utvalg av sangopptak. Videre kunne man 
kanskje også ha sett litt på hvordan dette eventuelt praktiseres 
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av dagens utøvere? Mitt inntrykk er at det blant nåtidige san-
gere fortsatt er noe vanligere å synge på denne måten i Norge 
enn i Sverige, hvor det kan se ut som det er blitt sjeldnere med 
solo-kveding i konsertsammenheng. Kan det være slik at utøvere 
av vokal folkemusikk som stort sett synger sammen med et band, 
velger å ikke synge et poetisk metrum, da det vil kunne by på 
større utfordringer for samspillet?

Hvordan utøvere jobber med tekstmaterialet når de lærer 
inn et nytt repertoar, er som sagt lite utforsket. Jeg har forsøkt 
å overvåke og formidle min egen prosess for å kunne si noe om 
hva som styrer mine valg i dette arbeidet. Jeg ser at jeg er ganske 
politisk i min tilnærming til tekstmaterialet. Jeg har bestemt meg 
for å være mer bevisst på hva jeg vil med en vise. Jeg er egentlig 
ikke så begeistret for politisering av folkemusikken og ser det 
som dypt problematisk når nasjonalistiske grupperinger vil ta 
eierskap over den. Da blir det vanskelig for meg å forsvare min 
egen politisering, og denne innsikten har ført til at jeg vil prøve 
ut andre utgangspunkt fremover når jeg skal velge strofer fra et 
stort tekstmateriale. Jeg har også blitt nysgjerrig på hva andre 
utøvere tenker i møte med visetekster, og hva som styrer deres 
valg i denne prosessen. Fra arkivsøk til notearbeid, fra utvelgelse 
av strofer og frem til selve utførelsen.
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Bob Dylans 
John Wesley Harding
Skillingsviser og sosialbanditter 
etter kjærlighetssommeren

Michael J. Prince

The year 1967, drug-crazed youth
discovered vagrancy as a way of life!

(Frank Zappa, «We’re Turning Again», 1985)

Da den etterlengtede platen John Wesley Harding kom vinteren 
1967, hadde Bob Dylan allerede status som et amerikansk ikon. 
Hans nærmeste rivaler innenfor den yngre generasjonens pop-
musikk var britiske: The Beatles og The Rolling Stones. Selv om 
disse var påvirket av amerikansk musikk – Beatles gjorde covere 
av Chuck Berrys låter, og Rolling Stones var inspirert av delta 
blues-sjangeren –, hadde Dylan vokst frem av det autentiske, 
tradisjonsbevisste amerikanske folkemusikkmiljøet. I tillegg til å 
være et ekte produkt av sitt land var Dylan på midten av 60-tallet 
i en posisjon hvor han kunne påvirke De forente statene. Denne 
posisjonen hadde han opparbeidet seg gjennom sitt kunstneriske 
uttrykk, en sosialkritisk sanglyrikk med røtter i amerikansk 
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historie og med appell til samtiden. I kraft av sin popularitet 
og sitt omdømme som landets sosiale samvittighet kunne han 
bidra til å utforme ideen om hva det ville si å være amerikaner.

Benedict Anderson har beskrevet hvordan en kapitalistisk 
trykkekultur fremmer forestillingen om en nasjon ved å spre en 
felles oppfatning av samtiden (for eksempel gjennom aviser) og 
ideen om et felles område (for eksempel gjennom romaner som 
plasserer en helt på et bestemt sted i landet).1 En del av det akade-
miske arbeidet rundt dette «innbilte fellesskapet» er rettet mot 
staten som nasjon,2 selv om individet også kan oppleve tilhørighet 
til andre grupper, for eksempel klanen, slekten, trossamfunnet 
eller regionen, som eksisterer innenfor eller på tvers av nasjonale 
grenser. Ernst Cassirer vil si at selve språket impliserer en grup-
pefølelse. Å høre en fortelling, et dikt eller en sang tilfredsstiller 
et basalt menneskelig behov, «a deep and ardent desire of the 
individuals to identify themselves with the life of the community 
and with the life of nature».3 Som Roland Barthes har påpekt i 
sitt essay «Myth Today», ligger det i språkets natur å forbinde 
samfunn og natur på en slik måte at gruppens organisering, 
på godt og vondt, blir oppfattet som naturlig.4 Et narrativ blir 
betydningsfullt ved å utvikle seg fra en fortelling om spesifikke 
hendelser til noe som gjennom stadige gjentakelser sier noe om 
samfunnets karakteristiske trekk. Fortellingen utvikler seg fra 
en historisk-materialistisk kjerne til å bli nærmest et fasit-narrativ 
som bidrar til identitetsbygging – en kulturmyte.

For å bli en kulturmyte, eller en ikonisk del av en kulturmyte, 
må altså den historisk-materialistiske kjernen (en virkelig person, 
en handling eller et sted) forvandles. Helteeposer, fortellinger om 
store seire eller tap i krig, eller andre skjebnesvangre konflikter, 
er typiske narrativer som kan brukes som råstoff. Etter den første 
beretningen, enten muntlig eller skriftlig, er muligheten der for 
å appropriere hendelsen, slik at den metaforisk kan forestille 
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noe annet. Denne modellen for kultur- og litteraturkritikk har 
lenge vært i bruk innenfor amerikanske studier, og forskere som 
senere ble assosiert med American Myth and Symbol School, har 
siden 1950-tallet bidratt med et betydelig teoretisk rammeverk.5 
En vellykket kulturmyte kjennetegnes ved at den brer seg ut 
og dekker en så stor del av samfunnets ulike symboler og iko-
ner at den kan omfatte motstridende ideologier.6 Blant disse er 
heltefortellinger og narrativer om mennesker som har opplevd 
dramatiske hendelser eller utført enestående, tapre handlinger.

Én type fortelling har hovedpersoner som ligner antihelter, 
slik at samfunnet kan høste lærdom av noe som ved første øyekast 
virker mindre positivt og verdig, for eksempel tyveri eller drap. 
Hovedfiguren i noen av disse fortellingene kan betegnes som en 
«sosialbanditt», det vil si en som er offentlig erklært kriminell, 
men som kan sies å ha handlet ut fra god vilje. Han eller hun er 
dessverre kommet på villspor – selv om vedkommende har hatt 
gode grunner å bryte loven. Prototypen på en slik antihelt er 
Robin Hood, som stjal fra de rike og ga til de fattige, slik sir Wal-
ter Scott har skildret ham i sitt nasjonalromantiske mesterverk 
Ivanhoe. Robin Hood er en gjenganger i britiske skillingsviser, 
broadside ballads, i England fra 1500-tallet og utover.7 I visse 
samfunn kan altså tyven romantiseres.

Et annet eksempel er Jesse James i USA. Kilden til hans re-
nommé som sosialbanditt er de mange forbrytelsene som ble 
innlemmet i det kulturelle arkivet – først i avisoppslag, deretter 
i fiktive fortellinger (noveller i hefteform) og så i sang. For hver 
gang fortellingen gjentas, og for hver ny sjanger som tar opp nar-
rativet, tømmes det for sin historisk-materialistiske virkelighet 
og fylles med en ideologisk vridd kulturmyte. Snart blir James’ 
tilhørighet til Ku Klux Klan glemt, og da fremstår han og gjen-
gen hans som sosialbanditter som tar et oppgjør med jernbanens 
urettferdige utnyttelse av småbyer i Vesten og med likegyldigheten 
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til hovedstadens politikere.8 Det som skjedde med narrativet om 
Jesse James, er i formen ikke så forskjellig fra dannelsen av Robin 
Hood-myten, hvor hendelser og legender har vært råstoff for folke-
viser, skillingsviser, film og fjernsyn fra det 16. århundre og frem 
til i dag. Et publikum som hygget seg med å synge og høre på en 
broadside ballad eller skillingsvise, ville derfor føle seg hjemme i 
et samfunn som verdsatte denne underholdningsformen.

I dag forklarer medie- og musikkforskere hvordan særlig unge 
mennesker danner en individuell identitet og en viss klanfornem-
melse ut fra sitt valg av musikk og artister.9 I de sene 1960-årene 
kunne en som nettopp hadde pakket ut en LP-plate av Bob Dylan 
og satt den på platespilleren, føle seg som en del av en større gruppe, 
om ikke annet som et medlem av en gruppe som verdsatte artis-
ten og sangenes musikalske og semantiske kvaliteter. Broadside 
ballads fra det 18. århundre og LP-er fra midten av 20. århundre 
har noen likhetstrekk for sine respektive publikum og tilhengere.

Fra 1961 var Dylan del av en stor gruppe folkemusikere som 
spilte på folkemusikklubben The Gaslight i Soho-området i 
New York City. Der trykket de en liten lokalavis, Broadside, 
grunnlagt i 1962 som en søsterpublikasjon til Sing Out!. Særlig 
Broadside hadde et politisk perspektiv, det gjaldt både de som 
skrev politiske sangtekster, og – i skillingsvisens ånd – de som 
hadde lyst til å synge politiske sanger.10 På forsiden til Broadside 
nr. 6 fra mai 1962 var for eksempel både notene, gitargrepene 
og teksten til «Blowin’ in the Wind» av Bob Dylan avbildet. 
Blant folkemusikere i kretsen rundt Arlo Guthrie og Pete Seeger 
var det i denne perioden en «topical song explosion the likes of 
which hadn’t been seen since the great union-organizing period 
three decades earlier».11 Seeger mente at Dylan var blant de 
mest talentfulle. Det finnes opptak fra denne tidlige perioden i 
Dylans karriere, og i 2011 ga Wonderland Records ut et begrenset 
antall sett med fire CD-er med Dylans intimkonserter i diverse 
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folkeklubber, privathjem og leiligheter under tittelen Broadsides, 
Ballads and Blues. Den første sangen i samlingen er «Ballad 
of Donald White», som handler om en fange som venter på 
henrettelsen, et kjent motiv fra skillingsviser. Senere i karrieren 
tok Dylan avstand fra rollen som protestsanger og gikk over til 
rock, noe en del av publikumet ble opprørt over. Men i 1967 var 
Dylan fremdeles regnet som den største amerikanske artisten 
som var opptatt av sosial rettferdighet.

Bob Dylans plateutgivelse fra desember 1967, etter den be-
rømte «kjærlighetssommeren», var en skillingsvise-aktig gest 
til et samfunn som tvilte på seg selv. LP-er i det 20. århundre 
har likheter med broadside ballads og skillingsviser. Begge kan 
skape et rom som kan bære kulturmyter i en tid hvor samfunnet 
er i stor endring. Lik Robin Hood-figuren i engelske broadside 
ballads, med en popularitet som antyder en sterk forbindelse 

Forsiden til Broadside nr. 6, mai 1962 var en Bob Dylan-sang.
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mellom sosialbanditten og sjangeren, er John Wesley Harding en 
serie med folkemusikk-aktige sanger som beskriver et samfunn 
hvor denne typen antihelt er en velkommen figur.

Den sosiale funksjonen til broadside 
ballads og skillingsviser
Ifølge Lars Eckstein fungerte engelske broadside ballads i de før-
ste to tiårene av det 19. århundret som en motvekt til en økende 
«moralsk panikk» knyttet til det å være engelsk. Med et stadig 
voksende imperium (til tross for tapet av store deler av Nord-Ame-
rika) og flere eksotiske, fremmede mennesker i London, kunne en 
felles folkelig musikktradisjon som lenge hadde vært i bruk (siden 
1477 i England), minske uroen over de store forandringene i felles-
skapets identitet. Eckstein påpeker at den moralske panikken fra 
1800 til 1820 ikke bare gjaldt det britiske samfunnet, men at den 
også førte med seg tvil om autentisiteten i kunstneriske uttrykk, 
for eksempel i teatret.12 Broadside ballads defineres etter to kri-
terier: det trykte mediet og «a specific culture of performance». 
Eckstein legger vekt på to aktiviteter ved fremføringen: for det 
første selve sangen, men i like høy grad salget av broadside-arket 
med den samme teksten. I grove trekk regnes disse balladene som 
arbeiderklassens litteratur. I hvert fall kan man si at markedet hvor 
de blomstret, fantes i et byrom med puber og kanskje ikke langt 
fra et trykkeri.13 Ut fra fremføring, salg og innhold er broadside 
ballads en pålitelig kilde til populær smak og populære meninger.14 
Selv om emnene kan overlappe hverandre, er det mest aktuelt å 
se på følgende kategorier: nyhetsviser, forbryterviser, streikeviser 
og historiske viser, som handler om hendelser i fortiden. Som Siv 
Gøril Brandtzæg skriver om nyhetsviser, balanserer de mellom 
den historisk-materialistiske hendelsen (de «sanne» nyhetene) 
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og en «tendency to moralize and defame».15 Jeg ser det som et 
aksiom at broadside ballads og skillingsviser i de andre kategoriene 
formidler tydelige moraliseringer og fordommer; kort sagt speiler 
de en populær og til dels rådende ideologi.

Et annet viktig aspekt var selve melodien. Som Eckstein skriver: 
«the intended performative effect, i.e. the need to attract a crowd and 
to foster shared sentiment and identification» var til dels avhengig av

the cultural capital that buyers would have associated with the 
tune. […] In all this, the specific music and melody would have 
been vital in providing a more general sense of ‘familiarity’ which 
backs up the implicit appeals to the audience to participate both 
vocally and financially.16

For eksempel på LP-en John Wesley Harding brukte Dylan den 
velkjente melodien til «Joe Hill» i en låt som appellerte til dem 
som sympatiserte med arbeiderklassen, «I Dreamed I Saw St. 
Augustine».

Helt fra starten var broadside ballads en uttrykksform for 
folket, og siden det folkelige virkelighetsperspektivet ofte fant feil 
med autoritetene, ble fortellinger om sosialbanditter en gjenganger 
i sjangeren. I engelsktalende samfunn var ingen oftere represen-
tert enn Robin Hood, hovedfiguren i mer enn tretti titler i F. J. 
Childs femte bind av English and Scottish Ballads. Han kjemper 
mot korrupte prester, «the Sheriff of Nottingham» og store 
kjemper.17 Så populært var sosialbanditt-temaet i Amerika at Eric 
Hobsbawm introduserte figuren som en historisk arketype i boken 
Primitive Rebels (1959). I en senere bok, Bandits fra 1969, skriver 
han at «country people» ofte opplever at de er atskilt fra main-
stream-samfunnet.18 Dette skaper en situasjon hvor de ofte velger 
en «outlaw» som helt. Der står også Bob Dylan og hans LP fra 
1967, John Wesley Harding. Med denne platen ser Dylan endringer 
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og utviklingstendenser i det amerikanske samfunnet som han tar 
avstand fra gjennom sitt særegne kunstneriske uttrykk.

John Wesley Harding og 
 amerikansk moralsk panikk
I 1960-årene var USA midt i en økende moralsk panikk: En kraf-
tig opptrappet konflikt i Sørøst-Asia dominerte nyhetsbildet, et 
attentat på en populær president var et ferskt og vondt  minne, og 
Sovjetunionen var en betydelig ideologisk motstander. I tillegg 
vokste skillet mellom boomer-generasjonen og foreldrene deres for 
hvert år, og beatniks holdt på å forvandle seg til en enda mer ekso-
tisk generasjon av hippier. I populærkulturen fikk grupper som The 
Beatles, The Kinks og The Rolling Stones mye oppmerksomhet. 
De ble omtalt som «den britiske invasjonen» fordi de tok med seg 
og (re)importerte deler av amerikanske blues- og pop-tradisjoner. 
Britisk musikk tok over en økende del av popmusikkens spilletid 
på radio. Dette var også et resultat av en fremmed og fremmed-
gjørende musikkultur som baserte seg på kraftige psykedeliske 
narkotiske stoffer, og som blomstret på klubber i Los Angeles og 
arenaene i San Francisco.19 Med så mange forandringer i luften 
og så mye tvil omkring Amerikas nasjonale identitet opplevde 
USA midt i 60-årene en «moralsk panikk» knyttet til hva landet 
skulle være, og hva det skulle bli. Selv om den yngre generasjonens 
musikk og det tilhørende miljøet var det mest hørbare og synlige 
uttrykket for perioden, fikk dette også betydelige politiske kon-
sekvenser. På slutten av 1950- og begynnelsen av 1960-tallet fant 
det sted en politisk oppvåkning blant de unge venstreorienterte 
i både New York og San Francisco, og lydsporet til denne bølgen 
var protestmusikk av folkelig art, for eksempel spilt av Dylan. 
Men man kan si at den unge politiske venstrefløyen som hadde 
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hatt stor fremgang under «the Berkeley Free Speech Movement», 
gikk i oppløsning under en stadig strøm av syre.20 I mai 1967 ble 
dette meislet inn i folks bevissthet i form av en lengre artikkel om 
Haight-Ashbury-miljøet i San Francisco, trykt i The New York Ti-
mes Magazine og skrevet av den innsiktsfulle journalisten Hunter 
S. Thompson. «A lot of cheap labels describe what is happening 
in the Hashbury, but none of them make much sense: the love 
generation, the happening generation, the combine generation, 
and even the L.S.D. generation. The last is the best of the lot 
[…].»21 Thompsons artikkel var likevel tam sammenlignet med 
de sensasjonelle og overdrevne nyhetsrapportene som florerte på 
TV-skjermen, i avisene og i mindre tidsskrifter.

Om alt dette var forstyrrende for den amerikanske borgerlig-
heten, var situasjonen like forvirrende blant Dylans tilhengere. 
29. juli 1966 havnet han i en alvorlig motorsykkelulykke, og mens 
hans rekonvalesens var svært produktiv – The Basement Tapes 
(1975) ble tatt opp i denne perioden – kom det nesten ingen 
nyheter om ham. Hans forrige album var dobbelt-LP-en Blonde 
on Blonde (1966), spilt inn i Nashville og mest kjent som Dylans 
egen visitt innom det psykedeliske lydbildet, «that wild mercury 
sound», med enkelte tekster like utfordrende som på Highway 
61 Revisited. Både i sammensetningen av instrumenter og selve 
sanglyrikken skulle hans nyeste album, John Wesley Harding, 
bli så langt fra psykedelisk rock som man kunne tenke seg.22

Mens man kan spekulere over hvorvidt trafikkulykken påvirket 
Dylans produksjon, er det kjent at han brukte tiden til å tenke alvor-
lig over sitt neste skritt, både i privatlivet og i studioet, selv om det 
ikke ble sagt noe eksplisitt av Dylan ved utgivelsen av platen.23 Tre 
år senere så han seg tilbake og sa: «I […] didn’t sense the importance 
of that accident until at least a year [later]», dvs. tidspunktet da 
han begynte innspillingen.24 Uansett betydning var tonen på John 
Wesley Harding betraktelig mer alvorlig enn på Blonde on Blonde. 
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Før ulykken hadde han vært på en landsdekkende turné, og han 
var blant de «tre store»: Dylan, The Rolling Stones og The Beatles. 
Mens Dylan kom seg fysisk, ga Columbia ut en Greatest Hits-plate 
som ble godt tatt imot. Men da John Wesley Harding kom, hadde 
flere store spillere rykket opp til popmusikkens øverste divisjon. 
Under hans forlengede taushet florerte den psykedeliske rocken: 
The Beatles ga ut Revolver og Sgt. Pepper, og både Jimi Hendrix 
og The Doors ble populære med gåtefulle sangtekster, implisitte 
referanser til narkotika og innovative lydbilder. Til og med The 
Rolling Stones kunne ikke la være å prøve seg i psykedeliske ab-
straksjoner med Their Satanic Majesties Request.25

Som et svar til de skrikende fargene på omslagene og den in-
trikate studio-lydsammensetningen var Dylans plate nesten spar-
tansk og asketisk i utførelse. Den hadde sanger som kunne være 
dagsaktuelle for folk som slet for sitt daglige brød, i motsetning 
til hippiene som betegnet seg selv som «the beautiful people». 
For dem som ikke fant gjenklang i psykedelisk rock, fungerte LP-
en John Wesley Harding på lignende måte som broadside ballads 
og skillingsviser, som appellerte til folk med et mer konservativt 
bilde av Amerika, musikalsk som kulturelt. Innspillingen fant 
sted i Nashville, Tennessee, og omslaget viser Dylan som en 
ikonisk amerikansk figur. Hele LP-ens sangliste vitner om denne 
tematikken i ånden av broadside ballads og skillingsviser, særlig 
«I Dreamed I Saw Saint Augustine», «Dear Landlord» samt 
den sangen som gir platen sin tittel, «John Wesley Harding».

John Wesley Harding som kulturell artefakt

Episenteret for det nordamerikanske musikkproduksjonsmiljøet 
hadde flyttet vestover. Detroit, New York og Nashville holdt 
alle på med sitt, men fra 1960 til 1965 var det mer penger å tjene 
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på platesalg i San Francisco og Los Angeles. Der ble også mye 
rockemusikk skapt, og Los Angeles overtok som plateselska-
penes hovedstad før tiåret var omme.26 John Wesley Harding 
ble derimot tatt opp i Columbia Musics Nashville-studio, et 
sted som hovedsakelig ble brukt av country & western-sangere. I 
motsetning til de nye utgivelsene av The Beatles og The Rolling 
Stones var det ingen «studio magic» på JWH. Mens Sgt. Pepper 
og Satanic Majesties umulig kunne spilles «live» på konsert, var 
dette enkelt med JWH: Dylan på akustisk gitar, munnspill og 
litt piano; en bassist og en trommis. Sangene var korte, direkte 
og nesten nakne sammenlignet med den forrige LP-en hans. Før 
utgivelsen kom det et svakt hint om at denne platen skulle dra i 
annen retning enn den daværende samfunnsstrømmen. Det ble 
antydet i en kort artikkel i Rolling Stone: «Dylan has been seen 
in public in Nashville. The beard is a chin and jawline bush that 
makes him look like Abraham Lincoln, particularly since his hair 
is shorter and he is sporting a black, Mennonite-style hat.»27 Både 
musikken, valget av innspillingslokale og Dylans utseende gir 
et merkbart konservativ preg sammenlignet med det daværende 
rockemusikkmiljøet ved inngangen til det omstridte året 1968.

Omslaget var i samme ånd: en enkel rødbrun mappe med et 
foto midt på forsiden. Der står Dylan i midten foran et stort tre, 
som en ung Lincoln i en beskjeden svart hatt. Han ser ut som 
en ekte pioner fra en amerikansk western. Bak ham står en solid 
kar med et steinete, uttrykksløst ansikt, og til venstre og høyre 
for Dylan står det to menn med asiatiske ansiktstrekk som ved 
første blikk minner om nordamerikanske indianere, kanskje 
inuiter. Indianere var de vel, men ikke fra et reservat. Baul-mu-
sikerne Parna og Luxman Das kom fra Bengal; de brukte et 
studio i nærheten og var på besøk da bildet ble tatt på Dylans 
eiendom i Woodstock.28 Selv om han var omgitt av musikere som 
i 1967 ville blitt ansett som høyst eksotiske, ser Dylan ut som 
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et ikon fra en tidlig epoke i det amerikanske folkets historie. I 
sin analyse av Dylans sanglyrikk fra 1965 til 1967 skriver Louis 
A. Renza at flere kritikere legger merke til at «Dylan infuses 
his self-referential subject with a social-mytho logical patina of 
the American Western, in which he casts himself as an outlaw 
hero».29 På omslagets bakside er artisten, tittelen, innholdet 
og medmusikerne plassert på øverste halvdel. Nederst finnes 
en kort lignelse som handler om et besøk av tre konger.  Renza 
har tolket disse som tre typer fans blant Dylans publikum, 
men for å komme til en slik tolkning kreves det mer energi 
enn en alminnelig kjøper av en Dylan-plate trolig har lyst til å 
bruke.30 Tittelens forbokstaver «JWH», en fortelling om tre 

I desember 1967 kom den etterlengtede Dylan-platen.
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konger på omslaget og to sangtitler med et tydelig kristelig preg 
er imidlertid nok til å antyde et religiøst element i verket. Den 
lille tvetydige fortellingen er også en implisitt invitasjon til å 
tolke sangtekstene.

Sanglisten, i rekkefølge som på platen, gir et godt inntrykk 
av temaene som dominerer: sosial rettferdighet og religiøs tro.

Side 1: John Wesley Harding, As I Went Out One Morning, I 
Dreamed I Saw St. Augustine, All Along the Watchtower, The 
Ballad of Frankie Lee and Judas Priest, Drifter’s Escape.
Side 2: Dear Landlord, I Am a Lonesome Hobo, I Pity the Poor 
Immigrant, The Wicked Messenger, Down Along the Cove, I’ll 
Be Your Baby Tonight.

På side 1 er det en rekke alvorlige sanger som refererer til Ame-
rikas historie og episoder som skaper en sær, men autentisk 
jere miade. Tittelsangen er om en faktisk kriminell fra det 19. 
århundre som aldri tidligere har vært ansett som en sosialbanditt. 
Neste sang omtaler en «fair damsel» og Tom Paine, den kjente 
forfatteren av Common Sense. Den tredje om St. Augustine 
starter med samme setning som den velkjente fagforenings-
salmen, «Joe Hill». «All Along the Watchtower» fortsetter 
den religiøse tonen, og det gjør også den følgende sangen, om en 
person som heter «Judas Priest». Siste låt på første side handler 
om en ulykkelig omstreifer.

Side 2 fortsetter med samme patos med en leieboer som ikke 
kan betale husleie. «I Am a Lonesome Hobo» har en hoved-
figur fra depresjonstiden, og «I Pity the Poor Immigrant» sikter 
lenger tilbake til de store amerikanske immigrasjonsbølgene i 
det 19. og tidlige 20. århundre. «Wicked Messenger» fortsetter 
jeremiade-tonen som har dominert hittil. Så endres stemningen. 
De siste to låtene er lettere og tar med piano og pedal-steel i en 
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oppmuntrende country blues-stil som er kjent som en forsmak 
på Dylans neste LP, Nashville Skyline. Særlig gjelder dette siste 
låt, «I’ll Be Your Baby Tonight». Spilletiden for hele platen er 
merkverdig kort, og sangene er konsise. Bare «The Ballad of 
Frankie Lee and Judas Priest» har flere enn tre vers. Den siste 
låten er den eneste som har en bro.

Tekstene på platen sikter til, og handler i stor grad om, et 
Amerika som trolig var mer gjenkjennelig for foreldrene til Dy-
lans tilhørere enn for selve fansen. John Wesley Harding gir et 
bilde av et Amerika som falmet og bleknet etter den fargerike 
musikalske britiske invasjonen og den psykedeliske rocken – et 
Amerika som dreide seg mer om fellesskap og velferdsideologi 
enn selvrefleksjon influert av narkotika.

Skillingsvisenes taktikk og strategi: 
tre sanger fra John Wesley Harding
I tillegg til Dylans egen forbindelse til broadside ballads i det 
musikalske miljøet hvor han først fant sin stemme, er det visse 
formelle og tematiske trekk som denne LP-en deler med skil-
lingsvisene, og som kommer til syne ved nærlesing av tre låter: 
«I Dreamed I Saw St. Augustine», «Dear Landlord» og tittel-
sangen «John Wesley Harding».

«I Dreamed I Saw St. Augustine» har et tydelig formelt 
karaktertrekk til felles med broadside ballads og skillingsviser: 
Den er sunget på en kjent melodi, en som er forbundet med 
fagforeningskonflikter i 1910-årene, nemlig streikevisen «Joe 
Hill». «I dreamed I saw St. Augustine, Alive as you or me» 
er i tekst og melodi slående nær «I dreamed I saw Joe Hill last 
night, As alive as you or me». I begge sangene hører vi om et so-
vende menneske som mottar et viktig budskap fra en død mann. 
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Men der tar likheten slutt, og Dylan bruker disse forskjellene 
for å understreke patosen i sin låt. Istedenfor den optimistiske 
«‘I never died’, said he», kommer Dylans drømmefigur med et 
dystrere budskap, det stikk motsatte: «No martyr is among ye 
now, Whom you can call your own.» Ikke nok med det, men 
sangeren selv «dreamed I was among the ones, That put him 
out to death». I motsetning til det optimistiske budskapet i 
«Joe Hill» – «‘Takes more than guns to kill a man’, Said Joe, 
‘I didn’t die’» – har de ingen martyr lenger, og jeg-personen har 
selv medvirket til drapet på St. Augustine. Som en påminnelse 
om den svekkede solidariteten i det amerikanske samfunnet gjør 
melodien, tekstene og handlingen denne sangen til et motstykke, 
en moderne oppdatering av originalen. Trettisju år etter plateut-
givelsen legger Dylans tanker om den historiske Joe Hill beslag 
på over tre sider i hans selvbiografi. Han beundrer Hill for å leve 
et enkelt liv og ser på ham som en messiansk figur. Han regner 
Hills låt «Pie in the Sky» som en forløper for Woody Guthries 
musikk. «I didn’t compose a song for Joe Hill. I thought about 
how I would do it, but I didn’t do it.»31 Kanskje ikke, men han 
har uten tvil skrevet en sang om Joe Hill, om hvorvidt Amerika 
trenger en Joe Hill, og om at amerikanerne må innse det brutale 
faktum at de ikke har noen.

«Dear Landlord» åpner B-siden av platen. I likhet med den 
forrige sangen henter også denne næring fra det store fellesskapets 
velferdsideologier som gradvis ble visket ut av den amerikanske 
populærkulturen. Og i likhet med de andre to sangene er den 
forholdsvis enkelt oppbygd, som en monolog, eller én side av en 
samtale, i dette tilfellet i brevform, mellom en leietaker og en 
huseier. Mens mesteparten av teksten dreier seg om å bli enige 
om betalingen av husleien, er den samtidig en sår påminnelse om 
at tidene er dårlige for både eier og leier. I første vers bønnfaller 
leietageren huseieren:
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Dear landlord,
Please don’t put a price on my soul.
My burden is heavy,
My dreams are beyond control.
When that steamboat whistle blows,
I’m gonna give you all I got to give
And I do hope you receive it well,
Dependin’ on the way you feel that you live.

Brevet åpner med å be huseieren om ikke å sette en pris på 
leie takerens sjel. Pakket inn i denne enkle henstillingen ligger 
spørsmålet: Dersom det var en pris på hans sjel, hvem skulle i 
så fall kjøperen være? I korte trekk er bønnen metaforisk: Han 
vil unngå å selge sjelen til djevelen. Selv om byrden er tung, er 
drømmene grenseløse, en situasjon velkjent for både amerikanske 
arbeidere og et borgerskap som strever, og som ønsker seg noe 
bedre. Leieboeren venter på et dampskip som skal ankomme, 
noe som impliserer at han venter penger eller varer som han kan 
bruke for å betale en del av det han skylder. Håpet er at huseieren 
mottar den delen han kan tilby. Men dette er avhengig av hvordan 
huseieren velger å forholde seg til de overordnede økonomiske 
forholdene som styrer dem begge. I andre vers møtes eieren med 
ny forståelse:

Dear landlord,
Please heed these words that I speak.
I know you’ve suffered much,
But in this you are not so unique.
All of us, at times, we might work too hard
To have it too fast and too much,
And anyone can fill his life up
With things he can see but he just cannot touch.



301

bob dylans john wesley harding

Her møtes de to motpartene på kapitalismens felles arena. Det er 
tydelig at de er kjent med hverandre, og at leietageren anerkjenner 
og respekterer huseierens anstrengelser. Men det er egentlig en 
situasjon som de begge har til felles: å prøve å jafse i seg en (for 
stor) bit av det som markedet tilbyr. Siste vers inneholder en 
avtale, et kompromiss som kan tolkes som en kontrakt mellom 
arbeid og kapital:

Dear landlord,
Please don’t dismiss my case.
I’m not about to argue,
I’m not about to move to no other place.
Now, each of us has his own special gift
And you know this was meant to be true,
And if you don’t underestimate me,
I won’t underestimate you.

Kort og enkelt har leietageren lagt frem sin sak. Ingen videre 
argumentasjon – han skal ikke skifte bosted. Men de siste fire 
linjene antyder at saken på en måte er løst. De har hver sin «spe-
cial gift», det vil si, i denne situasjonen har arbeideren det han 
har å gi, og det har huseieren også. Dylan kommer her med en 
vurdering av mennesker i et økonomisk språk som likner det 
vi så i første vers: Jeg skal ikke verdsette deg for lavt, hvis du 
ikke verdsetter meg for lavt. Den overordnete situasjonen som 
belyses av denne sangteksten, er: Tidene er tøffe, jeg kommer 
til kort i denne måneden, men vær grei, du vet hvordan det er. 
Med gjensidig overbærenhet kan dette kapitalistiske rollespillet 
fortsette som før, ved at begge parter beholder sitt menneske-
verd. Denne sangen er ingen revolusjonserklæring, men heller 
en situasjonsrapport om to parter som opplever undertrykkelse 
fra et økonomisk system begge er tvunget til å delta i.
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Tittelsporet på John Wesley Harding tar for seg en historisk 
skikkelse, John Wesley Hardin, uten «g». Den starter LP-en, 
og Dylans umiskjennelige stemme synger ut etter bare to takter:

John Wesley Harding
Was a friend to the poor,
He travelled with a gun in every hand.
All along the countryside,
He opened many a door,
But he was never known
To hurt an honest man.

Med denne innledningen har Dylan skissert en typisk sosial-
banditt, men den historiske Hardin var ikke kjent for å være 
like godhjertet som Dylans Harding. Som revolvermann fra 
Texas var Hardins liv og ry en del av en større konflikt som fant 
sted etter den amerikanske borgerkrigen, kjent som «Western 
Civil War of Incorporation». Den foregikk hovedsakelig i Texas, 
Montana og California (under gullrushet) i siste halvdel av det 
19. århundret, frem til 1890. Kampen sto mellom to borgerverns-
grupper: de som samlet seg rundt de store «incorporations» med 
forretningsinteresser (gruveeier, kvegeiere og jernbane-eiere), på 
den ene siden, og de som ble økonomisk utnyttet av arbeidsgi-
verne og fordrevet fra småbrukene sine, på den andre. De store 
økonomiske interessegruppene hadde andre planer for landet 
enn nybyggerne, som sosialbandittene forsvarte.

The incorporation gunfighters were often northern in backgro-
und and members of the Republican party. Frequently southern or 
Texan in their roots and Democratic in politics were the dissident 
resister gunfighters, some of whom, like Jesse James and Billy the 
Kid, were mythologized as […] «social bandits» […,] a notable 
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lawbreaker widely supported, paradoxically, by law-abiding mem-
bers of society.32

Man kan merke seg at konflikten på sett og vis var en forlengelse 
av den amerikanske borgerkrigen, med de store kapitalistiske in-
teressene hovedsakelig fra nord-øst stilt opp mot nybyggerne som 
måtte flykte fra sydstatene etter borgerkrigen for å skape et nytt 
liv på prærien. Under disse omstendighetene ville tog- og bankran 
tolkes som et slag for rettferdighet på vegne av de undertrykte. 
Det er lett å trekke paralleller til arbeiderbevegelsens konflikter 
i «I Dreamed I Saw St. Augustine», siden den historiske Joe 
Hill ble henrettet i den vestlige staten Utah av gruveeiere i 1915.

Som sønn av en metodistpredikant var John Wesley Hardin 
litt av en gåte. Han var femten år gammel da han drepte for første 
gang. Offeret var en svart gutt på hans egen alder, og ifølge enkelte 
kilder (bl.a. Encyclopædia Britannica) ble han dømt som rasist. Selv 
om han satt i fengsel nesten halvparten av livet, klarte han å rømme 
flere ganger, og i løpet av ni år skal han ha drept 21 menn i dueller.33 
Det er usikkert hvor mange han drepte i alt, men ingen kilder 
motsier at han var den dødeligste av alle revolvermenn i Vesten.

‘Twas down in Chaynee County,
A time they talk about,
With his lady by his side he took a stand.
And soon the situation there
Was all but straightened out,
For he was always known
To lend a helping hand.

Utrolig nok finnes det ingen «Chaynee County» i hele USA. 
Men det andre verset av Woody Guthries «Pretty Boy Floyd», en 
vise om en mer moderne sosialbanditt av samme kaliber, plasserer 
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hovedpersonen i «the town of Shawnee». I Guthries låt var dessu-
ten «[h]is wife beside him in his wagon». Floyds dyder ligner Har-
dings: Han betalte husleie for en arbeidsløs og leverte dagligvarer 
til de sultne på juledagen. På mange måter så Dylan seg selv som 
Guthries musikalske arving, både i kunstnerisk gjennomføring og 
folkelig ideologi. «Pretty Boy Floyd» er en av de fire Guthrie-låtene 
Dylan nevner i selvbiografien.34 Det virker med andre ord som 
om Dylans sang er en hyllest til Guthries låt. Guthrie bruker en 
historisk skikkelse som var kjent som sosialbanditt, med konkrete 
og dels legendariske hendelser. I «John Wesley Harding» bruker 
Dylan et alias for Hardin, og Hardings dyder er generiske: Han er 
de fattiges venn, ordner opp i vanskelige situasjoner, og han er kjent 
for å være hjelpsom. Den dødeligste revolvermannen i hele Det ville 
vestens blodige historie blir dermed omskapt til en speidergutt.35 
Det antydes likevel noe kriminell virksomhet i siste vers.

All across the telegraph
His name it did resound
But no charge held against him
Could they Prove.
And there was no man around
Who could track or chain him down,
He was never known to make a foolish move.

Stilistisk griper Dylan tilbake til kjente trekk ved broadside 
 ballads. Han plasserer hovedfiguren i en tilsynelatende histo-
risk geografi (det oppdiktete Chaynee County) og i en historisk 
periode kjent for konflikter, som bruken av telegrafen og «A time 
they talk about» antyder. Ved å lage en sosialbanditt ut av Har-
din gjenspeiler sangteksten like fullt den forlengede konflikten 
mellom den sydlige delen av landet som hovedsakelig ernærte 
seg av landbruksøkonomi, og de mer industrielle nordstatene.
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Platen ble spilt inn i sydstatene, og tittelen viser til en helt som 
hadde sympati og kjempet for sydstatenes verdier. I Chronicles 
skriver Dylan at den amerikanske borgerkrigen var en kamp 
mellom to motstridende verdenssyn: et i sydstatene, hvor man 
hadde et naturlig og organisk forhold til døgnrytme og årstider, 
og et i nordstatene, som var tilpasset livet og arbeidet etter klokke 
og kalender. Dylan ser på denne krigen som en skjebnesvanger 
hendelse i Amerikas historie: «The godawful truth of that would 
be the all-encompassing template behind everything that I would 
write.»36 Det som Dylan har skapt ut av de tynne historiske tråde-
ne fra Hardin, er en sosialbanditt som strever for å beholde noen 
av de mer folkelige verdiene. På omslagets forside står det «Bob 
Dylan» øverst og «John Wesley Harding» rett under. Så kommer 
et stort foto av Dylan og venner i tilsynelatende frontier-bekled-
ning, slik at Dylan er John Wesley Harding. Ikke den blodtørstige 
revolvermannen fra 1800-tallet, men en snillere versjon. Kanskje 
ikke den sosialbanditten vi ønsker oss, men den vi trenger i en tid 
da folkemusikkens rettferdighetsstrøm blir oversvømmet av mer 
eksotiske, egoistiske og kommersielle musikksjangre. Det er ikke 
noen bedre måte å fremstille en slik mytologisk antihelt på enn ved 
å gå tilbake til idealene fra sangene som ble trykket i Broadsides.

I John Wesley Harding stiller Dylan opp med musikk som 
henspiller på en velkjent sjanger som sirkulerte der trykkerier 
fantes, slik at broadside ballads kunne bli en kulturmyte i seg selv. 
Skal man snakke til folket med et budskap, med viktige nyheter 
eller advarsler, er dette et naturlig valg. Broadside ballads og skil-
lingsviser er for Dylan som et kulturelt redskap som kan gjenreise 
samfunnet. Disse kan inkludere huseiere, fagforeningsledere, til 
og med en sosialbanditt. På denne platen bruker Dylan strategier 
og taktikk fra skillingsvisenes tid. Musikalsk er det direkte og 
intimt, og det har en klar appell til tapte folkelige verdier knyttet 
til rettferdighet i landet.
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and Myth (1950) regnes som den første monografien som bruker 
begrepet «myte» på den måten. Innenfor amerikanskstudier er 
det i tillegg vesentlige bidrag fra Leo Marx’ The Machine in the 
Garden (1964), Annette Kolodys The Lay of the Land: Metaphor 
as Experience and History in American Life and Letters (1975) 
og Richard Slotkins Regeneration through violence-trilogi som 
slutter med Gunfighter Nation: The Myth of the Frontier in 
Twentieth-Century America (1992).

 6 Barthes’ velbrukte eksempel er av en svart afrikansk gutt, 
åpenbart et kolonialt subjekt, som står i giv akt for den franske 
trikoloren, selve emblemet for Frankrike som et flerkulturelt 
imperium (Barthes 2009, 139–44). I likhet med amerikanske 
kulturforskere kan man nevne at mens ungdom i USA kledde 
seg ut som indianere, beskrev den amerikanske ambassadøren til 
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Paus-Posten
Nyhetsviser som politisk satire

Bjarne Markussen

Ole Paus er ikke den første artisten som har blitt klaget inn til 
Kringkastingsrådet, men han er trolig den eneste som har blitt det 
av både kristne og kommunister. Det skjedde på under et halvt 
år. Medlemmer av AKP (m-l) krevde spilleforbud mot «Viise 
vedr. den nu så bekjendte og i alle skikkelige menneskers om-
dømme afskyelige bombeeksplosjonen i Bokhandelen Oktober 
i Tromsø by», som havnet på Norsktoppen høsten 1977, mens 
medlemmer av Kristelig Folkeparti ville stoppe «Satan lever», 
som ble fremført første gang på TV i januar 1978. Selv svarte 
Paus med å trykke en rød hanske på omslaget av sitt neste album 
– et symbol på spilleforbud – for å spare NRK for jobben. Her 
møter vi kunstneren som (forholdsvis) ung mann, kamplysten og 
uforferdet, lenge før han gjorde kirkerommet til en konsertsal.

Fellesnevneren for de to sangene er Paus-Posten, et platepro-
sjekt med dagsaktuelle sanger som kom i tre utgaver i 1977–78 og 
en ekstrautgave i 1996. Titlene er Paus-Posten, Nye Paus-Posten, 
Siste Paus-Posten og Paus-Posten Extra!. De vakte oppsikt med 
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sin skarpe satire og karikerte fremstilling av navngitte politikere, 
kulturpersonligheter og offentlige tjenestemenn. Paus gikk inn 
i rollen som samfunnsrefser, en rolle som tidligere hadde vært 
forbeholdt diktere og litterater som Wergeland, Collett, Vinje, 
Øverland og Bjørneboe.1 Men til forskjell fra forgjengerne skrev 
han sanger han fremførte selv, og han gjorde det i et nytt medium 
– vinylplaten – som utga seg for å være et eldre medium: avisen.

Avisen er et tilbakevendende motiv i Paus’ sanglyrikk. Den 
bringer en nyhet som sangen kan reflektere over, et grep som 
brukes allerede på debutalbumet Der ute – der inne fra 1970: 
«Jeg leste det i avisen her i går / at Rhoderick Nilsen var blitt 
femogtyve år / før han skar seg selv et dyktig sår / om halsen.» På 
samme måte åpner «Enkebyen» fra Muggen manna i 1986: «Det 
sto i avisen: Fru Madsen er død.» I Paus-Posten utgjør platene 
som helhet en «avis», med artisten som ansvars havende redaktør 
og studiomusikerne som medarbeidere i ulike stillinger – nattre-
daktør, redaksjonssekretær, leder for freelance- avdelingen og så 
videre. Innenfor denne rammen blir sangene nyhetsreportasjer 
på vers, ofte med sitater fra de omtalte personene. Plateomslagene 
har et avisdesign, og Paus-Posten presenterer seg som «politisk 
uavhengig».

De tre første LP-ene ble utgitt på Paus’ eget plateselskap Za-
repta. Det samme gjelder samleplaten Sjikaner i utvalg (eller 
Paus-Postens beste) fra 1978, som inneholdt tre nye sanger. Etter 
dette skulle det gå 18 år før neste utgave kom, og da var Zarepta 
nedlagt. Paus-Posten Extra! ble utgitt på CD av Norsk Plate-
produksjon i 1996. Forventningen om et comeback var bygd 
opp ved utgivelsen av samleplaten Stopp pressen! Det grøvste fra 
Paus-Posten, utgitt året før av Karusell. Det er disse platene, med 
til sammen 45 sanger, jeg refererer til som Paus-Posten – uten kur-
siv, når de omtales samlet.2 Men det må legges til at Paus både før, 
etter og mellom disse utgivelsene har skrevet dagsaktuelle satirer 
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og skillingsvise-pregede sanger. Det gjelder blant annet «I en sofa 
fra IKEA (nytt fra norsk film)», som ble utgitt på Dagbladets 
sommerkassett i 1979. Tittelen spiller på «I en sal på hospitalet» 
og er et pek til Wam og Vennerøds sosialrealistiske filmer.3

Paus-Posten er et unikt konsept – en musikkavis i bokstavelig 
forstand, et vittighetsblad av vinyl. Ingen har så vidt jeg vet gjort 
noe lignende.4 Mediehistorisk kom det også på rett tidspunkt, 
i et tiår hvor det politiske engasjementet var stort, mediebildet 
oversiktlig og visesangen populær. Internett var ikke oppfunnet, 
så LP-en var fremdeles et brukbart medium for dagsaktuelle 
sanger, dersom man handlet raskt – og det gjorde Paus. Den 
første utgaven ble spilt inn på to dager.

Til forskjell fra mye annen politisk satire fikk Paus-Posten 
injurierende kraft. Vømmøl Spellmannslag kunne harselere 
over «partipampan i LO og DNA», men Paus var skarpere da 
han karikerte Bjartmar Gjerde, Odvar Nordli og Per Kleppe i 
«Industri departementets rag».5 Sangen om Securitas-vekteren 
som gikk under navnet Benny Bankboks ble til og med avspilt i 
Oslo byrett av høyesterettsadvokat Arne Hestenes, som et argu-
ment for straffnedsettelse. Tyven hadde jo allerede blitt ydmyket 
i all offentlighet, til tonene av borgerkrigssangen «When Johnny 
Comes Marching Home»! Og straffnedsettelse fikk han.6

For å forstå hvordan Paus opererer som satiriker i Paus- Posten, 
skal jeg ta for meg en håndfull sanger knyttet til tre store nyhets-
saker på 1970-tallet: Mossads likvidasjon av Ahmed Bouchikhi 
på Lillehammer, sprengningen av bokhandelen Oktober i Tromsø 
og demonutdrivelsen i Os utenfor Bergen. Her er det nødvendig å 
kjenne konteksten godt, altså de faktiske sakene og avisopp slagene 
– ikke for å drive faktasjekk, men for å undersøke hvordan Paus 
jobber som «redaktør». Hva trekker han frem, hva tier han om, 
og hva legger han til? Bare en kontekstualiserende lesemåte kan 
gi svar på slike spørsmål.
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Et foreløpig svar er at Paus bruker avisnyheter som råstoff 
og filtrerer dem gjennom skillingsvisens og populærmusikkens 
formspråk. Dette skaper en dobbel avstand mellom innhold og 
form – både en historisk avstand (gamle viser vs. nye hendelser) 
og en sjangermessig avstand (politiske nyheter vs. svingende mu-
sikk). Når elementer fra skillingsvisetradisjonen stilles i satirens 
tjeneste, skjer det ikke bare en tradering, men en transformering av 
dem. De får nye funksjoner. En sjanger som tidligere primært var 
nyhetsformidlende, blir nå nyhetskommenterende. Sjangertrekk 
som tidligere skulle garantere for autentisitet – angivelser av tid, 
sted, navn og yrkestitler – får nå et komisk skjær og fungerer kri-
tisk. For å få frem et viktig poeng eller en god historie hender det 
også at Paus omdikter de hendelsene han omtaler. Han legger til 
og trekker fra, men har samtidig en evne til å treffe sakens kjerne. 
Satiren i Paus-Posten går på tvers av vanlige politiske skillelinjer. 
Den er makt- og mediekritisk, den rammer både høyre- og ven-
stresiden, men har ingen fellesskapsmobiliserende funksjon. Paus’ 
posisjon ligner bohemens: Han vender ryggen til den overklassen 
han er født inn i og avdekker dens selvforståelse, samtidig som 
han drar nytte av den arrogansen han har fått med seg derfra.7

Skillingsvise og avis

Utgangspunktet for prosjektet var likheten mellom moderne avi-
ser og gamle viser. Men hva legger Paus i begrepet skillingsviser?

Jeg fikk ideen da jeg leste VG’s overskrift om spionen Gunvor 
Haavik: «Gjorde hun det av kjærlighet?». Det er jo en skillings-
visetittel i seg selv. Reportasjeaviser som Dagbla’ og VG er skil-
lingsvisenes fortsettelser i Norge, de har samme sans for makabre 
emner, men har ikke skillingsvisenes uskyld i måten å behandle 
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emnene på. Dette med skillingsvisenes uskyld er noe for seg, da jeg 
satt og arbeidet med dette her oppdaget jeg at den hardt tilkjempe-
de troskyldighet i visene ble mer ironisk enn tilsiktet bitende ironi. 
Jeg føler troskyldighet må være et av de sterkeste våpen som finnes.8

Et makabert emne behandlet på en troskyldig måte, det er for 
Paus en typisk skillingsvise. Troskyldigheten innebærer et fravær 
av ironi og kritikk. Denne karakteristikken treffer en del av 
det historiske skillingsvisematerialet, særlig det som omhandler 
ulykker og forbrytelser.9 I dagspressen gjenfinner han de makabre 
emnene, men her er troskyldigheten borte, og den lar seg ikke 
gjeninnsette uten å bli ironisk, til og med mer enn ved «tilsiktet 
bitende ironi». Den uventete styrken i ironien skyldes altså ikke 
sangerens sinnelag eller språklige ferdigheter, men krefter som 
ligger utenfor individet: i grunnleggende historiske endringer 
– samfunnsmessige, mentale og diskursive. Skillingsvisen kan 
dermed gjenoppstå som et satirisk «våpen».10

Paus-Posten, utgitt juni 1977. Gjengitt med tillatelse.
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Hvilke nyheter omtales i Paus-Posten? Tidens store og skanda-
løse saker: arrestasjonen av Lars Gule i Beirut, avsløringen av 
KGB-spionen Gunvor Galtung Haavik, major Svein Blindheims 
innrømmelse av spionasje mot Sovjet, kjærlighetsaffæren mellom 
Mossad-agenten Sylvia Rafael og høyesterettsadvokat Annæus 
Schjødt, SVs lekkasjer om det militære navigasjonssystemet 
Loran-C, Lund-kommisjonens rapport om politisk overvåking, 
Fideco-skandalen i fiskerinæringen, Shells tvilsomme oljeeven-
tyr i Nigeria og mye annet. I tillegg kommenteres mer trivielle 
hendelser, som åpningen av det påkostede Oslo Konserthus, 
fotballandslagets nederlag mot Sveits i VM-kvalifiseringen og 
statsminister Jaglands utradisjonelle valg av statsråder fra kul-
turlivet: «Hvordan i helvete fikk dere denne jobben?!»

Sangene står i forlengelsen av nyhetsvisene, den viktigste un-
dersjangeren i skillingstrykkenes 400-årige historie. Nyhetsvisen 
defineres av Siv Gøril Brandtzæg som «en skillingsvise som 
forteller om en spesifikk hendelse gjennom bruk av autentisi-
tetsmarkører, slik som benevnelse av tid og sted for hendelsen, 
navn på de involverte, og andre detaljer rundt tildragelsen»; 
den er en hybridsjanger som befinner seg «i en vippeposisjon 
mellom journalistikk og litteratur, fakta og fiksjon», og den gir 
en annen inngang til nyhetsmediering enn den trykte avisen, «en 
kommenterende og ofte subjektiv inngang til hendelsene i form 
av trøst og advarsler, ofte i en religiøs diskurs, og alltid skrevet 
på vers».11 Også Paus-Posten befinner seg i en vippeposisjon 
mellom journalistikk og litteratur, men siden nyhetene forutset-
tes kjent, er den kommenterende funksjonen viktigere enn den 
formidlende. Her er trøst og advarsler byttet ut med kritikk og 
latterliggjøring. Autentisitetsmarkørene – referansene til faktiske 
hendelser, steder og personer – spiller stadig en avgjørende rolle. 
Det er disse som inviterer lytteren til å lese referensielt, og som 
skaper den injurierende kraften.
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Ironien vender seg i siste ende mot skillingsvisene selv. Sjan-
germarkørene i Paus-Posten er tydelige, og én av dem er de om-
stendelige titlene, fortrinnsvis på det første albumet. Sangen 
om bokhandelen Oktober er allerede nevnt, med sin komiske 
blanding av formell informasjon («Viise vedr.») og moralsk 
indignasjon («den nu så bekjendte og i alle skikkelige men-
neskers omdømme afskyelige bombeeksplosjonen»). Uttrykket 
«vedrørende» går igjen i flere titler. Ordet «sørgelig», som 
vi ofte finner i skillingsviser, forekommer bare én gang, i den 
kostelige tittelen «En sørgelig historie fra virkeligheten om en 
akvariefisks utrygge tilværelse». Til gjengjeld brukes det flere 
ganger i balladen om Gunvor Galtung Haavik.

Arkaiske ord, skrivemåter og klisjeer gir også assosiasjoner til 
skillingsviser: «Viise», «afskyelig», «efter», «formedelst», «o, 
farvel», «o, søte skatt», «frykt ei», «lytt og bæv», «hør på en 
sørgelig sang», «gleder og sorger går slag i slag». Byene kalles 
ikke Tromsø eller Bergen, men «Tromsø by» og «Bergen by», 
noe som gir en umiddelbar komisk effekt. I tillegg spilles det på 
skillingsvisen som salgsvare:

Så er denne visen over,
femti øre kostet den.
De går til bokhandelen Oktober
som er uten hus og hjem.12

En musikalsk sjangermarkør er kanskje 3-takten, som er vanli-
gere i eldre folkelig musikk enn i moderne. Påfallende mange 
av sangene i Paus-Posten går i 3/4 eller 6/8 takt, og trekkspill og 
fiolin gir assosiasjoner i samme retning. Siste Paus-Posten varter 
dessuten opp med en ren skillingsviseparodi, «Den enbente 
fader (kulturnytt)». Parentesen sikter til tidens store norske 
platesuksess, Frem fra glemselen, hvor Rita Engebretsen og Helge 
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Borglund fremførte gamle sanger til musikalske arrangementer i 
krysningspunktet mellom danseband- og bedehusstil.13 På dette 
tidspunktet hadde det kommet fem plater i serien, det skulle bli 
over tjue. «Den enbente fader» er en dobbel parodi – både på 
sentimentale skillingsviser og Frem fra glemselens fremføring av 
dem. Ikke overraskende går den i valsetakt, og det er Anne-Karine 
Strøm som hermer Engebretsens karakteristiske sangstil, preget av 
en klar, ‘metallisk’ klang uten vibrato og dynamiske variasjoner. I 
versenes andre halvdel legger Paus på en andrestemme, en såkalt 
bedehus-ters.14 I tillegg lekes det med skillingsvisenes ortografi: 
Måken skrek ikke, den «skræk»; skjebnen er ikke hard, «skjæb-
nen er hård». Det dynges på med klisjeer om hjemmets «lune og 
fredfulle havn», om pikebarnet som «badet i uskyldens blod», 
og om sønnen som «seg klamret til skonnertens ror». Tematisk 
er det elendighet over en lav sko, markert ved gjentatte «akk». 
Faderen er et landpostbud som sliter seg gjennom stormen på ett 
bein og med punktert sykkel. Hustruen er enke (!), datteren er 
død, og snart slukkes livsgnisten også hos sønnen ute på havet. 
Det ender med at faderen gråtende ser en havmåke komme med 
liket hans i nebbet og ønske god jul.

Paus-Posten parodierer samtidig et formelt avisspråk. Sam-
menlignet med de tidligere albumene til Paus, er sangene mindre 
sentrallyriske og mer reportasjepregede. Førsteperson-perspek-
tivet er erstattet med et tredjeperson-perspektiv, og det bru-
kes tiltaleord som herr og fru («herr Michelet», «fru Galtung 
Haavik») og yrkestitler foran etternavn («politiinspektør Ryn-
ning-Tønnesen», «advokat Schjødt»). Metaforer, besjelinger 
og lyriske skildringer er skåret vekk til fordel for handlingsrefe-
rater, personkarakteristikker og sitater. Stoffet ordnes i ironiske 
og dramatiske strukturer, slik at konfliktene trer tydelig frem: 
person mot person, handling mot handling, ord mot ord. Med et 
uttrykk fra Georg Johannesen kan vi kalle språket i Paus-Posten 
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for «negert poesi», det vil si at det er kjennetegnet ved «bortfall 
eller bevisst fjerning av poesiens virkemidler og kjennetegn».15

Det musikalske uttrykket

Paus-Postens faste redaksjon på 1970-tallet besto av Ole Paus 
(sang, gitar, munnspill), Anne-Karine Strøm og Anita Skorgan 
(sang) og Georg Keller (piano og fiolin, senere også orgel, elpiano 
og sang). Den øvrige besetningen ble utvidet for hver plate.16 
Visen er en tilbakevendende sjanger, men Paus-Posten er på ingen 
måte begrenset til den. Tvert imot finner vi et stort sjangermessig 
mangfold, fra stev, marsj og blues til jazzballader, country og 
boogie-woogie. Slik forklarer Paus det i TV-programmet Etter 
Dagsrevyen 28. januar 1978, når Totto Osvold spør om han mener 
at visene er «en tradisjon fra skillingsvisenes tid»:

Ja, egentlig. Jeg betrakter det selv slik, i hvert fall. Nå kan man si 
at i det siste så er det kanskje svært få begivenheter her i landet 
som passer inn i en så troskyldig form som skillingsvisene rent 
musikalsk, så man får kanskje ty til boogie woogie og country & 
western og sånt istedenfor, men en kjerne av skillingsvise er det 
i det, altså.17

Det gjelder å finne en musikalsk stil som står til begivenhetene. 
Når viseformen ikke passer til oppstyret omkring Berge Furre og 
Finn Gustavsens lekkasjer om Loran-C, blir det i stedet «Berge 
Furres boogie woogie», mens sangen om Nøtterøy-ordførerens 
aksjon mot en enslig mor i telt blir til «Show-down i Nøtterøy. 
En kommunal western». Den nære forbindelsen mellom tekst og 
musikk gjenspeiles også i det vokale uttrykket. Noen sanger blir 
fremført med påtatt troskyldighet, andre med ironisk distanse 
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og atter andre med innlevelse i personene som siteres. Vi finner 
dessuten små, morsomme nyanser, som en spiss o-lyd i «pop» 
eller en overdreven r-lyd i «kjærlighet».

Omdiktning

Råstoffet hentes fra riksavisene: «Og dermed er det slutt på min 
sørgelige sang / om fru Gunvor Haavik, / fritt efter Verdens 
Gang», heter det i balladen om KGB-spionen. Samtidig dras 
avisenes troverdighet i tvil: «Og hvis bare VG for en gangs skyld 
snakker sant, / så mistet hun hjertet. Sånt skjer jo iblant.»18 Men 
heller ikke Paus-Posten snakker til enhver tid «sant» i dokumen-
tarisk forstand. Paus tar seg dikteriske friheter, han omdikter 
nyhetene til en viss grad for å få frem en god historie eller et viktig 
poeng. Det er en del av satirens og karikaturens formspråk. Likevel 
er det en etisk bunnlinje i prosjektet – Paus vet å henge bjella på 
katten. De som blir utlevert til latteren, er folk som misbruker sin 
makt, er voldelige, selvrettferdige, jålete eller kjepphøye. Sangene 
tar parti for dem som blir utsatt for slik fremferd.

Selv om Paus-Posten retter skytset mot navngitte aktører i det 
offentlige liv, handler det likevel ikke bare om disse personene og 
de sakene de tilfeldigvis er involvert i. Personene representerer 
noe mer – en type eller en mentalitet. «Kjell Bekkelund» blir 
innbegrepet av den selvhøytidelige kunstner, «Lorentz Doren-
feldt» er den autoritære påtalemyndighet, «Lars Gule» blir den 
blåøyde idealist, og så videre. Slik får de dagsaktuelle sangene en 
viss allmenngyldighet.

Ingen steder blir det allmenne ved nyhetene mer tydelig enn 
i det vi kan kalle oppsummeringssangene: «Morgensang fra 
redaktøren 13. juni om morgenen» fra Paus-Posten, «God jul, 
gledelig jul» fra Nye Paus-Posten og «Oppsummering og finale» 
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fra Paus-Posten Extra!.19 To av dem er tilsynelatende bare opp-
ramsinger av små og store nyheter, mens den tredje er en julehilsen 
til noen av de omtalte personene i Paus-Posten.

Men her gjør Paus et grep som forandrer det hele – han rekon-
tekstualiserer nyhetene. I det første tilfellet kommer de idet 
 jeget skal lage frokost til sin elskede; i det andre knyttes de til 
julehøytiden; i det tredje kobles de til minnet om en viss Jens 
(Bjørneboe?) som jeget har ledd mye sammen med. Nå er det 
ikke lenger nyhetenes spesifikke saksforhold som er det viktigste. 
Oppsummeringssangene handler om Nyhetene som sådan. Om 
hvordan de omgir oss og invaderer våre liv. Om hvordan spillet 
om makt og penger pågår ustanselig, mens vi henger oss opp i 
sladder og uvesentligheter. I slike øyeblikk løftes Paus-Posten fra 
nyhetskommentar til eksistensiell sanglyrikk: Det handler om 
forsøk på å leve et meningsfullt og noenlunde anstendig liv i en 
(medie)verden «out of joint».

Paus-Posten Extra!, utgitt desember 1996. Gjengitt med tillatelse.
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Lillehammer-saken: «Balladen om Sylvia 
Rafael og herr Annæus Schjødt»
Den 21. juli 1973 ble den marokkanskfødte kelneren Ahmed 
Bouchikhi skutt og drept på åpen gate i Lillehammer, foran øy-
nene på sin gravide kone.20 Likvidasjonen ble utført av to menn 
som steg ut av en leiebil. I løpet av kort tid var seks personer 
arrestert, og det viste seg at de var tilknyttet den israelske etter-
retningsorganisasjonen Mossad. Saken vakte voldsom oppsikt. 
Ikke bare var det den første terroraksjonen på norsk jord etter 
andre verdenskrig – Midtøsten-konflikten hadde kommet til 
Gudbrandsdalen! Målet for aksjonen var egentlig «The Red 
Prince», Ali Hassan Salameh, den antatte lederen av den pa-
lestinske terrorgruppen Black September, som hadde tatt livet 
av elleve israelske idrettsutøvere under OL i München året før. 
Mossad hadde allerede likvidert mistenkte palestinere i Roma 
og Paris. Nå skygget de en algerisk statsborger ved navn Kemal 
Benamane helt opp til Lillehammer. Her kom han i snakk med 
Bouchikhi, som de mente lignet på Salameh. En hurtig avgjørelse 
ble tatt, og feil mann ble skutt.21

Til sammen hadde 15 Mossad-agenter vært i Lillehammer i 
dagene før drapet. Av de ni som unnslapp, var drapsmennene og 
lederen for gruppen, Mike Harari. Israelske myndigheter inn-
rømmet aldri offisielt noe ansvar for aksjonen, men erstatningen 
de ga til Bouchikhis enke og datter i 1996, har blitt tolket som en 
innrømmelse. Fem av de seks arresterte ble dømt for medvirkning 
til drap. De fikk likevel korte straffer (fra ett år til fem år og seks 
måneder), og i løpet av halvannet år var de alle benådet – formelt 
på grunn av helsetilstanden. Var dette en politisk avgjørelse som 
skulle sikre det gode forholdet mellom Norge og Israel? Skal vi 
tro høyesterettsadvokat Annæus Schjødts selvbiografi, er det 
liten tvil om det.22



323

Paus-Posten

I pressen var det stor oppmerksomhet om agenten Sylvia Ra-
fael. Hun ble beskrevet som vakker og intelligent, «den perfekte 
kvinnelige agent 007».23 Saken tok en pikant vending da hun 
og Schjødt, som var hennes forsvarer i benådningsprosessen, 
ble et par. Etter benådningen og utsendelsen i 1975 giftet de seg 
i hennes fødeland Sør-Afrika i 1976. I januar året etter søkte 
Rafael om oppholdstillatelse i Norge. Søknaden ble avslått, og 
da klagene ikke førte frem, forlot hun landet i mars 1977. Schjødt 
fortsatte som advokat i Norge, men besøkte jevnlig sin kone 
utenlands, ikke i Sør-Afrika, men i Israel. Slik sto saken da Paus 
skrev « Balladen om Sylvia Rafael og herr Annæus Schjødt», 
som ble utgitt på Paus-Posten:24

Sylvia Rafael fra Israel
reiste til Norge, der slo hun i hjel
en araber og så ble fru Rafael nødt
til å sitte i fengsel. Der traff hun herr Schjødt.

I rettssalen sa advokat Schjødt som så:
«Det var leit dette her, men sånn kan det gå.
Alle arabere er like og noen hver kan
komme i skade for å skyte feil mann.»

Gud Amors veier er mangfoldige, vi vet
hvordan advokat Schjødt møtte sin kjærlighet.
I samtalerommet i fengselet traff
han sin Sylvia, så giftet de seg efter sonet straff.

Og Sylvia sa til en middagsavis:
«Jeg trives i Norge og naturligvis
var det galt av meg å drepe, det har jeg forstått.
Men når enden er god, må vel alt være godt.»
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Men i Lillehammer der bodde det to
som sa: «Vi bør bestemme når enden er god.»
Bouchikhi var mannen, og Bouchikhi var far’n
til Bouchikhis enke og Bouchikhis barn.

Da herr Schjødt hørte dette, så ble han svært morsk
og sa: «Sylvia kjære, det her er typisk norsk.
Jeg selger min praksis og så kan vi dra
til et friere land, så som Syd-Afrika.»

Og nå er de reist. Farvel, o farvel!
Gud Amor er sandelig no’ for seg selv.
Tilgi meg, Amor, men jeg syns det er stivt
at én må bli myrdet for at to skal bli gift,
at én må bli myrdet for at to skal bli gift.

Sjangerbenevnelsen «ballade» sikter her – som overalt i Paus-Pos-
ten – til den narrative formen, ikke til trekk som omkved eller 
balladerim. Visen fremføres med gitar og kontrabass i 3/4 takt. 
Den er lagt i A-dur, men Paus spiller D-dur-akkorder med capo 
på 7. bånd, altså i et høyt register, slik at gitarlyden oppleves som 
«tynn» – en komisk kontrast til det dramatiske temaet. Sangen 
har en gjennomført strofisk form og er uten refreng. Hver av 
de syv versene har fire linjer (om vi regner to takter pr. linje) 
med gjennomførte parrim. Det er mye humor knyttet til disse 
rimene, ikke minst når uttalen må presses for å få dem til å passe: 
Rafael kom fra «Israel» og «slo i hjel»; Bouchikhi var «far’n» 
til Bouchikhis «barn»; Schjødt ble «svært morsk» av kritikk 
han mener var «typisk norsk». Vi finner også enjambement, noe 
som ikke er så vanlig i sanglyrikken, siden den tekstlige frasen 
som regel følger den musikalske. Her finner vi noen merkelige 
linjedelinger: «en araber og så ble fru Rafael nødt / til å sitte i 
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fengsel. Der traff hun herr Schjødt.» Leken med «uperfekte» 
rim og fraser gir det hele et anstrøk av ironi.

Det riksmålspregede språket («efter», «sandelig», «Syd- 
Afrika») og de formelle betegnelsene («advokat Schjødt», «fru 
Ra fael») skaper likeledes en ironisk distanse. Bibel-allusjonen i 
første vers minner oss på Guds ti bud til israelittene, hvorav det 
femte er forbudet mot å «slå i hjel». Det er ikke bare for rimets 
skyld at Paus velger denne arkaiske formuleringen. Den allude-
rer til den gammeltestamentlige Loven som ligger til grunn for 
både jødisk og kristen kultur. Den har fru Rafael reist til Norge 
for å bryte, og på toppen av det hele har det rammet en uskyldig 
familiefar.

Tilsynelatende formidles begivenhetene av en utenforstående 
forteller, men i siste vers dukker et «jeg» opp og feller en dom 
– ikke over de israelske agentene eller det elskende paret, men 
over kjærlighetsguden Amors hårde regime: «Tilgi meg, Amor, 
men jeg syns det er stivt / at én må bli myrdet for at to skal bli 
gift.» Det vittige sluttpoenget binder handlingstrådene sammen 
og skaper en (humoristisk) årsakforbindelse mellom drapet og 
giftermålet.

Lillehammer-saken har ingredienser som er som skapt for 
skillingsviser: en skandaløs forbrytelse, en pikant kjærlighets-
fortelling og en motvillig avskjed. Samtidig er det en svært kom-
pleks sak, både juridisk og politisk, og noe av Paus’ styrke ligger 
i måten han skjærer til stoffet på. Hva velger han å ikke ta med? 
Han nevner ikke München-OL i 1972. Han nevner ikke de 14 
andre agentene. Han nevner ikke benådningene eller det poli-
tiske spillet i kulissene. Han skjærer det hele ned til trekanten 
Rafael – Schjødt – Bouchikhi-familien. Dette blir den moralske 
konflikten: forholdet mellom Mossad-agenten og Bouchikhis 
etterlatte. I sangen innrømmer Rafael (til en middagsavis) at 
«det var galt av meg å drepe», men mener likevel at «enden er 
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god». Schjødt sier på sin side (i retten) at det var «leit dette her», 
men at det kan skje hvem som helst, siden «alle arabere er like». 
En slik utvisking av individuelle forskjeller er et grunnleggende 
trekk ved den tenkemåten Edward Said kaller orientalisme. Og 
det er bagatelliseringen av drapet på en «araber» som er det 
sentrale for Paus. Til tross for den avvæpnende humoren, går han 
langt i å antyde en (latent) rasisme hos både gjerningspersoner 
og forsvarere i Lillehammer-saken.

På den andre siden står enken og det faderløse barnet: «Men 
i Lillehammer der bodde det to / som sa: ‘Vi bør bestemme 
når enden er god’.» Hele fire ganger nevnes Bouchikhis navn, 
og slik blir ofrene synliggjort. Etter det som fremstår som en 
kritikk fra Bouchikhi-familien, heter det at Schjødt vil selge sin 
advokatpraksis og flytte med Rafael til «et friere land, så som 
Syd-Afrika». Ved å ordne begivenhetene i denne rekkefølgen 
antyder Paus at paret er fornærmet og rømmer til et land hvor 
rasisme er legalisert. Her driver Paus med postkolonial kritikk, 
faktisk på samme tid som Said skriver Orientalismen.

Men gjengir Paus-Posten saken korrekt? De begivenhetene 
som her er komprimert til syv strofer, gikk i virkeligheten over 
fire år: drapet i 1973, rettssaken i 1974, benådningen i 1975, 
giftermålet i 1976 og søknaden om oppholdstillatelse i 1977. Da 
sangen ble skrevet, må mange detaljer ha gått i glemmeboka. For 
eksempel var påstanden om at feil mann var skutt, ikke forsva-
rernes, men aktors påstand. Schjødt mente tvert imot at «vi 
kan i hvert fall ikke uten videre si som statsadvokaten at drapet 
var en feiltakelse».25 Uttalelsen om at alle «arabere er like», 
kom heller ikke fra Schjødt, men fra en av de anklagede, Dan 
Ærbel: «Vis meg bilde av ti arabere, og jeg vil se at alle ligner på 
hverandre.»26 Når det gjelder Sylvia Rafaels påståtte uttalelse 
om at det var «galt av meg å drepe», har jeg ikke funnet noe 
belegg for det, men under rettssaken benektet hun å ha deltatt i 
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drapet: «Jeg har aldri, med vitende og vilje, deltatt i kaldblodig 
mord på noe menneske!»27

Da Rafael forlot Norge for andre gang i 1977, var det ikke 
på grunn av kritikk fra Bouchikhi-familien, men fordi Justis-
departementet og Statens utlendingskontor avslo søknaden om 
oppholdstillatelse. Familien synes ikke å ha hatt noe ønske om å 
kommentere saken offentlig: «Det eneste vi som etterlatte etter 
Ahmed Bouchikhi ber om er å få være i fred. Utvisningsspørsmå-
let får de ta standpunkt til som er satt til det», uttalte svigerfaren 
Lorentz Larsen.28 Derimot kom det mange andre innlegg i pressen 
for og imot at Rafael skulle få oppholdstillatelse.29

Ville Schjødt selge sin praksis og dra til Sør-Afrika med Rafael, 
slik det hevdes i sangen? Da søknaden om oppholdstillatelse var 
levert, bekreftet han til VG at han ville «oppgi [sin] advokatfor-
retning i Norge og reise med Sylvia fra landet hvis hun nektes 
oppholdstillatelse».30 Her har Paus sitt på det tørre. Senere ble 
imidlertid Schjødt tvilende til salg, og det endte med at han 
beholdt forretningen i Norge. Rafaels mor ble sitert på at hun 
antok at datteren ville «reise tilbake til Sør-Afrika sammen med 
sin mann»,31 men dette bekreftet de aldri selv, og det endte med 
at Sylvia Rafael flyttet til Israel.

Som vi ser, ofrer gjerne Paus noen fakta for en god histories 
skyld. Nitid kildekritikk er ikke satirikerens oppgave. Men sa-
kens kjerne er beholdt: drapet på Bouchikhi og den juridiske og 
politiske bagatelliseringen av det. Rafael var som Mossad-agent 
medskyldig i likvidasjonen av en «araber», og arabere sto ikke 
høyt i kurs i Israel, særlig ikke etter München-OL. Det gjorde 
de heller ikke i det pro-israelske Norge. Schjødt var klart pro-is-
raelsk, både under rettssaken og senere. «At landet er i krig, 
skaper en offervilje man ikke finner andre steder. En ung israeler 
er rede til å reise ut for å tjene sitt lands interesser når han kan 
yde noe», forklarte han i retten.32 De lave straffene og de raske 
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benådningene må ha vært en hån mot Bouchikhis etterlatte, og 
det er dem Paus stiller seg solidarisk med. Om beskrivelsen av 
ekteparet Rafael og Schjødt er karikert, kan han likevel ha truffet 
Lillehammer-sakens moralske kjerne godt.

Oktober-saken: «Viise vedr. den nu så 
bekjendte og i alle skikkelige menneskers 
omdømme afskyelige bombeeksplosjon 
i Bokhandelen Oktober i Tromsø by» 
og «Folk og røvere i Tromsø by»

Den kalde krigen og Midtøsten-konflikten utgjorde et historisk 
bakteppe for både Norge og Paus-Posten på 1970-tallet. Stor-
maktspolitikken skapte en sterk polarisering, med AKP (m-l) og 
Norsk Front som ytterpunkter på den nasjonale arenaen. Men 
det var Arbeiderpartiet – med Odvar Nordli som statsminister 
– som satt med regjeringsmakten da de tre første utgavene av 
Paus-Posten kom ut.

Natt til 13. mars 1977 gikk det av en bombe i Oktober bok-
handel i Grønnegata i Tromsø. Vinduer på begge sider av gata ble 
knust, biler ble skadd og treverk fløy gjennom lufta. En planke bit 
skal ha truffet en barneseng. Bokhandelen, som var eid av AKP 
(m-l), ble ramponert. To nattevakter hadde tilfeldigvis forlatt 
lokalet like før. En far og sønnen hans, som sov i tredje etasje, 
slapp uskadd fra det. AKP var ikke nådig i sine reaksjoner. I en 
uttalelse fra arbeidsutvalget i Sentralkomiteen ved Pål Steigan 14. 
mars het det: «Bombeattentatet kan bare karakteriseres som et 
forsøk på POLITISK MORD. Høyst sannsynlig er det nazistiske 
provokatører som står bak. Slike morderbander kan herje fritt 
i Norge i dag, fordi borgerskapet, politiet og regjeringa holder 
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handa si over dem.»33 Jon Michelet, som hadde vært sentral i 
oppbyggingen av Oktober-kjeden, og som nå var sjølproletarisert 
bryggearbeider, reiste til Tromsø og holdt pressekonferanse og 
foredrag i Studentersamfunnet. Ifølge avisreferatene mistenke-
liggjorde han Tromsø-politiet ved å lansere en teori om «at det 
kunne være politiet selv som hadde sprengt den ‘progressive’ 
bokhandelen i lufta, angivelig fordi Norsk Front hadde infiltrert 
politietaten i Tromsø. Dette skulle også være grunnen til at et-
terforskningen har tatt en ‘hel’ uke».34 Denne uttalelsen fikk 
riksadvokat Doren feldt til å reagere så sterkt at han anmodet 
statsadvokat Ole Groth om å innlede etterforskning mot Miche-
let, noe han også gjorde.35 Klassekampen la på sin side skylden 
på det nynazistiske miljøet i Tromsø og beskyldte politiet for å 
holde sin hånd over det. Slik var tonen i førstesideoppslagene: 
«Progressive kryssforhørt mens nazistene går fri! Reis kamp mot 
kommunazismen!»; «Tromsø-politiet lot sporene bli ødelagt»; 
«Nazi-provokatører bak attentatet».36

Saken ble etterforsket av Tromsø-politiet med støtte fra 
Kripos, og etter en uke var de to gjerningsmennene tatt. De 
var 20 og 24 år gamle og ble i november dømt til henholdsvis 
21 og 9 måneders fengsel for skadeverk (straffelovens § 291, 
jfr. § 292) og tyveri av 100 kg sprengstoff (§ 161, 1. og 2. ledd). 
De ble derimot frikjent for anklagen om mordbrann (§ 148). I 
dommen fra Hålogaland lagmannsrett het det at sprengningen 
«dels har hatt en politisk motivering, dels har vært diktert av 
et hevnmotiv». Ifølge en rettspsykiatrisk erklæring skal hoved-
mannen ha vært «en miljøskadd person» med en «ulykkelig 
barndom», mens den andre skal ha hatt «mangelfullt utviklede 
sjelsevner» og vært preget av «uheldige barndomsopple velser». 
Retten karakteriserer handlingene som «graverende» og av-
viser at de tiltalte har vært utsatt for «vold eller overgrep fra 
AKP m-l-hold».37
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Hvordan reagerte Paus? Hans politiske ståsted på 1970-tal-
let er ikke entydig. Han ser ut til å ha mottatt sterke impul-
ser fra både konservativt og radikalt hold, ikke minst fra Jens 
Bjørneboe, som ut fra et antroposofisk ståsted hadde beveget 
seg mot anarkismen.38 Paus tok parti for samfunnets utstøtte, 
kritiserte makthaverne, men hadde lite til overs for AKP. Etter 
Oktober-eksplosjonen ertet han partiet i to sanger. «Viise vedr. 
den nu så bekjendte og i alle skikkelige menneskers omdømme 
afskyelige bombeeksplosjon i Bokhandelen Oktober i Tromsø 
by» ble skrevet etter at etterforskningen var avsluttet, og ble 
utgitt på Paus-Posten i juni 1977. «Folk og røvere i Tromsø by» 
ble til etter rettssaken og utgitt på Nye Paus-Posten i november 
samme år.

Det kan synes merkelig at Paus gjør seg lystig på bekostning 
av partiet som ble utsatt for eksplosjonen. Her er det jo AKP 
som er offeret. Paus forsvarer selvsagt ikke handlingen, også den 

Nye Paus-Posten, utgitt november 1977. Gjengitt med tillatelse.
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fordømmes og latterliggjøres. Men det er ikke eksplosjonen som 
er sangenes hovedtema, den fungerer som et motiv, en nyhet som 
setter handlingen i gang. Det egentlige temaet er AKPs fremferd 
i offentligheten generelt og i Tromsø spesielt – både før og etter 
sprengningen av Oktober bokhandel. Den var det mange som 
var kritiske til, både på høyre og venstre side.39 For Paus dreier 
det seg om et komisk misforhold på flere plan: beskyldningene 
mot politiet kontra politiets oppklaring av saken; partiledelsen i 
Oslo kontra befolkningen i Tromsø; AKPs politiske selvforståelse 
kontra den manglende oppslutningen i folket.

Selve sprengningen fordømmes i barnslig-moraliserende 
ordelag: «den … afskyelige bombeeksplosjon», «dette frekke 
attentatet», «denne ville western», «det var stygt gjort». Om 
gjerningsmannen heter det at han ikke er «nynazist, men bare / en 
vanlig gjennomsnittsbanditt». Her underkommuniserer Paus det 
politiske motivet og bygger opp under Ville Vesten- assosiasjonene. 
I tillegg benytter han et cartoon-aktig stilregister: Bokhandelen 
ble «sprengt i vilden sky», «sprengt til værs», den «sprang i 
luften så den føyk langt av sted», og «ingen har sett noe til den 
siden». Politiets sendrektighet får en humoristisk forklaring: 
«Og med meget dystre panner / sto hele Tromsøs politi / og sa: 
‘Før kåken engang lander, / er det lite vi kan si.’» Det Paus gjør 
her, er å erstatte ett vokabular (det dramatiske og selvrettferdige) 
med et annet (det infantiliserende og ironiske). Dermed erstatter 
han også ett perspektiv med et annet: Den ideologiske kampen 
blir nedskalert til en umoden krangel, mens Nordens Paris blir 
nedskalert til Nordens Kardemomme by, med sine folk og røvere.

«Viise vedr.» har 14 vers og tar for seg begivenhetene fra 
bomben smeller til saken er oppklart. I sentrum står konflikten 
mellom Jon Michelet og politimester Terje Hals i Tromsø, og 
stridens kjerne er insinuasjonene fra Michelets pressekonferanse. 
I strofe 5–7 heter det:
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«Politimester Hals har gjort det,
det må ansees som bevist.
Oktober bokhandel er borte,
og politimesteren er nazist.»

Politimesteren ble forbannet
da han hørte slike ord.
Han sa: «Han bor langt syd i landet.
Hvorfor kommer han hit nord?

Neste gangen som det smeller
her i Tromsøs gode by
bør hver AKP (m-l)-er
følge med i vilden sky.»

Selv om sitatene er omskrevet, rommer de konflikten i et nøtte-
skall – en gjensidig mistenksomhet. Et vittig poeng er betoningen 
av stedstilhørigheten. Allerede i fjerde vers nevnes det at «Miche-
let» bor ved «Bislett», og i sjette vers spør politimesteren om 
hvorfor han som bor «langt syd i landet» kommer «hit nord». 
I Paus-Posten er det en halvt uttalt forbindelse mellom etikk og 
geografi. De stadige markeringene av stedsnavn bidrar til å situere 
utsagn og handlinger. Folk sier og gjør ting i bestemte situasjoner 
på bestemte steder til bestemte tider – og må vurderes ut fra det.40 
I den retoriske tradisjonen innfanges dette av begrepet kairos, 
prinsippet om at argumenter og retorisk stil må bestemmes ut 
fra talesituasjonen. Det har Ole Paus en fingerspissfølelse for.

I sangen ender konflikten mellom Michelet og Hals med 
nederlag for førstnevnte, siden skurken viser seg bare å være en 
«gjennomsnittsbanditt», ikke «nynazist». Hele dramatikken 
«fislet ut i intet, det er bra. / Herr Hals er glad igjen og Michelet 
/ har glemt alt han engang sa». Som en avsluttende symbolsk 
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gest donerer Paus inntektene fra visen, som koster 50 øre, til 
bokhandelen.

I «Folk og røvere i Tromsø by» er Michelet ute av bildet. Her 
er det AKP og Klassekampen, med god hjelp av Universitetet 
i Tromsø (grunnlagt i 1968), som får skylden for at Tromsø 
ikke lenger er et «trivelig sted». Dette var faktisk et disku-
sjonstema i byen. I en lederartikkel i Nordlys fra 21. mars 1977 
ble spenningen mellom «innflytterne» og «urinnvånerne» 
drøftet under tittelen «Tromsø – en trivelig by?».41 De første 
fire versene handler om hvordan Klassekampen, AKP og UiT 
prøver å påtvinge lokalbefolkningen en ny virkelighetsforståelse. 
Sangen har en utenforstående forteller, men perspektivet ligger 
hos «folk i Tromsø», som er vitne til de bråkete radikalerne. 
Rimmønsteret er finurlig, med tiraderim i de tre første linjene 
(sted-fred-ned), mens fjerde linje rimer med fjerde linje i det 
påfølgende verset (kreves-leves). Visen går i 3/4 takt og er lagt i 
F#-dur, men Paus spiller (nok en gang) D-dur-akkorder, denne 
gang med capo på 4. bånd. Akkordprogresjonen er enkel, bare 
en veksling mellom tonika og dominant (F# og C#), men en 
drivende kontrabass og en jazzpreget elgitar gir låten flyt og 
dynamikk. I de første versene parodieres Klassekampens og 
AKPs politiske retorikk:

Tromsø by var engang et trivelig sted
hvor befolkningen levde i ro og fred.
Det tar lang tid å rive sånt no’ ned,
men Klassekampen kan når det kreves.

Hvordan det begynte vet ingen, men man vet
at en dag fikk de universitet,
og så kom det beskjed fra AKP
om hvordan Tromsø-livet skulle leves:
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«Bort med borgerskapet, gå til åpen kamp!
Skjell din nabo ut for en lakei og pamp.
Politiet er klassepurk og ramp,
og resten av byen er nynazister.

Hva som er folket, se, det bestemmer vi,
og de andre, dem gir vi blaffen i.
At vi kom hit, det var på høye tid,
og til valget skal vi stille lister.»

Selvfølelsen er det ingen ting i veien med. Den avsluttende linjen 
om valglistene røper en forventning om en bred folkelig opp-
slutning om AKP, men da Nye Paus-Posten kom ut i november, 
visste lytterne at partiet var stortingsvalgets taper, med bare 0,6 
prosent av stemmene.

Sangens andre del (vers 5–7) tar for seg AKPs sjølproleta-
riseringskampanje, som gikk ut på å oppfordre medlemmer 
med høyere utdannelse til å ta jobb i industrien, dels for å få 
innflytelse i fagforeningene og dels for sikre at partiet ble et 
arbeiderparti, ikke et akademikerparti. Mange gikk inn i ar-
beiderrollen med stolthet, men visste samtidig at de hadde 
en vei ut i kraft av sin utdannelse. Erling Folkvord forteller i 
boka Rødt! På barrikadene for AKP og RV at det kunne opp-
stå komiske situasjoner, som da en magister i statsvitenskap 
og en magister i filosofi møtte hverandre som brødbil-sjåfø-
rer på Strandkaien i Bergen, nikket profesjonelt til hverandre 
og kjørte videre til neste brødbutikk.42 Paus går enda lenger i 
skildringen av legene Gilbert (senere kjent for sin store innsats 
for palestinerne) og Christie fra Oslo. Deres ønsker om å kjøre 
henholdsvis brannbil og kakebil knyttes til infantile fantasier, 
ikke politisk overbevisning:
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Og to leger i by’n, to Oslo-menn
sa at «vi vil bli arbeidsfolk igjen».
Doktor Gilbert sa at «helt fra barndommen
har jeg ønsket å være brannmann.»

Doktor Christie sa: «Jeg er’kke sånn som deg,
jeg vil helst kjøre kakebilen, jeg,
eller jobbe med fersk og frossen sei,
hva man vil som arbeidsmann, det kan man.»

Men da sa mange Tromsø-folk: «Fy faen,
legen stjeler arbeidsplasser fra en an’.
Det går langt over vanlige folks forstand
hva slags leger vi har for tiden.»

Den siste replikken legges i munnen på «mange Tromsø-folk», 
som representanter for common sense – «vanlige folks forstand». 
Fra dette perspektivet er det uhørt at høyt utdannede leger «stje-
ler arbeidsplasser fra en an’».

Den tredje og siste delen handler om Oktober-sprengningen. 
Den er skrevet etter at dommen falt, og fullfører fortellingen fra 
«Vise vedr.» i samme stil:

Men så skjedde det som vi alle vet
at en bokhandel midt i by’n et sted
sprang i luften så den føyk langt av sted,
og ingen har sett noe til den siden.

Det var stygt gjort, for i huset lå
en familie på tre i ro og sov.
Gudskjelov gikk det bra med dem og nå
har det nettopp vært dom i saken.
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Gjerningsmannen ble grepet og det ble
en dramatisk rettssak ut av det.
Mange harde ord falt fra AKP,
folk i Tromsø ha’kke hørt på maken.

Gjerningsmannen ble dømt og godt er det.
Nå kan folk i Tromsø sove i fred
uten å engste seg for hvilket sted
som skal sprenges opp neste gangen.

Men én sak er i hvert fall klar,
at Tromsø er’kke lenger hva den var.
Hva som nå vil skje, det vet ingen svar
på, men her er det slutt på sangen.

Igjen er det avstanden mellom partiet og lokalbefolkningen 
som understrekes: «Mange harde ord falt fra AKP, / folk i 
Tromsø ha’kke hørt på maken.» Spørsmålet om gjernings-
mannens politiske sympatier blir ikke tatt opp igjen. Paus tar 
avstand fra ugjerningen, og kanskje er dette et lett kamuflert 
tilsvar til Klassekampens omtale av «Viise vedr.». Den ble så 
populær at den på sensommeren havnet i radioprogrammet 
Kanskje på Norsktoppen, noe avisen tok ille opp. I en notis fra 
august under tittelen «Ole Paus – vekk fra ‘Norsktoppen’» 
heter det:

Ole Paus-visa om mordbrannforsøket på Oktoberbokhandelen i 
Tromsø ble tirsdag spilt i programmet ‘Kanskje på Norsktoppen’.

Denne visa er ikke noe annet enn et utilslørt forsvar for atten-
tatmennene. Nynazisten som sprengte bokhandelen kaller Paus 
‘bare en gjennomsnittsbanditt’. Samtidig serverer han regel rette 
løgner om at Jon Michelet skal ha kalt politimester Hals for 
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 nazist. Bombeattentatet er ellers en bagatell sett med Paus’ øyne. 
Samtidig sier Paus at han er helt mot forbud mot ‘Norsk Front’.

At denne visa serveres i NRK med sikte på ‘Norsktoppen’ er 
en provokasjon mot alle antifascister. Ifølge NRK er det kring-
kastingsledelsen sjøl som er ansvarlig for det som sendes. Alle 
antifascister bør ringe inn og protestere mot at denne pro-fascis-
tiske visa kommer i NRK.43

At Paus har underkommunisert gjerningsmennenes tilknytning 
til det lokale nynazistmiljøet, er riktig, men å tolke det som et 
forsvar for attentatet er feil. Sangen handler først og fremst om 
AKPs og særlig Jon Michelets verbale reaksjon – og om politiets 
reaksjon på denne. Det ser ikke Klassekampen, men gyver løs 
i samme stil og bekrefter dermed Paus’ satiriske poeng. Sangen 
havnet på Norsktoppen og lå der i to måneder, fra 12. august til 
7. oktober, under tittelen «Bombeeksplosjon i bokhandelen 
Oktober i Tromsø by».

De øvrige avisene sa seg godt fornøyd med både etterforsk-
ningen og dommen, og benyttet samtidig anledningen til å refse 
AKP. Om etterforskningen skrev Nordlys på lederplass:

Det burde for øvrig fortelle Tromsøs AKP-ere litt om den virke-
lighet de lever i når det nettopp er den loven og de lovens hånd-
hevere, som AKP til daglig håner, som har bragt Oktober-saken 
til løsning. Det burde få organisasjonen og dens knoppskytinger 
til å slamre mindre hysterisk med dørene.44

Men var reaksjonen «hysterisk», forholdene tatt i betraktning? 
Hadde AKP grunn til å klage over politiets og rettsvesenets 
håndtering av saken? I alle fall på to punkter. Det ene gjaldt selve 
tiltalebeslutningen. Den var utformet – visstnok av riksadvokat 
Dorenfeldt – slik at tiltalen om mordbrann bare omfattet de to 
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som sov i tredje etasje, og ikke andre personer som var i nærhe-
ten.45 Dermed slapp kanskje gjerningsmennene billig unna – det 
var jo bare tilfeldigheter at ikke liv gikk tapt. Det andre punktet 
gjaldt påstanden om at politiet hadde benyttet etterforskningen 
til å gjøre ulovlige beslag i overvåkningsøyemed. Det ble avvist 
av politiet, men Lund-kommisjonens rapport fra 1996 avslørte 
at AKP hadde rett.46

Denne rapporten – som avdekket ulovlig politisk overvåk-
ning i stor skala – ble i sin tur utgangspunkt for en ny sang. I 
«Nytt fra E-tjenesten» fra Paus-Posten Extra! raljeres det over 
statsminister Gro Harlem Brundtlands famøse utsagn om at 
«ingen har vondt av å være registrert».47 Det er en kritikk av 
Arbeiderpartiet og indirekte et håndslag til de overvåkede par-
tiene, det vil i hovedsak si SV, AKP og NKP.

Hva innebærer det at Paus-Posten er «politisk uavhengig»? 
Det innebærer at den står fritt til å kritisere et hvilket som helst 
parti, avhengig av hvilken sak det dreier seg om. Denne outsider-
posisjonen er kunstnerisk produktiv, den gir satiren et friskt og 
uforutsigbart preg. En fellesnevner er kritikken av formynderi 
og maktarroganse, ikke minst fra statlig hold, og et forsvar for 
enkeltmennesket som utsettes for dette. Til forskjell fra sangly-
rikere som Arnljot Eggen (i boka Baksideviser) og Hans Rotmo 
(på Vømmøl-platene) er Paus ikke orientert mot arbeiderklassens 
eller bondestandens kår. Paus-Posten representerer et individ-
orientert samfunnsengasjement, som vil ha velferd og inklude-
ring, men samtidig frihet fra statlig innblanding. Ut fra en slik 
«velferdsliberalistisk» posisjon er det ikke overraskende at Paus 
markerte seg som EU-tilhenger i 1994 (med CD-en Mitt lille 
land), og at han stemte Kristelig Folkeparti ved stortingsvalget 
i 2013. 48 Men ironisk er det – med tanke på rabalderet rundt 
Os-saken i 1978.
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Os-saken: «Satan lever» og «Kronikk»

Det tredje og siste eksemplet er det som skapte mest bråk – Paus’ 
fremføring av «Satan lever» på TV i januar 1978. Nesten 20 år 
senere, i et intervju med VG, minnes han reaksjonene fra det 
kristne miljøet slik:

Da jeg skrev denne demonvisa på syttitallet, om en djevelut driver i 
nærheten av Bergen ble jeg nedringt nattestid av elskelige kristen-
sjeler fra Vestlandet som leste dødsmesse for meg. Fremst i hyle-
koret stod vår nye statsminister [Kjell Magne Bondevik]. Et deilig 
menneske. Det er rene bagateller og geografiske forutsetninger 
som skiller denne fløyen av Kristen-Norge fra shia-muslimene. 
Hadde Bondevik hatt anledning til å dømme meg til pisking den 
gang, skal jeg banne på at han hadde gjort det.49

Bakgrunnen var et oppslag i Dagbladet 16. januar 1978, ved journa-
list Ole Torp, om et tilfelle av eksorsisme i Os utenfor Bergen. Ti 
statskirkeprester hadde forsøkt å drive en demon ut av en 24-årig 
kvinnelig student i november året før, og seansen ble ledet av lands-
ungdomssekretæren i Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap 
(i dag Normisjon), Oddvar Søvik. På avisens førsteside kunne man lese:

En gruppe på mellom sju og ti statskirkeprester i Bergen driver 
organisert djevelutdrivelse. Virksomheten retter seg mest mot 
unge kvinner.

Kirkens folk er lite villig til å gi opplysninger om det som skjer, 
men Dagbladet kjenner blant annet til at prestene ved en anledning 
hevdet at det lyktes dem å drive 14 av 16 demoner ut av en kvinne.

Etter det Dagbladet har grunn til å tro, vil de prestene som 
ikke har vært med på djevelutdrivelsen, nå kreve full oppklaring 
av hva som egentlig har foregått.
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Saken vakte en debatt som skulle pågå i flere år. Både kvinnen 
og hennes psykiater Njål Madland gikk ut i pressen og kritiserte 
seansen. Kvinnen – som dagen etter hadde fått vite av Søvik at 
det hadde lyktes å få ti ånder ut av henne – uttalte til Bergens 
Tidende at «Djevle-utdrivelsen var et MARERITT […] Jeg var 
fullstendig utslått».50 Søvik beklaget noen aspekter ved hendel-
sesforløpet til Vårt Land: «Onde ånder farer ikke ut ved fysisk 
maktbruk. Det skjer ved Guds ord og befaling i Jesu navn. Under 
hendelsesforløpet åpnet jeg munnen hennes for å hjelpe henne 
[…] det innrømmer jeg var en uriktig handling.»51 Biskop Thor 
With kunne bekrefte at hendelsen hadde funnet sted, og deretter 
inviterte han prester og psykiatere til et faglig seminar om be-
settelse. I et senere svar forklarte han at Kirken regnet det som 
en realitet at urene ånder kunne ta bolig i et menneske, selv om 
dette forekom «ytterst sjelden på våre breddegrader».52 Psykiater 
Madland kritiserte både ‘sjelesørgerne’ og Kirkens øverste ledelse: 
«Hvis landets biskoper blir stående ved at Kirken vil praktisere 
demon-utdrivelse i ‘sunne, kristelige former’, vil jeg be justismi-
nisteren overveie om ikke den ‘besatte’ bør gis lovhjemlet rett 
til få sette seg inn i premissene for diagnosen.»53 Helsedirektør 
Torbjørn Mork anmodet på sin side Riksadvokaten om å vurdere 
de juridiske sidene ved saken: «Paragrafene som eventuelt vil bli 
vurdert er Kvakksalverloven og straffelovens paragraf om hen-
settelse i bevisstløs tilstand.»54 Riksadvokaten henla saken, men 
landets biskoper ble nødt til å ta den opp under Bispemøtet i Oslo.

Egentlig dannet det seg to ulike debatter. Den ene handlet 
om eksorsisme og hvorvidt det burde tillates; den andre handlet 
om ytringsfrihet og satire på NRK. Det er her Paus kommer inn 
i bildet. «Satan lever» kom i to versjoner: Den første ble frem-
ført i underholdningsprogrammet Etter Dagsrevyen, mens den 
andre ble utgitt på Siste Paus-Posten og ble et svar på kritikken 
av TV-fremføringen.
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I begge versjonene synger Anne-Karine Strøm og Anita Skorgan 
med på refrengene og skaper en gospel-aktig stemning. TV-ver-
sjonen åpner med et vers og et refreng som ikke kom med på den 
innspilte versjonen:

Jeg skjønte det alt for flere uker siden,
da biskop Lønning rev ned plakater i en trikk.
Jeg tenkte: nå er det noe som skjer,
og i dagens aviser ser jeg at
Satan er sluppet løs i vårt distrikt.

Land, land! Satan lever!
Takk og pris for det!
For å holde ut har Statens gud
fått Satan å hanskes med.

Siste Paus-Posten, utgitt juni 1978. Her har redaksjonen trykt en rød 
hanske på omslaget – et symbol på spilleforbud – for å spare NRK for 
arbeid og ergrelser. Gjengitt med tillatelse.
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Verset refererer til en hendelse i desember 1977, hvor forhen-
værende biskop i Borg, Per Lønning, rev ned en teaterplakat for 
The Rocky Horror Show på Kolsåstrikken, med den begrunnelse 
at den var «et ufyselig stykke pornografi».55 Det fungerer som en 
opptakt til sangens satiriske poeng, nemlig at «Satan er sluppet 
løs i vårt distrikt» og har inngått en allianse med demonut-
driverne i Os. Refrengets første linje – «Land, land! Satan le-
ver!» – er en referanse til Jeremia 22,29: «Land, land, land, hør 
Herrens ord!» Skriftstedet er ikke tilfeldig valgt, det er nemlig 
dette som pryder ytterveggen på Indremisjonsselskapets Hus i 
Staffeldtsgate 4 i Oslo.56 Det ble tegnet av arkitekt Ove Bang 
og oppført i 1935, i en periode hvor Ole Hallesby var formann 
for selskapet og ventet på en landsvekkelse. Linjen rammer med 
andre ord kjernen i Indremisjonsselskapets virke.

I det neste verset trekkes det inn en ny referanse, nemlig til 
skrekkfilmen Eksorsisten fra 1973 med Max von Sydow i en av hoved-
rollene. I filmen utkjempes det en kamp på liv og død på soverommet 
til den besatte jenta, og dette skal visstnok ha vært en inspirasjon:

Ungdomssekretæren herr Oddvar Søvik
i den norske, lutherske indremisjon
gikk på kino en kveld og så
Max von Sydow og en pike som lå
og balet med en forførerisk demon.

Ingen psykiater
kan slåss mot en demon.
Til en slik kamp trengs åtte mann
fra den lutherske, norske indremisjon.

Mørkets fyrste holder hus ved Bergen.
I Os ved Bergen by er Satan gjest.
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Der bor han og har det godt
i utsøkt selskap, så vidt jeg har forstått,
og driver PR for en ungdomsprest.

Land, land! Satan lever!
Redd seg den som kan!
Det er en ny giv i kirkens liv,
for Satan er smittsom, han.

Men frykt ei, Oddvar Søvik er der.
Søvik holder ut.
Du kan velge selv dine redsler mellom
Satans natt eller Søviks gud.57

Det er langt mellom Per Lønnings trikkeaksjon og Eksorsisten, 
men de to referansene har én fellesnevner: koblingen mellom 
seksualitet og ondskap. Her foregriper Paus et poeng som re-
ligionssosiologiske forskere snart skulle bekrefte, nemlig at ek-
sorsismen er en intim situasjon, alltid utført av menn og rettet 
mot yngre kvinner. I boka Djevleutdriverne. Eksorsisme i Norge 
fra 1981 skriver Eva Lundgren:

Formene utdrivelsene har, kan variere med situasjonen, fra det 
jeg har nevnt ovenfor [knelende med prestens hånd på hodet, 
håndklapp], via faderlige omfavnelser, omfavnelser som ‘kristne 
søsken’, til mer uttalte seksuelle handlinger og ‘renselsesprosesser’, 
og annen maktbruk som nærmer seg fysisk vold.58

I sangen fremstilles Satans gjenkomst både som noe negativt 
(«Redd seg den som kan!») og positivt («Takk og pris for det!»). 
Det positive er at han bidrar til en «ny giv i kirkens liv». Mot 
ham har nemlig ikke psykiatrien noe å stille opp med. Satan 
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blir den gode fienden som i praksis driver «PR for en ungdoms-
prest». Han dukker opp der det fins karismatiske prester, og er «i 
utsøkt selskap, så vidt jeg har forstått». Alliansen understrekes 
av rimparet demon/misjon. I siste refreng hylles Søvik ironisk 
som en frelserskikkelse: «frykt ei, Oddvar Søvik er der. / Søvik 
holder ut.» Han blir Guds representant på jorda, eller i det min-
ste en representant for en «gud» som har gitt ham evnen til 
demon utdrivelse i nådegave. Resultatet blir et valg mellom pest 
og kolera: «Du kan velge selv dine redsler mellom / Satans natt 
eller Søviks gud.»

«Satan lever» er skarp satire rettet mot den delen av preste-
skapet som hadde latt seg begeistre av den karismatiske vekkelsen 
på 1970-tallet og forlest seg på demonologi. Den underliggende 
kritikken er at prestene verken forstår hvilke psykiske påkjennin-
ger de utsetter ofrene for, hvilken makt de har over de ‘besatte’, 
eller hvilke seksuelle krefter som er i spill i situasjonen. Sangen 
vakte sterke reaksjoner i kristne miljøer. Ikke i solidaritet med de 
utsatte kvinnene, men med Søvik og hans likesinnede. Det var 
Ole Paus og NRK som endte opp som skurkene. Senterpartiets 
Erland Asdahl, sekretær i Stortingets administrasjonskomité, 
uttalte til VG to dager etter fremføringen:

Jeg vet om barn som brøt sammen og gråt foran TV-skjermen lør-
dag kveld da Ole Paus sang sin sjikanøse vise om kirke og demoner. 
Visen bragte for det første angrep på navngitte enkeltpersoner. Men 
ikke bare det. Hele Indremisjonen og så godt som hele statskirken 
ble hengt ut til latter for alt folket. Derfor akter jeg å ta saken opp 
i Stortinget […] – Aller verst må det være for barna som opplevde 
å høre sin far omsunget i en sjikanøs smedevise midt på lørdags-
kvelden. Dem har åpenbart hverken Paus eller NRK tenkt på, sier 
Asdahl. Han kommer til å henvende seg på Stortingets kontor med 
sitt spørsmål til kirke- og undervisningsministeren allerede i dag.59
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Asdahl ville altså ta opp Paus’ vise i Stortingets spørretime. Også 
generalsekretæren i Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap, 
Gunnar Prestegård, reagerte sterkt: «Jeg er både sjokkert og in-
dignert, det er uhørt at slikt skal kunne gå an. Vi prøvde å komme 
fram til Fjernsynet allerede mens resten av programmet gikk på 
lufta for å få gjennom en beklagelse med det samme.»60 KrFs 
Asbjørn Haugstvedt mente partiet burde trekke seg fra TV-pro-
grammet, mens nestformann Kjell Magne Bondevik krevde en 
uforbeholden unnskyldning fra kringkastingssjef Torolf Elster. 
Elster forsvarte imidlertid Paus’ uttrykksform:

– Den satiriske vise har hevd som en anerkjent litterær form. Den 
vil ofte ha en personlig brodd, og jeg tror det er alminnelig aksep-
tert at personer som opptrer i full offentlighet, må finne seg i å bli 
rammet. Det er jo her tale om en sak som enkelte har reagert sterkt 
på, sier Elster, som understreker at det er av den største viktighet 
at man ikke trår ytringsfriheten for nær.61

Bondevik hadde en annen oppfatning av ytringsfriheten enn Elster: 
«Jeg er selv tilhenger av ytringsfrihet, men i en statlig monopol-
institusjon må man også ta særlig hensyn til enkeltmenneskers 
syn på personvern. (…) Å la slikt passere har ingenting med reell 
ytringsfrihet å gjøre.»62 Slike reaksjoner sier mye om den norske 
offentligheten på slutten av 1970-tallet. Terskelen for å føle seg kren-
ket er lav, satiren må ikke være personrettet, og NRK-monopolet 
setter ytringsfriheten under press, fordi man ikke må støte seerne.63

Hva sa Ole Paus? Til VG sa han at dersom man ville knesette 
et prinsipp om å sløyfe navngitte personer og organisasjoner i 
slike sammenhenger, kunne man bare nedlegge alt revyforfat-
terskap i Norge. «Ellers vil jeg jo si at det ikke er jeg som krenker 
noens åndelige liv, men disse djevleutdriverne. De tramper med 
middelalder-rustning inn i det som er rene psykiske lidelser hos 
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mennesker.»64 Et svar til Asdahl og Bondevik ga han i den revi-
derte versjonen av «Satan lever» i Siste Paus-Posten. Her fjernet 
han de innledende versene om Per Lønning og la på disse til slutt:

Og Satan vet å velge sine venner.
Hver mann er sin egen lykkes smed.
Da Satan skjønte at det var smått
med stoff til en NRK-debatt,
ble Stortinget hans neste tilholdssted.

Land, land! Satan lever!
Hør for hyl og skrik!
For å rydde vei har han menget seg med
Asdahl og Bondevik.

Igjen er det alliansen mellom Satan og kristne i maktposisjoner 
som poengteres, formodentlig til stor irritasjon.

I den påfølgende sangen på albumet, «Kronikk», reflek-
terer Paus over ytringsfriheten. Siden det var 150-årsjubileum 
for Henrik Ibsens fødsel i 1978, benyttet han anledningen til å 
hylle sin fjerne slektning. Oldefaren Ole Paus var nemlig fetter 
av Ibsen, den dannede rabulisten som skrev «som man bør» 
og ikke «som man burde». Den omtalte trubaduren i sangen 
er ingen annen enn Paus selv, og det avsluttende sparket til KrF 
må leses i lys av partiets klager etter «Satan lever»:

KRONIKK

I klippelandet Norge,
der sitter en trubadur
og synger sine sanger
i både moll og dur.
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Han synger selv om en mengde frelste
sjeler ber om sensur.

For hundre og femti år siden
i Skien, litt lenger sør,
rakk Ibsen så vidt å bli født før
Mor Norge jog ham på dør.
For Ibsen skrev som han burde, han,
og ikke som man bør.

Nå feirer man hans jubileum.
Takknemligheten er stor
og ytringsfriheten er hellig.
Ja, frihet er hellig her nord.
Og hver gang friheten brukes, blir klager sendt
til kringkastingssjefens kontor.

Men trubaduren han synger
for Ibsen i himmelrik.
Og Ibsen spiller på harpe
av lutter glede fordi
han døde tredve år før de stiftet
Kristelig Folkeparti.

At det var en bitter og skuffet Ibsen som forlot Norge i april 1864, 
kan det ikke være tvil om. Både de økonomiske problemene, den 
andre slesvigske krigen og den nedslående kritikken av Kjærlig-
hedens Komedie bidro til det. Men Kongs-Emnerne fra høsten 
1863 fikk positive kritikker, og det samme gjorde oppsetningen 
på Christiania Theater, hvor Ibsen selv var sceneinstruktør.65 
Samme høst fikk han 400 spesidaler i reisestipend av Stortinget, 
mens en privat innsamlingsaksjon sikret ham 300 daler til. I 1870 
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fikk han også tilbud om direktørstillingen på Christiania The-
ater. At «Mor Norge jog ham på dør», er altså en overdrivelse. 
Men kirkens menn var særlig kritiske til Ibsen, og derfor spiller 
han ifølge Paus harpe i himmelrik, i lutter glede fordi han døde 
«tredve år før de stiftet / Kristelig Folkeparti».66 Ytringsfriheten 
hylles i nord, men hver gang den brukes, «blir klager sendt / til 
kringkastingssjefens kontor».67

Det ble Paus’ siste ord i debatten om «Satan lever». Men 
hva med den andre debatten, den om eksorsismen? Hadde Paus 
rett i at djevleutdriverne trampet med middelalderrustning inn 
i folks psykiske lidelser? Som nevnt måtte Bispemøtet ta saken 
opp, og i uttalelsen «De onde åndsmakter – Kirkens ansvar» 
fra 17. mars kom det en forsiktig advarsel:

Som kristne er vi satt til å motarbeide den onde på alle de felter 
der vi møter denne makt – både i våre egne og i andres liv. Det må 
ikke få skje på ukontrollert måte og i uforsvarlige former. Derfor 
må det advares mot å stille diagnose om besettelse. Hjelp skal gis 
gjennom Guds ord, samtale og bønn. Dersom problemene viser 
seg å være større enn sjelesørgeren på denne måten kan rå med, 
må det – etter gammel regel i kirken – søkes hjelp og veiledning 
hos kirkens tilsynsmenn.68

Snart dukket det opp vitnesbyrd fra «besatte» kvinner som 
tydet på at eksorsismen hadde satt dype spor i sinnene. Noen av 
dem ble publisert i boka Djevleutdriverne, som ble en pådriver 
for at Bispemøtet i 1981 måtte ta saken opp til ny behandling, 
og bispene skjerpet da advarselen fra 1978-møtet mot diagnosen 
besettelse og demonutdrivelse: «En vil beklage de tilfeller der 
dette har forekommet, til skade for mennesker som ellers på 
mange måter har kjempet med åndelige anfektelser og personlige 
vanskeligheter.»69 Paus hadde sine ord i behold.
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Satirikerens selvkritikk

Sanglyrikk kan være politisk på mange måter. Én er å synliggjøre 
marginaliserte og utsatte grupper gjennom empatiske og tanke-
vekkende skildringer. Det har Paus gjort gjennom hele karrieren, 
blant annet i «Merkelige Mira», «Min barndoms fylliker» og 
«Nathan, velkommen hjem». En annen måte er å kritisere feil 
og urett gjennom satire, som i Paus-Posten. Paus har imidlertid 
et ambivalent forhold til satiren. Gang på gang har han vendt 
tilbake til den, men han har også tatt avstand fra den – og fra 
seg selv som satiriker. I et intervju med Svein Kjølberg i VG i 
1997 mener han at det var «en fortapt og ulykkelig Paus som 
ga ut Paus-Posten på 70-tallet», at han var «på rømmen fra ett 
og alt», «så nærsynt og langt inne i tåkeheimen at jeg ikke så 
hvor jeg sparket», i «en konstant krig … en sammenhengende 
vinterøvelse». Egentlig har han aldri likt satire: «Slikt er ikke 
arbeid for en voksen mann. Satire er arrogant humor. Overklasse-
humor.»70 Dette er sterk selvkritikk, en aggresjon som vendes 
innover, og som dermed speiler den aggresjonen som i satiren 
vendes utover. Det er sjelden at dynamikken mellom utadvendt 
og innadvendt kritikk kommer så tydelig til uttrykk som her, 
men ifølge historikeren Kai Østberg er det faktisk et mønster 
i satiresjangeren. I artikkelen «Satirikeren som selvforakter» 
bruker han Wergeland og Vinje som eksempler og gjør denne 
sammenfatningen:

Selvforakt kan omdannes til satirisk samfunnskritikk når sati-
rikeren drar autoriteter eller bærere av hegemoniske normer ned 
i sølen ved å styrte seg mot dem med hele sin tyngde og dra dem 
med seg i fallet. Det er et kraftig radikaldemokratisk potensial i 
sklitaklingen som samfunnskritisk strategi. Satirikerens utspill er 
ikke på overflaten dominert av selvforakt. Han kan tilsynelatende 
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ose av selvbevissthet og arroganse, samtidig som han nettopp an-
griper arrogansen hos andre. Men han spiller ball med, eller er 
selv kasteball mellom selvforakt, forakt for samfunnet og ønsket 
om å bli en del av samfunnet med hele seg. I seg selv kjenner han 
det foraktelige ved samfunnet, og i samfunnet ser han hva han 
må angripe for at han, og andre, skulle kunne være der som helere 
mennesker.71

Dette kunne også sies om Paus. Han kjenner det foraktelige i seg 
selv («på rømmen fra ett og alt») og i sin samfunnsklasse («over-
klassehumor»), og kan derfor treffsikkert ramme feilene hos 
andre. Dette har også en positiv side. Med Østbergs formulering 
ser han hva som må angripes i samfunnet «for at han, og andre, 
skulle kunne være der som helere mennesker». I intervjuet beskri-
ver Paus en urolig tilværelse preget av en lengsel etter tilhørighet: 
«Bak alt jeg har gjort, fra første gang jeg rømte hjemmefra, har 
det ligget et behov for å bli likt. […] Å bli folkekjær uten å miste 
seg selv, det må være det fineste et menneske kan oppleve.»72 Det 
tjener Paus til ære at han ser de motstridende kreftene i sitt eget 
virke og aldri slipper ambisjonen om å utvikle seg.

Mot hans selvkritikk kan vi legge frem et forsvar for Paus-Pos-
ten. For det første er den en «avis» som taler makten midt imot 
og tar parti for dem som utsettes for maktmisbruk og nedsnak-
king. For det andre faller Paus aldri inn i politikkens eller masse-
medienes sjargong, men viser sjargongen frem, enten den kommer 
fra høyre eller venstre side. Paus-Posten er derfor like mye en 
retorisk som en politisk analyse av samfunnet. For det tredje 
henter den sin litterære og musikalske uttrykkskraft fra den 
folkelige kulturen, ikke minst skillingsvisetradisjonen. Og på 
sitt beste er den fremdeles morsom.
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Noter
 1 Jens Bjørneboe var venn av Ole Paus og døde for egen hånd i 

1976, året før den første utgaven av Paus-Posten. Oppgjøret med 
autoriteter generelt, og med riksadvokat Lorentz Dorenfeldt 
spesielt, er i Bjørneboes ånd. Han skal også ha omtalt Paus som 
en etterfølger: «Jeg husker en fest der Jens Bjørneboe holdt tale 
om den eneste som kan bringe stafetten videre. Og så ble jeg 
båret på gullstol rundt i stuen av Jens og André Bjerke. Jeg var 
knapt 20 år, det var helt sprøtt. Det er jo litt storslagent også; de 
var jo noen av de mest kloke og begavede som har levd her siden 
krigen. Men man skal ikke tro på sånt» (VG 27.09.97, s. 24).

 2 De tekstene som er gjengitt her, er mine egne transkripsjoner. 
Jeg har delvis støttet meg til bøkene Hjemmevant utenfor. Jeg 
kaller det vakker musikk (Paus 1994) og Pauspoeten. Sanger 
gjennom 50 år (Paus 2020).

 3 Paus bidro til Dagbladets sommerkassetter både i 1979, 1980 og 
1983. Andre sanger med skillingsvisepreg er de fire sangene på 
CD-en Mitt lille land fra 1994, som var et innlegg i EU-debatten, 
og den første platen i trilogien Avslutningen – med tittelen Opp-
gjøret – fra 2013. Fra tidligere år kan nevnes sanger som «Dukken 
Barbara. En skillingsvise» fra Zarepta (1974), «Åh, Sonja» fra 
Noen der oppe (1982) og «Enkebyen» fra Muggen manna (1986). 
Mange av disse kunne gått inn på en Paus-Posten-plate, men siden 
de ikke er innlemmet i konseptet, holdes de utenfor her.

 4 En mulig parallell er Cornelis Vreeswijks LP fra 1974, I stället 
för vykort, en samling musikalske postkort stilet til navngitte 
personer og institusjoner. Men det ble med det ene vykort-al-
bumet. I nyere tid har Black Debbath gitt ut flere plater med 
politisk satire, men uten å imitere avisformatet. Musikkvi-
deoer med skillingsvise-pregede satirer kommer også med jevne 
mellomrom, blant annet av Jon Niklas Rønning, som ved flere 
anledninger har opptrådt sammen med Ole Paus.

 5 Partipampene omtales på Vømmøl Spellmannslags «Arbeids-
laget hass Johannes Johansen» fra LP-en Vømlingen (1975). 
«Industridepartementets rag» er fra Siste Paus-Posten (1978) og 
handler om statens forsøk på aksjeoppkjøp i svenske Volvo.

 6 «Før hovedforhandlingen hadde Ole Paus skrevet to smedeviser 
om Benny Bankboks, og de var klart egnet til å virke belastende 
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for gutten og hans hustru Maria. Hun var gravid i 7. måned, og 
i visene ble hun nærmest karakterisert som en hore. Jeg reagerte 
den gang sterkt og avspilte visene for domstolen i rettssal 9 som 
et ledd i straffeutmålingsprosedyren, idet jeg mente man måtte ta 
hensyn til den voldsomme medieomtale Benny hadde vært utsatt 
for og ikke minst de krenkelser hans hustru var påført. Benny 
fikk en meget rimelig straff (…).» (Arne Hestenes. Underveis med 
hvite hansker. Oslo: Aschehoug, 1992), s. 62. For ordens skyld: 
Bare den ene av de to visene («Benny. Norsk festmarsj») kom 
med på Sjikaner i utvalg, og i den nevnes ikke konen med et ord.

 7 På omslaget til debutalbumet Der ute – der inne (1970) er Paus 
portrettert i Hans Jæger-positur. Han fikk også rollen som Hans 
Jæger på Ketil Bjørnstads trippel-LP Leve Patagonia (1978).

 8 Dagbladet 10.06.77, s. 22.
 9 Noe av skillingsvisematerialet kan Paus ha blitt kjent med 

gjennom sitt vennskap med Alf Prøysen og Alf Cranner. Se Ole 
Karlsens artikkel «Alf Prøysen og arven fra skillingsvisene» i 
denne boka.

 10  I nyhetene som presenteres på selve plateomslaget, er troskyldig-
heten borte, og tilbake står den tilsiktede ironien. Den har ikke 
holdt seg like godt som sangene. Notisen «From Russia With 
Love» lyder for eksempel: «Den berømte spion og husmor 
Gunvor Galtung Haavik, Lijordet, ber om betenkningstid før 
hun kommer med noe endelig svar på VG’s spørsmål: ‘Gjorde 
hun det av kjærlighet?’ Imidlertid kan hun betro oss at hun ar-
beider med sine memoarer som vil utkomme under tittelen ‘Med 
KGB på Røabanen’.»

 11 Siv Gøril Brandtzæg: «Rene toner, falske nyheter. Skillingsviser 
i det tidligmoderne Skandinavia». (Kultur og klasse. Nr. 128, 
2019), s. 13–14.

 12 Dette er siste strofe i «Viise vedr. den nu så bekjendte og i alle 
skikkelige menneskers omdømme afskyelige bombeeksplosjonen 
i Bokhandelen Oktober i Tromsø by». Stipendiat Anne Sigrid 
Refsum ved NTNU har gjort meg oppmerksom på at det i Norge 
ikke var vanlig å nevne prisen i selve viseteksten, bare på skillings-
trykket. I svenske visetekster var det derimot et vanlig formular.

 13 Se Astrid Nora Ressem og Hans-Hinrich Tedens’ artikkel 
«Frem fra glemselen. En historie om Norges mestselgende 
 plateserie» i denne boka.



353

Paus-Posten

 14 Takk til ph.d.-stipendiat Bodil Nørsett ved UiA og universi-
tetslektor Marita Rhedin ved Göteborgs Universitet, som har 
bistått med sin sangpedagogiske kompetanse.

 15 Georg Johannesen. Om den norske skrivemåten (Oslo: Gylden-
dal, 1981), s. 19. Johannesen bruker riktignok uttrykket «negert 
poesi» om sakprosa, men det gir også mening om Paus-Posten, 
som til en viss grad imiterer avisspråket.

 16 De andre musikerne er: Paus-Posten: Alf E. Eik (bass og 
tekniker). Noen spiller også trommer på «Balladen om Politi-
inspektør Rynning-Tønnesen og sekretær Andreassen ved 
B ergen Politikammer», men plateomslaget angir ikke hvem. 
Nye Paus-Posten: Halvard Kausland (elgitar og trekkspill), 
Bjørn Holmvik (bass) og Jan-Erik Kongshaug (tekniker). Siste 
Paus-Posten: Arild Andersen (bass), Per Sveinson (elbass), Roy 
Hansen (trekkspill), Freddy Dahl (elgitar), Svein Christiansen 
(perkusjon) og Freddy Dahl (sang). I tillegg bidrar den legen-
dariske sportsreporteren Bjørge Lillelien på «Gråt, bare gråt, 
Argentina», uten å bli kreditert på plateomslaget. Når det 
gjelder Paus-Posten Extra! fra 1996, møter vi – foruten Paus og 
Per Sveinson (som nå er tekniker) – en ny besetning: Per Mathi-
sen (bass), Sven Ohrvik (trekkspill og tangentinstrumenter), 
Susanne Lundeng (fiolin) og Jon Larsen (gitar).

 17 https://tv.nrk.no/serie/etter-dagsrevyen/1978/FUHA00002778 
(sett 20.07.20).

 18 En tilsvarende formulering fins i «CIA på Jæren (spøk og spen-
ning)»: «Jeg har lest det i avisen, / så da er det vel sant. / USA 
har planlagt gerilja her på Rogaland.»

 19 Til denne kategorien sanger hører også «Dagbladet 1.3 2013» fra 
Avslutningen (2013).

 20 Min fremstilling av Lillehammer-saken og Norges forhold 
til Israel er basert på NOU 2000: 6 Lillehammer-saken, Per 
Øyvind Heradstveits Israelsk etterretning og mordet på Lille-
hammer (Oslo: Aschehoug 1974), Annæus Schjødts selvbiografi 
Mange liv (Oslo: Gyldendal 2004), Odd Karsten Tveits Alt 
for Israel. Oslo – Jerusalem 1948–78 (Oslo: Cappelen 1996) og 
Trond Christian Løkkes masteroppgave Myter og masterplot i 
 Bouchiki-saken (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017).

 21 Ali Hassan Salameh ble drept i Beirut i 1979. (NOU 2000: 6), 
s. 29.

https://tv.nrk.no/serie/etter-dagsrevyen/1978/FUHA00002778
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 22 «Domsavsigelsen fant sted 1. mars 1974. Jeg ventet meg ikke me-
get. Resultatet ble imidlertid bedre enn noen av oss [advokater] 
tenkte. Av mine [klienter] ble Mikki Dorf blankt frifunnet, og 
Zvi Steinberg fikk bare ett års fengsel. De fire andre fikk straffer 
godt under minimum i vedkommende straffebestemmelser» 
(Schjødt. Mange liv, s. 181, mine klammeparenteser.) Når det 
gjelder de to siste – Sylvia Rafael og Abraham Gehmer –, er det 
verd å merke seg at Justisdepartementet ikke fant grunnlag for 
benådning, mens Riksadvokaten (Lauritz Dorenfeldt) og Over-
våkningssentralen (ledet av Gunnar Haarstad) gikk inn for det, 
jf. NOU 2006: 6, s. 36. Schjødt skriver videre: «I mai 1975 dro 
utenriksminister Frydenlund på offisielt besøk til Israel. Og som 
slike høye herrer pleier, hadde han sukkertøy med seg, nemlig 
løfte om benådning av de to gjenværende innsatte i Norge. Anne 
Grethe [Schjødts daværende kone] og jeg var på vei hjemover fra 
Sørlandet da vi fikk høre en nyhetssending som i noe tilslørte 
ord fortalte – i hvert fall meg – at benådning stod for døren» 
(Schjødt, Mange liv, s. 186, min klammeparentes).

 23 VG 08.01.74, s. 16.
 24 I desember 1978 ble Rafael likevel innvilget generell adgang til 

Norge, og i 1981 fikk hun oppholdstillatelse på ubestemt tid. For å 
få dette gjennom henvendte Schjødt seg til sin venn høyesteretts-
advokat Jens Chr. Hauge, tidligere forsvarsminister og justismi-
nister, som «gjorde sitt, eller rettere: langt mer enn noen kunne 
forvente eller forlange. Det virket, for i begynnelsen av 1979 
fikk Sylvia endelig tillatelse til å ta fast bopel i Norge» (Schjødt, 
Mange liv, s. 201). Det nytter å ha venner med politisk innflytelse.

 25 Aftenposten 21.01.74, s. 27. Det samme gjengir Per Øyvind He-
radstveit i boka Israelsk etterretning og mordet på Lillehammer 
(Oslo: Aschehoug, 1974), s. 166.

 26 VG 12.01.74, s. 14.
 27 VG 21.01.74, s. 14.
 28 VG 01.03.77, s. 7.
 29 Jens Christian Hauge, Jo Benkow, Thorbjørn Berntsen, Toril 

Skard, Bjørn Unneberg og Kjell Magne Bondevik var for 
oppholdstillatelse. I et av motinnleggene, undertegnet «Bill 
Mulholland, Oslo», het det: «Sylvia Rafael kom til Norge for 
å drepe en mann. Verken hun eller hennes medhjelpere gadd 
engang undersøke om de virkelig hadde funnet fram til ‘rett’ 
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mann, således meiet de ned et uskyldig medmenneske foran 
øynene på hans gravide kone» (VG 11.03.77, s. 11). Er det en 
gjenklang av dette vi hører i Paus’ ballade?

 30 VG 21.01.77, s. 5.
 31 VG 01.03.77, s. 1.
 32 Aftenposten 21.01.74, s. 27. I selvbiografien sidestiller han de 

tiltalte Mossad-agentene med dem som – i likhet med ham selv 
– «frivillig kjempet for sitt land mot tysk overmakt gjennom 
mange krigsår» (Schjødt, Mange liv, s. 172).

 33 Klassekampen 15.03.77, s. 2.
 34 Dagbladet 21.03.77, s. 7.
 35 Nordlys 24.03.77, s. 1.
 36 Klassekampen, hhv. 15.03.77, 17.03.77 og 22.03.77.
 37 Hålogaland lagmannsrett: Dom 19.11.1977. Gjengitt med tilla-

telse fra Arkivverket.
 38 Bjørneboe skrev blant annet artikkelen «Anarkismen som 

fremtid» i 1969, hvor han slo fast at kjernen i anarkismen er 
«oppløsningen eller nedbygningen av den centrale stat, av den 
autoritære statsmakt. Den loddrette, pyramidale, eller bedre: 
monolitiske statstype skal erstattes av et horisontalt samfunn, 
oppdelt i frie, selvstendige kommuner eller føderasjoner – i 
suverene, men samarbeidende fagforeninger.» (Jens Bjørneboe. 
Vi som elsket Amerika, Oslo: Pax 1970), s. 81.

 39 En av dem som gikk hardest ut mot AKP fra venstresiden, var 
Georg Johannesen, som i et intervju i Dagbladet 9. juni i 1978 
karakteriserte partiet som en trojansk hest: «På mitt politiske 
kart står ellers ikke AKP (m-l) på noen venstrefløy. Terrorgrup-
per av typen Baader-Meinhof i Vest-Tyskland, De røde brigader i 
Italia og maoistpartier av typen AKP (m-l) fører en slik politikk 
at man skulle tro de handlet på oppdrag fra CIA eller mafiaen. 
Et sterkt AKP kan utelukkende være i nøytronbombens tjeneste. 
/ Men i striden mellom AKP og Norsk Front framstår AKP som 
et mindre onde fordi det ikke er rasistisk» (Johannesen, Om den 
norske skrivemåten, s. 163). Det hører med til historien at partiet 
ble dannet av utbrytere fra ungdomsavdelingen av Sosialistisk 
Folkeparti, som Johannesen selv hadde vært medlem av.

 40 Det samme poenget antydes i «Et stev om herr Lars Gule, 
Larvik». Den planlagte bombesprengningen i Beirut blir ekstra 
besynderlig når aktivisten kommer fra Larvik.
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 41 «Kan det være slik at den gamle bys mer intime atmosfære er 
forsvunnet uten at noe nytt er kommet i stedet? At det nye 
Tromsø ikke har funnet sin egen identitet ennå, men befinner 
seg i en overgangsfase hvor mye flyter? Vi tror det ligger adskillig 
i den siste problemstilling. […] Tromsø er i dag ikke en så trivelig 
by som den kunne være» (Nordlys 21.03.77, s. 4).

 42 Erling Folkvord: Rødt! På barrikadene for AKP og RV (Oslo: 
Millenium, 1998), s. 58–59.

 43 Klassekampen 11.08.77, s. 2.
 44 Nordlys 23.03.77, s. 4. At AKP slamret «hysterisk med dørene», 

var det flere som mente. Avisa Tromsø skrev på lederplass at 
«AKP kjører erfaringsmessig hardt ut, – og man får bestemt 
inntrykk av at de mener at angrep er det beste forsvar. Vi må 
regne med at trykksakene fra dem vil flomme i dagene fremover, 
– ikke minst i Tromsø. I dem vil det nok ikke blir spart på de 
harde ord» (Tromsø 22.03.77, s. 3). Også under rettssaken kom 
forsvarerne inn på at partiet hadde skapt en dårlig atmosfære 
i byen. Olav Hestenes: «Da sprengningen skjedde var det en 
ganske massiv irritasjon i alle lag av befolkningen over AKP 
(m-l)’s metoder. Det er på denne bakgrunn forståelig at hoved-
tiltalte fikk den katastrofale feiloppfatning at han hadde hele 
byen i ryggen da han sprengte Oktoberbokhandelen». Gunnar 
Nerdrum: «aksjonen mot Oktober bokhandel måtte sees i 
sammenheng med det anti-klimaks m-l’ernes virksomhet hadde 
skapt i byen» (VG 21.11.77, s. 10).

 45 Klassekampen 28.11.77, s. 4.
 46 «Et klart tilfelle av ulovlig beslag skjedde under etterforskingen 

av sprengningen av Oktober bokhandel i Tromsø den 20. mars 
1977. I forbindelse med at politiet gjennomgikk bokhandelen 
etter eksplosjonen, fant man postkvitteringer og flere lister med 
navn på personer som hadde kjøpt bøker, eller som var abonnen-
ter på publikasjoner som ble forhandlet gjennom bokhandelen. 
Overvåkingspolitiet sikret seg disse dokumentene.» (Doku-
ment nr. 15 (1995–96), s. 421.) Den oppgitte datoen 20. mars er 
feil; sprengningen skjedde 13. mars.

 47 Brundtlands uttalelse kom i et intervju med SVT 2 den 2. 
august 1996, etter offentliggjørelsen av Lund-kommisjonens 
rapport. På plateomslaget lyder sitatet: «Ingen har tatt skade 
av å bli overvåket.» I virkeligheten sa hun det slik: «Jeg tror 
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ikke det er noen som egentlig har vondt av å være registrert, i 
den betydningen du nå ... altså, mye av det som er her, er jo en 
nedtegning av at noen har vært der og der, og det står ikke noe 
annet i de mappene i veldig mange tilfeller, og det er jo for så 
vidt uinteressant» (gjengitt i NRK Radios Ukeslutt 10. august 
og Ukeslutt Årskavalkade 28. desember 1996:  https://www.
nb.no/nbsok/nb/d56eec4c1ca4ec261954c2ce38b7ba2f?index=1 
(hørt 29.07.20)).

 48 Dagbladet 28.08.13, s. 2. At han stemte KrF, forhindret likevel 
ikke at han samme år gjorde narr av tidligere partileder Kjell 
Magne Bondevik i «Festsang ved feiringen av 7-årsjubileet 
for Oslosenteret for fred og menneskerettigheter» på albumet 
Avslutningen.

 49 VG 27.09.97, s. 23, min klammeparentes.
 50 Bergens Tidende 28.08.78, s. 48.
 51 Vårt Land 02.02.78, s. 4.
 52 Bergens Tidende 09.03.78, s. 4.
 53 Bergens Tidende 01.03.78, s. 12.
 54 Vårt Land 16.03, 78, s. 27.
 55 Aftenposten 17.12.77, s. 4. Per Lønning søkte avskjed som biskop 

i Borg i protest mot abortloven i 1975. I 1977 ble han dosent ved 
Universitetet i Oslo, og det var den stillingen han hadde da han 
rev ned plakaten.

 56 Takk til professor Helje Kringlebotn Sødal ved UiA, som gjorde 
meg oppmerksom på dette.

 57 Her har jeg transkribert teksten slik den ble fremført i Etter 
Dagsrevyen 21.01.78. Den trykte versjonen i VG har et par 
mindre avvik. Opptaket fins i NRKs arkiver: https://tv.nrk.no/
serie/etter-dagsrevyen/1978/FUHA00002678/avspiller (sett 
29.07.20).

 58 Apollon mfl. Djevleutdriverne. Eksorsisme i Norge (Oslo: Pax 
Forlag, 1981), s. 23, min klammeparentes. I samme bok skriver 
Daniel Apollon: «At utdriverne er menn og ofrene kvinner er 
ingen tilfeldighet. Det betyr at seksualitet i vid forstand er en av 
komponentene i forholdet» (s. 127).

 59 VG 23.02.78, s. 8.
 60 VG 23.02.78, s. 8.
 61 VG 25.01.78, s. 11.
 62 VG 25.01.78, s. 11.

https://www.nb.no/nbsok/nb/d56eec4c1ca4ec261954c2ce38b7ba2f?index=1
https://www.nb.no/nbsok/nb/d56eec4c1ca4ec261954c2ce38b7ba2f?index=1
https://tv.nrk.no/serie/etter-dagsrevyen/1978/FUHA00002678/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/etter-dagsrevyen/1978/FUHA00002678/avspiller
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 63 Da Odd Børretzen og Alf Cranner skulle fremføre visa «Ti-
voli» i Etter Dagsrevyen den påfølgende lørdagen, ble de bedt 
om å fjerne ordene ‘djevel’ og ‘emissær’. Visa hadde vært i salg i 
over ett år og hadde blitt spilt på radio flere ganger, men etter 
bråket med Paus tok NRK ingen sjanser (VG 30.01.78, s. 1).

 64 VG 23.01.78, s. 8.
 65 Keld Hyldig: Ibsen og norsk teater. Del 1: 1850–1930. (Oslo: Vidar-

forlaget, 2019), s. 152–163.
 66 Kristelig Folkeparti ble egentlig stiftet 27 år etter at Ibsen døde, 

i 1933, som en reaksjon på tiltagende sekularisering av samfun-
net. Men «tredve» passer bedre med rytmen.

 67 I NRK markerte man visstnok sanger med spilleforbud med en 
rød lapp eller hanske. På baksiden av Siste Paus-Posten la redak-
tøren inn følgende melding: «P.s. Kjære NRK, for å spare dere 
for arbeid og ergrelser, har vi sørget for å trykke en rød hanske 
på coveret med det samme, siden vi likevel var i gang. D.s.»

 68 Sitert etter Atle Roness. Demonbesettelse. Psykiatriske og teolo-
giske synspunkter. (Oslo: Luther Forlag, 1981), s. 44.

 69 Roness, Demonbesettelse, 1981: 56. Så sent som i 2010 utga Bente 
Bratlund boka Besatt av demoner, hvor hun forteller om hvordan 
hun ble utsatt for eksorsisme: «Jeg kan ennå kjenne den sterke 
følelsen av avmakt jeg opplevde der jeg lå. Det var en ydmykelse 
og en ufattelig skam. To menn som jeg var fullstendig prisgitt, 
sto der over meg. Jeg visste ikke hvilke krefter som ville utspille 
seg, jeg var totalt hjelpeløs.» (Oslo: Spartacus, 2010), s. 78.

 70 VG 27.09.97, s. 22–23.
 71 Østberg. «Satirikeren som selvforakter. Spydighetens politikk 

og psykologi i kampen for norskdommen – Fra Wergeland til 
Vinje». I R. Henstad og D. Michelsen (red.) Frie ord i Norden? 
Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814–1914. (Oslo: 
Pax, 2019), s. 439.

 72 VG 27.09.97, s. 22.
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noe på hjertet er at man 
har et hjerte å ha noe på

Else Michelet i samtale med Bjarne Markussen

Else Michelet (1942–2021) var i over førti år en viktig og vittig 
stemme i norsk offentlighet. Hun er kjent som programleder og 
produsent for NRK Radio, som forfatter og samfunnsdebattant, 
som satiriker og kabaret-artist. Hun har til og med oversatt As-
terix. Ikke minst har hun gjort en betydelig innsats for kvinne-
bevegelsen, blant annet gjennom bøkene En annen historie, Sin 
egen herre og Vet de hva de snakker om? Abortmotstanderne og 
virkeligheten. Kronen på verket var det satiriske radioprogram-
met Hallo i uken, hvor hun var programleder og produsent i 
tjue år, fra 1989 til 2009. Da hun gikk av, fikk hun Fritt Ords 
Honnørpris. Ved den anledning sa Georg Fredrik Rieber-Mohn 
at hun og hennes medarbeidere i en årrekke hadde «moret våre 
hjerter med satirer på høyt nivå, tråkket på ømme tær og oppar-
beidet hos samfunnets maktelite en betydelig respekt for Hallo 
i uken»1. Michelets samfunnsengasjement kom også til uttrykk 
gjennom en stor produksjon av sanglyrikk, som hun fremførte i 
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sine én-kvinnes-kabareter landet rundt. Noen av tekstene trykkes 
her for første gang. Dette intervjuet ble gjort hjemme hos Else 
Michelet i Lommedalen 9. september 2019. Hun leste gjennom 
det og godkjente det for publisering.2

Lyden av Shakespeare

BM: La oss begynne med å snakke om lyd. Helt fra du kom inn i 
NRK i 1967, har du jobbet med lydmediet, i radio, sanger og ka-
bareter. Også i studietiden var du opptatt av det. Du spilte teater 
og jobbet med en hovedoppgave om lyd i Shakespeares Macbeth. 
Hva er fascinerende ved lydmediet, og hva har det med Shake-
speare å gjøre?
EM: Shakespeare-kritikken har jo pendlet mellom forskjellige 
ytterpunkter. Noen ganger handler det bare om det som skjer 
på scenen, noen ganger handler det bare om psykologien til de 
forskjellige rollefigurene. Men i samarbeid med en veldig god 
universitetsrektor oppdaget jeg at det er en sammenheng mellom 
det fantastisk rike språket i Macbeth – metaforene, uttrykkene 
– og det som faktisk skjer på scenen! Kjerneeksemplet er den 
berømte scenen som heter «the knocking at the gate», hvor 
de to hovedpersonene nettopp har begått et grufullt mord, og 
så hører de lyden av banking. Stigende hamring, det er noen 
som dundrer på døra nede i en annen ende av slottet. Og i den 
sekvensen er det så mange av uttrykkene deres som handler om 
lyd. Om forstyrrende lyd, og om skumle ting som høres, så det 
blir helt overveldende. Og jeg vil jo tro – ja, du kan få til veldig 
mye fint med både moderne hekser og spøkelser og alt – men det 
hadde vært veldig morsomt å lage Macbeth som hørespill, altså. 
Men han har jo hatt – ja, fader Shakespeare, han trengte ikke noe 
lydarkiv, de hadde vel maskiner backstage som de dundret på. 
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Så det var naturlig for ham med et nært forhold mellom lydene 
og det som skjedde på scenen, og dermed får du det reflektert i 
teksten også.
BM: Men så ble det radio for deg?
EM: Ja, det var forferdelig morsomt. Sommeren 1967 laget jeg 
og tre andre studenter tre programmer som het Flaskeposten. 
Da oppdaget vi lyd, og vi gjorde det samme som alle som opp-
dager lyd: Vi oppdaget at hvis det var en sketsj som ikke hadde 
et morsomt sluttpoeng, så kunne den slutte med at noen dyttet 
hovedpersonen, og så la vi på et skrik i en sjakt. Et sånt skrik som 
bare forsvinner ned. Hvis vi skulle gjøre det ekstra morsomt, så 
sluttet det med et plask, langt der nede. (Latter.) Da hadde vi 
en perfekt avslutning på alle sketsjene. Da har du oppdaget lyd.
BM: Lyden treffer lytteren på en mer direkte måte enn ordene?
EM: Ja, du trenger ikke ta omveien om hjernen, eller via hjernen. 
Du kan for eksempel legge lyden av hjerteslag lavt under en dialog, 
eller bare en liten monolog: en person som ligger og snakker, og 
så dunk-dunk, dunk-dunk, dunk-dunk. Så ligger den lyden der, 
så begynner kanskje stemmen å nøle litt, og så blir stemmen 
stille. Da oppfatter du hva den lyden er, og så blir den også stille. 
Da må du holde igjen skuespillerne, slik at de ikke begynner å 
snakke for tidlig. For skuespillere er redde for pauser, de vil fylle 
ut en pause. En gang satt jeg med Ellen Horn og Anders Hatlo i 
en sketsj hvor deres gamle mor Jorda var døende – og døde. Da 
den hjertelyden stoppet, måtte jeg holde igjen begge to, så ikke 
de skulle ødelegge effekten med å snakke.
BM: Det slår meg at radioen på en måte er et visuelt medium. 
Lyden fremkaller bilder i lytterens hode.
EM: Jeg lærte mye om det da jeg kom inn i Hallo i uken. Etter 
en omorganisering ble programmet flyttet fra underholdning til 
hørespill, fordi Kai Sibbern og jeg ville være i kulturavdelingen. 
Plutselig fikk vi jobbe med prisbelønte hørespillteknikere i NRK. 
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De har fått priser for hørespill og dokumentarer som går utenpå 
alt jeg har sett i Tsjekkoslovakia, Frankrike og England. Sammen 
med dem skulle vi lydlegge og redigere Hallo i uken. Vi lærte for 
eksempel at du skal ikke sitte rundt et bord når du gjør opptak, 
du skal stå rundt en mikrofon. For da puster du annerledes, du 
beveger deg, du snakker annerledes, kan lage mye spillerom bare 
ved å flytte hodet litte grann eller komme litte grann nærmere. 
En av de første sketsjene jeg lydla i stereo og med hørespilltek-
niker, det var en sånn passe morsom sketsj om 1. mai, hvor det 
står en ondsinnet reaksjonær Høyre-tufs oppi Holmenkollåsen 
og tenner på et illeluktende bål med hageavfall akkurat idet et lite 
1. mai-tog passerer. For han vil gjøre livet surt for dem, ikke sant. 
Lille kommunale 1. mai-toget går oppi der. Da valgte vi den itali-
enske arbeidersangen «Bandierra rossa» – Det røde flagg – som 
musikk, og vi kunne forskyve lyden forsiktig på datamaskinen, 
ikke sant, du kunne bare bruke pekefingeren og dytte musikken 
frem og tilbake i stedet for å mase med disse lydbåndene. Så kom 
musikken langt borte fra, og så steg den og kom nærmere, og så 
hører du han Høyre-tusten helt nært inni mikrofonen, han ler og 
småbanner, og så – idet vi hører bekkenet klinger på «Bandierra 
rossa la trionferà» – kosj! – kommer fyrstikken som startet bålet. 
Og så hører du noen hoste, og så fjerner hele toget seg. Det ble så 
lekkert. Du sitter der midt i bildet, ikke sant, hører fyrstikken, 
hører flammen, hører hostingen, og så, orkesteret kommer der 
og stiger, og forsvinner der.
BM: Lydeffektene tilfører et nytt lag med mening, men taler også 
til følelsene?
EM: Du kan lage noe veldig gripende. I en sending som vi laget 
like før jul, handlet det om en stakkars asylsøker som ikke slapp 
inn på et asylmottak i Lier, husker jeg. Det var en helt realistisk 
historie, og vi la opp til at «det var ikke rom for dem i herberget». 
Så da har du lyden av en liten luke, du hører på forhånd at det 
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er noe som foregår der inne, så er det klikk, den der hissige, lille 
luken som glir til side og stemmen som sier: «Nei, vi har ikke 
plass, De må henvende Dem sånn og sånn og der og der.» Så blir 
det litte grann stille, og så hører du at de synger «Silent Night» 
der inne, svakt, svakt i bakgrunnen der, og så er det smakk! – så 
går luken igjen. Og så står han alene, og så er det en vind, og det 
sluttet ikke med vinden, men vi lot ham gå. Et enkelt sett med 
fottrinn som går bort i ganske kald snø. Veldig forskjellig lyd på 
våt og kald snø. Han gikk langsomt og ble borte. Ja.
BM: Det er sterkt. Dere kunne også bruke lyden som et humoristisk 
element. Den vittige lyd-vignetten som Hallo i uken alltid åpnet 
og sluttet med, hvor kom den fra?
EM: Den er fra sangen «La Habanera» av elektronika-bandet 
Yello. Den var det faktisk Nils Rykken som valgte ut, og den 
beholdt vi. Den var fryktelig morsom.
BM: Du begynte med politisk satire i underholdningsprogrammene. 
Hvordan forholdt NRK seg til det?
EM: Vi fikk beskjed, husker jeg, sommeren 1972, i forbindelse 
med EF-debatten, at vi ikke fikk lov til å lage humor om EF, for 
det ble så ubalansert. At det var innslag uten rot i virkeligheten. 
Til neste program laget jeg da en nyhetsmelding som tok utgangs-
punkt i dette, og forklarte at nærmere undersøkelser hadde vist 
at det faktisk var rot i virkeligheten. Det var mye mer rot enn de 
fleste var klar over! Men hvor befant disse røttene seg egentlig? 
Da fikk jeg kjeft. Vi fikk mer kjeft i gamle dager, vi gjorde det.
BM: NRK var en mannsbastion på den tida. Så kom du inn og 
ble den første kvinnen i Reiseradioen og Nitimen. Hva skjedde?
EM: Reiseradioen var det Johan Vigeland som fikk meg med i 
i 1968. Nitimen – det var nok godt ut på 70-tallet, i forbindelse 
med «kvinneåret». De ble skammet ut, og måten vi manipu-
lerte våre sjefer på for å få det til, var veldig morsom, men det er 
en annen historie. Men så hadde jeg jo flere egne programmer, 
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blant annet et som jeg faktisk kalte Med rot i virkeligheten, hvor 
jeg tok opp aktuelle og litt brennbare temaer. En gang laget jeg 
et program om olje og oljeutvinning, som åpnet med en nyhet-
smelding om at nå hadde alt sammen lekket ut, så nordmenn 
var først og fremst opptatt av å sanke olje fra flakene som drev 
langs kysten. Det var veldig kritisk, og det var ikke u-morsomt, 
det var veldig morsomt. Det sluttet med at jeg fikk åtte mann-
folk fra avdelingen og rundt omkring til å synge Norges nye 
nasjonalsang, som het «Jeg vil verge mitt hull, jeg vil drille min 
drull, jeg vil borre meg søkkrik og skattelik null». (Latter.) 
Mens dette programmet gikk på lufta, skjedde faktisk Bravo- 
utblåsningen i Nordsjøen! Så jeg ble nedringt av pressefolk hele 
lørdagen. Hvordan hadde jeg visst om det, hva slags tips hadde 
jeg fått, som kunne lage dette? Det var jo bare en tilfeldighet at 
programmet gikk da og ikke tre uker seinere. Men jeg gjorde 
meg stor etter hvert og sa at «nei, alle vi som har arbeidet med 
dette en stund, har jo bare visst at dette kom til å skje». Så det 
var greit. Da programmet gikk i reprise mandagen etter, skulle 
regjeringen ha presse konferanse samtidig. Sveriges Radio, som 
ventet på nyheter, kom inn på feil kanal og fikk høre at vi drev 
nå og skummet olje av flakene. Så du kan si det var en av de 
gangene hvor programmet virkelig hadde effekt!
BM: I et program som het Dus med Dem brukte du den fiktive 
karakteren Peder Ås – en gjenganger i eksamensoppgavene i juss – 
for å tematisere det grå pengemarkedet og finansieringsordninger 
som Peder Ås aldri fant ut av.
EM: Det var noen ganske solide angrep på bankvesenet, som 
jo til dels hadde folk som jobbet i toppstillinger og samtidig 
opererte på det grå markedet. Da ble det voldsomme protester 
fordi jeg visstnok hengte ut en hel bransje. Det brevet svarte 
kringkastingssjef Torolf Elster på, og det var et nydelig brev. 
Han sa de måtte da ikke påstå at dette rammet en hel bransje. 
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Ibsen hadde jo skrevet om plimsollere uten at han beskyldte 
alle norske redere for å krype omkring og bore hull i båtene 
sine. Så sto det nederst i brevet, og det har jeg merket meg med 
et vemodig smil: «Men bortsett fra alt dette, jeg kan ikke se at 
dette vesle radioprogrammet har vært i stand til å skade de store 
forretningsbankene nevneverdig.» So much for satire! Det var 
helt greit, altså. Elster hadde gangsynet klart når det gjaldt satire 
og hva vi kunne og ikke kunne.

Hallo i uken

BM: Det var du som utviklet Hallo i uken, som hver lørdag tok 
for seg ukas nyheter. Du var programleder i tre år og produsent i 
sytten, og løftet frem et stjernelag av komikere, tekstforfattere og 
sangskrivere – blant annet Are Kalvø, Espen Beranek Holm og 
Rune Andersen. Mange hadde et sterkt forhold til det programmet. 
Hvordan jobbet dere i redaksjonen?
EM: Da Kai Sibbern og jeg overtok programmet i 1992, steg 
kvaliteten fort fordi alle som var med, fikk tilbakemelding på 
om bidraget deres var godt eller dårlig. Og hvis de ikke var med 
i neste program, fikk de vite hvorfor. For eksempel hadde duoen 
«Gunnar og Bjarne», som jo ble en høydare i sendingen i mange 
år, prøvd seg med vekslende hell. De opplevde å bli refusert og 
ble dypt forferdet, og vi sa bare: «Ja, men prøv igjen. Lag det 
om igjen, og lag det litt bedre.» De ble jo så gode, og det ble så 
bra! Vi fikk etter hvert opparbeidet en veldig god, fast stab som 
hadde gode arbeidsrutiner. Husk, vi hadde jo én uke på oss til å 
produsere en Chat Noir-revy. Og så kom mandagen, og så skulle 
du begynne på neste revy. Jeg var borte én eneste fredag, og da var 
jeg i Amerika. Du stilte på den opptaksfredagen om du så hadde 
40 i feber og brukne ben og snørra rant – der stilte du, altså.
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EM: Mandag, tirsdag og onsdag leste vi aviser, og på onsdag 
begynte vi å plukke. Noen ganger meldte det seg med en gang: 
Dette blir ukas tema. På torsdagene hadde vi et stort redaksjons-
møte hvor vi drøftet og fordelte nyhetssakene. Hvordan vinkler 
vi dette? Hvem er det som representerer makta her? Hvem er 
seierherre, og hvem er taperen? Hva er det som skjer?
BM: Sangene var et viktig innslag i Hallo i uken. Det var nyhets-
kommenterende sanger, og slik jeg ser det, står de i tradisjonen fra 
skillingstrykkenes nyhetsviser. Du laget for eksempel en «Slanke-
vise» om kroppsidealer og slankepulveret Nutrilett; De Gyngende 
Seismologer fremførte en ironisk jazz-hyllest til Venstre-leder Lars 
Sponheim; Espen Beranek Holm, Morten Lorentzen og Ellen K. 
Hvattum kommenterte Ja til EU-bevegelsen i «Ja-toget». Hvordan 
ble sangene til, og hvordan prioriterte dere sangstoffet?
EM: Vi prioriterte det sånn at for det første er det – rent drama-
turgisk – et fint og nødvendig avbrekk. Det skaper variasjon. På 
grunn av prisen endte vi med å bare ha to i hver sending, men til 
å begynne med var det noen ganger både tre og fire viser med. 
Det er en elegant måte å utbrodere et tema på, og så kan du vel 

Else Michelet på plass i studio. Foto: Sverre Bergli/NRK. Gjengitt med 
tillatelse.
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egentlig slippe unna med et sleivete spark når det kommer i form 
av et elegant rim. Det blir litt mindre plumpt enn når det blir 
sagt i en sketsj. Det er nok noe der. Men først og fremst gikk 
det på hvilke temaer som egnet seg for sang: Dette passer veldig 
godt som en type skillingsvise, dette passer som en rockelåt, 
her har du en storbandlåt. Da Terje Rød-Larsen kom hjem og 
ble hivd ut av all politikk, så var det en åttemanns blåserrekke 
på linjen «Velkommen hjem, Terje Rød-Larsen»! Ikke sant, 
komponistene og forfatterne var kjempegode til å få dette til å 
passe til temaet.
BM: Hvem var komponister og tekstforfattere på sangene?
EM: Det var Morten Lorentzen som skrev tekst. Espen Be-
ranek Holm var sanger og komponist, og så var det Tor Arne 
Johnsen, enmannsfirmaet på Jevnaker i Hønefoss som jobbet 
sammen med Tormod Aune, som var et kjempeorkester i seg selv. 
Pluss Geir-Atle Johnsen – sanger, musiker, skuespiller, multi-
talent, helt på linje med Espen, men som aldri kom sånn fram 
i rampelyset. Men fantastisk flink. Musikalsk og med en veldig 
varhet for hva som går og ikke går. Det var Dagfinn Nordbø, 
kjent jazzskribent og tekstforfatter, som skrev for musikken 
til Geir-Atle, og de laget blant annet en vise om hun Manuela 
Osmundsen, som mistet jobben som barneombud fordi hun 
hadde snakket i telefonen med en barndomsvenninne for 41 år 
siden, eller hva søren det var for noe. Hun ble jo hakket på og 
revet ned fra alle kanter. Hun hadde vært inne i norsk politikk 
i to måneder, tror jeg, og avisene skrev om Bambi på isen. I 
sangen var ulvene og pressen etter henne, og da laget Geir-Atle 
sånn ulve-pese-lyd. Teksten var nødvendigvis ikke så fæl, men 
det var ulvene. Bambi og den der pesingen – åh, jeg får ståpels 
bare jeg tenker på det! Det var tekstforfattere og komponister, 
og Tor Arne gjorde jo begge deler. Morten og Espen jobbet tett 
sammen, og Dagfinn og Geir-Atle jobbet tett sammen. Men de 
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stod helt fritt til å avgjøre hvilken form det skulle få. Det var 
nok noen ganger vi stoppet dem og bad dem om å skrive ak-
kurat det og det, eller skjerpe noen linjer, men de hadde veldig 
gangsyn og rutine.
BM: På de litt større arrangementene, hadde dere et orkester til-
gjengelig da?
EM: Nei, de hadde egne studio, alle disse tre. Og synther, så den 
der blåserrekka til «Velkommen hjem» er laget i Espens studio. 
Det var én gang, men det var før Kai og min tid, en vise som 
Dagfinn Nordbø hadde skrevet, hvor det ble skikkelig leven. Den 
ville nok jeg ha klippet ut. Det var om en nordmann i California 
som hadde en sekt hvor de skulle la seg fryse ned når de døde – for 
å kunne vekkes til live igjen på et eller annet tidspunkt. Anders 
Hatlo sang tostemt med seg selv, husker jeg, meget elegant og fint. 
Melodien var «En grønnmalt benk». Og det var: «I en benk i 
California, da da da da, frosset ned, da da da, våkne i Califor-
nia.» Det var så fint, så elegant. Lørdag morgen, da sendingen 
skulle gå på lufta klokka fem over tre, så var overskriftene i alle 
Oslo-avisene: «Barnelik funnet i dypfryser på Nesodden.» Å 
herregud, det ble et sabla leven. Og det skjønner jeg. Der vil jeg 
jo si, altså produsent Nils Rykken var bortreist et eller annet 
sted, men hvis jeg hadde stått i ei fiskeelv på Hardangervidda, 
så hadde jeg rekvirert helikopter for å komme meg til Oslo og 
klippet ut den visa, altså. Fått den ut av sendinga.
BM: Jeg har tenkt litt på forholdet mellom drama og sangtekster. 
Noe som ofte går igjen i sangtekster, som vi ikke finner så mye av 
i skriftlyrikk, er dramatiske monologer eller rolledikt. Altså hvor 
jeg-et i sangen er en karakter, en rolle, som Fredman i Bellmans 
sanger. Vi finner det også hos Taube og hos Knutsen & Ludvigsen, 
og du gjør det blant annet i «Slankevise», hvor teksten er lagt i 
munnen på en reklameagent for Nutrilett. Hvordan er det å skrive 
sanger for en rolle eller fra et rolleperspektiv?
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EM: Vel, hvis jeg skulle skrive over et tema til Hallo i uken for 
eksempel, så måtte jeg jo sitte og vurdere: Hva kan jeg best? 
Jeg vet jo at jeg er en rimsmed ut av Niagara, men spørsmålet 
er: Hva går best til dette temaet? Da jeg holdt på med Med rot 
i virkeligheten-programmet, satte jeg opp en liste over alle de 
forskjellige innfallsvinklene jeg hadde. Jeg kunne lage et lite 
eventyr, en Dagsnytt-melding, en monolog på vers, en vanlig 
prosafortelling, eller jeg kunne lage en dialog. Situasjonen kunne 
være et selskap eller en livbåt hvor noen holdt på å drukne. Er 
det sketsj? Er det eventyr? En sang – og fra hvem sitt perspektiv? 
Så var det et spørsmål om plass. Det og det aspektet ved denne 
saken er viktig, men det fortjener bare femten sekunder, du 
må ikke bruke mye plass på det. Det blir en Dagsnytt-melding. 
Tre linjer; femten sekunder. Tolv linjer; ett minutt. Da blir du 
veldig økonomisk. Og i sånne sammenhenger så merker du at 
viser, de tar mye plass. Så i en halvtimes program er du ganske 
sparsom med hva du unner deg av viser. Men i for eksempel 
en forestilling, så er det helt nødvendig, rent dramaturgisk, å 
veksle mellom sang og vanlig tale, for at folk ikke skal dette 
helt av lasset.

Satire og anstendighet

BM: Det er en munter tone i sangene, men også et maktkritisk 
perspektiv. Var det maktkritikken som var den underliggende 
etikken i Hallo i uken?
EM: Ja, definitivt. Jeg husker jeg ble intervjuet en gang av Lind-
mo ved avslutningen av en sesong, hvor hun fikk lurt meg utpå. 
Jeg pleier ikke å breie meg i TV-sammenheng, jeg pleier ikke å 
være med en gang. Men der sa hun at «dere blir jo ofte beskyldt 
for å være veldig PK, dere er veldig politisk korrekt, skal dere 
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fortsette å være det?» Da bare datt det ut av meg at jeg driter 
vel i hva som er politisk korrekt, jeg bryr meg om hva som er 
anstendig! Det er et ord som brukes altfor lite i norsk satire- og 
underholdningsindustri. Det er enkelte ting som faktisk ikke 
er anstendig. Igjen er det Elsters skjønne definisjon fra en gang 
da en kollega og jeg ble kalt inn til Kringkastingsrådet fordi vi 
hadde gjort narr av godseier Løvenskiold, som ville hive ut noen 
husmannsfolk fra en husmannsplass, for han skulle bruke det 
stedet til noe helt annet. Der hadde den familien bodd i 150 år, 
og nå ville Løvenskiold ha dem ut.
BM: Var det fremdeles husmannsplasser?
EM: Ja, mer eller mindre. Vi hadde laget et innslag om dette, og 
som jeg pleier å si: Det var kanskje å gå litt langt å kalle Løven-
skiold for «flatehogstens Idi Amin», men vi syntes jo det var 
morsomt, i hvert fall. (Latter.) Men så var det en ilter liten terrier 
fra Høyre i Kringkastingsrådet som reiste seg opp og freste over 
at de aldri hørte at vi drev satire med husmannsfamilien. Da 
våkna Elster nede ved bordenden, han pleide jo ikke å si stort 
i sånne sammenhenger. Han var sjenert og litt brydd, men sa: 
«Det gjør de ikke fordi det kan de ikke. Det er umulig. Satire 
kan ikke sparke nedover. Satire må per definisjon sparke oppover. 
Den må rette seg mot de som har makt.» Og så kommer den 
skjønne tilføyelsen: «Og da mener jeg ikke bare politisk makt, 
men også ordets makt.» Det var så fint, altså. Så den, den har 
jeg båret høyt opp i lufta.
BM: Det må vel være det som gjorde at Hallo i uken kunne gå i 
så mange år og bli likt av folk. Det har vært et solid grunnlag der?
EM: Det var et solid grunnlag og en etisk basis for alt vi gjor-
de. Vi ble aldri simple. Vi ble aldri sjofle. Og vi sparket aldri 
nedover. Det skjedde ikke altså. Det er et prinsipp som jeg har 
prøvd å holde på i forestillingene mine også: Ingen skal forlate 
min forestilling med krumbøyd rygg. Heller ikke de som kanskje 
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får litt rundt ørene i løpet av forestillingen, skal føle at de blir 
fratatt sin verdighet. Ja, kanskje en og annen biskop i et refreng 
innimellom, men de tåler det, vil jeg si.
BM: Har dere opplevd sterke reaksjoner på noen av innslagene?
EM: Det var en gang det ble forferdelig bråk, men det var 
ikke vår skyld, det var pressens. Det var da vi prøvde å ta opp 
karikaturstriden. Vi laget en sending hvor vi faktisk gikk hele 
fjøla rundt: Vi gjorde narr av muslimer, hyperkristne, feige 
norske politikere, Israel-fanatikere – vi gikk hele runden! Vi 
hadde blant annet en «running gag» som begynte med en 
ur-kristen familie som ville være morsomme, så de hadde en 
liten kjælegris som de døpte Muhammed. Der ble det lagt et 
par ganske saftige replikker i munnen på den lille familien som 
var så skinnhellige. Jeg strøk et par av de replikkene. Så var 
det da en fyr i Dagsavisen som jeg trodde var oppegående og 
redelig, som ringte for å intervjue meg, og jeg var såpass nervøs 
at jeg fikk vel ikke sagt noe særlig. Han slo opp en kritikk av 
programmet dagen etter under headingen: «Hallo i uken kaller 
Muhammed en gris.»
BM: Da hadde han ikke forstått poenget?
EM: Han hadde ikke forstått bæret. Men så fulgte Dagbladet 
det opp, og de gikk inn på nettet til NRK, hvor du kunne høre 
hele programmet, og plukket ut Espens replikker fra en rolle som 
selvgod idiot. Dette kjørte de i avisen som om det var Espens svar 
på spørsmål fra dem! Før det var gått to dager, så var det skyting 
i Hebron, Bjarne. På grunn av Hallo i uken!
BM: ?!
EM: Det var folk i Hebron som ikke hadde hørt programmet, 
men som hadde lest om det. Det var blitt omtalt i utenlandske 
aviser. De skjøt på nordmenn. De nordmennene som var der 
nede, og som skulle hjelpe palestinere og følge dem til og fra 
skolen, de skrev hjem: «Hva er det dere gjør der hjemme nå, dere 
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ødelegger arbeidet vårt!» Så ble jeg ringt opp torsdag ettermiddag 
av programdirektøren, som sa at nå stod jeg og Are med fullt navn 
og bilde i Al Arabiya! Det var så vanvittig, og vi fikk så spader, 
vi fikk angst. Vi møttes fredag morgen og var hvitere enn den 
papirsiden der. Vi droppet alt som hadde med problemstillingen 
å gjøre og sendte på lufta det tammeste programmet jeg noen 
gang har tatt i. Så gikk det på lufta, og så klappet jeg sammen. 
Da lå jeg hele helgen og bare gråt. Jeg var så redd og fortvilet og 
rasende. Det som gjorde meg mest fortvilet, det var ikke gærnin-
gene i Hebron, og det var ikke bildet i Al Arabiya, det var fire 
personer som jeg kunne navngi i norsk presse som satt og gned 
seg i henda og tenkte: «Nå skal vi ta dem. Endelig, nå kan vi ta 
dem.» Jeg som trodde at det var oppegående journalister, at de 
var med oss, at de likte programmet. De skrøt jo av oss over en 
lav sko. Men der så de sin sjanse til å ta oss. Det var skummelt. 
Det var redselsfullt.
BM: Det er jo som å ta en replikk fra et Ibsen-drama og si at Ibsen 
står for det.
EM: Ja, ikke sant. Etter det så vet jeg litt om hvordan det er å bli 
forfulgt av pressen. Men jeg tror vårt program alltid har holdt 
seg for god til at folk skulle føle seg truffet på den måten. Det 
hendte at vi strøk eller endret på linjer hvor vi følte vi hadde 
gått for langt. Et eksempel på en sånn ryggmargsreaksjon var 
under en nyttårskavalkade, der vi hadde plukket ut en sketsj 
om han rederen som alle kalte for «Breiflabben», han som er 
Norges rikeste, John Fredriksen. Det var en hylende morsom 
sketsj om et eller annet Fredriksen nå skulle finne på. Den 
var lagt inn i nyttårskavalkaden. Så var jeg ute og handlet, det 
var 3. juledag, og det var et eller annet jeg hadde sett i avisen, 
som jeg ikke husket hva var, men jeg visste: Nå har jeg lest noe 
som jeg burde tenkt på, det er et eller annet som ikke er riktig. 
Et eller annet. Så tenkte jeg at når jeg kommer hjem, må jeg 
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ringe Are. Da jeg kom hjem, lå det beskjed på svareren min, 
Are hadde ringt. Han hadde kommet på hva det var: Kona til 
Fredriksen var død. Det var ikke satire han trengte den uka 
der. Overhodet ikke. Så ringte jeg vikaren for Espen, for å få 
ham til å dra opp til NRK og klippe det ut, for vi hadde ikke 
noen tekniker midt i juleferien. Gjett hvor han satt. Han satt 
på kontoret sitt i NRK og ventet på å få snakke med meg i 
telefonen før han klippet. Det var opptatt hele tiden fordi jeg 
snakket med Are. Vi var altså tre sentrale i redaksjonen som 
reagerte helt på samme måte.

Kabareter og turnéer

BM: Utenom radio har du hatt en lang karriere som sangskriver og 
kabaret-artist. Du var den første som laget én-kvinnes-kabareter. 
Når begynte du å skrive sanger?
EM: Egentlig begynte det i femte- og sjetteklasse, hvor jeg lagde 
satiriske viser om læreren. Det falt meg faktisk ikke inn å lage 
satiriske viser om noen i klassen som jeg syntes var dumme. Jeg 
sparket oppover den gangen også. Jeg husker første verset av en 
sang som handlet om tre lærere, den ene mer hoven enn den 
andre. Den gikk på en sånn Thorbjørn Egner-melodi:

Vesle Landstad, vesle Nygård og herr Arne Vesterlin
skulle ta en liten kjøretur i trekkoppbilen sin.
Og de kjørte ut på gaten, der sto bilene i flokk,
og da ble jo Nygård veldig redd, så da gikk han amok.
Han skrek, stopp, stopp, her!
Han skrek, stopp, stopp der!
Han skrek, stopp, stopp, stopp, både her og både der.



376

Arven fra skillingsvisene

Det var første verset. Jeg tror det var 16 vers eller noe slik. Så sang 
jeg på julefest i sjetteklasse, og det var stor suksess.
BM: Hva sa læreren da, eller fikk han ikke høre det?
EM: Han fikk nok høre det etterpå, han likte det ikke.
BM: Du må ha hatt med deg en litterær ballast fra oppveksten din?
EM: Jeg husker jo at min mor leste, hun var nok veldig sulten på 
kultur og litteratur der hvor hun vokste opp på gården utenfor 
Harstad. Hun leste Shakespeare for barn for oss. Og når det 
gjaldt et par av disse store historiske romanene, som Quentin 
Durward av Walter Scott og De tre musketerer av Alexandre 
Dumas, sa hun: «Du må lese dem før du blir fjorten! Du må 
lese dem mens du er tenåring, for da syns du de er spennende 
og morsomme. Når du blir litt større, så er du for gammel. Få 
det inn!»
BM: Hvordan begynte kabaretene?
EM: Jeg drev og skrev sanger for radioprogrammene til Johan 
Vigeland, men ikke til mine egne. Det var liksom feil, man gjorde 
ikke slikt. Men så sa vår gamle studiekamerat Sven Henning, 
teaterinstruktør og daværende teatersjef i Bergen: «Else, nå må 
du lage en forestilling av dette, og komme og spille på Lille Scene 
i Bergen.» Så da skrev jeg noen viser til en forestilling jeg kalte 
Skapningens herre og andre eventyr, og hentet fram noen jeg hadde 
brukt før. Jeg var fryktelig nervøs, jeg hadde lagt det opp sånn 
at forestillingen varte en time og et kvarter, og det er lenge på 
scenen. Men jeg fikk vite at det var utsolgt hele uken da jeg kom. 
Og Lille Scene, på Den Nasjonale Scene, den tar ikke mer enn 
borti hundre, eller litt mer, slik som teateret var da. Jeg bodde på 
Hotell Norge, og det beste jeg visste, var å gå litt ut i den gaten 
og så se opp på teateret og den røde lykta. Det var deilig, det var 
moro. Så da spilte jeg, og etter det har jeg ikke sett meg tilbake, 
for å si det sånn.
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EM: Jeg brukte piano – og gitar til å begynne med. Men dagen 
etter premieren glemte jeg den i garderoben, og det var så skan-
dale! Det var ingen som merket det uten jeg, men jeg måtte hive 
ut et nummer, bytte om på rekkefølgen og spille pianokomp på et 
nummer som jeg aldri hadde spilt på piano før. Og alt dette mens 
jeg sang. Så jeg tok ikke sjansen på det mer. Våren etter spilte jeg 
på Sentralteateret i Oslo, og senere en uke på Trøndelag Teater. 
Jeg har blant annet spilt for diverse kvinnegrupper og for Nei til 
atomvåpen, NAV og mange andre. Og jeg har spilt hver eneste 
8. mars siden 1977, unntatt de to siste årene.
BM: Da har du vært rundt i hele landet?
EM: På de rareste, mest utilgjengelige steder. Jeg husker en lokal liten 
kvinnegruppe ett eller annet sted. Der var det et ras av et kvinnfolk, 
hun var høy og stor, og hun hadde en latter som – Veslemannen er 
bare spøk, tror jeg. Og hun slapp seg helt løs et kvarter uti der hvor 
jeg hadde en parodi på en vielse. «Deg, mann, spør jeg, vil du ha 
denne bil, villa, hage, hytte osv.» Og hun fikk fullstendig skrika. 
Og da fikk hun med seg resten av salen, så det gikk bra. Det gikk 
bra. Men jeg har bokstavelig talt vært over hele landet, fra Vadsø i 
nord og øst til … på Lindesnes har jeg vel ikke akkurat vært, men 
flere ganger i Stavanger og Bergen og Trondheim og rundt omkring.

Else Michelets LP Skapningens herre og andre eventyr fra 1978.
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BM: Og responsen?
EM: Den har vært stort sett veldig, veldig bra. Det var et seminar 
i Norcem, en forholdsvis mannsdominert bedrift. De hadde 
seminar på Klekken, og jeg kom inn, ingen visste at det var jeg 
som kom, for jeg sto oppført som eksternt innlegg. Så jeg så meg 
rundt og sa at «jeg føler meg forholdsvis ekstern». Det var bare 
menn, alle hadde hvit skjorte og slips. Men så kom jeg til fortelling 
nr. 2 om Tarzan, og han bestemmer seg for å plukke en hvitveis, 
ikke sant, i jungelen, og alle dyrene holder på å le seg i hjel. Og 
alle mennene sitter der og ler seg i hjel. Og så henter jeg det inn 
og er på Tarzans parti, ikke sant. Det var som å være på fjellet 
hvor lys og skygge skifter så fort. De skjønte jo at de var jo nå 
på feil side, mens jeg sto der og holdt med han som egentlig var 
dem. Det siste kvarteret av forestillingen var de helt i hundre, 
da var de helt med. Det var påtakelig.
BM: Hvordan tenker du når du bygger opp forestillinger? Du sa at 
du hadde flere sjangre å spille på, også fiktive nyhetsopplesninger. 
Hva er dramaturgien?
EM: Der tenker jeg at variasjonen må være riktig. At det går an 
å gå rett fra noe hylende morsomt til noe som er veldig alvorlig 
og litt fælt, som for eksempel sangen om Helene Horefrøken. 
Den har også noen morsomme elementer, som blandingen av et 
prostitusjonstema og en Prøysen-melodi. Men så blir hun slått 
og er «mørke-mørkerød på snuten», og da kommer melodien 
til «En rose er utsprungen». Det er så fint når det først blir 
stille. Og så skifter stillheten karakter, og blir helt åndeløs. Det 
blir sånn at du trekker pusten. Den stillheten kan jeg ta opp og 
holde i hendene og si at «du er fin». Det er veldig viktig at det 
svinger nok. Men også det som jeg sa at ingen skal gå krumbøyd 
ut fra en av mine forestillinger. Du må gi folk et løft, de må ikke 
få følelsen av at dette går til helvete eller at ingenting nytter. Det 
må være en følelse av at «ja, men så vær med da, gi på litt»! Men 
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det kan du bare når du er engasjert i det du gjør, hele veien. Du 
går ikke med sånn flagrende «hoi, nå skal vi synge litt tatarata» 
inn på scenen liksom.
BM: Både i forestillingene og i bøkene dine benytter du deg av myter 
og kulturelle forestillinger – ikke minst om kjønn. Det er Tarzan, 
Askepott, Askeladden. Du tar fatt i disse kjente fortellingene og 
vrir på dem slik at publikum kan se dem fra en annen side – men 
uten at det blir moraliserende.
EM: Det var en lektor som sa etter forestillingen min på Sortland: 
«Æ visst jo det at du snakka om mannfolk og æ tenkte om det 
var no’ som angikk mæ og sånn, men så tænkt æ det at ho Else 
Michelet, ho kjenne vel så mange ho, så det e ikkje mæ. Men 
så va det mæ.» Og det var det jo. Men du vet, det gjelder å få 
latteren inn midt i det og samtidig stoppe latteren noen ganger. 
Som den fortellingen om Espen Askeladd, han kommer seg jo 
aldri av gårde. Og som han ligger der og roter, så er det ikke til å 
unngå at han blir kjent med Askepott, og hun har det ikke helt 
greit, hun heller. Disse stesøstrene og alt. Helt forferdelig, men 
hver dag sier hun til seg selv at «én dag kommer prinsen, og da 
...». Det kommer aldri noen prins, bare Espen. Men det gjør 
han til gjengjeld til gangs. Og så går det ikke likere enn at de må 
gifte seg og må flytte fra asken til ilden. Bang. Latter. Men det 
går jo ikke, ikke sant. De går i strupen på hverandre og krangler, 
og alt er feil. Alt er feil. Og så slutter det med at – de begynner 
å snakke sammen. For første gang. Åhhhhhh, da er det ingen 
som ler. Og på teateret er det ingen som klapper. Og det er også 
deilig. Det tør de ikke, og det er en veldig sterk fornemmelse, nå 
er det for sterkt for alle, liksom. Men også det der som du sa om 
å ikke moralisere: Sangen «Fugler små» handler for eksempel 
om barneporno. Der har jeg opplevd mange ganger at menn har 
kommet etter forestillingen og sagt: «Dette var viktig, og dette 
var bra. Når Unni Rustad står og skjeller oss ut på en talerstol, 
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blir vi bare irritert, men du får meg til å tenke at det er dattera 
mi vi snakker om her. Det er et barn!» Og der igjen er det at du 
går til hjertet, og ikke tar den der omveien om hjernen. For det 
er mye som stopper oppi der, altså. Mye.
BM: Når det gjelder musikken, velger du melodier omtrent slik 
Bellman gjorde. Han tok kjente operettemelodier og satte nye tekster 
til, og dermed fikk han da en slags dobbelthet i det, for du har med 
deg meningen fra den kjente melodien, og så får du en ny tekst oppå 
der. Da skjer det en slags dobbelteksponering – det skapes et nytt 
resonansrom. Hva tenker du om det?
EM: Det er helt riktig. Det blir en dobbel klangbunn. Til en 
monolog om en stressa martyr-husmor laget jeg en gang en tekst 
til melodien «På en grønnmalt benk». På de to første refrengene 
synger jeg: «Det bor en gammel mann der hjemme, / og han er 
det selvsagt jeg som tar meg av»; «Det bor en gammel mann 
der hjemme, / og han er det bare jeg som tar meg av». Men så 
kommer det siste verset hvor han havner på gamlehjem, og hun 
faller sammen av dårlig samvittighet og synger: «Det bor en 
mann på gamlehjem, / og han var det jeg som skulle tatt meg av!» 
Der gjorde jeg det lenge slik at siden teksten er så sterk, egentlig 
fryktelig, så lot jeg det bare trille noen elegante, små perler ut over 
publikum. Men så var det en 8. mars i Stavanger på et tidspunkt 
hvor jeg holdt på med noe privat terapi. Uka før hadde det skjedd 
et eller annet fryktelig viktig i den terapien, og det hadde selvsagt 
mye med mine foreldre å gjøre, og så kom jeg til tredje refrenget: 
«og han var det jeg som skulle tatt meg av». Og det kom ut av 
meg med en stemmestyrke som jeg ikke visste at jeg hadde en 
gang. I tankene sto jeg ved siden av pianokrakken og sa: «Jøss, 
hva er det du driver med, liksom?» Det kom ut med et raseri og 
en fortvilelse, og det har jeg holdt på siden. Det løftet visa opp 
til et helt annet plan. Og det har du råd til når du har hatt de to 
første refrengene som danser så lett av sted, og så kommer raseriet 
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tvers igjennom. Når du har opplevd det én gang, så går det an 
å hente det fram, men det koster hver gang. Du må ned der, og 
ta tak og hente opp den følelsen, og noen ganger er det så vidt 
båten bærer. For det raseriet er der. Og så har du de situasjonene 
hvor det også er kvinner i salen som reagerer på det, en stemme 
langt bak i salen som sier «gråtelyd», det der evige lille hikstet. 
Det er skrekkelig, vet du, hva du rører ved, og hva du tar fram. 
Men jeg er ikke er sekund i tvil om at det er viktig og nødvendig.
BM: Du tar med deg din egen, dyrekjøpte erfaring inn i forestil-
lingen, og da rører du også andre.
EM: Du kan ikke fake noe av det der. Du kan ikke late som en 
sorg, og du kan heller ikke late som et raseri. Men du må passe 
på at du styrer det. Du må holde det i riktig dur, for å si det slik.

«Helse»

BM: Skapningens herre og andre eventyr ble utgitt på LP i 1978. 
Men mange av de andre sangene dine er ennå ikke spilt inn – de 
bare venter på sine fortolkere. Selv har jeg vært så heldig å få høre 
noen av dem fremført av deg, og jeg vil gjerne snakke litt om tekste-
ne. «Helse» fra 1994 handler om norsk u-hjelp og sterilisering av 
kvinner i fattige land. Melodien er «Norge i rødt, hvitt og blått», 
som ble skrevet under andre verdenskrig og senere har hatt et langt 
liv som revyvise og 17. mai-sang. Den ble faktisk komponert av en 
svenske, Lars Erik Larsson.

HELSE (Tekst: Else Michelet. Melodi: «Norge i rødt, hvitt 
og blått».)

Du møter den i li og fjell,
i landsbyhyttas morgen og i storbyslummens kveld.
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De ber om jord og skolegang,
men det vi helst vil tilby er diverse sorter tvang.
Vi ser en utfordring her og vi tar’n.
Nå må de slutte å få så mange barn.

Vi har øvd på sigøyner og tater,
riktignok med litt vekslende hell.
Det er slett ikke det at vi hater,
men vi vet mest: hva er best for dem selv.

I internasjonal regi
kan kvinner få et helsestell vi er delaktig i.
Som kyllinger på samlebånd
blir de snittet opp og renset av en legekyndig hånd,
en lege som vet han blir høyt honorert
for hver eneste kvinne han får sterilisert.

La dem spre det på gaten og torget,
denne bistand som kvinner har fått.
Den ble støttet med penger fra Norge
Det er U-hjelp i rødt, hvitt og blått!

BM: Her blir møtet mellom tekst og melodi nærmest brutalt. På den 
ene siden den triumferende marsjmusikken med sine konnotasjoner 
til motstandskamp, frigjøring og nasjonaldag; på den andre siden 
den mørke historien om tvangssterilisering. Vi-et i denne teksten 
– som kan tenkes å være politikerne på seminaret – virker veldig 
fornøyd med sin egen innsats.
EM: Veldig fornøyd og veldig stolt. Det var en fryd å synge de 
to linjene: «Vi har øvd på sigøyner og tater, / riktignok med litt 
vekslende hell.» Oj, da er det godt å ta i. Kjenne på det. Det er 
faktisk en av de visene jeg har skrevet som har hatt politisk effekt.
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BM: Hvordan da?
EM: Det var en spennende sak. Det var et oppsummerende og 
rådgivende seminar før daværende statsminister Gro Harlem 
Brundtland skulle til miljø- og befolkningskonferansen i Kairo 
i 1994 og holde en stor og viktig tale. Hun hadde lagt opp til 
at den verste trusselen vår jord står overfor, er overbefolkning. 
Den aller største bomba bærer kvinnene i magen, så det er klart 
som dagen. Det er der vi må handle. Og så var jeg kalt inn for å 
være kunstnerisk i 20 minutter. Der satt det toppeksperter fra 
FN-sambandet, fra Miljøverndepartementet, fra miljøorgani-
sasjoner, fra UD, det var 70–80 mennesker, tenker jeg. Veldig 
seriøse, fryktelig alvorlige, og de ble så irritert da jeg kom inn: 
Der kommer hun der lille fyken, nå skal vi sitte og høre på 20 
minutter underholdning, ha-ha. Så de folder liksom hendene, 
legger dem pent i kryss over brystet, og så et par blikk som bare 
himler litt. Jaja. Men de var jo høflige, ikke sant? Så de satt jo 
høflig og hørte. Og da var det veldig gøy å se akkurat når de gjorde 
sånn: tok hendene opp fra foldet på brystet og ble sittende og 
holde fast i bordkarmen. Det var blant annet på den visen. Det 
sluttet med at Gro skrev om talen sin.
BM: Hvordan fikk du vite det?
EM: Av en nær medarbeider. På forhånd hadde jeg sittet på 
seminar med en kvinnegruppe som stelte med u-hjelp, og lest en 
haug med dokumenter fra begynnelse til slutt, så jeg fikk banka 
disse problemstillingene inn i tekstene mine. Jeg laget også en 
liten konkurranse for publikum i salen, hvor de skulle fylle ut 
ting i arbeidsboka si: «Et stort antall kvinner i Argentina er blitt 
tvangssterilisert, samtidig som USA har et hemmelig memoran-
dum om å redusere arbeiderklassen for å sikre kontroll over 
mineraler. Aner du en sammenheng her? Tegn en sammenheng 
i arbeidsboka di.» Og så videre. Det er vel den eneste gangen jeg 
vet om, hvor tekstene mine har fått direkte politisk innflytelse.
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«Engel»

BM: «Engel» er skrevet midt på 1990-tallet, etter at en fortvilt 
asylsøker hoppet ut fra sjette etasje i en blokk og døde av skadene. 
Melodien er «When Somebody Thinks You’re Wonderful», skrevet 
av Tin Pan Alley-komponisten Harry M. Woods og første gang spilt 
inn av Fats Waller and His Rhythm i 1935. En romantisk klassiker 
med en lett og bekymringsløs stemning, hvor det første verset lyder: 
«When somebody thinks you’re wonderful, / What a difference 
in your day! / Seems as though your troubles disappear, / Like a 
feather in your way.» Dette blir altså klangbunnen for din tekst.

ENGEL (Tekst: Else Michelet. Melodi: «When Somebody 
Thinks You’re Wonderful».)

Dette er en norsk historie
og den er utrolig sann,
om en engel uten glorie
som dalte ned i Norges land.
Engelen kom helt fra Afrika,
snakket bare negerspråk.
Redd for uniformer var hun òg,
dermed ble det selvsagt bråk.
I henhold til norsk etikette ble avslag lovens dom.
Hun hoppet ut fra sjette da politiet kom.
Hittil hadde saken gått så sent,
plutselig ble farten stor.
Og selv om det var ganske ufortjent,
så landet hun på Norges jord.

(Tale:) Vi i Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere 
saken ut over følgende: Det er selvsagt prisverdig at legene 
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på Ullevål gjør en enorm frivillig innsats for å redde denne 
kvinnens liv. Dette innebærer imidlertid ingen garanti for at 
hun får opphold i Norge etterpå. Generelt må vi advare mot 
at utlendinger skal kunne påføre seg en eller annen skade og 
på den måten omgå et lovlig fattet vedtak om utvisning. Det 
er et spørsmål om holdninger.

Nei, vi må stå fast og stoppe det
at hvis de ikke får et ja,
da er det bare å ta sats og hoppe ned,
den slags kan vi ikke ha.
Vi kan jo risikere mange som går hen og gjør likeså.
Hun var jo bare neger da hun kom, engel ble hun etterpå.
Så primitive nykker å tro at man kan fly!
Hun slo seg helt i stykker mot et fortau midt i Oslo by.

MEN:
Tenk å kunne komme svevende
inn i norsk demokrati!
Hun er visst ikke lenger levende,
til gjengjeld får hun kanskje bli.

EM: Et par små stønt på pianoet der.
BM: Igjen gjør spenningen mellom den bekymringsløse melo-
dien og de harde realitetene i teksten et sterkt inntrykk. Hvis «all 
your troubles disappear» her, er det fordi kvinnen mister livet i 
et brutalt møte med asfalten. Men teksten i seg selv rommer også 
sterke kontraster, ikke minst mellom fortellingen om selvmordet og 
den kalde kommentaren fra Justisdepartementet. Dernest er det 
kontrasten mellom englemetaforen og den suicidale kvinnen: Først 
daler hun ned i Norges land som en engel uten glorie, så svever hun 
og lander på Norges jord, og til slutt kan vi kanskje se henne for 
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oss som en engel med glorie? Og så den åpenbare rasismen: Hun 
omtales som «neger», er «redd for uniformer» og har «primitive 
nykker». Det er sterke saker.
EM: Ja, det er jo en grotesk humor i teksten. Tenk å tro at hun 
kan fly. Men den talen i midten, det er et ordrett sitat fra en stats-
sekretær i Justisdepartementet. Jeg sakset det fra Aftenposten, 
jeg tror jeg til og med har det liggende et eller annet sted.
BM: Er det et sitat, jeg trodde det var din satire?
EM: Det er ikke satire. Det er et av de mange eksemplene på at 
virkeligheten går utenpå satiren. Helt og holdent.
BM: Det får en stor effekt når du setter det inn midt i sangen der.
EM: Ja. Hun hopper ut, dør, eller altså hun lander, og så står 
det at de gjør en innsats for å redde denne kvinnens liv, men det 
innebærer ingen garanti for at hun får opphold i Norge. Generelt 
må vi advare mot at utlendinger skal kunne påføre seg skade og 
på den måten omgå et lovlig fattet vedtak om utvisning. Det er 
det byråkratspråket, det river i hjertet, i sønder, så ondt og iskaldt 
er det! Og så er det jo at nei, vi kan ikke ha den slags, at de bare 
skal kunne hoppe ned!
BM: Gradvis skifter også synsvinkelen i sangen, fra en utenfor-
stående forteller som sier at «dette er en norsk historie», til et 
selvgodt, byråkratisk «vi» som sier at «den slags kan vi ikke 
ha». Det er en dristig form for ironi hvor sangens bad guys får 
føre ordet og avsløre seg selv. Da kan de si de mest hårreisende, 
rasistiske ting. Hadde det gått an å bruke slike uttrykk i satirens 
tjeneste i dag?
EM: Det er så klart nedsettende at hun «snakket bare neger-
språk», hele poenget er jo å avdekke rasistiske holdninger. Jeg 
tror nok det hadde gått an å lage en slik sang i dag, men vet ikke 
hvem som ville gjort det.
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«Horepus»

BM: «Horepus» ble laget i forbindelse med en sak om voldsoffer- 
erstatning. Her valgte du melodien til Alf Prøysens barnesang 
«Helene Harefrøken», komponert av Johan Øian i 1953. Du 
spiller også på Prøysens tekst. Hans harefrøken er «søt og vimsete 
og sommerkledt», og klarer heldigvis å unnslippe Jeger Bom-Bom. 
Så heldig er ikke Helene Horefrøken i din sang, og hun er ikke 
lyse- lyserød, men mørke-mørkerød på snuten, etter slagene hun 
har fått.

HOREPUS (Tekst: Else Michelet. Melodi: «Helene 
 Harefrøken».)

Helene er en liten horepus,
et lite ludder er hun i Det norske hus.
Tjener penger på sin lille horekropp,
flyr fra mann til mann med lette horehopp.
En over og en under,
og da må hun få en på snuten.

Helene Horefrøken er så dum.
Tror en horekunde er en Ole Brumm.
Når hun selger seg, så må hun jo forstå,
da er hun en sånn som han har lov å slå.
Først over og så under,
og så en saftig en på snuten.

Helene Horefrøken er for dyr,
i den forstand at mann’ kan bli en dyrisk fyr.
Hun får holde snut om han gir henne inn,
slikke sine sår og horepelsen sin.



388

Arven fra skillingsvisene

Gul over og blå under,
og mørke-mørkerød på snuten.

(Avslutning: To linjer av «En rose er utsprungen».)

BM: Her bruker du Prøysen som intertekstuell referanse. I et grotesk 
bilde smelter den uskyldige harepusen sammen med den forslåtte 
prostituerte. Kanskje får vi også assosiasjoner til Playboy-bunnyen. 
Linjen «brun over og grå under» endres til «en over og en under», 
og får en ganske annen betydning. Fargene gul, blå og mørkerød er 
merker etter vold. Og rimene «lille horekropp» og «lette horehopp» 
antyder en livsvei som denne kroppen burde vært forskånet for. 
Den språklige elegansen kaller på latteren, men innholdet gjør at 
den setter seg fast i halsen. Igjen bruker du den dristige formen for 
ironi, hvor stemmen som taler liksom er på lag med overgriperne: 
«Når hun selger seg, så må hun jo forstå, / da er hun en sånn som 
han har lov å slå.» Hva var bakgrunnen for sangen?
EM: Det var en prostituert kvinne som søkte Fylkesmannen om 
erstatning for voldtekt og mishandling. Men det fikk hun ikke. 
Han var formann i Høyre, hva var det han het igjen? Som en 
introduksjon til sangen laget jeg en monolog om en o-fagstime 
hvor elevene skulle lære om «signaleffekt» og lage en fin tegning 
som skulle sendes til Fylkesmannen.3 Men sangen som eleven 
Camilla hadde laget, fikk de ikke sende. Den het «Du skal få 
et slag i mårå» og kunne misforstås.
BM: Etter denne beske harselasen lar du sangen munne ut i ak-
kordene til «En rose er utsprungen», som opprinnelig var en tysk 
julesang fra 1500-tallet. Teksten tar utgangspunkt i Jesaja 11,1: «En 
kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra 
hans røtter.» Den utsprungne rosen er et Kristus-symbol, men blir 
i dette tilfellet også et bilde på slagmerkene i ansiktet. Hva skjer 
med tilhørerne da?
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EM: Som jeg nevnte i sted: Stillheten kommer. En åndeløs 
stillhet.

«Fugler små»

BM: I 1975 spilte Janis Ian inn sin klassiker «At Seventeen» med et 
vuggende, samba-aktig gitarkomp. Teksten forteller om en sytten-
årig jente som blir forsmådd på grunn av sitt utseende. «I learned 
the truth at seventeen / That love was meant for beauty queens / And 
high school girls with clear skinned smiles / Who married young 
and then retired», lyder første strofe. Denne melodien bruker du 
i sangen «Fugler små», som du nevnte i sted. I teksten legger du 
også inn referanser til barnesangen «Alle fugler», til Welhavens 
«Søfuglen» («En Vildand svømmer stille»), og til hanegalene 
etter Peters fornektelse av Jesus.

FUGLER SMÅ (Tekst: Else Michelet. Melodi: 
«At  Seventeen»)

Løse fugler, særlig små,
er veldig populære nå.
Dem tar de gilde bilder a’
og selger det i pornoblad.

De bretter ut bestilt begjær.
Der spriker hun i lånte fjær,
med spede bryst og spinkle lår
og øyne som er hundre år.

På video blir fuglen plukket,
hakket og partert og stukket.
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Øyenslyst og underhold –
ning, og hun fylte nesten tolv.
Er snuff’d out uten svanesang.
Og hanen galte første gang
mens kamera sto på
de fugler små.

I pressen finns en spottegjøk
som syns pornografi er spøk.
Han galer at nå syter vi,
ko-ko! Så tar’n seg pressefri.

En frihet som vi får servert
som ytringsfrihet, ut-staffert
med nøtteskrikers struperødt.
De skriker fordi de er nødt.

En villand som gikk ned i råken,
trekkfugl som forsvant i tåken,
hva er det mot fugler små
som rovfugl tjener penger på?
En emmen lukt av barnetvang
og hanen galte annen gang
mens kamera sto på
de fugler små.
– Det hekker gribb i Norge nå. –

BM: Hva tenkte du da du valgte Janis Ians «At Seventeen»?
EM: Der tenkte jeg på sårheten, den veldige sårheten hos henne 
som synger om nederlagene. Hun har empati og medfølelse, og 
det er det som gjør sangen til å bære, for det er et løft av medynk 
og kjærlighet fordi hun synger om seg selv, og samtidig om alle. 
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Men det er empatien i bunnen som gjør at den bærer. Og det er 
så mye sinne i visen at den melodien var perfekt.
BM: Jeg synes også det. Den treffer meg på en helt annen måte enn 
en mer aggressiv melodi ville gjort.
EM: Den må være varm. Mens derimot sangen om demonutdri-
velsene og biskopene kan rumle i vei på «Gloria Halleluja» og 
treffe likevel. Det har noe med mottakeren å gjøre.
BM: Men den spottegjøken i pressen som du synger om, hvem er det?
EM: Det er høyesterettsadvokat Tor Erling Staff. Ut-staffert. 
Det var flere rettssaker hvor han var involvert. Han forsvarte 
porno, forsvarte dem som lagde det. Han var mer gemen enn 
man i ettertid er klar over. Etter hvert ble han så gammel at han 
ble liksom bare en ganske rørete gammel mann. Men han har 
jo vært så hjerterå. Det var en voldtektssak som jeg faktisk lagde 
en masse om til en forestilling på Riksteatret, hvor hun hadde 
anmeldt, og mannen hadde tilstått, og alt var på plass. Men da 
hun kom til politiet og skulle følge opp et avhør, ble hun rådet 
til ikke å fullføre anmeldelsen. Hva hadde skjedd siden sist? Tor 
Erling Staff var blitt forsvarer for mannen. Politimannen sa at 
du kommer ikke til å klare det. Hva du blir utsatt for i retten, 
er det ingen som kan være forberedt på. Hun opplevde et råkjør 
i retten i fem timer og ble mistenkeliggjort opp vegger og ned 
stolper. I forbindelse med en voldtekt hvor mannen har tilstått! 
Det var Staff.
BM: Jens Bjørneboe skrev om det samme i oppfølgeren til romanen 
Uten en tråd. Da den ble forbudt, utga han oppfølgeren i Danmark: 
Uden en trævl 2 i 1968. Den begynner med at hovedpersonen som 
har blitt voldtatt, frarådes å gå til rettssak, fordi det hun kommer 
til å oppleve i retten, er mye, mye verre enn det hun har blitt utsatt 
for. Så det du sier her, understøtter det han skrev den gang.
EM: Jeg har vært borti flere slike rettssaker, den ene mer grotesk 
enn den andre. Én kvinne var blitt mishandlet av mannen, hun 
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hadde klart å rømme, men han hadde truet og lokket henne hjem. 
Da hun klarte å rømme for andre gang, ble hun fotografert, hun 
hadde svære brennemerker etter sigarettstumper på begge over-
armene. Og så opplever hun i retten at mannens forsvarer bøyer 
seg over henne, små-ler og sier: «Og hvem tror du at du er da, en 
sånn liten kvinnesakens Jeanne d’Arc?» Da besvimte hun. Det 
som er så sterkt med den historien, er jo ikke at en klyse av en 
mann tillater seg å si noe sånt, men at dommeren ikke klubber 
og hiver ham ut av retten.

«Ghostbusters»

BM: I 1984 kom skrekk-komedien Ghostbusters på kino. På den 
tiden var det mye snakk om demonutdrivelse og karismatiske kristne 
miljøer, og Eva Lundgren publiserte boka I Herrens vold i 1985. 
Selv laget du morsom sang hvor du gjorde oppmerksom på at før 
man kan drive demoner ut, må man først drive dem inn. Det 
gjorde du til tonene av «Battle Hymn of the Republic», bedre kjent 
som «Glory, Glory, Hallelujah». Den ble skrevet av Julia Ward 
Howe i 1861, under den amerikanske borgerkrigen, til en melodi 
av William Steffe. «Mine eyes have seen the glory of the coming 
of the Lord», begynner den. I din sang er det de ivrige demonut-
driverne som er vi-et, men du kommer også med et lite spark til 
daværende Oslo-biskop Andreas Aarflot, som representant for en 
statskirke som ikke tar til motmæle. Musikalsk svinger du innom 
både Lindemans «Kirken den er et gammelt hus» og Griegs «I 
Dovregubbens hall». Og «Ghostbusters», selvfølgelig.

GHOSTBUSTERS (Tekst: Else Michelet. Melodi: «Battle 
Hymn of the Republic», med innslag av «Ghostbusters», 
«Kirken den er et gammelt hus» og «I Dovregubbens hall».)
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Oppsetsighet og trassighet og mange typer hor,
såsom dans og onani og bare bryst og Moder Jord,
er demoner ifra Djevelen og Satans makt er stor,
men vi skal drive’n ut. Halleluja!

Frekke selvstendiggjorte koner,
ekle homofile skabeloner,
de er besatte av demoner
som vi skal drive ut. Halleluja!

Ghostbusters!

Og selvsagt blir det sammenbrudd for sånne med abort,
mens de salige orgasmer seg og det utrolig fort.
Og alle landets biskoper vet godt hva vi har gjort,
men de sier ikke stort. Halleluja!

[Lindeman-tema, «Kirken den er et gammelt hus».]
Aarflot han er en gammel mann...
[Grieg-tema, «I Dovregubbens hall».]

Amen og akk og akkedi og akkedu,
tungetaleri og talera og barnetru.
Vi ber om at vi alle kommer syndefall i hu,
så vi kan spre litt mere skrekk og gru.

Ghostbusters!

Vi skal drive ut demoner,
vi vet de fins i millioner.
Så opplat dine øyne og ditt skjød og så ditt sinn,
for først må de drives inn!
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BM: Som satire er det utrolig effektfullt at skurkene får avsløre seg 
selv. De demoniserer folk de ikke liker, som «frekke selvstendig-
gjorte koner» og «ekle homofile skabeloner», og vil deretter drive 
demonene ut av dem. Mens statskirken lukker øynene for det som 
skjer. Hva var anledningen her?
EM: Det var en 8. mars. Dette var tidlig i kvinnebevegelsens 
utvikling, og det var mens den karismatiske bevegelsen holdt 
på som verst. De drev jo med demonutdrivelser på kvinner over 
det hele – med Gunnar Prestegård i spissen. Han var general-
sekretær i Indremisjonsselskapet. Jeg skulle opptre i Vadsø. 
Det eneste lokalet de hadde fått tak i, var menighetshuset, 
og krakken var altfor lav, så det eneste jeg kunne gjøre for å 
få den høyere, var å bygge opp med seks bind av Koralboka. 
Mens jeg satt og øvde på denne sangen, så kom presten inn 
for å se hvordan det gikk. Han rygget ut! Da var jeg midt i 
«Ghostbusters».
BM: Du hadde mye moro med disse demonene. En av dem etterlyste 
du i en nyhetsmelding?
EM: Jeg laget en liten monolog som gikk sånn:

Vi har en etterlysning: En demon er forsvunnet fra Kristen Lytter- 
og Kikkerforenings store demonsentral Alternativ porno, (kremt) 
beklager, Alternativ til porno, der man har landets største demon-
samling, til bruk ved inndrivelse. Den savnede demonen er 1,82 
høy, har norske, blå øyne og karismatisk smil. Den er sannsynligvis 
iført lavkirkelig hverdagsornat, pyntet med hullsøm og korsfestlige 
småting. Demonen er ved full bevissthet og vil sannsynligvis nekte 
å gjøre rede for seg. Eventuelle opplysninger om den savnede demo-
nen bes meldt til nærmeste håndspålegger. Vi ber publikum utvise 
varsomhet, da det dreier seg om en noe spesiell demon, nemlig en 
demonutdrivelses-demon.
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BM: Den mest uberegnelige demonen er altså den som skal drive ut 
andre demoner, og den er iført «lavkirkelig hverdagsornat, pyntet 
med hullsøm og korsfestlige småting». Morsomt. For å avrunde 
denne samtalen synes jeg at både monologene og sangene har noe 
særegent «micheletsk» over seg: Her er djerv satire og ukuelig 
munterhet, men samtidig en varhet, en sensitivitet som viser seg 
både i det språklige uttrykket, i de musikalske valgene og i det 
menneskelige blikket. Du skriver heller om andre enn om deg selv, 
og du har gjort det til en kunst å skrive aktuelle tekster til kjente 
melodier. Kanskje er det derfor du har styrt unna den romantiske 
poptradisjonen, og heller arbeidet innenfor en mer samfunnsori-
entert visetradisjon. Hvordan ser du selv på det?
EM: Romantisk pop? Nei, nei, nei. Ville du foreslå for en sirkus-
klovn å danse i Svanesjøen? Bare hvis du er ute etter å ødelegge 
klovnens gode navn og rykte. Man får gjøre det man kan, det 
man er god i og mestrer. Humor er et alvorlig og krevende fag. 
Og husk, i disse Facebook- og Twitter-tider, da alle og enhver 
krever rett til å ytre hva som helst fordi man «har noe på hjer-
tet»: Forutsetningen for å ha noe på hjertet er at man har et 
hjerte å ha noe på.
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Noter
 1 Georg Fredrik Rieber-Mohn, upublisert manus, kopi fra Else 

Michelet. Hallo i uken ble ofte klaget inn for Kringkastings-
rådet. Dagfinn Nordbø har i sin spalte «Den som ler sist» i 
Dag og Tid fredag 9. oktober 2020 forklart hvordan møtene 
foregikk: «Kringkastingsrådet samla seg til møte, det aktuelle 
innslaget blei sendt i opptak, alle lo, radiodirektør Tor Fuglevik 
og kringkastingssjef Einar Førde lo aller høgast, og deretter blei 
saka lagd til sides» (s. 22).

 2 Takk til studentene Ingebjørg Nestestog Edland og Eline 
Øvrebø Roaldsøy ved UiA, som har transkribert lydopptaket av 
intervjuet.

 3 O-fag er en forkortelse for orienteringsfag, et fag som fantes i 
grunnskolen i perioden 1974–1997. Innholdet var hovedsakelig 
hentet fra natur- og samfunnsfag.
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Syke sanger
Fra  epidemiske  skillingsviser 
til pandemisk pop

Siv Gøril Brandtzæg

Hvilken rolle spilte sanglyrikk under koronapandemien som ram-
met Norge og verden i 2020? Spørsmålet fremstår som ubetydelig, 
sett i forhold til konsekvensene av pandemien: høye dødstall, 
lidelser og en verdensomspennende økonomisk kollaps. I dette 
kapitlets skrivende stund, fra et hjemmekontor i mars 2021, er det 
dessuten for tidlig å snakke om pandemien i preteritum. Hver-
dagen handler fortsatt om smittevernregler, og mediene bringer 
siste nytt om pandemien i en uavbrutt kakofoni som har pågått 
i mer enn ett år. I et slikt øredøvende pandemonium er det van-
skelig å tenke seg at sanglyrikk skal ha klart å bryte seg gjennom 
støyen. Men vender vi blikket tilbake til fortidens sanger, så vil 
vi oppdage at det er nettopp når krisen rammer at sangen trengs 
som mest. I mer enn fire hundre år ble naturkatastrofer, ulykker, 
pestutbrudd og brå død skildret i den sanglyriske sjangeren vi 
kaller skillingsviser. Disse folkelige visene om sørgelige saker er 
en verdifull kilde for dem som ønsker å vite hva våre forfedre- og 
mødre har tenkt om katastrofer. Spørsmålet er om skillingsvisene 
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også kan hjelpe oss med å forstå hvorvidt sanglyrikken fortsatt 
kan spille en viktig rolle i vår samtids kriser.

Skillingsvisene har vært en del av krisehåndtering og sorgar-
beid i en tid med et begrenset apparat for å ta vare på dem som 
var rammet. I dag har behandlingen av mennesker i krise blitt 
profesjonalisert, og i motsetning til tidligere tider praktiserer vi 
større åpenhet rundt traumer knyttet til ulykker, sykdom eller 
katastrofer. Ifølge kulturhistorikere og sosiologer lever vi sågar i en 
katastrofekultur: Formidling av kriser foregår nærmest simultant 
med at de inntreffer, og undergangstema dyrkes i nyhetsmedier 
og populærkultur.1 I dette kriseorienterte samfunnet har sang-
lyrikken for lengst havnet i bakgrunnen, og den har ikke lenger 
noen naturlig rolle som medium for formidling og bearbeidelse 
av katastrofer. Typisk for samtidens sanglyrikk er at den er sen-
trallyrisk snarere enn spesifikk – tidløse tekster om for eksempel 
kjærlighet og savn er langt vanligere enn sanglyriske refleksjoner 
omkring konkrete hendelser. Når det inntreffer en nasjonal eller 
en internasjonal krise som angår allmenheten, kan det imidlertid 
se ut som om det skjer en sanglyrisk mobilisering, en vilje til å gå 
inn i det spesifikke og aktuelle. Terrorhandlingene den 22. juli 
er et eksempel på en hendelse hvor sanger fikk en viktig rolle i 
en kollektiv traumebearbeidelse så vel som i å styrke nasjonalt 
samhold og flerkulturelt fellesskap.2

Også koronapandemien gav sanglyrikken nye funksjoner og 
andre strenger å spille på, bokstavelig talt. Noen av disse funksjo-
nene har røtter tilbake til skillingsvisenes periode. Når en global 
katastrofe oppstår – koronapandemien blir kalt den verste krisen 
siden andre verdenskrig – står man formodentlig mer samlet om 
kulturelle bearbeidelser av den aktuelle hendelsen. Virusutbrud-
det angår ikke bare en geografisk eller sosialt avgrenset del av 
samfunnet, det angår nær sagt hele menneskeheten. Vi klikker 
i større grad på de samme nyhetssakene, og for en avgrenset 
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periode lar vi oss kanskje også bevege, underholde eller irritere av 
de samme sangene. Så selv om vår mediepraksis i en global krise 
fortsatt ligger fjernt fra den begrensede medietilgangen til våre 
forfedre og formødre, kan det være at en krise åpner en portal 
mot fortiden, hvor man kan søke og finne noen interessante felles 
multiplumer – sammenfall mellom da og nå – i den kunstneriske 
bearbeidelsen av en katastrofe.

Det er ønsket om å finne en slik portal til fortiden i vår nå-
værende krise som er utgangspunktet i det følgende, hvor jeg vil 
diskutere historiske skillingsviser om sykdom og moderne sanger 
som handler om koronapandemien. I drøftingen av skillingsviser 
fokuserer jeg på skandinaviske og europeiske viser og sangtekster 
som handler om sykdommer og medisinske hendelser fra perioden 
1500–1900. Gjennomgangen av sykdomsviser er kronologisk, fra 
de eldste til de yngre visene, og de er ordnet tematisk med ut-
gangspunkt i hvilken sykdom og «diagnose» sangene formidler: 
pestutbrudd, radesyke, lepra, kolera, influensa og tuberkulose. 
I diskusjonen om koronasanger presenteres det jeg mener er de 
tre viktigste hovedtypene av sanglyrikk som ble skapt i forbin-
delse med pandemien: didaktiske beredskapssanger, følsomme 
sanger og humoristiske sanger. De fleste koronasangene ble skapt 
i pandemiens første fase, våren 2020. En del av korona sangene 
har også blitt til mens jeg har skrevet dette kapitlet, og har slik 
blitt inkludert i analysen fortløpende.

Både i skillingsvisenes periode og i dag blir epidemier ka-
rakterisert som en type naturkatastrofer. De kan i større grad 
knyttes til samfunnsmessige og sosiale årsaker enn tilfellet er med 
geofysiske hendelser, men det handler likevel om menneskets 
møte med naturen, i dette tilfellet kampen mot mikrobene.3 Og 
når det gjelder kriseomfang, har utvilsomt epidemier og store 
sykdomsutbrudd tatt langt flere menneskeliv opp gjennom his-
torien enn jordskjelv, branner og forlis til sammen. Selve ordet 
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«krise» har en spesielt viktig betydning innenfor medisin. I 
den antikke legekunst betegnet krise et avgjørende vendepunkt 
i forløpet til en akutt febersykdom.4 Innenfor medisin er en 
krise noe man kommer seg ut av, enten ved å bli frisk eller å dø, 
og ordet «epikrise» brukes fremdeles som betegnelse på den 
korte, skriftlige redegjørelsen om en sykdoms årsak, utvikling 
og behandling.5 Kanskje kan vi lese skillingsviser om sykdom 
som en slags sanglyriske epikriser, vitnesbyrd om hvordan våre 
forfedre og formødre forholdt seg til sykdom og død.

I 2020–2021 fikk vi oppleve at vi fortsatt er sårbare i møte med 
naturens usynlige mikrober. Det er interessant å spørre hvorvidt 
sårbarheten også medførte at sanglyrikken for en avgrenset peri-
ode fikk en ny rolle, og hvorvidt koronasangenes betydning kan 
sammenlignes med den funksjonen og betydningen skillingsviser 
om katastrofer har hatt i norsk kulturhistorie. «Det er som om 
livet ikke blir virkelig liv uten at man nærmer seg en reell døds-
fare, en risiko», skriver Hilde Bondevik og Knut Stene-Johansen 
i boken Sykdom som litteratur: 13 utvalgte diagnoser.6 Med den 
omseggripende koronakrisen rykket sykdom og død nærmere inn i 
livet til alle og enhver, og dette skapte formodentlig et eksistensielt 
rom hvor sanglyrikken i større grad enn ellers ble realitetsorientert. 
Det er denne for vår tid unike sanglyriske realitetsorienteringen 
– og dens affinitet til fortidens sanglyriske virkelighetspraksiser 
i skillingsvisesjangeren – som er dette kapitlets tema.

Monsterbarn og pest: sanger som beredskap 
og medisin på 1500- og 1600-tallet
I løpet av de 400 årene skillingsvisene var virksomme i Skandi-
navia, ble det skrevet og utgitt en enorm mengde visetrykk om 
alle tenkelige tema. En undersjanger av skillingsviser som har 
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vært særlig fremtredende i hele perioden, er sanger skrevet om 
konkrete, faktiske hendelser – de vi her skal kalle aktualitetsviser 
– og som representerer en fellesskandinavisk sjanger. Den eldste 
bevarte aktualitetsvisen kan brukes som en eksempeltekst for å 
definere sjangeren. En ny Vise, om en Underlig Fødsel som er sket 
i Væ i Skaane, den 7. Maij Aar 1581 er skrevet av Peder Mortensen 
Brinck, som var prest i Skåne på denne tiden.7
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En Ny Vise, om
En Underlig Fødsel, som er sket

I Væ i Skaane, den 7.
Maij Aar 1581.

Oc kand siungis met de Noder, som den gamle Vise:
Om Himmerigis rige saa ville wi tale.

P: M: B

Skillingsvisen handler ikke om en pandemi eller et sykdomstil-
felle, men snarere om en medisinsk hendelse. Både illustrasjonen 
på tittelbladet og beskrivelsene i viseteksten forteller oss at det 
dreier seg om en tragisk fødsel av en gutt med store misdannel-
ser. Måten hendelsen beskrives på, er vanlig for slike typer av 
skillingsviser. Tittelen «En Ny Vise» er typisk for visetrykk 
gjennom hele perioden; tittelen er sjangermarkør, og den peker 
på sin egen aktualitet, både som trykksak og i kraft at den skal 
formidle en nyhet. Slik tilfellet er med de fleste aktualitetsviser, 
tar også denne i bruk det vi kan kalle autentisitetsmarkører i 
form av henvisning til tid og sted for hendelsen, så vel som en 
kort oppsummering av hva det dreier seg om: «En underlig 
fødsel.»8 Det er altså først og fremst parateksten som gjør at vi 
kan plassere denne typen av skillingsviser innenfor rammen av 
en tidligmoderne journalistikk. I det øyeblikket vi åpner teksten 
og leser eller synger de rimede versene, er vi imidlertid på den 
sangbare poesiens territorium. Det er nettopp skillingsvisenes 
hybride karakter – som journalistiske tekster, som poesi, og som 
muntlig og skriftlig overlevert sanglyrikk – som gjør sjange-
ren unik i skandinavisk kulturhistorie. Hva forteller så selve 
viseteksten om den underlige fødselen, og hvordan kan denne 
skillingsvisen bringe oss nærmere en forståelse av den tidligste 
sanglyrikkens rolle i en krisehendelse?
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Det første vi kan merke oss, er at forfatteren går detaljert til 
verks for å skildre tildragelsen. Gjennom tre vers beskrives den 
underlige fødselen av et barn med store misdannelser:

Der mand screff M. D. Aar,
It der til oc firedsindstiuffe da vaar,
En Moder sit Foster fødde:
I Maymaanit den VII.dag,
Met megen sorg effter Quindelig sag,
Bad HERREN hielpe sig arme.
Met sin naade at forbarme.

Ingen Øyen mand paa Barnet saa,
It Firekant røt hul i Krunen laa,
Næsen vaar lang oc breder:
Fra huilcken gick en tacke ud,
Paa en side been, paa anden kiød oc hud,
Ey Næsbor, ey ganne der siuntis,
Saa ynckelige Barnit pintis.

Munden vaar breder stor oc grum,
Offuen til siuntis it helt tandbeen om,
Tolff fingre henderne haffde.
Oc sex Teer paa den venstre fod:
Saa jammerlige saa det Foster ud,
Met vænen offuer Synden klagde,
Sørgelige denne Verden behagde.

Henvisningen til tidspunktet for hendelsen er vanlig i de fleste 
nyhetsviser, og det er et lite, men viktig spor av skillingsvisenes 
performative funksjon: Tidsangivelsen er til stede også på tittel-
bladet, og når forfatteren velger å inkludere den i selve viseteksten, 
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så indikerer dette at de fleste antakelig har lyttet til visen heller 
enn å ha hatt skillingstrykket foran seg.9 I den tidligmoderne 
perioden hadde de færreste tilgang til selve trykksaken, og lese-
ferdigheten var generelt lav. Det var således viktig at sangeren 
presenterte detaljer om hendelsen i selve viseteksten.

Beskrivelsene av barnets deformiteter er også en slags repe-
tisjon – de detaljerte skildringene er i samsvar med tresnittet 
på trykksiden, hvor det er tegnet inn både det firkantede hullet 
i «krunen» (hodet), den brede nesen, de deformerte øynene, 
den spaltede leppen samt ekstra fingre og tær. De inngående 
medisinske beskrivelsene av de kroppslige lytene samt tids- og 
stedsangivelsene signaliserer at hendelsen virkelig har funnet 
sted, slik tilfellet var med nesten alle aktualitetsviser fra perioden 
1500–1800.10 Skildringene av misdannelser i visen er voldsomme, 
men ikke urealistiske, og det er flere syndrom som kommer opp 
når man søker opp «diagnosen».11

Langt viktigere enn beskrivelsene av deformitetene er imid-
lertid den åndelige, teologiske konteksten: Hensikten med visen 
er å forklare for lytteren hvorfor et slikt barn har kommet til 
verden, og forfatteren synger at fødselen er en straff fra Gud: 
«Thi met den Fødsel du vilt betegne / vor store blindhed snarlig 
at heffne.» Deformitetene leses som symboler på helt konkrete 
laster hos menneskene: «Det hul paa Krunen fantz (uden tuil) 
/ Betyder de Visis skarpsindighed er vild.» Fødselen av det un-
derlige barnet blir altså koblet direkte opp mot menneskenes 
synder: «Wi fraadze os siuge oc Arme», og «Misbruger hender 
oc Føder til suig». Derfor «haffuer Gud sent oc slige Tegn, / At 
være vor Speyel i denne Egn». Dette er en eskatologisk jærtegns-
vise, skrevet i en periode av den lutherske reformasjonstiden hvor 
merkelige hendelser ble tolket som illevarslende tegn fra Gud om 
at endetiden var nær.12 Barnefødselen leses derfor som et tegn på 
den kommende dommedag. «Med underlig skickelse banghed oc 
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vee / al fødsel mod dommen sig frycter.» Forfatteren beskriver 
det deformerte barnet både som en «predicant» sendt av Gud, 
og et symbol på straffedommen: «for den synd, nu børnene lide».

Det er i dette spennet mellom det singulære og det generelle – 
det konkrete barnet og menneskeheten, den spesifikke, underlige 
hendelsen og hele verdens undergang – at aktualitetsvisen ut-
trykker sin didaktikk. I dag ville vi omtalt den underlige fødselen 
som en privat tragedie, og slik kan det også ha blitt oppfattet på 
1500-tallet. Men i skillingsvisen alminneliggjøres hendelsen til 
å gjelde hele menneskeheten. Faktisk tematiseres det generelle 
og tendensiøse ved den singulære hendelsen i selve viseteksten 
gjennom at forfatteren gjør et globalt sveip for å vise til andre, 
lignende hendelser: «I huor mand spør i verden omkring / høris 
megen under oc selsom ting.» Selv om jærtegnsviser var for-
beholdt spesielle, unike hendelser som slik ble holdt frem som 
eksemplariske – monsterfødsler, kometer, pestutbrudd, jordskjelv 
eller store bybranner – ble disse hendelsene altså løftet opp til et 
generelt og universelt nivå. Dette er en tragedie som angår hele 
menneskeheten.

Skillingsvisen om det vanskapte barnet i Skåne er ikke en pan-
demivise, dem fins det nokså få av i den tidligmoderne perioden. 
Det er interessant i seg selv at det finnes så få slike viser. Kanskje 
skyldes det at dødelige sykdommer representerte en normalitet 
for våre formødre og forfedre i større grad enn i dag, på samme 
måte som at døden var mer til stede i folks liv i perioden før den 
flyttet inn på institusjon. Kanskje skyldes det at skillingsviser om 
konkrete hendelser først og fremst handler om brå og plutselige 
ulykker og naturkatastrofer. Pandemier og sykdommer, derimot, 
utvikler seg som oftest langsomt. Imidlertid fins det noen få ek-
sempler på epidemitekster med sanglyrikk fra den tidligmoderne 
perioden. Da Bergen, Trondheim og Nord-Norge ble rammet av 
en pestepidemi sommeren 1618, skrev biskopen i Nidaros, Anders 
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Christensen Arrebo (1587–1637), en tekst som hadde en spesiell 
og mystisk funksjon i relasjon til sykdomsutbruddet: Pest-Pulver, 
eller Pestilentz For-Gifft, Som i denne farlige oc megit skrøbelige 
tid, seckerligen i Aan-den oc Sandhed aff alle Guds Børn inden 
oc uden Kircken brugis kand, Pestilentzen dermet enten slet at 
fordriffue oc forgiffue, eller oc endelig til en evig Sundhed forvende, 
Ordinerit aff Anders Christenssøn Ar. S. N.13

 Som tittelen antyder, er denne trykksaken altså ment å ha 
en medisinsk og rituell funksjon: «Pulver» betegner at det har 
noe med svart magi å gjøre (jevnfør for eksempel «Pulverhex» 
som viser til trolldomskyndig kvinne). Forfatter Arrebo har 
«ordinerit» trykksaken, som en lege gjør med medisin. På tit-
telsiden hører vi at pestpulveret er ment som «FORgifft» til å 
«forgiffue» (forgifte) pesten, og det presiseres at pestpulveret 
«brugis kand» både innenfor og utenfor kirken. Ifølge histo-
rikere kan Arrebos «Pest-Pulver» leses som et sakramentale, 
en gjenstand som ble tillagt magisk-rituell betydning på linje 
med hellig vann og urter.14 Sakramentalene, så vel som sakra-
mentene, fortsatte å spille en rolle i en folkelig religionsutøvelse, 
selv etter at bruken av disse gjenstandene ble forsøkt bekjempet 
under reformasjonen.15 Dette gjør Arrebos «Pest-Pulver» til 
en interessant tekst, skrevet som den er i en religionshistorisk 
brytningstid hvor nye og gamle praksiser levde side om side i 
den folkelige litteraturen.

  Når vi åpner trykksaken, ser vi at det medisinske i teksten 
tydelig handler om indre og åndelige anliggender, snarere enn 
det ytre og kroppslige som har å gjøre med sykdom. Arrebos 
«Pest-Pulver» er først og fremst en oppfordring til befolknin-
gen om å gjøre botsgang for å stagge epidemien. Selve teksten 
består av en lang innledning etterfulgt av en salmetekst over 
tolv vers. Salmen er en dominerende litterær brukssjanger på 
denne tiden, og nært beslektet med skillingsvisen fra samme 
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periode. Også innledningen minner om en del skillingsviser, 
såkalte «kombinasjonsstrykk», som inneholdt en prosainn-
ledning om den aktuelle hendelsen, som oftest plassert før selve 
viseteksten. Arrebos innledning er en lang og strengt moralsk 
utlegning om hvordan og hvorfor pestutbruddet er selvforskyldt. 
«Met vore forgifftige oc wophørlige Synder, haffue nu anstuckit 
oc optendt den forgifftige Pestilentzis Ild oc Lufft, offuer oss oc 
vore Børn», heter det med en teologisk-didaktisk retorikk vi kan 
kjenne igjen fra visen om spedbarnet i Skåne. Innledningen har 
også uhyggelige beskrivelser av pandemiens spredning, fra «Vore 
kiere Naboers til Bergen», som må drikke «deris gifftige oc beske 
Pestilentzis Beger,» til «oss vdi Trundhiems By, oc disligeste 
paa atskillige omliggende stifftens Ørter». Pesten kryper stadig 
nærmere, inntil den er «indkommen igiennem vore Vinduer, oc 
indkrøben vdi vore Boliger, at vdrydde oc fortære Børnene paa 
Gaderne, ja Vnge oc Gamle aff Stræderne».

Både prosainnledningen og salmen er mer generell og teologisk 
universell enn tilfellet var med katastrofevisene i skillingsvisefor-
mat, som altså var mer konkrete og mer journalistiske. Antakelig 
har «Pest-Pulver» også hatt en annen rolle enn skillingsvisene. 
I tillegg til å ha en magisk-rituell og åndelig-medisinsk funksjon 
skal dette også være en «Christelig Bedepsalme» som er «aff 
Bønen vddragen, oc til samme Brug henrictet». Men Arrebos 
«Pest-Pulver» er like fullt nært beslektet med datidens skil-
lingsviser i egenskap av å være skrevet til en aktuell hendelse. Et 
par av salmeversene berører også selve epidemien, og da i denne 
tidens morbide barokkspråk: «Den fule Pestilentzis stanck, / 
Lad den oss icke giøre kranck», heter det i et vers. I et annet 
vers beskrives selve dødsprosessen: «Met Pestilentz oss legger 
ned, / At huiden Kind der blegner ved.» Vi skal også nevne at 
Arrebo, som viseforfatterne, bruker kontrafaktum – henvisning 
til en kjent melodi i samtiden – når han skriver at salmen «kand 
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siungis, som: Fader vor vdi Himmerig, etc». Arrebos salmetekst 
er altså nokså lik de tidligmoderne skillingsvisene. At forfatteren 
opererte i samme generiske landskap som viseforfatterne, under-
strekes ytterligere av at han også forfattet minst én skillingsvise, 
en jærtegnsvise om et vanskapt barn født i Jena.16

«Til Skræk og Advarsel»: didaktikk, 
stigma og sosial kritikk i sykdomsviser 
på 1700- og 1800-tallet

Aktualitetsviser om sykdom og medisinske hendelser fortsetter 
å spre sin strenge didaktikk gjennom store deler av 1600- og 
1700-tallet. Skillingsvisen Et utugtigt Qvindfolks Klagesang, 
nys førend hun elendigen omkom af en Sygdom, som hendes onde 
Levnet havde paaført hende handler om en kvinne som straffes 
med en «ureen» sykdom som følge av sitt «onde Levnet».17 På 
tittelsiden står det i klartekst at skillingsvisen er skrevet «Til 
Skræk og Advarsel». Visen, som er i første person entall, gir oss 
kvinnens botferdige refleksjoner om sykdommens årsak og ut-
vikling på dødsleiet: «Af raadne Bylder er jeg fuld, / Og stinker, 
som et Liig; / Dig, Utugt! Var jeg troe og huld / Saa har du lønnet 
mig.» Den urene sykdommen som omtales her, er antakelig syfilis 
eller radesyke – seksuelt overførbare sykdommer forbundet med 
sosiale stigmaer.

Spedalskhet, eller lepra, er en annen sykdom forbundet med 
sterke stigma, og med en særlig lang utbredelseshistorie i Norge. 
Lepra eksisterte allerede i middelalderen, men på 1600-tallet var 
Skandinavia usedvanlig hardt rammet av sykdommen, og den 
var også vanlig i 1800-tallets Norge lenge etter at den  hadde 
forsvunnet i resten av Europa.18 Det var dessuten en norsk lege 
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som identifiserte mikroorganismen Mycobacterium leprae først, 
nemlig Gerhard Henrik Armauer Hansen.19 Han samlet inn 
sine forskningsresultater blant annet fra leprasykehuset St. Jør-
gens hospital i Bergen. Én av pasientene her var Peder Olsen 
Feidie fra Leikanger i Sogn. I løpet av sitt 17 år lange opphold 
på hospitalet skrev han minst fire viser som ble trykket i Bergen. 
En av disse, En Klagesang, er en selvbiografisk vise med unike 
øyenvitneskildringer av livet på hospitalet.20 «I Sanct Jørgens 
Hospital, / ja over hundred er i Tal, / som venter paa at løses», 
skriver Feidie, som på hjerteskjærende vis forteller om hvordan 
leprapasientene «Inge Læge faae, / I hospitalet vi blive maae, / 
indtil vor Tid er omme». Feidie sammenligner sin skjebne med 
den til bibelske lidelsesfigurer, og han fremstiller oppholdet på 
hospitalet som et «Fængsel». I to særlig fine vers fanger han inn 
følelsen av både stillstand og jammerrop som preget hverdagen 
på leprahospitalet:

Jeg gaar paa Gulvet af og til,
naar alting er i Huset still’,
da høres Sørgetoner.
Den ene raaber Ak og Vee,
Den anden klager sig dermed
at han maa gaae til Senge.
Ak, Herre Gud! hvorlænge.

Den ene haver Saar i Saar,
den Anden han paa Krykker gaaer,
den Tredie kan ei tale,
den Fjerde kan ei Dagen see,
den Femte har ei Hænderne,
Saa kan Enhver vel vide,
Hva Ondt vi her maa lide.
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Her får vi autentiske skildringer av de varierte fysiske lidelsene 
som tynget de leprasyke, men de medisinske pinslene antar også 
en nærmest bibelsk karakter, og forfatteren knytter nettopp 
leprapasientenes spesifikke lidelser til en religiøs forestilling om 
Jesu særlige omsorg for de svake og syke. «Det er de Blindes 
Trøst og Haab, / og stedse bryder ud det Raab, / at Gud for dem 
vil lyse.» Forfatteren er takknemlig for Guds barmhjertighet, 
men han nevner også hjelp som pasientene mottar fra Bergens 
befolkning, «Høi og Lav, Qvinder og Mænd». I denne visen 
fremstilles altså ikke leprasykdommen spesifikt som en straff fra 
Gud for syndig oppførsel, i stedet er det slik at de syke nærmest 
blir opphøyd gjennom sin lidelse. «Om vi haver Hilsen mist, / 
saa er vi ei fra Gud bortvist.» I de avsluttende versene av klage-
sangen ber forfatteren sin bønn til Gud om at han må «giv 
enhver Trøst i sit Saar. / Der blir engang en Glædes Vaar / efter 
den Vinters Mørke».

Når de leprasyke i klagesangen til Feidie ikke fremstilles som 
moralsk fordervede, skyldes det antakelig visens lyriske jeg, alt-
så at det dreier seg om en personlig øyenvitneskildring. Ikke 
overraskende kan det se ut til at en del sanger oppfatter sykdom 
qua guddommelig straff med utbrudd i fjerntliggende land. I en 
svensk vise om et av historiens verste kolerautbrudd (1829–1837) 
uttrykker forfatteren lettelse over at pandemien foreløpig ikke 
har ankommet Sverige: «Ei till wåra lugna stränder / Gud med 
straffet henne sänder, / Blott till barbariets länder: / Så man ännu 
hoppas bör.»21 Skillingsvisen er titulert «Recept mot Cholera 
Morbus», og den farlige bakteriesykdommen blir beskrevet som 
en kvinnelig gestalt (Fru Cholera), slik svartedauden ble kalt 
Pesta i Norge. På visens tittelblad omtales kolera som «den ryska 
pesten», men det et også verdt å merke seg at forfatteren sparker 
oppover og ikke nedover når han beskriver sykdommens utbre-
delse. «Hwad har rikedom för wärde då Choleran är å färde», 
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heter det i et vers. «Fru Cholera tycks befalla / Liten jemnlighet 
bland alla.» Sannheten var imidlertid at da kolerautbruddet 
endelig kom til Sverige, så rammet det samfunnsklasser ulikt. De 
som bodde i tettbygde strøk med dårlige sanitærforhold, hadde 
større sjanse for å bli smittet og dø av kolera. I et særlig fattig 
strøk i datidens Östermalm døde åtte prosent av befolkningen, 
dobbelt så mange som i Stockholm for øvrig.22

«Kun ikke bange for Cholera» viser en mann nedlesset med remedier mot 
kolerasmitte. Ukjent opphav og datering, men antakelig trykt i forbindelse 
med den første koleraepidemien i Christiania i 1832. Hentet fra digitalt-
museum.no.

http://digitaltmuseum.no
http://digitaltmuseum.no
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Innsikten i at pandemier tross alt rammer på tvers av økono-
miske, sosiale klasseskiller, har vært et viktig premiss i de få 
sangtekstene vi har bevart om denne typen av katastrofer, og 
det gir en liten, men viktig indikasjon på sosial kritikk samt 
hvem som var sangenes implisitte publikum. I en annen svensk 
vise, Influensan, handler det om pandemien som ble kjent som 
«Ryska snuvan», og som tok livet av nærmere én million men-
nesker verden over i årene 1889–1892. Her hører vi at «Båd’ 
fattig och rik fick den maran erfara». Sangen åpner med en 
påkalling av et kollektivt «sykdoms-vi»: «En visa jag sjunger, 
hvars make Ni aldrig ha’ hört, / Fast det, den behandlar, ju hafver 
Er alla berört.» Forfatteren legger vekt på den «demokratiske» 
spredningen av influensaen, på tvers av klasser, noe som nettopp 
var et av kjennetegnene ved den russiske influensaen.23 «Utan 
förklaring hon började grundligt at slåss. / Båd’ fattig och rik 
den maran erfara, / och minst uppå näsan hin brukada spara. / 
Uti hvarje hus / Klef hon in bums, burdus. / Jo, jo men!» Også 
denne sangen beskriver sykdommen som en kvinnelig gestalt, 
og tonen er humoristisk, noe som gjelder flere av de svenske skil-
lingsvisene om influensa – et par av dem har til og med karakter 
av lettbeinte drikkeviser.

Den russiske snue var den første epidemien som ble en verdens-
omspennende pandemi på svært kort tid – den hadde nådd alle 
verdenshjørner innen fire måneder, noe som antakelig skyldtes 
utbyggingen av moderne infrastruktur. Jernbaner og dampskip 
fraktet sykdommen effektivt på skinner fra øst til vest, og over 
verdenshavene. Verdensomspennende var også spanskesyken 
(1918–1920), men om denne influensapandemien fins det ikke 
bevart noen skillingsviser og svært lite sanglyrikk for øvrig.24 
Hvis vi tillater oss en svipptur innom bluesen, hører vi i refren-
get til «Influenza Blues» (1919) av amerikanske Essie Jenkins 
at pandemien var «God’s almighty plan, / He was judging this 
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old land / North and south, east and west / It can be seen / It 
killed the rich, killed the poor / It’s gonna kill just a little more 
/ If you don’t turn away from the shame». At det er et slektskap 
mellom aktualitetsviser og bluestekster, ser vi allerede i det første 
verset av Jenkins’ influensasang:

It was nineteen hundred and nineteen;
Men and women were dying,
With the stuff that the doctor called the flu.
People were dying everywhere,
Death was creepin’ all through the air,
And the groans of the rich sure was sad.25

Tidsangivelsen i første linje følges ikke av en stedsangivelse – 
spanskesyken var verdensomspennende: «People were dying 
everywhere.» Sangen setter også ord på hvor skremmende in-
fluensaen var, i egenskap av å være et usynlig, luftbårent virus: 
«Death was creepin’ all through the air.» Nedenfra-perspektivet 
er dessuten gjenkjennelig fra skillingsviser, og særlig i den ironis-
ke henvisningen til de rikes jamring. Spanskesyken rammet på 
tvers av samfunnslagene i enda større grad enn koleraepidemien.

«I en sal på hospitalet»: sannferdighet 
og sentimentalitet i skillingsviser
Avstikkeren innom bluessjangeren minner oss på at skillings-
visene ikke har vært enerådende som en folkelig, aktualitets-
formidlende sjanger, verken i Norge eller i den internasjonale 
sanglyrikken. Like fullt er skillingsvisene den eneste sjange-
ren som gjør formidling av faktiske, aktuelle hendelser til et 
hovedanliggende. Skillingsvisene er også en sjanger som har 
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blitt forbundet med aktualitetsfremstillinger. Dette innebærer 
at folk har søkt etter korrelasjoner mellom virkeligheten og 
tekstens innhold, selv når dette ikke er gitt i parateksten eller 
i viseteksten. Et slående eksempel på denne forventningen om 
virkelighetsforankring finner vi i en av de mest kjente visene fra 
det nittende århundret – og definitivt den mest kjente skandina-
viske sangteksten om sykdom, nemlig «I en sal på hospitalet» 
(heretter: «Hospitalsvisen»).

«Hospitalsvisen» følger «en liten brystsvak pike» gjennom 
fire årstider, i samtaler med en fortvilet lege som må si nei når jenta 
spør om hun får reise hjem til mor til påske, til pinse og til jul. 
Mot slutten av visen dør piken på hospitalet. «Hospitalsvisen» 
inneholder ingen tids- eller stedsangivelser, og heller ingen andre 
faktualitetsdiskurser som skulle tilsi at det her dreier seg om en 
virkelig hendelse. Det fins dessuten ingen bevarte visetrykk, så 
strengt tatt kan den ikke defineres som en skillingsvise. Dette 
har imidlertid ikke vært noen hindring for at «Hospitalsvisen» 
har blitt stående som selve inkarnasjonen på en sørgelig skil-
lingsvise – en sentimental tekst om en tragisk hendelse. Visens 
innhold har også blitt relatert til virkelige hendelser og faktiske, 
navngitte personer. Det er først og fremst legen som har stått i 
sentrum for teoriene om hvem visen handler om, hvordan den 
ble til, og også hvem som har skrevet den. Per Johan Skjærstad 
slår skråsikkert fast at visen er «skrevet av overlege Nicolai Bath 
(sic.) på Namdal sykehus i 1896».26 Nicolay Batt var overlege på 
sykehuset i perioden 1893–1931, og ifølge Skjærstad skrev han 
visen om en tuberkulosesyk jente fra Namsos-traktene. I Sverige, 
hvor visen er kjent under tittelen «I en sal på lasarettet» (eller 
bare «Lasarettvisan»), mener mange imidlertid at visen ble 
skrevet av en doktor Per Olof Clarholm som jobbet ved Karl-
stad sykehus.27 Mest trolig stammer visen fra Danmark, hvor de 
eneste trykte eksemplarene har blitt sporet opp i nyere tid.28 Den 
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skandinaviske tautrekkingen om visens opphav handler ikke 
kun om nasjona lisme, men om behovet for å sted- og tidfeste 
den tragiske hendelsen, for slik å knytte den nærmere skillings-
visetradisjonen og denne sjangerens evne til å vekke medlidenhet 
gjennom skildringer av faktiske, tragiske hendelser.

Publikums lengsel etter autentisitet er også tydelig på et tema-
tisk nivå. Selv om visen aldri nevner navn eller detaljer om-
kring hospitalspikens sykdom – hun omtales kun som «en liten 
brystsvak pike» – har assosiasjonen til tuberkulose festet seg i 
resepsjonen i såpass stor grad at det blir brukt til å tidfeste vi-
sen til perioden når «den hvite pesten» herjet i Skandinavia.29 

Er dette piken fra «I en sal på hospitalet»? Bildet viser et barnerom på 
Namdal sykehus høsten 1906. Overlege Nicolay Batt sitter ved skrivebor-
det. Den lille piken i sengen til venstre døde av tuberkulose, bare 11 år 
gammel. Hun het Anne Sætereng og var, ifølge Odd Øyvind Moen, modell 
for jenta i den berømte visen, mens overlege Batt altså skal ha forfattet 
sangen. Bilde hentet fra Moen. «Nicolay Benjamin Batt». 2012, 326.
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Ifølge medisinhistoriker Stig Frøland er tuberkulosebakterien 
sannsynligvis den bakterien som har tatt flest menneskeliv opp 
gjennom historien, og tuberkulose var også en tabubelagt syk-
dom.30 Selv om den rammet forholdsvis blindt, ble den likevel 
forbundet med dårlige hygieneforhold og mangelfullt matstell 
hos lavere klasser. I Tyskland fikk tuberkulose kallenavnet «Die 
Krankheit der Armen», de fattiges sykdom; noen tiår senere kalte 
statsminister Gerhardsen tuberkulose for en proletarsykdom.31

Fattigdomstabuet rundt tuberkulose skyldtes også økt smit-
tefare hos dem som bodde i tettbygde bydeler. Som epidemi 
spres tuberkulose først når befolkningskonsentrasjonen er høy, 
og det er som oftest ubehandlet lungetuberkulose som smitter 
gjennom dråper (aerosoler) i luften som frigjøres ved spytt, hoste 
eller nysing.32 Stigmaet rundt «tuben» førte til at mange kviet 
seg for å oppsøke lege, og sykdommen ble derfor vanskeligere å 
nedkjempe. Ifølge medisinhistoriker Dag Skogheim kan tabu-
et rundt tuberkulose også bidra til å forklare populariteten til 
«Hospitalsvisen»: Piken i visen er uskyldsren og fremstilt på 
en opphøyet måte. Visen kan slik sett ha fungert som en «kjær 
ventil» for folk.33

Uavhengig av om piken var rammet av tuberkulose eller ikke, 
og uavhengig av hvem som har skrevet visen, hvilket land den 
stammer fra, eller om den har sitt utspring i muntlig eller skriftlig 
tradisjon: «Hospitalsvisen» er et eksempel på en skillingsvise-
lignende sang som har beholdt sin popularitet i mer enn hundre 
år. Slik sett fortjener den sin plass i sjangerens hall of fame. Visens 
vedvarende popularitet inn i vår tid skyldes nok til dels at teksten 
er så grenseløst trist at den blir oppfattet som komisk. Dette er 
en skjebne denne visen deler med mange andre viser om sørgelige 
saker, og som speiler en rådende oppfatning av at skillingsviser 
er en tårepersende sjanger som spekulativt spiller på sterke fø-
lelser for å fremkalle leserens medlidenhet. Forståelsen av det 
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sentimentale som kalkulert eller forsert forutsetter en ironisk 
distanse til det som formidles, en type avstand som neppe var 
til stede da denne visen ble skrevet. På starten av 1900-tallet var 
barnedødelighet som følge av alvorlig sykdom fremdeles et høyst 
reelt samfunnsproblem, og «Hospitalsvisens» popularitet den 
gang skyldes sannsynligvis at den formidlet en tragisk virkelighet 
som folk identifiserte seg med. Nærhet til det som formidles, er 
altså et av denne visens adelsmerker.

Nærhet til historier og karakterer er en av kjerneegenskapene 
til den type sentimentale sangtekster som «Hospitalsvisen» 
representerer, og det kan altså forklare visens vedvarende, tidløse 
appell. Populariteten kan også skyldes at visens budskap er av en 
mer generell og  universell karakter, og langt mildere formidlet 
enn tilfellet var med tidligmoderne didaktiske viser. «Bort fra 
sorg og bort fra klage, bort fra hjemmet og fra mor / var hun 
draget til Gud fader, der hvor ingen sykdom bor.» Livet er en 
jammerdal, men den uskyldige piken får sin belønning, hun får 
«komme hjem til Gud». I flere 1800-tallsviser om barn som dør 
av sykdom, er idéen om sykdom som gudommelig straff erstattet 
med mer forsonende og trøstende budskap. En Sørgesang ved 
trende elskede Sødskendes Bortgang af Verden er skrevet av en 
navngitt far som sørger over sine tre barn som døde av sykdom.34 
På tittelsiden skriver faren om visens funksjon: «Gaa da du blant 
Folket, du min lille Sang, og bær dette Billede frem for mange 
Forældre, at de kan see det Jordiskes Ubestandighed. Bær det 
frem til mange Børn at de kan kjænde sit Livs kortvarighed.» 
Sangen blir her personifisert og tiltalt i en apostrofe. Dette vir-
kemiddelet understreker hvilken viktig rolle viser kunne ha både 
som sorgterapi – idéen om at du kan feste dine barns minne i 
skrift – og som didaktisk tekst: For denne sørgende faren er det 
tydelig at hans barns død ikke er forgjeves, om bare det kan hjelpe 
andre til å komme i hu sin forgjengelighet.
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Trøst i krisen: følsomme koronasanger

Hva sang vi om da vi sang om koronakrisen? Det var primært tre 
ulike hovedtyper av pandemisanger som ble skrevet i 2020 og 2021: 
følsomme sanger, didaktiske beredskapssanger og humoristiske 
sanger. I alle disse tre typene trådte sanglyrikkens tradisjonelle 
underholdnings- og nytelsesfunksjon i bakgrunnen, og sangene 
fikk andre roller å fylle. Av de tre typene koronasanger er de føl-
somme sangene de mest sentrallyriske, og det er derfor naturlig 
å anta at det er disse som vil holde seg lengst i traderingen. Dette 
gjelder kanskje særlig de sangene som ble skrevet av kjente artister.

Bjørn Eidsvåg tar ofte scenen når folk trenger det mest, for 
eksempel i forbindelse med nasjonale kriser slik som 22. juli. Eids-
våg har laget to sanger som kan relateres direkte til pandemien. 
«Kan det snu?» kom allerede i april, og i november slapp han 
låten «2020». I kraft av sin posisjon som prest viste han med dette 
et sterkt og interessant slektskap til skillingsviseforfattere fra den 
tidligmoderne perioden. Skillingsvisen fra 1581 om barnet med 
misdannelser var skrevet av sognepresten i Væ i Skåne, stedet der 
gutten ble født.35 Arrebo var biskop i Trondheim da han skrev 
sitt «Pest-Pulver» i 1618. Og dette er kun to av mange syngende 
dikterprester som skrev aktualitetsviser som tilbød trøst til folk 
rammet av kriser.36 Likeså viktig for skillingsviseforfatteren i 
prestekappe var å forklare folk hvorfor katastrofen hadde inn-
truffet – fordi Gud straffer dem som ikke lever som Han befaler 
– og hvordan man kan reise seg og unngå ytterligere katastrofer 
gjennom endelig å leve i pakt med Guds ord. I disse katastrofesan-
gene fins altså både et hvorfor og et hvordan, årsaksforklaring og 
botsgang, straff og trøst, elendighet og optimisme, mørke og lys.

De samme dikotomiene er til stede i Eidsvågs to koronasan-
ger. Begge disse sangene er nokså mørke, og særlig den første, 
hvor spørsmålstegnet i tittelen «Kan det snu?» oppsummerer 
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stemningen i april, hvor det optimistiske slagordet «Alt blir 
bra» kjentes ut som en løgn vi konstruerte for å trøste engstelige 
barn. Mange voksne var mindre sikre på hvordan dette ville gå.

Plutselig tok livsveien
En brå og blåblå sving
Det e ganske mørkt her nå
Lyn fra klar himmel, me ante ingenting
Smerte byr livet raust på.

Kan det snu snart?
Kan det venda?
Det e åpenbart
Kanhenda
At ingen sleppe unna
Det tragiska og vonda
Me trudde aldri på det
Helvete e nå, det.37

Det er flere elementer ved «Kan det snu?» som minner om 
katastrofeviser fra den tidligmoderne perioden. I åpningsverset 
beskriver han den brå overgangen fra normalitet til krisestemning, 
slik også fortidens viseforfattere gjorde når de skulle beskrive en 
plutselig ulykke, en ildebrann, et jordskjelv eller et jordras som 
inntraff når folk minst ventet det. «Lyn fra klar himmel, me 
ante ingenting» er en retorisk klisjé, men når verselinjen står i en 
sangtekst av dikterpresten Eidsvåg, så antyder det at han ønsker 
å knytte hendelsen til et kraftsentrum som ligger utenfor den 
jordiske og menneskelige sfæren. I refrenget blir også korona krisen 
koblet til et samtidig, nåtidens «helvete», snarere enn å være 
noe som potensielt venter der fremme, slik dommedagstrusselen 
gjerne lød i katastrofesangene fra den tidligmoderne perioden.
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Om Eidsvåg ikke truer med dommedag eller uttrykker at ko-
ronapandemien er direkte selvforskyldt, inneholder sangen hans 
likevel interessante paralleller til den tidligmoderne katastrofe-
sangens teologiske logikk.

Burde me ha skjønt mer
Og tidsnok tyda tegn?
Toke nåken grep
Og hindra krise
Sotte grenser, vært mer rause
Med ros og kjærtegn
Ville det blitt bedre på det viset?

Når sangen omtaler «tegn» som vi ikke har sett, minner dette 
om de eskatologiske katastrofevisene fra den tidligmoderne 
perioden, hvor forfatterne beskrev folkets blindhet i møte 
med tragiske hendelser – at de ikke har lest jærtegnene som 
Gud har sendt for å advare. «Thi med den fødzel vil du be-
tegne / vor store blindhed snarlig at heffne», sang for fatteren 
bak visen om det deformerte barnet. Eidsvågs (selv)oppgjør 
er mindre harmdirrende enn hos fortidens syngende dik-
terprester, men den moralske pekefingeren er til stede i verset 
over, med anmodningen om både måtehold («sotte grenser») 
og raushet, slik også det deformerte barnet ble født fordi 
«vy fradze oss siuge oc arme», med «baguaskelse fløcten oc 
banden». Forskjellen er at Eidsvåg setter et spørsmålstegn 
der hvor de tidligmoderne viseforfatterne skyldfordelte med 
to utropstegn.

I Eidsvågs «2020» møter vi også idéen om at vi ikke har sett 
tegn i tiden. Vi «va ikkje tilstrekkelig på vakt», heter det i et av 
versene. I innledningsstrofen hører vi om overgangen fra idyll 
til kaos, slik vi kjenner den igjen fra skillingsvisene:
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Me ante fred og ingen fare.
Engstelsen var te å leva med
Det så ut som me skull’ klare
Å mestra det vi måtte streve med
Me meinte me var på vakt,
fryktsomme og klare
Alt fint kan fort bli ødelagt,
Har me ofte nok fått erfare

I det korte refrenget til «2020» (tittelen skal uttales «to tusen 
og tjue») oppsummerer Eidsvåg året som har gått på effektfullt 
vis: «Men mykje mørkare enn vi kunne overskue / Blei året 
2020.» Denne sangen har ikke så sterke religiøse overtoner 
som den første – når han i «2020» synger om at «Me ble tatt 
av en skygge / Okkupert av ei usynlig makt», vil de færreste 
lese dette inn i en religiøs kontekst. Vi tenker snarere på det 
usynlige, luftbårne viruset og kanskje også på krigsantydningen 
i ordene «okkupert» og «makt». Sangen er også mer eksplisitt 
om koronatiltak og konsekvenser enn «Kan det snu?» Eids-
våg skriver at «Me kunne ikkje være nære / Ikke ta på, ikke 
klemma / Vi måtte unngå våre kjære / Bare då lot fienden seg 
temma». Ikke minst er tonen noe mer optimistisk enn i den 
første koronasangen.

Men me legge oss ikkje ned
Me nekta å la oss skremma
Samme ka som måtte skje
Dette trollet skal me temma

Avslutningsverset gjentas mange ganger, og med et stadig økende 
antall stemmer, slik at det får en nesten suggererende effekt. 
Flerstemtheten gjenspeiler det standhaftige, kollektive vi-et, 
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og slik blir «2020» umiskjennelig eidsvågsk i å mane til sam-
hold. Den syngende dikterpresten tilbyr altså håp og trøst i en 
tung tid. Noe av appellen til Eidsvågs sangtekster i krisetider 
handler nettopp om at han setter ord på emosjonelt vanskelige 
tema – sorg, håpløshet, ensomhet – og at han tør å bruke litt 
store og tunge ord, som «nåde» og «håp», i den kollektive 
krisen og sorgen.

Samhold i avstandens tid ble betegnende for flere av sangene 
skrevet under koronapandemien. Duoen Kyrre Havdal og Mads 
Bones laget sangvideoen «Vi kjæm tebake!» som en optimistisk 
kjærlighetserklæring til tomme trondheimsgater, med trønderfa-
milier som vinker ut av åpne vinduer.38 Mange av de sentimentale 
sangene ønsket å spre optimisme i en vanskelig tid, og frasen «alt 
blir bra» går igjen i mange av tekstene. En kollektiv følelse av 
samhold og å «være alene sammen» ga vind i seilene til allsang 
strømmet i sanntid, særlig populært gjennom konseptet «Hele 
Norge synger», arrangert av Krafttak for sang og Koralliansen – et 
initiativ som antakelig var inspirert av scenene fra italienske byer, 
hvor befolkningen trakk ut på balkongene for å synge sammen.

I skillingsvisenes periode ble det sentimentale gjerne befestet 
gjennom tragedier som rammet barn, og «Hospitalsvisen» er 
det mest kjente eksemplet på en sentimental skillingsvise med 
et tuberkulosesykt barn som sitt emosjonelle episenter. Med 
vår tids koronapandemi var det ikke de yngste, men de eldste 
befolkningsgruppene som ble særlig rammet. Mange av de sen-
timentale sangtekstene tar likevel utgangspunkt i konsekven-
sene for barna – stengte skoler, isolasjon og små hender såre av 
håndvask og antibac. Den populære barnekanalen NRK Super 
laget sangvideoen «Sammen alene» med den oransje og  nuppete 
barne-TV-bamsen Fantorangen som gjesteartist, i tillegg til stats-
minister Erna Solberg som snakke-synger nokså atonalt fra sin 
kontorpult. «Vi står sammen alle sammen, vi står sammen alene. 
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/ Vi står sammen alle sammen, holder hendene rene», sang barna 
mens de danset og vasket hender.39

«Vi må vaske hendene godt nå»: 
beredskapssanger om smittevern
Håndhygiene var også hovedingrediensen i det som ble den mest 
eksentriske sanglyriske sjangeren under koronakrisen. Med det vi 
kan kalle beredskapssanger oppstod det besnærende konseptet at 
både etablerte og uetablerte artister tok på seg rollen som syngen-
de fotsoldater i håndhygienens tjeneste.40 I perioden mars–juni 
2020 florerte det av sangtekster og sangvideoer om håndvask og 
hygiene, rettet mot både barn og voksne. Fenomenet ble verdens-
omspennende, og det hadde en tydelig folkeopplysende funksjon. 
I mange afrikanske land fantes det allerede en tradisjon for å 
bekjempe pandemier med sang og musikk; i andre nasjoner ble 
denne typen kampsanger et nytt konsept.41 I tillegg til nyskrevne 
hygienesanger ble også Wash Your Lyrics populært – en nettside 
der du vasker hendene til en sang som varer i 20 sekunder, for å 
synliggjøre hvor lenge og hvordan håndvasken skal foregå. I en 
populær video vasker den amerikanske artisten Gloria Gaynor 
hendene til refrenget av sin egen låt «I Will Survive».42

Dans var et annet populært virkemiddel i beredskapssangene. 
Leger og sykepleiere ved sykehuset i Innlandet laget og fremførte 
«Koronasangen», en håndvaskdans filmet in situ, altså på syke-
huset. Sangen er en norsk adaptasjon av en av de første og også mest 
populære koronasangene, «Ghen Co Vy», som i skrivende stund 
er avspilt 90 millioner ganger på YouTube, mye takket være den 
populære «handwashing dance challenge», som ble en farsott på 
plattformen TikTok.43 Det første verset av den norske «Korona-
sangen» ligner på en nyhetsvise, riktignok i svært forenklet form:
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I 2020 kom et virus til oss
Det har navnet Corona
Det kom hit helt fra fjerne Wuhan
Vi var ikke forskåna.

Her får vi tidsangivelse, navn på «subjektet» og (til en viss grad) 
stedsangivelse. Selv om det neppe var bevisst, skriver låtskriverne 
seg her inn i en 400 år lang retorisk tradisjon for hvordan man 
introduserer en hendelse i skillingsviser, slik vi så allerede i visen 
om barnet født med misdannelser.

Et annet trekk beredskapssangene har felles med skillingsviser, 
er at tekstene er enkle og lettfattelige, og at de gjerne er skrevet 
av samfunnsgrupper som ikke har tekstskriving eller sanglyrikk 
som sin hovedvirksomhet. Flere av beredskapssangene under koro-
nakrisen var skrevet av leger og helsepersonell. Med skillingsvisene 
blir det umulig å oppsummere spørsmålet om forfatterskap i en 
håndvending – både etablerte og uetablerte forfattere har skrevet 
viser, og majoriteten av dem er utgitt anonymt. Men én generell 
tendens ved aktualitetsvisene er likevel at de gjerne har vært skre-
vet av grupper som hadde autoritet innenfor temaet visen handlet 
om. De tidligste religiøs-didaktiske visene om katastrofer var ofte 
skrevet av prester, viser om ulykker på jernbanen ble skrevet av 
rallare, og så videre. Dette gav visene en egen autentisitet, og det 
kunne også styrke budskapet, noe som var viktigere enn at visen 
hadde høy litterær kvalitet. Slik er det også med beredskapssangen 
skrevet av legene ved Sykehuset Innlandet. Refrenget i den norske 
«Koronasangen» tydeliggjør at budskapet – hygienetiltakene 
– åpenbart har vært overordnet den litterære kvaliteten: «Nå 
må vi være forberedt, rene hender er lett. / Nå står vi sammen 
alle mann, vi må mobilisere. / Vi må vaske hendene godt nå / 
Ta på bare det du må … Ingen håndtrykk eller klem, / Vi må slå 
tilbake, ta kontroll / Over korona, korona.»44
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Med hygienefremkallende kommandorop fremstår «Koro-
nasangen» som en sanglyrisk versjon av myndighetenes påbud 
og råd, med fraser og ord hentet direkte fra helsemyndighetenes 
pressekonferanser. Det er i denne sammenhengen ikke uvesentlig 
at den originale sangen, «Ghen Co Vy», var initiert av Vietnams 
helsedepartement, og at både den originale sangen og den nor-
ske oversettelsen ble visuelt formidlet gjennom en ytterst enkel 
animasjonsfilm og en fengende håndvaskdans. På denne måten 
ble publikum oppfordret til å delta i dansen og slik aktivt bidra 
som medskapere i en global bevegelse. Musikksosiologer omtaler 
«samordning av handling» som en av musikkens fire hovedfunk-
sjoner.45 I musikkpsykologien snakker man om at en av musikkens 
fordeler fremfor tale er at «large groups of people can participate 
in music-making simultaneously, and all can make a contribution 
to the collective activity. For example, music’s ability to synchro-
nize mood states in large numbers of people promotes coherent 
behaviour, allowing coordinated collective action».46 Slik kan 
musikk bli et politisk verktøy for å skape en kollektiv suggesjon, 
så også med «Koronasangen», hvor målet var å samordne og 
synkronisere publikum til å følge livsviktige smittevernsråd.

Den sterile ordbruken og det enkle budskapet i «Koronasan-
gen» – vask hendene og hold avstand – synes i utgangspunktet 
fjern fra skillingsvisetradisjonen. De fleste viseforfatterne an-
strengte seg tross alt for å gi en kunstnerisk bearbeidelse av krisen, 
og konteksten så vel som virkemidlene var mer komplekse. Like-
vel er det denne gruppen av koronasanger, beredskaps sangene, 
som minner mest om de religiøs-didaktiske katastrofevisene 
fra den tidligmoderne perioden. Hvis vi går tilbake til visen 
om barnet født med misdannelser, ser vi at åpningsverset er 
et kraftfullt varskurop: «Waag op aff søffne o Christendom / 
stat aff det onde i tide bliff from / ti Gud dig haardelig truer.» 
Både «Koronasangen» og skillingsvisen påkaller et kollektivt 
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«vi» – hele menneskeheten – i møte med en trussel. Begge 
sangene har konkrete råd for å møte krisen, og i begge sangene 
er budskapet – hvordan kan vi snu krisen – overordnet alt annet.

Grunnidéen bak sangene er altså den samme: Det viktigste er 
hva publikum kan lære – enten det dreier seg om håndhygiene 
for å unngå spredning av et dødelig virus, eller hvordan man kan 
leve slik Gud befaler for å unngå dommedag. Rettferdiggjørin-
gen av den didaktiske sangens eksistens, både da og nå, er at det 
potensielt livreddende budskapet trumfer estetikken. Men det 
trenger ikke å bety at disse didaktiske aktualitetsvisene er enkle å 
plassere. I et sanglyrisk langtidsperspektiv er dette simpel, sangbar 
leilighetspoesi – forglemmelige øyeblikkssanger som oppfattes 
som toneangivende og viktige når de slippes, men som i retrospekt 
vil være interessante primært for folkeminnegranskere. Når vi 
ikke lenger trenger å vaske hender og holde avstand, vil sangene 
for de fleste antakelig fremstå som komiske. Men kanskje vil de 
også minne oss på alvoret vi stod overfor våren 2020.

Flyktigheten er større i dag ettersom internett gjør det mulig 
å laste opp en video på noen sekunder. Men også trykkmediets 
omstendighet og kostnadene knyttet til å trykke og spre en trykt 
vise gjør at skillingsvisetekster fremstår som langt mer gjennom-
arbeidet enn aktualitetssangene som lages i dag. Likevel er skil-
lingstrykkene antakelig det nærmeste vi kommer en historisk 
flyktighetssjanger. Og nettopp i kraft av å være tid- og stedfes-
tede er dette tekster i en sjanger som forpakter en bevissthet om 
kunstens historisitet, som også er en bevissthet om kunstens og 
menneskets forgjengelighet. Verken kunsten eller mennesket 
er tidløst eller hevet over sin egen historisitet. Kanskje er dette 
et av kjennetegnene ved nettopp krisevisen. Sanglyrikken som 
oppstår i kjølvannet av en katastrofe, og som fungerer som en 
bearbeidelse av den, evner å fryse øyeblikket og påminne oss om 
vår egen plass i tiden – og historien.
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Pandemisk pop: humor i koronaens tid

Koronasangene handlet ikke bare om alvor og tragedier. Også 
sanglyrikk som brukte humor i møte med den globale krisen, 
ble populært. De mest minneverdige humoristiske sangene som 
ble skrevet om koronakrisen i Norge, var av den anonyme ar-
tisten bak Songar frå nyheitene. «Ooops (app, app, app, app) 
(Korona Remix)» er basert på den famøse pressekonferansen 
i pandemiens dramatiske startfase, hvor statsminister Erna 
Solberg, helseminister Bent Høie og FHI-direktør Camilla 
Stoltenberg strakk hendene ut for å hilse farvel til hverandre 
etter å ha insistert på viktigheten av å unngå fysisk kontakt – for 
så å ende opp i en snodig fot-skulder-klapp-dans da de innså at 
de var i ferd med å undergrave sitt eget budskap.47 Artisten bak 
Songar frå nyheitene (heretter forkortet til SFN) har spesiali-
sert seg på å ta tekstbrokker fra nyhetssendinger og autotune 
dem, altså omskape dem digitalt, eller «vrenge» prat til sang. 
Autotuning av nyheter har vært et populært internasjonalt fe-
nomen helt siden 2009, og på engelsk kalles det «to songify the 
news».48 Foruten refrenget «Ooops (app, app, app, app)» har 
SFN «sangifisert» de delene av pressekonferansen som handler 
om å holde avstand: «Unngå nærkontakt med andre / Vi kan 
ikke ta på hverandre» er en av frasene som gjentas. Mediet 
er så klart hypermoderne – autotuning og videoklipp – men 
den underliggende idéen om å lage sang av en nyhetssak er en 
kjernetanke i aktualitetsviser fra helt tilbake til 1500-tallet. Da 
den trykte avisen ble etablert i Norge på midten av 1700-tallet, 
ble den en viktig kilde for skillingsviseforfatterne, som i noen 
tilfeller (og særlig fra midten av 1800-tallet) siterte ordrett fra 
avisenes dekning av en aktuell hendelse.

Der hvor skillingsviseforfattere brukte trykte aviser som in-
formasjons- og inspirasjonskilde, er det altså det multimediale 
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internettet som er grunnlaget for SFN. Og de jevnlige presse-
konferansene i forbindelse med koronakrisen ble en rik kilde 
til inspirasjon for den anonyme artisten. I «Meteren» er det 
helseministerens feiring og fetisjering av en tommestokk som 
blir gjenstand for autotuning: «Me har ingen vaksine / me har 
ingen behandling / me har ingen vaksine / Men me har denne! 
/ [Holder opp tommestokken] Me har meteren!» I begge disse 
sangvideoene, «Ooops (app, app, app, app)» og «Meteren», 
kan man tolke både tekstutvalget og vinklingen som en kritikk 
av politikernes manglende eller feilslåtte handlekraft i møte 
med krisen – men det er i så fall et lunt og kjærlig spark oppover. 
Langt skarpere er sangvideoen «Karantenekappløp», hvor SFN 
kryssklipper NRKs og TV2s direktesendinger fra 24. juli 2020, 
da to fly fullastet med ferierende fra Spania prøvde å lande før 
midnatt for å unngå at de reisende skulle havne i karantene. 
Sangvideoen henger ut sensasjonshungeren til de norske medi-
ene, men kritiserer også nordmenns oppmerksomhet på egne 
i-landsproblemer midt i en global katastrofe.49

Den samme kritikken av de privilegertes prioriteringer i kri-
setider finner vi i en fjerde koronasang fra SFN: I «Hold dokker 
hjemme (Eg fester)» blir realityprofilen og influenseren Mario 
Riera intervjuet om hvorfor han gjentatte ganger blir tatt i å gå 
på fest i en tid der alle oppfordres til å bli hjemme. Gjennom 
kryssklipping, kontrastering og gjentakelser stilles den yngre 
generasjonens egoisme og dobbeltmoral i et grelt lys.

Den femte og foreløpig siste koronasangen fra SFN er «Pande-
mi» som kom 17. november, og som er en satire over en video som 
trimdronning Kari Jaquesson la ut i oktober. I «Rapport fra Oslos 
gater» harselerer Jaquesson over det hun mener er overdrevne 
koronatiltak. De eneste som dør, er de eldre «som allerede lever 
på overtid», heter det i remixen, som også inneholder klipp fra 
en av Jaquessons aerobicvideoer.50 «Det her er bullshit», heter 
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det i refrenget som SFN har laget til Jaquessons famøse tirade. 
SFNs remix ble en kontroversiell koronasang: YouTube fjernet 
den fra sin kanal i flere runder fordi den ble mistenkt for å spre 
informasjon i strid med smittevernråd – og SFN lastet den opp 
igjen og igjen, før han til slutt merket den med «Satire», og laget 
en rulletekst i starten, med oppfordring om å følge smittevernre-
glene. «Det er lov å gjere aerobic til denne songen! MEN: Hugs 
å følge FHIs retningslinjer.» Til tross for at sangen åpenbart er 
nettopp satire, utmerker videoens kommentarfelt seg med at både 
støttespillere og motstandere av strengt smittevern har trykket 
den til sitt bryst. Jaquesson selv har uttalt at hun syntes videoen 
er «kjempefestlig», og at hun håper den vil skape mer blest om 
hennes synspunkter.51

Sosial kritikk ble et særlig viktig element i de humoristiske 
koronasangene, og flere kjente og ukjente artister grep til sang-
lyrikken for å uttrykke sine synspunkter. I disse sangene var 
det ikke først og fremst myndighetene som ble gjenstand for 
kritikk, men snarere dem som brøt med myndighetenes råd. 
«Det e krise. Det e krise nu fordi at fedrelandet våres ligg med 
brukket rygg», sang humorist Pål Riise i en musikkvideo hvor 
han brukte en ropert som visuell effekt.52 Riises sang ble skrevet 
i frustrasjon over dem som ikke fulgte myndighetenes råd om 
avstand, hygiene, karanteneregler og hytteforbud. «Så hold dæ 
hjemme, din jævla kuk, / Vi har mange her som ikke bør bli 
sjuk, / E du nettekspert på pandemi, / Så søk dæ heller jobb på 
FHI», het det i refrenget, laget på melodien til «I’m Gonna Be 
(500 Miles)». Koronapandemien viste til fulle hvor kort spranget 
kan være fra dugnadsånd og samhold til skyttergraver – spesielt 
i en krisetid, og særlig med sosiale medier som en demokratisk 
plattform for meningsytringer.

Mange av de humoristiske sangene som ble skrevet i for bindelse 
med koronapandemien, handlet om det som for nordmenn skulle 
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vise seg å bli den mest dramatiske og hverdagsinngripende delen 
av krisen, nemlig nedstengning og karantene. I hiten «Karan-
tene» av russelåtskribenten TIX (Andreas Haukeland) er teksten 
åpenbart underordnet melodien, men han setter, på enkelt vis, 
ord på opplevelsen av frihetstap og isolasjon i forbindelse med 
nedstengningen. «Jeg er hjemme alene, / hjemme i karantene 
/ Fåkke gjort no’ med det.»53 Sangen nevner ikke de tragiske 
og dødelige konsekvensene ved korona – den er derimot skre-
vet fra et privilegert, norsk ungdomsperspektiv hvor lidelsene 
begrenser seg til hytteforbud, ensidig kosthold, overforbruk av 
spill, og digitale fyllefester. Undergangsstemningen er riktignok 
til stede: «For hele verden rakner / Alt jeg ser er antibac og 
vernedrakter» – men den er filtrert gjennom blikket til en som 
har «runda» Netflix: «Føles som jeg lever i en film / Og den 
er skikkelig ræva.»

Komikeren Jon Niklas Rønnings sanger om karantenesitua-
sjonen er kanskje de som ligger tettest på en skillingsvisetra-
disjon, musikalsk sett. «Familieliv i korona-tider» er skrevet 
på melodien til Alf Prøysens «Blåbærtur i skogen», og den 
handler om utfordringene som oppstod for de mange som måtte 
sjonglere med hjemmeskole og hjemmekontor. «Fire unger og 
to voksne i et rekkehus alene / hvor begge ber til Gud om at vi 
snart blir permittert / fra jobben som foreldre i koronakaran-
tene», sang Rønning fra sin egen sofa, med barn hoppende i 
bakgrunnen.54 I midten av mai stemte Rønning gitaren igjen, 
denne gangen med låten «Du skal få en dag i mårå», skrevet 
på Prøysens melodi.

Det var et lite land hvor alle satt i hvert sitt hjem
og drømte om å kunne gi en etterlengtet klem
og sola kastet skygge over drømmen om en by
hvor alt som vi har tatt for gitt kan blomstre opp på ny.55
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Gamle og nye medier: skillingstrykk, 
kontrafaktum og moderne sangvideoer
Når Jon Niklas Rønning bruker Alf Prøysens kjente melodier 
for å lage sine koronasanger, benytter han seg av et grep som 
mange forbinder med skillingsviser: kontrafaktum, gjenbruk av 
kjente melodier. I skillingsvisen om barnefødselen i 1581 oppgir 
tittelbladet at visen «kand siungis med de noder, som den gamle 
vise: Om himmeriges rige saa ville vi tale…», som antakelig var 
en velkjent salme i forfatterens samtid. Under koronakrisen 
ble mange eksisterende sanger reaktualisert, både i Norge og 
internasjonalt, og kjente og ukjente artister gjorde oversettelser 
av sanger på ulike språk. «Koronasangen», laget av Sykehuset 
Innlandet, er et eksempel på dette. Chris Holsten og Frida Ån-
neviks populære «Hvis verden» handler opprinnelig om et jord-
skjelv, men den viste seg å fungere utmerket som en pandemisk 
«endetidssang» som hyller kjærligheten. «Hvis verden raser 
sammen, så er dette sagt / Hvis alt går over, holder jeg deg fast 
/ Og hvis dette er et ‘takk for alt’ / Er det deg og meg jeg ville 
valgt», sang de to artistene i det som var en oversettelse av «If 
the World Was Ending (2019)» av JP Saxe og Julia Michaels.56

Både for koronakrisen og for tidligere tiders katastrofer mu-
liggjør gjenbruk av melodier at sangen kan bli laget raskt, og helst 
mens nyheten om hendelsen er ferskvare. Men gjenbruk av kjente 
melodier handler også om å legge til rette for at lytteren kan iden-
tifisere seg med en allerede kjent sang, slik at den fremstår som mer 
fengende og lettere å lære seg. Slik økes sannsynligheten for at den 
spres videre – noe som er ekstra viktig når sangene er didaktiske. 
I skillingsviseperioden handlet spredning av en vise om nettopp 
hvilken popularitet den fikk i den muntlige kulturen. I vår digitale 
tidsalder har et konglomerat av stadig nye nettbaserte plattformer 
gjort spredning og deling av kultur til et fenomen i seg selv.
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Betydningen av mediet kan ikke undervurderes i dagens 
sanglyriske univers. De fleste koronasangene ble publisert som 
musikkvideoer, altså med lyd og bilde i kombinasjon. Musikk-
videoen er åpenbart noe annet og noe mer enn illustrasjonene som 
fulgte med skillingstrykk – videoene utgjør selve plattformen og 
premisset for sangens tilblivelse: Musikkvideoen er mediet, slik 
trykksaken var skillingsvisenes medium. Innholdsmessig er de 
fleste musikkvideoene som er laget i forbindelse med koronakrisen, 
preget av artistenes isolasjon, og hjemmestudioet fikk en egen es-
tetisk så vel som etisk dimensjon: Frida Ånnevik og Chris Holsten 
som synger om å være sammen, fra separate skjermruter i hvert sitt 
hjemmestudio; et ensomt ansikt som synger inn i en skjerm, med 
et rotete soverom i bakgrunn. Musikkvideoene opphevet skillet 
mellom den private og den offentlige sfæren, og lot publikum 
bli med artistene hjem. Likeså viktig var det at hjemmevideoene 
uttrykte en etos: Vi er i samme båt, nærmere bestemt i hvert vårt 
hus, og her skal vi bli inntil det er trygt å komme ut. Også her var 
det didaktiske perspektivet viktig, siden artistenes hjemmestudio 
fungerte som en påminnelse om viktigheten av sosial distanse.

Dugnad og dommedag i koronaens tid: Den 30. april ble sangen «If the 
World Was Ending» av JP Saxe og Julia Michaels relansert av kjente ar-
tister, fra deres respektive hjemmestudioer i ulike deler av verden. I de siste 
minuttene av låten får Leger uten grenser ordet og ber om pengestøtte på 
vegne av de landene som er hardest rammet av pandemien. Skjermdump 
hentet fra youtube.
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For artister som lever av å opptre foran et publikum, fikk disse 
hjemmestudiovideoene – og de direktestrømmede konsertene 
som oppstod på digitale scener – en viktig tilleggsdimensjon: 
Publikum ble bedt om å bistå artistene økonomisk, eller de ble 
oppfordret til å donere penger til en veldedig organisasjon for 
å hjelpe dem som var hardest rammet av pandemien. Slik gikk 
publikum fra å være passive konsumenter til å bli aktivt hand-
lende. Også her fins det en interessant parallell til skillingsvisene. 
I mer enn 150 år, fra 1800-tallet og frem til midten av 1900-tallet, 
var skillingsviser en arena for innsamlingsaksjoner i forbindelse 
med store ulykker og naturkatastrofer, det være seg branner eller 
store forlis. Da Steinkjer ble rammet av en bybrann i 1900, ble 
det skrevet en vise om hendelsen hvor tittelbladet presiserte at 
«halvdelen av indtægten ved salget tilfalder de brandlidte».57 
Det fins også bevart skillingsviser om private tragedier, hvor 
publikum blir bedt om å yte økonomisk støtte til enkeltperso-
ner. I en blindvise fra 1800-tallet skriver Endre Olsen Øxendal 
om hvordan han mistet synet i et «mineskud» i Tromsø. «I 
denne min store Trængsel … henvender jeg mig til alle … for at 
sælge nogle Sange.»58 Til tross for at mediene skillingstrykk og 
sangvideoer er fundamentalt forskjellige, er det liten forskjell på 
et Vipps-nummer på en skjerm og en setning nederst på kolofon-
siden i et skillingstrykk. Budskapet er det samme: Vær så snill og 
hjelp, du kan utgjøre en forskjell for dem som er rammet av krisen.

Arven fra skillingsvisene?

Skillingsvisenes univers ligger fjernt fra multimediale hjem-
mestudio, men både skjebnefellesskap, didaktikk så vel som 
et publikum med agens er viktige premisser i skillingsvisenes 
verden. Et viktig møtepunkt mellom skillingsviser om kriser 
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og moderne koronasanger er at de begge har en funksjon langt 
utover å være sanglyriske refleksjoner over krisen. De blir til-
lagt en agenda, og de blir en del av beredskapen. Og her er det 
ikke så stor forskjell på de religiøs-didaktiske visene fra den 
tidligmoderne perioden og beredskapssangene fra koronakrisen. 
Begge sjangrene uttrykker et memento mori – om enn med noe 
forskjellig utfall: Husk at du skal dø, og lev ditt liv deretter, i 
pakt med Gud. / Husk at du kan dø, om du ikke vasker hendene 
og holder avstand. I begge sangtypene bes publikum om å lytte 
til sangen og ta lærdom av den.

Da koronapandemien preget nyhetsbildet og hverdagen våren 
2020, var internett og sosiale medier utvilsomt de viktigste platt-
formene for formidling av den pågående krisen. Informasjons-
behovet er ekstra stort i krisetider, og aldri har verdensborgerne 
fått bedre, raskere og mer omfattende dekning av en katastrofe 
enn ved nettopp denne. Spredningen av viruset og krisehånd-
teringen ble oppdatert nærmest minutt for minutt og kunne 
følges på tusenvis av nyhetssider, simultant med at viruset utviklet 
seg. Sangene hadde naturligvis en ytterst sparsom rolle i denne 
mediekakofonien, og det er åpenbart at etablerte internettmedier 
og sosiale internettmedier har overtatt den funksjonen skil-
lingsvisene hadde som formidler av konkrete hendelser. Men 
på samme måte som når mediene får en ekstraordinær og viktig 
rolle i krisetider – som formidler av myndighetenes potensielt 
livreddende råd og pålegg – fikk også sanglyrikken under koro-
nakrisen en viktigere funksjon enn den vanligvis har.

Det viktigste møtepunktet mellom de ulike typene av ko-
ronasanger og mellom koronasanger og aktualitetsviser, er virke-
lighets- og nåtidsorientering. I motsetning til det meste som lages 
av universallyriske og tidløse sangtekster i dag, er koronasangene 
basert på en virkelig hendelse, og de er skrevet i begivenhetens 
sentrum, både geografisk og tidsmessig, slik aktualitetsvisene 
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ble det i fire hundre år av norsk kulturhistorie. Kanskje er det 
slik at en sanglyrisk aktualitetsmobilisering oppstår nettopp idet 
krisehendelsen rykker nærmere – ja, helt inn i stuen vår? I både 
koronasanger og skillingsviser er nærhet til, og identifikasjon 
med, krisehendelsen et viktig premiss for sangens tilblivelse. I 
skillingsvisematerialet vises dette gjennom en klar overvekt av 
nyhetsviser som skildrer lokale hendelser, de fleste av dem skrevet 
tett på hendelsen i tid og rom. Arrebo skrev sitt «Pest-Pulver» 
da pandemien nådde hans bispesogn, Trondheim.

For koronasangenes del er det fortsatt for tidlig å konkludere, 
men i det norske materialet som er publisert så langt, er det en 
klar tendens til at sangene har fokusert på pandemiens lokale 
og nasjonale konsekvenser, det vil si karantene, stengte skoler, 
hjemmekontor og håndhygiene, snarere enn på selve sykdommen 
og dens dødelige konsekvenser. Det er også her koronasangene 
skiller seg fra fortidens katastrofesanger. Satt litt på spissen kan vi 
si at der hvor skillingsviser om katastrofer var tragedier i miniatyr, 
er koronasangenes viktigste modus humor og lunhet. Så kan man 
jo spørre hvorvidt den sanglyriske «lettheten» koronakrisen er 
formidlet med, skyldes lokale realiteter – dødstallene i Norge 
har så langt vært relativt lave, og konsekvensene for de aller fleste 
har derfor handlet om praktiske hverdagsutfordringer snarere 
enn sykdom og død – eller om humor har vært en sanglyrisk 
mestringsstrategi i møte med vår tids største krise.

Det fins altså en relasjon mellom tidligere tiders kriseviser 
og dagens sanglyriske bearbeidelser av koronakrisen, og særlig 
gjelder dette hvordan de forholder seg til en aktuell, pågående 
krise. Det er neppe snakk om en bevisst arv fra skillingsvisetra-
disjonen: Navlestrengen mellom oss og skillingsvisetradisjonen 
ble klippet i de første tiårene av 1900-tallet, da grammofonen og 
etter hvert radioen overtok funksjonen som skillingsvisene hadde 
hatt. Når det likevel fins likheter mellom eldre skillingsviser om 
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kriser og dagens katastrofesanger, handler det kanskje heller om 
et tidløst, angstfylt primalskrik i sanglyrisk format: behovet 
for å uttrykke en tapsfølelse, et traume, en dødsangst eller en 
undergangsstemning gjennom tekst og musikk.



441

Syke sanger

Noter
 1 Kyrre Kverndokk gir en god og grundig redegjørelse for dagens 

katastrofekultur og sammenligner den med historiens syn på 
katastrofer i Naturkatastrofer: En kulturhistorie (Oslo: Scandi-
navian Academic Press, 2015). Se særlig siste kapittel, ss. 255–270.

 2 For en redegjørelse av musikkens funksjon i forbindelse med 22. 
juli-terroren, se Trondalen, Strand og Knudsen (red.), Musikk et-
ter 22. juli. Oslo: Norges musikkhøyskole, NMH-publikasjoner 
5, 2014.

 3 Gaute Losnegård inkluderer epidemier i sin bok om katastrofer, 
selv om han presisiser at epidemier ligger «i grenseland for det 
ein reknar som naturkatastrofar» (Losnegård. Norske Ulykker 
og katastrofar. Leikanger: Skald, 2013), 103. For en grundig 
redegjørelse av menneskets infeksjonshistorie, se Stig S. Frøland, 
Kampen mellom mennesket og mikrobene. Oslo: Dreyer, 2020.

 4 Erik Kåss: Krise – medisin, i Store medisinske leksikon, på snl.no. 
Hentet 6. juli 2020 fra https://sml.snl.no/krise_-_medisin.

 5 Geir Sverre Braut: Epikrise, i Store medisinske leksikon, på snl.no. 
Hentet 6. juli 2020 fra https://sml.snl.no/epikrise.

 6 Bondevik og Stene-Johansen, Sykdom som litteratur (Oslo: 
Unipub, 2011), 8.

 7 Jeg har hentet visetrykket fra ProQuest-databasen Early European 
Books ved Bodleian Library i Oxford. For bibliografiske detaljer 
om visetrykket og en transkripsjon av teksten, se H. Grüner- 
Nielsen, Nils Schiørring og Iørn Piø, Danske Viser fra Adelsvise-
bøger og Flyveblade 1530–1630, bind V (ss. 36–37) og bind II (ss. 
182–187) (København: Det danske sprog- og litteraturselskab C. 
A. Reitzels Boghandel, 1978–79). For opplysninger om visens plass 
i håndskriften fra Røldal, se 1600-talsviser. Eit handskrift frå Røl-
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 10 Se for eksempel Brandtzæg, «Rene toner, falske nyheter», 2020; 
Brandtzæg, «Newsworthy ballads of the eighteenth century: 
a media perspective on Norway’s neglected cultural heritage». 
Arv. Nordic Yearbook of Folklore 74 (2018): 17–44.

 11 Blant annet Ophthalmo-acromelic syndrom, en sjelden tilstand 
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leppespalte og manglende eller ekstra fingre eller tær. https://
rarediseases.oscar.ncsu.edu/disease/ophthalmo-acromelic-synd-
rome/about/.

 12 For en god redegjørelse av jærtegnets plass i norsk og skandina-
visk reformasjon, se Gilje, «Guds blodige tegn – det semiotiske 
kosmos», i Gilje og Rasmussen: Tankeliv i den lutherske stat. 
Norsk idéhistorie, bind II. Oslo: Aschehoug, 2002, 202–233.

 13 Pestutbruddet i 1618–1619 er lite dokumentert, sammenlignet 
med andre epidemier i den tidligmoderne perioden. Blant annet 
er historikerne uenige om i hvilke måneder i disse to årene 
pesten slo til, og hvor geografisk utbredt den var. Det synes 
imidlertid å være enighet om at både Bergen, Trøndelag og deler 
av Nord-Norge var rammet, og Arrebos brev er en av de viktigste 
kildene. Se Moseng. Den flyktige pesten: vilkårene for epidemier i 
Norge i seinmiddelalder og tidlig nytid (Oslo: Det humanistiske 
fakultet, Universitetet i Oslo, 2006), 389.

 14 Rossvang. Om Salmen, 1600-tallet og 20nde Sangs ‘Hjerte-Suk.’ 
Hovedoppgave ved Inst. for språk og litteratur ved NTNU 
(Trondheim, 1997), 28.

 15 Rossvang, Om Salmen, 28–29.
 16 Arrebo, En Ny Dict, Om de Tegen, som Gud allermæctigste lader 

dagligen skinne, oc aabenbaris for Mennisken, huilcke der kand 
vel regnis blant de Tegen, som skal fremgaa for Menniskens Søns 
tilkommelsis Dag. Anders Christenssøn, Arrebo. Vnder de Noder: 
Ach Himmelske Gud oc Herre, etc. Skillingstrykket fins i Det 
Kgl. Bibliotek i København og er digitalisert gjennom Early 
European Books (ProQuest).

 17 Skillingstrykket er skrevet av den kjente dansk-norske forfat-
teren Edvard Storm og er trykt ved L. N. Svares Efterleverske i 

https://rarediseases.oscar.ncsu.edu/disease/ophthalmo-acromelic-syndrome/about/
https://rarediseases.oscar.ncsu.edu/disease/ophthalmo-acromelic-syndrome/about/
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København i 1786. Hentet fra NTNU Gunnerusbiblioteket, V 
box 9:261.

 18 Frøland, Kampen mellom mennesket og mikrobene, s. 278, 289.
 19 Frøland, Kampen mellom mennesket og mikrobene, s. 289.
 20 Sangen er hentet fra www.old.bymuseet.no i Bergen. Jeg har 

ikke sett originaltrykket.
 21 Anon., Twenne stycken nya Wisor Om den för närvarande i åt-

skilliga Länder sa fruktanwårdt härjande Ryska Pesten benämnd 
Cholera Morbus… (Jønkøping: M. E. Lundströms Boktrykkeri, 
1831). Skillingstrykket er hentet fra Svenskt visarkiv, mikrofilm 
(rulle 506) i George Stephens’ samling. https://katalog.visarkiv.
se/lib/views/visolat/ShowRecord.aspx?id=558609.

 22 Karlsson, «När koleran härjade i Stockholm». Hentet fra 
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/19029 (2009).

 23 Bondeson, Variété-kupletter och Visor med Piano. Abr. Lund-
quist Abr.L. 2722. Hentet fra Svenskt visarkiv. https://katalog.
visarkiv.se/lib/views/visolat/ShowRecord.aspx?id=942543. 
Femten år gamle Winston Churchill skrev et dikt om influen-
saen under sitt opphold på eliteskolen Harrow: «The rich, the 
poor, the high, the low / Alike the various symptoms know / 
Alike before it droop.» Opplysninger hentet fra https://no.wi-
kipedia.org/wiki/Russisk_snue. En av de første britene som ble 
syke av den russiske snue, var ingen ringere enn statsminister 
Lord Salisbury – en slående parallell til vår egen tids influensa-
pandemi, hvor britenes statsminister Boris Johnson tidlig i 
pandemien ble rammet av covid-19.

 24 Spanskesyken (1918–1920) herjet i en periode hvor skillingsvise-
ne var i ferd med å fases ut som et viktig medium for formidling 
av aktuelle hendelser. Fraværet av skillingsviser om akkurat 
denne pandemien følger dessuten en tendens i litteratur- og 
kulturhistorien for øvrig: Spanskesyken har satt få spor etter 
seg i litteraturen og kunsten, sett i forhold til de enorme døds-
tallene, med mellom 50 og 100 millioner døde på verdensbasis. 
Pandemien kom i kjølvannet av verdenskrigen, og «det var 
epidemien verden ville glemme», som Jan Brøgger skriver i sin 
bok Epidemier: En Natur- og Kulturhistorie (Oslo: N·W·Damm 
& Søn, 2002), 183.

 25 Goldman. «Blues in the time of Pandemic, 1919 — ‘In a few 
days influenza would be controlled’». Informed Comment. 

http://www.old.bymuseet.no
https://katalog.visarkiv.se/lib/views/visolat/ShowRecord.aspx?id=558609
https://katalog.visarkiv.se/lib/views/visolat/ShowRecord.aspx?id=558609
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/19029
https://katalog.visarkiv.se/lib/views/visolat/ShowRecord.aspx?id=942543
https://katalog.visarkiv.se/lib/views/visolat/ShowRecord.aspx?id=942543
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https://no.wikipedia.org/wiki/Russisk_snue
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https://www.juancole.com/2020/03/pandemic-influenza- 
controlled.html. Lastet ned 1. juni 2020.

 26 Skjærstad. Frem fra glemselen – Viser på vandring (Oslo: Asche-
houg, 1978), 19. Odd Øyvind Moen deler teorien om at Nam-
sos-legen skrev visen. Se Moens artikkel «Nicolay Benjamin 
Batt ‘fremragende og uegennyttig’ sykehuslege i Utkant-Nor-
ge». Tidsskriftet Michael 4 (2012): 326.

 27 Opplysninger hentet fra https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_
sal_på_lasarettet. Lastet ned 4. januar 2021.

 28  Den svenske viseforskeren Eva Danielson har gjort den grun-
digste undersøkelsen av visens opphav og mener den er skrevet 
i årene 1910–1915, som er den tidsperioden hvor det fins kilder 
som oppgir å ha hørt gatemusikanter i København fremføre 
visen. I denne perioden ble også en vise med tittel «Den lille 
syge pige» publisert som skillingstrykk av den kjente viseprodu-
senten Julius Strandberg i København, som her la til tre vers og 
gjorde visens formspråk mer litterært enn i den versjonen som 
verserte i muntlig tradisjon (Danielson. «Lasarettsvisan». No-
terat 2. Stockholm: Svenskt visarkiv, 1996).

 29 Se for eksempel Skogheim. Sanatorieliv – fra tuberkulosens 
kulturhistorie (Oslo: Tiden, 2001).

 30 Frøland, Kampen mellom mennesket og mikrobene, 255.
 31 Skogheim, Sanatorieliv, 240; Brøgger, Epidemier, 138. Se også 

Frøland, Kampen mellom mennesket og mikrobene, 264.
 32 Frøland, Kampen mellom mennesket og mikrobene, 255; Brøgger, 

Epidemier, 136.
 33 Skogheim, Sanatorieliv, 242.
 34 Peder Olai Guldbrandsen Dybvig heter den sørgende forfatter-

faren. Visetrykket mangler trykkeår og trykkested. NTNU 
Gunnerusbiblioteket, V box 20:599.

 35 Presten het Peder Mortensen Brinck. Opplysningen er hentet 
fra H. Grüner-Nielsen et al. Danske Viser fra Adelsvisebøger og 
Flyveblade 1530–1630, bind V, 37.

 36 På 1620-tallet skrev presten Mikkel Mogenssønn (1590–1654) 
to skillingsviser om henholdsvis en stor sjøulykke og et jordras i 
Trøndelag. Noen tiår senere, i samme region, diktet presten Pe-
der Offvid (1606–1684) en skillingsvise om den store bybrannen 
i Trondheim i 1681, og etter bybrannen i Bergen i 1702 gjorde en 
langt mer kjent dikterprest, Petter Dass, det samme.

https://www.juancole.com/2020/03/pandemic-influenza-controlled.html
https://www.juancole.com/2020/03/pandemic-influenza-controlled.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_sal_på_lasarettet
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 37 Tekstene til Kan det snu? og 2020 er transkribert på grunnlag av 
sangvideoer publisert på YouTube.

 38 https://www.youtube.com/watch?v=kBp7dfsoi6Y. Lastet ned 1. 
juli 2020.

 39 https://nrksuper.no/serie/sammen-alene/MSUM11000120. 
Lastet ned 10. juni 2020.

 40 Beredskapssanger som generisk term har jeg konstruert for an-
ledningen, men inspirasjonen kommer fra begrepet beredskaps-
lyrikk, som diskuteres blant annet av Sissel Furuseth i artikkelen 
«Lyrisk beredskap. Et enklere språk for krisetider?» (I Under-
gang og utopi: Poesi i krisetider, redigert av Trude-Kristin Mjelde 
Aarvik et al. Oslo: Alvheim og Eide akademisk forlag, 2019), 
151–171. Takk til Hans Rustad, som gjorde meg oppmerksom på 
denne antologien.

 41 Opplysninger hentet fra https://www.aftenposten.no/kul-
tur/i/0nx2rg/ooops-app-app-app-app-og-andre-virale-korona-
hits. Lastet ned 3. juni 2020.

 42 https://www.aftenposten.no/kultur/i/0nx2rg/ooops-app-app-
app-app-og-andre-virale-koronahits.

 43 #ghencovychallenge #vudieurua». Lastet ned 3. august 2020.
 44 https://www.youtube.com/watch?v=uwDlTLChYRs. Lastet 

ned 3. juni 2020.
 45 Clayton, «The social and personal functions of music in 

cross-cultural perspective» (I The Oxford Handbook of Music 
Psychology, redigert av S. Hallam et al. Oxford; New York: 
Oxford University Press, 2009, 35–44).

 46 Eric Clarke, Nicola Dibben og Stephanie Pitts: Music and mind 
in everyday life (Oxford: Oxford University Press, 2010), 102.

 47 https://www.youtube.com/watch?v=j2KNNspz6hQ. Lastet 
ned 1. juli 2020.

 48 https://en.wikipedia.org/wiki/Songify_the_News. Lastet ned 1. 
juli 2020.

 49 https://www.youtube.com/watch?v=Lhhr34rzNXI. Lastet ned 
1. august 2020.

 50 https://www.youtube.com/watch?v=y5Wq3DfX_-I. Lastet ned 
15. desember 2020.

 51 https://www.nettavisen.no/nyheter/kari-jaquessons-rap-
port-fra-hovedstaden-er-blitt-remikset-pa-youtu-
be/s/12-95-3424047519. Lastet ned 15. desember 2020.
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 52 https://www.youtube.com/watch?v=Ey5EP0djbm4. Lastet ned 
4. juli 2020.

 53 https://www.youtube.com/watch?v=5naAZnCn7SY. Lastet 
ned 1. juli 2020.

 54 https://www.youtube.com/watch?v=HOXPMQ JWYP4. 
Lastet ned 1. juli 2020.

 55 https://www.youtube.com/watch?v=WiAZyPboRLw. Lastet 
ned 1. juli 2020

 56 https://www.youtube.com/watch?v=T6XM9qh36R0. Lastet 
ned 1. juli 2020.

 57 Anon. Sang og beretning om den store Ildebrand paa Stenkjær 
den 15de august 1900, hvorved omtrent halve byen lagdes i aske 
(Trondheim: J. Kr. Myklebusts Bogtrykkeri, 1900). NTNU 
Gunnerusbiblioteket. V box 4:119.

 58 Endre Olsen Øxendal, Jeg er en fattig Reisende, som blind maa 
ud at vandre (Bergen, u.å). NTNU Gunnerusbiblioteket. V box 
8:217.
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http://wikipedia.org
http://youtube.com
http://renæssancesprog.dk
http://sml.snl.no
http://rarediseases.org
http://old.bymuseet.no


451

Bidragsytere

Siv Gøril Brandtzæg er førsteamanuensis i litteraturvitenskap 
ved NTNU i Trondheim, og hun leder prosjektet Skillingsvisene 
i Norge, 1550–1950: Den forsømte kulturarven. Hun har publisert 
artikler om norske, skandinaviske og europeiske skillingsviser, 
og om engelske romaner, populærlitteratur og litteraturkritikk 
på 1700-tallet. Hun har vært medredaktør for en internasjonal 
antologi om tidligmoderne nyhetsformidling, og hun jobber for 
tiden med en bok om naturkatastrofer i skillingsviser. E-post: 
siv.brandtzag@ntnu.no

Ole Karlsen er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høg-
skolen i Innlandet. Han har skrevet bøkene Fansmakt og bergsval 
dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi (2000), 
Ekfrasen i moderne norsk lyrikk (2003), Streiflys. Om norsk og 
nordisk lyrikk (2006) og Papirets flate med teikn. Lesingar i den 
norske lyrikkens kanon (2017), og dessuten en rekke artikler, 
særlig om moderne norsk lyrikk. Han har vært tidsskriftredak-
tør, og han har redigert de fleste bøkene i skriftserien Nordisk 
samtidspoesi samt en rekke andre antologier, bl.a. «vakkervisa 
hu skulle søngi». Om Alf Prøysens forfatterskap (2015) og Fattig-
mannsblommer. Om Vidar Sandbecks forfatterskap (sammen med 
Eva-Marie Syversen). E-post: ole.karlsen@inn.no

mailto:siv.brandtzag@ntnu.no
mailto:ole.karlsen@inn.no
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Trond Haugen er forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. 
Han har en dr.art.-grad fra Universitetet i Oslo med avhandlingen 
Forgjengelighetens poetikk. En studie i Carl Michael Bellmans 
«Fredmans epistlar». Haugen er medlem i Forskningsgruppe 
for sanglyrikk (UiA) og har skrevet flere artikler og foredrag 
om samspillet mellom tekst og melodi hos forfattere som Hans 
Adolph Brorson, Carl Michael Bellman, Alf Prøysen, Vidar 
Sandbeck og Joachim Nielsen. E-post: trond.haugen@nb.no

Bjarne Markussen er professor i nordisk litteraturvitenskap ved 
Universitetet i Agder, leder av Forskningsgruppe for sanglyrikk 
(sammen med Michael Prince) og medredaktør av tidsskriftet 
Edda. Han har publisert bøker og artikler om ulike litterære 
emner, deriblant roman-estetikk, elegisk lyrikk, og lov og lit-
teratur. Innen sanglyrikk-feltet har han skrevet om Cornelis 
Vreeswijk, Ole Paus, Knutsen & Ludvigsen, The Who, Eric 
Clapton, Bob Dylan og Kate Tempest. I 2015 redigerte han 
antologien Lydspor. Når musikk møter tekst og bilder. E-post: 
bjarne.markussen@uia.no

Else Michelet (1942–2021) var programleder og produsent 
for NRK Radio, forfatter og samfunnsdebattant, satiriker og 
kabaret- artist. Hun har vært en markant skikkelse i norsk kvinne-
bevegelse og har blant annet utgitt bøkene En annen historie, 
Sin egen herre og Vet de hva de snakker om? Abortmotstanderne 
og virkeligheten. I 2009 fikk hun Fritt Ords Honnørpris for det 
satiriske radioprogrammet Hallo i uken, hvor hun var program-
leder og produsent i tjue år.

Michael J. Prince er professor i amerikansk litteratur og kultur 
ved Universitetet i Agder og leder av Forskningsgruppe for sang-
lyrikk (sammen med Bjarne Markussen). Hans bøker og artikler 

mailto:trond.haugen@nb.no
mailto:bjarne.markussen@uia.no


453

Bidragsytere

handler om science fiction, filmadaptasjoner, beatpoetene og 
grafiske romaner. E-post: michael.j.prince@uia.no

Anne Sigrid Refsum er ph.d.-stipendiat i prosjektet Skil-
lingsvisene i Norge 1550–1950: Den forsømte kulturarven, og 
arbeider med Norges første ph.d.-avhandling som baserer seg 
på skillingsviser som materiale. Hun er ansatt ved Institutt for 
språk og litteratur på NTNU. Hennes forsknings- og under-
visningsinteresser inkluderer folkediktning som sagn, eventyr 
og ballader, muntlig tradisjon og folkebøker. Sammen med Siv 
Gøril Brandtzæg driver hun forskningsbloggen skillingsviser.no. 
E-post: anne.s.i.refsum@ntnu.no 

Astrid Nora Ressem er forskningsbibliotekar ved Musikksek-
sjonen på Nasjonalbiblioteket (NB). Hun har jobbet på Norsk 
visearkiv og har publisert flere bøker og artikler både som for-
fatter og redaktør om folkeviser, ballader, skillingstrykk og eldre 
populærmusikk som hawaiislagere. Ressem var redaktør for fire-
bindsverket Norske middelalderballader. Melodier (2011–2016) 
og var også med på å gi ut tobindsverket Olea Crøger: Lilja bære 
blomster i enge (2004). I 2016 tok hun initiativ til at NBs sto-
re skillingstrykksamling skulle gjøres lettere tilgjengelig. Hun 
jobber for tiden med denne samlingen og har etablert en ar-
beidsgruppe for skillingstrykk på Nasjonalbiblioteket. E-post: 
astrid.ressem@nb.no 

Svein Slettan er professor ved Institutt for nordisk og medie-
fag, Universitetet i Agder. Han har særlig skrevet om barne- og 
ungdomslitteratur, og har utgitt Inn i barnelitteraturen (2010) 
og redigert blant annet Ungdomslitteratur – ei innføring (2014, 
2020) og Fantastisk litteratur for barn og unge (2018). Med hensyn 
til sanglyrikk har han skrevet om Alf Prøysen, Vidar Sandbeck, 

mailto:michael.j.prince@uia.no
http://skillingsviser.no
mailto:anne.s.i.refsum@ntnu.no
mailto:astrid.ressem@nb.no
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deLillos og Frank Tønnesen (Tønes). E-post: svein.slettan@
uia.no

Johan Magnus Staxrud er stipendiat på ph.d.-programmet i kul-
turstudier ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forskningsprosjektet 
hans er litteraturvitenskapelig og handler om tog og jernbane i 
sanglyrikk. Faglige interesseområder er kultur og litteratur, ly-
rikk, litteraturhistorie, litteraturteori og hermeneutikk. Han har 
tidligere publisert tekster om rallarviser og A. O. Vinje. E-post: 
johan.m.staxrud@usn.no

Hans-Hinrich Thedens er forskningsbibliotekar i musikksek-
sjonen ved Nasjonalbiblioteket og representerer NB i forsknings-
prosjektet Mirage. Han har undervist på UiO og NMH, og 
han har bestyrt Norsk folkemusikksamling ved Institutt for 
musikkvitenskap og ledet nettverket for norske folkemusikkar-
kiv. Han har publisert om arkivarbeid, hardingfeletradisjoner i 
Agder, amerikansk old-time musikk, folkemusikkfestivaler og 
musikalske revitaliseringsbevegelser. Thedens er aktiv som utøver 
innen norsk og amerikansk folkemusikk og folkedans. E-post: 
hans.thedens@nb.no 

Karolina Westling er frilans-musiker, vokalist og felespiller. 
Hun har mastergrad i kunstnerisk utviklingsarbeid med en 
oppgave om det rytmiske uttrykket i viser hentet fra Ludvig 
Mathias Lindemans musikkmanuskripter. Hun var initiativtaker 
til plateutgivelsen Lyden av Vestfold (Etnisk musikklubb, 2021) 
med vokal folkemusikk fra Vestfold. Her bidrar hun med flere 
av visene hun arbeidet med i forbindelse med masteroppgaven. 
Siden 2020 har hun vært styreleder i Norsk Kvedarforum. E-post: 
karolina.westling@gmail.com

mailto:svein.slettan@uia.no
mailto:svein.slettan@uia.no
mailto:johan.m.staxrud@usn.no
mailto:hans.thedens@nb.no
mailto:karolina.westling@gmail.com
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