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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 



36

Arven fra skillingsvisene

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.



42

Arven fra skillingsvisene

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 
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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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