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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 



273

Fra  musikkmanuskript til konsert 

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.
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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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