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Frem fra glemselen
En historie om Norges 
 mestselgende plateserie

Astrid Nora Ressem og Hans-Hinrich Thedens

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

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

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

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

Denne visa levde han seg inn i:

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

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

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

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

Folkelig, men profesjonelt

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

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

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

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

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

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

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

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

Mellom pop, prog, folk og viser

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Selve musikken – med utvalget av visene, syngestilen og ar-
rangementene – var den avgjørende faktoren for suksessen. Eldre 
folkelig sang ble aktualisert ved hjelp av Kruses arrangementer. 
Hvordan dette målet kunne nås i 1974, er ikke opplagt for oss 
i dag, og i en analyse er det viktig å ha i mente at det er vanske-
lig å vite hvilke stilistiske assosiasjoner denne musikken ga på 
1970-tallet.
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Det er visa «Ved Idas grav», med åpningslinjen «Mosbedekket 
hytte stod ved Heklas fot», som setter stemningen for LP-en. 
Den handler om Ida, som forgjeves venter på sin kjære Alfred som 
har reist til fremmede land. Hun finner Alfred død på stranden 
etter et skipsforlis, og hun klarer ikke å leve videre uten ham. 
Denne visa vet vi har blitt utgitt på skillingstrykk, blant annet 
var den «Tilkjøbs i Bogvennen, Universitetgd. 20, Kristiania», 
trykt hos Helge Schultz.27 Skjærstad skriver at det er uenighet 
om opprinnelsen til visa, men at han har kommet fram til at den 
stammer fra Halden-området, og at den er ca. 150 år gammel, 
altså fra første del av 1800-tallet.28 Mens de to feltopptakene fra 

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

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

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

«Burobengens tragiske møte», med den kjente innledningen 
«Vil du lytte til min vise, vil du lytte til mitt ord», forteller om 
bondesønnen fra Setesdal som forelsker seg i ei taterjente og 
følger henne. Som burobeng (bofast og ikke tater) blir han ikke 
akseptert av taterfølget, og på Gjøvikmarken kommer han oppi 
et slagsmål, dreper sin motstander og havner i fengsel. Skjærstad 
forteller at gutten hengte seg i fengselet, 21 år gammel.33 Igjen 
har nylonstreng-gitaren en bærende rolle, men denne gangen 
blir den slått i et ostinat (gjentagende rytmisk mønster). Kan-
skje skal det vekke assosiasjoner til gitarspill ved bålet, eller det 
er hentet fra populære country-hits. Strykerne følger melodien 
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med trinnvise bevegelser, og en improvisert melodigitar med 
nokså spinkel elektrisk lyd dukker opp bak vokalen for første 
gang på platen. Kruse utvider forsiktig harmonikken med noen 
mellomakkorder. Borglund varierer uttrykket i stemmen sin litt 
her, men ikke når har beskriver mordet som fortelleren begår! 
Feltopptakene i arkivet er fra Sigdal, Sør-Aurdal, Løten og Vinje 
i Telemark. Selv om teksten handler om Setesdal, er det et rallar-
vise-preg over opptakene, og tre av fremføringene er muntre og 
heller raskere enn den Borglund synger. Kun Aslak Brekke fra 
Telemark kveder visa som om den var ei bygdevise fra Vinje.34

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

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

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

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

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

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

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

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

Rekordsalg

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

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

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

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

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

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

Kjøpere, publikum og presse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Idealisme og kommers

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

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

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

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

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

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