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Rallarvisa som rallarpop
Johan Magnus Staxrud

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

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

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

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

I 2015 ga musikkgruppa Grove horn ut plata Rallarpop.4 
Høsten 2020 arbeidet jeg en del med sangtekstene på denne 
utgivelsen, og jeg hadde også kontakt med Christian Bjølseth 



85

Rallarvisa som rallarpop

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

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

Rallarvisa som sjanger

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

På svensk side har Mats Rehnberg med Rallarminnen (1949) 
og Järnvägsminnen (1952), Manne Briandt med Slägga, borr och 
spett (1940), Banbrytare (1959), Pierre Ström og Ragnvald Hede-
manns Rallarvisors tid (1975), Hedemanns samling Rallarvisor 
(1972), samt samlinger av skillingstrykk og derunder rallarviser 
som Visor, ballader och skillingstryck (1991) gjort rallarviser og 
rallarhistorier tilgjengelige. De forskjellige prosjektene har ulike 
tilnærminger, fra utgivelser som er historiske og etnografiske i sine 
metoder (Briandt, Rehnberg og Bull) til visesamlinger (Lund, 
Hedemann, Ström og Ahrab) og til mer politisk motiverte og 
ideologiske fremstillinger (Ström og Hedemann). Lund og Hede-
mann deler rallarvisene i samlingene sine inn i viser som handler 
om bestemte anlegg, og viser som mer generelt handler om livet 
som rallar, bus, slusk og loffer. Selv om det har blitt gjort arbeid 
på innsamling og utgivelse av rallarviser, har det ikke blitt forsket 
mye på dem, verken som historiske dokumenter, sangtekster, 
eller lyrisk diktning generelt. Noen forskningsbidrag foreligger, 
og blant annet har Olav Solberg skrevet om rallardikteren Fer-
dinand Iversen (1873–1943), som fikk flere viser trykket som 
skillingstrykk og i aviser. Blant annet skrev Iversen «Bergens-
banevisa», som Solberg gir en analyse av i artikkelen «‘Blandt 
villeste fjelle…’ – rallarvisediktaren Ferdinand Iversen» (1984). 
En annen forskningsartikkel om rallarviser og «navvy songs» er 
«Working the Railways, Constructing Navvy Identity», skrevet 
av Reimund Kvideland og Garland Porter. I begge tilfeller er det 
rallarvisenes tematiske innhold som først og fremst blir under-
søkt. De nevnte samlingene av rallarhistorier og rallarviser har 
den samme vinklingen. Det kan se ut til at Lund og Hedemann 
legger vekt på historien, og dermed rallaren som en mer eller 
mindre anonym representant for en arbeiderklasse i emning. 
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For eksempel vitner Rallarvisors tid om et historisk og ideologisk 
prosjekt som skal vekke arbeiderklassens bevissthet. Som Ström 
og Hedemann skriver: «Vill man diskutera dagens samhälle 
och hur det kan tänkas förändras är det viktigt med historia, 
eftersom det är svårt att veta vart man är på väg om man inte 
vet varfrån man kommer.»7 Resepsjonen av rallarvisene legger 
altså ikke vekt på personen eller dikteren bak hver enkelt vise.

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

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

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

Rallarpop

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN RALLARE DØR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Flere av rallarene gikk over i annet manuelt arbeid etter at 
maskinene tok over en del av arbeidet med bygging av vei og 
jernbane, og skoglandskapet i teksten kan antyde at rallaren er 
blitt skogsarbeider. Likevel er det verdt å merke seg at arbeid ikke 
blir nevnt mer spesifikt enn ved et par ord og uttrykk som hører 
rallarkulturen til: «feiselens klang» (3. strofe) og «knoga for 
brød» (4. strofe). Feiselen ble et identitetssymbol for rallaren på 
linje med klesdrakten. Feiselen, eller slegga, ble brukt av rallaren 
på anlegg og i gruver. Som enkeltord blir feiselen et symbol: I 
dette redskapet ligger arbeidet, men også identiteten. Det andre 
ordet, «knoga», er en del av den svenskspråklige påvirkningen 
innen rallarkulturen. Å «knoga» vil si å arbeide, helt enkelt, men 
viser samtidig til rallarens arbeid og rallarens liv og ikke bare det 
å arbeide generelt. I mange av rallarvisene er det innslag av ordene 
feisel og knog eller andre redskaper, og navnene på redskapene 
inngår i rallarsjargongen. Frasen «feiselens klang» er direkte 
koblet til «sang», og dermed kommer et metapoetisk element 
inn, midt oppe i denne elegien og alvorsstunden. Arbeidets og 
kroppenes rytme har Solheim selv fått nevne ovenfor, men bildet 
blir også en metafor for vitalitet og kraft, der feiselen og sangen 
inngår som elementer.
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Andrelinjen er en repetisjon av første strofes andre linje, en 
parallell som går igjen i alle strofer og binder dem sammen ryt-
misk, semantisk og grammatikalsk – med en avgjørende endring 
i den fjerde strofen, der det står «Tyss! Rallare Villman er død!». 
Det samme gjelder siste verselinje i hver strofe, også med unntak 
av diktets siste linje. Fra «må Villman han sleppe å dø» i de tre 
første strofene går det over til «for Villman den glade er død» 
i siste strofe. Diktets avsluttende og konkluderende sistelinje 
utgjør dermed diktets klimaks, i den forstand at hver strofes 
bønn i sistelinjene til slutt avbrytes med at døden har inntruffet.

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

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

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

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

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

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

– Som ni förstår!

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

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

– Har ej en prost!

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

– Utav en prost!

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

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

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

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

Rallaren, prosten og døden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musikken og sangen taler til oss på samme vis som tekstene, 
men de er også en tolkning som er formidlet og klargjort for 
neste fortolker. Grove horns «rallarpop» er på samme måte som 
sangene Nelson omtaler, en del av den dokumentasjonen vi har 
om rallarene og deres liv og skjebne. Den distansen som oppstår 
i tid og rom mellom uttrykkets tilblivelse og den fortolkningen 
og det nye uttrykket Grove horn står for, kan vi oppfatte som 
uoverkommelig i hermeneutisk forstand. Likevel, har vi ikke en 
mulighet til å leve oss inn i dette stoffet? Og hvilken sentral rolle 
spiller da ikke musikk og sang?
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Noter
 1 Uppdal. Dikt i utval, (Oslo: Det norske Samlaget, 1960), 53.
 2 Bergh. Jernbanen i Norge 1854–2004, (Oslo: Vigmostad Bjørke, 

2004), 427; Bull Renhårig Slusk (Oslo: Norsk folkemuseum, 
1960), 110.

 3 I Berghs historieverk om den norske jernbanen er dette forklart 
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Spotify, og den er gitt ut som CD med støtte fra MFOs vederlags-
fond, Omstillingsprogrammet Opptur Søndre Land og Rådet 
for folkemusikk og folkedans. Distributør er Musikkoperatørene. 
Utgivelsens «avis» (inlay card) er illustrert av Kari Rolfsen.

 5 For en tentativ sjangerbeskrivelse av rallarviser som sjanger, 
se Staxrud (2021) «‘I Gällivare trakter’ – Om sjangertrekk og 
mening i en rallarvise», Puls – 6 2021. Historiske, analytiske og 
fortolkende momenter som kommer fram her, er overlappende 
med det som blir presentert i nevnte artikkel.

 6 Lund. Rallarviser (Oslo: Tiden norsk forlag, 1950), 7.
 7 Ström og Hedemann. Rallarvisors tid (Stockholm: Brevskolan, 

1975), 3.
 8 Blom. Folkeviser i arbeidslivet (Oslo: Universitetsforlaget 1977), 
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 9 Sörlin. «Järnvägen som kulturbärare», 50.
 10 Rehnberg. Rallarminnen (Stockholm: Nordiska museet, 1949), 

176. Den første visa det vises til, er «Gällivarevisan» / «I 
Gällivare trakter», den andre er en versjon av «Ångermansvi-
san» (jf. Lund 1950, Hedemann 1972). Et annet eksempel på at 
rallarene sang sine egne rallarviser, er innspillingen Sjömansvisor 
& rallarvisor (1996), innspilt mellom 1960 og 1974, utgitt av 
Caprice Records i 1996.

 11 Grandø. «Grove horn: Rallarpop til folket» (https://www.
musikknyheter.no/interview/12115, 19. desember 2015).

 12 Gotaas i Rallarpop (Oslo: Musikkoperatørene, 2015).
 13 Personlig kommunikasjon 9. desember 2020.
 14 Solheim. Fotefar (Oslo: Aschehoug, 1965), 19–20.
 15 Solheim. Fotefar, 19.
 16 Gylseth. Kvae på nevene, dikt i hjertet, (Hønefoss: Ringerike 

historielag, 2004), 67.
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 17 Solheim fikk diagnosen multippel sklerose på midten av 
1930-tallet.

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

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

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

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

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

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

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

2006), 27.
 28 Ibid.
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