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Skillingsvisas  overganger
En studie av ei  kabaretvise 
fra 1920-tallet

Trond Haugen

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

Skillingsvisa «Skyggen av Karl Johan»

Slik ser tittelsiden på skillingstrykket Skyggen av Karl Johan ut:

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

SKYGGEN AV KARL JOHAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I visas andre strofe slår den omseggripende lykken over i ulyk-
ke. I de to første versene skildres forholdet mellom ungjenta og 
kjæresten hennes fra henholdsvis hennes og hans perspektiv (fri 
indirekte tale); hun kaller ham «sin egen gut», og hun er hans 
«hjertenskjær». I vers 3–4 formulerer fortelleren en desillusjo-
nert livsvisdom om gledens og forelskelsens forgjengelighet, all 
glede og forelskelse tar slutt; «men glæden tar saa snarlig slut, / 
og elskov svinder hen». Gutten hun kalte sin egen gutt, er blitt 
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kald og overøser henne ikke lenger med kjærtegn. Fortelleren 
vet hvorfor: Han har forelsket seg i en annen. Kontrasten til den 
lyse førstestrofen er brutal.

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

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

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

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

Melodien til «Skyggen av Karl Johan»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forfatteren bak «Skyggen av Karl Johan»

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

PAA KARL JOHAN

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

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

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

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

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

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

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

Leif Sundt Rodes «Paa Karl Johan»

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

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

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

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

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

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

Når ble Skyggen av Karl Johan trykt?

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

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

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

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

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

DET VAR EN SOLSKENSDAG

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

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

Skillingsvisene – popularitetens sjanger

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 9 Kirkvaag. Kort møte med Ella Peaters, NRK 28. juli 1982. 
 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_1994-25041P
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 10 «– Har de skrevet noe mer musikk til Oslos pris? – Ja, først og 
fremst ‘På Karl Johan’, med tekst av advokat Leif Rode. – Når 
ble den skrevet? – Den utkom i 1919» (Vigeland. 10 norske popu-
lærkomponister. Samtale med Reidar Thommessen», NRK 12.au-
gust 1960. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_2007-
37878M)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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