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Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB) forvalter over 200 ori-
ginale skillingstrykk med skillingsviser, og i forbindelse med 
det nasjonale skillingsviseprosjektet ønsket også Manuskript- og 
librarsamlingen ved Spesialsamlingene å løfte frem skillingsviser 
i samlingene, både de som er bevart som originale skillingstrykk 
og som eldre håndskrevne avskrifter.1 Vi vil presentere et utvalg 
av disse gjennom eksempler, samtidig som vi ønsker å synliggjø-
re det biblioteksfaglige blikket på arbeidet med skillingsvisene. 
Derfor vil vi gå gjennom hvordan vi fysisk har jobbet, hvilke 
utfordringer vi har møtt på, den digitale tilnærmingen og til-
retteleggingen, for deretter å løfte frem samlingens potensial til 
fremdeles å by på spennende og nye innfallsvinkler til videre 
forskning på skillingsviser.
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Arbeid med de fysiske samlingene

Skillingsvisene ved UBB er hovedsakelig fra siste del av 1800-tal-
let, noe som korresponderer med perioden når skillingsvisene 
nådde høyest popularitet. Tematisk dekker de svært mye, fra de 
mest dagligdagse samtaleemner til politikk, ulykker og mord. 
Skillingsvisene i samlingen favner så bredt at de dekker både 
jernbaner og forelskelser. Hoveddelen av de trykte skillings-
visene er gitt ut i Bergen, men en god andel er trykket i Oslo 
og København. Enkelte av disse representerer også periferien 
med navngitte forfattere, slike som Christopher Schjerdahlen 
fra Gloppens prestegjeld i Nordfjord eller Ole Sortteberg, sko-
leholder i Ål i Hallingdal.23 Begge visene ble imidlertid trykket 
i henholdsvis Bergen og Oslo, og er med på å understreke viktig-
heten av Kristina Skådens forskning på kunnskapsproduksjon 
i periferien.4

Bergens mest kjente visehandler, den lokale forleggeren og 
forfatteren Theodor Rose (1839–1924), er godt representert i 
samlingen, i tillegg til større lokale trykkeri, slike som R. Dahl. 
Den tidligste sikre dateringen i samlingen er skillingstrykket 
Tvende nye Aandelige Viiser trykket i år 1750 i Trondhjem.5 Den 
store bybrannen i 1916 danner rammen for flere av de nyeste 
skillingsvisene i samlingen. Samlet sett er disse også en viktig 
lokalhistorisk kilde som kaster et nytt lys på tiden etter Ber-
gensbrannen.

Det gamle analoge biblioteksystemet bestod av katalog-
kort, nitidig sortert og plassert i små skuffer. Katalogkortene, 
den fysiske inngangsnøkkelen til samlingen, var ofte begrenset 
til tittel, forfatter, forlag og utgivelsesår. Da biblioteket fikk et 
digitalt system, startet det som omtales som det store «konverte-
ringsprosjektet», som innebar at alle katalogkortene ble skrevet 
av og registrert digitalt.6 Dette enorme prosjektet gav ikke mye 
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rom for å sjekke enkelttitler opp mot de fysiske samlingene for 
å kunne legge til hverken typologi, sjanger eller emneord, og slik 
forble de fleste skillingsvisene mangelfullt katalogisert over lang 
tid, både som skillingstrykk og skillingsvise.

Det ble tidlig i prosessen klart at for å kunne avdekke omfan-
get og fange opp glemte og gjemte skillingsviser måtte vi foreta 
en fullstendig revisjon av de deler av samlingen som kunne inne-
holde skillingstrykk med skillingsviser. Det medførte at kataloge-
ne ble finlest og fysiske samlinger gjennomgått systematisk og en-
keltvis, dokument for dokument, med henblikk på å kartlegge og 
tilgjengeliggjøre samlingene. Dette innebar en stor manuell jobb 
hvor over 2000 bokser med mindre trykksaker ble gjennomgått.

Forsiden på flervisetrykket Tvende Aandelige Viiser som inneholder «Et Guds 
Barns Klage over onde Menneskers Falskhed og Fortrædelighed» og «Ach! Ach 
mit Hjerte, kand du ikke briste» (Universitetsbiblioteket i Bergen). 
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Det videre arbeidet med samlingene innebar en vurdering 
av den fysiske tilstanden. En slik vurdering kartlegger hvorvidt 
det finnes mekaniske, kjemiske eller biologiske skader. Utfallet 
påvirket det videre arbeidet og innebar i korte trekk om doku-
mentene kunne åpnes eller brettes ut, om det fantes sopp, om 
de ville tåle å kunne håndteres ved digitalisering, om det fantes 
kritiske revner, eller om det var syreholdig papir som kunne slå 
sprekker eller brekke. For all videre behandling i slike tilfeller 
er det sentralt å følge en etisk praksis som innebærer å reparere 
for å beskytte og ikke for å tilbakeføre, for det er viktig både å 
bevare bruksspor og å hindre videre nedbrytning. Brukssporene 
i seg selv åpner en egen inngang til dokumentets historikk og 
betydning, og vil bli presentert gjennom et velbrukt eksemplar 
senere i kapitlet.

Tidligere ble bokgaver splittet og delt, imens det nå er tradi-
sjon for å beholde den røde tråden og den opprinnelige tanken 
bak den kuraterte samlingen. På grunn av tidligere tiders praksis 
er det vanskelig å oppspore proveniens. Skillingstrykk ble som 
annet biblioteksmateriale sortert ut fra materialitet og innhold, 
og i tilfellet med skillingsvisene ble de hovedsakelig lagt i en 
boks under bokstaven K, som var den gamle kategorien for blant 
annet kulturvitenskap, folkeminne og underholdning. Dette ble 
gjort selv om de kom biblioteket i hende på ulike tidspunkt. 
Andre eksempler er skillingsvisene vi finner fordelt i forskjelli-
ge spesialsamlinger. Den bergenskjære samleren Gustav Brosing 
overlot til UBB en samling med en enorm bredde i materialet, 
fra fotografi og typologiske kartotekkort til avisutklipp og en 
stor boksamling. Samlingen utgjør en vesentlig del av vår litte-
ratur med bergensiana og inneholder også skillingstrykk med 
skillingsviser. Siden spesialsamlingens historikk strekker seg 
tilbake til de opprinnelige samlingene ved Bergens Museum, 
kan vi gå til de gamle museumsårbøkene og årsberetningene og 
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iblant være heldige å spore opp proveniens hvor den røde tråden 
med årene er blitt klippet.7

Materialiteten danner også rammene for katalogiseringen 
på et bibliotek. Den klassiske inndelingen etter størrelse følger 
de gamle boktrykkertekniske inndelingene: oktav, quart og fo-
liant.8 Rent praktisk har denne inndelingen alltid lagt føringer 
for hvordan bokhyllene plasseres, og videre hvordan materialet 
katalogiseres ut fra høydeforskjell i et arealeffektivt perspektiv. 
Fysiske karakteristika, materialiteten, danner også grunnlaget 
for den videre katalogiseringen i den digitale verdenen.

Biblioteksystemet: digital revisjon

Gjennom revisjonen oppdaget vi som nevnt at katalogpostene 
i biblioteksystemet var mangelfulle. For å øke graden av gjen-
finning måtte det derfor også gjøres en revisjon på det digitale 
nivået. Biblioteksystemet i dag er todelt.9 Samkatalogen for nor-
ske fag- og forskningsbibliotek, Oria.no, er den velkjente søke-
plattformen utad, og Alma er det interne husholdningssystemet. 
Etter at alle skillingsvisene fysisk var blitt sporet opp, ble innfør-
slene i Alma forbedret med sjanger og emne som gjør at antall 
søketreff på «skillingsviser» nå gir et mer sannferdig bilde.

Det er i Alma vi administrerer det som utgjør den klassis-
ke biblioteksamlingen, men som spesialsamling vil mange av 
dokumenttypene i våre magasin ikke nødvendigvis passe inn i 
et slikt system, i tillegg har vi et stort ønske om å gjøre alt vårt 
materiale tilgjengelig på nett.
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Digitalisering og veien inn i  
spesialsamlingens database
Hva som blir digitalisert fremover, er et spørsmål både om etter-
spørsel og om fokusprosjekt hos spesialsamlingene. For å gi et 
tydeligere bilde av veien fra digitalisert fil til visning i nettleseren 
vil det være nyttig å se litt nærmere på hvilken digital løsning 
UBB har valgt.

Typisk for en spesialsamling er de mange dokumenttypene 
som overskrider det tradisjonelle formatet et biblioteksystem er 
innrettet for, alt fra middelalderdiplomer med segl som vedheng, 
fotografi på papir, daguerreotypi, ambrotypi, kart og kartverk, 
grafikk, gullsmedstempel, håndtegnede plansjer, feltbøker, fag- 
og forskningshistorisk originalmateriale, t-skjorter, dragkosty-
mer og buttons.10 Digitalisering av spesialsamlingsmateriale er 
fordelaktig sett både i et bevarings- og tilgjengelighetsperspek-
tiv; det vil både skåne originalen og fremme tilgjengelighet for 
forskning, uavhengig av tid og sted. Det var selvsagt ønskelig at 
også skillingsvisene ble gjort tilgjengelig digitalt med bildevis-
ning på nett. Derfor ble disse lastet opp til Marcus.uib.no, som er 
den felles visningsportalen for billedsamlingen og manuskript- 
og librarsamlingen ved UBB.11

Marcus er sammensatt av flere komponenter, og selve løsningen 
er utviklet og bygget opp med fri programvare av utviklingsenhe-
ten ved UBB, og basert på semantisk teknologi – Linked Data. I 
korte trekk er det en tredelt løsning sett fra brukerens ståsted, med 
katalogiseringsverktøyet Protégé, en intern visningsside av Marcus 
og nettsiden Marcus som er tilgjengelig for publikum. Linked Data 
muliggjør også en unik deling av data og datasett.12 Det er viktig å 
unngå at de katalogiserte dataene havner i en «silo», derfor er data-
ene i Marcus en del av søkeindeksen til Google. Systemet vårt er også 
fleksibelt med hensyn til at datamodellen kan utvides dersom det 
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oppstår nye katalogiseringsbehov, for eksempel om nye dokument-
typer skulle bli en del av samlingen, dette muliggjør også at vi kan 
katalogisere en stor variasjon av gjenstandstyper fra samlingene.

Som katalogisator er det en fornøyelig opplevelse når man 
gjennom å bygge opp relasjoner på tvers i basen forsøker å 
gjenskape kunnskapen rundt dokumentet. Og det er nettopp 
det som er spesielt ved denne løsningen som Marcus består av, 
Linked Data er velegnet til å bygge opp en kunnskapsdatabase. 
Sentralt i løsningen står autoritetsregistrene hvor personer, em-
neord og firma registreres kun én gang, og hvor alle etterfølgende 
dokument som omhandler de samme entitetene, kun peker til 
denne ene registreringen. Samtidig kan det opprettes relasjoner 
på tvers av dokumentene hvor det er naturlig. Samlet sett er 
det dette som bidrar til at vi kan bygge utvidede kontekster for 
skillingsvisene og danne et nettverk av lenket kunnskap.

Metadata – tidkrevende deduksjon
Katalogisering av spesialsamlingsmateriale byr ofte på en del 
utfordringer. Dokumentet i seg selv har gjerne få henvisninger, 
gammel skrift kan være uleselig eller et fotografi kan ha den 
intetsigende teksten «tante og onkel» på baksiden. Målet med 
katalogiseringen er å bygge opp en liten grunnmur av kunnskap 
under dokumentet, og den som utfører dette, er ofte avhengig av 
å ha erfaring og å gjennomføre søk i ulike historiske primær- og 
sekundærkilder. Sammenligner man tidsbruken som går med 
til henholdsvis digital reproduksjon og metadataproduksjon, ser 
man at førstnevnte går relativt raskt, selv om det oftest er nett-
opp det leddet i «produksjonsrekken» som blir mest omtalt.

For å legge til rette for videre forskning er det vårt ansvar 
å finne ut så mye som mulig om det enkelte dokumentet. I et 
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samlingsforvaltningsperspektiv må allikevel tiden som brukes 
på et slikt kvalitetsarbeid bli vurdert opp mot kvantitet. UBB 
forvalter en stor samling som vi ønsker å gjøre tilgjengelig på 
nett, og det må alltid være en avveiing hvor mye tid man kan 
rettferdiggjøre å bruke på hvert dokument i et slikt perspektiv, 
som igjen påvirker omfanget av metadataproduksjonen.

En stor del av de originale skillingstrykkene med skillings-
viser ved UBB er som nevnt gitt ut av Theodor Rose i Bergen. 
Ved katalogiseringen er det logisk å begynne med å snevre inn 
tidsspennet for disse skillingsvisene ved å spore opp kilder som 
forteller mer om hans liv og levnet. Avisen Bergens Adresse-
contoirs Efterretninger, trykket hos R. Dahl, hadde en periode 
monopol på annonser. Trykking av skillingsviser som var lett 
omsettelige kan ha vært en lettvint og kjærkommen måte å få 
inntekt på for de andre trykkeriene. Redaktør, forfatter, for-
legger og trykker som gav ut aviser, tidsskrift og skillingsviser 
i denne perioden, var ofte samme person. Theodor Rose var 
en av disse, han skrev og gav ut skillingsviser hele sitt voksne 
liv,13 først i Oslo på 1860-tallet, deretter i Tønsberg i en kort 
periode, før han i 1872 kom til Bergen.14 Her ble han frem til 
1885, da reisen gikk videre til København hvor han fortsatte 
med sine utgivelser. Årene i Bergen leide han seg inn eller fikk 
låne trykkpresse hos et trykkeri i Bergen, en kunst han mestret 
selv etter å ha fått typografutdannelse tidlig i livet i Horsens i 
Danmark. Han var kjent for sin gode sangstemme, og ofte stod 
han utenfor butikken sin på Smørsallmenningen og sang sine 
egne skillingsviser.15 Theodor Rose var også en kreativ kremmer 
som flere år dro opp på Lofotfisket for å selge sangene sine. 
Hvis det medbragte opplaget ble utsolgt, fikk han trykkerier 
i Troms og Finnmark til å trykke nye opplag. Ved katalogise-
ringen settes Rose og hans utgivelser inn i en større kontekst 
ved hjelp av relasjonene som Linked Data danner grunnlaget 
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for i Marcus. Allikevel er det ikke alltid slik at metadataene 
åpenbarer seg for den som katalogiserer bare ved å undersøke 
dokumentet.

Jakten på metadata og utfordringer ved  
katalogisering: forfatter
Den 17. november 1874 forliste skipet Kospatrick med 400 pas-
sasjerer ombord, og kun tre overlevde. Som andre store ulykker 
ble også denne formidlet som skillingsvise. Denne typen viser 
fungerte meget mulig både som Aristoteles’ rensende katarsis og 
nyhetsformidling i ett. I UBBs samling finner vi et hefte med 3 
smukke Viser hvor hver av de tre visene omhandler store forlis i 
årene 1855, 1866 og 1874.16 Visenes samlede utgivelse ble formo-
dentlig aktualisert ved Kospatricks forlis, og selv om heftet er 
trykket uten år, må det tidligst, og rimeligvis, ha blitt gitt ut i 
1875 ut fra visens første strofe: «Fra Gravesend «Kospatrick» 
udseilte, Den 11te September ifjor.»17 Visene i heftet er ikke ord-
net kronologisk etter forlisets år. I stedet er det den store ulykken 
med landets to største dampskip, D/S Norge og D/S Bergen, 
som bergenserne hadde opplevd 20 år tidligere, som preger for-
siden, og som dannet innsalget hos publikum. Begge skipene 
gikk i rute Bergen-Stavanger-Kristiansand-Hamburg. Til tross 
for stille vær og god sikt presterte de to fartøyene å kollidere 
litt over midnatt 10. september 1855 utenfor Kristiansand. D/S 
Norge gikk brått ned, mens D/S Bergen fikk store skader, og 
mange mennesker mistet livet.18 Avisen Bergens Adressecontoirs 
Efterretninger var preget av dødsannonser for passasjerer fra D/S 
Bergen i lang tid etterpå.19

Større grad av tilgjengeliggjøring av skillingsviser generelt 
på nett gjør at også vi som bibliotek kan benytte oss av andres 
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databaser for å tilføre metadata til egen samling. Visen om 
Kospatrick finner vi også utgitt av Theodor Rose, men som en 
frittstående vise i samlingen til Anno – Museene i Hedmark.20 
Det spesielle ved deres utgivelse er at visen her er trykket med 
en navngitt forfatter, Jeremias S. Bykle, supplert med halv annen 
side som beskriver det dramatiske forliset og den uhyggelige  
tiden passasjerene tilbragte i livbåtene; siste del fremstår mer 
som en spektakulær nyhetsspalte og understøtter skillingsvisenes 
 rolle som nyhetsformidlere. Bykle har nå blitt stadfestet som for-
fatter av denne visen, og en ny relasjon er opprettet i Marcus hvor 
man også vil finne andre skillingsviser i vår samling forfattet av 
den samme personen. I tillegg kan vi sette Bykle inn i en annen 
sammenheng, i og med at det på skillingsvisen hos UBB ublygt er 
trykket at han tidligere hadde vært fange ved Bergenhus festning.

Datering
Vi har eksempler i samlingen som viser hvor vanskelig det kan 
være å datere en vise. Spesielt når visen er gitt ut tilsynelatende 
med det for øye å ikke være tidfestbar. Dette ser vi i heftet som 
inneholder skillingsvisen En splinterny Markeds-Vise som hver-
ken identifiserer år, utgiver eller sted.21 Det er tydelig at dette er 
et bevisst trekk fra utgiverens side, da det er trykket på forsiden 
«Trykt i dette Aar». Det kan fortone seg som et like spøkefullt 
trekk som det humoristiske innholdet av visen, eller at utgive-
ren kjente sitt publikum og visste at en formalitet som trykkeår 
for dem var underordnet. Derimot var manglende datering helt 
vanlig i denne sjangeren. En annen form for forsterket iden-
titetsløshet finner man på forsiden av det samme heftet hvor 
den andre visen annonseres «Tilligemed», nærmest som et bo-
nusmateriale: «Den udkastede Skræder, beklagende sin Skjæbne 
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for en Ven paa Gaden, klokken 11 på Aftenen, i byen L ...»22 
Ser man nærmere på innholdet, er det tydelig at publikummet 
som er interessert i denne visen, er de som går på marked, som 
gleder seg til det frodige markedslivet, og som enten ler av eller 
ler med dem som sliter med å begrense konsumet. Å ikke datere 
eller identifisere byen i tittelen var med på å gjøre innholdet 
allmenngyldig for lystige markedsgjengere, og visen ble dermed 
salgbar over et større tidsspenn og geografisk område.

Utgiver
En smuk Sang om den sørgelige Tildragelse, ved Dampskibene 
 «Norge»s og «Bergen»s Sammenstød ... er en av de yngste utgi-
velsene i samlingen, en uttalelse basert på skillingstrykkets typo-
grafiske profil.23 Selv om tittelen er annerledes, er visen identisk 
med skillingsvisen som ble gitt ut i skillingstrykket med de tre 
store forlisene omtalt ovenfor. Hva som gjør at dette flervisetryk-
ket skiller seg ut, er at både by, forlegger og trykkeri er trykket på 
tittelbladet, og at det til tross for disse opplysningene har vist seg 
å være usedvanlig sparsomt med kilder som kan bekrefte eksis-
tensen til forleggeren og trykkeriet: Hvem var henholdsvis J.O. 
Willumsen og D. Josef? Det kan tenkes at det samme gjaldt for 
Norge som for Sverige; Eva Danielsons gjennomgang av svenske 
trykkeri viser at uavhengig av produksjon og størrelse trykket så å 
si alle skillingstrykk.24

Presentasjon av skillingsvisene på nett
Samlet utgjør metadataene et innfløkt nettverk av kunnskap 
som er spunnet rundt skillingsvisene. Den tekniske løsningen 
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hos spesialsamlingene gjør at vi kan bruke det samme verktøy-
et både til katalogisering og formidling gjennom Marcus.uib.
no, først og fremst ved at dokumentene kobles til andre doku-
menter gjennom de nevnte autoritetsregistrene. Endatil kan vi 
opprette konstruerte samlinger som forener skillingsvisene på 
tvers av tilhørighet i de kuraterte samlingene og plasseringen i 
magasinet, og uansett om det er et originalt skillingstrykk eller 
en håndskrevet avskrift. Sist, men ikke minst, tillater dette oss 
å lage nettutstillinger hvor vi kan fremheve tema og samlinger. 
Et visuelt bidrag til formidlingen er at vi ved behov kan legge til 
en tidslinje. Dette skaper en pedagogisk inngang til temaet. Det 
er slik vi håper at «de glemte» skillingsvisene nå kan komme til 
sin rett som historiske primærkilder, og at den videre konteks-
tualiseringen på Marcus.uib.no vil åpne for nye oppdagelser.25

Tilgjengeliggjøring på nett
Etter at katalogiseringen er ferdigstilt, er dokumentet tilgjen-
geliggjort på Marcus.uib.no og presentert med DeepZoom, en 
teknologi som gir mulighet til å zoome inn på detaljer i høy-
oppløselige bilder. Det gjør at man kommer tettere på detaljene. 
Den todimensjonale visningen er allikevel ikke det samme som 
å ha dokumentet foran seg, men like fullt får man et inntrykk 
av stoffligheten, og heri kan man gjennom dokumentets mate-
rialitet øyne samtidsverdien til dokumentet, slik som i heftet 
med de 16 innbundne skillingstrykkene med både enkle viser og 
flervisetrykk.26 Dette heftet nærmest flommer over av bruksspor, 
spor som bekrefter at skillingsvisene var en del av et levende liv. 
Permen er en tilsynelatende tilfeldig skinnbit som ikke er høy 
nok til å beskytte innholdet, visene ble sydd sammen av en som 
elsket sine viser, men som ikke nødvendigvis hadde nok penger 
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til å få dem innbundet, eller som ikke innså betydningen av å 
gjøre det, og som på en unøyaktig, men funksjonell måte bandt 
dem inn selv. Dette dokumentet kan tolkes som et vitnesbyrd 
på at visene var noe kjært og en del av de nære ting.

Visene i heftet med bekreftet trykkeår dateres fra 1800 til 
1839. Et slikt tidsspenn kan antyde at det har vært et levende 
bruktmarked for visene, eventuelt at visene har tilhørt samme 
husholdning, og at verdien av visene som «bruksviser» har 
holdt seg over flere tiår før de senere ble innbundet, eller i dette 

Forsiden på den velbrukte skillingsvisen Reisen til Vinlandene. Ny Drikke-
vise. (Bergen: UBBHF Mag qK 84 box a, u.å.). Legg merke til hvordan ryg-
gen er forsterket med et håndskrevet fragment som er tråklet fast, og hvordan 
den grove innbindingen med hyssing har g jort nytten (Universitetsbiblioteket 
i Bergen).
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tilfellet, nærmest «innbuntet». Visene i dette heftet represen-
terer også en spennvidde for de ulike brukssituasjonene hvor de 
svært så ulike visene hadde sin plass. I tillegg finner vi her også et 
eksempel på hvordan skillingsviser i høy grad kunne være svært 
dagsaktuelle, og at de hadde en funksjon utover forlystelse. To 
Nye Viser, Den første indeholdende en Opmuntring, den Anden et 
Farvel til vore udcommanderede Brødre, i Aaret 1813, ble trykket 
samme år i forbindelse med at 35 000 soldater ble mobilisert, 
kampklare for Norges selvstendighet.27 Dette skillingstrykket 
er alvorstynget, men påtar seg en seriøs rolle med en forstandig 
og styrkende røst som fremmer både håp og kampmoral.

Heftet er innbundet tilsynelatende tilfeldig, men man 
kan stille spørsmål ved om det allikevel var bevisst når man 
ser at den første visen er en Skiøn Nye Viise ... som inneholder  
«... en Deel Tal af den Hellige Skrift», hvorpå den siste visen er  
Reisen til Vinlandene. Ny Drikkevise.28  29 Ser vi på materialiteten 
og hvilken tilstand det siste trykket er i, må det ha vært godt 
brukt allerede den gang – skillingstrykket er forsterket i ryggen 
med et fragment, et stykke papir, kan hende et brev, med gotisk 
håndskrift som er blitt kuttet opp, og som må ha blitt vurdert 
å ha en viktigere rolle. Papiret er brettet rundt ryggen og sydd 
med lange tråklesting i tillegg til stingene som forbinder drik-
kevisen til en del av et større tidsbilde som dette dokumentet 
representerer. De bemerkelsesverdige aspektene ved dette heftets 
materialitet er kun én side av hva tilgjengeliggjøring på nett kan 
løfte frem. I tillegg vil en gjennomgang av innholdet kunne sette 
skillingsvisene inn i en større sammenheng.
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Bruk av skillingsvisene som historisk kilde-
materiale, eksempel på skillingsviser i et lokal-
historisk perspektiv – Bergensbrannen 1916

Tilgjengeliggjøring på Marcus.uib.no gir oss anledning til å lese 
skillingsvisene inn i en større lokalhistorisk kontekst og se dem 
i sammenheng med blant annet det fotografiske materialet i da-
tabasen. Foruten å være historisk kildemateriale i seg selv kaster 
skillingsvisene et nytt, og gjerne ufortalt blikk på historiske hen-
delser, slike som bybrannen i Bergen i 1916. Gjennom skillings-
visene kan vi se at narrativet endrer seg i tiden etter brannen, fra 
den optimistiske stemmen med et sårt håp om gjenoppstandelse, 
til den mer alvorlige tonen hvor avgjørelser og den økonomiske 
realiteten er kimen til konflikt og politiske grupperinger.

Skillingsvisene – historiefortelling og optimisme
Theodor Rose flyttet til København i 1885, og året etter la han 
ned forleggervirksomheten i Bergen. 30 år senere lå Smørsall-
menningen og hans gamle butikklokale i ruiner. Selv om den 
ene av Bergens visemestre hadde forlatt byen, hadde ikke skil-
lingsvisetradisjonen på noen måte forlatt den. Ødeleggelsene 
til tross lyder mottoet på en av de første visene etter brannen 
optimistisk: «Bergen kan synke i ildsvaadens flammer; Bergen 
kan stige til seir ifra jammer.»30

Den 15 januar 1916 kl. 5 om ettermiddagen mistet en arbei-
der et stearinlys ned på en ball av tjæreved.31 Dette skjedde i en 
lagerbygning ytterst på Strandkaien. Brannvesenet var på plass–
bare et par minutter etter at brannen var meldt, men da hadde 
flammene allerede spredt seg til nabobygningene. Hæren, det 
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frivillige brannvesenet og sivile deltok i slukningsarbeidet. Etter 
10 timer var brannen under kontroll. Store deler av sentrum så 
ut som en krigssone. 372 bygninger var brent ned, nesten 3000 
mennesker var blitt husløse, og to hadde omkommet.–233

Med dette bakteppet leser vi videre i skillingsvisen Sangen 
om Den store Brand 15. januar 1916 som på forsiden bærer det 
fremdeles optimistiske mottoet: «Hvad Bergen var det skal det 
snarlig vorde, paa land, paa bølge og i folkerang.»34 Videre kan 
vi lese litt om slukkeinnsatsen, og at både hæren og marinen 
får skryt for sin innsats, men vi får lite informasjon om selve 
brannen.35 Visen i seg selv er ikke optimistisk, men holder seg 
innen tragedietradisjonen av skillingsviser og kjennetegnes av 
de nesten formelaktige ordene som blir brukt for å anspore den 

Smørsallmenningen hvor Roses butikklokale tidligere lå, ble nærmest utslettet 
under bybrannen i 1916. Teateret i Bergen, Den Nationale Scene, ble etter 
iherdig innsats skånt for flammene og kan sees øverst i gaten. «Ruiner efter 
branden 1916 fra Smørsalmenningen», 1916, fotograf Olaf Andreas Svanøe. 
Billedsamlingen (Universitetsbiblioteket i Bergen). 
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skrekkblandede fryden hos leseren, slike som redsel, jammer, 
kulde, angst, grusomt og så videre. Patosen som kjennetegner de 
sentimentale skillingsvisene finner vi også her: «fattig familie 
maate forlate reden, sit dyrebare, kjæreste hjem».

Mer utførlig informasjon om brannforløpet finner vi i Ny 
Sang om den store brand i Bergen den 15de januar 1916.36 Denne 
skiller seg ut ved å være den eneste av visene ved UBB om by-
brannen på forsiden, og er også den eneste av disse hvor vi vet 
navnet på forfatteren, Sivert Vattedal.37 I denne skillingsvisen 
får vi vite at brannen starter en lørdag på Muren.38 På grunn av 
sterk vind, den «gen’rale kuling», spredde ilden seg fort. Vers 
for vers kan man følge gatene som blir tatt av flammenes rov, før 
de på Nygård får kontroll. Brannsjefen roses, men det nevnes 

Kart over brannstrøket i Bergen 1916. I øverste del vises det med et rødt kryss 
hvor brannen startet - nedenfor Muren. Kartet g jenspeiler tematikken i 
skillingsvisene; den tette sentrumskjernen hvor man blant annet kan følge 
bybrannen fra gate til gate, vers for vers. Nederste del viser den moderne 
omreguleringen. Ihlebæk, Oscar. Bergensbrannen 1916 (Bergen: Bergen 
Kommune, 1916).
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også at vinden har stilnet. Alle opplysningene som gis i visen er 
riktige og vi får i tillegg et interessant innblikk i sosioøkonomis-
ke forhold som ikke kommer frem i aviser og rapporter. En av 
strofene stemmer i at man ikke må glemme å «takke Gud» for 
at bydelene Nøstet og store deler av Nordnes ble skånet, hvor det 
bor mange fattige i kummerlige og dårlige kår. Denne viktige 
delen av skillingsvisen forteller oss mer om den delen av byen 
som ikke ble slukt av flammene, og fyller dermed tomrommet 
i dagspressen.

Humor og politikk – tre viser  
om tiden etter brannen
Like etter brannen var det viktig å få ryddet de farlige ruinene 
og å få tak over hodet til de husløse. Det ble bygget brakkebyer 
flere steder i Bergen.39 De fleste butikkene i sentrum var også 
brent ned, og på tvers av politiske skillelinjer ble det bestemt at 
det skulle bygges en brakkeby for forretningene. Pengegaver fra 
inn- og utland, og både kommunal og statlig støtte ble brukt til 
den spartanske gjenreisningen. Dette ble det selvsagt sunget om 
og i skillingsvisen Sangen om Noah ark, eller Barakkebyen ser vi 
hvordan dette tematiseres humoristisk og a politisk.40 Gjennom 
teksten nevnes et rikt antall næringsdrivende med navn, og man 
kan nærmest se for seg at man står foran brakkebyen og ser inn 
i de travle plankelokalene hvor det nå selges både paraplyer og 
blomster: «Og tusen blomsters ypperlige og rike gyldne flor, det 
drysser ned i kor fra Berles bryllupsbord.»41 Mange av bedriftene 
som blir nevnt, eksisterer faktisk den dag i dag.

Gjennomgangsmelodien i de første visene er at bergenserne 
må stå sammen for å bygge opp byen, men det varte ikke lenge 
før gamle konflikter og politiske uenigheter gjenoppstod i byen. 
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Dette ser vi tydelig i Ukens Vise, som er litt atypisk ved at den har 
en gjennomgående versoppbygning, og én gjennomgangsmelo-
di, men hvert vers har på forsiden fått en tittel som ikke gjentas 
over verset.42 Pipen har uansett fått en annen lyd – glemt var det 
at Bergen skulle stå samlet. Den første stridssaken var hvordan 
sjøsiden skulle se ut. Kjøpmann Johan Ernst Mowinckel ville ha 
«blok-huser», altså gjenoppbygge sjøbodene som brant, slik som 
vi kan lese i det første verset av visen, hvor det samtidig konstateres 
at ufredsflagget vaier. I avisspaltene pågikk en heftig krangel om 
dette, og motstanderne mente at åpne kaier var fremtiden, spesielt 
for å unngå en ny brann. I de nye reguleringsplanene ble det fore-
slått at en del små gater og allmenninger skulle bort. Gatene skulle 
bli bredere og allmenningene større slik at de kunne fungere som 
brannkorridorer. Kjøpmann Ernst Blauw sin forretning brant 
ikke ned, men han var bekymret for handelsstanden og mente 
at ingen tomter burde bli ekspropriert. Synspunktene til disse to 
kjøpmennene blir kommentert slik i verset «Reguleringsvrøv-
let»: «‘Hver tar sit, og jeg tar mit!’ sier hver grosserer».43 Til tross 
for motstanden ble branntomtene ekspropriert og omregulert til 
et sentrum med strømlinjeformede gateløp, som også medførte at 
Roses Smørsallmenning forsvant med de nye reguleringsvedtake-
ne. Dagens moderne sentrumskjerne er et bevis på gjenreisningen, 
og også et bevis på hvor mye avgjørelsene som ble tatt i tiden etter 
brannen hadde å si for byens næringsliv og identitet.

Fagbevegelsen i Bergen startet Arbeidets Trykkeri i 1893, 
og Norges første sosialistiske dagsavis, Arbeidet, kom ut med 
sitt første nummer samme år. De trykket også annet materiale 
som hadde med arbeiderbevegelsen og fagforeningene å gjøre. 
Alle skillingsvisene om bybrannen hos UBB er utgitt av dem. 
I den siste visen i dette utvalget om bergensbrannen, Brand! 
Jobber-visen 1916, finner vi fremdeles humor, men nå er tonen 
blitt skarp.44 Av tittelen kan man ane i hvilken retning det bærer 
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(i og med at «jobbetid» og «jobbere» kan sammenlignes med 
jappetid og spekulanter). Visen kan leses som Arbeiderpartiets 
og sosialistenes syn på fenomenet: «Og hver en jobber fælt sig 
snobber; lever høit i sus og dus». Mange næringsdrivende blir 
nevnt med navn i denne visen, og mottoet på forsiden viser hva 
mange mente om disse folkene: «Husene faldt med stein og 
med stokker; om rykende tomter sig ravnene flokker». Den 
takknemlige holdningen vi så i Sangen om Noah ark ... hvor 
hilsningen til alle i brakkebyer lød «Bergen sender jer sin tak» 
er nå erstattet av en kamp mellom kjøpmenn og spekulanter på 
den ene siden og husløse og arbeidere på den andre.45

Skillingsvisene – en speiling av folkemeningen
Gjennom skillingsvisene ser vi hvordan holdninger og opinio-
nen endres underveis gjennom visene, vi ser hvordan visene kan 
være svært humoristiske, men likefullt ha politiske undertoner. 
Skillingsvisene er historiske kilder, men de er også skrevet for 
å omsettes. De representerer folkemeningen, samtidig som de 
tenderer til å være populistiske. Til tross for at skillingsvisene 
gjerne kan være både subjektive og overdrivende, er de i tillegg 
viktige kommenterende samtidsnarrativer.

Hvilke nye muligheter åpner  
seg for videre forskning?

Hovedformålet ved å tilgjengeliggjøre dokumenter fra samlin-
gene som digitale reproduksjoner er at spesialsamlingene ønsker 
å tilrettelegge for forskning. Følgende er et eksempel på en slik 
inngang til et forskningsprosjekt med utgangspunkt i skillings-
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viser. En annen kilde til skillingsviser hos UBB finner vi i ma-
nuskriptsamlingen, nærmere bestemt Manuskript 1560.46 Den 
håndskrevne boken har tilhørt Johann Konow, og inneholder 
viser og dikt, deriblant også skillingsviser. Boken skal etter ka-
talogposten fra 1967 være skrevet på første del av 1800-tallet. Ser 
man allikevel nærmere på innholdet og sammenligner hånd-
skriftene, fremstår det ikke som at det er samme hånd som har 
ført pennen på alle disse sidene.

Blar man frem til side 105 og vise nr. 50 finner man en vel-
kjent skillingsvise, nærmere bestemt Zinklars Vise, hvor første 
strofe lyder «Herr Zinklar drog over salten Hav». Denne er 
ikke påført noen forfatter, men vi vet at det er den kjente vi-
seforfatteren Edvard Storm (1749–94) som har skrevet denne, 
og at den ble skrevet i 1782.47 Det finnes etter sigende ikke så 
mange skillingstrykk igjen med denne visen, men melodien var 

Den håndskrevne boken Ms 1560 har tilhørt Johann Konow og inneholder 
forhåpentligvis hittil uoppdagete skillingsviser. Dette sideoppslaget viser 
skillingsvisen Zinklars Vise skrevet av Edvard Storm i 1782. Manuskript- og 
librarsamlingen (Universitetsbiblioteket i Bergen).
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velkjent og levde videre som utgangspunktet for atskillige viser 
som ble gitt ut senere. Også skillingsviser som ble gitt ut av vår 
venn Theodor Rose er basert på denne melodien. Forhåpentlig 
vil videre systematiske undersøkelser av innholdet i denne sirlig 
håndskrevne boken kunne kartlegge hvor mange skillingsviser 
som er nedskrevet her, og avdekke hvorvidt noen av disse i dag 
representerer hittil ukjente viser. Forskning på håndskrevne 
visebøker kan man finne blant annet i Sverige, og vi håper til-
gjengeliggjøringen av dette manuskriptet er med på å forenkle og 
muliggjøre et slikt prosjekt med håndskrevet materiale i Norge.48 

Med bibliotekets fysiske samlinger inn i fremtiden
Nasjonale og skandinaviske prosjekt bidrar i disse dager til å løfte 
frem skillingsviser i samlinger over hele Norden. Dette er svært 
positivt, og noe vi som bibliotek finner verdifullt. Som eierinsti-
tusjon har vår deltagelse gjort at vi har fått revidert vår samling 
med skillingsviser. Som samlingsforvalter vil det alltid være 
en utfordring med mengdeproblematikk versus ressursbruk, 
og slike prosjekt kan dermed indirekte føre til at de originale 
skillingstrykkene blir bedre bevart for fremtiden siden en slik 
revisjon innebærer omemballering fra syreholdig emballasje til 
syrefrie mapper. I tillegg vil arbeidet legge til rette for videre 
forskning, siden en mer nøyaktig katalogisering samt digitali-
sering nå gjør skillingstrykkene med skillingsviser tilgjengelig 
på nett. Ved at flere eierinstitusjoner bidrar i slike prosjekter kan 
man helt konkret spille på hverandre med hensyn til metadata-
produksjon, og i et større perspektiv bidrar man i fellesskap til 
at en underutforsket del av kulturarven vår bevares.
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Noter
 1 Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen består av: 

manuskript- og librarsamlingen, billedsamlingen, skeivt arkiv og 
språksamlingane. Eksempler på andre skillingstrykk ved spesial-
samlingene er f.eks. himmelbrev.

2 Schjerdahlen. En ny vise, indeholdene en Samtale … (Bergen: 1812. 
UBBHF Mag qK 84 box a).

3  Sortteberg. Sange. (Oslo: 1836. UBBHF Mag qK 84 box a).
4 Skåden. «Scientific Relations and Production of Knowledge: 

Hertzberg, Goethe and Humboldt». I Forster - Humboldt- Cha-
misso. Weltreisende im Spannungsfeld der Kulturen, 357–368. 
Göttingen: V&R unipress GmbH, 2017.

5  Tvende Aandelige Viiser. (Trondhjem: 1750. UBBSPES Bros Box 31).
6 Konverteringsprosjektet pågikk i 11 år fra 1992–2003 og omfattet 

1,1 millioner poster. 
7 Bergens Museum ble opprettet i 1825, og startet tidlig innsamling 

av gammelt håndskrevet materiale, og de hadde i tillegg eget 
bibliotek med en respektabel boksamling. I 1948 ble den delen av 
museets samlinger overført til det nyopprettede Universitetsbibli-
oteket, og ble senere opphavet til Spesialsamlingene.

8 Utgangspunktet for denne inndelingen er hvor mange ganger de 
store papirarkene ble brettet når boken skulle trykkes, og som 
igjen selvsagt la grunnlaget for størrelsen på boken. Oktav ble 
brettet åtte ganger og quart ble brettet fire ganger. Det er derfor 
noen bøker fremdeles kan stå på hyllen og ikke ha oppkuttede 
sideblad.

9 Ex Libris Knowledge Center, «Alma».
10 For en ytterligere gjennomgang av hva en spesialsamling er, og 

historikken satt inn i en internasjonal sammenheng, se: Søndenå 
og Paasche. «Vandrende samlinger – om arkivmaterialet etter 
Catharine Hermine Kølle», 139.

11 Marcus.uib.no er forøvrig oppkalt etter Bergens første fotograf, 
Marcus Selmer.

12 For de teknisk interesserte har vi til informasjon et åpent SPAR-
QL-endpoint hvor data og bilder kan høstes og integreres med 
andre nettsider og databaser.
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13 Ressem, «Skillingstrykk», 9–33. 
14 Smith, «Theodor Rose. Litt om visehandel for et halvt hundre år 

siden».
15 Barnebarnet var den legendariske revystjernen fra mellomkrigsti-

den, Einar Rose.
16 3 smukke Viser (Bergen: u.å. Utgitt av Theodor Rose, UBBSPES 

Bros Box 31.).
17 Bykle. «En ny Vise om ‘Kospatricks’...» inngår i 3 smukke viser. 

(Bergen: u.å. Utgitt av Theodor Rose, UBBSPES Bros Box 31).
18 På folkemunne er dette opphavet til det lokale uttrykket «Eg e 

ikkje fra Norge, eg e fra Bergen». Dette skal visstnok ha vært det 
kontante svaret fra en forlist passasjer under redningsarbeidet på 
spørsmål om hvilken skute personen kom fra.

19 Nyheten om den dramatiske kollisjonen mellom skipene omtales 
i avisen Bergens Adressecontoirs Efterretninger først den 18. 
september 1855 som «Extratillæg». Neste nummer følger det faste 
formatet med bekjentgjørelser og annonser uten å omtale forliset. 
Den 20. september 1855 finner vi den første dødsannonsen fra 
forliset, for Ole Andreas Molland som etterlot seg to barn, signert 
av enken Carine Olsen. Så sent som den 20. oktober 1855 står en 
av de siste dødsannonsene knyttet til forliset, for Karen Theting.

20 Bykle. En ny Vise om Skibet «Kospatricks»... (Bergen: u.å. Utgitt 
av Theodor Rose. Anno – Museene i Hedmark, Anno Glomdals-
museet HV SKT 037-097.).

21 Anon. En Splinterny Markeds-Vise... (u.s.: u.å. UBBHF Mag qK 
84 box a).

22 Anon. En Splinterny Markeds-Vise...
23 Anon. En smuk Sang om den sørgelige Tildragelsen... (Bergen: u.å. 

UBBHF Mag Box XXX San).
24 Danielson, «Att försörja sig på skillingtryck», 25.
25 Alle skillingstrykkene ved Universitetsbiblioteket i Bergen 

kan leses i Marcus: http://marcus.uib.no/instance/collection/
skillingsviser.

26 Anon. Innbundet skinnhefte inneholdende 16 skillingsviser. (u.s.: 
u.å. UBBHF Mag qK 84 box a).

27 Anon. To Nye Viser, Den første indeholdende ... (Bergen: 1813. 
UBBHF Mag qK 84 box a).
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28 Anon. En skjøn Nye Viise, hvorudi en Del Tal... (Bergen: 1800. 
UBBHF Mag qK 84 box a).

29 Anon. Reisen til Vinlandene. Ny Drikkevise. (Bergen: u.å. UBB-
HF Mag qK 84 box a).

30 Motto fra: Anon. Sangen om Noah Ark... (Bergen: 1916. UBBHF 
Mag qK 84 box a).

31 Tjæreved er hamp som ble innsatt med tjære, og brukt til å tette 
båter og vinduer.

32 I tillegg var det én person som omkom under opprydningsarbei-
det etterpå.

33 Ihlebæk, Oscar. Bergensbrannen 1916. (Bergen: 1916. Bergen 
Kommune).

34 Anon. Sangen om Den store brand den 15. januar 1916. (Bergen: 
1916. UBBHF Mag qK 84 box a).

35 Marinen brukte båter, såkalte sjøsprøyter, som lå i havnen og drev 
slukking fra sjøsiden.

36 Anon. Ny Sang om den store brand ... (Bergen: 1916. UBBHF S 
box 66).

37 I våre undersøkelser har vi også funnet ut at Sivert Vattedal står 
ukreditert under pseudonymet Tristian på skillingsvisen En 
Sang om Kjæmpeskibet «Titanic»s Undergang paa Atlanterhavet 
som finnes i andre databaser. Vattedal, født på øya Tysnes sør 
for Bergen, hadde et rikholdig liv og bodde mange år i Bergen 
og Nord-Norge før han flyttet tilbake til Tysnes. Her lærte han 
«alle» visen som hele lokalsamfunnet husket ham for. Lie. «Lek-
predikanten Sivert Vattedal. Med etterord av Olav Skjellevik».

38 Nærmere bestemt i sjøboden like nedenfor bygget som kalles 
Muren på Østre Murallmenningen.

39 Den mest kjente brakkebyen ble «blodbyen» på Gyldenpris. Kal-
lenavnet fikk den fordi alle husene var malt i rødt. Det var store 
sosiale problemer med husbråk, slagsmål, knivstikking og mord. 
Avisene hadde nesten ukentlig skriverier om dette, og i ettertid 
var det en vanlig misoppfatning at navnet kom fra at blodet fløt i 
dette området.

40 Anon. Sangen om Noah Ark ... (Bergen: 1916. UBBHF Mag qK 84 
box a).

41 Anon. Sangen om Noah Ark ... 
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42 Anon. Ukens vise: ... (Bergen: 1916. UBBHF Mag qK 84 box a).
43 Anon. Ukens vise: ...
44 Anon.«Brand! Jobber-visen. (Bergen: 1916. UBBHF Mag qK 84 

box a).
45 Anon. Sangen om Noah Ark...
46 Ms 1560 Johan Konows visebok, Manuskript- og librarsamlingen, 

UBB, UiB.
47 Mageli, Torgeir. Edvard Storm 1749–1794: døla-viser. Lilleham-

mer: Dølaringen boklag, 1994.
48 Ternhag, «Skillingtryck och handskrivna visböcker».
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