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«En samler av guds nåde» 
Thorvald Boeck og skillingsvisene 
 på 1800-tallet

Yuri Cowan

Det nittende århundret var en av de største epokene for antikva-
risk bokinnsamling i Europa og Nord-Amerika, og Norge skilte 
seg ikke ut i så måte. Samlingen som tilhørte juristen Thorvald 
Olaf Boeck (1835–1901), bestående av rundt 31 000 bind, sammen 
med kart og manuskripter, var på den tiden det største private 
biblioteket i landet. Boecks bibliotek ble kjent for sine skatter av 
bøker og manuskripter av Ibsen, Holberg og andre, hvorav noen 
(som manuskriptet til Bjørnstjerne Bjørnsons «Ja, vi elsker») 
var unikumer. Men det mest vesentlige i denne sammenhengen 
er at biblioteket hans også inkluderte 762 eksemplarer av den 
typen billige småtrykk vi kjenner som skillingsviser.1 Det var 
et stort arbeid å samle så mange bøker og dokumenter, og som 
vi skal se, ervervet ikke Boeck disse bare fra antikvarer og bok-
handlere, men også på auksjoner og til og med fra skraphandlere. 
Ifølge en overlevering var han «en samler av Guds nåde, overalt 
påferde», et utsagn som fremhever hans talent og geskjeftighet, 
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men som også antyder et visst element av flaks eller tilfeldighet i 
gjerningen som bokjeger.2 At han var«overalt påferde», betød at 
han var på plass for å erverve seg det uvanlige og det sjeldne, men 
også det helt vanlige og allestedsnærværende, som skillingsviser 
og andre efemære trykksaker. 

Boeck var født på Calmeyerløkken (nåværende Ullevålsvei-
en) i Kristiania i 1835 og tok juridisk embetseksamen med laud 
i 1860.3 Etter en tid som fullmektig i Trøndelag ble han i 1863 
utnevnt til kopist i kirkedepartementet. Hans biograf Aagaat 
Daae kommenterer at «sit bibliotek førte han med, og hvor 
trængte han det ogsaa bedre end deroppe i Namsos og Stjør-
dalen».4 Senere bodde han i Kristiania, i en villa «bygget med 
særlig hensyn til bøkerne», som «i mange Aar var et Samlings-
sted for Hovedstadens Bibliofiler» – en sosial relasjon mellom 
bøker og mennesker som er et felles tema i historien til veldig 
mange boksamlere.5 6 To år før Boecks død i 1901 ble den store 
samlingen hans solgt til Det Kongelige Norske Videnskabers 
Selskab (DKNVS) i Trondheim. I tråd med salgsvilkårene ble 
Boecks samling holdt samlet, slik at den nå kan studeres ved 
NTNU Gunnerusbiblioteket i Trondheim. Selv alminnelige 
kommentatorer i avisene bemerket at dette var en usedvanlig 
bibliotekshistorisk foreteelse.7 

Det at Boeck var fremsynt nok til å spesifisere at samlingen 
skulle holdes samlet, var uvanlig: De fleste store private samlinger 
blir delt opp etter at den som har tatt hånd om dem, går bort. I vår 
tid kan derfor velkjente samlinger som middelaldermanuskripte-
ne og inkunablene som tilhørte den engelske dikteren og håndver-
keren William Morris, eller de 100 000 bøkene og manuskriptene 
som var i den engelske antikvaren Sir Thomas Phillipps’ eie (en 
samling som det tok mer enn et århundre å avhende gjennom en 
lang rekke auksjoner og salg), bare konsulteres ved besøk hos de 
mange ulike institusjonene der deres proveniens fortsatt er kjent. 
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Historien om avhendingen av Boecks bibliotek kan slik sett sies 
å være ganske likefrem sammenliknet med de andre samlernes. 
Det jeg setter meg fore å beskrive her, er prinsippene bak og gjen-
nomføringen av Boecks anskaffelser til biblioteket, og da særlig 
skillingsvisene. Boecks tilnærming til innsamlingsprosessen har 
generelt blitt karakterisert – av Daae og andre observatører – 
som det bibliofilen Thomas Frognall Dibdin tidlig på 1800-tal-
let betegnet som «bibliomania»; Daae snakker for eksempel om 
 Boecks «lidenskabelige, ja nesten fanatiske boksamlerlyst».8 Men 
som Nicholas Basbanes minner oss på i A Gentle Madness tar 
enhver samlers «boksamlerlyst» alltid utgangspunkt i et identi-
fiserbart sett med prinsipper. Ellen Alm skriver at Boeck hadde 
et mål som la føringer for samlergjerningen hans: «Det er også 
fra denne tiden [1866] en systematisk innsamling av litteratur 
tok form. Han ville samle dansk og norsk litteratur fra unionsti-
den.»9 Slik sett var samlermanien hans knyttet til romantikken 
og nasjonalismen, og også til folkeminne og alminnelig lesing. 
Men, fortsetter Alm, «til tross for denne tanke, var hans interes-
ser så spredt at det til stadighet også ble innlemmet sjelden og 
verdifull litteratur fra andre land», og i denne mangelen på til-
bakeholdenhet hadde Boeck mye til felles med en oppkjøper som 
Phillips. Det er derfor verdt å spørre hvordan det kunne skje at en 
samling som inkluderte så prestisjefylte tekster som «300 bind 
Holberg-litteratur», viste seg også å innbefatte en stor mengde ga-
telitteratur av en så flyktig type som det skillingsvisene var. 10 Her 
blir det derfor nyttig å spørre hvorfor Boeck valgte å konsentrere 
seg om skillingsviser blant alle sine andre interesser, og hvordan 
og hvor han fant og ervervet dem. 

For å nærme oss disse spørsmålene må vi ha in mente den 
kulturelle bakgrunnen for antikvarers interesser og samlergjer-
ninger på Boecks tid. På midten av 1800-tallet var antikvarer 
særlig opptatt av historiografi som handlet om folkeliv, folke-
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minne, og ofte også lokalhistorie. I en engelsk kontekst var fol-
klore et vesentlig nøkkelord, av flere grunner. Først og fremst var 
folklore en del av det Mary Ellen Brown beskriver som «the folk 
society of early antiquarian dreams».11 Det vil si at folkekulturen 
ble oppfattet som autentisk på flere måter: Den var for det meste 
uberørt av moderne teknologi (med unntak av håndpressen); 
den hadde blitt påvirket av flere forfattere slik at den ble opp-
fattet som «demokratisk», og den hadde, slik tilfellet også var 
med skillingsvisene, blitt romantisert som et felleseie som måtte 
bevares. Magnus Brostrup Landstad skrev i sin tid at

det gjelder nu at redde, hvad der kan reddes og fortjener at opbe-
vares af det Gamle, der allerede for en stor Deel er fortrængt til 
de överste Fjeldklöfter. 

Under disse Omstændigheder faldt den Tanke mig ind, at ogsaa 
jeg burde række min Haand til for om muligt at redde et gammelt 
Familiesmykke ud af det brændende Huus(.)12 

Langstad skriver her om folkeviser, men fra folkevisene til skil-
lingsvisene er ikke veien lang. For mange antikvarer kunne en 
gammel vise være en uttrykksform som levde på folkemunne, 
det vil si noe som var performativt, selv om den hadde blitt 
trykt og etablert som tekst.13 Ifølge Brandtzæg er en skillings-
vise «preget av muntlig overlevering», og den har likhetstrekk 
med folkevisen, slik den ble fremhevet av Landstad og skjønnlit-
terære forfattere.14 Men skillingsvisene eksisterte også som fy-
siske gjenstander – trykte, populære viser med en performativ 
funksjon. Derfor kunne de også være av interesse for antikvarer 
som Boeck og Aaland. I alle fall var interessen for folkeviser 
viktig når det gjaldt å skape nasjonalt samhold, og den kunne 
bidra til å legitimere andre former for populærkultur, slik som 
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skillingsviser. Trykte viser som i utgangspunktet hadde en kort 
livssyklus, ble på denne tiden en fast tolkning av hverdagslesing, 
og et objekt som en vise kunne få en verdi som ikke var basert 
på dens eldgamle særpreg eller på dens sjeldenhet, men også på 
dens alminnelighet. Denne verdien ser Thorvald Boeck ut til å 
ha forstått.

Landstads folkeviser, Landstads salmebok, Asbjørnsen og 
Moes eventyrsamling, Aasens ordtak – alle disse samlingene 
blandet høykultur (eller i det minste kultur av antikvarisk ver-
di) og populærkultur og bidro til den nye interessen for folke-
lesning og alminnelig folkeliv. Litteraturkritikeren Vilhelmine 
Ullmann skrev i sitt tilbakeblikk i Morgenbladet i 1903 at det 
på 1800-tallet kom en tid da 

folkeeventyrene var kommet ud: Ole Bull havde ført Møllargut-
ten med hans Slaatter og Fagter ind i Concertsalen; ‘Brudefær-
den i Hardanger’ var malet, digtet, sunget, stillet i levende Bil-
leder; skjønne folkemelodier, mishandlet, gnaalet til kurvkonernes 
Skillingsviser var tat op og renset kunstnerisk [kursiv lagt til] ... Jeg 
for min Part var ukritisk nok til at finde det altsammen som en 
naturlig Fortsættelse af noget vel kjendt, noget jeg var kommet 
til Verden med. Asbjørnsens huldreeventyr bragte ligesom en vis 
Ligevægt og Forsoning ind in Meningerne, alle likte dem, selv 
Hartvig Lassen har kaldt Bogen ‘monumental’.15 

I romantikken kan vi altså se at kategorier som høy- og lavkul-
tur var mer kompliserte enn de fremstår nå. Skillingsvisene ble 
selvfølgelig ikke anerkjent som «skjønnlitterære», men de var 
gjennomgående en del av den litterære kulturen. Brandtzæg vi-
derefører denne tradisjonen i våre egne dager når hun argumen-
terer for skillingsvisen som en «litterær tekst» og for skillings-
viser som en litteraturhistorisk «sjanger» og bemerker at de har 
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«noen fellestrekk med romanen og andre prosasjangre».16 Men i 
realiteteten hadde det ofte allerede vært så komplisert: Hver vise 
kunne bli trykt, lest, sunget og trykt igjen i andre former, og alle 
sosiale lag deltok i prosessen. Til tross for at en kjent forfatter 
som Henrik Wergeland mislikte de «lidderlige» rallarvisene 
som sirkulerte blant steinbryterne, vet vi at han leste dem – og 
skrev sine egne som tilsvar.17 Flere viser skrevet av Wergeland 
inngår i Gunnerusbibliotekets samling av skillingsviser, og i den 
engelske konteksten ser vi også at skjønnlitterære forfattere som 
William Allingham skrev dikt som i sin tur ble trykt som bri-
tiske broadside ballads og fremført som sanger, noe som gledet 
forfatteren.18 

1800-tallets skillingsvisesamlere funderte ikke samlingene 
sine bare på en nasjonalfølelse og heller ikke alene med folkloris-
tiske eller litterære perspektiver: Ofte ble disse samlingene verd-
satt som eksempler på lokalhistorie. På bakgrunn av dette forstår 
vi hvor kort veien kunne være fra en viss interesse for et tema 
som «topografi» (som gjaldt i både Boecks og Phillips sam-
lerpraksis) til en samling av skillingsviser. Slik sett kan Boecks 
vitenskapelige og kulturelle miljø på 1800-tallet sammenliknes 
med det engelske i samme periode. De hadde et felles vitenska-
pelig fundament, tuftet på en økende interesse for historie som 
ikke bare handlet om krig og makt, konger og dronninger, men 
også om antikviteter, håndverk og kunstindustri, bønder og ar-
beidere, små hverdagshistorier – i det hele tatt historie fra folkets 
perspektiv. Gjenstander og dokumenter som underbygget denne 
historiografien, fantes ikke bare i bøker i folio, men også i bunker 
av gamle aviser og i andre småtrykk solgt av kurvkoner. Histo-
rikere som Edvard Bull den eldre (1881–1932) og Boecks tidlige-
re samarbeidspartner Ole Andreas Øverland (1855–1911) skrev 
bygdehistorier, regionale historier (blant annet Bulls om Jemt-
land) og bondehistorier; mange historikere ble også involvert i 
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arbeiderbevegelsen i større eller mindre grad. Fra 1871 var Boeck 
medlem av styret i Kristiania Arbeidersamfund i noen år og var 
dessuten «samfundets formand» fra 1876 til 1880, men etter 
at han forsøkte å nekte Bjørnson tillatelse til å holde et politisk 
foredrag om «republikken», fikk han i 1879 et ekstraordinært 
mistillitsvotum mot seg på generalforsamlingen, som riktignok 
endte til hans fordel.19 Han var likevel ikke særlig populær blant 
medlemmene i Kristiania Arbeidersamfund, men poenget her er 
uansett at dette er en periode i historien hvor menn som Boeck 
følte seg forpliktet til å engasjere seg i arbeiderbevegelsen og i 
arbeidernes utdannelse. 

Det er alltid nyttig å se en innsamlingspraksis i lys av sam-
lerens interesser og kulturelle kontekst, og i Boecks tilfelle var 
samtiden preget av en vilje til å bevare historie «nedenfra» med 
utgangspunkt i lokalpatriotisme og en interesse for lokalt folke-
minne, like mye som nasjonalfølelse. Skillingsvisene kunne være 
veldig nyttige i slike prosjekter, fordi de representerte eksempler 
på alminnelige folks hverdagslesning og -interesser, både religiø-
se og sekulære. I mange tilfeller var skillingsviser, almanakker og 
folkebøker nesten de eneste formene for sekulær litteratur som 
fantes utenfor de største byene.20 Men det gikk utover populari-
teten til sjangeren og også utover forestillingen om skillingsvisen 
som et eksempel på alminnelig lesing. Brandtzæg bemerker at 
skillingsviser i noen tilfeller er vårt eneste kildemateriale til lo-
kalhistoriske hendelser som ikke finnes omtalt i de store historie-
ne.21 Dette var ytterligere en grunn til at antikvarer, som alltid 
hadde vært interessert i lokale begivenheter, ønsket å samle viser 
fra sin egen tid og fra gamle dager, fra eget fylke eller utenfra. Vi 
kan se i håndskrevne kommentarer på skillingsvisene at mange 
av eierne var veldig opptatt av å oppdage og bevare kunnskap om 
dem visene handlet om – spesielt hvis forfatteren var anonym 
eller visene inneholdt allusjoner til mennesker eller begivenheter. 
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Den største boksamleren i England på 1800-tallet var Tho-
mas Phillipps, og han begynte oppbygningen av sin samling gjen-
nom en slik ervervelse av bøker og dokumenter om topografi og 
lokalhistorie. Han skulle komme til å erkjenne at emnet var langt 
større enn han først hadde trodd. Det samme gjorde Thorvald 
Boeck. Daae beskriver for eksempel hvordan Boeck kjøpte en stor 
samling ved sognepresten Ole Gaarder Rynnings død i 1865: 3000 
bøker om «norsk historie, topografi, teologi og dessuten en hel 
del likprækner fra det 17. og 18. århundret».22 Selv om spranget 
fra likprekener til skillingsviser kan synes betydelig, og selv om de 
fleste trykte minnetalene handlet om storfolk, var likprekenene 
også en slags billigtrykk, og de var en viktig del av norsk popu-
lærkultur og lokalhistorie. De passer dermed bedre inn sammen 
med skillingsvisene enn man kunne forvente. Boecks oppkjøp av 
Rynning-samlingen, med dens vekt på lokalhistorie, topografi og 
liknende, speiler også praksisene og profilene til kjente samlere 
fra den engelske konteksten, som Phillipps og presten Sabine Ba-
ring-Gould (samler av britiske vestlandslegender og folkeviser). 

Med hensyn til det andre viktige spørsmålet, om hvordan 
Boeck bygget opp samlingen sin, må vi begynne med å mer-
ke oss at Boeck levde et boklig liv. Hans biograf Aagaat Daae 
forteller hvilken sosial arena biblioteket til Boeck var: «Og saa 
slog man sig gjerne ned i biblioteket, hulen, som det kaldtes, 
og blev der siddende til langt paa nat i livlig og interesseret 
samtale.» Denne praksisen er karakteristisk for mange bok-
samlere, som for eksempel William Morris.23 24 Vi vet også fra 
Boecks forfatterskap at han leste mye og med et stort tematisk 
spenn: Et representativt utsnitt av hans bibliografiske arbeid 
finnes i den store katalogen Register til Norsk Bog-Fortegnel-
se for 1848–1865 og 1866–1872. I Boecks forord til fortegnelsen 
skriver han at 
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da Landets Bogtrykkere ikke ere forpligtede til at indsende et 
Exemplar af de Skrifter, som trykkes hos dem til Universitetsbib-
lioteket [som var tilfellet med for eksempel Storbritannias såkal-
te «Copyright Libraries»], har jeg, forat kunne forskaffe mig det 
nødvendige Material, været nødsaget til at gjennemgaa Bog for 
Bog de herværende større Sortementsboghandleres Lagere af nor-
ske Bøger og forøvrigt søge Oplysninger fra mange Hold. 

Det ser ut til å ha vært et stort arbeid, selv med hjelp av en med-
arbeider (historikeren Ole Andreas Øverland), men Boeck var så 
samvittighetsfull i gjerningen at han skriver at «De Bøger, som 
jeg ikke har havt i Hænde, ere mærkede med en Stjerne (*)».25 
Stjernene i fortegnelsen er få.

Det blir klart at Boeck hadde bred innsikt i norsk hver-
dagslesing på midten av århundret; han var også godt kjent 
med boktrykkere, bokhandlere og antikvarer. Han forsto at 
lesing kunne skje på forskjellige måter, i forskjellige miljøer, og 
at det eksisterte et stort mangfold når det gjaldt produksjon av 
bøker og andre trykksaker. I 1921 utga Det Kongelige Norske 
Videnskabers Selskab Katalog over Thorvald Boecks Bibliotek, 
innbundet med Daaes biografi over Boeck. I katalogen finner vi 
flere detaljer om Boecks interesser og metoder, og disse detaljene 
støtter ideen om at Boeck var interessert i en hel rekke ulike 
trykksaker. For eksempel er de første 16 sidene av katalogen fylt 
med bibliografi, «bogtrykkerkunst», «boghandel» og – aller 
mest betegnende – registre over privatbiblioteker og offentlige 
biblioteker. Det er derfor klart at Boeck hadde en viss interesse 
for de systematiske aspektene ved boksamling. Dessverre fin-
ner vi ikke noe i denne første katalogen om skillingsvisene, og 
dessuten veldig lite om sanger og ballader.26 Dette er selvfølgelig 
ikke Boecks skyld, for han skrev ikke katalogen selv. Vi finner et 
stort avsnitt om «skrifter om pressen» og en ganske omfattende 
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liste over norske og danske (og noen svenske og tyske) aviser og 
tidsskrifter, som fyller opp en stor del av katalogen.27 Vi vet altså 
at Boecks hadde sterk interesse for efemære trykk og tekster som 
var ansett som lavkultur. 

I sin skisse over karrieren til antikvarbokhandler Bertrand 
Jensen som virket i Kristiania sent på 1800-tallet, kommenterer 
Olav Myre at Boeck var på ukentlige besøk i Jensens antikvariat 
i Pilestredet 5. Ifølge Myre forstod Boeck «å erhverve bøker og 
småtrykk for bagateller av utgifter», og det er ikke uvesentlig 
her at Boecks interesse for «småtrykk» sidestilles med hans 
interesse for bøker.28 En liknende interesse er påvist hos de store 
engelske boksamlerne: Sir Frederic Madden, «Keeper of Manu-
scripts» i The British Library fra 1837 til 1866, ansatte agenter 
over hele Storbritannia til å kjøpe ballader for ham personlig: 
«Sir C. Sharp is collecting for me in the north, and I have also 
engaged collectors at Oxford, Northampton, Portsmouth, Bris-
tol, Exeter, and elsewhere.»29 I 1837 kjøpte Madden også en be-
tydelig del av katalogen til John Pitts, den største visetrykkeren 
i London, direkte fra Pitts selv. Alt i alt ser det ut til å ha vært 
en virksomhet av vesentlig omfang, og resultatet ble en samling 
med 16 354 «garlands, sheets, and slips», altså over 30 000 en-
gelske sanger og ballader, som nå blir oppbevart i universitetsbi-
blioteket i Cambridge.30 150 år tidligere tok Samuel Pepys, den 
mest berømte av alle engelske visesamlere, i bruk en liknende 
fremgangsmåte, «sending forth his messengers to sweep every 
bookseller’s shop from the Tweed to Penzance, for the disco-
very of old and almost unknown ballads».31 Men Dibdin, den 
gammelmodige, entusiastiske bokhistorikeren, er ikke helt kor-
rekt i sin karakteristikk her: De balladene som Pepys lette etter, 
var ikke kun de gamle og ukjente – han ervervet også ekstremt 
mange ballader fra sin egen samtid, altså fra 1680–90-årene. Det 
samme gjorde Madden og den fremtidsrettede Thorvald Boeck. 
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Bildet som jeg har fremstilt av Boecks samlingspraksis, anty-
der at Boeck ikke brukte agenter, eller at han i alle fall benyttet 
seg av veldig få. Han ser ut til å ha vært en mann som likte å 
gjøre mye selv, noe hans store og grundige arbeid med Norske 
Bog-Fortegnelse vitner om. Ifølge Myre var Boeck «innom Ber-
trand Jensens antikvariat og forlag minst en gang hver uke», og 
flere antikvariater i Kristiania og andre byer må ha inngått i hans 
runder «overalt påferde».32 På et tidspunkt hadde noen kasser 
blitt liggende «i mange herrens år» i et vedskjul hos Jensen: 

… blandt annet flere årganger av «Morgenbladet» og dessuten 
to digre foliobind gamle håndskrifter. Hverken selger eller kjøper 
var i salgsøieblikket på det rene med, hvad «skraphaugen» inne-
holdt, det gjaldt for selgerne bare å få den vekk. ... Boeck bad om 
å få låne dem hjem til gjennemsyn. Senere så jeg dem aldri mer.33

Jensens «skraphaug» er akkurat den slags sted Boeck kunne ha 
funnet de mest vanlige (og uvanlige) skillingsvisene og andre 
hverdagstrykk, og det er lite sannsynlig at dette var den eneste 
«skraphaugen» hvor Boeck fant skatter av lokal-, allmenn- og 
hverdagshistorisk verdi. 

Bortsett fra slike skraphauger ser Boeck ut til å ha kjøpt de 
fleste av skillingsvisene enkeltvis – kanskje fra det Vilhelmine 
Ullmann ironisk omtalte som «kurvkoner». Det var sjelden at 
han kjøpte etablerte samlinger, som Samuel Pepys først gjorde 
omkring 1680, da han grunnla sin viktige samling av engelske 
blackletter ballads ved å erverve en del av John Seldens ballade-
samling, eller som Phillipps gjorde hver gang han klarte å skaffe 
penger til det.34 Vi vet at Boeck kjøpte hele Rynning-samlingen 
(sitert ovenfor), men dette er det eneste eksempelet beskrevet av 
Daae. Enkelte av skillingsvisene i DKNVS’ arkiver har tydelige 
eiermerknader og notater fra tidligere eiere, hvorav noen er høyst 
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interessante.35 «Boeck» er det eneste navnet som dukker opp 
mer enn én gang. Hvis Boeck kjøpte viser i bunker – og det er vel 
mulig ettersom han frekventerte «bokauksjoner» og «skrap-
handlere» – ser han ikke ut til å ha kjøpt fra eksisterende vise-
samlinger slik Pepys, Phillipps og Madden gjorde.36 Grunnen til 
dette er enkel: I Norge var det ingen som, på et systematisk vis, 
i hovedsak samlet inn de billige og alminnelige skillingsvisene 
før Thorvald Boeck gjorde det. 

Når det gjelder spørsmålet om hvordan Boeck samlet viser, 
kan man også søke svar ved å studere utvalgte elementer i sam-
lingen selv. Noen av visene er ganske gamle, fra det syttende 
århundret, noen er samtidige med Boeck; innholdet i dem er 
også forskjellig, fra religiøs tematikk til kriminalhistorier. En 
del av visene i Boecks samling er ganske slitt og ser ut til å ha 
blitt håndtert av mange, mens andre er praktisk talt nye, sann-
synligvis kjøpt for pålydende, 10 eller 15 øre – «hos G.B. Strøm» 
i Prindsens Gade, for eksempel. Andre har samlernavnet «Th. 
Boeck» innskrevet med blyant på forsiden (for eksempel En 
morosam Vise eller Peder Dahsses Rimsang), mens minst én (se 
fig. 1) inneholder informasjon om at den ble kjøpt på «nor-
densudstilling 7/2 81», noe som gir oss en dato og til og med 
et mulig kjøpssted.37 38 39 Boeck må ha funnet dem i forskjellige 
forretninger og ervervet dem fra forskjellige kilder. Vi kan i alle 
fall være sikre på at han ikke kjøpte det hele i en eller to store 
bunker fra trykkerne selv (slik Madden gjorde fra Pitt i 1837), 
fordi det står så mange merknader om proveniens på visene selv. 
Noen av selv de nyeste ble etter alt å dømme kjøpt annenhånds, 
for eksempel Fædrelandssang fra 1864,40 med en tidligere eiers 
signatur, «J. Elholm Sahl».41 Margnotater på visene forteller 
oss for det første at visene var ervervet fra flere deler av landet, 
ikke bare fra Kristiania eller Trondheim. For det andre antyder 
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de at Boeck og liknende samlere sannsynligvis kjøpte bøkene 
enkeltvis og ikke i bunker. Og endelig sier de oss at provenien-
sen kan være mangslungen når det gjelder skillingsvisene, for vi 
kan finne et mangfold av eiere som spenner fra blikkenslager og 
politibetjent til skipper og jurist. Vi kan dessuten lære mye av 
fysiske tegn på og omkring visene, særlig fra notater i margen og 
andre steder, og fra navnetrekk. 

Slike notater forteller oss mye om dokumentenes proveniens 
og opphav. 121 av skillingsvisene i databasen kan definitivt sies 
å ha vært Boecks: I 75 tilfeller finnes hans heraldiske ekslibris 
på forsats, og de øvrige 46 er innbundet med disse 75, ofte i 
marmorert papir med en rød etikett med visens tittel på om-
slaget. En liknende etikett og innbinding finner vi også på flere 
som ikke har Boecks ekslibris, men vi kan ikke være helt sikre 
på om det var Boeck selv eller senere bibliotekarer som lot dem 
binde inn. To viser har Boecks signatur på, men ingen ekslibris. 
Men denne redegjørelsen står for bare 16 prosent av det antall 
verker som var identifisert som Boecks i den originale katalogen. 
Noen av visene i DKNVS har senere dateringer enn anskaffel-
sen av samlingen i 1899 og Boecks død i 1901, og de må altså 
ha vært samlet inn etterpå. Ett eksempel på dette er Marianne 
Grønnings Trondhjem fra 1929.42 Samtidig kan vi i den samme 
arkivboksen i Gunnerusbiblioteket blant annet finne viser fra 
1906 og viser med Boecks ekslibris, noe som antyder at disse 

Fig. 1: Notater på En ny og forskrækkelig Vise om det indbildte Mord-
forsøg, som blev gjort mod Søren Jaabæk dengang han skulde bringe sine 
Hædersgaver hjem til Listerland (NTNU Gunnerusbiblioteket).
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visene må ha vært ervervet av DKNVS på ulike tidspunkter.43 44 
Dessverre var bibliotekarene nokså lite opptatt av proveni-

ens på den tiden. Men vi har noen andre indisier til å hjelpe oss. 
Proveniensen kan også leses ut av stempelet til DKNVS, som står 
på mange av visene i samlingen, fordi stempelet i noen tilfeller 
ser ut til å ha hatt varierende form, og denne variasjonen kan 
vise en kronologi. En gammel stempelform kan være et tegn på 
at en vise tilhørte Boeck, men jeg har ikke nok kunnskap til å 
kunne identifisere de forskjellige historiske DKNVS-stemplene 
og plassere bruken av dem i tid. Det fremste tegnet på Boecks 
eierskap er hans ekslibris (se figur 2). Boecks ekslibris var et he-
raldisk bokeiermerke – en armorial, med familievåpenet hans 
på. På skjoldet og hjelmen i slektsvåpenet finnes det bøker, men 
dette var ikke Thorvald Boecks eget valg, for våpenet var ifølge 
Daae Boeck-slektens gamle merke.45 Merket inneholdt dessuten 
mottoet «Quod verum tutum» («Det som er sant, er trygt»). 
«Boek» på flamsk betyr «bok» på norsk, og den gamle adels-
familien Boeck stammet fra Flandern. Mottoet og slektsvåpenet 
kunne slik sett ikke vært bedre egnet til Boeck og hans interesser, 
og en kan vel formode at han gjerne skrev signaturen sin under 
familievåpenet på bokeiermerket. Armorialens plassering på vi-
sene er imidlertid noe av et paradoks: Vi kan nok forstå hvorfor 
Boecks armorial skulle plasseres på en imponerende bok som var 
eldgammel eller sjelden (som Boecks kopi av den første utgaven 
av Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum fra 1514), eller i det minste 
skjønnlitterære verker, men i dette tilfellet finner vi så mange 
som 75 heraldiske ekslibriser på trykksaker som på ingen måte 
representerer en høytidelig eller aristokratisk uttrykksform. Det 
er riktignok slik at bokeiermerker som disse ikke var veldig dyre å 
anskaffe, ettersom de ble trykket en masse med kobberstikk, men 
at så mange ble brukt, forteller oss likevel at Boeck må ha vurdert 
disse visene som nokså verdifulle. Bokeiermerkene var i alle fall 
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brukt bare i tilknytning til de visene som hadde vært innbundet, 
og de er ikke de eldste eller sjeldneste. Dette forteller oss ganske 
entydig at Boeck verdsatte visene, og at han tok godt vare på dem.

Det er ikke dermed sagt at han ikke gjorde noe med visene; 
tvert imot har vi flere bevis på bruk av visene, i form av marginal-
noter og andre påskrifter. Boecks håndskrift er ikke alltid lett å 
avkode med sikkerhet, men i noen tilfeller finner vi notater som 
er i en liknende hånd. Mange slike notater ser for eksempel ut til 
å nedtegne kunnskap om individer som er nevnt i visene, eller 
til å avsløre mennesker som er skjult bak pseudonymer eller vage 
hentydninger, i for eksempel En gammel spekulativ Kæmners 
Afskedskvad, der det som sannsynligvis er Boecks hånd, iden-
tifiserer «Henning L.» som «Kjøbmand H. L. Thoresen».46 
Under sin egen signatur på en vise (den satiriske visen om En 

Fig. 2: Boecks ekslibris. (NTNU Gunnerusbiblioteket).  
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Borger udi Krähwinckel, som ikke vilde have Marked) gjør Bo-
eck en påskrift som identifiserer først forfatteren (Nils Aars 
Nikolaysen) og deretter satirens formål: Under «en Borger udi 
Krähwinckel» skriver Boeck at «Borgeren er Mons Thoresen», 
og at denne historien tilknyttes til «Studenterkarnevalets af-
holdelse i Frimurerlogen», et arrangement som flere ganger ble 
avholdt i Gamle Logen i Kristiania, sist på 1850-tallet.47

På samme måte noterte Håkon Løken på en vise (demon-
strasjonssangen Vaagn op Arbeider, Tiden er nær!) at visen hand-
let om «første stemmeretts tog / Ikke bestilt»; stemmerett var 
en politisk sak Løken var kjent for. Håkon Løken skrev minst én 
vise selv (den Trondheims-relaterte Stolt Henriks Gjæs!), og den 
legger for dagen et visst talent for rytme og humor.48 49

Det er altså tenkelig at Løken – også jurist, og trønder – var 
en bekjent av Boeck, og det er mulig at han donerte visen til 
Boeck (eller, som Myres anekdote antyder, at Løken lånte Boeck 
visen uten å få den tilbake). I alle fall: Hvis denne visen også var 
blant dem som tilhørte Boeck, er disse notatene ytterligere en 
grunn til å anta at Boeck var tett koplet til andre visesamlere og 
interessenter – og at visene var en populær sjanger på denne tiden. 

Myre skriver at Boeck

Fig. 3: [Nicolaysen, Niels Aars, ant.], En ny Vise om en Borger udi Krähwinc-
kel, som ikke vilde have Marked, u.s., u.å. (NTNU Gunnerusbiblioteket).
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fikk et eksemplar av alle viser og sanger Bertrand Jensen utgav. 
Boecks visesamlinger var blandt de største i landet; en av hans 
mest energiske medbeilere var «Aftenpostens» eier og redaktør, 
Amandus Schibsted. Han [Schibsted] efterlot seg snesevis eller i 
hvert fall dusinvis av digre bind med innlebede viser og sanger av 
alle slags, private sanger under familiefester, officielle, halv-offi-
cielle sanger, gate-eller skillingsviser, menykort o. s. v.50 

Det er verdt å notere at Schibsted (og i noen grad også Boeck) 
ikke bare samlet skillingsviser, men efemera mer generelt. Også 
Schibsted «engagerte en mann – antagelig en typograf – til å 
passe på for sig i alle trykkerier», og vi ser at denne praksisen 
kan sammenliknes med Maddens fremgangsmåte i England. «I 
Danmark», skriver Myre, «var den store F. Hegel (av Gylden-
dalske Boghandels Forlag) den største visesamler. Han skal ha 
eid henimot 100 000 forskjellige viser. Største norske visesamler 
i hin tid var organist H. C. Albrechtson i Christiania.»51 Al-
brechtsons samling finnes i dag i Nasjonalbiblioteket, og den 
har blitt behandlet av Reidar Christensen (1932, passim), med 
spesiell vekt på skillingsvisene som inngår i samlingen. 

Jacob Aaland (1865–1955), lokalhistoriker fra Gloppen, er 
en annen som kan være relevant å sammenlikne med Boeck. 
Aaland samlet oppunder 200 skillingsviser i tre bind som finnes 
i Nasjonalbiblioteket. Bindene inneholder færre og eldre viser 
enn Boecks samling, og visene er generelt i bedre stand. Det er 
også verd å notere seg at en stor del av visene i Aalands samling 
kommer fra Bergen, der Aaland hadde en lærerstilling og et sti-
pend fra museet. Boeck på sin side, som bodde i Trøndelag i to 
år og lenger i Kristiania, eide flere viser trykt i Trondheim og 
Kristiania enn viser trykt i Bergen. Det vil si at inntrykket vi kan 
få av antallet viser som ble produsert på forskjellige steder, beror 
på hvor mange som ble overlevert – og også av hvem som hadde 
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samlet dem, og av hvor visene var kjøpt. Hvis vi søker i databasen 
til skillingsviseprosjektet ved NTNU basert på Boecks samling, 
ser vi et relativt stort antall fra Trondheim og Kristiania og ikke 
så mange fra Bergen. En fremtidig database bestående av flere 
samlinger vil gjøre det mulig å etablere en bedre forståelse av 
tallet på viser som ble produsert, solgt og lest i ulike geografiske 
områder. 

Boecksamlingens skjebne er vel dokumentert av Aagaat 
Daae i hennes biografi og i katalogen fra DKNVS. Denne skjeb-
nen var på flere måter langt blidere enn den mange andre store 
boksamlinger fikk. Daae skriver:52

I sine senere aar tænkte Thorvald Boeck ofte med frygt paa, hvor-
ledes det vilde gaa med hans bibliotek efter hans dage. Det maatte 
vel under auktionshammeren og bli solgt bok for bok [slik tilfel-
let var med bibliotekene til Morris og Phillips, beskrevet i hen-
holdsvis Needham 2001 og Munby 1967, og med mange andre 
slike samlinger]; for det var vel nærmest utænkelig at finde en pri-
vat-person, der eide forstaaelse, kultur, plads, og penge til at kjøpe 
det hele og bevare det samlet. Det var derfor en stor glæde, da der 
blev fremsat forslag om kjøp av biblioteket som helhed til Det 
kgl. norske videnskabers selskab for fru Caroline Jenssens gave.53 

Det ble med andre ord ikke ansett som veldig sannsynlig at en pri-
vatperson med «kultur, plads, og penge» samtidig ville ha «forstaa-
else» til å bevare de mest sårbare delene av biblioteket – som skil-
lingsvisene. Men DKNVS var også en ganske passende destinasjon 
for Boecks samling; faren hans (Christian Boeck, 1798–1877) hadde 
i mange år vært medlem i styret for Det Kongelige Norske Videnska-
bers Selskap, og Boeck selv hadde bodd i Trøndelag på 1860-tallet. 

Før kjøpet ble samlingen vurdert av en ekspertkomité, be-
stående av professor Ludvig Ludvigsen Daae (ikke jurist Ludvig 
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Daae som var far til Aagaat og venn av Boeck), riksantikvar 
Henrik Jørgen Huitfeldt Kaas og overbibliotekar Axel Charlot 
Drolsum. Rapporten, som Aagaat Daae inkluderer i sin helhet 
i biografien (sammen med kjøpekontrakten), er kyndig og klar-
synt. Komitéen fastslår ikke bare at samlingen er «ubetinget den 
betydeligste private i sit Slags her i Norge», men den beskriver 
også hvor mye tid og kunnskap det må ha krevd for å samle den: 
«Bogskatte», skriver de, «komme ikke av sig selv; den, der vil 
have dem, maa stadig have Øinene med sig, tilbringe mangen 
Dag ved Auktionsborde og møisommelig gjennemgaa Katalo-
ger og Avertissementer for, naar Anledningen tilbyder sig, at 
skaffe sig saa den ene, saa den anden litterære Sjeldenhet.»54 55 
Komitéen forsto veldig godt hva slags og hvor mye arbeid i an-
tikvariater, trykkerier og til og med skraphauger som måtte til 
for å anskaffe en slik samling. At tre professorer og bibliotekarer 
støttet Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs oppkjøp 
av samlingen, var et tegn på selskapets betydning for studiet av 
norsk litterær kultur. Det er imidlertid også viktig å merke seg 
at komitéen videre påpeker at samlingen innbefattet så mange 
kategorier: «Kirkehistorie, Kulturhistorie, Personalhistorie, 
Lokalhistorie», og selv «Almindelighet» – alle de kategoriene 
som skillingsvisene best kunne belyse. Dette antyder at visene 
heller ikke på denne tiden ble entydig nedvurdert, men at de av 
flere grunner – blant annet fordi de var av nasjonal, lokalhisto-
risk, personalhistorisk og også litterær interesse – ble ansett som 
betydelig kulturarv. Hvis skillingsvisene virkelig ble «forsømt» 
som kulturarv i senere epoker, var det ikke entusiastiske borger-
lige boksamlere som Boeck, Aaland, Schibsted eller Albrechtson 
som var å klandre.56 
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