
 

 

 

 
 
 
 

En värld för sig själv 
 
Nya studier 
i medeltida ballader 



 

 



 

 

Ord & Musik & Bild 
Intermediala studier 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En värld för sig själv 
 

Nya studier i medeltida ballader 
 
 
 
 
 

Redaktör: Gunilla Byrman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Växjö University Press 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gunilla Byrman (red.) 
En värld för sig själv 
Nya studier i medeltida ballader 
 
Växjö University Press, Växjö universitet 2008 
 
 
© Författarna 
 
 
Omslag: Marie Sterte 
Illustration: Staffansvisan, medaljonginramat motiv, takmålning från 
Dädesjö gamla kyrka i Småland 
Foto: Tor Svensson 
Layout i inlagan: Magnus Nilsson 
Tryck: Intellecta, Docusys Göteborg, 2008 
 
 
ISBN: 978-91-7636-586-1 



 

5 

Innehåll 
Förkortningar...................................................................................................... 7 

Förord .................................................................................................................. 9 

Sigurd Kværndrup & Boel Lindberg 
Inledning ............................................................................................... 11 

Karin Eriksson 
George Stephens 
Samlare, fornforskare och skandinavist.............................................29 

Sigurd Kværndrup 
Ridderen, jomfruen og den tredje 
Studier i Växjö-samlingens ballader...................................................73 

Gunilla Byrman 
”Det är inget dingeldang, fast eder tyckes så” 
Tjugofyra skämtballader....................................................................145 

Karin Eriksson & Boel Lindberg 
En ballad utan melodi är som en kropp utan själ 
Balladmelodierna i George Stephens manuskriptsamling............173 

Karin Eriksson 
En bortglömd manuskriptsamling 
George Stephens efterlämnade uppteckningar ..............................189 

Magnus Gustafsson 
Det svenska balladmaterialet 
En översikt med inriktning på typ och proveniens........................225 

Tommy Olofsson 
Den magstarka käringen 
Om roliga medeltidsballader ............................................................245 

Gunilla Byrman 
Nyfyndet ”Osteknoppen” 
Språk, innehåll och tolkning..............................................................295 

 
 



 

6 

Eva Kjellander 
Den erotiske spelmannen 
Näcken i sägen och ballad .................................................................319 

Sigurd Kværndrup & Magnus Gustafsson 
Trolldom 
Studier i Hyltén-Cavallius naturmytiska universum ....................339 

Magnus Gustafsson 
”En verld för sig sjelf” 
Några huvudlinjer i småländskt vis- och balladsamlande ...........377 

Louise Bäckvall & Sigurd Kværndrup 
Registrant över balladerna i GSMS................................................ 421 

Författarpresentationer ..................................................................... 445 

 



 

7 

Förkortningar 
DAG – Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet, Göteborg  
DAL – Dialekt- och ortnamnsarkivet, Lund 
DAUM – Dialekt-, ortnamns- och folklivsarkivet, Umeå  
DFS – Dansk folkemindessamling, København 
DgF – Danmarks gamle Folkeviser 
DKB – Det Kongelige bibliotek, København 
FMK – Folkmusikkommissionen (FMK:s samlingar är sedan 2004 

överförda från MM till SVA) 
FSF – Finlands svenska folkdiktning 
GSMS – George Stephens manuskriptsamling 
KB – Kungliga biblioteket, Stockholm 
KVHAA – Kungliga Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademiens 

Bibliotek, Stockholm 
LUF – Folklivsarkivet, Lund 
MAB – Musikaliska akademiens bibliotek, Stockholm (sedan 1981 

ingående i SMB) 
MM – Musikmuseet, Stockholm 
NB – Nationalbiblioteket, Helsingfors 
NM – Nordiska museet, Stockholm 
SMA – Smålands musikarkiv, Växjö 
SMB – Sveriges medeltida ballader 
SMB – Statens musikbibliotek, Stockholm 
SR – Sveriges radio, Stockholm 
SVA – Svenskt visarkiv, centrum för folkmusik- och jazzforskning, 

Stockholm  
TSB – The types of the Scandinavian medieval ballad 
ULMA – Uppsala landsmålsarkiv (numera Dialekt- och folkminnes-

arkivet i Uppsala)  
UUB – Uppsala universitetsbibliotek 
VSB – Växjö stadsbibliotek 
VK – Växjö kommunarkiv 
VUB – Växjö universitetsbibliotek 



 

 



 

9 

Förord 
Texterna i denna antologi har vuxit fram inom forskningsgruppen ”Inter-
medialitet och den medeltida balladen” som varit verksam vid Växjö uni-
versitet sedan 2006. En viktig utgångspunkt för gruppens arbete är den 
handskriftssamling som återupptäcktes 2004–2005 på Växjö stadsbiblio-
tek. Denna samling om drygt tusen manuskriptblad visade sig innehålla 
ca 400 uppteckningar och avskrifter av medeltida ballader och ca 600 
andra handskrifter som återger muntligt traderade visor, rim och sagor. 
Samlingen var okänd för balladforskningen när Svenskt visarkiv färdig-
ställde utgåvan Sveriges medeltida ballader i fem band (1983–2001). Detta 
förhållande var ett viktigt skäl till att Växjö universitet beslöt att ge ett 
särskilt stöd till en forskningsmiljö, där ett av projekten främst inriktades 
på att utforska de återfunna källorna.  

Miljön har en tydlig tvärvetenskaplig ansats med nära samarbete mel-
lan ämnena litteraturvetenskap, musikvetenskap och svenska språket. Ett 
sådant samarbete bedömdes nödvändigt för att uppnå en djupare för-
ståelse av den medeltida balladen som konstform och bevarad artefakt. 
Balladerna utgör en spännande och levande del av en muntligt traderad 
intermedial sångkultur som omspänner många århundraden och som är 
väl värd att studera. 

I denna bok finns en del av balladgruppens forskningsresultat. Rektors 
särskilda miljöstöd bekostar projektet och har skapat de ekonomiska 
förutsättningarna för vårt arbete. Vi tackar för stödet och möjligheten att 
utforska manuskriptsamlingen, som tillhört George Stephens. Våra tan-
kar går också till alla givande diskussioner med vårt nordiska och natio-
nella nätverk, framför allt med våra vänner vid Svenskt visarkiv. Vi har 
också fått god hjälp av personalen vid Växjö stadsbibliotek. Slutligen vill 
vi tacka Musik i Syd och Smålands musikarkiv för det fruktbärande och 
inspirerande samarbete som lett till färdigställandet av denna volym.  

 
 
Växjö 13 december 2007 
För balladgruppen 
Gunilla Byrman 
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Inledning 

Sigurd Kværndrup & Boel Lindberg 

 
Målsättningen för denna antologi är fyrfaldig. För det första vill vi på ett 
lättillgängligt sätt redovisa vilka texter och melodier som finns i den 
manuskriptsamling med medeltida ballader som upptäcktes i Växjö 
stadsbibliotek 2004–2005. Vi ser det som särskilt viktigt att presentera 
samlingens okända ballader samt nya versioner och varianter av texter 
och melodier till tidigare kända ballader. Eftersom samlingen represente-
rar ett inte obetydligt svenskt tillskott till de hittills kända källorna är ett 
andra syfte att ge en uppdaterad översikt över insamlandet av ballader i 
Sverige från 1600-talet och fram till 2007 samt att relatera dem till den in-
samlingsverksamhet som bedrivits i Småland.  

Ett tredje syfte är att presentera den man som en gång i tiden skapade 
manuskriptsamlingen, George Stephens (1813–1895), och hans samarbete 
med Gunnar Olof Hyltén-Cavallius (1818–1889), som också bidragit med 
material i samlingen. Vi ger också en inblick i den kulturella miljö som 
utgjorde bakgrunden till deras insatser för att bevara folklig kultur till 
eftervärlden.  

Vårt fjärde syfte är slutligen att presentera analyser av några av sam-
lingens mer intressanta ballader och att därmed påbörja en ny, inter-
medial undersökning av hela materialet. Det nya innebär att vi försöker 
förstå genren som en självständig konstform som uppstår i ett samspel 
mellan musik, text, uppförandeformer (exempelvis som dans eller arbets-
sång) och uppförandesituationer. Denna undersökning kommer att följas 
upp i projektets nästa fas som även denna är planerad att dokumenteras 
genom en antologi med intermedial inriktning.  
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Balladen som konstform 
Ballader är visor (fiktiva sånger) eller kväden (historiska eller litterära 
sånger) som innehåller en berättelse i rimmad strofform, utvecklad i dra-
matiska replikscener.1 Genren har sina rötter i medeltiden. I en obruten, 
levande tradition som vi i dag känner – den färöiska– sjunger en för-
sångare först en längre eller kortare versrad som besvaras av dansande 
medsångare med ett omkväde, varefter försångaren fortsätter med en ny 
versrad med ett slut som rimmar på den första versraden. Denna versrad 
besvaras i sin tur med ett nytt omkväde av deltagarna. Antalet text-
stavelser i varje versrad varierar, men det växlande stavelseantalet inord-
nas som regel i fyra musikaliska pulsgrupper vilket inte ska förväxlas 
med en litterär meter med fyra betonade stavelser. Strofiska ballader 
finns främst i nordvästra Europa, medan ballader från sydöstra Europa 
har en icke-strofisk form, som liknar den som vi känner från de homeris-
ka eposen.2  

Den definition av ballad som vi utgår från i projektet ”Intermedialitet 
och den medeltida balladen” innebär att vi uppfattar balladen som en in-
ternationellt utbredd konstform med rötter i medeltiden och som i vissa 
former nära förenar elementen dans, musik och ord.3 Vissa av medelti-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

1  Om distinktionen mellan västnordisk ballad, även kallad kväde och i nordisk tradition 
främst förekommande på Färöarna, och östnordisk ballad, som främst förekommer i 
Danmark och Sverige men även i Norge och i viss mån även i Island, Skottland och 
den svensktalande delen av Finland, se Kværndrup, Den østnordiske ballade – oral teori 
og tekstanalyse, 2006, s. 15f. Kværndrup klargör att skillnaden inte bara eller ens främst 
är geografisk utan att den huvudsakligen består i att den västnordiska balladen 
normalt har en förlaga i form av en myt, en roman eller en faktisk historisk begivenhet, 
medan den östnordiska balladen, bortsett från de historiska visorna, utgör ”en fiktiv og 
relativt autonom kunstform”. 

2  En viktig källa till förståelsen av varför ballader normalt inte tecknades upp under me-
deltiden är Dante Alighieris bok om poesi på folkspråket (De vulgari eloquentia), där 
han framhåller att ballader (”ballata”) inte anses vara god litteratur därför att de kräver 
medverkan av plausores. Detta begrepp kan översättas till ’de som sjunger med och 
klappande markerar rytmen’. Enligt den aristoteliska poetiken är en genre som inte 
fungerar utan stöd mindre fin, än den som – lik canzonen – fungerar utan stöd. Detta 
är anledningen till att ”de bokligt lärda” inte tecknar ner ballader, säger Dante.  

3  Det vill säga att balladen ofta består av en ringdans med en försångare och dansare 
som sjunger med i omkvädet. En prototyp finns i den dialogiska sång utförd som en 
kedjedans som är känd redan från den äldsta kristna kyrkans liturgi (jfr Backman, Den 
religiösa dansen inom kristen kyrka och folkmedicin, 1945). Det förtjänar att understrykas 
att balladen ursprungligen dansades men att ringdans och kedjedans blev omodern i 
adelskretsar ungefär samtidigt med att man började teckna upp ballader i Danmark 
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dens ballader uppfördes som en kedje- eller ringdans ledd av en för-
sångare. En berättare förmedlar objektivt handlingens dramatiska scener, 
som regel utan att kommentera eller resonera om dem. Scenerna hop-
fogas i stället löst på ett sätt som påminner om den bildteknik och det 
bildberättande som medeltidens kyrkmålare använder.4 Andra exempel 
på ett likartat berättande finns i medeltidens och renässansens bildvävna-
der och broderikonst och i det bonadsmåleri som levde kvar i en del all-
mogekulturer långt in i modern tid.  

Många har undrat över vem som är upphovsman till folkvisorna. En 
stridsfråga i Norden under drygt 150 år har varit: Var balladen en ut-
bredd folklig genre redan under medeltiden – på det sätt som den fram-
trätt under de senaste 200 åren – eller rör det sig om en dikt- och sång-
konst som har sitt ursprung i en hövisk kultur men som efterhand spreds 
till gemene man? I detta sammanhang ska nämnas att balladernas sociala 
förankring knappast entydigt kan fastställas. Nästan all folkdiktning – 
också sagorna – utspelar sig i en stiliserad högreståndsmiljö, utan att den 
nödvändigtvis tillkommit i en sådan. Däremot går det att säga att balla-
derna är diktade och komponerade av musikaliskt kunniga människor, 
som arbetade på liknande sätt som visdiktare närmare vår tid har gjort.  

De som skapade balladerna var inte heller uteslutande – som vissa 
forskare hävdat – kringvandrande marknadsgycklare. Texternas utform-
ning tyder i stället på att de kom från olika sociala miljöer, till och med 
från kyrkliga kretsar. Dåtidens visdiktare hade i stort endast tillgång till 
två källor ur vilka de hämtade sin repertoar: antingen från de lyriska 
visornas subjektiva och känslosamma språk eller från balladens mer 
objektiva och dramatiskt berättande stil. Dessa språk hade i den muntliga 
traditionen starka inslag av formler, vilka innebar att man som vers-
makare använde fasta uttryck och stående vändningar. Dessa kunde vara 
nästan tomma på mening eller ibland laddade med hemlighetsfulla an-
tydningar. Ett exempel är formeln ”vid en å” (danska ”ude ved aa”) som 
föregriper att det fortsatta handlingsförloppet inrymmer en demonisk 
faktor som underminerar huvudpersonens förankring i en säker och 
trygg familjemiljö.5 Uttrycket röjer att han eller hon befinner sig i en 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

och Spanien (från 1500-talet). Ringdans eller kedjedans i kombination med balladdans 
lever idag kvar på Färöarna och här och där på Balkanhalvön. I den grekisk-ortodoxa 
kyrkans bröllopsritual leder prästen en kedjedans. Denna dansas t.o.m. inne i kyrkan.  

4  Se Bengtsson, Den höviska kulturen i Norden, 1999, och Kværndrup, 2006.  
5  Kværndrup, 2006, s. 549ff.  
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farlig utkant av samhället, där den gamla kulturen med dess normer är 
på väg att krackelera. Just dessa plötsliga och dramatiska förändringar i 
människors liv – de paniska situationer där gamla och giltiga livsvärden 
utsätts för påfrestningar och förstörs – är ett ämne som intresserat 
balladens diktare och utövare.  

Balladkategorierna 
Balladerna indelas vanligen i följande sex kategorier: naturmytiska visor, 
legendvisor, historiska visor, riddarvisor, kämpavisor och skämtvisor.6 

Den naturmytiska visan handlar om näcken och troll, om älvor och 
havsfruar och allsköns andra mer eller mindre skräckinjagande sago-
väsen som lever i den farliga naturen – i skogen, skärgården eller haven – 
som finns bortom och utom människors trygga bosättningar. Till denna 
kategori hör den välkända ”Herr Olof och älvorna”.7 Det finns inalles 36 
dokumenterade svenska ballader som tillhör denna kategori.  

Legendvisan hämtar sin motivkrets från berättelser om olika helgon; 18 
svenska visor i denna kategori finns nedtecknade och bevarade. Den 
mest kända av dem är ”Staffansvisan” eller ”Sankte Staffan” som den 
heter i SMB.8  

Den historiska visan handlar om historiska eller förmodat historiska 
händelser. Subgenren har av någon anledning aldrig blivit populär i 
svensk tradition, trots att man till den lilla gruppen om sammanlagt 11 
ballader räknar tre som handlar om brudrov och alltså utgör ett slags 
kändisskvaller om de friheter som maktelitens män kunnat ta sig. Den 
mest kända svenska historiska visan är ”Gustav Vasa och dalkarlarna”.9  

Riddarvisorna är flest och omfattar i den svenska traditionen 131 
ballader, ofta förlagda till en medeltida miljö och somliga präglade av de 
höviska ideal, vilka från början utformades på den europeiska kontinen-
ten i form av renässansens dygder.10 Riddarvisorna är en heterogen 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
6  Sven-Bertil Jansson skriver ingående om de etablerade kategoriseringarna av de nor-

diska balladerna i Den levande balladen. Medeltida ballad i svensk tradition, 1999, s. 36ff. 
Lars Lönnroth redogör för distinktionerna i Den svenska litteraturen. Från forntid till 
frihetstid. 800–1718, red. Lars Lönnroth och Sven Delblanc, 1987, s. 120ff.  

7  SMB 29.  
8  SMB 39. 
9  SMB 65. 
10  De bevarade danska riddarvisorna är nästan dubbelt så många som de svenska, och 

många av de svenska riddarvisorna finns även i Danmark – jfr Kværndrup, 2006, s. 15. 
Den svenska och den danska balladkulturen är med andra ord densamma. 
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grupp, men vanligtvis handlar den om komplikationer i samband med 
att hjälten försöker skaffa sig en brud. Den är inte sällan storartat tragisk, 
som till exempel en av de mest kända på vårt språk, ”Herr Peder och 
liten Kerstin”.11  

Vad som skiljer kämpavisan från riddarvisan är i det enskilda fallet inte 
alltid så lätt att avgöra. De hämtar ofta sina teman ur de senmedeltida 
västnordiska sagornas värld och denna motivkrets för med sig att det hö-
viskt präglade formspråk som utmärker riddarvisorna blir mindre fram-
trädande. Strofformen i kämpavisorna är dessutom alltid fyrradig till 
skillnad från riddarvisorna där både tvåradig och fyrradig strofform före-
kommer. Kämpavisan introducerar också mindre höviska gestalter, så-
dana som Didrik av Bern och Sigurd Fafnesbane. Det finns 23 svenska 
kämpavisor, den mest kända är ”Sven Svanevit”.12  

Skämtballaderna var länge misskända inom balladforskningen. När den-
na tog fart under det tidiga 1800-talet rådde en mycket idealistisk upp-
fattning om vad folkets visor representerade. Dogmen förespråkade att 
visorna spontant hade uppstått i de djupa folkleden och att de var ett ut-
tryck för den sanna folksjälen. Skämtballaderna med sina jordnära äm-
nen och obscena språk, där överheten och ståndshierarkin utsattes för 
spott och spe, ville man inte riktigt kännas vid. Därför blev de också ofta 
bortglömda i det tidiga uppteckningsarbetet. På svenskt område har 
emellertid efterhand 44 visor samlats in. Den mest kända av dessa är 
”Bonden och kråkan”.13  

Något om balladforskningen 
Det äldsta utforskandet av balladerna medverkade starkt till etableringen 
av de nationella litteratur- och språkvetenskaperna i de nordiska länder-
na vid mitten av 1800-talet. I många europeiska länder blev också folkvi-
sorna vid denna tid en viktig inspirationskälla för den stiliserade tonkon-
sten. I nordiska sammanhang är tonsättare som J. P. E. Hartmann i Dan-
mark, August Söderman i Sverige och Edward Grieg i Norge tidigt ute 
med att utnyttja balladernas motivstoff och melodiska material i operor, 
sångspel, romanser och instrumentalmusik. Den tidiga balladforskningen 
var påverkad av Herders och romantikernas idé om att folkkulturen inte 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

11  SMB 122.  
12  SMB 205. 
13  SMB 248.  
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endast hade bevarat värdefull, ålderdomlig diktkonst och rester av för-
kristen tro, men också kunde inspirera till förnyelse av det nationella 
politiska livet under enväldesepokens sena fas. Den tidiga folkloristiken 
var del av en fördemokratisk rörelse, men det vetenskapliga konceptet 
eller paradigmet som styrde fältet var konservativt. Till och med den 
store amerikanske balladforskaren Francis B. Gummere (1855–1919), elev 
till F. J. Child (1825–1896) som utgav de anglosaxiska och amerikanska 
balladerna menade att balladen var på väg att dö ut.  

Detta bakåtblickande paradigm ändrades under loppet av 1900-talet. 
Ett mer dynamiskt och framåtsträvande synsätt blev allt vanligare, och 
man började intressera sig för balladen som en levande kultur som stän-
digt skjuter nya skott (jfr särskilt G. H. Gerould, The Ballad of Tradition 
1932). Det bästa exemplet på denna riktning, i vilken balladens senare hi-
storia, dess uppförandepraxis och kontext står i fokus, är i nordiska sam-
manhang Sven-Bertil Janssons Den levande balladen (1999). Nya och källin-
riktade studier i dansk folkvisekultur 1550–1700 presenteras i Svøbt i mår 
(Flemming Lundgreen-Nielsen och Hanne Ruus (red.), 1999–2002). I USA 
och delvis även i Danmark uppstod det en skola som, så att säga, kastade 
ut barnet med badvattnet genom att låta den nya fokuseringen på balla-
dens senare historia helt överskugga genrens tidigaste historia, så som 
den utvecklades i medeltidens muntliga kultur. Inom denna riktning 
kunde man till och med hävda att ingen ballad var äldre än dess äldsta 
uppteckning.  

I Danmark försökte Iørn Piø rätta till detta i Nye veje til folkevisen (1985), 
där han betraktar de äldsta balladerna antingen som del av senmedeltid-
ens folkliga kultur eller som del av den marknadskultur som utveckla-
des. Balladen levde vidare in i modern tid genom att spridas som 
skillingtryckvisor från slutet av 1500-talet. Däremot hävdar han att adels-
visorna tillkom under renässansen, då de också nedtecknades. I ameri-
kanskt och nordiskt sammanhang undersökte David W. Colbert med The 
Birth of the Ballad. The Scandinavian Medieval Genre (1989) de få medeltida 
källor som bevarats. Genom att återuppta Ernsts Frandsens undersök-
ning från 1935 av de fornsvenska Eufemiavisorna, tre riddarromaner från 
början av 1300-talet, kunde Colbert påvisa att särskilt Lejonriddaren inne-
håller balladformler som ingick i den språkliga arsenal som översättaren 
av Chrétien de Troyes fornfranska versroman Le chevalier au lion förfoga-
de över. Romanen kan dateras till 1303 och det faktum att verkets be-
skyddare, drottning Eufemia, var norsk drottning har bidragit till att 
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Bengt R. Jonsson i ett par längre artiklar i Sumlen argumenterat för att 
den östnordiska balladens uppkomst bör sökas i Norge.14 Upprinnelsen 
kan förklaras med de förbindelser som fanns mellan Bergen och England 
på 1200-talet, och därmed också med Frankrike som anses vara balladens 
ursprungliga miljö. Kværndrup (2006) ansluter sig till Frandsens och Col-
berts ståndpunkt men nöjer sig med att säga att 1303 kan betraktas som 
en terminus ante quem i diskussionen om den nordiska balladens ålder. 
Sammantaget kan vi konstatera att konstformen uppstår under medel-
tiden, men att fastställa enskilda balladers ålder är svårt, om inte omöj-
ligt. Det är också vanskligt att bestämma var en viss ballad uppstått efter-
som konstformen förekommer i hela Europa.15  

Colbert var i sin argumentation inspirerad av den utveckling som skett 
inom den s.k. formelteorin, den teori inom folkdikts- och eposforskning-
en som hävdar att formler, klichéer och stereotypa ordvändningar spelar 
en viktig roll i muntligt traderad prosa och poesi. Med hjälp av Milman 
Parrys inspelningar av jugoslaviska epossångare kunde hans elev, Albert 
B. Lord, i The Singer of Tales (1960) påvisa att dessa illitterata sångare var i 
stånd att improvisera timslånga epos, genom att utnyttja ett förråd av in-
triger samt musikaliska och poetiska formler. Dessa hade de som barn 
lärt sig från professionella sångare. I Norden är Otto Holzapfel den förste 
som använder denna formelforskning i balladsammanhang (1969 och 
1980). David Buchan lade med The Ballad and the Folk (1972) fram en 
mycket övertygande – om än inte helt oproblematisk – studie i ämnet. 
Han tar sin utgångspunkt i en analys av en balladrepertoar, som sjöngs 
och nedtecknades av Mrs. Brown of Falkland, och han sätter denna i rela-
tion till den skotska balladtraditionens utveckling. Denna tradition be-
skrivs i tre stadier – ett muntligt, ett semilitterärt och ett litterärt. 

Att balladforskningen fortfarande är livaktig i Norden vittnar det fak-
tum att Sveriges medeltida ballader nyligen getts ut av Svenskt visarkiv 
(1983–2001) med Bengt R. Jonsson, Margareta Jersild och Sven-Bertil Jans-
son som redaktörer. I Norge publicerar Norsk visearkiv nu den norska 
balladskatten på internet.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

14  Sumlen 1989, 1991 och 1993.  
15  En noggrannare genomgång av nyare balladforskning återfinns i Kværndrup 2006, 

kap. 3–6. 
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Manuskriptsamlingen på Växjö stadsbibliotek 
Redan då manuskriptsamlingen återupptäcktes på Växjö stadsbibliotek 
2004–200516 fanns det en misstanke om att den tillhört George Stephens. 
Denne engelske professor, som under en stor del av sitt liv bodde i 
Köpenhamn, uppehöll sig ofta på äldre dagar hos sin son på Huseby 
bruk nära Växjö. Han hade också i sin ungdom tillbringat ungefär 15 år i 
Sverige. Han var storsamlare av folkvisor i vidaste bemärkelse, och hans 
samling av skillingtryck på Växjö stadsbibliotek finns i kopierad form på 
Dansk folkemindesamling i Köpenhamn. Vi kan nu bevisa att samlingen 
verkligen har tillhört George Stephens, och vi har därför gett den beteck-
ningen George Stephens manuskriptsamling, GSMS, som ingår i Växjö 
stadsbiblioteks handskriftssamlingar.  

Forskningsgruppen har vidare kunnat fastställa att GSMS visar släkt-
skap med två samlingar av balladuppteckningar på Kungliga biblioteket 
i Stockholm.17 Den ena av dessa är en kapsel med s.k. fältuppteckningar 
av visor och ballader, gjorda främst av Stephens näre vän, Gunnar Olof 
Hyltén-Cavallius (KB Vs 4). Den andra samlingen är en välorganiserad 
ballad- och vissamling (KB Vs 3:3–3:5, i fortsättningen benämnd Vs 3). 
Den utgör ett utkast till en stor svensk folkviseutgåva som var tänkt som 
en motsvarighet till Svend Grundtvigs Danmarks gamle Folkeviser (DgF), 
men med ett vidare syfte.18 Överensstämmelsen mellan GSMS och Vs3 
framgår bl.a. av att dessa båda är strukturerade enligt en gemensam syn 
på visornas typologi och indelning i undergenrer. Den stora utgåvan  
skulle innehålla skämtvisor, efterklangsvisor, lyriska visor, sånglekar och 
gåtor, dvs. genrer som inte kom med i DgF. De två vännerna skulle ge-
mensamt stå för denna utgåva. 

Forskningsgruppen gjorde en första genomgång av Vs 3 hösten 2006 
och kunde då konstatera att den innehöll en del kompletta versioner av 
olika ballader och visor. Vi upptäckte emellertid också att det fanns 
många luckor i samlingen och att vissa versioner endast förelåg som frag-
ment eller var starkt förkortade. I många fall fanns också en hänvisning 
till en uppteckning eller avskrift. GSMS uppvisar många likheter med 
Vs 3, och är på flera sätt ett påtagligt komplement till denna, och detta 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

16  Se Eriksson, ”En bortglömd manuskriptsamling”, denna antologi.  
17  Jfr Jonsson, Svensk balladtradition I, 1967. 
18  I tillägget till Vs 3:5 (b) står det: ”Cav och Stephens’ samling af Svenska Folkvisor (7 

folioportfolio), inköpta 1864 24/1. Skänkt av G.O. Hyltén-Cavallius 1868 26/3.” 
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ökar dess värde som källa.19 Vs 3 har hittills betraktats som ett tryck-
manuskript till Hyltén-Cavallius och Stephens planerade utgåva.20 Vår 
slutsats är att denna samling snarare ska betraktas som ett utkast till en 
utgivning som främst var avsett för den förläggare som åtagit sig att 
trycka och ge ut verket. Att det rör sig om ett utkast framgår av att sam-
lingen består av många olika typer av uppteckningar. Texterna är full-
ständiga renskrifter av primäruppteckningar som finns i Hyltén-Cavalli-
us egen samling (KB Vs 4). Hyltén-Cavallius och Stephens har också gjort 
avskrifter av uppteckningar som gjorts av andra insamlare vid ungefär 
samma tid. Särskilt vanliga i Vs 3 är avskrifter av uppteckningar gjorda 
av L.C. Wiede (i Östergötland och norra Småland), L. Borgström (Värm-
land) och C. Säve (Gotland). Stephens har också infogat enstaka strofer 
från tryckta källor eller gjort korta hänvisningar till sådana.  

Det blev endast utgåvans första band som trycktes, nämligen Sveriges 
historiska och politiska Visor, samlade och utgifna av Gunnar Olof Hyltén-
Cavallius och George Stephens. Det kom ut 1853, resten blev en torso. 
Skälen till att förläggaren avbröt utgivningen har inte kunnat redas ut.21 
Idén att ge ut ett stort verk med alla kända svenska folkvisor uppstod 
nästan samtidigt som en något mindre ambitiös plan för ett likartat pro-
jekt lanserades i Danmark. Här genomfördes planen, men projektet av-
slutades inte förrän 1976, då band XII förelåg i tryck.  

Stephens manuskriptsamling och andra samlingar 
I inledningsskedet av vår undersökning av GSMS var det svårt att förstå 
att det fanns ett nära samband mellan denna samling och Vs 3. Detta be-
ror främst på att texterna i GSMS ligger i en helt annan ordningsföljd än 
den som gäller för Vs 3. Den ordning eller snarare oordning som gäller 
för manuskriptbladen i GSMS kan troligen skyllas på en persons nyfikna 
letande i samlingen. Mycket talar för att bibliotekarien Eric Eilert om-
kring 1960 gick igenom samlingen, som då ingick i Stifts- och landsbiblio-
tekets bestånd, i syfte att hitta material som var lokalhistoriskt intres-
sant.22 De ca 140 blad som ligger först i GSMS består således uteslutande 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

19  Ett register över hela KB Vs 3 gjordes 1942 av en arkivarie på KB (det framgår inte av 
vem). 

20  Jfr Jonsson, 1967, s. 527ff. 
21  A.a., s. 529.  
22  Persson, ”När och till vad? En studie av Stephens-samlingen på Växjö Stadsbibliotek”, 

Växjö, 2006, s. 20. 
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av uppteckningar gjorda i Småland. Strukturen i Vs 3 är däremot genre-
mässig och tematisk, och därför ligger en stor grupp naturmytiska balla-
der från olika landskap först i denna samling. GSMS har visserligen upp-
stått ungefär samtidigt med Vs 3 men representerar likväl delvis ett sena-
re stadium i insamlingsprocessen. Det innebär att Stephens genom GSMS 
har upprättat sin egen privata samling, och med detta i syfte inte bara har 
kopierat stora delar av Vs 3, utan också införlivat nya texter och melodier 
som han på olika sätt kommit över. Slutligen kan en del luckor i Vs 3 för-
klaras med att Stephens helt enkelt lyft ut material som han ansett vara 
uppteckningar eller avskrifter som han hade särskild rätt till, innan Vs 3 
köptes in av KB 1864. Detta komplicerade samband mellan GSMS och 
Vs 3 är anledningen till att ett antal artiklar i denna antologi diskuterar 
dessa samlingar.  

Intermedialitet 
Vi uppfattar intermedialitet på två sätt. För det första blir det allt van-
ligare med konstformer som i sig förenar två eller flera medier. I vår tid 
är filmmediet ett tydligt exempel på en intermedial konstform som in-
rymmer fem komponenter: fotografi, diktning (episk, lyrisk eller drama-
tisk), teater och musik samt – för filmkonstnärer som Bergman och Berto-
lucci – ett omsorgsfullt upprättat rum i vilket alla dessa olika uttrycksfor-
mer förs samman. Balladen är intermedial på samma sätt som filmen, 
genom att fem olika medier förenas i den: dans, musik, dikt, bild och 
slutligen den samvarodimension – ett fiktivt rum – som uppstår när ett 
antal människor gemensamt framför balladen under sång och dans.  

För det andra ansluter vi oss till det synsätt som vunnit acceptans i ett 
internationellt perspektiv, nämligen att intermedialitet också omfattar de 
bilder eller avtryck i ett konstverk som andra medier avsatt. Begreppets 
beroende av och härledning från det smalare begreppet intertextualitet är 
tydlig. Det finns t.ex. spår av Nya testamentets brevform i Bellmans Fred-
mans epistlar, men också av den samtida opera comique-repertoaren, dvs. 
från två andra medier.23 En intermedial påverkan i konsten blev möjlig i 
takt med att den genremässigt renodlade, klassiska estetiken successivt 
förlorade mark från 1700-talets slut, under romantiken och fram till sym-
bolismen. Den franske kritikern och poeten Charles Baudelaire anbe-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

2323  Jfr Massengale, Systerligt förente: En studie i Bellmans musikalisk-poetiska teknik, 1979, och 
Lönnroth, Ljuva karneval: om Carl-Michael Bellmans diktning, 2005. 
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fallde att gränsen mellan konstformer som poesi och musik skulle över-
skridas så att poesi blev musik. Musik skulle hos åhöraren utlösa en sym-
boliseringsprocess med ett poetiskt innehåll som skilde sig från den di-
rekta associationskedja till naturfenomen eller verkliga händelser som 
föreställande musik satte igång – exempelvis Vivaldis De fyra årstiderna 
eller Beethovens Pastoralsymfoni. Baudelaires idé realiserades av hans tys-
ka vänner, Franz Liszt – skaparen av den nya genren symfonisk dikt – 
och dennes svärson, Richard Wagner med sitt allkonstverk, framfört i 
operan, den tidens nya kyrka. Under 1900-talet har modernismen drivit 
denna utveckling av intermediala referenser mellan konstarterna vidare 
och i postmodernismen har dessa ibland blivit själva meningen med 
konstverket.  

Intermedialitet innebär således i vårt projekt dels att vi argumenterar 
för att balladen ska uppfattas som en intermedial konstform, dels att vi i 
balladens texter och melodier kan påvisa avtryck av andra medier. Tilläg-
gas bör att intertextualitet inte har samma innebörd i en oral kultur som i 
en litterär. I den senare signalerar den ofta – särskilt i de anglosaxiska 
länderna – stor lärdom och beläsenhet. I den orala kulturen försvinner 
den individuella diktaren in i de anonymas sfär, och hennes eller hans 
verk kan metaforiskt uppfattas som en hink med vatten som dragits upp 
ur en aldrig sinande brunn och kastats ut till de omkringstående. Dessa 
sprider därefter innehållet på sitt sätt i den miljö där de hör hemma.  

Textkritiska principer 
Inom balladforskningen har det funnits en praxis som tyvärr många en-
skilda forskare och utgivare oreflekterat följt, nämligen den att skriva av 
och trycka något annat än det som verkligen återfinns i källorna. Många 
balladantologier innehåller således texter och melodiuppteckningar som 
speglar utgivarens personliga smak i snarare än att återge de ord och den 
melodi som finns i den ursprungliga uppteckningen eller som förmedlats 
av traditionsbäraren. Redan Svend Grundtvig slog emellertid fast i DgF 
att man skulle trycka ”alt hvad der er” och ”alt som det er” – även om 
folkdiktningen kunde innehålla märkliga och kanske t.o.m. obegripliga 
formuleringar. Vi har följt Grundtvigs princip och varit lyckligt lottade 
genom att både texter och melodier i Vs 3 och Vs 4 och i GSMS som regel 
är lättlästa och skrivna med tydlig handstil. Vi återger därför texterna så 
som de föreligger i samlingarna; när vi varit osäkra på hur en viss passus 
i en källa ska tydas har vi, i de fall uppteckningen finns i båda samlingar-
na, jämfört med motsvarande ställe i den andra samlingen. När detta 
sagts ska dock tillfogas att de flesta uppteckningarna redan vid det till-
fälle då dokumentationen skedde hade normaliserats av upptecknaren. 
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Många ballader förmedlades av personer som talade en utpräglad dia-
lekt. En normalisering av språket i balladerna blev också en nödvändig-
het i de fall traditionsbärarens tandstatus gav upphov till otydlig diktion. 
Till denna normalisering ska läggas den förvanskning av visorna som 
upptecknarna åstadkom när de rensade ut fräcka och grova ord som de 
ansåg alltför stötande.  

Antologins terminologi  
Svend Grundtvig gör i DgF en tydlig skillnad mellan begreppen 
”Opskrift” och ”Afskrift”.24 En ”opskrift”, på svenska uppteckning, är en 
självständig återgivning av balladtypen, medan en ”afskrift”, på svenska 
avskrift, utgör – som ordet anger – antingen en direkt avskrivning av upp-
teckningen eller i vissa fall av ett muntligt framförande av en ballad.25 
Grundtvig använde stora bokstäver för att markera att det rörde sig om 
en uppteckning, t.ex. DgF 33 A, och små bokstäver för att markera vari-
anten, t.ex. DgF 34 Aa. I internationell och i dansk balladforskning har 
dessa begrepp numera ersatts med version (markerad med stor bokstav) 
och variant (markerad med liten bokstav). Variant används således som 
beteckning för ett framförande som endast marginellt avviker från en 
version. Begreppet version står för ett självständigt framförande och en 
uppteckning av en balladtyp. Tilläggas bör att begreppen version och va-
riant med denna innebörd endast avser balladernas texter. När begreppen 
används i sammanhang där melodier avhandlas är innebörden en annan. 
Vi förklarar vad detta innebär längre fram i detta avsnitt.  

I SMB har utgivarna valt att kalla alla tryckta texter varianter, men än-
då skiljer man mellan stora och små bokstäver. Det går inte att utläsa av 
förordet till SMB varför man har valt att avvika från internationell stan-
dard. En orsak kan vara att Bengt R. Jonsson, den redaktör som påbör-
jade utgivningen, och utgivaren Svenskt visarkiv ville distansera sig från 
vissa ederingsprinciper i DgF. Svend Grundtvig satte bokstaven A fram-
för den version av balladen som han ansåg låg närmast dess medeltida 
form. I SMB återges däremot alla kända varianter i strikt kronologisk 
ordningsföljd efter uppteckningstidpunkt. Därmed undviker man att 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

24  Grundtvigs begrepp afskrift motsvaras ibland av svenskans nedteckning. 
25  DgF är i motsats till SMB primärt en textutgåva, melodierna trycktes för sig i band XI 

utgiven först 1976, drygt 10 år efter sista bandet med texterna.  
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dras in i en diskussion om visans ”urform”. Denna diskussion har länge 
betraktats som passé inom folkmusikforskningen.  

I denna antologi följer vi den internationella terminologin ifråga om 
balladernas texter. Texter i GSMS som endast har små avvikelser från 
varianter betecknade med stor bokstav i SMB uppfattas alltså som vari-
anter av dessa. Balladtexter som avviker markant från alla andra varian-
ter i SMB uppfattas som nya versioner.  

Forskare som studerat balladernas melodier har som regel anslutit sig 
till den terminologi som etablerats inom det musiketnologiska fältet. Den 
tyske forskaren Walter Wiora presenterade 1941 en grundläggande stu-
die över hur melodier som traderats muntligt från generation till genera-
tion förändrats över tid. Han använder begreppet omsjungning för den 
förändringsprocess som lett till att det uppstått en rad melodier som lik-
nar varandra och kan ledas tillbaka till en gemensam melodistam.26 Jan 
Ling utgår från Wiora men föredrar att tona ner problemet med en ge-
mensam urmelodi. Han introducerar i stället begreppen variant och paral-
lell och använder det förra för ”olika versioner av en och samma melodi, 
vars skiljaktigheter betingas av omsjungningsfenomen, exempelvis indi-
viduella melodiutformningar av särpräglade musikaliska begåvningar 
bland traditionsbärarna, förslitning genom en muntlig tradering eller lik-
nande”. 27 När traditionssamband inte kan påvisas, eller förmodas med 
starka indicier, kallas melodierna paralleller. I de texter i denna antologi 
som berör balladernas melodier följer vi denna terminologi. Eftersom de 
melodier vi diskuterar alla kan kopplas samman med bestämda balladty-
per är det främst begreppet variant med ovan angiven betydelse som an-
vänds.  

Antologibidragen 
Texterna i antologin handlar alla på ett eller annat sätt om den återupp-
täckta handskriftssamlingen på Växjö stadsbibliotek, GSMS – George 
Stephens manuskriptsamling. I det första bidraget av Karin Eriksson, 
George Stephens – samlare, fornforskare och skandinavist, möter läsaren den 
man som en gång i tiden upprättade och ägde manuskriptsamlingen. 
Han var engelsman men bosatte sig som ung i Stockholm på 1830-talet. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

26  Wiora, ”Systematik der musikalischen Erscheinungen des Umsingens,” Jahrbuch für 
Volksliedforschung VII 1941, s. 128–195.  

27  Ling, Levin Christian Wiedes vissamling. En studie i 1800-talets folkliga vissång, 1965, s. 48f. 
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I början av 1850-talet flyttade han till Köpenhamn, där han också dog 
1895. Från senare delen av 1860-talet blev Huseby bruk nära Växjö, som 
ägdes av hans son, ett ställe han ofta besökte. Eriksson går igenom hans 
korrespondens och skriftställeri och ger med hjälp av dessa källor en bild 
av hans liv och verk. Hon tillför därigenom kunskap om honom som tidi-
gare varit okänd. Detta gäller inte minst hans insatser för insamling av 
folkloristiskt material. Hon relaterar också hans forskning till tidens kul-
turella och politiska strömningar.  

I Ridderen, jomfruen og den tredje. Studier i Växjö-samlingens ballader pre-
senterar Sigurd Kværndrup fem av de balladkategorier som finns i sam-
lingen. Han uppmärksammar särskilt tidigare okända varianter av kända 
visor samt två helt okända balladtyper. Kværndrups huvudtes är att bal-
lader är fiktiva berättelser med tre drivkrafter som står i inbördes kon-
flikt. Det dramatiska händelseförloppet tillspetsas inte sällan genom att 
en tredje part ingriper, ibland som en besinningslös och ödeläggande 
kraft, och därmed rubbas balansen i den fridfulla vardagen.  

I ”Det är inget dingeldang fast eder tyckes så.” Tjugofyra skämtballader redo-
gör Gunilla Byrman för samlingens skämtballader. Den övergripande te-
matiken berör mänskliga relationer, särskilt mellan kvinnor och män. 
Med satirisk knorr behandlar några ballader brännande samhällspro-
blem. Varje skämtballad ges en innehållslig beskrivning, och manuskrip-
tens förhållande till andra samlingar och balladutgåvor kommenteras 
kort.  

En ballad utan melodi är som en kropp utan själ. Balladmelodierna i George 
Stephens manuskriptsamling är titeln på Karin Erikssons och Boel Lind-
bergs artikel om melodiuppteckningarna i GSMS. Deras presentation av 
melodivarianter och tidigare okända balladmelodier i samlingen leder 
vidare till resonemang om hur detta material kan utnyttjas som en in-
gång till ny forskning om balladmelodik.  

George Stephens manuskriptsamling tillkom främst under hans år i 
Stockholm på 1840-talet. I En bortglömd manuskriptsamling. George Stephens 
efterlämnade uppteckningar beskriver Karin Eriksson hur samlingen kom 
till och varför den har det utseende den har. Hon redogör också för vilka 
källor den grundar sig på och vilka personer som utöver Stephens bidra-
git med material till den.  

Magnus Gustafssons bidrag Det svenska balladmaterialet – En översikt 
med inriktning på typ och proveniens är ett viktigt komplement både till den 
stora utgåvan Sveriges medeltida ballader och till de undersökningar som 
presenterats i denna antologi. Det finns ännu inget register till SMB, och 
därför redovisas här en enkel översikt över det svenska balladmaterialet 
uppdelat på typer och proveniens. 
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Boken innehåller också texter som ger prov på den nya balladforskning 
som vuxit fram i anslutning till projektgruppens undersökning av GSMS. 
I Den magstarka käringen. Om roliga medeltidsballader skriver Tommy Olofs-
son om hur skämtballaden länge försummades av forskningen och inte 
ansågs riktigt rumsren i akademiska sammanhang, en attityd som för-
ändrats först under de senaste tjugo åren. Olofsson diskuterar därefter en 
skämtvisa, ”Käringen på barnsöl”, som inte är med i SMB. Diskussionen 
utmynnar i ett ifrågasättande av de strikta men ibland inkonsekvent 
tillämpade kriterier som etablerats inom forskningen för att bestämma 
vad som är en medeltida ballad och vad som inte är det.  

Gunilla Byrman diskuterar i Nyfyndet ”Osteknoppen” – språk, innehåll 
och tolkning en annan av samlingens skämtballader. Den nyfunna åtta-
strofiga balladen ”Osteknoppen” är sedan tidigare inte känd eller av-
tryckt. Balladens språk, stil och innehåll belyses utifrån ett diskursanaly-
tiskt perspektiv. Dessutom ges några tänkbara tolkningar av denna tema-
tiskt ovanliga ballad. 

Näcken är ett väsen som förekommer både i medeltida ballader och i 
folksägner. I Den erotiske spelmannen. Näcken i sägen och ballad resonerar 
Eva Kjellander om hur detta väsen framställs och de skillnader och lik-
heter som finns i behandlingen av näckentemat i de två berättarformerna.  

Sigurd Kværndrup och Magnus Gustafsson behandlar i artikeln Troll-
dom. Studier i Hyltén-Cavallius naturmytiska universum en av de tidigaste 
etnologiska studierna i Sverige. I Wärend och Wirdarne (1863) beskriver 
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius Småland som en residual kultur, dvs. en 
kultur i vilken gamla religiösa föreställningar och seder levt kvar. Med 
utgångspunkt i detta redogör Kværndrup för fem olika, historiska före-
ställningsformer som kan användas i tolkningen av naturmytiska balla-
der. I artikelns andra del analyserar Magnus Gustafsson de melodier som 
använts för dessa visor.  

Antologin har hämtat sin titel från ”En verld för sig sjelf.” Några huvud-
linjer i småländskt vis- och balladsamlande av Magnus Gustafsson. I artikeln 
problematiseras landskapet som en avgränsad traditionsenhet. Här be-
skrivs hur mytologiseringen av det gamla folklandet Värend under flera 
hundra år varit en avgörande faktor för en rad insamlingsprojekt – från 
Petter Rudebecks realpolitiska 1600-talsballader till bygdesnillet August 
Strömbergs skämtvisor dokumenterade i slutet av 1800-talet och första 
delen av 1900-talet.  

Antologin avslutas med Louise Bäckvalls och Sigurd Kværndrups bi-
drag Registrant över balladerna i GSMS. I den redogör de för hur ballader-
na i GSMS inordnats och katalogiserats i en registrant, som också återges 
i artikeln. 
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George Stephens 

Samlare, fornforskare och skandinavist 

Karin Eriksson 

George Stephens manuskriptsamling sammanställdes av engelsmannen 
George Stephens årtiondena runt 1850. Den var inte hans enda samling 
utan delade utrymmet i hans hem i Köpenhamn och senare vid Huseby 
bruk med samlingar av böcker, stämplar, mynt, skillingtryck och mycket 
annat. För eftervärlden är Stephens i första hand känd som runforskare. 
Stora delar av hans vetenskapliga publikationer handlar också om runor 
och tolkningar av runinskrifter. Men han gjorde mycket mer än så, och 
den här artikeln är ett försök att komplettera och nyansera bilden av hon-
om genom att presentera andra sidor av hans verksamhet. 

George Stephens föddes i Liverpool 1813. År 1834 flyttade han och 
hans nyblivna fru Maria Bennet (1808–1896) till Stockholm. Här stannade 
de i över 15 år för att 1851 flytta vidare till Köpenhamn. I både Sverige 
och Danmark kom han att intressera sig för forntiden, men också med 
stor inlevelse engagera sig i den politiska skandinavismen. Vid hans död 
1895 efterlämnade han en enorm produktion av artiklar, inlägg, referat, 
böcker, pjäser, dikter och tillfällighetsverser, inom områden som run-
forskning, medeltida manuskript, folksagor, ballader och politik, för att 
nämna några. 

Den som i dag är intresserad av att lära sig mer om Stephens är hän-
visad till en handfull biografiska artiklar.1 Uppgifter och kommentarer 
om Stephens återkommer även inom forskningen om skandinavismen 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

1  Se bland annat Hildebrand, ”Stephens, George”, Svenska män och kvinnor. Biografisk 
uppslagsbok. 7 Sibylla–Tjällgren, 1954; Kabell, ”Et portræt af George Stephens – professor 
i engelsk ved Københavns Universitet og fremtrædande medlem af den engelske me-
nighed i Danmark i en menneskealder”, Magasin fra Det kongelige Bibliotek, 1996; och 
Wawn, ”Stephens, George (1813–1895)”, Oxford Dictionary of National Biography, 2004. 



 

30 

under 1800-talet.2 Något som också har diskuterats och kritiserats är hans 
runtolkningar, inte minst av hans samtida kollegor.3 Under senare år har 
dessutom Andrew Wawn genomfört en närstudie av en av Stephens pjä-
ser.4 Det finns också enstaka beskrivningar av mer privat natur främst av 
hans gode vän Gunnar Olof Hyltén-Cavallius.5 

Denna artikel om Stephens har tagit sin utgångspunkt i den här typen 
av källor, kompletterade med bland annat Stephens egna publikationer 
och hans efterlämnade korrespondens. 

Presentation av George Stephens 
George Stephens verkar tidigt ha intresserat sig för språk och forntids-
historia.6 Efter att ha gått på privatskolor i England studerade han språk 
och förhistoria vid University College i London. Hans intresse för att stu-
dera nordisk litteratur uppger han själv väcktes genom hans äldre broder 
Joseph Rayner Stephens (1805–1879).7 Ofta anges brodern dessutom vara 
orsaken till att Stephens valde att flytta till Stockholm 1834, där brodern 
under åren 1826–1830 hade varit verksam som metodistpredikant. Isak 
Collijn skriver till exempel att brodern var den som ”förmedlade George 
Stephens första kontakt med Sverige”.8 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
2  Särskilt Holmberg, Skandinavismen i Sverige vid 1800-talets mitt (1843–1863), 1946. 
3  Om Stephens som runolog skriver bl.a. Seim, ”Who is confused – the rune-carver or 

the runologist? Or: A small apology for George Stephens”, Papers on Scandinavian and 
Germanic language and culture. Published in Honour of Michael Barnes on his Sixty-Fifth 
Birthday 28 June 2005, 2005. 

4  Wawn, ”George Stephens, Cheapinghaven, and Old Northern Antiquity”, Medievalism 
in England II., 1996; och Wawn, The Vikings and the Viktorians. Inventing the old north in 
nineteenth-century Britain, 2000. Den pjäs som han analyserar är Stephens melodram Re-
venge, or Woman’s Love (Stephens, Revenge, or Woman’s love. A melodrama in five acts, 
1857). 

5  Se särskilt avsnitten om Stephens i Hyltén-Cavallius, Ur mitt framfarna lif. Hågkomster 
och anteckningar, 1929, s. 89f. 

6  Om inte annat anges är allmänna uppgifter om Stephens hämtade från de biografiska 
artiklar som återges i källförteckningen. 

7  Stephens, ”Preface”, Frithiof’s saga, a legend of the North, 1839, s. IX. Även Wawn menar 
att Stephens intresse för forntida språk och litteratur med stor sannolikhet kom från 
den närmaste familjen och att det är osannolikt att hans studier vid University College 
i London bidrog till detta (Wawn, 1996, s. 69). 

8  Collijn, Svenska fornskriftsällskapet 1843–1943, 1944. Brodern flyttade 1830 tillbaka till 
England för att, med Wawns ord, ”live a life of rebellious non-conformity on the Lan-
cashire and Chesire borders, addressing huge gatherings before being imprisoned in 
1839” (Wawn, 2000, s. 222). 



 

31 

I Stockholm försörjde sig Stephens bland annat på att göra översätt-
ningar av svenska texter till engelska. En av de första översättningarna 
som Stephens gjorde var av Tegnérs Fritiofs saga. Den engelska utgåvan 
publicerades 1839.9 Under sin tid i Stockholm arbetade han även med att 
undervisa, och många av hans publikationer från den här tiden var tänk-
ta att användas i undervisningssyfte.10 Han studerade också fornsvenska 
och svensk litteratur. I Stockholm träffade han 1839 Gunnar Olof Hyltén-
Cavallius och de blev två av initiativtagarna till Svenska fornskrift-
sällskapet. I sällskapets skriftserie kom Stephens att ge ut flera kommen-
terade medeltida handskrifter.11 Stephens var också delaktig i ett försök 
att starta en sammanslutning med namnet Svenska bokgillet, vars syfte 
var att återutge äldre svensk litteratur.12 Det är dock oklart i hur stor ut-
sträckning Stephens engagerade sig i gillet. 

Stephens Stockholmstid sammanföll med att flera sociala och politiska 
reformer genomfördes i Sverige. Bland dessa kan nämnas folkskolestad-
gan 1842, lika arvsrätt för män och kvinnor 1845, lagen om näringsfrihet 
1846 och ny fattigvårdsordning 1847.13 Även Stephens påverkades av re-
formerna och anknyter till dem i tal och föredrag.14 I dessa återspeglas 
hans åsikter om dagsaktuella diskussionsämnen, särskilt nyttan av att bil-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

9  Tegnér, Frithiof’s saga, a legend of the north, 1839. Översättningsarbetet kan följas i hans 
korrespondens med Tegnér i vilken den senare kommenterar Stephens översättningar 
(se Palmborg (red.), Esaias Tegnérs brev. VIII 1836–1838, 1963; Palmborg (red.), Esaias 
Tegnérs brev. IX 1839–1840, 1969; och Palmborg (red.), Esaias Tegnérs brev. X 1841–1845, 
1970). Här framkommer också i brev från Tegnér till F.M. Franzén att Tegnér var be-
tydligt mer negativt inställd till Stephens arbete än vad han uttrycker i sina brev till 
Stephens (se bl.a. Palmborg (red.), 1969, s. 50). I Stephens utgåva av Fritiofs saga ingick 
också en översättning av den ursprungliga sagan (Friðþjós saga hins frækna) till engel-
ska. Detta var den första kompletta engelska översättningen av sagan, tidigare hade 
enbart delar av den blivit översatta (Wawn, 2000, s. 118f. m.fl. ställen).  

10  Wawn 2004. Hit hör bland annat Conversational Outlines of English Grammar och en ut-
gåva av Washington Irving’s Voyages and Discoveries of the Companions of Columbus, båda 
från 1837, den senare tänkt som läsebok för svenska studenter som studerade engelska. 
Dessutom publicerade han 1841 en engelsk-svensk ordbok (Wawn, 2004). 

11  Se exempelvis Stephens, Svenska medeltidens kloster- och helgona-bok; en samling av de 
äldste på svenska skrifne legender och äfventyr. I. S. Patriks-sagan, 1844. 

12  Se t.ex. ”Svenska bokgillet”, Frey, tidskrift för vetenskap och konst. 1848. Häft. 1–9., 1848, 
och Stephens, ”Tobiæ Comedia. Efter tre århundradens förlopp ånyo utgifven”, Frey, 
tidskrift för vetenskap och konst. 1849. Häft. 1–9., 1849. 

13  Se bl.a. Vestlund, Folkuppfostran. Folkupplysning. Folkbildning. Det svenska folkets bild-
ningshistoria – en översikt, 1996, s. 44f. 

14  Framför allt de tal och föredrag som han gav under andra halvan av 1840-talet. 
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da arbetarklassen och kvinnans ställning i samhället.15 Sina åsikter fram-
förde han ofta vid diverse sammankomster och möten. Ett exempel är 
följande utdrag ur ett tal om kvinnan och arvsrätten som han höll på 
Konstnärsgillets sammankomst i februari 1848: 

 
Theorien här i Sverige är ofta en sak, och praktiken en annan. Först 
efter många århundraden af loftal öfver qvinnan, har hon lyckats till-
kämpa sig den lika arfsrätten. Men ännu är mycket qvar, innan hon 
kan intaga sin rätta plats i samhället. Ännu i dag skrifva vi sentimen-
tala skaldestycken till qvinnans ära, under det att till och med bättre 
klädda ofta skymfa henne på gatan, och hon i lag-kammaren anses 
som et[t] barn eller en narr – hon är omyndig. Om jag min[n]s rätt, 
har intet enda stånd vid nuvarande riksdag intresserat sig för mo-
tionen som åsyftade bortröjandet af en sådan abnormitet i ett civilise-
radt samhälle. Men Konst och Vetenskap kunna icke hafva ett värdi-
gare föremål. Dess följder skola blifva högst vigtiga, både för qvin-
nan sjelf och för staten i allmänhet. – Således en skål för: Svenska 
Qvinnans befrielse ifrån hennes nuvarande förtryck, må hon snart bli 
lika ”myndig” här som i andra civiliserade länder!16 

 
Tiden i Stockholm kom att bli en viktig del i Stephens fortsatta liv, inte 
minst på grund av de vänskapsband som han knöt med Gunnar Olof 
Hyltén-Cavallius och Gustaf Edvard Klemming. I den korrespondens 
som finns bevarad mellan dem diskuteras såväl personliga göromål som 
mer vetenskapliga spörsmål av olika slag. Breven från Stephens till Hyl-
tén-Cavallius och Klemming är till sin karaktär betydligt mer intima och 
personliga än brev från Stephens till andra utanför den närmaste familje-
kretsen.17 Främst var det vänskapen till Hyltén-Cavallius som skulle bära 
frukt, bland annat i form av samlingarna Svenska folk-sagor och äfventyr 
och Sveriges historiska och politiska visor. Första delen. Från äldre tider intill år 
1650.18 Någon fortsättning av den senare kom emellertid aldrig ut. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

15  Se t.ex. Stephens, Några Ord i Bildnings-Cirkeln den 19 Mars 1848, 1848a; och Bore 
24.3.1851, osignerad artikel med rubriken ”Stockholm”. 

16  Återgivet i Minnen ur Konstnärsgillet. I. Sammankomsten den 22 febr. 1848, 1848, s. 20f. 
17  Stephens korrespondens med Klemming och Hyltén-Cavallius finns bland annat be-

varad på Kungliga biblioteket i Stockholm. 
18  Hyltén-Cavallius & Stephens Svenska folk-sagor och äfventyr. Efter muntlig öfverlemning. 

Första delen, 1844; Hyltén-Cavallius & Stephens, Svenska folk-sagor och äfventyr. Efter 
muntlig öfverlemning. Andra delen, 1849; och Hyltén-Cavallius & Stephens, Sveriges 
historiska och politiska visor. Första delen. Från äldre tider intill år 1650., 1853. 
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Stephens verkar ha haft lätt för att knyta kontakter, och hans hem blev 
snart en mötesplats för flera inom det akademiska skiktet i Stockholm. 
Hyltén-Cavallius var under åren 1840–1847 inneboende hos Stephens och 
hans fru. Han minns i Ur mitt framfarna lif att de under dessa år bildade 
”med våra intimare vänner ett litterärt kotteri, som jemväl icke var helt 
och hållet främmande för politiken och således ådrog oss en viss obehag-
lig uppmärksamhet af den misstänksamme konung Carl Johan”.19  

I Stockholm blev Stephens kvar fram till 1851. Då flyttade han med fa-
milj till Köpenhamn i samband med att han tillträdde en tjänst som lektor 
vid Köpenhamns universitet. I brev till Svend Grundtvig framgår att 
Stephens redan från mitten av 1840-talet sökt sig utanför Sveriges gränser 
för att få en anställning. Redan 1846 gör han förfrågningar till Grundtvig 
rörande ett lektorat i engelska i Köpenhamn. Grundtvig skrev samma år 
å Stephens vägnar ett rekommendationsbrev i syfte att underlätta för 
Stephens att få lektoratet.20 Stephens verkar också ha försökt att få en 
tjänst i England på British Museum, men han konstaterar i ett brev till 
Grundtvig att ”this will be very difficult as the applicants are so many, 
and the vaccancies [sic!] none or few, and I am quite unknown and living 
at the ends of the Earth.”21 I maj 1851, alltså samma år som han tillträdde 
tjänsten, hade Stephens fortfarande inte fått något besked från Köpen-
hamn. Han skriver då till Grundtvig i samband med att han bjuder in 
honom till Stockholm: 

 
Do not refuse to become my guest ðis once, ðe only opportunity I 
shall have while I am in Sweden, for I leave ðis country altogeðer in 
September and remove to London, if I do not get ðe Lectorate in 
Copenhagen.22 
 

Som lektor, och från 1855 professor, undervisade Stephens i modern 
engelska och litteratur, med tiden också i ”oldengelsk” och medeltids-
engelska. Från 1850-talet och framåt fokuserade han allt mer på sin run-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
19  Hyltén-Cavallius, 1929, s. 90. 
20  KB Dep. 189:4, Brev från Svend Grundtvig till Browne, Bakkehus 4.7.1847. Se även DFS 

1910/33, Brev från George Stephens till Svend Grundtvig, Stockholm 12.9.1846 där 
Stephens skriver: ”I have not yet heard a word from Copenhagen about the English 
Lectorship, but I understand that some friends there are interesting themselves in my 
favour, as has also our Ambassador.” 

21  DFS 1910/33, Brev från George Stephens till Svend Grundtvig, Stockholm 19.4.1847. 
22  DFS 1910/33, Brev från George Stephens till Svend Grundtvig, Stockholm 1.5.1851. 

Angående Stephens bruk av ð, se nedan. 
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forskning. Ett resultat av detta var första delen av hans magnum opus 
The Old-Northern Runic Monuments of Scandinavia som gavs ut 1866. De 
följande delarna publicerades 1868, 1884 och postumt 1901.23 De gånger 
som verket nämns i artiklar om Stephens framhävs värdet av de mycket 
noggranna avbildningarna av runinskrifter som ingår i verket. Dessa fick 
Stephens genom att sända ut tecknare och genom sin livliga brevväxling 
med andra inom området.24 Stephens tolkningsmetodik av runinskrifter-
na fick emellertid utstå kritik av samtida forskare.25 Av Stephens efter-
lämnade brev framgår tydligt att han tog mycket illa vid sig av kritiken, 
här uttryckt i ett brev till Hyltén-Cavallius 1867: 

 
The German philological school in Denmark is furious, and the at-
tack against me will soon come, in the next number of the Årbøger of 
the Oldskrift Selskab. The mouthpiece of the party is a young Candi-
date Wimmer, who has written a long and insolent and bitter article, 
and even accuses me of having given incorrect facsimiles – for he 
says that X is – R (final R) not A. Of course if I am right he is wrong, 
and the whole theory falls to the ground. But I shall answer him on 
every point in the following number of the Årbøger. Till I can answer 
him – suspend your judgment, and do not believe that I am an igno-
ramus and a forger.26  
 

Ett återkommande tema i Stephens brev är klagomål på att hans anställ-
ning vid universitetet tar för mycket tid i anspråk samt att den ekonomis-
ka ersättningen inte räcker till för att både försörja hans familj och utöka 
hans personliga samlingar. Trots tidsbrist och ekonomiska svårigheter 
fortsatte han emellertid att vara en flitig skribent, publicist och samlare. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

23  Hildebrand, 1954, s. 219. 
24  Olrik, ”Stephens, George”, Dansk biografisk lexikon, tillige omfattende Norge for tidsrummet 

1537–1814. XVI Bind. Skarpenberg–Sveistrup, 1902, s. 410. 
25  Bradley beskriver metoden och sammanfattar kritiken med följande: ”His method of 

translation consisted in identifying the words of similar appearance that he could 
discover in the dictionaries of ancient or modern Scandinavian languages, and then 
forcing them into some plausible meaning without regard to grammar. Even with re-
spect to the transliteration of the Characters, he rejected some of the most securely 
established results of former investigations, assigning, for instance, the value of A to 
the rune which is well known to have represented the R sound derived from an earlier 
Z” (Bradley, ”Stephens, George”, Dictionary of national biography. Vol. LIV. Stanhope–
Stovin, 1898, s. 174). 

26  KB L.26:1a, Brev från George Stephens till Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, Köpenhamn 
2.7.1867, understrykningar enl. original. 
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Privat var Stephens engagerad i den engelska menigheten i Köpen-
hamn och därmed i arbetet med att bygga St. Alban’s Church.27 Han var 
också medlem i flera föreningar såsom Arbejdernes Værn och Høires Ar-
beider- og Vælgerforening.28 Stephens fick under sitt liv dessutom ett an-
tal utmärkelser av olika slag, här uppräknade i en biografisk artikel från 
1895: 

 
Professor Stephens is F.S.A., Lond.; Honorary Dr. of Philosophy of 
the University, Upsala; Honorary Doctor of Letters, Cambridge; 
Honorary Member of many learned academies and societies at home 
and abroad; Knight-Commander of the North Star, Sweden; Knight 
of the Order of St. Olaf, Norway; Knight of the Danebrog, and also 
Danebrogsman, Denmark.29 
 

Stephens dog i Köpenhamn 1895. De sista åren tillbringade han mycket 
tid på det av sonen inköpta Huseby bruk. Hit flyttades också stora delar 
av hans samlingar och med dem troligen också hans manuskriptsam-
ling.30 

Bilder av Stephens 
Det finns flera målande beskrivningar av Stephens som sträcker sig från 
hans ungdomstid till ålderns höst. Hyltén-Cavallius beskriver honom vid 
tiden för deras första möte som ”en vacker, finbyggd man, med långt, 
rakt, blåsvart hår, som låg ned på axlarna, svärmande mörka ögon och 
fina, bleka anletsdrag”.31 Den danska historiken Louis Bobé återger en 
äldre Stephens med orden: 

 
George Stephens, Professor i engelsk Sprog og Litteratur, var blandt 
Universitetslærerne i min grønne Ungdom den mest dekorativt gro-
teske Skikkelse med sit vældige, graanede Skæg ned over Brystet og 
Haarmanke, der faldt i Krøl ned i Nakken […]. Saa man ham vandre 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

27  Kabell, 1996, s. 33–39. 
28  VUB Husebysamlingen, Kapsel: George Stephens FI:9. 
29  Men and women of the time. A Dictionary of Contemporaries, 1895, s. 798. 
30  Själva samlingens historik och hur den kom till Växjö stadsbibliotek diskuteras närma-

re av Persson, ”’När?’ och ’till vad?’. En studie av Stephens-samlingen på Växjö Stads-
bibliotek”, Växjö 2005; och utreds ytterligare i min artikel ”En bortglömd manuskript-
samling. George Stephens efterlämnade uppteckningar” (Eriksson 2008), denna anto-
logi. 

31  Hyltén-Cavallius, 1929, s. 90. 
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i Gaderne i Slængkappe og med den mægtige Bulehat lignede han 
nærmest en ossiansk Barde eller en Skønaand eller Kunstner fra 
1848.32 
 

Axel Olrik hör också till dem som tecknat en bild av den äldre Stephens: 
”en ungdommelig Lidenskab og levende Mimik, saa ofte han [fik] Lejlig-
hed til at forkynde sine Synsmaader.”33 

Från sammankomsterna i Stephens hem kommer följande minnesbild 
hämtad från Richard Bergströms levnadsteckning av Johan Leonard 
Höijer: 

 
För lefnadstecknarens minne hägra i månskensdager stämningsfulla 
kvällar hos den entusiastiske, lifaktige engelsmannen, som den tiden 
bodde i ”staden”, i ett af dessa äldre hus, som, föga lockande ut-
värtes, vinna vid närmare bekantskap. Mästadels vistades man i hans 
stora, med böcker ock en del antikvariska ting från golf till tak kläd-
da arbetsrum, ut i hvilket från en mörk nisch en Mariebild på guld-
grund blickade. Vid pianot satt HÖIJER, som snart med fylliga har-
monier spelade upp det nyss antecknade eller utlästa stycket; ock 
vanligtvis på golfvet, med händerna under hufvudet, blundande ock 
”idel öra”, låg värden själf, den tiden en god del prydlig Pelham, 
med blåsvart hår och skägg. När stycket gafs da capo, hände att åhö-
rarne, bland hvilka fan[n]s en eller annan landsman till STEPHENS, 
med mera entusiasm än röst föllo in. Det var, korteligen, lif ock lust i 
dessa artistiskt obesvärade samkväm.34 
 

Stephens spelade själv en viktig roll vid dessa sammankomster, vilket 
bland annat framgår i Olriks beskrivning av träffarna: ”selv virkede han 
som et opildnende Element paa den lærde og patriotiska Kreds.”35 Också 
Harald Wieselgren kommenterar Stephens inverkan på andra och menar 
att han ”påverkat J. E. Rydqvist val af studium […] eldade G. O. Hyltén-
Cavallius och uppfostrade G. E. Klemming.”36  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

32  Bobé, Livsdagen lang, 1947, s. 39, kursivering enl. original. 
33  Olrik, 1902, s. 411. 
34  Bergström, ”Johan Leonard Höijer”, Lefvnadsteckningar. Asbjörnsen og Moe, Svend 

Grundtvig, Johan Leonard Höijer, Peter von Möller. Nyare bidrag till kännedom om de svenska 
landsmålen ock svenskt folklif. VII. 1, 1888–92, s. 34f. 

35  Olrik, 1902, s. 409. 
36  Wieselgren, ”George Stephens. (1895)”, I gamla dagar och I våra. Småskrifter, 1900, s. 586. 

Både Gustaf Edvard Klemming (1823–1893) och Johan Erik Rydqvist (1800–1877) var 
aktiva i Svenska fornskriftföreningen. Båda var också anställda vid Kungliga bibliote-
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Stephens brev återspeglar även de en färgstark personlighet med be-
stämda åsikter, inte minst när han diskuterar politiska frågor eller andras 
kritik av någon av hans publikationer och teorier. Han argumenterar gär-
na för sin sak, som i följande brev till Gustaf Klemming. Brevet är ett svar 
på den senares förfrågan att för Kungliga bibliotekets räkning köpa några 
manuskript av Stephens: 

 
These 6 MSS., including binding and compound interest (ränta på 
ränta) have cost me 400 RdBko. I will sell them to the Royal Library 
for that sum, but only on the express understanding that it is as a 
favor to them and not to me. I do not want to sell them. I wish to be 
allowed to have my little library in peace. I make this offer only as a 
mark of esteem for the Swedish people, and not for the beggarly 
”Riksbankens långa gula sedlar” – som jag skiter uti. [...] I shall then 
have no single Swedish MS. in my collection. I shall then only have 
documents in my Diplomatarium, but no MS.37 

 
Stephens verkar dessutom ha haft en enorm arbetskapacitet, vilket kom-
menterats av Hyltén-Cavallius med orden: ”[jag] arbetade, äfven jag; 
men icke hälften så mycket som Stephens; jag måste ju hemta frisk luft 
emellanåt.”38 

Samlaren och upptecknaren George Stephens 
Som antytts var Stephens en samlare av rang, vilket tärde hårt på hans 
privatekonomi. Under slutet av sitt liv överfördes stora delar av Stephens 
samlingar av böcker, frimärken, mynt, kopparstick med mera till Huseby 
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ket. Se även Ehrensvärd, ”Klemming, Gustaf Edvard”, Svenskt biografiskt lexikon. Band 
21 Katarina–Königsmarck, 1975–1977 (om Klemming) och Holm, ”Rydqvist, Johan Erik”, 
Svenskt biografiskt lexikon. Band 31 Rydbeck–Segerstedt, 2000–2002 (om Rydqvist). Om 
Klemmings förhållande till Stephens skriver Ulla Ehrensvärd: ”Som student hade K 
träffat fornskriftsforskaren, engelsmannen George Stephens på KB. Därmed grundla-
des en livslång vänskap. Hur mycket denna betydde för K kan man ana, i det att han 
ända till sin död kallade Stephens ”min dyre fader”, trots att åldersskillnaden bara var 
tio år. Det är möjligt, att Stephens även till utseendet blev K:s förebild. I likhet med 
honom skaffade sig K så småningom yvigt skägg o långt hår.” (Ehrensvärd, 1975–1977, 
s. 276). 

37  KB Ep K 3:12, Brev från George Stephens till Gustaf Edv. Klemming, Köpenhamn 
3.5.1854, understrykningar enl. original. 

38  Hyltén-Cavallius, 1929, s. 111f. 
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bruk.39 Dessa samlingar är i dag av olika orsaker splittrade. Trots detta 
finns det ändå en del uppgifter om deras forna omfång, särskilt boksam-
lingen. Torsten Persson uppger exempelvis att samlingen vid Stephens 
död 1895 uppgick till omkring 20 000 band.40 

Utöver Stephens boksamling har hans skillingtryckssamling uppmärk-
sammats, till stor del på grund av dess omfång och bredd. Samlingen för-
varas i dag på Växjö stadsbibliotek och de över 2 000 svenska trycken i 
samlingen har katalogiserats av Svenskt visarkiv.41 Eva Danielson kon-
staterar att samlingen måste ha tillkommit med mycket möda och stort 
besvär. Efter att gått igenom samlingen kommer hon till följande slutsats: 

 
Av resultatet att döma har han gått mycket professionellt tillväga. 
Den del av samlingen som visarkivet har gått igenom omfattar som 
nämnts enbart svenska tryck, och där finns 41 tryckorter represen-
terade. Det är imponerande, särskilt om man betänker att det så sent 
som år 1800 fanns tryckerier bara i 19 städer i Sverige. Det är fullt 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

39  Som kuriosa kan nämnas att han bland annat ägde två bronslurar (Persson, 2005, s. 15). 
Dessa kan nu beskådas i entrén till mangårdsbyggnaden vid Huseby bruk (Besök vid 
Huseby bruk, 17.6.2007). 

40  Persson, 2005, s. 15. I sin genomgång av ett antal bibliotek vid svenska herrgårdar på 
1920-talet uppger Verner Seemann att biblioteket på Huseby uppgår till drygt 15 000 
band, nästan alla insamlade av Stephens (Seemann, ”Indtryk fra svenske herregaards 
arkiver og biblioteker”, Bogvennen. Aarbog for bogkunst og boghistorie MCMXXVII, 1927, 
s. 136). Utöver George Stephens boksamling ingick i Husebys bibliotek också en 
samling med engelsk och fransk skönlitteratur som hade tillhört familjen Hamilton 
som ägde bruket före Joseph Stephens (Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 1921, 
s. 164). 1960 deponerades boksamlingen av hans sondotter Florence Stephens på Kung-
liga biblioteket, Stockholm. Efter hennes död 1979 övergick delar av samlingen till bib-
lioteket (Bäärnhielm, ”Några mindre kända latinska handskrifter i Kungl. Biblioteket 
Huseby- och Tillandersamlingarna”, Symbolae Septentrionales. Latin Studies Presented to 
Jan Öberg, 1995, s. 219), resten såldes bland annat på Sotheby’s i London (Persson, 2005, 
s. 15). Även Stephens sålde en del av de handskrifter som han förvärvade till Kungliga 
biblioteket i Stockholm (Bäärnhielm, 1995, s. 220). Per e-post till mig uppger vidare 
Wawn att ett antikvariat i Minneapolis för cirka 15 år sedan annonserade ett flertal 
volymer som tidigare varit en del av Stephens bibliotek (E-brev från Andrew Wawn 
23.3.2007, se även Wawn, 1996, s. 94). 

41  Danielson, ”Om Att samla förgäves. George Stephens’ skillingtryckssamling”, En 
brokig samling. En bok om samlingar och samlare. Svenskt visarkiv 50 år 1951–2001, 2001, 
s. 13; samt VSB, George Stephens skillingtryckssamling. Av ett brev från Stephens till 
Fabian Collan framgår att Stephens målsättning var att ”samla en komplett series 
Svenska Folk-Visor, ifrån 1500 talet tills 1843” (NB Coll.37.13, Brev från George Step-
hens till Fabian Collan, Stockholm 10.10.1843). Av sammanhanget framgår att det är 
skillingtryck som Stephens menar här och inte folkvisor i allmänhet. 
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möjligt att Stephens lyckats skaffa åtminstone några tryck från varje 
ort i Sverige där det fanns tryckerier på hans tid, om inte från varje 
tryckeri som tryckte visor.42 
 

Stephens var alltså en nitisk samlare som lade stor möda på att utöka sina 
samlingar. Hans samlingar blev också med tiden omfattande. Som fram-
går i ovanstående citat var hans samlande av allt att döma medvetet och 
målinriktat. Detta har också Verner Seemann efter en genomgång av 
biblioteket på Huseby uppmärksammat: 

 
Paa hvert eneste af de utallige Omraader, han har dyrket, har han 
været den ægte Bibliofil; han har alltid eftersporet de Veje, ad hvilke 
den paagældende Litteraturs Hovedfrembringelser har udviklet sig, 
har eftersøgt deres Forgængere og disses fjernere Stamfædre, saale-
des at enhver i hans Samling repræsenteret Litteraturgren er afstemt 
til en Helhed, hvor der selvføgligelig er Lakuner, men hvor ingen 
Anskaffelse vidner om formaalsløs Tilfældighed.43 
 

Själv såg Stephens sitt samlande som ett led i att ta tillvara och rädda 
material för kommande forskning. I artikeln ”The Old Hymns and Lays, 
Sacred and Profane, especially of Germany down to the Time of Luther” 
hyllar han tidigare tidsperioders samlares insatser och dessa samlingars 
betydelse för senare tiders forskare: 

 
What should we have known of their domestic and public features 
had it not been for the unwearied efforts of past investigators?44 
 

Stephens fortsätter med att understryka vikten av att samla in med moti-
veringen att insamling leder till ”the surest historical truth”: 

 
[…] for by collecting leads taught to order and arrange. Order, again, 
compels us to study all points of mutual relation; and thence spring-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

42  Danielson, 2001, s. 16f. 
43  Seemann, 1927, s. 140. 
44  [Stephens], ”The Old Hymns and Lays, Sacred and Profane, especially of Germany 

down to the Time of Luther”, The Foreign and Colonial Quarterly Review, vol I, januari 
1843, 1843, s. 60. Artikeln är osignerad men Stephens anger själv i ett brev till Grundt-
vig att det är han som skrivit den (DFS 1910/33, Brev från George Stephens till Svend 
Grundtvig, Stockholm 19.4.1847). 
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eth that philosophia esoterica which is at once the guide and the glory 
of all human acquirements.45  
 

När det gäller Stephens samlingar av folkvisor var dessa enligt honom 
själv redan under början av 1840-talet omfattande. I ett brev till finlända-
ren Fabian Collan avsänt från Stockholm 10 oktober 1843 beskriver 
Stephens omfånget av sina samlingar av visor, sagor och gåtor: 

 
Följaktligen, har jag beslutat samla en komplett series Svenska Folk-
Visor, ifrån 1500 talet tills 1843, och har redan en högst talrik och 
märkvärdig och dyrbar samling, – visst 3 gånger större än någon 
samling uti Sverige eller annorstädes. […] För detta ändamål har jag 
samlat tryckta Folk-sagor, och dessutom nedlagt mycket arbete på att 
uppteckna ifrån mundtligt föredrag, så att jag redan äger öfver 100 
stycken sådana gamla Folk- och Barn-Sagor, hittills outgifne. Min 
samling dylika öfverträffar vida Cavalli och Bäckströms förråd, så att 
vi tre komma att utgifva tillsammans en samling Svenska Folk-Sagor 
tc. hvarutaf 1ste tomen lemnar pressen i Maj månad nästa år. – Detta 
är ett bevis huru mycket en enskild man kan uträtta, när han är upp-
lifvad utaf Kärlek till saken. Visserligen kosta de mig dagligen stora 
utgifter, men ändamålet är skönt och fordrar passande medel.46 

 
I breven till Collan framgår att Stephens målsättning med att samla bland 
annat skillingtryck men även gåtor och folksagor var att publicera dem.47 
I flera av breven efterfrågar han dessutom föremål, runavbildningar, 
sagor, visor, mynt, frimärken och annat som han ville införliva i sina 
samlingar. 

Fyndet av George Stephens manuskriptsamling gav upphov till flera 
frågor, varav en av de kanske mest brännande var huruvida Stephens 
själv kunde ligga bakom några av de uppteckningar som finns i samling-
en. På grund av Stephens och Hyltén-Cavallius samarbete kring och ut-
gåvor av svenska folksagor har även tidigare forskning diskuterat om 
Stephens gjorde egna uppteckningar och kommit fram till två motsägel-
sefulla slutsatser. Den ena slutsatsen är att Stephens inte gjorde några eg-
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45  [Stephens], 1843, s. 60, kursivering enl. original. 
46  NB Coll.37.13, Brev från George Stephens till Fabian Collan, Stockholm 10.10.1843. 
47  I breven till Collan framkommer också att en anledning för Stephens att få in exempel 

på finska visor och sagor var att han ville kunna använda dem som jämförelsematerial 
till andra nationers visor och sagor i sina publikationer (NB Coll.37.13, Brev från 
George Stephens till Fabian Collan, Stockholm 10.10.1843). 
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na uppteckningar av ett muntligt material överhuvudtaget. Den andra är 
att Stephens gjorde egna uppteckningar och trots eventuella svårigheter 
med språket dessutom var en duktig upptecknare. 

Hyltén-Cavallius skriver själv i ett brev från 1844 till sin far Carl 
Fredrik Cavallius om sitt samarbete med Stephens inför den första delen 
av Svenska folksagor. I brevet rapporterar han att Stephens bidrag främst 
bestått i att ”lämna citater och varianter”: 

 
Emellertid har jag, såsom väl torde skönjas, fått draga den tyngsta 
delen av lasset, men det betyder ingenting. Något må jag väl göra för 
S. Han har gjort mycket för mig.48 
 

I förordet till den första delen av sagosamlingen skriver de båda emeller-
tid att ”[vi] hafva för detta ändamål gjort vidlyftiga vandringar och resor 
genom fäderneslandets olika landskap, och upptecknat ett ganska stort 
antal sago-öfverlemningar ifrån folkets läppar”.49 Själv anger ju också 
Stephens i ovanstående brev till Collan från 1843 att han gjort egna in-
samlingar av sagor. Hyltén-Cavallius brev till fadern säger dessutom inte 
heller något om Stephens roll som upptecknare överlag, utan refererar 
enbart till arbetsfördelningen mellan dem inför första delen av folksagor-
na. 

När Jöran Sahlgren återutgav sagosamlingen under 1960-talet tillfoga-
de han två delar med tidigare outgivet material, däribland uppteckningar 
av Hyltén-Cavallius far.50 I inledningen till den fjärde delen påpekar 
Sahlgren att det ”torde vara föga bekant att Stephens dessutom var en 
kunnig upptecknare och en skicklig berättare av sagor. Förvånande är 
den säkerhet, varmed han behärskade sagostilen och det svenska språket 
överhuvud”.51 I Sahlgrens utgåva finns också sagor som uppges vara 
upptecknade av George Stephens: ”Trogen och Otrogen” från Västergöt-
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48  Som citerat i Bringéus, Gunnar Olof Hyltén-Cavallius som etnolog. En studie kring Wärend 
och Wirdarne, 1966, s. 106. 

49  Hyltén-Cavallius & Stephens, 1844, u.s. 
50  Sahlgren skriver att den ursprungliga utgåvan var tänkt att bestå av tre delar men då 

de två första inte sålde tillräckligt bra så avslutades aldrig utgivningen. De kvarstående 
sagorna som var tänkta att ingå i en tredje del är dock bevarade i manuskript (Sahl-
gren, ”Inledning”, Svenska sagor, del 3, 1965a, s. 7). Dessa återfinns i Sahlgrens utgåva i 
del tre och fyra (Hyltén-Cavallius & Stephens, Svenska sagor, del 3, 1965a; och Hyltén-
Cavallius & Stephens, Svenska sagor, del 4, 1965b). 

51  Sahlgren, ”Inledning”, Svenska sagor, del 4, 1965b, s. 8. 
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land och ”Havssaltets upphov” från Dalarna.52 Ytterligare uppgifter om 
dessa rörande exempelvis vem som förmedlat sagorna till Stephens anges 
emellertid inte.  

Utifrån detta tillsammans med Stephens egna uppgifter i ovanstående 
brev till Collan är det en rimlig slutsats att Stephens gjorde egna uppteck-
ningar av sagor. Dessa kom emellertid inte att ingå som en del i hans och 
Hyltén-Cavallius gemensamma utgåva. Här var Stephens uppgift snarare 
att komplettera med information om varianter och annat kringmaterial. 
Av allt att döma kom Stephens uppteckningar av sagor först i tryck i och 
med Sahlgrens återutgivning 1965. 

Bengt R. Jonsson för i Svensk balladtradition I en diskussion om Stephens 
upptecknade visor. Han utgår från det tryckmanus till de planerade 
delarna av Sveriges historiska och politiska visor som förvaras vid Kungliga 
biblioteket, och kommer fram till följande: 

 
Några uppteckningar ur folktraditionen har han [Stephens] däremot 
synbarligen icke gjort – härvid har kanske, trots Stephens’ mycket 
goda insikter i svensk filologi och svenskt språkbruk, språkliga svå-
righeter spelat in.53 
 

Som framgått ovan ger dock Stephens brev till Collan ett annat intryck. 
Det finns även ytterligare källor som talar för att han gjorde egna upp-
teckningar. Axel Olrik skriver exempelvis att Stephens gav sig ”ud bland 
Landbefolkningen, især i Cavallius’ Hjemstavn, Smaaland; han samlede 
gamle Bondekoner til Kaffe og Brændvin og skrev op, Viser og Æventyr, 
alt, hvad han kunde overkomme”.54 Olrik anger tyvärr inte varifrån han 
fått uppgiften, och det är därmed svårt att vare sig bekräfta eller avfärda 
den. 

Olrik och andra forskare anger alltså inte varifrån deras uppgifter om 
Stephens som upptecknare kommer. Överhuvudtaget finns det ett stort 
källkritiskt problem i frågan om Stephens själv gjorde uppteckningar 
eller ej i den tidigare forskningen. Emellertid bör Stephens egna brev till 
Fabian Collan anses ha ett högt källvärde eftersom dessa är hans egna be-
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52  Hyltén-Cavallius & Stephens, 1965b, s. 51 och 58. 
53  Jonsson, Svensk balladtradition I. Balladkällor och balladtyper, 1967, s. 529. Jfr också KB 

Vs 3 G.O. Hyltén-Cavallius & G. Stephens. Samling af svenska folkvisor, etc. 
54  Olrik, 1902, s. 409. Uppgiften är närmast ordagrant återupprepad i 1983 års upplaga av 

Dansk biografisk leksikon (Dehn-Nielsen, ”Stephens, George”, Dansk biografisk leksikon, 
fjortende bind Steenberg–Trepka, 1983, s. 99). 
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skrivningar. De utgörs inte heller av minnesfragment eller efterkonstruk-
tioner utan är samtida med när Stephens kan antas ha arbetat som inten-
sivast med samlingen.55 Slutsatsen är alltså att Stephens gjorde egna upp-
teckningar. I samma brev som föregående citat är hämtat från skriver 
Stephens vidare att han utöver att ha upptecknat sagor ”ifrån mundtligt 
föredrag”, även samlat in visor: 

 
Äfven, och för att desto säkrare vinna mitt ändamål, har jag samlat 
mundtligen ifrån vänner och bekanter och Käringar och Gubbar, 
öfverallt – och jag kan försäkra tit. att jag äger högst märkvärdiga 
gamla Kämpar-Visor tc. – fullkomligt okända för både Afzelius och 
Arwidsson, så att jag troligtvis kommer någon gång, att meddela 
dessa, i ett par tomer, till Svenska Allmänheten i Svensk tryck.56 
 

För att ytterligare styrka att Stephens gjorde egna uppteckningar av ett 
muntligt material hade det varit nyttigt att ta del av uppgifter om hans 
och Hyltén-Cavallius samarbete under Stephens tid i Stockholm. Den 
tidsperiod som då är av intresse är i första hand 1840-talet och därmed 
ungefär samma period som de bodde tillsammans. Från denna tidsperiod 
i deras samarbete finns dock i princip inga källor bevarade. Men antag-
ligen ligger det en hel del i Sahlgrens konstaterande att de, eftersom de 
bodde tillsammans, troligen hade ”rika tillfällen att samråda om sitt stora 
verk ’Svenska folksagor och äventyr’”.57 Detsamma borde gälla för deras 
samarbete om visorna. 

Utöver att tala om ”vänner och bekanter och Käringar och Gubbar” an-
ger inte Stephens vilka han gjorde sina uppteckningar av sagor och visor 
efter. I manuskriptsamlingen förekommer i några enstaka fall anteck-
ningen ”efter mundtligt meddelande”.58 Samma anteckning finns också i 
Stephens och Hyltén-Cavallius samlingar med de sagor som de inte 
själva gav ut. Sven Liljeblad har dragit följande slutsatser utifrån dessa 
anteckningar om Stephens meddelare: 
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55  För en diskussion om dateringen av manuskriptsamlingen, se min artikel (Eriksson 

2008), denna antologi. 
56  NB Coll.37.13, Brev från George Stephens till Fabian Collan, Stockholm 10.10.1843, 

understrykningar enl. original. ”Tit.” är förkortning på ”titulären”, ”tc.” på ”etcetera” 
och med begreppet ”tom” menas bokband som utgör del av ett större verk. 

57  Sahlgren, 1965b, s. 8 
58  Se t.ex. GSMS 495 ”Ifrån Vestmanland. Efter mundtligt meddelande”, understrykning 

enl. original. 
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For each record Stephens has noted the province where he obtained 
it, often with the addition “by verbal communication”. In many cases 
he only heard the story at secondhand or actually compiled one re-
cord from several originals, if one is to judge by notes such as “from 
written communications” or “from verbal communications” or, in 
some case, even “from both written and verbal communications”. 
Stephens did not note down who was the narrator of his folk tales 
except on certain occasions, when he obtained them from persons 
whose names he considered worth indicating specially, such as A. A. 
Afzelius and L. F. Rääf.59 

 
Trots att han själv inte namnger sina muntliga källor, var Stephens med-
veten om vikten av att gå systematiskt tillväga vid upptecknandet av 
muntligt material. Kanske en insikt han hade fått genom sitt eget arbete. 
Detta framkommer i ett förslag för uppteckning och bevarande av Islands 
outgivna folksagor och sånger, som han lade fram för Det kongelige nor-
diske oldskrift-selskab 17 juli 1845.60 

Stephens inledde sitt förslag med orden att han länge ”har beskjeftiget 
mig med det i Overskriften ommeldte Fag i Almindelighed” och föreslog 
därefter att ett cirkulär skulle sändas ut till präster, studenter och andra 
bildade män på Island för att uppmana dem till att göra uppteckningar 
bland allmogen. I förslaget presenterades tio områden för vad som borde 
samlas in: gamla folkvisor, barnvisor, lekar, folksagor, lokala sägner, 
gåtor, ordspråk, övertro, folkmyter samt mytiska namn på och säregna 
föreställningar om sol, måne etc.61 

Det intressantaste i förslaget är dock att han också ger metodologiska 
riktlinjer för hur upptecknandet skulle ske i praktiken. Detta gör han i 
form av fem förhållningsregler: 

 
A. Enhver Vise, Fortælling, Legende, Gaade o. s. v. maa skrives, for 
sig selv, paa et særskilt Stykke Papir, for at det senere kan, tilligemed 
andre tilsvarende, bringes i Orden af Vedkommende i Selskabets Ar-
chiv. For den större Tydeligheds Skyld og lettere Afbenyttelse i 
Fremtiden önskes alt helst skrevet med latinske Bogstaver. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

59  Liljeblad, ”Swedish folk tale collections. The Gustavus Adolphus academy edition of 
folk tales”, Folk-liv 1938 vol 1, 1938, s. 84. 

60  Stephens, ”Forslag til islændernes uudgivne folkesagns og sanges optegnelse og beva-
ring”, Antiquarisk tidsskrift. 1843–1845, 1845a, s. 191. Sällskapet biföll förslaget och ut-
ökade det till att också gälla Färöarna (a.a., 1845a, s. 191). 

61  A.a., 1845a, s. 191f. 



 

45 

B. At Tonen eller Melodien, saavidt muligt, tilföies eller angives for 
enhver Vise eller Sang især. 
C. At alt maa blive optegnet med den störste Troskab, uden at noget 
tages fra eller lægges til. 
D. Dunkle eller særegne locale, eller dialektiske Ord forklares i 
Margen, i Overeensstemmelse med den Mening, som den Frem-
sigende tillægger dem. 
E. Om mulig bör Meddelerens eller Fremsigerens Navn, Alder, 
Stilling og Opholdssted i ethvert Tilfælde optegnes.62  

 
För de uppteckningar som finns i manuskriptsamlingen har Stephens 
följt flera av sina egna förhållningsregler. Det är synd att han inte gjort 
detta fullt ut, särskilt för punkt E.63 Avsaknaden av uppgifter om vem 
som gjort uppteckningarna och vem som varit meddelare gör det i dag 
svårt att med säkerhet fastslå om några av uppteckningarna i samlingen 
är gjorda av Stephens och vilka det i så fall rör sig om. 

I Stephens uppräkning av områden, som borde vara intressanta att 
samla in material från, återfinns utöver gamla folkvisor även exempelvis 
barnvisor, lekar, sagor och gåtor. Detta återspeglas i hans manuskript-
samling, där det finns exempel på flera av dessa kategorier. I detta av-
seende var Stephens ense med andra samtida insamlare och upptecknare. 
Anna Ivarsdotter-Johnson påpekar i kapitlet ”Upptäckten av folkmusi-
ken” i tredje bandet av Musiken i Sverige, att från mitten av 1830-talet och 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

62  A.a., 1845a, s. 192, kursivering enl. original. Även på andra ställen understryker Step-
hens vikten av noggrannhet, vilket han ansåg var viktigt bland annat för att utgåvor av 
äldre handskrifter skulle kunna användas även av andra forskare. I en recension i Frey 
1845 skriver han bland annat: ”Föröfrigt är arbetet så noggrant och grundligen redige-
radt, att det med bästa vilja är svårt för oss att upptäcka några fel. Likväl kunna vi icke 
annat än både beklaga och ogilla, att icke alla legenderna blifvit utgifna med strängt 
särskiljande (igenom kursiv stil eller på hvad annat sätt som helst) utaf originalets text 
och Författarens egna upplösningar af de talrika förkortningar. Endast härigenom kan man, 
i språkligt hänseende, med full tillit begagna en sådan skrift, isynnerhet då den för 
första gången i tryck offentliggöres.” (Stephens, ”Theophilius in Icelandic, Low German 
and other tongues. From M. S. S. in the Royal Library Stockholm. By George Webbe 
Dasent”, Frey, tidskrift för vetenskap och konst. 1845. Häft. 1–6., 1845b, s. 46f., kursivering 
enl. original) 

63  I ett fall vet vi att Stephens har utelämnat information angående meddelare. Detta 
gäller en avskrift som i manuskriptsamlingen har titeln ”Oste-knoppen” (GSMS 51, se 
även Byrman, ”Nyfyndet ’Osteknoppen’ – språk, innehåll och tolkning”, denna anto-
logi). Texten har Stephens hämtat från en uppteckning i Arwidssons samlingar där det 
finns följande uppgift om meddelaren: ”Af En Småländsk piga sjungen uti Högby” (KB 
Vs 2:1 Handskrifterna till svenska fornsånger I, s. 725). 
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framåt breddades upptecknarnas intresse för den folkliga sången till att 
innefatta mer än ”enbart” ballader. Om Levin Christian Wiede (1804–
1882) skriver hon exempelvis att han hade en öppnare syn på folkkul-
turen än sina föregångare och att hans material omfattade ”muntligt tra-
derade visor av äldre karaktär (ballader, skämtvisor och barnvisor) och 
nyare visor ur skillingtryckens repertoar”.64 

Stephens diskussion brevledes med Fabian Collan i Helsingfors visar 
på att även han hade en bred syn på vad som var av intresse att bevara ur 
folkkulturen. År 1843 ber Stephens Collan att samla in skillingtryck av 
visor, historier och liknande.65 Collan ifrågasätter dock det vetenskapliga 
värdet i ”lösa, nyare visor och sånger” och motiverar sin invändning i en 
fotnot med ”emedan de icke utgått från folket utan esomoftast ifrån half-
bildade sockenrimmare, småherrar och småstads- samt brännvins-poe-
ter.”66 Stephens avfärdar dock Collans invändning med att enligt hans er-
farenhet kan det i den typen av tryck visserligen finnas ”skräp” men 
också sådant som är av stort värde: 

 
Allt detta, och mycket mera som jag omtala, visar –  
1. att ibland dessa så kallade slagdängor finnes en okänd grufva utaf 
dyrbara rariteter. och 
2. att det är hög tid att någon andteligen grundlade en fullständig 
samling innan det är för sent, – ty de dagligen försvinna, och deras 
tid är egentligen redan förbi.67 

Stephens och musiken 
Det är oklart om Stephens själv tecknade upp melodier. Däremot behär-
skade han noter och flera av de angivna melodierna i Växjösamlingen är 
skrivna av honom. Han verkar också ha lagt stor vikt vid musiken till vis-
texterna. År 1840 poängterar han exempelvis angående Svenska Folk-visor 
av Geijer och Afzelius och Svenska Fornsånger av Arwidsson i Foreign 
Quartely Review att en av utgåvornas stora förtjänster är att de också inne-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

64  Ivarsdotter-Johnson, ”Upptäckten av folkmusiken”, Musiken i Sverige. III Den nationella 
identiteten 1810–1920, 1992, s. 64. Hon påpekar också att Wiede och Rääf (liksom Step-
hens) hade ”tillägnat sig en aktningsvärd antikvarisk och filologisk lärdom” (a.a., 
s. 65). 

65  NB Coll.37.13, Brev från George Stephens till Fabian Collan, Stockholm 15.9.1843. 
66  KB Dep. 189:3, Brev från Fabian Collan till George Stephens, Helsingfors 1.10.1843, i 

original är ordet ”lösa” understruket. 
67  NB Coll.37.13, Brev från George Stephens till Fabian Collan, Stockholm 10.10.1843. 
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håller melodier. I artikeln beklagar han sig över att han inte har möjlighet 
att också återge balladmelodierna och att han genom detta inte kan göra 
balladerna rättvisa: ”indeed, in many cases, it leaves us the body, when 
the soul has fled.”68 

Stephens komponerade också egna melodier. Arbetet med att arrange-
ra melodierna lämnade han dock över till andra. Han anges exempelvis 
som kompositör till sången ”Sir Walter Raleigh’s song” (1838), arrange-
rad för gitarr, sång och piano.69 Vem som här har gjort arrangemanget 
framgår inte. I hans engelska översättning av Fritiofs saga förekommer 
melodier av olika tonsättare, bland annat Bernhard Henrik Crusell (1775–
1838). Men här finns också tre melodier komponerade av Stephens och 
arrangerade av G. Drake, Stockholm.70 En av dessa anges dessutom vara 
gjord ”in imitation of the Ballad-Style”.71 

Även till hans melodram Revenge, or Woman’s love komponerade han 
flertalet av melodierna. Totalt ingår sjutton kortare och längre sånger i 
dramat. Av dessa har Stephens skrivit texten till åtta av dem och melo-
dierna till tretton. Övriga texter och melodier är bland annat över-
sättningar av svenska ballader.72 Melodierna till Revenge, or a Woman’s 
love är alla utom två satta för piano av tonsättaren Bengt Willhelm Hall-
berg (1824–1883).73  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

68  Stephens, ”The Old Popular Ballads and Songs of Sweden”, Foreign Quartely Review 25, 
1840, s. 29. Han ger också en karaktäristik av de skandinaviska melodierna: ”We must 
therefore be content with the explanation, that the prevailing tone of these old Scandi-
navian melodies is simple and melancholy; that many of them have a certain family 
likeness with the ancient songs of Ireland and Scotland; and that a considerable num-
ber are eminently beautiful” (a.a., 1840, s. 29f). 

69  Stephens, Sir Walter Raleigh’s song. A canzonet. Words from Shakespeare and his friends. 
London 1838. With melody and accompaniment. For the Piano or Guitar, 1838. 

70  ”Balder’s Pyre”, ”Fritiof cometh to king Ring” och ”Frithiof on his father’s barrow” 
(Tegnér, 1839, s. 129, 161 och 201). 

71  ”Fritiof cometh to king Ring” (a.a., 1839, s. 161). 
72  Hallberg & Stephens, Seventeen songs and chants, etc. to professor George Stephen’s melo-

drama Revenge, or woman’s love, u.å. Enligt Lagerholm, ”Bengt Wilhelm Hallberg. En 
musikens man i Landskrona på 1800-talet”, 1993, bilaga 3, komponerad 1856. Se även 
Stephens, 1857. 

73  Hallberg var god vän med Stephens och lärde troligen känna honom via Bildningscir-
keln i Stockholm, där Hallberg under en tid var sånglärare och dirigent. De behöll kon-
takten med varandra även efter Stephens flytt till Köpenhamn (Lagerholm, 1993, s. 14). 



 

48 

I ett brev från Svend Grundtvig från 1845 framgår att Stephens sjöng.74 
Han var också intresserad av musikinstrument. Bland det som finns kvar 
av hans samlingar vid Huseby bruk finns bland annat två bronslurar, ett 
vallhorn, näverlurar samt en kantele.75 Vid Växjö stadsbibliotek förvaras 
dessutom en större samling med musikalier skänkta av George Stephens 
och hans son Joseph 20 november 1893. I ackvisitionskatalogen för Wexiö 
Läroverksbibliotek anges att dessa uppgår till 1 276 nummer av diverse 
tonsättare.76 

Sökandet efter en angloskandinavisk dialekt, 
forntiden och balladerna 
Stephens efterlämnade en enorm publikationslista med allt ifrån veten-
skapliga artiklar, skrifter och kommenterade utgåvor, till debattinlägg, 
referat, dikter och pjäser. Hans texter publicerades dels i diverse tidskrif-
ter, företrädesvis skandinaviska och engelska, dels i olika dags- och 
veckotidningar. I sina texter tar Stephens upp många ämnen till behand-
ling. Grovt sett kan de delas in i två huvudkategorier: texter som på 
något sätt behandlar språkhistoriska frågor och texter skrivna inom en 
politisk skandinavistisk kontext. Detta gäller både för hans vetenskapliga 
produktion och för hans litterära produktion (bestående av till exempel 
dikter, pjäser, balladöversättningar och liknande). Gemensamt för många 
av hans texter inom båda kategorierna är dessutom att de ofta var ett led 
i hans sökande efter ett gemensamt ursprung mellan Skandinavien och 
˝det fjärde skandinaviska landet˝: England. I detta ingick också hans 
teorier om en forntida angloskandinavisk dialekt. 

Troligen var sökandet efter en angloskandinavisk dialekt en viktig ut-
gångspunkt för Stephens studier av runor, äldre manuskript och gåtor. 
En annan utgångspunkt var hans språkhistoriska och filologiska intresse. 
Detta gäller för övrigt inte enbart hans texter, utan även hans föredrag, 
skandinavistiska pläderingar i pressen och argumentationer i hans korre-
spondens. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

74  KB Dep. 189:4, Brev från Svend Grundtvig till George Stephens, Köpenhamn 6.8.1845, i 
vilket Grundtvig skriver: ”Tak for alle Deres gode Råd, smukke sange og prægtige 
’Sagor’; De har i den kort Tid, De var her, bidraget usigelig meget til min Opdragelse.” 

75  Besök vid Huseby bruk, 17.6.2007. 
76  VK Landsbiblioteket i Växjö. Ackvisitionskataloger 1886–1899. DI a:1. 
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En angloskandinavisk dialekt i teori och praktik 
Att Stephens språkintresse tydligast yttrade sig i hans sökande efter ett 
gemensamt ursprung för engelskan och de skandinaviska språken är 
något som kommenteras av i stort sett alla som skriver om honom.77 Själv 
kallade han det han eftersökte för ”the Scando-English dialect”.78 

Stephens efterforskningar rörande en angloskandinavisk dialekt utgick 
från hans teorier om att England under folkvandringstiden huvudsakli-
gen befolkats av invandrande skandinaviska och inte tyska folkgrupper. 
Det senare ansåg han var ett felaktigt antagande och ”misstaget” att 
engelsmän är tyskar utredde han närmare i ett tal för Konstnärsgillets 
”dam-soirée” i april 1851. I talet, som utförligt refererades i tidningen 
Bore, presenterade han sin teori om hur de olika engelska folkgrupperna 
under folkvandringstiden (”i första hälften af 5:te seklet”) kom till Eng-
land samt de olika gruppernas ursprung. Hans utgångspunkt var att det 
fanns tre grupperingar av germaner: sydgermaner (tyskar), nordgerman-
er (skandinaver) samt den förenande länken medelgermanerna (de 
”Platt-tyska folkstammarne”, engelsmän, holländare med flera). 

Syftet med Stephens argumentation var att visa att huvudparten av de 
engelska folkstammarna var nordgermaner, det vill säga skandinaver. 
Han menade att England består av tre medelgermanska riken och fem 
nordgermanska (skandinaviska). Bland de nordgermanska stammarna 
identifierade han två folkgrupper, juterna och anglerna:  

 
Deremot intogs hela det öfriga landet af Nord-Germaniska (Nordiska, 
Skandinaviska) ”folkefärd,” Juterna nemligen, från Norra Jylland, 
hvilka upprättade konungariket Kent (med ön Wight och en del af 
Hampshire), samt Anglerna, en folkestam, hvilken bildade öfvergång-
en ifrån de rent Skandinaviska till Medel-Germaniska stammarne. 
Anglerna upptogo hufvudsakligen Södra Jylland, och grundlade 4 
riken i England, upptagande ungefär 2 tredjedelar af hela landet. Att 
de bildade öfvervigten visas deraf, att de gåfvo sitt namn till både 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

77  Till dessa hör Henry Bradley som skriver: ”Finding that the Scandinavian languages 
afforded valuable aid in the elucidation of dialectal etymology, he was led to the erro-
neous conclusion that English was essentially a Scandinavian and not a German 
language. This paradox he never abandoned, and in his later years he maintained it 
with a zeal which owed something of its intensity to his anti-German political 
prejudices.” (Bradley, 1898, s. 173). 

78  Kabell, 1996, s. 21. 
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landet (England) och språket (English) ända ifrån 7:de århundra-
det.79 
 

Sin argumentation underbyggde han ytterligare genom att visa på ”rent 
Skandinaviska elementer uti Englands befolkning” som tillkommit under 
de följande århundradena. Främst ansåg han att gemensamma drag i 
språken stödde hans teori. Men även engelsmännens ”gamla hedniska 
tro” (som han menade ”på ett märkligt sätt” liknade skandinavernas) och 
likheter i ”Folk-egenskaper” (”samma klarhet, praktiska förstånd, tapper-
het och dygd”) menade han stödde teorin.80 

I sin fortsatta verksamhet var det främst språket som Stephens riktade 
in sig på. Från början av 1850-talet och framåt återkommer Stephens i 
sina texter ett flertal gånger till fornengelskans koppling till de fornnor-
diska språken. Som nämnts såg han fornengelskan som ”den fjerde nor-
diska tungan”.81 En konsekvens av detta var att han utvecklade ett bland-
språk som enligt Olrik ”virkeliggjorde Tanken om en scando-anglic dia-
lect”.82 Även i andra sammanhang använde han ett arkaiserande språk, 
till exempel i översättningar av dikter, här beskrivet av Henry Bradley: 

 
His translation of the Anglo-Saxon poem on ’The Phænix,’ in the 
alliterative metre of the original, published in the thirtieth volume of 
the ’Archæologia’ (1844), attracted attention by its extreme ingenuity, 
though in other respects it is deserving of little commendation, being 
written in a pseudo-archaic dialect almost unintelligible to ordinary 
English readers. The jargon adopted in this translation was still fur-
ther developed in Stephens’s later English writings, which abound in 
anglicised Scandinavian words such as ’mole’ for language, and in 
foreign idioms.83  
 

Troligtvis var även Stephens användning av ”ð” istället för ”th”, som 
sporadiskt återfinns i hans korrespondens, en del av detta. Tidigaste 
exemplet som jag har funnit är i ett brev från honom till Svend Grundtvig 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

79  Tal av Stephens, enligt referat i Bore 9.4.1851, ”Konstnärsgillet dam-soirée”, kursivering 
enl. original. 

80  A.a. 
81  Stephens, Ett forn-svenskt legendarium, innehållande medeltids kloster-sagor om helgon, påf-

var och kejsare ifrån det I:sta till det XIII:de århundradet. Andra bandet, 1858a, s. 1301. 
82  Olrik, 1902, s. 411. 
83  Bradley, 1898, s. 173. 
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från 1851.84 Stephens var inte ensam om att införa ð som skrivtecken åren 
runt 1850. År 1846 använde norrmannen Peter Andreas Munch (1810–
1863) ð, när han publicerade en folkvisa med titeln ”Ásgarðsreiðin”.85 
Folkvisan var troligen upptecknad av den norske insamlaren M. B. Land-
stad (1802–1880), som i sin tur tog intryck av Munchs användande av ð, 
när han 1853 gav ut sina uppteckningar i samlingen Norske Folkeviser. I 
Landstads utgåva används ð som ett specialtecken för ”stumt d”.86 

Stephens kände troligen till Landstads utgåva av norska folkvisor, men 
han använde inte ð som ersättning för ”stumt d”, utan som ersättning för 
tonande frikativa. Hans användning motsvarar därmed det sätt som teck-
net används inom det isländska skriftspråket, det vill säga med samma 
uttal som engelskans ”th”. Men Arne Torp menar att Landstads mål-
sättning med att använda ð i Norske Folkeviser var antikvariskt och att 
hans målgrupp i första hand var ”den intellektuelle eliten”.87 Även om 
Stephens användande av ð inte motsvarade Landstads, var troligen hans 
syfte med att använda tecknet likartat. Ett exempel på Stephens an-
vändning är följande utdrag ur ett brev till Klemming, daterat 1 juni 1854:  

 
Enough about ðe ”visor” tc. I propose ðat you keep ðe duplicates 
yourself. I will also send you my whole collection on Swedish visor 
tc. which I have here. Add ðe whole togeðer, and eiðer keep ðem in 
your own library or give ðem to Lund.88 
 

Observera att Stephens inte talar om språk utan om dialekter när han 
diskuterar frågan om en gemensam angloskandinavisk dialekt. Denna 
distinktion mellan språk och dialekt utvecklade han successivt under en 
längre period, men fullt utvecklad är den först i hans senare texter. Till 
dessa hör skriften Is English a German language?, som är en engelsk över-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

84  DFS 1910/33, Brev från George Stephens till Svend Grundtvig, Stockholm 1.5.1851 (se 
även ovanstående citat ur brevet). I manuskriptsamlingen förekommer detta också, 
t.ex. GSMS 96 med titeln ”ÐE MAIDEN AND ÐE BIRCH”. 

85  Torp, ”’Fer mánen skine og veginne felle sá vide’: Om språkforma i Norske folkeviser”, 
Tekst og tradisjon. M. B. Landstad 1802–2002, 2003, s. 80.  

86  A.a., s. 81ff. Torp menar att Landstad även hade kännedom om Hammershaimbs sam-
tida arbete med att få fram ett normaliserat färöiskt skriftspråk, vilket också bidrog till 
Landstads användande av ð (a.a., s. 81). 

87  A.a., s. 93. Landstads användning av ð skiljer sig alltså från Aasens, vars målsättning 
istället var att få fram ett allmänt skriftspråk som hela norska folket kunde använda. 

88  KB Ep K 3:12, Brev från George Stephens till Gustaf Edv. Klemming, Köpenhamn 
1.6.1854. 
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sättning av ett föredrag som Stephens höll i Köpenhamn 1890. I den för-
klarar Stephens skillnaden mellan språk och dialekt, och konstaterar att 
det egentligen inte finns några språk, ingen engelska, skandinaviska, 
danska, italienska: 

 
What is called English, and the rest, is an always-changing conven-
tional tung, chiefly fixt by the seat of Government and its local litera-
ture should such exist, and in ”civilized” lands by Public Schools, 
Universities and the Police of Public Instruction. 
 What really is, and always has been, is Dialects, and Dialects with-
in and crossing Dialects, mixt ever-sliding folk-talks, the result of 
many causes – loose Migrations, Emigrations, Immigrations; continu-
al wars, Civil and Uncivil; many chiefs but no center; the little ”Rike” 
altering with every King-feud; contact with other lands in foray or 
commerce, and with other talks from slave-folks and slave-servants; 
the in-coming of foreigners, which has always taken place, and 
which silently influences the home-speech; even mere personal or fa-
mily defects or pecularities in the pronunciation of certain sounds or 
letters.89 
 

Han diskuterar i skriften även gamla skandinaviska folktal (”folk-talks”) 
och menar att det finns få uppgifter om dessa på grund av bristen på 
samtida källor. Källäget gör också, menar han, att kunskaper om ett forn-
tida skandinaviskt folktal med fördel kan sökas på runstenar funna i 
England. Dessa är äldre än de som finns bevarade i Skandinavien och 
ligger därmed närmare den tid då en angloskandinavisk urdialekt tala-
des.90 

Stephens och forntidskunskapen 
Huvudparten av Stephens vetenskapliga produktion handlar som fram-
gått på olika sätt om äldre tidsepoker. Under sin Stockholmstid stu-
derade han främst äldre manuskript förvarade vid Kungliga biblioteket. 
Intresset försköts med tiden alltmer åt studiet av runor, vilket bland 
annat ledde fram till The Old-Northern Runic Monuments of Scandinavia. De 
historiska källor som Stephens studerade i sina språkhistoriska och 
filologiska studier förändrades därmed från studiet av medeltida hand-
skrifter till runinskrifter. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
89  Stephens, Is English a German language?, 1890, s. 5f., kursivering enl. original. 
90  A.a., s. 6–12. 
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Paralleller till Stephens tidsmässiga förskjutning återspeglas i den sam-
tida fornforskningen. ”Forntiden” var under 1800-talet ett av de begrepp 
som genom framväxten av nya vetenskapliga grenar förändrades och ny-
anserades. Under seklets inledande år stod forntidskunskap mer eller 
mindre för all forskning om ”det forna, gårdagshändelser såväl som den 
allra äldsta forntid”.91 Forskningsfältet var dessutom, med dagens ögon 
betraktat, ett ytterst heterogent fält och ”innefattade all mänsklig aktivitet 
från människans uppkomst intill föreliggande tid”.92 

Under första halvan av 1800-talet diskuterades inom arkeologin (eller 
”fornsakskunskapen”) när i historien som forntiden infallit. Tidigare 
hade man utgått från den bibliska kronologin för att bestämma världens 
ålder till ungefär 4 000 f.Kr. I takt med att kunskaperna utvecklades kom 
den tidsliga inplaceringen av forntiden att förskjutas bakåt.93 Ett viktigt 
steg för detta var tillkomsten av relativ datering och indelningen av forn-
tiden i stenålder, bronsålder och järnålder. Indelningen utarbetades ur-
sprungligen av den danske forskaren Christian Jürgensen Thomsen 
(1788–1865). Hans Oldnordisk Museum, vars samlingar var ordnade efter 
detta system, öppnade för allmänheten 1819, men det var först 1839 som 
en första skriftlig redogörelse för hans arbete publicerades (Ledetraad til 
Nordisk Oldkyndighed). En viktig person för att befästa och sprida Thom-
sens treperiodssystem var Jens J. A. Worsaae (1821–1885), bland annat 
genom boken Danmarks Oldtid (1843).94 Stephens tog del av den här ut-
vecklingen. Bland annat refererade och diskuterade han Worsaaes forsk-
ning och slutsatser i Gentleman’s Magazine och andra tidskrifter.95 

Vid början av 1800-talet utgick fornforskarna från att det alltid fanns 
skriftliga källor till de viktigaste historiska händelserna så långt tillbaka 
som till skapelsen.96 Textforskningen hade därför inom fornforskningen 
varit helt dominerande ända sedan 1600-talet fram till början av 1800-
talet. Under första halvan av 1800-talet breddades emellertid synen på 
vad som ansågs som relevanta historiska källor. Nu kom fornforskarna 
att intressera sig för tre olika källtyper: materiella källor (fysiska lämning-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
91  Molin, Den rätta tidens mått. Göthiska förbundet, fornforskningen och det antikvariska land-

skapet, 2003, s. 26. 
92  A.a., 2003, s. 27. 
93  Trigger, Arkeologins idéhistoria, 1993, s. 93f. 
94  A.a., 1993, s. 96–105. 
95  Se t.ex. Stephens, On an earlier and later period in the stone age, 1862a; Stephens, The stone 

age – one or two?, 1862b; och Stephens, The age of bronze, and the early iron period, 1863. 
96  Trigger, 1993, s. 93f. 
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ar samt vad man kunde observera i landskapet), textbundna minnen och 
immateriella minnen (till exempel existerande muntliga traditioner).97 

Under sitt liv kom Stephens främst att studera de två sista källtyperna, 
textbundna minnen (till exempel manuskript och runinskrifter) och 
immateriella minnen (till exempel visor, sagor och gåtor). Men han in-
tresserade sig också, om än i mindre utsträckning, för materiella minnen, 
bland annat genom att införliva dem i sina samlingar. Sett utifrån val av 
källmaterial var Stephens alltså en god representant för 1800-talets forn-
forskare. 

Källmaterial såsom medeltida handskrifter och olika typer av immate-
riella minnen behandlar Stephens främst i sina publikationer från sin 
Stockholmsperiod. Med runforskningen försköts hans intresse allt mer 
mot äldre skriftliga källor. I flera av de biografiska artiklarna om 
Stephens påpekas att han i och med flytten till Köpenhamn övergav sin 
folkloristiska forskning till förmån för runforskning och därmed ändrade 
sin forskningsinriktning. Källan till uppgiften är ett anonymt uttalande 
som mer eller mindre ordagrant återupprepas i på varandra byggande 
biografier.98 Men med kunskap dels om Stephens forskning, dels om ut-
vecklingen inom den samtida fornforskningen, är det tydligt att förskjut-
ningen snarare gällde vilken tidsperiod som hans källmaterial härrörde 
från än ett helt nytt forskningsfokus. Helt slutade han inte heller att be-
handla källmaterial från medeltiden och senare. Bland annat publicerade 
han artiklar om legendvisor i Dansk Kirketidende under perioden 1852–
1862.99 

Studiet av hur äldre tider återspeglas i olika typer av källmaterial var 
en röd tråd i Stephens forskning under hela hans liv. Detta var inte minst 
märkbart i hans sökande efter en angloskandinavisk dialekt. Det som han 
tidigt i sin forskarbana argumenterade för med hjälp av folkvandrings-
teorier, gemensamma ord och seder och likheter i folklynne, kom han 
emellertid i slutet av sin forskarkarriär att argumentera för med hjälp av 
runfynd i Skandinavien och England. 
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97  Molin, 2003, s. 28f. 
98  Se t.ex. Olrik, 1902, s. 410. 
99  Se Stephens, George, ”Viser om Christi Barndom”, Dansk Kirketidende, 2.5.1852, (1852); 

Stephens, ”Den hedenske Konge-Datter i Blomster-Haven”, Dansk Kirketidende, 
9.5.1858, (1858b); Stephens, ”Den fjerde Nordiske Steffans-Vise”, Dansk Kirketidende, 
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Enligt Stephens var det inte enbart fornlämningarnas uppgifter om en 
angloskandinavisk dialekt som gjorde dem värda att studera. Forntiden 
var också en källa till förståelse av hans egen samtid. Hans åsikter om 
hur forntiden var varierar dock i hans texter. Ibland beskriver han den 
som en företrädare för en livsstil och för värderingar som han upplevde 
saknades under mitten av 1800-talet. Ibland beskriver han den som en 
vild och grym tidsperiod. 

Att studera äldre tiders källor var för Stephens dessutom ett sätt att få 
kunskap om respektive periods ”inre lif”, till skillnad från tidigare forsk-
ning som han ansåg mer hade fokuserat på historiens yttre politiska hän-
delser. Med detta menade han att äldre källor kunde förmedla kunskaper 
om hur äldre tiders folk hade tänkt, känt och upplevt världen. Han ansåg 
också att man i studiet av äldre tider skulle utgå från källornas samtid för 
att rätt kunna tolka och förstå deras innebörd. Detta innebar att äldre 
tiders skriftliga lämningar skulle tolkas utifrån sina egna förutsättningar 
och inte utifrån en 1800-talskontext. 

Denna inställning hade Stephens gemensam med Svenska fornskrift-
sällskapet, vilket faller sig naturligt då han var en av sällskapets in-
stiftare. En följd av detta var att Stephens och andra i sällskapet utifrån 
källorna de studerade ville bilda sig en uppfattning om respektive tids-
periods utvecklingsstadium. På så sätt försökte de beskriva folkets ut-
vecklingshistoria och, i förlängningen, förstå vad som hade lett fram till 
samtidens (1800-talets) folkkaraktär.100 

Stephens studier av äldre tider bör alltså lika mycket ses som historiska 
studier av tidigare tidsperioder som sökandet efter en förståelse av den 
egna samtiden. Detta framkommer tydligast i en relativt tidig text av 
Stephens, förordet till utgivningen av Svenska medeltidens kloster- och hel-
gona-bok; en samling av de äldste på svenska skrifne legender och äfventyr. I. S. 
Patriks-sagan från 1844. Här menar Stephens att studiet av ett äldre käll-
material med fokus på förfädernas ”icke blott yttre, utan äfven inre och 
sedliga utveckling” leder vidare till en ”lefvande, storartad, förädlad folk-
arkeologi”. Denna borde i sin tur så småningom leda fram till en ”klar, och 
lärorik utläggning af folk-stammens framsteg och odling, ifrån hedenhös 
ända till vår nyare tid!”.101 Självklart ligger dessa tankegångar mycket 
nära idén om folklynne, ett folks nationalkaraktär och liknande. 
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100  Collijn, 1944. 
101  Stephens, 1844, s. If., kursivering enl. original. 
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Även studiet av visor kunde ge information om äldre tiders tro och an-
vändande av till exempel symboler. I förordet till Sveriges historiska och 
politiska visor från 1853 uttrycks detta med orden: 

 
Vi hafva trott det icke vara utan sin vigt, och minst för en nation med 
häfder som de Svenska, att i den historiska visan omedelbart lära 
känna det sätt, hvarpå folket sjelft, under vexlande yttre öden, ut-
trycka sin innersta känslostämning och sin uppfattning af tids-för-
hållanderna.102 
 

Men redan under början av 1840-talet uttalade sig Stephens om visorna 
och balladernas förmåga att återspegla äldre tiders ideal och levnadssätt. 
I artikeln ”The Old Popular Ballads and Songs of Sweden” från 1840 skri-
ver Stephens om balladerna: 

 
They throw us back at once into a national era, a condition of the 
popular ranks and a tone of feeling which will never return to us in 
European life. How fresh, how invigorating are our sensations in 
mingling once more with the simple habits of the past! The foray, the 
hunting-party, the pirate expedition, and the battle-field, are continu-
ally crossing and intermingling with the peasant’s cottage, the flock 
of the shepherd, and the maiden’s amour in the stilly wood. We be-
come familiar with every class, we recognize every type. The chief-
tain, fierce and gloomy – the young knight, ”out on adventures” – 
the eager lover, ”Burning like a furnace” – and the artless village girl, 
or the proudly beautiful but simply affectionate high-born ladye, be-
come, as it were, of the same household with ourselves.103 
 

Han menar vidare att balladlitteraturen dessutom har en moralisk karak-
tär och att nutidens läsare genom den blir ”penetrated with the simple 
virtues of a period when they were characteristic of the population”.104 
Inte nog med det, balladen förmedlar också historiska uppgifter om forna 
tiders känslor, seder och klädsel.105 Om balladens karaktär skriver han 
slutligen följande: 
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102  Hyltén-Cavallius & Stephens, 1853, s. III. 
103  Stephens, 1840, s. 25, kursivering enl. original. 
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The old ballad literature also gains materially by nothing in it being 
forced. Composed in times when there was neither press nor criti-
cism, affection nor effect-seeking, premature feeling nor pretended 
taste, it was the instinctive and gradually moulded speech of heart to 
heart, relating many a ”peril dire” by land and sea, or the real acci-
dent of a past age transformed into the rhymed legend of the next 
[…] or the poetry of love interpreted in some affecting story to the 
passionate stripling, or to melancholy age; or the national super-
stitions clothing with unreal forms the laughing wave and the ”ever-
lasting wood.” In all these cases the object was simply one – to move. 
This one point gamed, the bard received his well-earned plaudit. The 
song was eagerly retained by many a listener; and now that age upon 
age has rolled by, thousands of these fine old ballads live, while the 
authors of every one of them have long since been forgotten.106 
 

Även balladerna förmedlade alltså enligt Stephens äldre tiders syn på 
livet och genom dem kunde nutiden få möjligheten att återuppleva och få 
insikt i förfädernas liv och äventyr. Balladerna framstår i artikeln som 
förebilder i den mening att de är efterlämningar och företrädare för en tid 
som till sin karaktär skilde sig från Stephens samtid. Främst är det 
balladen som förmedlare av ideal som han lyfter fram, men den är också 
exempel på en annan tidsanda.  

Utöver Stephens och Hyltén-Cavallius utgåva Sveriges historiska och po-
litiska visor från 1853 förekommer det ballader i någon form i flera av 
Stephens publikationer. Dels skrev han om ballader och om balladut-
gåvor, dels använde han balladformen som underlag till egna balladlik-
nande dikter. Men bland hans publikationer återfinns enbart ett fåtal ar-
tiklar som specifikt behandlar ballader. Till dessa hör en svit med artiklar 
publicerade i Dansk Kirketidende från 1852 till 1862. Av de fyra som jag 
har funnit handlar samtliga om legendvisor. Den första publicerades i 
maj 1852. I den presenterar Stephens två legendvisor som han funnit i en 
”temmeligen sällsynt afhandling” av Erik Pontoppidan den yngre, död 
1764.107 Artikeln har dessutom kompletterats med en engelsk översätt-
ning av en dansk ballad som fått titeln ”Saint Stephen and king 
Herod”.108 Några år senare fortsätter Stephens att rapportera om legend-
visor i Dansk Kirketidende. Vid detta tillfälle är det olika versioner från 
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106  Stephens, 1840, s. 27f, kursivering enl. original. 
107  Stephens anger att titeln på avhandlingen är Everirculum Fermenti Veteris, seu Residuæ in 

Danico Orbe cum Paganismi tum Papismi Reliqviæ (Stephens, 1852, s. 290). 
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skilda tidsperioder av en legendvisa som han diskuterar. Artikeln är för 
övrigt ett belysande exempel på när Stephens beskriver hur olika tidsåld-
rars ”inre lif” kan återspeglas i balladtexter. Samma typ av resonemang 
använde han också i andra sammanhang, till exempel när han skrev om 
medeltida legender: 

 
Denne vise, i disse trende former, giver et slaande exempel paa den 
gamle tids djerve symboliserende skaber-kraft og høje poetiske flugt, 
i forening med en dyb men enfoldig barne-tro – thi de udvikles sam-
men – og den senere tids svage og prosaisk-materialistiske op-
fattelse.109 
 

I Dansk Kirketidende publicerade Stephens de kommande åren åtminstone 
ytterligare två versioner av legendvisor, närmare bestämt två Staffans-
visor.110 

Oftast när ballader ingår i någon av Stephens publikationer är det i 
form av bearbetningar eller som modeller för nyskrivna texter och melo-
dier. En av de publikationer där han använde ballader är hans melodram 
Revenge, or Woman’s love som publicerades 1857. Om hans användning av 
ballader i melodramet skriver Wawn: 

 
The intertextual plumage is plucked from the wide range of extant 
”Old Northern” popular (as Stephens regarded it) tradition, much of 
it (then) recently rediscovered, reassembled and edited in Scandina-
via following the example of the Brothers Grimm in Germany. […] 
Thus Sibert’s love serenade to Elfwina performed under her garden 
window (48-9) derives from Arwidsson’s Svenska Fornsånger, as does 
the aubade (12-13) sung to Rowena by her maid Ethelfleda; ”the 
Sweet Rescue, or the Maid that was Sold Away” (29-33) as sung by 
women at King Eric’s court is a ballad recycled from Geijer and Afze-
lius’s Svenska Folkvisor; and Rowena in her minstrel disguise re-
sponds to an heroic ballad (54-6) from the (for Stephens) unusually 
good-humored Viking Gudmund with the Middle English lyric 
”Summer is i’comen in” (57). When to these popular songs are 
added, along with Sibert’s Old English prayer, the English soldier’s 
battle song (51-2, from The Battle of Brunanburh), not to mention the 
temple priest chants (36-9) which were Stephens’s own creations in 
the alliterative style of Eddic verse, the overall effect is to achieve, at 
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109  Stephens, 1858b, s. 314f. 
110  Stephens, 1861, och Stephens, 1862c. 
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least for the duration of the play, the prized Old Northern literary 
linkage between Old Icelandic, Old English, Middle English, and Old 
Swedish as translated or paraphrased into nineteenth-century Eng-
lish.111 
 

I Revenge, or Woman’s love finns exempel på Stephens översättningar till 
engelska av gamla svenska balladtexter. Men flera av texterna i melodra-
mat är Stephens egna.112 Balladstrofernas uppbyggnad med omkväden är 
dessutom en form som Stephens flera gångar använder i sina dikter och 
tillfällighetsverser. Följande är ett utdrag ur dikten ”Gange Rolf” från 
1856 med slutomkvädet ”Stand fast, Brothers! shoulder to shoulder!”, där 
första strofen lyder: 

 
Down from Old Norroway’s dim-seen coast, 
On his Wiking war-horse good, 
Came Gange-Rolf, himself a host, 
And kemps many by him stood. 
Stand fast, Brothers! shoulder to shoulder!113 
 

Även balladmelodierna använde sig Stephens av som inspiration till 
egna kompositioner. En av hans kompositioner i Fritiofs saga uppges 
exempelvis vara gjord i ”Ballad Style”.114 Utöver att vara en källa för att 
få insikt i äldre tiders liv, att vara med Wawns ord ”voice-prints of the 
popular past”,115 var alltså balladerna för Stephens dessutom en kompo-
sitionsform som kunde sättas in i en ny kontext och som kunde inspirera 
till nyskapande av olika slag. 

Stephens och den politiska skandinavismen 
Som redan framgått var studiet av äldre källor för Stephens inte enbart 
grundade i ett intresse för äldre tiders folk. Studiet av de äldre källorna 
var också något som han ansåg var nödvändigt för att fullt ut kunna för-
stå olika folkgruppers egenskaper och hur olika folkgrupper är besläkta-
de med varandra genom historia, seder, gemensamma lynnen och, inte 
minst, språk. Han var dessutom mer handgripligen engagerad i sin sam-
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tid, och då främst som politisk skandinavist. Stephens engagemang i 
skandinavismen var nära knutet till hans intresse för forntiden. 

Skandinavismen vilade på idén om att folkgrupper som förenades av 
likartad kulturell, språklig, etnisk bakgrund även politiskt borde vara fö-
renade. Denna i grunden romantiska idé hade under 1800-talet flera ge-
mensamma drag med bland annat den tysknationalistiska rörelsen. Att 
utifrån den gemensamma skandinaviska historien försöka visa att de 
skandinaviska grannarna borde bli en gemenskap var dock inte oproble-
matiskt. Detta berodde bland annat på att de skandinaviska länderna i 
flera omgångar legat i krig med varandra. Det var alltså svårt att använ-
da den tid som låg närmast i historien för att argumentera för att de skan-
dinaviska länderna skulle förenas. Därför blev skandinavisterna tvungna 
att söka sig ännu längre tillbaka i tiden för att finna sitt gemensamma 
(fredliga) ursprung. Det fann de i forntiden.116 

1800-talets skandinavistiska strömningar brukar efter Julius Clausen 
grovt delas in i tre på varandra följande faser: den litterära skandinavis-
men, den politiska skandinavismen samt kulturskandinavismen.117 Step-
hens var anhängare av den politiska skandinavismen. Ett viktigt uttryck 
för den var studentmötena, det första i Uppsala 1843. Mötena betraktades 
inledningsvis med skepticism från de styrande skikten i Sverige och Dan-
mark. Studentmötet i Uppsala 1843 sågs exempelvis som ett angrepp mot 
Carl XIV Johan, vilket medförde att Oscar I förhindrade ett planerat möte 
i Köpenhamn 1844.118 När Oscar I:s förhoppningar att återfå Finland 
grusades i samband med Krimkriget kom emellertid hans inställning till 
skandinavismen att 1856 förändras. 

Perioden 1842–1864 var den politiska skandinavismens era. Under 
dessa år utgick de flesta skandinavistiska initiativ från Danmark. Detta 
berodde på att de danska nationalliberalerna önskade att säkra området 
från Slesvig till floden Ejder som danskt område: 

 
Avsikten var att skydda de dansktalande ehuru i allmänhet på tyska 
administrerade bönderna i Sönderjylland, men haken låg i att den 
tyskspråkiga befolkning som också fanns i Slesvig därigenom skulle 
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116  Grandien, Rönndruvans glöd. Nygöticistiskt i tanke, konst och miljö under 1800-talet, 1987, 
s. 23f. 

117  Grandien, ”Tiden före 1891. Grogrunden”, Skansen under hundra år, 1991, s. 18f. Jfr även 
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låsas inom den danska – och nordiska – sfären. De spänningar som 
blev följden av dessa konkurrerande nationalitessträvanden ledde till 
de båda krigen mellan Danmark och Tyskland, första gången 1848–
50, andra gången 1864.119 
 

Att slutpunkten för den politiska skandinavismen oftast sätts till 1864 
beror på att den svensknorska unionen då inte kom till Danmarks hjälp 
mot Tyskland, vilket slutade med att Danmark tvingades avstå Slesvig, 
Holstein och Lauenburg till Preussen.120 

Att Stephens var politisk skandinavist har uppmärksammats av 
flera.121 Den bild som dessa beskrivningar ger är att han enbart verkade 
som skandinavist i egenskap av publicist i engelsk press. En genomgång 
av hans korrespondens, artiklar och publikationer och andra källor nyan-
serar emellertid den bilden betydligt. Utifrån dessa och utifrån tidigare 
forskning om skandinavismen framkommer att hans skandinavistiska 
verksamhet kan delas upp i två delar. Dels framförde han sina åsikter i 
debattinlägg, dikter, artiklar och liknande, dels intog han en mer aktiv 
roll genom att verka som Oscar I:s språkrör. 

Stephens blev engagerad i skandinavismen under sin tid i Stockholm. 
Den 29 april 1848 publicerade han exempelvis en debattartikel med titeln 
”Är Slesvig Danskt eller Tyskt?” i Dagligt allehanda. Med historiska och 
språkliga utgångspunkter argumenterade han i artikeln för varför Slesvig 
skall ses som ett danskt område. Artikeln är i hög utsträckning anti-tysk 
och i den varnar han för det tyska inflytandet på Slesvig:  

 
Skola Tysklands fega bandit-skaror fullborda utrotnings-verket? För 
att åtkomna Danmarks hamnar, för att kunna blifva en mägtig sjöstat 
och derigenom till intetgöra Sveriges betydelse i Östersjön, skall 
Tyskland tillåtas öfversvämma först Slesvig, och så hela Jutland? 
Erkännas då inga blodsband mera i den gamla Norden? Hafva fränd-
skap och statskonst och tapperhet och ära utslocknat ibland Sveriges 
och Norriges fordom så ridderliga folkslag?122 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

119  Grandien, 1987, s. 24. Grandien påpekar också att det var samma nationalitetsprincip 
som låg bakom både de tyska och de danska nationalistiska rörelsernas önskan att in-
förliva området i respektive land (a.a., s. 24). 

120  Grandien, 1987, s. 25 samt Grandien, 1991, s. 19. 
121  Se t.ex. Bradley, 1898, s. 174; Illustreret Tidende 20.1.1884, och Wieselgren, ”George 

Stephens”, I gamla dagar och i våra. Småskrifter, 1900. 
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Han lyfter ett varnande finger för risken att Slesvig faller och avslutar 
med orden: ”Rofvet af Slesvig skall blifva Skandinaviens första delning. Po-
len har redan uthärdat tre. Skandinavien skall visst icke upplefva flera.”123 

Aktiv som skandinavistisk talesman i pressen var Stephens också 1849, 
tillsammans med bland annat Hyltén-Cavallius. I Ur mitt framfarna lif be-
rättar den senare att han under ett besök av sjöministern Ehrenstam i 
april 1849 blev uppmanad till att bereda väg för regeringen att slå an en 
mer skandinavistisk politik. Detta skulle Hyltén-Cavallius göra genom 
att försöka påverka den allmänna opinionen. Han samlade därför ihop 
ett flertal personer som fick i uppdrag att skicka opinionsbildande 
artiklar till landsortspressen och därigenom påverka storstadstidningen 
Aftonbladet att slå in på en mer skandinavistisk linje än tidigare. På Step-
hens lott föll Örebro och Nerikes Allehanda, där debattinlägget ”Swenska 
folket och den Dansk-Tyska frågan” infördes i två delar den 16 och 19 
maj 1849.124 

Stephens deltog dessutom vid åtminstone ett studentmöte i Christiania 
1851. Här argumenterade Stephens för en mer praktisk inriktning på 
skandinavismen genom att presentera ett ”Nordens ABC”. Med Tysk-
land som exempel ansåg han att även de tre nordiska stammarna borde 
kunna enas eftersom de, till skillnad från tyskarna, var ”udsprungne af 
samme Rod, med samme Tro og Kirke, med samme politiska Fremtid”.125 
De tre punkter som Stephens presenterade och som var de praktiska ut-
maningarna som skandinavisterna borde verka för var: A) att kasta bort 
passystemet (”denne tyranniske, unyttige, ydmygende og kostbare Lev-
ning af Middelalderens Feudal-Despotisme”); B) en myntenhet; C) en 
gemensam tullenhet. Den sista punkten ansåg han vara av större vikt än 
de båda andra. Men han påpekade också att den skulle innebära större 
svårigheter att genomföra.126 Det verkar som om studentmötet i Christi-
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123  Stephens, 1848b, kursivering enl. original. 
124  Hyltén-Cavallius, 1929, s. 198–201; samt Nerikes Allehanda 16.5 och 19.5.1849, ”Swenska 

folket och den Dansk-Tyska frågan”. 
125  Studentertog til Christiania 1851 fra Lund og Kjöbenhavn. Beretning fra et udvalg af deltager-

ne, 1853, s. 120.  
126  A.a., s. 120ff. Åke Holmberg kommenterar studentmötet 1851 med att en ambition med 

mötet var att få en mer praktisk inriktning i den skandinaviska verksamheten. Han 
lyfter fram Stephens tal som det tal där detta uttalades tydligast, men menar också att 
studentmötet i sig inte var ”rätt forum för debatt om tullförening, myntenhet o. dyl.” 
(Holmberg, 1946, s. 215). 
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ania 1851 var det enda studentmöte som Stephens deltog i. Detta berodde 
sannolikt mer på brist på tid och pengar än på ett bristande intresse.  

Men även om Stephens själv inte deltog i kommande studentmöten 
fortsatte han att hålla kontakten med andra skandinavister under många 
år. Han skrev också ett flertal dikter som knyter an till den politiska skan-
dinavismens ideologi och ställningstaganden. I ovannämnda ”Gange 
Rolf” framför han exempelvis sina åsikter om förlusten av Finland, om 
tyskar och ryssar samt hans bristande förtroende för den svenska kung-
en. Dikten innehåller också formuleringar som att en dag skall ”North-
sprung England” tillföra ”Hor fourth Lion to the three”.127 Vanliga åter-
kommande teman i dikterna är att Sverige borde återta Finland, och att 
Ryssland utgjorde ett hot, men han kritiserade också det svenska 
kungahuset, ett uttryck för Stephens missnöje med att Sverige inte ingrep 
till Danmarks försvar i det dansk-tyska kriget. 

Även om den typen av tongångar är vanligast i verk från tiden efter 
flytten till Köpenhamn återfinns de redan tidigare, bland annat i följande 
strof ur dikten ”Old Denmark” publicerad i tidskriften Frey 1848. Strofen 
föregås av en genomgång av Danmarks historia: 

 
German nor Cossack Denmark fears, 
A handfull – firm she stands; 
Still God and St. Knut shall guard her years, 
Still Freedom bless her lands! 
Sing hey, sing ho! 
Sing the Woods and Isles of Denmark128  
 

Även i Stephens korrespondens återkommer hans åsikter om det svenska 
kungahuset. I breven till Hyltén-Cavallius från de första åren efter Step-
hens flytt till Köpenhamn behandlar Stephens i negativa ordalag ofta 
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127  Stephens, ”Gange Rolf” June 19, 1856, 1856. Dikten skrevs i samband med de norska stu-
denternas besök i Köpenhamn på väg till studentmötet i Uppsala 1856 (jfr Erslew, Sup-
plement til ”Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bildande”, 
indtil Udgangen af Aaret 1853. Tredje Bind. S–Ø, 1868, s. 271). Dikten har samma namn 
som den ångare som studenterna åkte med och består av 17 strofer och är ett bra exem-
pel på hur Stephens i ett skandinavistiskt sammanhang knyter an till sina teorier om 
att England är det fjärde skandinaviska landet (Stephens, 1856, och Grandien, 1987, 
s. 18–22). 

128  Stephens, ”Old Denmark”, Frey, tidskrift för vetenskap och konst. 1848. Häft. 1–9., 1848c, 
s. 190, de två sista raderna återkommer som ett omkväde i samtliga verser. 
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Oscar I:s ”dragning” till Ryssland. Han framför också flera gånger sin 
domedagssyn på Sveriges framtid, som i följande brev från oktober 1854: 

 
I do not speak to you of politics. You have sunk into a miserable 
slavery under a miserable eunuck, and have earned the contempt of 
Europé. Raise the death-stone and write – Here lies the corpse of the 
once gallant Swedish people, now demoralised and deadened by 
brandy and a beggarly rotten cowardly Russian slave-King and his 
despicable house [understruket i rött, min anm.]. In 1809 you 
dethroud an honest fool. In 1854, under an imbecile knave – you emi-
grate!129 
 

Som påpekats förändrades Oscar I:s inställning till skandinavismen 1856. 
I samband med detta anlitade han Hyltén-Cavallius för att få till stånd en 
internationell propagandaapparat som var verksam under 1856 och 1857. 
Syftet var att propagera för en skandinavisk sammanslutning ledd av 
Bernadotterna. Med propagandan ville Oscar I vinna två saker: För det 
första ville han på kontinenten och i England skapa en opinion för en 
sådan sammanslutning, för det andra hoppades han att artiklar som 
publicerades i internationell press även skulle väcka ekon i den skandina-
viska pressen, främst i Köpenhamn.130 Som en av dessa skribentagenter 
anlitades Stephens.131 

Stephens roll och delaktighet i propagandaverksamheten beskrivs när-
mare av Sven Eriksson i artikeln ”Oscar I:s sista propaganda för svensk-
dansk union”.132 Stephens huvudsakliga uppgift var enligt Eriksson att 
skriva skandinavistiska artiklar för den engelska pressen. Tidigare hade 
han under Krimkriget arbetat för Morning Chronicle och de var nu villiga 
att återigen införa hans artiklar om detta skedde utan krav på ersättning. 
Den första artikeln publicerades i december 1856. Stephens försökte utan 
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129  KB L.26:1a, Brev från George Stephens till Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, Köpenhamn 
6.10.1854, understrykningar enl. original. 

130  Holmberg, 1946, s. 283ff. 
131  Hildebrand skriver följande om hans roll som skribentagent: ”Genom sin propaganda 

för en nordisk union var han [Stephens] till att börja med motståndare till den Berna-
dotteska dynastin men gick inte desto mindre 1856 i tjänst hos Oscar I som agent mot 
en kvartalslön av 250 rdr.” (Hildebrand, 1954, s. 219). 

132  Eriksson, ”Oscar I:s sista propaganda för svensk-dansk union”, Svensk tidskrift 1940, 
1940. 
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någon större lycka att även få in artiklar i andra engelska tidskrifter, 
bland annat The Observer och Morning Post.133 

Stephens var trots sin medverkan i Oscar I:s propaganda kritiskt in-
ställd till det svenska kungahuset. Att han ändå under slutet av 1850-talet 
stödde den svenska regimens försök att få en Bernadotte som arvtagare 
till den danska tronen anser Åke Holmberg var av pragmatiska skäl. 
Holmberg menar att Stephens (och Sturzen-Beckers) stöd i grund och 
botten var ett taktiskt ställningstagande, de ansåg att skandinavismen 
”helt enkelt [behövde] en kandidat till det förenade Skandinaviens 
kungatron, därför fick inte den ende tänkbare [kronprins Carl] göras 
omöjlig”.134 

Stephens kritiska inställning till det svenska kungahuset och den sven-
ska utrikespolitiken kom dock att bestå. Inte minst märks detta i hans 
korrespondens från åren 1863 och 1864, vilka sammanfaller med att Sve-
rige återigen inte bistod Danmark i Slesvig–Holstein-frågan.135 I breven 
från den här perioden uttrycker Stephens ofta en stor förtvivlan över 
detta faktum, eftersom han var övertygad om att Danmarks fall i förläng-
ningen också skulle bli Sveriges.136 

Det är en engagerad och politiskt intresserad skandinavist vi möter i 
Stephens journalistik, tal, diktning och, inte minst, korrespondens. Emel-
lertid säger källorna lite eller inget om i vilken utsträckning Stephens en-
gagemang fick någon faktisk betydelse. Han uttrycker dock i ett av sina 
personliga brev till Klemming från 1861 hur han upplevde sin situation i 
Sverige – och i Danmark: 
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133  Eriksson, 1940, s. 670f. 
134  Holmberg, 1946, s. 322. Skribenten och diktaren Oskar Patrik Sturzen-Becker var lik-

som Stephens skandinavist och arbetade för detta i svensk och dansk press under 
större delen av sitt liv. Han skrev också under pseudonymen ”Orvar Odd” (Svenskt 
biografiskt handlexikon, 1906). 

135  Jfr Grandien, 1987, s. 25. 
136  I ett brev till Hyltén-Cavallius från maj 1864 skriver Stephens exempelvis: ”The times 

have been so melancholy, events so chaotic and unnaturally, the policy of both Eng-
land and Sweden so infamous and suicidical, the peril to folk so great – for Sweden-
Norway will be Cossack or German within 50 years, and then England’s time will 
come – that I have been full of grief, and the literary interest in Scandinavia has given 
way before the din of arms.” (KB L.26:1a, Brev från George Stephens till Gunnar Olof 
Hyltén-Cavallius, Köpenhamn 23.5.1864, understrykning enl. original). 
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Can you tell me why I am a persona ingrata in Sweden? I am so here, 
in consequence of my opposition to whole-state fermaniting mini-
sters. But in Sweden? – I have there spent 20 years of my strength 
and all my bundle paternal fortune & all my talent, and have always 
done all I could for its literature and honor and independence, work-
ing day and night in proze and verse with mouth and pen and with 
endless pecuniary sacrifices for it and for all Scandinavia. Why then 
should I be lookt upon with such illwill and malignancy? Not the 
smallest courtesy has ever been shown to me by any of the Swedish 
authorities. 
 But as it is so, I am too proud to beg. Jag ger dem djevulen.137 
 

*** 
Stephens var en mångfasetterad och färgstark person, vars olika intressen 
samlades kring ett livslångt arbete för det skandinaviska och det fornnor-
diska. Detta kom till uttryck i hans vittomfattande publikationer. Men 
även om han hade ett stort intresse för forntiden, var det ändå samtidens 
ve och väl som var det viktigaste när det verkligen gällde. Wawn menar 
att han drevs av en ”distinctive politicized philology” och att han ”felt 
that it severed by force of arms the cultural links which his philological 
research had re-established”.138 

Eftervärlden har en benägenhet att enbart lyfta fram en eller ett par 
aspekter av en persons livsverk och studera dem närmare utan att ta hän-
syn till i vilket sammanhang de förekom. För Stephens var dock mycket 
av det han arbetade med och för, mindre delar av en större helhet, vilka 
kopplades samman av en idé om ett enat Skandinavien. Centralt i Step-
hens verksamhet var också att studera historiska källor för att genom 
dem få kunskap om folkets ”inre lif”. Utifrån historien argumenterade 
han för ett enat Skandinavien och för en kulturell närhet mellan de skan-
dinaviska länderna och England. I historien hittade han förklaringen till 
olika folkgruppers likheter och skillnader. Men framför allt var kun-
skapen om historien för honom en nödvändighet för att överhuvudtaget 
förstå samtiden och bygga för framtiden.139  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
137  KB Ep K 3:12, Brev från George Stephens till Gustaf Edv. Klemming, Köpenhamn 

19.7.1861, understrykningar enl. original. 
138  Wawn, 2004. 
139  Arbetet med den här artikeln har inneburit många kontakter med gamla och nya kolle-

gor och med arkiv- och bibliotekspersonal runt om i Norden och i Storbritannien. Jag 
vill här passa på att tacka er alla för den hjälp jag fått med litteraturtips, tolkningsför-
slag och med att ta fram och på olika sätt tillhandahålla det material som artikeln byg-
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Ridderen, jomfruen og den tredje 

Studier i Växjö-samlingens ballader 

Sigurd Kværndrup 

I denne tekst kan man se resultatet af min undersøgelse af George Step-
hens’ manuskriptsamling (GSMS), der viste sig at indeholde ca. 400 balla-
der.1 Den henvender sig både til de læsere som ikke kender så meget til 
de svenske folkeviser og til specialister. Nye læsere kan danne sig et nær-
mere indtryk af denne kunstforms skønhed og mangfoldighed i indhold 
og form, og specialister også få beskrevet to unikke balladetyper og ca. 40 
ballader som allerede findes i Sveriges medeltida ballader (SMB), men i an-
dre versioner. De er skabt gennem den ofte lange mundtlige overlevering 
som balladerne har gennemløbet, i senere århundreder også i et samspil 
med skillingstryk. 

De ballader som behandles er først og fremmest viser, dvs. fiktive sang-
fortællinger der som regel er baseret på et spil imellem tre drivkræfter 
eller aktanter – normalt en ridder, en jomfru og en tredje aktant; det er 
normalt denne som skaber visernes dramatik, hvadenten det nu er en 
stedmoder, en dæmon, en rival, en egenrådig slægt, eller blot den 
modstand som en jomfru kan yde sin bejler. Viserne giver på den ene 
side glimt af et fredeligt hverdagsliv i billeder der kan genfindes i 
middelalderens vævede tæpper, broderier og malerier, på den anden side 
giver de os indblik i en konfliktverden – der vidner om den feudale epo-
kes tendens til angst for det fremmede, dens relle afmagt overfor vold og 
sygdom – ikke mindst efter at chokket satte ind med den sorte død midt i 
1300-tallet. I denne kunstforms fiktionsverden har mennesker kon-
fronteret sig med troen på dæmoner og frygten for kræfter som til stadig-
hed truede med at bryde idyllen, og har besværgende søgt at synge og 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

1  Undersøgelsen er blevet konfereret med Magnus Gustafsson, Smålands musikarkiv, og 
er undervejs blevet diskuteret med projektgruppen. Eventuelle fejl falder dog helt og 
holdent på min kappe. 
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danse angsten bort, mens man holdt hinanden i hænderne. I vore 1800-
talsviser er dansen dog kun til stede som et skjult medie, idet ringdanse 
næppe har været i brug i Sverige så tæt på vor tid.  

Formålet med denne afhandling er da for det første at præsentere 
balladerne i Stephens’ samling (undtagen skæmteballaderne, der præsen-
teres af Gunilla Byrman i bogens næste tekst) og at redegøre for de af-
vigelser der er mellem disse tekster og de versioner og varianter som fin-
des i SMB.2 For det andet vil jeg pege på særligt værdifulde og spænden-
de folkelige kunstværker i GSMS som vil blive analyseret nærmere i 
anden sammenhæng. Endelig har Växjö-samlingens typologi og egne 
titler interesse for 1800-tallets syn på balladerne. Jeg behandler hver 
undergenre for sig. 

Desværre foreligger ikke alle teksterne i GSMS i en fuldstændig skik-
kelse. En kommentar fra Svend Grundtvig i DgF bd. III under gennem-
gangen af balladen ”Kong Valdemar og hans Søster” belyser dette frag-
mentproblem: ”desuden haves i Cavall. og Stephens’ Samling en Opskrift 
fra Smaaland (her betegnet F), samt et Vers af en fra Uppland” (1858, 
s. 69). Under gennemgangen af version F skriver Grundtvig: ”Svensk F 
har egentlig 45 Vers og vilde i sin Helhed have stor Interesse for Sagn-
formen; desværre har jeg kun de 24 af disse Vers, nemlig dem, der mest 
afvige fra de hos Arwidsson meddelte Texter” (s. 70). I GSMS (nr. 34) 
hedder denne ballade ”Liten Kerstin”, og der er netop 24 strofer i den, 
mens man kan se af tallene at versionen som helhed har 45 strofer. For at 
kunne læse (og trykke) hele denne ballade skulle man altså sammenholde 
den med Arwidsson Svenska fornsånger (1834–1842), for her stod de stro-
fer der manglede i visen.  

De to unge idealisters projekt fik egentlig en krank skæbne, idet kun 
dets første bind blev udgivet, nemlig Sveriges historiska och politiska visor, 
der udkom 1853, samme år som bind I af DgF.3 Selv om dette nok var et 
tilfælde, så er det dog klart at Hyltén-Cavallius og især Stephens havde 
nær kontakt med den danske balladeudgiver; som tidligere nævnt havde 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

2  SMB er standardforkortelsen for Sveriges medeltida ballader bind 1–5 (ed. Bengt  R. Jons-
son m. fl.). Om SMBs forhold til begreberne version og variant: se indledningen til den-
ne antologi.  

3  Forliset skyldtes dels at Stephens flyttede til København og blev ansat på universitetet 
ved engelskstudiet, dels at udgivernes bogtrykker i Örebro fik kolde fødder. Det lykke-
des tilsyneladende ikke for udgiverne at samle tilstrækkelig støtte til at gøre det til et 
nationalt projekt, sådan som det skete i Danmark, hvor Svend Grundtvig bl.a. havde 
sin faders, salmedigteren og filosoffen N.F.S. Grundtvig, store tilhængerskare i ryggen. 
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de også den ambition at udgive et altomfattende svenskt folkeviseværk. 
Grundtvig skriver i forordet til bind I under taksigelserne (1853, s. XII): 

 
Hr. Lektor George Stephens, der baade ved at aabne Udgiveren Ad-
gang til sine sjældne Samlinger af forskjellig Art, og ved Meddelelsen 
af forskjellige Vink med Hensyn til Sagnenes Udbredelse og Forbin-
delser har erhvervet sig det største Krav paa Udgiverens Taknemme-
lighed.4  
 

De afgørende oplysninger om samlingens formål findes i DgF II, trylle-
visebindet (1854–1856), bl.a. i forordet, og det fremgår af kommentaren til 
DgF 45 (1854, s. 102), at Grundtvig nu har fået tilladelse til at trykke fra 
samlingen, selv om udgivelsen af ”Sveriges folkvisor” ikke var opgivet: 

 
Udg. har ikke Udtryk for den Taknemmelighed, han er saavel Hr. 
Professor Stephens som Hr. Bibliotheks-Amanuensis Magister G. O. 
Hyltén-Cavallius i Stokholm skyldig for den udmærkede Tillid og 
Velvilje, de have viist, ved at betro ham hele deres til Trykken udar-
bejdede fortrinlige Samling af Sveriges Folkeviser, der i en overor-
dentlig Grad har beriget denne Udgaves anden Del (fra S. 102 hvor 
den nævnte Samling første Gang er benyttet og omtalt), samt, for det 
tidligere udkomnes Vedkommende, i Tillæggene til denne Del. (1854, 
s. IX) 5  
 

Man kan derfor konstatere at adskillige af GSMS’ ballader tidligst findes 
trykt i DgF, og at dette kan stemme overens med at det er denne samling 
Grundtvig ofte omtaler som ”Stephens’ Privatsamling”. I 1865 fremstille-
de Grundtvig efter Stephens forlæg endelig en håndskreven, til dels eng-
elsksproget registrant, ”Hyltén-Cavallius’ og George Stephens’ Samlinger 
af nordisk (især svensk) Folkesang”. Den ligger på Dansk Folkeminde-
samling (DFS 55 D II) og findes i afskrift i Lund, samt på KB i Stockholm. 
Den rummer ballader (fortrinsvis fra DgF), lyriske viser, sanglege, børne-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

4  I samme bind (under gennemgangen af ”Hagbard og Signe” (1853, s. 272) henviser 
Grundtvig til et projekt, som han kalder ”Stephens og Cavallius Svenska Folkvisor”. 
Han har ikke anvendt samlingen i DgF 1, kæmpevisebindet.  

5  I Jonsson, Svensk balladtradition, 1967, findes en oversigt over samtlige aftryk i DgF fra 
samlingen.  
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viser, minne- og gilde-sange, for det meste kun i form af titler, men enkel-
te hele tekster er også afskrevet.6  

Forholdet mellem de to tekstsamlinger, den ene i Växjö (GSMS), den 
anden på KB (KB Vs 3, dvs. KBs visesamling nr. 3), er ikke umiddelbart 
klart. Hvorfor afskrev Stephens en mængde tekster to gange? Hvilken af 
dem er primær, hvilken er sekundær? Er de måske lige gamle? Og 
hvorfor er de to afskriftsamlinger ikke helt identiske? Det skal også 
belyses i det følgende. 

Naturmytiske viser 
GSMS rummer atten naturmytiske viser,7 dvs. halvdelen af samtlige 
svenske typer. Ved at se på de atten viser som ikke har fundet vej til Vs 3 
og Växjö, kan vi sige noget om hvilke former for optegnelser udgiverne 
ikke har kendt, eller af en eller anden grund ikke har anvendt, i det forbe-
redende arbejde med ”Svenska folkvisor”: Det drejer sig om visse gamle 
tekster, fra visebøger af Barbro Banér (1660, nemlig SMB 1), Harald 
Olufsson (1672, SMB 10 og 17) og KB’s visebog fra 1600-tallet (SMB 34). 
Tekster som er optegnet af Petter Rudebeck i 1690’erne er heller ikke med 
i samlingen (SMB 2 og 18A); fælles for disse tekster er at de senere 
trykkes i værket 1500- och 1600-talets visböcker (ved A. Noreen m.fl. 1884–
1925). De har næppe foreligget for udgiverne. Viser som er optegnet i 
1670’erne efter sangersken Ingierd Gunnarsdotter (1601–1686) findes 
heller ikke (SMB 4, 5, 8, 10, 27, 30, 31A og 35), medmindre de er blevet 
optaget i håndskriftet KB i 4:o. Endelig er SMB 7 og 36 optegnet senere i 
1800-tallet.  

Så falder det i øjnene at de viser (SMB 8, 9, 25, og 32 BC) der er opteg-
net af kredsen omkring J. H. Wallman, L. F. Rääf og A. I. Arwidsson (som 
udgav Rääfs visesamling)8 ikke forefindes i GSMS, givetvis fordi de for 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

6  De fleste tekster er fra DgF, og da dens tematiske registrant er engelsksproget, kan det 
tyde på at den primært er henvendt til F. J. Child, den amerikanske udgiver af de eng-
elske og skotske ballader, der var påvirket af Grundtvig. 

7  Det drejer sig om SMB 3 (”Kung Erik och spåkvinnan”), der hører til viser om mødet 
med overnaturlige væsner; SMB 6, 11 og 12 (forvandlingsviser); SMB 13, 14, 15 (”Rede-
bold och Guldborg”) og 16 (magiske viser); SMB 19, 20, 21, 22, 23, 24 (”Den bergtag-
na”), 26, 28 og 29 (bjergtagningsviser), samt endelig SMB 33 (”Styvmodern”).  

8  Magnus Gustafsson giver nærmere oplysninger om disse og andre optegnere i artiklen 
”En verld för sig sjelf” i denne antologi. 
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nylig var blevet trykt i Svenska Fornsånger af Arwidsson. Denne var leder 
af KB og dermed Hyltén-Cavallius’ foresatte; han omtaler ham i sine 
erindringer, Ur mitt framfarna lif, 1929, som sin velynder og viser ham stor 
respekt – hvad han også i høj grad var nødt til. Arwidssons samling var 
udkommet for så pas nyligt at ”Svenska folkvisor” måtte baseres på alter-
nativer til dens tekster, især på nye optegnelser efter folkemunde; og her 
havde Hyltén-Cavallius i sin ungdom fundet en guldmine i de mere 
afsides egne af hans hjemegn, Småland.9  

Endelig er der tre viser som man kunne have forventet i samlingen, 
men som glimrer ved deres fravær. Det drejer sig om SMB 18 B, ”Ungen 
Svedendal”, der er optegnet af Afzelius (før 1815), om ”Älvefärd” (SMB 
31), hvis B-version er optegnet på 1810-tallet og trykt af Geijer & Afzelius 
i Svenska folkvisor från forntiden (III, 1818) og hvis C-version lå i Wiedes ar-
kiv som Stephens ellers anvendte. Endelig er det sært at den yderst ud-
bredte ballade SMB 32 ”Sorgens makt” (kendt i Danmark som ”Fæste-
manden i Graven”, DgF 90) ikke har fundet vej til GSMS. Den findes i 
Vs 3 (som 3:3 164), men kun som en henvisning til en anden samling; 
dens B- og C-versioner er ganske vist optegnet af Rääf og Wallman, men 
dens A-version blev trykt af Geijer & Afzelius (bind I, 1814), og den blev 
optegnet i det sydlige Sverige langt op i Det tyvende Århundrede. Måske 
er der her blot tale om en forglemmelse?  

Naturmytiske viser (med SMB) hedder i DgF trylleviser. Hyltén-Cavalli-
us og Stephens kalder dem i Vs 3 for ”Visor om DET TROLLSKA OCH 
UNDERBARA”, og det er en udmærket karakteristik. Her er folkelige 
sangfortællinger om hekse og omskabte mennesker, varulve og lindorme; 
her er viser om menneskers møde med de længelevendes verden,10 med 
nøkker, havfruer og trolde som bebor en anden virkelighed hvortil de sø-
ger at forlokke mennesker med erotik og trylledrik. Lykkes det, kan men-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
9  Nils-Arvid Bringéus giver en meget skarpere beskrivelse af forholdet end Hyltén-Ca-

vallius selv gør det: ”I själva verket måste han hålla sina forskningar hemliga. Karakte-
ristiskt för situationen var att på grund av Arwidssons ingripande blott en del av Hyl-
tén-Cavallius’ recension av Svenska fornsånger infördes i Sveriges Statstidning. 
Arwidsson ville enligt Hyltén-Cavallius inte, ”att någon skall veta att han i biblioteket 
har en yngre tjänsteman, som förstår dylika saker lika väl som han; ty egoist är han i 
hög grad.” När Hyltén-Cavallius under sin resa 1843 avsåg att jämväl försöka uppteck-
na folktraditioner, måste han hålla planen hemlig, för att den inte skulle väcka Arwids-
sons avundsjuka.”  (Bringéus, Gunnar Olof Hyltén-Cavallius som etnolog, 1966, s. 113f.)  

10  Begrebet Longaevi (dvs. de længelevende) er C. S. Lewis’ neutrale, latinske samlebeteg-
nelse for dæmoner og hedenske trosrelikter i middelalderens og renæssancens kultur, 
The Discarded Image, 1964, kap. VI. 
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nesker blive bjergtaget – for altid, eller for en tid. Endelig er her viser om 
overnaturlige hændelser, om gengangere og om magiske instrumenter.  

Nu til en karakteristik af de naturmytiske viser i GSMS,11 og til Step-
hens’ arbejde med dem. Vi behandler dem i SMBs rækkefølge og først: 

 

Kung Erik och spåkvinnan SMB 3 
Dette er en ballade i den sjældne gnomiske modus,12 dvs. en visdoms-
dialog, der normalt har tre aktører: En konge og dronning fanger en hav-
frue som er alvidende, og parret benytter lejligheden til at stille hende 
spørgsmål for at få klarhed over deres fremtid. Havfruen spår som regel 
kongen en snarlig død, og det bliver han snarere vred over end ked af. 
SMBs F, H og G-versioner findes i GSMS som nr. 471, 470 og 469 med 
signaturen ’A’, ’B’ og ’C’ (udgavens egne versionsmarkører). Version ’A’ 
er ikke helt identisk med version 3 F som er trykt i SMB efter Hyltén-
Cavallius’ egenhændige optegnelse i KB Vs 4. Stephens har i begge sine 
renskrifter foretaget visse ændringer, som bemærket af udgiverne, Sven-
Bertil Jansson og Bengt R. Jonsson. Ikke mindst har han helt udeladt 
strofe 6 og 7; her spørger kongen den vise havfrue: ”huru många pen-
ningar har jag i min schatull” og får til svar at han kun har to halve øre. 
Mens de bondske H og G-versioner nærmest er omstemt til satirisk 
modus, så er F-versionen i bedre overensstemmelse med traditionen som 
er alvorlig. Strofe 6 og 7 falder da i nogen grad udenfor visens stil, hvad 
Stephens har fornemmet og derfor udeladt disse to strofer. Men forholdet 
siger os desuden at Stephens ikke er en fuldstændigt pålidelig afskriver; 
han bortredigerer hvad han har opfattet som uægte strofer (sene 
tilføjelser der falder udenfor balladens traditionsreservoir), sådan som 
det var kotume dengang.13 På den anden side er Stephens normalt ikke så 
upålidelig som her. GSMS-version ’B’ og ’C’ er præcise afskrifter af op-
tegnelser ved lektor Wiede fra 1840’erne – i Vs 3 ligger der her blot hen-
visninger til Wiedes tekster. En tekst svarende til ’B’ er aftrykt som SMB 
3 H med melodi efter lektorens samling. Man kan bemærke at SMB (1, s. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

11  I Vs 3 kalder udgiverne disse viser for ”Kämpa- och kärleksvisor” i overskriften til 
andet bind af deres projekt.  

12  De øvrige fire modi er: den tragiske, den komedielignende, den heroiske og den satiris-
ke (fortrinsvis skæmteviser) (jf. Kværndrup, Den østnordiske ballade – oral teori og tekst-
analyse, 2006 kap. XII). 

13  Det var Svend Grundtvig der i DgF indførte den strenge gengivelse af  ”alt hvad der 
er” og ”alt som det er”. 
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28) nævner fire afskrifter af visen, men ikke Vs 3:3 (b) 159 B, ganske 
simpelt fordi den som nævnt ikke fandtes her, andet end som en 
henvisning til Wiede. ’C’-versionen er et fragment på fire strofer der 
svarer til SMB 3 G.  

Varulven SMB 6 
Kun én version ”Ifrån Västmanland” findes i GSMS af dette uhyggelige 
trekantsdrama, ”Ulf-skogen, eller Herr Peders Grymhet”.14 Grundtvig 
omtaler den i DgF II (1856, s. 666), fordi den har en spændende ”Sagn-
form”. Denne gør det klart at det stakkels kvindelige offer for et kobbel 
ulve bærer Herr Peders barn og derfor efterstræbes af varulven, et 
græsseligt omskabt menneske som kun kan forløses ved at drikke et ufødt 
barns blod. Versionen er også interessant ved at den anvender strofer fra 
andre ballader til at frembringe denne pointe: Strofe 1–3, hvor liden 
Kirsten forgæves beder den hjerteløse Herr Peder om at lukke sig ind 
mens regnen øser ned, ligner ”Ridderens Runeslag” (DgF 73), dens tra-
giske slutning ”Herr Olof och älvorna” (SMB 29).  

Optegnelsen (ved Hyltén-Cavallius allerede i 1835) er trykt som 
SMB 6 D efter KB Vs 4; en let redigeret renskrift ved Stephens ligger både 
i GSMS og Vs 3. Her har han udfyldt strofe 1 linje 2 (som står tom i Vs 4), 
har reduceret strofe 9 fra tre til to linjer, og tankevækkende nok udeladt 
strofe 2 som er en inkremental repetition af strofe 3 og måske har fore-
kommet en litterat redundant?15 Overskriften er en god demonstration af 
at titlerne endnu ikke var standardiserede (det blev de så småt med DgF 
og især TSB). Dengang kunne to versioner af samme TSB-vise således 
optræde som to helt forskellige ballader med hver sin overskrift. 

Lindormen SMB 11 
”Lindormen” er den første af en række ballader i Vs 3 med titlen ”For-
vandlingar och Häxerier”. Version ’A’, som er optegnet af provst Cavalli-
us i 1838, har titlen ”Den förvandlade (trollade) prinsen” i KB Vs 4, mens 
den hedder ”Signild och Lindormen” i Vs 3, trykt som SMB 11 H. Visen 
har forvandlingsballadens klassiske handling: En stedmoder forhekser et 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

14  Andre versioner af ”Varulven” var trykt hos Geijer & Afzelius og af Arwidsson, 1834–
1842. Stephens oplyser venligt efter visen, at ”Ulfva-skog skall, enligt Traditionen, fin-
nas åt Stockholm-trakten.” Lige øst for Västmanland.  

15  Stephens har endelig tolket et ulæseligt ord i Vs 4’s strofe 6:1, således at der læses 
”klyfver” (i stedet for det sværtlæste ”klätrar”). SMB skriver ”klifver” og Grundtvig 
skriver ”kryper” i DgF II, muligvis fordi han ikke forstod det svenske udtryk. 
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barn til et umenneskeligt væsen (lindormen var det mest frygtede uhyre i 
folketraditionen, eftersom den gravede lig op på kirkegårdene og åd 
dem). Dernæst tilknytter hun en betingelse for at barnet kan løses af for-
troldningen, i denne vise at en kvinde skal elske uhyret og godvilligt 
være dets brud. Det tør Signild Lilla efter at have tjent i kongsgården ”i 
fullt åtta år”. Så får hun til gengæld prinsen, ”den fagraste man”, til sin 
mage, og i kongsgården har der ikke været sådan glæde i 24 år. Forvand-
lingsviserne ser som regel optimistisk på muligheden af at besejre den 
tredje aktørs stedmoderlige og sygelige indgriben i et uskyldigt menne-
skebarns liv, lidt ligesom de trylleeventyr de var beslægtet med – eller 
havde omskabt til ballader.  

Visens melodi er optegnet af provstens organist, Niels Wieslander; 
Stephens har renskrevet den og udelader mærkeligt nok strofe 3-6. Ver-
sion ’B’ rummer en livfuld melodi til første strofe, identisk med SMB 
11 A. I-versionen er aftrykt efter Hyltén-Cavallius’ samling og findes ikke 
i GSMS.  

Jungfrun förvandlad till lind SMB 12 
I denne forvandlingsvise har traditionen medført en sådan reduktion i 
fortællingen at samlingens to versioner knap nok er forståelige. De er 
også så forskellige at de er blevet opfattet som to selvstændige ballader: 
Den ene hedder ”Herr Magnus” (= SMB 12 G), den anden ”The Maiden 
and the Birch” (”Jungfrun och björken”) (= SMB 12 H). G-versionen er 
den mest begribelige, for den rummer en klassisk omskabelses- og forløs-
ningshistorie hvori en vis Herr Magnus forløser linden ved at turde kysse 
ondets rod. Versionen har til gengæld udeladt visens perle, en charme-
rende klagesang hvori den omskabte lind begræder sin skæbne over for 
en lidt naiv jomfru som tiljubler træet for at være så herligt og så evigt 
grønt: H-versionen består ganske enkelt kun af denne samtale, hvori 
træet med udtalt selvmedlidenhed belærer jomfruen om at dets skæbne 
ikke er nær så god som hendes – medmindre det da kan ende sine dage 
som kirkedør – for hun kan forvente en bejler. Alt andet er gået i 
glemmebogen for denne versions smålandske sangerske, torparenken 
Catrina Andersdotter (kaldet Halta-Cajsa).16 Balladen er hos hende på vej 
over i legendevisegenren.  

”Herr Magnus” er optegnet ca. 1836 af Hyltén-Cavallius (jf. SMB 1, 
s. 91); den præcise afskrift ved Stephens rummer blot én redaktionel for-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

16  Se Magnus Gustafsson, ”En verld för sig sjelf”, nedenfor. 
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bedring, idet ”Remmara röd” (som helten sadler) er tolket som ”rennare 
röd” både i Vs 3 og i GSMS (strofe 8:1).17 ”Jungfrun och björken” er ind-
sendt anonymt til Hyltén-Cavallius og let bearbejdet af Stephens i afskrif-
terne: Denne redigerer i sidste linje: ”Då får jag glädje för aller min sorg”, 
der bliver til: ”Då får jag glädje för aller mer.” Altså den modsatte slut-
ning. De tre samlingers tekster er i øvrigt identiske, i modsætning til me-
lodierne som er helt forskellige. Kombinerer man disse to kendsgerning-
er, kan man formentlig se det som et indicium på at Stephens selv har 
hørt visen med en anden melodi og slutning som han da har indføjet i 
begge varianter.18 

De två systrarna SMB 13 
Denne ballade rummer en kriminalgåde som opklares på mirakuløs vis; 
den grænser altid op til legendevisen, for den rummer en skildring af et 
poetisk mirakel, snarere end af naturmytisk trylleri. Vs 3-registranten kal-
der den for ”Den underbara harpan” og ’A’ fortæller følgende: To søstre 
vandrer sammen på stranden for at hente vand ”på snövitan sand”; den 
ene bliver morder ved brutalt at skubbe den anden i havet, selv om stak-
len lover hende både guld og fæstemand. Men ham skal hun alligevel 
nok skaffe sig. Jalousi har forvandlet søsteren til fjende. Så klipper visen 
til et nyt tableau hvori to spillemænd ser en jomfru komme flydende til 
land. Af hendes legeme skaber de en fiol som de anvender ved søsterens 
bryllup. Ved den lejlighed sker det mirakel at strengene taler og afslører 
søsterens forbrydelse. Visens version slutter her med endnu et mirakel, 
for da fiolen slås mod en sten genopstår den druknede jomfru. ”Du ädele 
ros, du ädele rosens blomma!” synger koret som omkvæd, og hentyder 
dermed også til jomfru Maria.  

Udgiverne havde planlagt at trykke fem versioner af ”De två systrar-
na” (Vs 3:3 (b) 162), og ’A’, ’B’ og ’C’ står i SMB som 13 Ib, 13K og 13 La. 
Ved version ’D’ og ’E’ henvises der blot til Geijer & Afzelius og til P. 
Grønlands verk Alte Schwedische Volks-Melodien, trykt i SMB som 13 G og 
13 H. Forholdet mellem version ’A’ i GSMS og Vs 3 er interessant: Vs 3 er 
skrevet af Hyltén-Cavallius; i hans tekst er der indføjet seks gode rettelser 
ved overstregninger, og disse rettelser er renskrevet i GSMS med 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

17  Vs 3 har kun ni strofer. 
18  Måske har Stephens ikke kunnet tro at træet skulle glæde sig over at blive til en 

kirkedør, eller almuesangersken har forskønnet slutningen, der er usædvanlig from for 
denne vise. 
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Stephens egen hånd. Vi får her et lille indblik i de to udgiveres samarbej-
de, og forholdet bekræfter at GSMS er Stephens privatsamling, mens Vs 3 
er et udkast til et trykmanus. GSMS er her sekundær i forhold til Vs 3, 
men om det gælder generelt kan ikke siges med sikkerhed – udfra denne 
iagttagelse alene.  

’B’-versionen er interessant ved at den fortæller handlingen i et torpar-
miljø og forlægger den ”vid en å”. Den yngste søster er så smuk at hun 
får bejlere fra højerestående kredse, og det vækker i den grad storesøster-
ens misundelse at hun skubber den lykkelige i åen. Fiskere finder hende, 
bygger en harpe og hun vækkes til live. Den ældste søsters skæbne er vis: 
Hun afventes i helvede. 

Redebold och Gullborg SMB 15 og Hilla Lilla SMB 16 
Disse to ballader, som er udbredt i hele Norden og Skotland, har samme 
handlingskerne, men helt forskellig synsvinkel, idet ”Hilla Lilla” giver 
fortællerpositionen til den jomfru som bliver lokket bort med stor vel-
talenhed af en kongesøn, Redebold, Hillebrand eller Ballermann (Balder). 
I SMB 15 dør hun efter at hendes bejler er blevet dræbt af slægtens over-
levende; i SMB 16 overlever hun, men kun for at blive offer for en udsøgt 
sadistisk behandling af sin egen bror (visen giver uhyggelige mindelser 
om vor tids såkaldte æresdrab). Sin tunge skæbne fortæller Hilla i jeg-
form til dronningen i det hus, hvor hun efter torturen har gemt sig som 
tjenestepige. 

I Vs 3 er disse to visetyper endnu ikke differentierede, men hedder 
begge ”Den död-nämnde riddaren”. Titlen skyldes det element af magi 
som har anbragt denne gamle riddervise blandt de naturmytiske balla-
der: Bejleren beskytter sig under flugten fra jomfruens gård med navne-
magi, idet han forbyder jomfruen at nævne hans navn; så længe hun ikke 
gør det, kan han forsvare sig drabeligt mod visens tredje aktant, slægten 
som i stort antal forsøger at forhindre de unges bortløben. Men da han 
skal til at fælde hendes kæreste slægtning, ofte faderen eller den yngste 
broder, bliver det for meget for jomfruen, og hun udråber navnet i stor 
angst. Da får kæmpen brat banesår. I tavshed rider parret til hans egen 
gård hvor han dør; han følges i døden af moder og kæreste, så tre lig 
kommer af gårde – den typiske slutning for en ballade i den tragiske 
modus.  

Det var Grundtvig som opdelte dem i DgF 82, ”Ribold og Guldborg” 
og DgF 83, ”Hildebrand og Hilde”, og han begrunder det fortræffeligt i 
indledningen til DgF 83:  

 
Hele Æmnet for den forrige Vise [dvs. ”Ribold og Guldborg”], som i 
den danner en fremskridende Handling, er her sammentrængt i en 
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tilbageskuende Beretning, indlagt i en egen Fortælling, der fortsætter 
og afslutter Begivenhedernes Række. Det er det samme Billede, men 
set fra en anden Side og indfattet i en egen Ramme. Eller maaske 
rettere: hele det Billede, som den foregaaende vise opruller for os, er 
her skudt tilbage, saa det danner Baggrunden i et andet Billede, hvis 
Forgrund ved sin ydre Ro og Simpelhed tjener til at fremhæve Bag-
grundens kraftige Liv og Handling og tillige danner et væsentligt 
Komplement til selve denne Handling. Det er, kunne man sige, det 
samme Æmne: Hist i sin væsenlige episke, her nærmest i en drama-
tisk Fremstilling. (DgF II, s. 390)19 
 

Udgiverne har afsat plads til seks versioner af ”Den död-nämnde ridda-
ren”, af disse findes de fem også i GSMS (’D’-versionen mangler); til gen-
gæld ligger der i Växjö-samlingen to oversættelser i fineste engelske bal-
ladestil, dels af SMB 15 K, som nok er den bedste svenske version af 
”Redebold och Gullborg”, dels af SMB 15 I, begge efter Geijer & Afzelius. 
Version ’A’ hører til de bedste ’udgaver’ af ”Hilla Lilla”, SMB 16 A, først 
kendt som skillingstryk fra år 1696, i GSMS ”Efter ett flygblad (1700–
1720)”; der er formentlig tale om det samme som omtales i SMB under 
variant 16 Ak; det kendes ikke mere, men findes indsendt 1816 af en 
provst fra Tofteryds sogn i Småland.20 

GSMS-version ’B’ er lig med et uddrag af 15 P, og SMB anfører at 
Hyltén-Cavallius’ egenhændige optegnelse er renskrevet i uddrag af 
Stephens. I Växjö-samlingen skriver denne om ”Herr Redbold” at den er 
”Från Södermanland” og tilføjer: ”Vi lemna de vigtigare versene”: I alt 
har versionen 42 vers, og de afskrevne tolv strofer er nok ”de vigtigare”, 
fordi de rummer den lange, utopiske lokkesang som også karakteriserer 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

19  Kværndrup, 2006, kap. XIV analyserer begge viser og sætter også forskellen mellem 
dem i en kønssammenhæng, idet ”Hilla Lilla” (DgF 83 ”Hildebrand og Hilde”) ansku-
er begivenhederne fra en kvindekulturel synsvinkel. 

20  Da strofe 20 mangler, kan der ikke være tale om variant 16 Ai, hvis titelblad citeres i 
SMB 1, 185. Den ligner titlen i GSMS, men afviger ved ”Then Andra”, som ikke er 
”Herr Peder och liten Chierstin”, men ”Thet ligger ett slått i Öster-Rik”. Signifikant for 
16 Ak er sidste strofes ”Himels högd”, hvortil Hilla sender sin sjæl efter at have endt sit 
skriftemål. I ingen anden variant skilles dette ord i to dele. To andre afvigelser i Ak må 
GS da have rettet: ”namnt” for ”nämt” i strofe XXI:1 (= SMB strofe XII:1) for at få rimet 
på ”händt” til at passe nogenlunde, og ”mörckt” for (fejl) ”morckt” i strofe XXVII:1. 
Hvis dette ikke er tilfældet, så er der her tale om en variant som ikke er beskrevet i 
SMB. 
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flere af de tidligt optegnede, danske udgaver af ”Ribold og Guldborg”.21 
De kan i Vs 3 være beregnet på at give udgiveren som skulle finansiere 
bogen et indtryk af en spændende, ny version, for ellers findes sangen 
kun i SMB 15 B. Stephens skriver: 

 
Och Redebold han talar till skön Guldborg så: 
 Uti löndom 
”Och vill du nu följa mig af landet i år?” 
 Den sorgen var mig timad i min ungdom. 
 
”Och jag skall föra dig på ett sådant land, 
Der vexa opp rosor med guld utibland. 
 
Der vexer inte gräs, utan som här vexer lök, 
Der springer ingen fogel sämre än svalor och gök. 
 
Der vexer inte gräs, utan som här vexer korn, 
Der skall du få dricka ur förgyllande horn.” 
 
”Och gärna jag ville och gärna jag gör, 
Om jag för min fader det göra tör.” (strofe III–VII)  
 

Et andet træk som er noget usædvanligt men ikke helt ukendt i tradition-
en, er at Redebold klæder sin jomfru ud som liden smådreng, så slægten 
ikke skal genkende hende når de stikker af, hvilket giver anledning til 
lidt morskab midt i den dramatiske handling. Stephens har to interes-
sante strofer: 

 
Och Redebold kläder på skön Guldborg sin förgyllande hjelm, 
Det var då knapt han kände henne sjelf. (strofe VIII) 

 
De flygtende bliver standset af pigens far, som er bekymret for at Rede-
bold ikke skal behandle sin smådreng ordentligt; men Redebold kan be-
rolig ham – et fint eksempel på dramatisk ironi:  

 
”Hvar dag skall han slita sabel och sidemod det hvita, 
Hvar natt skall han sofva bredvid min sida.” (strofe XV)  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

21  Det drejer sig om strofe 1, 3–8, 15, 27, 28, 41 og 42. Melodien er også afskrevet i GSMS 
og er her identisk med Vs 3 3:3 161 B, men uden de uklarheder som omtales i SMB 1, 
169:2. 
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At handlingen kan gå i en helt anden retning bevidner version ’C’, som 
hører til de ej avtryckta viser i SMB (AG).22 Stephens har kun afskrevet 
strofe 7–13, og her synes afvigelsen at skulle demonstrere at forføreren 
allerede kan afsløres, før det unge par når at flygte fra kongsgården. I for-
hør hos kongen må Liljebrand indrømme, at han allerede ”har sufvit hos 
henne i sin silkes-bäddad säng”, så kongen lader en galge berede; men 
hertugen får gjort dem begge rede til flugt.   

Tilbage står at omtale ’F’ med titlen ”Herr Ballder”, den ældste svenske 
version, optegnet efter Ingierd Gunnarsdotter fra Lyrestads sogn ved 
Vänern allerede i 1670’erne – ganske usædvanligt, ikke mindst fordi hun 
var gift med en bonde.23 Normalt har GSMS ikke viser fra Ingierd, men 
denne er optrykt i KBs visbok i 4:o (”Mythiska Sånger”) og afskrevet 
præcist af en ukendt hånd.24 Handlingen på de 17 strofer er et koncentrat 
af balladen; men at kæmpen, som slår hele jomfruens slægt ihjel førend 
hun udråber hans navn, kaldes Herr Balder er ikke uinteressant; for 
netop i sin koncentrerede form får handlingen en vis lighed med Saxo 
Grammaticus’ fortælling om halvguden Balder der søger at vinde den 
skønne Nanna, men slås ihjel i forsøget (Gesta Danorum III. bog). 

Agneta och Havsmannen SMB 19 
Om denne meget udbredte vise som indleder rækken af ballader med 
temaet bjergtagning er der skrevet en dansk doktordisputats, Agnetes 
latter af Peter Meisling (1988).25 En af forfatterens hovedpointer er at de-
monstrere at visen er en sen efterligning af middelalderballaden; den er 
skrevet omkring 1700 som skillingsvise. Det er egentlig en tragedie, men 
den ender med at jomfruen – med moderens og kirkens hjælp – slår sig 
fri af sin dæmoniske forfører og vrænger hånligt af ham og deres fælles 
børn. Man kan tilføje til Meislings redegørelse at den dermed falder uden 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

22  Teksten stammer fra lektor Wiedes samling (II, 164). I Vs 3 er der kun en henvisning til 
denne.  

23  Den ældste version er dansk, DgF 82 A, fra Karen Brahes Folie (som er fra midten af 1500-
tallet, ifølge den nyeste datering i indledningen til nyudgivelsen af Tragica). Version ’E’ 
i GSMS består blot i en henvisning til P. Grønlands samling, trykt som SMB 15 M. 
Version ’D’ i Vs 3 (Vs 3:3 161 D) står under ej avtryckta AF. Den rummer kun én strofe 
med melodi. 

24  I Vs 3 findes teksten ikke, kun en henvisning til manus. 
25  Iørn Piø, 1985, introducerede ideen; Meisling, 1988, ligger dateringsmæssigt på linje 

med, men noget før Piø. 
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for den tragiske modus, ja uden for de fem orale modi. Den er et stykke 
litteratur der ikke oprindelig har været en oral ballade, efter denne teori. 

GSMS har tre versioner (trykt som SMB 19 A, B og C – de tre ældste 
svenske optegnelser ud af et meget stort antal). Vs 3 har plads til seks 
versioner under titlen ”Näcken röfvar sig en brud” (3:3 144), idet tre af 
dem hører til middelalderballaden SMB 20, ”Näcken bortför jungfrun”, 
som kan have været visedigterens orale forlæg.26 Stephens har først i 
GSMS foretaget den samme differentiering som DgF, og man kan tydeligt 
se at han i tilfældet 144 F har sat en streg over ’F’ i sin afskrift, og i stedet 
skrevet et B, nemlig ’B’-versionen af ”Näcken”. Her har vi dels et indici-
um på at de to samlinger som udgangspunkt er identiske, dels at Step-
hens har arbejdet videre med sin samling, ligesom en frimærkesamler der 
fortsætter med at finde varianter. GSMS repræsenterer således et stadium 
der både er samtidigt og yngre end Vs 3.  

Om de tre versioner er der følgende at sige: Hvis Piø og Meisling har 
ret i deres teori, så er det påfaldende at der ikke er fundet skillingstryk af 
Agneta-visen i Sverige før efter 1878 (19 F). De ældre viser, SMB 19 A–E, 
er optegnet efter folkelig sang. De to ældste versioner er optegnet ca. 1840 
i Småland, og den gode ’B’-version er renskrevet i Vs 3 af Hyltén-Cavalli-
us (jf. Jonsson, 1967, s. 531, 542). I GSMS er den renskrevet af Stephens, 
og det interessante er at han har tilføjet en optegnelse af en melodi som 
ikke findes i SMB. ’C’-versionen er Wiedes optegnelse i fragment. 

Näcken bortför jungfrun SMB 20 
Fire versioner har udgiverne planlagt af denne vise, tre af dem står som 
nævnt sammen med den forrige vise i Vs 3 (3:3 144 ’A’, ’E’ og ’F’), dertil 
kommer nr. 145 ”Necken bejlare”: En vanddæmon forklæder sig som en 
elegant ridder der i selve kirkerummet forfører en jomfru og drager hen-
de bort fra hendes hjemlige miljø for at de sammen kan ende under vand-
et. Den danske version DgF 39 B indleder denne handling med at jomfru-
en begår en dødssynd, idet hun er forsanger for en ringdans på selve 
kirkegården og optræder ”med stor hoffmod” (B 2); dermed blotlægger 
hun sig for en af Den Ondes agenter, og hendes bortførelse bliver i visen 
tolket som en skrap advarsel imod uskriftet hovmod – en typisk senmid-
delalderlig hybridtekst der både rummer balladens sprog og det katolske 
exemplum. I de svenske viser er jomfruens ’synd’ blot at hun har det med 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

26  Visen Vs 3:3 144 A ”Det bodde en herre på Östervalla hed” er ikke fundet i GSMS.  
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at sove for længe om morgenen, så her høres snarere den sure arbejds-
givers end kirkens advarende stemme.  

Visens ældste forekomst er dansk (DgF 39 A ”Nøkkens Svig” efter 
Karen Brahes Folio), og denne er vedlagt GSMS i engelsk oversættelse (be-
titlet ”Necken and the goldwon maiden”). GSMS mangler version ’A’, en 
ekstremt udbredt skillingsvise fra 1790’erne, som er indgået i Stephens’ 
samling af skillingstryk. Version ’E’ er blot en henvisning til en melodi i 
GA (III s. 129) fra P. Grønland. Første linje lyder: ”Och necken han gång-
ar sig på snöhvitan sand” og dens melodi svarer til SMB 20 G, bortset fra 
at Grønland har skiftet toneart og udsat den for klaver. GSMS (nr. 145) 
rummer også en engelsk oversættelse af version ’E’, med et andet kla-
verarrangement af melodien.   

’F’-versionen er den ældste svenske udgave af ”Näcken bortför jung-
frun”.27 Men SMB trykker sin 20 A-version efter DgF IV; forklaringen er 
at denne tekst nu mangler i Vs 3, måske fordi Stephens har fjernet den da 
han lavede sin privatsamling. GSMS har således den eneste afskrift (af 
Stephens omdøbt til ’B’) efter det bortkomne Uppsala-håndskrift.28  

Den fjerde version, ”Fru Malin står ute och borstar sitt hår”, har ud-
giverne som nævnt betragtet som en anden visetype (3:3 (b) 145, ”Necken 
bejlare”). Stephens bemærker at der måske er tale om en uægte over-
gangsform til ”Harpans kraft”: Til den giftesyge Fru Malin, som ”står 
ute” og forfængeligt børster sit hår, kommer der en tilsyneladende hø-
visk bejler. Sammen med denne udspiller sig nu den samme ind-
ledningssamtale som i ”Harpans kraft” hvis heltinde også ender under 
vandet, men i denne ballade er det definitivt. Den er trykt som SMB 20 L.  

Ungersven och havsfrun SMB 21 
Samlingen rummer tre versioner og en melodi til en fjerde af denne 
spændende bjergtagnings-ballade, hvis ældste optegnelse igen er Karen 
Brahes Folio (dansk ca. 1550) med titlen ”Herr Bøsmer i Elvehjem”. Den 
skildrer hvordan en af de længelevende, en (ikke helt ung) ellekone 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

27  Efter Uppsala-håndskriftet ”Samlingar af Visor, tom II, No. 60” fra 1780’erne, som er 
forsvundet (Jonsson, 1967, s. 310). 

28  Man kan dermed foretage en rettelse af en bitte fejl, som nok skyldes Grundtvig: 
Omkvædets verbum er i DgF ”soffvit”, i GSMS I:4 står der med gammelsvensk 
”suffvit”: ”Ty hon har suffvit tiden för länge.” (først i XV:4 står der ”soffvit”). Tegnsæt-
ningen er også Grundtvigs – især er han glad for at sætte udråbstegn efter replikker, 
således i indkvædet ”Vaker upp mina redeliga drängar”, som bliver til: ”Vaker upp, 
mina redeliga drängar! ” (DgF IV, s. 813:1). 
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gennem 15 år ligger på lur efter unge Herr Bøsmer ”ude ved aa”, hans 
fader herr Bondes bopæl såvel som ellekonens. Hun bor på den anden 
side af åen. Da han fylder 15 år, bryder hun en nat ind i hans sovekam-
mer og befaler den drømmende ungersvend at møde op ”paa stenebro”. 
Som hypnotiseret vandrer han næste dag ud til åen og lige lukt i armene 
på ellekonen; den høviske kultur har jo lært ham at når man lover en 
smuk ung jomfru noget, bør man for enhver pris holde det. Hun spørger 
ham ud om hans baggrund, men da han stadig kan huske sin slægt og 
kæreste, får hun ikke et tilfredsstillende svar. Så giver hun ham en glem-
selsdrik og bjergtagningen lykkes da over al forventning, for i ellekonen 
(som nu kaldes en elverpige) genkender han sin hjembys kæreste. 
Tilbage sidder hans fæstemø og slægt og sørger over den unge mand som 
er forsvundet i en ukendt tredjeverden – måske et billede på psykosen? 
Vi ved det ikke; vi har at gøre med et glemt sprog.  

Alle tre GSMS-versioner findes i SMB, version ’A’ er dog så afvigende 
fra Vs 4 og fra Hyltén-Cavallius’ renskrift (SMB 21 D) at man her kan 
operere med at vi har en variant af 21 D (21 Db), ikke mindst fordi 
Stephens har kendt en ekstra strofe (XIV) der lyder således: 

 
”Och vär nu välkommen Herr Bättring till mig,  
I 7 runda år har jag väntat på dig.” 
 

Version ’B’ (SMB 21 E) er et fragment fra Småland, som er optegnet af 
Hyltén-Cavallius i 1839 efter Pika Sven (Jonsson, 1967, s. 545–546): I op-
takten noterer Stephens: ”En riddare skulle fara och fria. På bron tog 
elven honom, och förde honom ned” – dvs. ned i åen, for i overleve-
ringens lange løb forvandles ellekonen til en slags nøkke. Det er interes-
sant at det eneste almuesangeren kan huske er den tragi-komiske samtale 
som markerer at ungersvenden hjernevaskes og mister sin jordiske iden-
titet.  

Trods sin tragiske handling synges denne bjergtagningshistorie i DgF 
45 A og i Sverige med muntre omkvæd (i SMB 21F: ”Men linden hon 
gror/ allt under de grönaste lunder”) og her på livfulde melodier. Et vist 
element af bizar komik findes der da også i denne vise om en ung mand 
med et sært navn (Boldering/ Bøsmer/ Bättring osv.), der forføres til 
hastig bortrejse fra hjem og kæreste af en drømmepige, falder i vandet og 
ender i elvehjem. Undtagelsen er GSMS version ’C’ (dvs. SMB 21 Ga) som 
er optegnet efter Britta Cajsa Carlsdotter af lektor Wiede i 1840’erne og 
afskrevet af Hyltén-Cavallius, både til Vs 3 (3:3 147 C) og GSMS (nr. 346). 
Den ender godt og bliver til en ægte komedie, for her digter den unge 
mand sig ud af havfruens skød med musikalske effekter fra ”Harpans 
kraft”: 
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Och ungersven han låg och tänkte sig vid, 
”Jag hoppas jag har min guldharpa på mig.” 
 
Det första slag han på guldharpan slog, 
Då stadnade fisken i villande flod. 
 
Der dansade drakar, der dansade örn, 
Der dansade lejon, der dansade björn 
 
”Och kära du Herting, du stilla din lek! 
För dig så vill jag föra båd’ levande och quick.” (21 Ga 15–18) 
 

I afslutningen advarer fortælleren alle ungersvende mod at lade sig for-
vilde af våde havfruedrømme – lidt pædagogisk pegefinger ligesom i den 
danske ’Elvehøj’, men atypisk for balladekunsten. 

Harpans kraft SMB 22 
Otte versioner af denne internationale ballade (”Sir Orfeo”) har udgiver-
ne afsat plads til. Heraf findes de syv i GSMS (alle, minus ’G’ der også 
mangler i Vs 3), desuden tre engelske oversættelser af en strofe med me-
lodi (en efter SMB 22 M, en anden efter P-versionen, den tredje efter 
22 L), og endelig en hidtil ukendt afskrift af 22 A (variant c), strofe 13, 
fundet i den berømte naturvidenskabsmand A. Celsius’ Dissertatio acade-
mica de Verendia Smolandorum (Uppsala 1743 s. 5):29  

 
Herr Päder begynte på leka så 
men örter gro, 
At wattnet stannad i Minnes åå 
I hållen så wäl eder tro. 
 

’A’-versionen er trykt som SMB 22 O, og det interessante er at Stephens 
her har optegnet hele visen med melodi (GSMS 477 d) – i Vs 3/SMB er 
visen uden.30 Versionen er desuden særpræget ved at demontere visens 
katastrofe: Liden Kirsten græder utrøsteligt fordi det er blevet hende 
spået at nøkken vil tage hende ned i Linlaga å. Det sker normalt også på 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
29  Den er ikke bemærket i SMB 1, 268. Denne den ældste svenske version af visen er op-

tegnet i Småland af Petter Rudebeck i 1690’erne. 
30  De to renskrifter er stort set identiske, bortset fra at GSMS har ’och’ hvor Vs 3 har ’å’. 

Originalen i Vs 4 er ufuldstændig, og Stephens har tilføjet visens slutning, strofe 16–20, 
i begge håndskrifter – i GSMS altså også en melodi som man må gå ud fra at han selv 
har hørt siden den ikke står i Hyltén-Cavallius’ samling. 
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vej til kirke og bryllup, selv om den gode ridder Peder med rettidig 
omhu har truffet alle mulige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre 
at kæresten falder af broen. Da det alligevel sker på vej over den farlige å, 
kommer Herr Peder i tanker om at hans harpespil måske kan hjælpe 
jomfruen hvis skæbne han endnu ikke kender til. Hans spil på guldhar-
pen er da så voldsomt og vidunderligt at alt levende tier, hornene falder 
af kvæg og barken af træ. Til slut spiller han en nøkke op af åen sammen 
med jomfruen og ofte også hendes søstre som tidligere var forsvundet fra 
jordens overflade. Ligheden med Orfeus-myten er klar, forskellen ligele-
des, for Herr Peder beholder sin mø og fejrer til slut bryllup med hende. 
Hele denne dramatik ’undgås’ i O-versionen ved at Herr Peder allerede 
spiller på harpen mens de passerer broen, så nøkken må opgive sit fore-
havende (ifølge en oldnordisk myte31 er sligt frembragt af digtere der var 
indviet til kunsten af den digtermjød som Odinn allerede havde fordøjet).  

I GSMS-version ’B’ ”Herr Peder och havs-mannen” genkendes den 
klassiske handling i visen, som er optegnet med melodi efter Pika Sven i 
Småland af Hyltén-Cavallius (Jonsson, 1967, s. 545–546). Stephens har 
renskrevet en del af teksten, som SMB trykker efter Vs 4 som version 22 
N. I en note udtrykker SMB en ret skarp kritik af melodioptegnelsen som 
redigeres. Optegnelsen i GSMS af 13 ud af 27 strofer er stort set identisk 
med Vs 3 (i strofe 1 står der ’gånger’ hvor originalen har ’gick’), men me-
lodien afviger en smule, især i optakten. Denne og næste version inviter-
er til nærmere analyse. 

’C’-versionen (den fine SMB 22 M) er optegnet af Hyltén-Cavallius’ far, 
melodien professionelt optegnet af dennes organist, Nils Wieslander. 
Renskriften ved Stephens dækker kun melodi (med små afvigelser i for-
hold til originalen) og fem strofer. Et specielt træk fortjener at fremhæves: 
Begrundelsen for at sikkerheden på broen bryder sammen er at der duk-
ker en hjort med forgyldte takker op. Dette diabolske væsen kan de fem-
ten stolte riddere ikke stå for, så de høvler af efter (u)dyret og prisgiver 
jomfruen til nøkken.32  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

31  Genfortalt af Snorri Sturluson i hans håndbog for skjalde, den såkaldt Yngre Edda. 
32  ’D’-versionen er et fragment fra lektor Wiedes samling, trykt som SMB 22 T. ’E’ er et 

fragment af en optegnelse fra Småland, trykt som SMB 22 L med klaverudsætning af 
melodien, og ’F’ rummer en strofe med melodi fra Uppland, trykt som SMB 22 P. 
Endelig har Hyltén-Cavallius i ’H’-versionen afskrevet otte strofer fra Carl Säves ”Got-
landske meddelelser”, trykt som SMB 22 Q. 
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Havfruns tärna SMB 23 
Visens typiske handling er at en havfrue bortfører en pige og holder 
hende i sin egen verden som sin terne i syv lange år. Pigens bror, hertug 
Frøjdenborg eller Hillebrand, opdager bortførelsen ved en samtale med 
moderen, rider til havfruens gård og smigrer hende til at fremhæve at 
hendes terne er endnu smukkere. Mod at love hende gaver får han lov til 
at se jomfruen som havfruen udstyrer med skønne klæder og smykker så 
hun skinner som en sol. Gennem samtalen genkender de hinanden som 
søskende, og hertugen drager bort med jomfruen mens havfruen må sid-
de alene tilbage med sorgen og savnet. De tragisk stemte omkvæd tyder 
på at koret udtrykker en vis medfølelse med bortførersken som må sidde 
alene tilbage i ”den nordiska vind” (23 K, 10:2). Visse versioner ender 
med at hun forbander den mand der har narret hende, i GSMS version ’E’ 
således:33 

 
Och Hertigen han red, och Haf-frun hon samm, 
Och Hertigen han hinnde ändå fortare fram. 
 
”Och om jag hade trott din falskhet så stark,”  
 Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön 
”Så skulle jag knäppa din tjuvare-hals.”  
 Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. (strofe XX og XXI) 
 

Udgiverne har planlagt at trykke syv versioner af ”Havsfruns tärna” 
(’A’–’G’), alle foreligger også i GSMS i stærkt fragmenteret form. Det kan 
hænge sammen med at visen dengang, såvel som op imod vor tid, hørte 
til de mest udbredte ballader, en af dem som har mange flere end de 25 
versioner SMB har vedtaget at aftrykke. Vs 3 og GSMS’ version ’A’ ’Hille-
brand och havs-frun’ og ’B’ ’Sven Ellbrand’ – begge ’ifrån Småland’ – 
hører således til blandt de ej avtryckta i SMB (signatur AF og AG), selv om 
de er to af de mest fuldstændige versioner i samlingen. ’A’ er optegnet af 
Hyltén-Cavallius med melodi og 32 strofer, Stephens’ renskrift i GSMS 
rummer de 21. ’B’ er indsendt til Hyltén-Cavallius af Johanna G. Angel (f. 
Lagergréen); den rummer seksten strofer og har en ganske morsom slut-
ning: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

33  Efter lektor Wiedes samling (II 167, SMB 23, ej avtryckt AJ); afskriften rummer to strofer 
af i alt 21, med melodi. 
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Sven Ellbrand han tager guld-kannan uti hast, 
Se’n tog han liten tärna och satt’na på sin häst. 
 
Och nu bad han Hafs-frun så mången god natt, 
 Blåser kallt, blåser kallt kallt väder ifrån sjön, 
Som hår på en höna och fjä’r på en katt. 
 Blåser kallt, blåser kallt kallt väder ifrån sjön. (Strofe XV og XVI) 
 

Version ’D’ ”Hertig Fröjdenborg” står også i SMB under ej avtryckt AH 
med melodi og kun fem strofer (resten er forsvundet). Fragmenterne ’F’ 
og ’G’ er trykt som SMB 23 G og J. Endelig har Stephens tilføjet en ny 
kortversion på 9 strofer i GSMS med melodi (nr. 380 a–b). Da den kun 
findes i Växjö er den utrykt og skal citeres her: 

 
”Och dig så vil jag gifva min gångare hvit,” 
 blåser kallt, kallt väder ifrån sjön 
”om jag den tärnan finge se,” 
 blåser kallt, kallt väder ifrån sjön.  
 
Och sjöfrun sätter tärnan på röda gullstol’n, 
Och sjelfver drar hon på’na båd’ strumpor och skor. 
 
Hon sätter silfverkannan i tärnans hvita hand, 
”Inte får du säga din kära faders namn.” 
 
Och tärnan spatserar den vägen fram, 
Gull och demanter de föllo såsom sand. 
 
”Och inte tar jag silfverkannan ur tärnans hvita hand, 
För innan hon säger sin kära faders namn.” 
 
”Konungen i Engeland är kär faderen min, 
Och drottningen i England kär moderen min.” 
 
”Är drottningen i Engeland kär moderen din, 
Visst är du kära systeren min!” 
 
Hertigen kasta öfver henne stålet så blått, 
”Nu är du så goder och följer mig åt.” 
 
Sjöfrun vänta i åren, hon vänta i fem, 
Och ingen tärna så kom hon igen. 
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Den Bergtagna SMB 24 
Visen minder om Agneta- og nøkkeviserne, og som titlen siger handler 
den om en jomfru som bjergtages, dvs. hentes ind i en verden for sig selv 
af en elver- eller bjergkonge. Med ham får hun hurtigt 7–8 børn i bjerget. 
Hun forsøger at undslippe til sine egne forældre, men hentes brutalt af 
manden. Hjemkommen drikker hun sig ihjel (SMB 24 A, B, L, M, N osv.), 
eller til endelig glemsel om sit fortidige liv (SMB 24 C, D, J), men i version 
H og I kan hun dog aldrig glemme sin gode moder. Den tragiske modus 
understreges af indkvædet ”tiden görs mig lång” og af omkvædet: ”Men 
jag vet att sorgen är tung.” Hvis man ser bort fra exotica, skildrer balladen 
et ægteskab som ødelægges af en voldelig mand. Man kan i det hele taget 
overveje om ikke mange af de naturmytiske viser kan tolkes som skild-
ringer af det socialt uacceptable og fortrængte (jf. Flemming Harrits, 
”Trylleviser” 1998). Andre versioner er holdt i en lysere stemning, for 
moderens kærlighed til sine børn og deres gensynsglæde holder hende i 
live (E og K).    

Udgiverne har planlagt fire versioner af visen, ’D’ mangler i GSMS 
(trykt som SMB 24 I). ’A’ er trykt som 24 J og i Växjö ligger en renskrift af 
en del af teksten ved Stephens, med melodi. Det eneste man kan bemær-
ke er at SMB (1, 343) henfører visen til Östergötland, mens Stephens ud-
trykkeligt i sin samling har noteret at den er fra Södermanland. ’B’ er op-
tegnet af Hyltén-Cavallius, igen efter Pika Sven i Småland, og trykt som 
24 K, renskrevet af Stephens. Version ’C’ fra Småland består af én strofe 
der ikke ses i SMB: 

 
Per Elfven tog jungfrun uppå sin bak, 
 Löffven trilla under linden, 
Så lunkar [han] åt hafvet i fullan godt mak. 
 För hun bar löndeligen sorgen.  

Herr Magnus och havsfrun SMB 26 og Herr Olof och älvorna SMB 29 
Udgiverne har samlet tre viser som de har kaldt ”Den trolska dansen”; de 
dækker over ovenstående to SMB-typer som er ret forskellige, men begge 
handler om ringdansen som et forførende medium. Version ’A’, ”Riddar 
Olof och skogs-jungfrun”, optegnet af Hyltén-Cavallius i Östergötland 
ca. 1836 (jf. Jonsson, 1967, s. 532), er en klassisk ”Elveskud”-vise (SMB 
29 J) som er udbredt i ganske forskellige former over hele Europa. Fælles 
for disse er ikke elverpigernes forførende ringdans, men det forhold at en 
ung mand som skal giftes eller er nygift af forskellige årsager omkommer 
ved en pludselig død. Visens hovedhandling består da i at familien ved 
alle mulige former for bortforklaringer søger at holde den unge kvinde 
fra at få sandheden at vide; en af grundene kan være at man er bange for 
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at hendes modermælk vil slippe op, en anden at man ønsker hende gift 
med afdødes broder. Imidlertid er pointen at alle disse svinkeærinder er 
ganske forgæves: løgn er løgn og den straffer sig selv: Kvinden dør af 
sorg da hun selv opdager misæren, eller begår ligefrem selvmord. Det 
interessante ved SMB 29 J er at visen så klart stiller to former for dans op 
over for hinanden: Herr Olof afviser at gå med i skovjomfruernes ring-
dans, fordi han dagen efter skal danse bryllupsdans alene med sin 
trolovede. Han trues på plads i ringen og rider dødsmærket bort.34  

Version ’B’ er en afskrift efter et flyveblad fra 1805 (SMB 26 Bc): Visen, 
som har østnordisk udbredelse og svensk oprindelse har følgende 
handling: Herr Magnus rider i rosenlund og møder her tre bjergtrolde 
som med løfte om en række gaver søger at forføre ham til ægteskab i 
bjerget. Visen slutter med at han konstaterer at gaverne vel i sig selv kan 
være gode nok hvis de da kom fra en god kristelig kvinde: ”Men nu är 
du utaf den ondas parti, och af de olika stämmer.” ’C’ er en anden 
version af Magnus-visen (SMB 26 I), optegnet af Hyltén-Cavallius i Öster-
götland. Den ligner ’B’-versionen, men her er det bjergtrolden som får det 
sidste ord: ”Ack! Om jag had’ fått den fager ungersvend/ då hade jag 
mist alla mina plågor.” I flere andre versioner er det – som titlen siger – 
en havfrue, som Herr Magnus fristes af med løfte om rige gaver, således 
også i GSMS’ variant af SMB 26 C der er oversat til engelsk af Jamieson 
efter Geijer & Afzelius.  

Riddar Tynne SMB 28 
Udgiverne havde planlagt at trykke to versioner af denne såkaldte ro-
manvise, dvs. en riddervise som både i omfang og geografisk vidtløftig-
hed overskrider kunstformens normale grænser, ofte med hundrede 
strofer; denne vise har ca. 50 strofer og skulle udgives under titlen ”Berg-
jungfruns frieri”. Ridderen på jagt kommer ud til bjerget og hører en 
troldepige spille så smukt at hele naturen standser op for at lytte med. 
Han er bjergtaget på stedet, men vil også giftes med pigen. Det vil hun 
ikke for hun har en anden, så hendes moder går i gang med at af-fortrylle 
ridder Tynne ved at læse 117 bøger. Hun er selv et bortrøvet menneske, 
og da hun mærker han savner en kæreste, sætter hun ham på sporet af 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
34  Den ældste version af visen hvor de væsner ridder Olof møder er elverfolk, er i 

svensk A (ved Ingierd Gunnarsdotter) og i den sene, danske version B (Peder Syvs 
Tohundredevisebog, 1695). Den ældste version der kendes er dansk A (Karen Brahes 
Folio), men her møder Olof dværge, ikke elverpiger (se Lundgreen-Nielsen, ”Trylle-
viser og trolddom”, Svøbt i mår, 4, 2002. 
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sin søster der er bortført til Island. Her lykkes det ham gennem kamp at 
befri søsteren som han også bliver gift med. Version ’A’ er trykt som SMB 
28 B efter et flyveblad fra ca. 1700, mens ’B’ er et flyveblad fra ca. 1720, 
trykt som SMB 28 C.  

Styvmodern SMB 33 
Visen skildrer en familie hvori moderen til flere børn dør ung og hvor 
stedmoderen vanrøgter disse børn i den grad at moderen får lov til at 
vende tilbage til jorden for en stund. Her giver hun den panikslagne sted-
moder så klar besked at problemet løses – i visse versioner ikke uden 
frelsesmæssige omkostninger for de implicerede forældre idet det anty-
des at de vil fortabes på Dommedag. Men hver gang hundene gør, får 
børnene ekstra god mad (man mente at hunde kunne fornemme gen-
gangeres tilstedeværelse).  

Udgiverne har planlagt at udgive ”Styvmodern” i fem versioner hvoraf 
de fire ligger i GSMS. ’A’ findes under de ej avtryckta AB, men er anført i 
SMB med kun 20 strofer, i GSMS findes 25. Version ’C’ fra Gotland er 
trykt som SMB 33 Ia, idet Stephens har afskrevet syv strofer efter Hyltén-
Cavallius’ originaloptegnelse i Vs 4. ’E’ er et fragment som kun rummer 
melodien til SMB 33 Jb. Version ’B’, et fragment med melodi fra Småland 
(strofe I, XV og XVIII er vedlagt), ses ikke i SMB. 

Sammenfatning 
Det vigtigste resultat af denne undersøgelse er at de to samlinger, GSMS 
og Vs 3, som udgangspunkt har været dubletter uden at være helt 
identiske. Det skyldes for det første at George Stephens til tider har valgt 
at afskrive andre strofer i sin egen samling end i den samling som siden 
blev indleveret til KB. For det andet er han naturligt nok fortsat med at 
indsamle, afskrive og udklippe ballader og andre viser til sin samling. 
For det tredje har han oversat ballader til sit modersmål, eller har af-
skrevet dem fra andre oversættere, specielt fra Jamieson. I Vs 3 findes der 
kun svensksprogede ballader. Det betyder så at GSMS rummer afvigel-
ser, ikke bare fra Vs 3, men også fra SMB: Blandt de atten naturmytiske 
balladetyper har vi således fundet tre nye versioner af ’Havfruns tärna’, 
af ’Den bergtagna’ og af ’Styvmodern’, desuden fem varianter til version-
er, der er trykt i SMB. 
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Legendeviser 
Legendeviser har tematik fælles med bibelske beretninger og folkelige le-
gender. De foregår som de naturmytiske viser i et univers hvor mirakler 
og andre naturstridige ting kan foregå, og som regel med en god kristelig 
morale: De onde straffes og de gode frelses. Nutidige læsere vil nok finde 
mange af dem lovligt moraliserende, hvad de fleste af dem vel også er 
(og altid har været). På den baggrund vinder de snarest interesse gennem 
den solide udbredelse blandt folket som blev dem til del – endnu i 1900-
tallet blev flere af dem optegnet. Det hænger i en del viser sammen med 
at de er blevet performet i forbindelse med folkereligiøse fester.  

I GSMS findes der ni ud af i alt atten svenske legendevisetyper. 
SMB 37 Jungfru Maria och Jesus er digtet over NT og har desuden stof 

fra den folkelige legendesamling Jesu Barndoms Bog. Visen skildrer hvor-
dan Maria føder Jesus i Bethlehem, men en morgen savner hun sin søn og 
begynder at lede efter ham. Hun finder ham i templet eller i rosengården 
hvor han har dvælet en stund alene for at tænke over sin frelsesmission 
på jorden. Derfor må Maria ikke bekymre sig. Vs 3 har fire versioner af 
visen, i GSMS findes kun ’C’-versionen der er trykt som SMB 37 G med 
melodi fra Småland. I GSMS er også indlagt sider fra en bog om ’Tretton-
dedags stjernan’, og her er legendevisen blevet brugt i festsammenhæng 
og indgået i en procession med udklædte aktører, anført af Bethlehems-
stjernen. Dette foregik på Helligtrekongersdag hvor man besøgte folks 
huse og sang således for værterne: 

 
”Goder afton, goder afton, båd’ quinna och man,  
Husbonde, matmoder och var i sin stand,  
Vi ønske eder alla en fröjdefull jul, 
Från olycko alla bevare er Gud!” 
 

Derefter fortalte sangerne Jesus-legenden og forventede et traktement til 
tak. Denne version er ikke optaget i SMB, men den ligner senere opteg-
nelser som f.eks. SMB 37 N, optegnet i Skåne ca. 1895.  

SMB 39 er den berømte Staffansvise, der oprindelig hørte til Anden jule-
dags fest hvor man afholdt hestevæddeløb og mindedes sankt Stefan, 
den første kirkelige martyr.35 Via Helligtrekonger er visen i Det tyvende 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

35  Et avisudklip fra Post- och Inrikes-Tidningar 5.1.1876, som er vedlagt GSMS, argumente-
rer fint for at hestefesten skyldes den hedenske juls tilknytning til guden Frej, hvis hel-
lige dyr var hesten. Der er tale om en akkomodation i forbindelse med religionsskiftet. 
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Århundrede gledet videre til Lucia-optogene, og har på den måde holdt 
sig levende til vore dage. ’Sankte Staffan’ skulle have været trykt i fem 
versioner under titlen ”Staffa skede”; af dem findes ’A’, ’B’ og ’C’ i 
GSMS, og desuden en melodioptegnelse til SMB 39 D som aftrykkes i avi-
sartiklen sammen med ’C’.36 Handlingen har i meget beskeden grad 
mindelser fra Stefans-legenden, men dog én: Kong Herodes siger at før 
han vil tro at Kristus skal fødes så skal den døde hane på hans bord blive 
levende, hvad den så bliver. Det meste af visen afspejler ellers de ret 
grovkornede løjer som omgav festen: Version ’B’ (én strofe som optakt til 
”Skede-visan”, SMB 39 E) giver således en typisk optakt til balladen som 
tiggervise: 

 
”God måren, god måren, kär’ fader!” 
 Håll fast, fålan min  
”Gud låt er vakna glader,” 
 Frisk Er upp, en dager all 
”Ingen dager syns här än, 
Stjernorna på himmelen de blänka.”    
 

Resten af visen beskriver julemaden, og den giver klart udtryk for at de 
syngende insisterer på at blive inviteret indenfor på julesul, for de fryser 
og deres skæg er ved at danne istapper. 

SMB 40 Sankt Göran och draken findes kun i to versioner i GSMS mens 
Vs 3 har fire, deriblandt originalen til en af de ældste svenske viseopteg-
nelser (40 A, fra 1500-tallets midte). Den anden gamle optegnelse (KB-vis-
bok i 16:o) har signaturen ’C’ og er trykt som SMB 40 B, den ligger præ-
cist afskrevet i GSMS. Opskrift ’D’ ”From Småland” er foretaget af 
Hyltén-Cavallius med fire forskellige melodier, heraf ligger én i GSMS 
med Stephens’ hånd, trykt som SMB 40 Fb. Handlingen er som legenden 
en fortælling om en hedensk kongedatter som er lovet til dragen, men 
frelses af kæmpen Göran. Til gengæld for sin bedrift kræver han at riget 
skal omvendes til kristendommen mens han afviser at få prinsessen til 
brud for han har en anden i himmelen.37  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Tilknytningen af Stefan til Hälsinglands apostel har derimod ikke noget på sig – visen 
findes i hele Nordeuropa. 

36  Version ’A’ er SMB ej avtryckt AE; kun melodien er vedlagt i Vs 3 og GSMS (nr. 300 b), 
hvor også ’B’ er optegnet.  

37  Under ’A’ noteres det, at visen findes i Løveridder-håndskriftet i Stockholm D4 fra 
1430’erne på blad 268–272! 
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Liten Karin SMB 42 findes i tre versioner i Vs 3, fem i GSMS – de tre fra 
Vs 3 er trykt i SMB. Handlingen går yderst tilbage til Legenden om Skt. 
Katharina af Alexandria, en oldkirkelig martyr som det var usædvanlig 
vanskeligt at få aflivet. Visens Karin vil ikke forføres af sin herre kongen, 
heller ikke selv om han lover hende guld og grønne skove. Da hun ikke 
vil, så lover han hende til gengæld en uhyggelig død, hvad hun accepte-
rer uden at blinke. Men den der får den værste død er kongen, for han af-
hentes til helvede af væmmelige sorte fugle efter at Karin er svævet til 
himmels på englevinger. ’A’-versionen er trykt som SMB 42 H (kun slut-
ningen er afskrevet af Stephens); ’B’ er SMB 42 B (kun to strofer med 
melodi er afskrevet); ’C’ er trykt som SMB 42 J. Så ligger der en kort ver-
sion med melodi ”Från Wästmanland” (blad 277 a, b, c, d og blad 462 
med strofe 5:2 til 10:1). Den er ikke omtalt i SMB. Et fragment af endnu en 
ukendt version rummer en interessant detalje; i andre versioner truer 
kongen med at Karin vil blive lukket inde i et ækelt fangetårn eller sat i 
”spiketunnan”. Her fremsætter kongen følgende trussel: 

 
”Hörest du lilla Carin 
Vill du blifva mitt unga lif? 
Eljest sätter jag dig i det mörkaste hus 
Och förkortar ditt unga lif.”  
 
”Ja, sätter du mig i det mörkaste hus 
och förkortar mitt unga lif, 
då vet väl sjelfver Vår Herre 
att jag är oskyldig dertill.” 
 
Det kom en hjärtandes moder 
Och klappar på mörk husets dörr 
”Och lefver du lilla Carin, 
eller så är du död?” 
 
”Jag ligger här på Guds nåde 
Och leker med brinnande sol 
Och konungen ligger i helvetet 
Kolsvarter som en jord.”  
 

I denne vise har GSMS således to hidtil ukendte versioner, og dem er der 
sikkert mange flere af, for der findes flere hundrede optegnelser af Liten 
Karin som har hørt til de mest elskede i Sverige. 

Maria Magdalena SMB 43 er planlagt i Vs 3 med syv versioner, heraf 
findes de fire i GSMS. Visen er optegnet meget sent – ligesom den fore-
gående – og begge viser kunne meget vel læses som katolsk propaganda 
og oprindelig høre til tysk modreformation. Denne vise plæderer for den 
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traditionelle katolske kombinationen af skriftemål, bod og tilgivelse med 
den syndefulde Maria Magdalena som ’case-story’. Jesus beder hende om 
vand ved brønden, forudsat at hun er jomfru; han gennemtrænger 
hendes løgne med skarpsyn og sender hende på en årelang bodsrejse i 
ørkener med faste og afholdenhed, for til slut at tage hende til sig som 
helgeninde. Alt kan tilgives den angrende synder, det er visens klare ka-
tolske budskab.38 

I GSMS mangler ’A’, ’E’ og ’G’; den manglende ’A’-version er SMB 
43 A, et skillingstryk fra 1798. ’B’ er fra lektor Wiedes samling, optegnet i 
Östergötland og trykt som SMB 43 F; ’D’ fra ”norra Småland” er af-
skrevet i fragment og står under SMB ej avtryckta AC. ’C’ er sunget i 
Östergötland og afskrevet i fragment, trykt som SMB 43 G. Endelig har vi 
version ’F’ ”From Småland”, en strofe med melodi som ikke findes i 
SMB, eftersom den må betragtes som en efterklang af balladen. Vi citerer 
den for at demonstrere hvordan en efterklangsvise kan se ud: 

 
Maria Magdalena 
De heliga tre änglarna, 
De lofvade Gud med gamman. 
Den helige Johannes med; 
Då han, då han, då han 
Uti barna-dop, 
Uti barna-dop 
Lofsjungade Gud med fröjd! 
 

Herr Peder och hans syster SMB 46 kaldes i Vs 3 for ”Den falske brodern 
eller mön på bål”, og udgiverne har samlet fire versioner af den til ”Sven-
ska folkvisor” som alle findes i GSMS: En bror lægger voldsomt an på sin 
søster og da hun ikke vil gå i seng med ham, truer han hende med bag-
talelse overfor kongen. Som regel anklager han hende for hemmelig gra-
viditet og barnemord, og kongen vælger at tro på sin vasal så han lader et 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

38  Ann-Mari Häggman gennemgår i Magdalena på källebro (1992) den finlandssvenske 
overlevering på international og nordisk baggrund og argumenterer for at visen kan 
være digtet i et senmiddelalderligt dominikaner-miljø. Om visen legefrem kan kaldes 
kvindefjendsk, er dog tvivlsomt. Maria Magdalenas forbrydelse (hor og barnemord) 
har vel ikke været helt usædvanlig, og vægten ligger i visen på at alt kan tilgives 
gennem anger og bod.  



 

100 

bål berede til straf.39 To duer afhenter hendes sjæl til himmelen, mens 
broderen ender i helvede.  

Version ’B’ og ’C’ er i GSMS kun fragmenter med melodi; de er trykt 
som henholdsvis 46 L (en ret speciel version fra Småland), og som 46 J 
der rummer visens klassiske forløb: Et element af Imitatio Kristi findes i 
visens slutning hvor den brændende jomfru tørster og som svar får en 
drik rakt af broderen på et spyd. ’A’ og ’D’ (SMB 46 K) findes i 
fuldstændige afskrifter, og version ’A’ er optegnet af lektor Wiede efter 
Brita Cajsa Carlsdotters sang (Östergötland, 1840’erne) og trykt som SMB 
46 M; den er bl.a. interessant ved at betone træhugningen der forbereder 
bålbrændingen (måske en arbejdsvise?), og ved at udfolde det gennem-
gående motiv at nok kan man slippe af sted med at lyve for mennesker, 
men ikke for Gud. 

Herr Töres’ döttrar SMB 47 er en væmmelig gyser af en røverhistorie (i 
bogstavelig forstand), idet den skildrer hvordan en bonde med seks børn, 
tre sønner og tre døtre, må se dem alle sammen slået ihjel, døtrene af 
hans drenge (som han i visse versioner har jaget bort som konsekvens af 
en spådom), sønnerne tager han sig selv af; de er skovgangne mænd og 
dermed hører til de så frygtede, fredløse røvere. De afslører sig selv ved 
at medbringe de skændede pigers tøj til deres forældres bolig; ved at 
holde den tredje søn i live, opdager bonden til sin rædsel at han netop 
har dræbt to af sine egne børn. Til slut begår bonden ofte selvmord mens 
den stakkels kone dør af sorg. I en del danske versioner kan man bemær-
ke, at denne familietragedie foregår på en uheldssvanger lokalitet, ”ude 
ved aa”.  

Udgiverne har planlagt to versioner af visen (den gamle ’A’ trykt som 
SMB 47 B), men version ’B’ afviger ved sit omkvæd så meget fra SMB 
47 J, at man må betragte den som en variant, dvs. 47 Jb: Stephens har 
nemlig skrevet ”De voro så vackra jungfrur”, hvor SMB-versionen efter 
Vs 3 har: ”Dätt war då honom så jlla spådt.” Han tilføjer efter visen at 
han kender endnu et omkvæd i den smålandske tradition: ”De voro så 
vackra junkare!” Som indledning skriver Stephens at versionen er et godt 
eksempel på hvordan en visetype i nyere tid kan miste nogle af sine 
kendetegn, og han præciserer at: ”Slutet är lånadt ifrån det gamla qvädet 
om EBBE SKAMMALSSON.” Det indebærer at Tröls i Änga lader sig 
beslå med jern og går som fredløs i ødemarken på bodsvandring – lige-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

39  Dette træk tyder på at visen er fra efter-reformatorisk tid, da bålbrænding i middel-
alderen var forbeholdt kættere. 
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som Ebbe og Maria Magdalena. Til slut springer hans jern af som tegn på 
at Gud har tilgivet ham hans synd. I GSMS er der yderligere to optegnel-
ser efter Geijer & Afzelius, den ene er den klassiske version 47 H, den 
anden en arrangeret melodi uden tekst til ”Wisan om Per Tyrsons 
döttrar”, trykt under SMB 47 E. Legendevisen er baggrund for Ingmar 
Bergmans Oscar-belønnede film Jungfrukällan (1960), idet mange version-
er af visen lader en hellig kilde vælde frem dér hvor de tre jomfruer bli-
ver begravet. 

Duvans sång SMB 48 synes digtet for at forsone forældre og venner 
med børns og unge pigers alt for tidlige død: En engel i skikkelse af en 
fugl tilbyder forskellige standsrepræsentanter at komme med hende i 
himmelen, men forskellige forbehold forhindrer dem desværre i at mod-
tage hendes venlige tilbud. Kun jomfruen er rede, men føler sig jo ikke 
syg, hvad hun til gengæld hurtigt bliver. Hun tages med til himlen af 
”heliga små Guds englar”. Omkvædet lyder: ”I himmelen der är en stor 
glädje.” Udgiverne har afsat plads til fem versioner, heraf findes der tre i 
GSMS, trykt som SMB 48 L (’A’), 48 K (’B’) og 48 E (’C’, et fragment betit-
let ”Den fromma jungfruns begravning”). 

Den sidste legendevise er Den rike mannens själ SMB 54, en vise som 
synes udledt af den senmiddelalderlige dialogiske moralitet Sjælens kære-
mål på kroppen: Den rige mand hentes af døden der ikke er modtagelig for 
bestikkelse med de penge, sølv og guld som han har sanket i lade på 
syndefuld vis. Sjælen sætter sig på den rige mands bryst og anklager 
kroppen for at have hengivet sig til vellevnet; alligevel bliver sjælen hen-
tet af en engel selv om djævelen råber med høj røst at sjælen bør skydes 
ihjel og korsfæstes. Visen ender med at opfordre mennesker til at gøre 
bod mens tid er, idet man ikke skal sætte sin lid til ’verden’: ”För än 
Solen och Månan the mista sit sken,/ Och stiernorna falla från Himmelen 
ned./ – Tungen kan tala, men siälen skal swara för domen.” Denne 
skillingsvise 54 A findes i GSMS sammen med 54 C, optegnet med 
melodi efter Halta-Cajsa af Hyltén-Cavallius.  

Sammenfatning 
Växjö-samlingen af legendeviser er fyldig og kvalitativt udmærket; der 
tilføjes måske ikke så meget til det billede af disse viser man får i SMB, 
men igen er smålandske optegnelser stærkere repræsenteret. Vi har 
fundet fire nye versioner og en variant blandt legendeviserne i GSMS.  
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Ridderviser 
Hovedparten af Sveriges medeltida ballader kaldes ridderviser, med en 
noget problematisk terminologi der imidlertid har vundet hævd. Som det 
vil fremgå af præsentationen af de enkelte viser, er der nemlig mange af 
dem som har en alt andet end ridderlig hovedperson, eller som rummer 
en tydelig kritisk distance til denne, mens den kvindelige hovedperson, 
’jomfruen’, oftere klarer skærene. Viserne har den lighed med den sen-
middelalderlige folkesproglige prædiken at de handler om tilværelsens 
typiske belastninger, glæder såvel som sorger og udfordringer. Men som 
regel uden nogen eksplicit moraliseren – modsat prædikenen. Det er en 
erotisk ungdomsdigtning der også kan rumme advarende skildringer af 
den ældre generations problemer med at forstå og indrette sig på deres 
voksne børns letsindige gøremål på en rimelig måde. Men tendensen kan 
også være omvendt, for børn skal jo også lære af andres fejl, såvel som 
voksne. Der er således et implicit og fleksibelt didaktisk princip på færde. 
I forhold til de virkelige tilstande i senmiddelalder og renæssance, med 
deres stærke patriarkalske familieliv og rester af fortidig ættemoral, er 
der imidlertid klart nok mange af balladerne der tegner et nærmest 
’romantisk’ billede af kærlighedslivet, og desuden af de kampformer som 
menneskelige modsætningsforhold kunne give anledning til. 

Ridderviser hed i ældre tid kæmpeviser, og det var der god mening i; for 
dels kan en ’kæmpe’ – mand såvel som kvinde – blot betyde et kæmpen-
de menneske, dels kan viserne slå om fra fortællemæssig realis til irrealis, 
måske fordi handlingen blev formidlet gennem musikken og oprindeligt 
danset kollektivt frem.40 Især når visens handling kulminerer, kan kæm-
pekræfter bryde frem og personerne forøve forunderlige bedrifter – og 
begge køn kan være repræsenteret i dette spil.  

Selv om balladen er en middelalderlig kunstform er ikke alle riddervi-
ser digtet i middelalderen, hvilket vi straks skal se et sandsynligt eksem-
pel på blandt samlingens i alt 55 ridderviser, ca. to femtedele af samtlige 
svenske typer (der er 130 i alt i SMB). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

40  I min disputats (Kværndrup 2006) argumenterer jeg for at den fiktive østnordiske vises 
oprindelse hænger sammen med kordansen (græsk choros; fransk carol er udledt heraf) 
der har oldkirkelig herkomst. Viser har desuden fungeret som sangfortællinger til 
arbejde og fritidssysler. De typisk set vestnordiske kvad er seriøse forsøg på at formidle 
historiske begivenheder og litterære tekster i en oral kultur. Som man kan opleve på 
Færøerne kan de også fint anvendes til kordans (i Sverige kaldet ringdans).  
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Herr Karl och klosterjungfrun SMB 70 
Iscenesætteren af denne ballades handling er Herr Carls fostermoder som 
han i visens indledning har en fortrolig samtale med; hans problem er at 
hans kæreste er blevet klosterjomfru og så kan han jo ikke blive gift med 
hende, eller kan han? Jo, siger den kloge kone, han skal bare lægge sig til 
at dø så skal der nok vise sig en udvej. Carl lægger sig derfor på ligbåre, 
hans sygdom og død rygtes, jomfruen iler til ham og betror ’liget’ sin 
store kærlighed: Hvor ærgerligt at han ikke levede for så skulle de nok 
alligevel have fået hinanden. Opmuntret af så ligefrem en betroelse våg-
ner Carl til dåd, og de andre klosterjomfruer tror at se en engel afhente 
deres søster. Hvad der taler for at se visen som efter-reformatorisk er især 
dens epilog hvor alle de tilbageværende nonner sukker dag og nat efter 
også at blive afhentet af en englelig ungersvend. I den lignende danske 
ballade ”Herr Mortens Klosterrov” sker dette med en vis Herr Morten 
som befrieren, et navn som jo blev meget populært i Norden efter at 
Martin Luther bl.a. fik samtlige klosterjomfruer ’frisat’.  

Udgiverne havde planlagt fire versioner af denne vise (’C’ mangler i 
GSMS): Version ’D’ er ældst og trykt som SMB 70 A, efter Bröms Gyllen-
märs’ visbok (ca. 1640). ’A’ hörer til SMBs ej avtryckta AI, og ’B’ er trykt 
som SMB 70 O, optegnet af Johanna G. Angel; en del af den findes ren-
skrevet af Stephens, såvel i Vs 3 som i GSMS.41 Her findes der desuden 
hele fire utrykte versioner af visen, tre af dem med melodier, nemlig 
nr. 535 ”från Vestmanland” (11 strofer, uden omkvæd, tredje linje gen-
tages), nr. 782 ”fr. Wästmanland” (3 strofer, uden omkvæd, tredje og 
fjerde linje gentages) og nr. 107 er en kortlinjet vise på otte strofer med 
indkvædet: ”Foglen sjunger om sommaren” og omkvædet ”För alla små 
foglar de sjunga väl”, renskrevet og måske optegnet af Stephens i det 
sydlige Småland. Den sidste optegnelse (GSMS nr. 842) ved Hyltén-Ca-
vallius er et fragment uden omkvæd på fem en halv ganske fine strofer 
(se nedenfor). De minder meget om SMB 70 D som 1811 blev sunget af en 
pige fra Norra Vedbo härad i Småland. Visen var interessant nok knyttet 
til en sangleg som skildres af August von Hartmansdorff: ”Denna sång 
brukas till en lek, då de dansande göra en ring omkring Herr Carl som 
ligger på bår; Jungfrun inkallas efter visans lydelse, hvarefter handlingen 
och sången beständigt följas åt. Hufvudsaken är att Herr Carl hastigt 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

41  Der er en lille trykfejl i SMB 3, 25, idet der står at visen ”finns i KB Vs 3:4 nr 280 II B” 
(280 skal være 208). 
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springer af båren och tar Jungfrun i fatt, i hvilken händelse han under en 
triumferande sång dansar med Henne.” (citeret efter SMB bind 3, s. 12) 

 
Der kom in en liten småsven, 
Han klädde sig silkesvart: 
”Och hör nu sköna jungfrun, 
Herr Carl han bärs nu bort.” 
 
Sköna jungfrun gick upp till sin fostermor 
Hon frågade henne om lof: 
”Får jag gå hen och se herr Carl, 
Han ligger nu på bår.” 
 
”Och inte jag dig neka ville 
Och inte jag dig ber, 
Men akta dig för herr Carl, 
Så han inte sviker dig.” 
 
Sköna jungfrun hon gick till hans fötter 
Hon klappade på hans ben: 
”Christ gifve du hade lefvat, 
Visst skull’ du ha blifvit min!” 
 
Sköna jungfrun gick till hans hufvud 
Hon klappade på hans bröst: 
”Christ gifve du had’ lefvad 
Visst skull’ du ha blifvit min tröst!” 
 
Sköna jungfrun genom dörren steg 
Hon bjöd den herrn god natt... 
 

Og så sker det. (Utrykt ballade, GSMS nr. 842) 
 

Herr Lagman bortför Herr Tors brud SMB 71 og 
Rudegull seglar bort med sin trolovade SMB 72 
En bejler får det løfte af sin jomfru at hun vil vente på ham i op til otte år 
mens han er i udlandet. Da han stadig lader vente på sig efter otte år, 
tvinger slægten hende til at tage en anden mand, den rige Herr Tord: ”Ty 
han har mera guld än Lagerman har jord.” (’C’ V:2). Men hun har lovet 
sig til manden med det løfterige navn Lagermand (dansk: Lovmand), og 
hun vil ikke i brudeseng med gulddrengen – hvor mange dage de end 
trækker brylluppet i langdrag. I allersidste øjeblik dukker Herr Lagman 
op og overtager bruden. Hun råder Herr Tord til at finde sig en anden 
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kvinde hvad han også accepterer. Ligger der mon i visen og dens navne 
et vink i retning af at et løfte er lov og at den overgår materielle fordele?  

Udgiverne planlagde at trykke syv versioner af denne vise som de 
spøgefuldt kaldte: ”Den ena drickar bröllopsöl, den andra för hem 
bruden”; version ’A’, ’C’ og ’E’ findes i GSMS: Version ’C’ er en variant af 
SMB 71 H der slår om i satiren idet indledning og afslutning er komiske, 
mens bryllupsscenen er trukket ud i det absurde gennem en meget lang 
inkremental repetitionsrække. GSMS har en afvigende, men især mere 
fuldstændig tekst end Vs 4: I SMB mangler strofe 5 og 13 anden linje og 
de lyder i deres helhed således: 

 
”Jo, henne ska’ vi gifta med den rika Herr Thor, 
Ty han har mera guld än Lagerman har jord.” 
 Me’n de roa sig en stund. (SMB 71 Hb 5) 
  
Och bruden hon tittar ur vindögat ut: 
”Ach Herre min Gud, hur skall detta ta slut!”  
 Me’n de roa sig en stund. (SMB 71 Hb 13) 
 

Version ’E’ er trykt som SMB 71 E med melodi, men kun første strofe er 
citeret. Version ’A’, et fragment ”från Vestergyllen” med melodi, står 
sammen med SMB 71 i Vs 3; den er differentieret i to visetyper i DgF, TSB 
og som SMB 71 og 72; ’A’ er dele af version F af SMB 72, bortset fra at 
SMB mener den er optegnet i Småland.42 Endelig findes der to fragmen-
ter af SMB 72 i afskrift fra det danske tidsskrift Brage og Idun, nemlig 72 
D, der rummer to strofer men desuden har Stephens afskrevet endnu to 
strofer, som ikke ses i SMB.  

Herr Samsing SMB 76 og Herr Grönborg SMB 78 
Grundtvig beskriver i DgF I ”Herr Samsing” som et kæmpekvad med 
rødder i Vilkinasaga, der handler om Didrik af Berns bedstefar (”Samson”, 
DgF 6). Kvadet findes også på Færøerne. Det indledes med en tavle-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

42  Grundtvig omtaler de to optegnelser af denne ballade i Hyltén-Cavallius og Stephens’ 
samling i DgF III, s. 910, som note til en pseudohistorisk vise, DgF 124 ”Rosengaard og 
Hillelille”, hvis handling minder om SMB 71. Grundtvig skriver at de to viser blandes 
sammen i norsk og svensk tradition, og om de to viser i udgivernes samling: ”hvor 
helten vel kaldes Lagman eller Lagerman, men hvor omkvædet er laant fra nærv. Vises 
’I ror vel til!’. Det lyder i den første [dvs. vor ’A’]: ’Men hvem råder väl til?’ i den 
anden: ’Me’n de roa sig en stund’”. I en anden svensk version findes heltens navn: 
”skjøndt i en dyb Forklædning.” 
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bordsscene mellem Herr Samsing og hans viv som han har hentet i 
kongsgården. Kongens mænd kommer netop da ridende til Samsings 
moder som står ude ”svöbt i mår”, og bestikker hende til at røbe sønnens 
opholdssted. Samsing går berserk og dræber alle krigerne, truer sin mor 
med hævn, men undlader det for slægtskabets skyld og rider til kongen 
som han ligeledes truer med døden. Også han står ude, ”svöbt i mår”, 
men han redder livet ved at indgå forlig og give sin datter lovformeligt til 
Samsing samt ved at lade ham arve kongeriget. I GSMS ligger der en 
version i uddrag af kvadet med melodi, trykt efter Hyltén-Cavallius’ 
samling som SMB 76 G; desuden findes der et lille fragment af ”Herr 
Grönborg”, om hvilken Axel Olrik i DgF skriver at den er meget ufuld-
stændig.43 Den minder i mange henseender om den forrige vise og er i 
Vs 3 også anført sammen med den (og et par andre) under fællestitlen 
”Kämpen vinner sig en brud”. Igen har Stephens differentieret viser som 
stod sammen i Vs 3, og derfor overstreget signaturen ’C’. 

Jungfrun hämtar sin fästman SMB 81 
Visen skildrer en noget upålidelig fæstemand der tager på pilgrimsfærd 
eller blot væk (SMB 81 A), efterladende sin Ros Elna i mere end de lovede 
otte år. Hun sejler da modigt efter ham, og – som Vs 3-titlen ”Den för-
klädde jungfruns segling” demonstrerer – er hun forklædt som mand. Da 
hun finder Herr Peder i Østen, står han overfor at gifte sig med en anden; 
men hun narrer ham bort med sig, og tredjeparten, stolt Margrethelilla, 
”hon vrider sina händer uti blod.” GSMS-visen er optegnet i Skåne og 
først trykt som DgF 218 K, siden som SMB 81 A. Den er tæt på den 
danske tradition, belagt før 1600. 

Herr Hjelmer SMB 82 
”Herr Hjelmer” er en barsk ballade hvis hovedperson nok nærmest skal 
opfattes som visens skurk. Han dræber en mand i den slægt hvorfra han 
også bortfører sin brud; da hendes syv brødre vil hævne sig på ham, er 
han den stærkeste kæmpe og dræber de seks mens den syvende over-
giver sig. Svensk SMB 82 D fra Småland i Stephens’ samling omtales af 
Axel Olrik (DgF VII, s. 201): Visen ligner hvad slutningen angår den 
yngre danske gruppe som Olrik betragtede som den oprindelige; her 
hævner den yngste broder sig og overbringer Hjelmers hoved til sin bort-
førte søster som imidlertid langtfra bliver begejstret for gaven – tvært-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

43  I DgF bind VII, s. 286. 
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imod hævner hun sin mands død ved at slå broderen ihjel mens han er 
fuld. Optakten skildrer hovedpersonen som tjener ved kongens gård der 
ved femten års trofast arbejde har fortjent sin jomfru som han desuden 
også har gjort gravid. Hun råder ham til flugt, og her møder han hendes 
syv brødre. GSMS-teksten er for en gangs skyld blot et uddrag af Vs 3 der 
er trykt som SMB 82 H. 

Rosea lilla SMB 83 
Dette er en norsk-svensk vise som har haft meget stor udbredelse; og 
man forstår det for den skildrer i mytisk klartekst den misære som uvæ-
gerligt er indtrådt når ægte kærlighed (og ikke bare seksuel udnyttelse) 
er opstået mellem en ung mand af herskerklassen og en pige af folket, 
”med den äran och dygd”, hvadenten han er kongesøn (som i version 
’A’) eller hertug (som i ’B’, begge optegnet i Södermanland). Magthaver-
ne reagerer ved at sende ham bort og give hende til en anden mand som 
hun slet ikke bryder sig om. Kærlighedens ægthed viser sig da ved at de 
elskende dør af sorg i hinandens favn, og selvom de begraves i hver sin 
grav så forenes de alligevel: 

 
Der vexte opp en rosa uppå Rosa lillas graf 
Hon skyler öfver Hertigens med alla sina blad. (’B’ 29) 
 

I den utrykte version ’C’ fra Östergötland vendes og kompliceres plottet 
ved at den tredje er selveste kongen, Jussæa lilles herre, som forelsker sig 
i hende. Samtidig får en hertug lov til at klappe hende på kinden; han 
ønsker sig ”at hun var min”, i al ærbarhed, forstås. Men falske terner 
sladrer alligevel til kongen som reagerer ved at sende hertugen til et 
andet land og påbegynde bryllupsforberedelser. Under disse mødes de 
sande elskende og deres hjerter ”i brösten sönder-sprang”; den legende-
viselignende version afrundes: 

 

De lade dem lika allt uppå en bår, 
Och bruder och jungfruer de knija deras hår: 
 
De buro dem lika åt kyrkogård, 
Och sjelfver Gud-fader geck förut och sång. 
 
De lade dem lika neder i graf, 
Der sofva de sött till dommedag. 
 
Der växte opp en lind på begge deras graf, 
 Med all ära och dygd; 
Det ena löfvet tog det andra i famn. 
 I vinner väl både rosor och liljor. (’C’ IX–XII) 
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Udgiverne har planlagt at trykke fire versioner af ”De tvenne älskandes 
död”, heraf findes de tre i GSMS (’D’ er en skillingsvise, der ikke findes i 
Växjö-samlingen). ’A’ er trykt som SMB 83 N, ’B’ som 83 M mens ’C’ er 
utrykt. Det skyldes at der i Vs 3 blot er en henvisning til ”Varianter till 
Svenska Fornsånger”, men ingen tekst. 

Broder prövar syster SMB 86 
Visen, som udgiverne kalder ”Den kyska systern”, består som regel af en 
dialog på stranden mellem en jomfru og en for hende ukendt, sejlende 
ungersvend der søger at lokke hende til seksuelt samvær selv om han 
ved at hun er hans kødelige søster. Han bliver mere og mere nærgående, 
men hun afviser ham standhaftigt, først med henvisning til hendes frues 
reaktion, siden til Vor Herre selv der nok vil vide at straffe hende for at 
have bragt uønskede børn af vejen. Til slut vedkender den unge mand sig 
søskendeskabet, men han understreger også lidt flot at han ville have slå-
et hende ihjel hvis hun havde været mere villig – altså have begået en 
slags bagvendt æresdrab.44 I version ’A’ får man den interessante oplys-
ning at ”Konung Fredrik af Danmark var min kära far” (man tror det 
gerne); men da hans dronning døde, svigtede både kongen og tronfølge-
ren; derfor satte den yngste bror hende i lære hos ”en frue så huld/ Som 
lärde mig sy och sämka guld.” Og broderen genkender sin egen søster.  

Der findes fem versioner i Vs 3, fire i GSMS (’E’ mangler); de tre er fra 
Östergötland: ’A’ er trykt som SMB 86 H; ’B’ (et fragment) som 86 I og ’C’ 
som 86 Ba. Det mest interessante ved GSMS er at den gotlandske ’D’-
version, ”Karl Vågeman och hans syster”, her er overleveret med melodi, 
hvad den ikke har i Vs 3 og i SMB, hvor den er trykt som 86 Ga. 

Syster friar till broder SMB 87 
Denne vise er ligeledes ren dialog, men her med den kvindelige part som 
den udfarende. I visse versioner ved jomfruen endda at det er hendes 
bror der er objektet for hendes begær, som hun udtrykker i meget stærke 
billeder; de afspejler måske faktisk en eventyrlig kvindelig erotik, snarere 
end en mandlig digters fantasier? Axel Olrik påviser i DgF VII at ”Søster 
beder Broder” (DgF 437) sandsynligvis er inspireret af slavisk tradition. 
GSMS har kun én version der ikke – som Olrik formodede (se DgF VII, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

44  I den umoralske, danske tradition er forførelsen så tæt ved at lykkes (og ’ridderen’ 
uvidende om hendes slægt), at han glæder sig over at han først spurgte til jomfruens 
herkomst, da han ellers ville have holdt bryllup med sin egen søster. 
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407) – afviger fra L. Borgströms optegnelse fra Dalsland (1845). Den er 
trykt som SMB 87 B. Omkvædet ændres her i overensstemmelse med den 
erkendelsesproces jomfruen gennemgår: I begyndelsen står der næsten 
med den lyriske vises sprog:  

 
Det vore en stor ro 
Att sammankomma två, 
Som gerna tillsammans vill vara. 
 

I slutningen ændres omkvædet til: 
 
Det vore ingen ro 
Att sammankomma två, 
Som aldrig tilsammans kan vara. 

Ros Elin och kejsare David SMB 91 
”Denne lille letsindige Vise” (med Grundtvig) hedder ”Eline i Vaage-
stue” på dansk (DgF 282, V, 369), og som titlen antyder er der tale om en 
ung pige der mod faderens forbud begiver sig til mændenes kvarter – og 
mister sin mødom. I Borgströms optegnelse (trykt som SMB 91 A) 
begrunder faderen sit forbud med at: ”Kejser David han dansar med 
utslagit hår.” – åbenbart et signal til at han er på frierfødder. Og det er 
netop denne ’kejser’ med det bibelske navn som forfører Ros-Elin til 
kammeret ”den långa natt/ Slätt inte de sofvo ej heller de satt.” Næste 
dag, da faderen har indledt et krydsforhør af Elin ankommer kejser 
David og beder om pigens hånd. Da faderen tøver med henvisning til 
hendes lave alder så triumferer kejseren med at: ”Det skönaste har jag ta’t 
henne ifrå.” Faderen svarer: 

 
”Ja, har du plockat rosor af trä, 
så får du velle ta bålen med.” 
 

Og David tager Elin med sig på hesten. De erotisk farvede omkvæd 
antyder at ikke alt er idyl: ”Så lustelin plockar man liljor” og ”Af älskog 
fångar man sorgen” – givetvis en erfaring som var almindelig udbredt 
blandt unge før præventionens udbredelse. 
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Rosilias sorg SMB 92 
”Jomfruens Harpeslet” hedder denne – fra Frankrig indvandrede – 
chanson de toile på dansk (DgF 265), for i dens indledende tableau udtryk-
ker en ung pige gennem smukt harpespil sin fortvivlelse over at være 
gravid.45 Det hører hendes elsker som selv har forført hende med guld-
harpen som gave og sagen ender lykkeligt. Den svenske ballade indledes 
normalt med en mor–datter samtale der får sin egen alvor ved at mælk 
samtidig strømmer fra pigens bryster. Det har hun svært ved at bort-
forklare.  

SMB 92 B46 og GSMS ’A’ (SMB 92 C) har bevaret harpespillet, men i 
den fase af handlingen hvor den gravide jomfru vandrer hvileløst rundt 
ved kongesønnens gård. Mod hendes forventning tager han godt imod 
hende og hendes sorg vendes til glæde: hun får guldkrone og dronninge-
navn. I version SMB 92 D, som findes i to varianter i Vs 3 og GSMS (’B’ = 
92 Da og ’D’ = 92 Db), kvalificerer pigen sig til den gode modtagelse ved 
at fremvise sit guldskrin for kong Olas mor som hun forsøger at bestikke 
med guldet; men denne version er også optegnet af Hyltén-Cavallius 
efter den smålandske almuekvinde, Halta-Cajsa fra Agunnaryds sogn. 
Den fortjener en nærmere analyse. Version ’C’ er 92 E og har i GSMS den 
afvigelse at dronningen kaldes ”Ingrid”.  

Den falska tärnan SMB 93 
Denne vise er både en advarsel mod at lade sig forføre og en formelig 
studie i falske meddelelser og deres dræbende potentiale: I den gotlands-
ke version ’A’ advarer en frøken det ene øjeblik sine terner om at bevare 
deres ’ære’, hvorefter hun det næste øjeblik går i kammeret og selv føder 
to sønner ”med rödhvitan kind.” I andre versioner – således i ’B’ – er det 
dronningen der belærer sine terner om at passe på mænd i almindelighed 
og hendes egen søn Adelkind i særdeleshed; men en af husets jomfruer 
er allerede faldet i med sønnen, og resultatet viser sig straks efter.  

I version ’A’ sukker hun efter at have en fuldtro ven som kunne gå 
hendes ærinde til Herr Adelkind. En terne tilbyder sig, men belyver over-
for barnefaderen sin Frue på det groveste, og med en racistisk undertone 
(børnene er ’sorte’, dvs. enten proletarer eller sydlændinge). Han sender 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

45  Se David Colbert, The Birth of the Ballad. The Scandinavian Medieval Genre, 1989, der af-
trykker alle de kendte chansons de toile eller d’histoire, og argumenterer for sammen-
hængen mellem dem og visse skandinaviske ridderviser.  

46  SMB 92 B ender blindt.   
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en serie forbandelser tilbage med ternen, bl.a. vin nok til at Fruen kan 
drikke sorgerne – måske livet – ud af kroppen. Også dette ærinde rygter 
ternen løgnagtigt så da Adelkind selv viser sig på scenen og indser den 
rette sammenhæng, straffes ternens løgnagtighed med at hun bliver sat 
levende i jord. 

Udgiverne havde planlagt at trykke tre versioner af denne vise under 
titlen ”Det falska budet”. Alle tre viser er først trykt i DgF (bind V, s. 167–
168); version ’C’ har en anden begyndelsesstrofe i GSMS end i DgF og 
også andre afvigelser. Version ’A’ er trykt som SMB 93 Kb og Växjö-
versionen har en bedre læsning i den ekstra strofe 5, nemlig: ”Och tärnen 
hon axlade kappan den blå” (ikke: ”anlade kappan den blå”). Version ’B’ 
er et fragment af SMB 93 F fra Småland og version ’C’ er et fragment af 
SMB 93 L der findes i sin helhed i Vs 3.   

Riddar Stigs bröllop SMB 97 
De to GSMS-versioner af denne gamle riddervise er begge parodiske 
omstemninger til satirisk modus, idet der nok samtidig udtrykkes kritik 
af balladekunstens tendens til det voldsomt hyperbolske. I Vs 3 er visen 
anbragt sammen med skæmteviserne under titler som ”Besöket i 
kungsgården” og ”Den galna visan”. Den normale handling er i korthed 
at en tjener i kongsgården kommer for skade at forføre prinsessen med et 
vildfarent runekast; hun opsøger ham på hans værelse om natten, og på 
sin fostermoders vise råd redder han livet ved at ligge så stiv som en 
pind. Over for disse fakta resolverer kongen med visdom, at hans ellers 
så reserverede, men nu forelskede søster må tage tjeneren til ægte.47  

Anden del af visen – i nogle tilfælde i form af en helt ny vise (som SMB 
97 A) – består i rejsen til denne tjeners eksorbitant veludstyrede gård (og 
på dansk i skildringen af det muntre bryllup her, hvis højdepunkter er 
kordansen og gommens skål der får naturen til at springe ud som på et 
brag af en forårsdag). Morsomst er ’D’, ”Den galna visan” fra Öster-
götland, optegnet af lektor Wiede (trykt som SMB 97 G): Her opfattes 
Stig-lille som et hunkønsvæsen (Steg-lille, mens dansk 76 V kalder hende 
Stine-lil) der inviterer kongen og hele hans hof til sin ejendommelige 
bolig hvor alting er bagvendt, ligesom en rig og magtfuld kvinde må 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

47  Denne del af visen registrerer TSB som den naturmytiske vise ”Riddar Stigs runor” 
TSB A 4 (SMB 1), mens resten anskues som en riddervise, TSB D 139. På dansk findes 
disse to dele som regel i samme vise, DgF 76, som analyseres nærmere i Kværndrup, 
2006 kap. XX. 
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have været det i datidens nordiske patriarkater. ’C’-versionen er på kun 
syv strofer og er trykt som SMB 97 C.   

Jungfru Gundela och riddar Perleman SMB 101 
På vej til kirke bliver snilde jomfru Gundela standset af en ridder som vil 
voldtage hende. Hun giver ham et meget bedre tilbud som han hopper 
på: De kan gøre det i ro og mag hjemme hos ham om aftenen. Men i sted-
et for selv at komme til stede, sender hun en tredje, køresvenden, for-
klædt som kvinde. Han er god til den rolle, så forbryderen får ikke bare 
en lang næse, men spot og spe følger ham samt dåbsklæder til deres for-
ventede barn.  

Udgiverne har planlagt at trykke to versioner af denne vittige vise og 
de findes begge i GSMS: ’B’ efter et bortkommet Uppsala-visehåndskrift, 
trykt som SMB 101 A. Version ’A’ er trykt som SMB 101 F.48 Växjö-ver-
sionen rummer enkelte afvigelser fra Vs 3, men næppe nok til at der kan 
være tale om en egentlig variant: Det gælder især strofe VIII:4, hvor SMB 
har: ”Han [køre-svenden] såg åt väggen vred”, mens Stephens har det 
mere meningsfulde: ”Han sig åt väggen vred.” Her har SMB: ” – Och Här 
opp rinner örter af det gröna”, mens GSMS har ”Här opprinner örter af 
det gröna.”   

Brud i vånda SMB 106 
En ridder Peder fæster en jomfru i den tro at hun er mø. Men på vej til 
brylluppet og svigermoderens gård føder hun tvillinger. Hun vil skaffe 
dem af vejen, men hendes søster eller Herr Peder har en bedre ide for de 
kender en tante som bor ”ute vid å”, så hun er med på den værste og kan 
tage sig af børnene i al diskretion. Barselskonens møde med tredjeparten, 
svigermor i dette tilfælde, rummer visse problematiske til tider også bur-
leske elementer, men frem for alt en udstrakt solidaritet fra den bedragne 
ægtemands side. Og ikke uden grund: det lykkes hende nemlig at afsløre 
at han selv var skyld i hendes (u)lykkelige omstændigheder.  

Udgiverne har planlagt at trykke fem versioner af visen som i øvrigt 
kan falde meget forskelligt ud i traditionen: Version ’A’ – trykt som SMB 
106 H – er en fin smålandsk optegnelse som fortjener nærmere analyse: 
Herr Peder er godt nok ikke selv far til børnene, det er en voldtægts-for-
bryder fra Engeland. Svigermor undrer sig over at der ligger et draget 
sværd i brudesengen og forsøger at slå svigerdatteren ihjel. Version ’B’, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

48  ’A’et er overklistret med melodien i GSMS. 
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der ligeledes er fra Småland, trykt som SMB 106 I, hører til de versioner 
hvor Herr Peder ved at krydsforhøre sin tilkommende opdager at han 
søreme selv har voldtaget hende; hjemme svarer han så godt for sig at 
moderen opgiver at foretage sig yderligere: 

 
”God natt! God natt, min kära son”, 
 han låter guldet simma,  
” Jag hör du är mig allt för klok.” 
 för han bär sorgen för henne. ’B’ (SMB 106 I str. 27.) 
 

’C’ med förstelinjen ”Riddar Olle han rider sig söder under ö” mangler i 
SMB, såvel som i GSMS, men findes som fragment på fire strofer i Vs 3. 
Version ’D’ er et fragment af SMB 106 E som er optegnet i 1810’erne; 
version ’E’ (trykt som SMB 106 J) er på vej til at omstemme denne trods 
alt optimistiske (eller komedielignende) vise til tragedie; men da det kun 
er en hund som dør af svigermoders gift, kan man ånde lettet op. Endelig 
findes der kun i GSMS en henvisning til Grønlands samling og her citeres 
en førstestrofe der ligner 106 C, men hvis tredje vers er lig med 106 D: 
”Han fäster Sissa lille så väner en mö.”49 

Herr Peder och fru Margareta SMB 113 
Denne ballade hører til de bedste ridderviser som belyser et ægteskabe-
ligt konfliktstof: Han har været længe væk på pilgrimsfærd til Rom, og 
hun var ham utro imens med den tredje. Den fine gamle A-version, der 
også findes i GSMS (’B’) efter Gyllenmärs’ visbok, består næsten kun i én 
scene hvor den skrivende ægtemand i allegoriske vendinger fremsætter 
anklager mod sin hustru. Hun reagerer ved at anmode om en hest til at 
ride hjem og på den færd dør hun. I ’A’ (trykt som SMB 113 D) foldes hi-
storien mere ud og vægten forskydes til faderens modtagelse af sin 
angerfulde datter, som venter sig med sin yngste buresvend. Men der er 
ingen ’kære far’, selv ikke på stedmoderens forbøn vil han give hende 
fred. Han burer hende inde og hun kan få lov til at rådne op sammen 
med nyfødte tvillinger.50 Barsk realisme kan også karakterisere ridder-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
49  Den eneste version som findes af ”Jöde Gunnarsson och stolts Hilla” SMB 108 er fra 

KBs visbok i 4:o efter Ingierd Gunnarsdotter. Den ligger som udklip i GSMS fra 
Dybecks Runa. Visen skildrer en voldtægt som medfører graviditet, og da ’ridderen’ er 
bortrejst, må Hilla klare sig selv; hun tilgiver manden, men dør af sorg, og han dræber 
sig selv, da han vender tilbage.  

50  Vs 3 og GSMS rummer også en version af ”Liten Kerstin och drottningen” SMB 117 B, 
ligesom af den fine ballade ”Folke Lagmansson och drottning Hillevi” SMB 118 A (op-
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visen. Typen findes ældst på dansk hvor den hedder ”Fru Mettelils Utro-
skab” (DgF 360). 

Frillans hämnd SMB 120 
Dette trekantsdrama er klart nok en riddervise-parallel til den natur-
mytiske vise om ”Herr Olof och älvorna”. På vej til sit bryllup møder 
Herr Olof/ Peder sin gamle frille som forsøger at lokke ham indenfor. Det 
afviser han. Hun lader som om hun vil viske noget i hans øre og stikker 
ham med sin kniv så han når halvdød hjem. Her fordeler han sine testa-
mentariske gaver; jomfruen vil han give videre til sin bror, men hun er 
yderst trofast og vil følge sin fæstemand, selv i døden. Tre lig kommer da 
af gårde: Herr Peder, moderen og jomfruen. Den tragiske slutning og 
modus svarer også til ”Elveskud”. 

Udgiverne havde planlagt at trykke syv versioner af visen, fem findes i 
GSMS: ’A’, som er optegnet af Hyltén-Cavallius i Småland, har den 
klassiske handling; den er trykt som SMB 120 D. ’B’ er også optegnet i 
Småland, et fragment med melodi der er trykt som SMB 120 E, og det 
samme gælder ’C’, trykt som 120 F. Den vigtigste tilføjelse GSMS har er 
version ’E’, idet Stephens her har nedskrevet en utrykt melodi til SMB 
120 B hvis tekst er optegnet ca. 1813 i Uppland af Sten Hallencreutz efter 
hans mor C. C. Grundelstierna. At der måske også er tale om en ny vari-
ant, det antyder strofe 1:3 hvor SMB har: ”Och ute för honom hans moder 
står” mens GSMS har: ”Men jag skall fara bort och gifta mig.” Begge har 
det advarende omkvæd: ”Låter ingen sofva/ Låter ingen sofva i famnen 
din.” Det fine indledende fortællemønster er en af de sjældne mor–søn 
samtaler hvor hun forgæves advarer ham imod at nærme sig frillens gård 
– og kniv.51 

Herr Peder och liten Kerstin SMB 122 
I denne trekantsballade vendes handlingen i den forrige, og frillen begår 
selvmord; i andre versioner dræber hun dog også sin elsker, til tider hans 
brud. Den indledes – f.eks. i den ældste version fra 1649 på én strofe 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

tegnet af P. Rudebeck i Småland), der begge skildrer jalousiforhold ved hoffet, dvs. i en 
pseudohistorisk kontekst. Teksten til SMB 118 har så mange afvigelser fra Aa og Ab, at 
der kan være tale om en variant, Ac; men at afskriveren har haft en finger med i det 
spil, kan på den anden side heller ikke afvises. Den er først trykt i DgF III, s. 697–698. 

51  Version ’D’ er en af de ret mange optegnelser som Hyltén-Cavallius har fra Johanna G. 
Angel f. Lagergréen, Ryssby sogn. Den er trykt som SMB 120 G, og i GSMS ligger en af-
skrift ved Stephens – som rummer en del af teksten (5 udaf 13 strofer). 
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(GSMS version ’B’) – med det almindelige fortællemønster, en samtale 
”over bord” mellem en ridder og hans kvindelige modpart, i dette tilfæl-
de ikke en jomfru: 

 
Her Pär och lijten Christin sittia öfver Bord, 
 Then Elskogh wele wij nu gömma 
Snacka så många skemtes ord, 
 Aldrakäraste min, Jagh kan edher aldrigh forglöma!  
 

Hun får ud af ham at han skal giftes og vil svigte hende. I SMB 122 H, 
som findes i begge samlinger (version ’A’ fra Småland), vil frillen allige-
vel med til brylluppet, men da det er langt borte (”högt uppi land”) kom-
mer hun meget sent frem. Han lader hende noget uklogt beværte gæster-
ne hvilket undrer bruden som får klar besked. Alligevel lader Herr Peder 
hende blusse bruden til brudehus, hvorefter frillen går ud og hænger sig i 
en æblegren; det gør han så også. Til slut dør bruden af sorg – en typisk 
skillingsvisehandling (jf. version SMB 122 B som er en af de tidlige og 
siden mest udbredte flyveblade i Sverige). 

Ebbe Skammelsson SMB 125 
Handlingen turde være velkendt, for her er der tale om en ballade som 
har nydt stor yndest i skolen – og med rette. I Danmark er man så vant til 
at ”Skammel bor sig nør i Ty” at man vistnok tror det er en historisk vise, 
altså et kvad digtet over en virkelig begivenhed. Derfor er det sundt at 
læse svenske og norske versioner; de deler ikke helt denne opfattelse.52 I 
den lange smukke version ’A’ (trykt som SMB 125 H, med flere varianter) 
som skyldes et fint optegnerarbejde på Bolmsö i Småland ved udgiveren 
Hyltén-Cavallius, dér bor Skammel i Tira – i andre versioner på Tidön. 
Ebbe hedder her Årsgammalson (efter et hört ”Och Skammal”), men det 
modsvarer på en sjov måde norske versioner hvor Ebbe selv bliver så 
gammel at der til sidst gror mos på hans tænder. 

Visens anden linje fik i sin tid Ingierd Gunnarsdatter til at tøve (125 C), 
og får i dag en ung flicka til at rødme, for her står der om Skammel: ”Han 
var både mäktig och kåt.” Ordvalget er ganske neutralt på dansk og var 
det også dengang på svensk (kåd betød munter). Hele vendingen og 
rimet åt/kåt findes to steder i den fornsvenske oversættelse af Chrétien de 
Troyes’ romance Lejonriddaren (1303). Vendingen findes også i 125 J, som 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
52  Stephens kalder ikke ’Ebbe Skammalsson’ for en wisa, men for ’et quäde’ over histo-

riske begivenheder (se SMB 47). 
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er trykt efter Hyltén-Cavallius’ afskrift i Vs 3 efter ”Past. Lagergrens 
exemplar af Visan om Ebbe Skammalsson”. I GSMS ligger Stephens’ 
afskrift af denne noget fragmenterede optegnelse.    

Apelbrand och lilla Lena SMB 127 
Denne grusomme og kvindefjendske ballade har hørt til de mest ud-
bredte i Norden, endnu i 1800-tallet, hvad Grundtvig beskæmmet be-
mærker om ”Adelbrand” i DgF V: Herr Adelbrand bejler til lille Lena, 
der agter ham så lidt som skarnet under sine sko. Han bliver så rasende 
over at blive afvist at han truer hende på livet, så hun må holde sig hjem-
me fra kirke i årevis. Så lyver han sig død, og hun vover sig til rosenlund 
hvor han overrasker hende og igen bejler. Da hun stadig ikke vil vide af 
ham, binder han hende til sin hest og slæber hende af sted et par dage. 
Udgiverne har planlagt at trykke to versioner af ”Quinno-dråparen” 
hvoraf GSMS har én fra Småland, trykt som SMB 127 F. Her straffes 
Adelbrand for sin behandling af Lena med hjul og stejle.   

Dödsbudet SMB 132 
Denne ballade har tematisk fællesskab med en række viser, hvori menne-
sker får budskab om deres nærmestes bratte død og reagerer meget dras-
tisk herpå, til tider med selvmord. I ”Dödsbudet” kan kærestens død 
være varslet i en drøm (således SMB 132 A), mens den sørgelige med-
delelse normalt bringes af en fugl som sidder i linden, kærlighedens træ. 
Ridderen iler til jomfruens gård, men for sent, og da graven netop er ved 
at blive gravet, så beder han om at den må blive dobbelt bred så han selv 
kan få plads. Da sætter han sværdfæstet på en sten og odden i sit hjerte. 
Som selvmorder kommer han dog ikke i samme grav som den uskyldige 
pige, men selv om gravene befinder sig på hver sin side af kirken, vokser 
der på hver grav en lind som forenes over det høje kirketag.  

Udgiverne har planlagt at trykke fire versioner af denne vise der i Vs 3 
er blandet sammen med ”Kärestens död” SMB 133 – under titlen ”Döds-
klockorna”, idet det fælles træk for de to visetyper er at ridderen på 
afstand hører klokkeringning og langsomt indser at han nok er kommet 
for sent. Version ’B’ er trykt som SMB 132 Db; det er interessant at 
Stephens i Vs 3 har afskrevet strofe 2–4, 9, 19, 21–25, 28 og 29, mens han i 
GSMS har afskrevet strofe 1–10, 19, 21–25, 28 og 29 – efter Hyltén–
Cavallius’ optegnelse fra Småland. Det samme er tilfældet ved version 
’D’, trykt som SMB 132 G; her har Stephens kun afskrevet strofe 2–4, 8 og 
12–14, og i GSMS mangler kun strofe 9–12 og 15–16. Version ’C’ er trykt 
som SMB 132 E, og hertil har Stephens optegnet den samme melodi som 
er trykt til 132 G. Endelig er der et utrykt fragment ’G’, der med sit 
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afvigende indkvæd er en variant af SMB 132 F, optegnet i Vislanda sogn, 
nær Hyltén-Cavallius’ barndomshjem i Småland.  

Kärestans död SMB 133 
SMB 133 har fire versioner i Vs 3 under titlen ”Ungersvennen och hans 
döde fästemö” og fire under ”Dödsklockorna”, sammen med de netop 
omtalte tekster af ”Dödsbudet”. Hvis det ikke var for en dansk adels-
dames optegnelse af ”Kærestens Død” (DgF 458) år 1573 i Langebeks 
Kvart, så kunne man tro at begge viser var rene (og sentimentale) 
skillingsviser fra 1700-tallets følsomme årtier. De er nemlig ellers ganske 
sent optegnet og har været så populære at de kunne sælges. Men der er 
tværtimod tale om ganske gamle, internationale ballader som også er 
kendt i Øst- og Sydeuropa – en nær parallel til ”Dödsbudet” findes såle-
des i den græske ballade ”Døden og jomfruen” (jf. DgF VII, s. 469). De 
utroligt mange versioner som findes af visen kan bl.a. forklares med at 
den er kommet til Norden i mindst to traditionsstrømme, en episk og en 
lyrisk der endog kan være fortalt i både første og tredje person.  

Hovedpersonen som er ridder i kongsgården hører rygter om sin 
kærestes sygdom og derfor beder han ydmygt om orlov hos sin herre. På 
vejen hjem bliver det klart for ham at hun allerede er død (ved fuglesang, 
ligfølge og klokkeklang), og han anmoder om at få plads ved hendes 
side. Dér sover de sammen sødt til Dommedag. Mærkværdigt nok har 
mange, især tolinjede versioner ganske uhøjtidelige, trallende omkvæd; 
de antyder at visens tragedie ikke er blevet taget helt for pålydende, men 
måske snarere har været brugt til selskabelighed, eventuelt af den art 
som endnu kaldes ”wake” i Skotland og Irland og som er langt mere 
krævende – og underholdende – end vort gravøl (jf. Finnegans Wake af 
James Joyce). 

Visen findes både som fire- og som tolinjet. Den firelinjede strofe med 
omkvæd findes ikke blandt de ni versioner i GSMS; den firelinjede strofe 
uden omkvæd (fortalt i tredje person med Herr Peder som helt) ligger i 
Vs 3 i én version fra Småland (Vs 3:4 183 ’b A’), anført under de ej av-
tryckta AF. Den samme type med Oluf Adelin som helt er også repræsen-
teret i GSMS i fire versioner, de tre er anført under ej avtryckta: Version 
’b B’ fra Småland som BA, version ’b C’ fra Södermanland som AZ (en 
utrykt melodi fra Småland er vedlagt til denne version af Gs, s. 121 a), og 
en fin version ’b D’ fra Värmland, anført under ej avtryckta, med signatu-
ren BD. Endelig findes der en strofe med melodi, som ikke ses i SMB 
(GSMS s. 121a).  

Som tolinjet strofe med tralle-indkvæd og gentagelse af anden linje 
som omkvæd, fortalt i første person, har vi tre versioner i GSMS: Et frag-
ment, version ’H’ der er trykt som SMB 133 I, en fyldig optegnelse ’A’ fra 
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Gotland ved Hyltén-Cavallius er anført under ej avtryckta FF og et frag-
ment fra Småland som ej avtryckta FG. Under typen tolinjet strofe med 
tralleindkvæd, gentagelse af anden linje som omkvæd og fortalt i tredje 
person kaldet ”ungersvend”, kommer et mere interessant indslag i 
GSMS: Version ’E’ fra Södermanland er trykt som SMB 133 E, der i Vs 3 
er renskrevet af Hyltén-Cavallius, men i GSMS af Stephens: Der er klart 
nok tale om en ny variant (133 Eb), for der er dels afvigende titel og ind-
kvæd, dels flere strofer, og så er der optegnet en melodi til visen hvilket 
ikke findes i Vs 3 og dermed heller ikke i SMB. Dette er således et af de 
klareste eksempler på at GSMS kan afvige fra Vs 3, måske i kraft af at lo-
kale versioner kunne findes i variantform – og med Stephens som mulig 
optegner. 

Endelig findes der i GSMS et udklip fra Dybecks Runa med titlen 
”Ungersvens käresta i Grafven” som ikke ses i SMB men som kan være 
en uklassisk, måske litterær version af visen: Her aftaler ungersvenden 
med sin kæreste at han vil rejse bort for en tid, og hun lover ham evig 
troskab. Alligevel finder hun en anden da der er gået nogen tid; men 
under bryllupsforberedelserne brister hendes silkebånd og kronen kan 
hun heller ikke få sat på, i stedet dør hun. Ungersvenden kommer till-
bage, blot for at konstatere at kæresten er død; moderen forklarer: 

 
”Och fästen J herre vår dotter i fjol,” 
 Och blomma och lilja och rosa 
”Så ligger hon nu uti svartan jord.” 
 Men jungfrun är så sörgeli bedröfvad. 

Fästmannen dör SMB 136 
Endnu en fornem optegnelse fra denne utrolige bondekone fra 1600-
tallet, Ingierd Gunnarsdotter, kan vi tage som udgangspunkt ved denne 
enkle men smukke ballade; hun leverer altid balladekunst i den gamle 
stil, scenisk anskueligt og fint pointeret (SMB 136 A): Hun indleder denne 
vise der synes taget lige ud af hverdagslivet med en af de sjældne far–
datter-scener: Herr Peder kommer hjem fra tinget, stolt Inga går ham i 
møde og byder ham velkommen hjem, nysgerrig efter at høre nyt fra 
mændenes verden. Nyt har han: ”Herr Laghman är dödh som digh har 
fäst.” Hun dåner og falder til jorden, han skynder sig at ændre sin 
melding til: ”Herr Laghmann lefwer fast han illa mår.” Faderen giver 
hende derfor tilladelse til at ride til ham. Sangersken skildrer imens 
hendes skønhed og rige udstyr der demonstrerer balladens hyperbolske 
billedglæde (som ikke må forveksles med ægte overklassekunst): 
”Sadelen är medh röda guld sprängd/ Der leeker en hind på Fåhlans 
länd.” Heller ikke svigermoderen er helt reel, hun vil knap nok tage imod 
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stolt Inga. Gør det selv, vrisser hun til sin dødssyge søn. I slutscenen får 
vi nok forklaringen: Hans sidste gode gerning er at give jomfruen de 
bryllupsgaver som var hende tiltænkt fra det røde guldskrin. Moderen 
synes godt man kunne spare dem og minder ham om at han har brødre 
der godt kan bruge hans formue. Han svarer at de får ager og eng mens 
hun mister det vigtigste i livet, sin fæstemand. 

’A’ er optegnet af Hyltén-Cavallius i Småland, en del af den renskrevet 
af Stephens, trykt som SMB 136 L. Den fortsætter med den tragiske 
modus’ typiske slutformel: tre lig kommer af gårde, Herr Lagerman, hans 
mø og moderen. Det samme gælder for den smålandske ’B’, trykt som 
136 M. Version ’C’ fra Gotland er SMB 136 J i variant b. Stephens har også 
renskrevet den i uddrag efter Hyltén-Cavallius’ optegnelse 1842 i Stock-
holm. Endelig rummer GSMS et fragment ’D’ af SMB 136 K ”från Väst-
manland.”  

Lisa och Nedervall SMB 138 
Denne ballade er en dramatisk illustration af de mulige omkostninger 
ved førægteskabelig sex. Den er udbredt overalt i Skandinavien (i Dan-
mark under navnet ”Redselille og Medelvold”, DgF 271), og muligvis er 
der tale om en vise der oprindelig er udbredt via flyveblade siden 1700-
tallet (den ældste version både herhjemme og i Sverige er skillingstryk). 
Grundtvig mente alligevel den var gammel balladetradition. Visens 
indledende fortællemønster er en mor–datter-scene, hvor pigen danser 
eller væver så voldsomt at mælken strømmer hende fra brysterne, og 
moderen køber ikke hendes forsøg på at bortforklare det med den vin 
hun drak i går. Er hun blevet gravid, ja, så er hun ikke hendes datter 
mere (og teksten er også kritisk imod moderens uforstandige ubarm-
hjertighed der koster datteren livet). Hun slår hende i vrede og truer dem 
begge med bål og brand. Det unge par flygter skyndsomst bort fra 
gården, men forlader dermed også al socialitet. Hun dør under tvillinge-
fødslen mens han henter vand for dog at hjælpe lidt til. Fire lig findes i 
rosenlund, for han begår selvmord da han finder de andre døde.  

Uden en fødselshjælper går det ikke, og mænd måtte ikke for nogen 
pris overvære en fødsel. 

Udgiveren har planlagt at trykke syv versioner af ”Jungfruns nöd i 
skogen” (’A’ mangler i begge samlinger). Version ’B’ fra Småland efter 
Halta-Cajsa er trykt som SMB 138 I; ’C’ som 138 G, ’D’ formentlig som 
138 H, men til fragmentet af visen har Stephens skrevet at det er fra 
Södermanland, mens SMB har Småland. Fyldigst og mest interessant er 
version ’E’ fra Gotland, ”Liten Grässe och riddar Mivåller”, der er trykt 
som 138 Fb. Endelig er version ’F’ optegnet af Carl Säve på Gotland og 
trykt som SMB 138 Ja. 
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Herr Peder och fru Malfred SMB 140 
Visen skildrer en hykler af Guds nåde; dens handling ligner SMB 136, 
men i denne vise er det kvinden der dør mens manden er borte, og det 
sker ved fødslen af hendes tolvte barn; det var livsfarligt at være gravid, 
og hun var endda blevet spået at hun skulle omkomme af nummer tolv. 
Det vil manden ikke høre tale om: ”I denne verden skal man kun sætte 
sin lid til Gud Fader og ikke lytte til spådomme”! Han rejser med god 
kristelig samvittighed, trods hendes hede bønner om at han må blive 
hjemme, bare denne ene gang. Han er knap nok kommet til søs førend 
klokkerne fortæller om tragedien og han hastigt vender hjem. I visen 
ignorerer han normalt sine børns behov for at have en fader når moderen 
er væk, og begår et mindre kristeligt selvmord (således i version ’A’ fra 
Gotland (SMB 140 Eb), ’B’ fra Småland (SMB140 G) og ’C’ fra Östergöt-
land (SMB 140 H)). Kun i version ’D’, som er optegnet af en præst efter en 
bådsmand i Östergötland, lader han sig bevæge til at leve videre af sine 
elleve børn som sætter sig omkring ham i en rundkreds. Omkvædet er 
også mere fromt end det normale ”Men sjön den går under”, nemlig: 
”Gud råde!” og ”Men Gud sende oss sin nåde.” Hverken bådsmanden 
(eller præsten?) har tilsyneladende forstået balladens pointe, men til gen-
gæld fået lidt kristelig overflademoral ind i den.  

Stolts Margreta drunknar SMB 143 
Denne svenske ballade tematiserer den modne kvindes stærke længsel 
efter at gense sin ægtemand, derfor kaldes hun drottning Margita. Trods 
hendes broders advarsel mod at rejse i uvejr, kaster hun sig sammen med 
sine børn ud på havet i det eneste fartøj der er tilbage, en lille fiskerbåd, 
og hun glemmer endda at bede til Gud for sikker fart. Midt på sundet 
rejser bølgerne sig fra grunden – et tegn på at Den Onde har fået magt 
over skibet – og forliset er givet, selvom hun vil betale skipperen sit røde 
guldbånd og smider godset over bord. Så kommer turen til børnene, til 
sidst kaster hun sig selv i bølgerne. Kun skipperen kan svømme til land 
og melde Herr Kielleval ulykken. Han sætter sig på en sten ved havet: 
”dhet är så sent at venta den aldrig kommer igen.” Hvad de ældste 
versioner nøjes med at antyde (bl.a. gennem stenen som i balladen bruges 
til at stemme sværd imod) bliver i en del yngre versioner udført: I version 
E, F, H, J, K, L og N begår han selvmord. 

Visen er planlagt til udgivelse med tre versioner, alle fra Småland der 
meget vel kan være visens oprindelsessted: Både version ’A’ (SMB 143 B) 
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og ’B’ er optegnet af Petter Rudebeck i 1690’erne, sidstnævnte er trykt 
som 143 A (dvs. den ældste version). ’C’ er en kort, ufuldstændig version 
på syv strofer (mod normalt ca. 20), der er trykt som 143 G.53 Endelig 
findes der i GSMS et fragment med melodi af en utrykt version fra Väst-
manland. 54 

 
Fru Margret hon gick uppå gården och bar 
Hon tänkte det var hennes allra-sista dag; 
I ron mig öfver sjön, I ron mig öfver sjön fram till Å-land  

Sven i Rosengård SMB 153 
Denne balladeske dialog mellem moder og søn hører til de bedste 
svenske ridderviser, især dens version A (der også findes som version ’A’ 
i Vs 3 og GSMS): Hun får gradvist ud af ham at han har gjort sig skyldig i 
ubodeligt brodermord og kræver at han betaler bod; men han ved at intet 
kan hjælpe ham så han må udenlands, ja, til verdens ende. Hun spørger 
ham fortvivlet hvornår hun skal se ham igen og hans mange svar er flere 
metaforiske måder at sige: ”aldrig”: Når ilden bliver vand, når stenen 
står i blomst eller begynder at svømme; når vandet begynder at brænde 
eller når det dages i Vest.  

Om denne internationale ballade skriver Grundtvig og Olrik i DgF: 
”Visens korte litterære Liv har været en fortsat Sejrsgang. Udgiven af 
Percy og oversat af Herder har den skotske Vise [”Edward”] været Gen-
stand for Æstetikernes højeste Beundring. Den svenske ”Sven i Rosen-
gård” – Geijers Ynglingssang – aabner tredje Bind af Geijers og Afzelius’ 
Samling, og har siden da gældt blandt det ypperste af svensk Folkedigt-
ning” (DgF VI, s. 142). 

Version ’A’ i GSMS er en afskrift efter et KB-manuskript fra 1640, den 
ældste optegnelse i Norden; Grundtvig har set den i Stephens’ samling 
(DgF VI, s. 143), men Olriks karakteristik af den er ikke god: ”Fra Sverrig 
kender jeg 11 Opskrifter fra Folkemunde, samt en udtværet, halvt komisk 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

53  Hyltén-Cavallius noterer i Vs 3 (Vs 3:4 (b) 227 C): ”Det öfriga fattas”, og nederst på 
siden: ”Stolts Margreta har af allmogen blifvit förvridit till kall Margreta.” 

54  I GSMS findes et udklip af Dybecks Runa af den sjældne ”Herr Dalebo Jonsson” SMB 
148 B, en ganske festlig kæmpevise, velegnet til dans. Version A er igen efter Ingierd 
Gunnarsdotter. Visen skildrer et modsætningsforhold mellem en konge (i samlingens 
version, den danske) og en kæmpe, som ikke bare forsvarer sig bravt mod kongens 
mænd, men også kan true ham i hans egen gård. Hans datter vil han dog ikke tage 
imod. 
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Tekst på 33 Vers, i et Haandskrift saa gammelt som 1640’erne.” 55 Version 
’B’ er trykt som 153 I, der trods sin korte form har samme forløb som den 
lange A. Version ’C’ er trykt som 153 H, efter Hyltén-Cavallius, og 
Stephens har igen kun renskrevet halvdelen af visen, der i småting 
afviger fra SMB H: 

 
”När flyter grå-stenen?” 
Du Sven i Rosengård; 
”När solen går upp vestan!”  
Käre moder min, 
Ni vänten mig sent eller aldrig. 
 
”När går sol upp vestan?” 
Du Sven i Rosengård; 
”När hon går ned östan!” 
Kära moder min, 
Ni vänten mig sent eller aldrig. 
 
”När går sol ned östan?” 
Du Sven i Rosengård; 
”Aldrig före dome-dagen!” 
Kära moder min! 
Ni vänten mig sent, men jag kommer aldrig. 
(GSMS nr. 876 c. Strofe XII–XIV, med Stephens) 

Den lillas testamente SMB 154 
Dette er en international, dialogisk ballade i samme form som den fore-
gående, og med ret stor udbredelse i Sverige; SMB 154 E, F, G, H og I 
findes i Vs 3, og i GSMS uden afvigelser: En mor opdager gennem sam-
tale at hendes lille datter (på de britiske øer: hendes søn ”Lord Randal”) 
er syg, måske døende efter et besøg hos sin svigermor, stedmor eller 
amme, hvor hun tror hun har fået ål, men er blevet forgiftet af en slange. 
Som titlen siger, giver hun til slut testamentariske gaver til sine nærmes-
te, men helvedes forbandelse til dem der voldte hendes død. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

55  Olrik foretrak næsten altid de sene, almueversioner, især de korte, mens han var mere 
skeptisk overfor de længere, som udmærker mange af renæssancens visehåndskrifter 
(med de givetvis oprindeligere syv scener). 
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Tore och hans syster SMB 156 
Växjö-samlingen rummer en enkelt version fra Uppland af denne dialog 
mellem en moder og en datter, som er blevet gravid; den er en studie i 
kunsten at fremsætte bortforklaringer og dårlige undskyldninger, og den 
ender med at konstatere at før jomfruen savner svar, før skal der savnes 
vand i Ålands hav, med variationen:  

 
Förrän det felar jungfrun svik  
Malfred min frue  
Förr felas det vatten i Westervik.  
Tore lille Tore ligger och lurar.  
(SMB 156 E 22, og GSMS nr. 409 c. Visen er ikke i Vs 3).  

Hustrudråpet SMB 157 samt Rikelund och Vendeli SMB 159 
Den første af disse to viser findes kun i Sverige, og ligesom den næste 
kun i Hyltén-Cavallius’ og Stephens’ samlinger. Den er optegnet i Vä-
rend af Hyltén-Cavallius, og den skildrer Herr Olle som tirres til vanvid 
af sin kone Kirsten, dels fordi hun hele tiden overvinder ham i terninge-
spil, dels fordi hun provokerer ham ved at sige at han taber, fordi han 
ikke kan lade være med hele tiden at tænke på sin elskerinde, Silver. Det 
bliver Herr Olle så vred over at han springer op og hugger liden Kirsten 
ihjel med sit sværd. Så drager han hen til Silver som lukker ham ind. Men 
folket lægger Kirsten på en båre og sætter Olle på hjul og stejle.  

Af den danske ballade ”Nilus og Hillelil” (DgF 325) findes der i Sveri-
ge kun det lille fragment som ligger i Vs 3 og i GSMS, trykt som SMB 
159 A. Visen handler om slægtsfølelse og blodhævn, udført med grusom-
hed på slægtninge som ikke var skyldige, men netop var til stede da 
hævn kunne udføres, nemlig da uvejr tvinger et nygift par til at søge ly 
hos hendes slægt: ”Det regner och det blåser, den vintren gör oss kall” – 
sådan begynder denne uhyggelige vise, ”Rikelund och Vendeli” med 
melodi. Bare to strofer er overleveret. 

Konung Valdemar och hans syster SMB 160 
Denne ballade opfattes i DgF som et historisk kvad med sagntilknytning 
til Vestervig kirke i Vendsyssel hvor man foreviser liden Kirstens grav. 
Hendes død er ifølge sagnet (og visen) forårsaget af et illegitimt forhold 
til kongsmanden Buris der også skal være stedt til hvile dér. Balladen er 
del af en serie om de barske tilstande – enten ved den svenske kong 
Valdemars eller ved danske Valdemar den Stores hof hvor især en vis 
dronning Sophie (jf. SMB 160 B) har sadistiske tendenser – i ”Valdemar 
og Tove” (DgF 121) er disse vendt imod kongens frille. I nærværende 
vise rammer dronningens vrede kongens søster, liden Kirsten som man 
vil bortgifte, men som ifl. Sophie allerede går med barn. Det vil kongen 
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ikke høre tale om endsige tro på; han indkalder hende til hoffet for at 
danse og det gennemfører hun upåklageligt. Da rykker Sophie Kirstens 
guldbånd af så den hvide mælk står af brysterne. Kongen bliver så rasen-
de at han dræber sin søster på stedet eller pisker hende til døde. 

Der findes kun én version af visen i GSMS, og ligesom i Vs 3 er der tale 
om en Stephens-kompilation efter tre optegnelser ved Hyltén-Cavallius i 
Småland: Langt det meste af hans renskrift svarer til 160 Ia, men 
melodien stemmer overens med 160 J, og første strofe ligner også 160 J. 
Den sidste strofe (45), der giver visen en lykkelig ende, er fra version I b 
(strofe 36): Her overlever liden Kirsten længe nok til at kunne udpege sin 
hemmelige elsker, prinsen af Engeland, som hun netop ser gennem 
vinduet komme på sit flagsmykkede skib. Omkvædene er også omstemt 
til det mere lystige: ”Under lide” og ”Vi ride mellan Roshult och Lide.” 
Denne version af visen afsluttes med bryllup. 

Riddar Malkolm fängslas för häststöld SMB 163 
I Sverige er denne vise ret udbredt, i Danmark er den meget sjælden men 
tidligt overleveret og dér sunget som en meningsløs tragedie: ”Markvor 
hængt som Hestetyv” (DgF 336) handler i Danmark om manden der byt-
ter sig til en stjålet hest og hænges af ejeren, trods det at han er uskyldig, 
idet han afviser sin smådrengs tilbud om at blive hængt i hans sted. I 
Sverige afværges denne tragedie af en aktiv jomfrus kæmpedåd til fordel 
for sin uheldige ridder. Dette giver visen en vis lighed med SMB 202 
”Syster befriar broder” som den da også står sammen med i Vs 3 under 
titlen ”Sköldmöen”. Af denne vise ville udgiverne trykke fem versioner: 
’A’ og ’B’ er trykt som SMB 202 G og A, mens ’C’ er trykt som 163 C, ’D’ 
som 163 F og ’E’ som 163 H. Til forskellen imellem tidlig dansk adelsvise 
og sent overleveret svensk almuevise har Olrik en interessant kommentar 
(i DgF VI, s. 100): 

 
Det er mærkeligt at se, hvorledes de danske og svenske Slutninger af 
Visen trods deres Lighed røber helt forskellige Digteropfattelser. Den 
svenske maler, med den Følelse og Fantasi der træder saa stærkt 
frem i den svenske Almues Visesang, et Billede af Fæstemøens Sorg: 
selve Galgen vil hun udsmykke med Guldstrænge og Skarlagen rød. 
Og Visen drages dernæst, ved den yngre Udvidelse, helt over i den 
romantiske Verden, hvor Retten i et Nu kan kue Uretten, og den 
svage Kvinde bryder Herskerens Magt. I Modsætning dertil tegner 
den gamle danske Overlevering, vor jyske Opskrift fra 16de Aarh., 
med Virkelighedens haarde Træk, hvor den uskyldige ligger under 
og den skyldige gaar fri. Men det er ikke Uretten i og for sig, der in-
teresserer Sangeren. Hr. Markvor bøjer rolig sit Hoved under Skæb-
nens Jærnhaand; han afviser den tro Smaadrengs Tilbud om at gaa i 
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Døden for sin Herre: for Smaadrengen ligger en anden Lod rede, 
men den som Ulykken har grebet, skal ikke løbe fra den. Med denne 
Skæbnetyngsel over Menneskelivet kunde Visen næppe leve ret 
langt ud over de Samfundsforhold, hvor den var bleven til; var den 
først gledet over i den almene poetiske Verden, vilde Menneskets 
Retsfølelse gøre Oprør mod denne Handlingsgang.  

Herr Peders sjöresa SMB 164 
I GSMS forefindes der to afskrifter af en utrykt version med melodi fra 
Västmanland af denne folkelige vise, som stadig synges. Både GSMS 
nr. 139 og nr. 418c giver visens første strofer som på typisk vis indleder 
denne skæbnefortælling med en samtale mellem Herr Peder og hans 
fostermor: 

 
Herr Peder han gångar på golfvet, 
Han krusar och kammar sitt hår; 
Han frågade sin fostermor 
Hvad död han skulle få? 
 

”Inte bliver du döder på sote-säng, 
ej heller slagen i krig, 
men akta dig för de böljorna blå, 
att de icke förkorta ditt lif!” 
 

Selv om Peder er blevet advaret af sin fostermor drager han til søs, men 
skibet bliver holdt på vandet, eller bølgerne begynder at slå skibet i styk-
ker (i den gamle 164 A, ligesom i ”Stolts Margreta drunknar”). Under alle 
omstændigheder ved søfolk hvad det betyder: Magterne, måske Gud 
selv, har overtaget skibet fordi man sejler med et menneske som har be-
gået en uskriftet dødssynd. Pågældende udpeges siden oldtiden ved lod-
kastning og smides over bord hvorefter man forventer god vind. Ældst er 
beretningen i Det gamle Testamente om profeten Jonas, der redder livet 
ved at blive slugt af en hval. Før dette sker, påhører vi den udtruknes 
skriftemål og det er ikke småting Herr Peder har nået i sit liv: Kirkeran, 
klosterbrand, massevoldtægt og enkeforførelse mm. Visen afrundes med 
at han beder de overlevende om at lyve om hans skæbne for hans moder, 
mens kæresten godt må få at vide at hun gerne må gifte sig med en 
anden end med den der nu ligger på havets bund.  

”Mädh siön tager så månghen”, siger omkvædet i den gamle version 
Aa, der findes i GSMS med signaturen ’D’. De tre andre tekster er frag-
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menter: ’A’ og ’C’ har melodi, men står i SMB under ej avtryckta (AF og 
AK56), mens ’B’ er strofe 14 fra lektor Wiedes optegnelser fra Östergöt-
land, der er trykt som SMB 164 I.  

Klosterjungfrun SMB 169 
Denne lille klagesang i jeg-form grænser op til de lyriske viser, men har 
dog en vis handling: her skildrer den tidligt forældreløse pige selv sin 
mere end vanskelige lod i tilværelsen; den bliver som et hus der er 
bygget på is osv. (billedet findes også i senmiddelalderlige moraliteter). 
Klostret, der kunne være en udvej, skildres som et fængsel hvor der kun 
serveres tre underlige retter: sult, tørst og søvnløse nætter. ”Gid de alle 
sammen var brændt af”, ønsker hun ”fromt”.  

Udgiveren har planlagt fire versioner af ”Den värnlösas klagan”, heraf 
ligger kun ’B’ i GSMS, trykt som SMB 169 I. Et udklip fra Dybecks Runa 
er trykt som 169 K, og i GSMS kan man læse den tredje utrykte strofe 
som SMB antager at Dybeck selv har tildigtet. Vi citerer den som eksem-
pel på visens typiske omkvæd og på at pigens skæbne også kunne antage 
kriminelle former: 

 

Först gaf jag mig bort åt en fager ung man, 
Allt uppå liljeblomstrande täckter; 
Så gåfvo de mig uti fångahuset in; 
Sju år så har jag sutit der med sorgen. 
För linden han bär löf, och löfven falla af, 
Och jorden bär alla gröna skogar. 

Hertig Fröjdenborg SMB 172 
Balladen hører til de temmelig platte, tragiske skillingsviser: En konge 
dræber sin datters elsker, hertug Frydenborg, og serverer hans hjerte for 
hende til middag. Da hun opdager miseren dør hun af sorg, især over 
faderens rå mangel på forstand. Denne indser for sent at der var tale om 
ægte kærlighed. GSMS har to fragmenter af visen: Strofe 28 og 29 af SMB 
172 H fra Östergötland, optegnet af lektor Wiede, og en utrykt variant 
med melodi: 

 

De togo hertig Fröjdenborg ur tornet det blå; 
För allt hvad som kärt är i verlden. 
Hans hår var gråt, hans skägg likaså. 
Mig tyckes det är tungt till att lefva. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

56  Det kan måske hænge sammen med, at kun melodierne ligger i Vs 3. 



 

127 

Den bortsålda SMB 173 
Balladen er et klassisk eksempel på det man i balladeforskningen kalder 
inkremental repetition (udvidende gentagelse), men her er gentagelsen 
lig med visens fortællesystem: En skipper har stjålet en jomfru, og vil nu 
til at lette anker for at sælge hende i udlandet. Jomfruen forsøger nu i ad-
skillige omgange og med de samme formuleringer at standse skibet med 
henvisning til at hun ser nogen komme fra rosenlund: sin far, sin mor, sin 
bror og sin søster. Hun bønfalder dem om at sælge en af deres dyrebare 
sager (som de har nok af), men ingen af dem synes at de kan undvære 
deres ting, så de kan desværre ikke løskøbe hende fra røverne. Endelig 
langt om længe ser hun sin fæstemand; hvor familien svigter, slår han til: 
Han sælger alle sine guldringe og løskøber sin kæreste, jf. omkvædet: ”På 
det du må slippe komma til det Mordiska landet att förderfvas.” 57  

Version ’A’ er efter lektor Wiedes optegnelser fra Östergötland, trykt 
som SMB 173 K. Stephens citerer Wiede for følgende kommentar: ”Visan, 
som på Vikbolandet är allmän, kommer till text och melodi mycket nära 
en redan förut meddelad, hvars omquäde nämner det turkiska, det 
hedniska, i ställe för det Mordiska landet. Ordningen i verserna är alltid 
lika, och jag har aldrig funnit den så omkastad som i den småländska 
traditionen, som är upptagen i Geijer-Afzelianska samlingen, I s. 73.”  

En utrykt melodi fra Värmland til denne version findes i GSMS uden 
tekst (nr. 547 a). Version ’C’ med melodi er et fragment af SMB 173 A 
hvor det barskt nok er hendes fader, ”en torpare uppå en ö”, som selv har 
solgt hende til røveren; den er også speciel ved at jomfruen stønner over 
at hun nu skal ”åt det judiska landet att förderfvas” – i datiden sikkert et 
lige så slemt sted som Morialand. Version ’B’ er blevet væk.58 

David och Solfager SMB 174 
”Den återfrelsta hustrun” kaldes den søde vise i Vs 3, meget passende. I 
SMB 174 A fremstiller Ingierd Gunnarsdotter med vanlig klarhed den 
ellers noget brogede handling: Den skildrer et ungt par hvis skæbne trues 
af at hun er altfor smuk til denne verden, bare navnet: Solfager. Hun til-
bejles da også af Nougårds konge (måske den russiske, efter Novgorod?), 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

57  Mordisk skal ifl. Wiede forstås som marokkansk (dvs. muslimsk), tyrkisk, eller blot 
hedensk og barbarisk. 

58  GSMS nr. 549, ”The sweet Rescue”, or ”The Maid that was sold away”, er et fragment 
af SMB 173 D i engelsk oversættelse med samme melodi som i SMB, men i en anden 
toneart og i et andet klaverarrangement. 
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og da han hører hun er optaget af en vis Herr David (der i andre ver-
sioner selv kaldes konge) giver han hende dvaledrik nok til at være skin-
død i så lang tid at han kan nå at begrave hende (med luftrør), forevise 
graven for David, grave hende op igen og føre hende hjem. David drager 
i stedet på pilgrimsfærd, men dukker op hos kongen. David opdager at 
Solfager lever og giver sig til kende for hende, men hun lader som om 
han er skrupskør og narrer på den måde kongen så hun kan drage bort 
med sin ægtemand.  

Vs 3 og GSMS har to versioner i samlingen, ’A’ er optegnet i Moheda 
nær Alvesta af Hyltén-Cavallius, og renskrevet af Stephens, trykt som 
SMB 174 C. Den skønne første strofe lyder: 

 
Solfager står och krusar ut sitt hår, 
 Vore jag sjelfver ung! 
Hertigen sade: ”der passar en guldkrona derpå!” 
 Mig lyster uti lunden att hvila. 
 

Stephens har forsynet renskriften med kommentarer som skal fylde de 
huller sangersken har efterladt. Men kommentaren er afvigende og meg-
et kortere i GSMS end i Vs 3; der står mellem strofe 2 og 3: ”Efter David 
har låtit uppgräfva kistan och funnit den tom”:  

 
David låter sig sy kläder utaf skinn, 
 Vore jag sjelfver ung! 
Og sjelfver så ville han vara en liten pilegrim 
 Mig lyster uti lunden att hvila. 
 

Version ’B’ med melodi er trykt som SMB 174 D, og i samme optegnelse 
ligger desuden melodien til SMB 174 E (uden tekst) – ligeledes fra Små-
land. Den begynder in medias res med bedøvelsen af den smukke, men 
er ellers en fuldstændig ballade der fortjener nærmere analyse. 

Per Svinaherde SMB 177 
Denne ballade (som H. C. Andersen gendigter i para-eventyret ”Svine-
drengen”)59 er en travesti, en omstemning til satirisk modus af den mere 
ophøjede vise ”Riddar Stigs Runor”. Handlingen er i korthed at en svine-
dreng, der i virkeligheden er en forklædt prins, sukker efter den uopnåe-
lige Liden Kirsten som ikke er forklædt, men prinsesse. En orm i græsset 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

59  Eventyret indgår i H. C. Andersen, Eventyr, fortalte for Børn, 1842. 
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advarer ham: man ved aldrig hvad der sker, og sandelig om hun ikke 
kommer til hans natbur og lukker sig ind med listige fingre eller et vel-
rettet spark (i version ’A’ trykt som SMB 177 G). Hun anmoder ham her 
om at befri sig fra sine sko – en god folkelig metafor for et mere drastigt 
indgreb i hendes intimere dele. Det nægter han på høvisk vis, men så 
springer hun op i hans seng med både strømper og sko. Han erklærer at 
han agter at klage over dette natlige brud på overenskomsten til sin ar-
bejdsgiver, og hun siger at hun nok skal svare for sig, hvad man gerne 
tror. Han klager altså til kongen der bliver noget så splitter ravende gal 
på sin datter at han vil sætte hende på bålet. Men det vil svinedrengen 
godt nok ikke gå med til; han smider arbejdstøjet og fremviser sit guld 
der langt overgår faderens. Så bliver der bryllup med omkvæd som: 
”Komfaliralira” og ”Komfaliralira komfaralerilej.” 60  

Version ’B’ (SMB 177 Eb) er mere moralsk, men ikke helt så spændende 
som ’A’; den har en meget kontant bejlende kvindelig hovedperson og en 
lige så standhaftig svinedreng; derfor tror kongen ham på ordet og idyl-
len indtræder uden problemer.   

Kerstin stalldräng SMB 178 
Mens vi er ved letsindige jomfruer og det ydmyge arbejdstøj kan vi tage 
den næste ballade med: En jomfru, ofte en bondedatter, forklæder sig 
som mand fordi hun kan lide at arbejde med heste, og måske nok så 
meget fordi hun på den måde kommer en bejler, nemlig hertugen, 
nærmere, ja – viser det sig – for nær. Hun bliver ansat hos kongen, passer 
heste om dagen og leger med hans søn om natten. Man melder da til 
hertugen at stalddrengen er blevet så besynderlig tyk at han knap nok 
kan bevæge sig rundt i stalden, så hertugen må hellere selv komme og se. 
Hun skal have tvillinger og kongen bliver sur, men formildes på sønnens 
forbøn, så nu sover bondedatteren på hans arm (således version K).  

Samlingen har fem versioner: Den glimrende version ’A’ fra Östergöt-
land er underligt nok ej avtryckt med signaturen AE; ’B’ med melodi fra 
Småland er trykt som SMB 178 J; fragmentet ’C’ – ligeledes fra Småland – 
er trykt som SMB 178 I, og den findes i GSMS i en anden variant end i 
Vs 3, idet strofen og dermed melodien er ganske anderledes – den har en 
ekstra linje som man ser: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

60  I ”Svinedrengen” er prinsessen nok kostbar, men begærlig efter materielle goder, så 
hun straffes ved at blive smidt ud af kongeriget, da hun til sidst alligevel gerne vil have 
prinsen. Han har fået nok af hendes kysseri til gengæld for prylar. 
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Liten Kerstin hon rider sig till skräddare-gård 
Hon sa’ hon vill til hofs, 
Der låter hon rundtkring, 
Der låter hon rundtkring-skära sitt hår. 
Hon sa’ hon vill till hofva lära rida. 
 

Version ’D’ er også fra Småland, et fragment som er ej avtryckt AF; den 
fyldige version ’E’ er trykt som SMB 178 K; den hører til Hyltén-Cavalli-
us’ optegnelser efter kaptajnsfruen Anna Ehrenström fra Gotland. Ende-
lig har GSMS en ukendt version fra Västmanland, kun første strofe, men 
med melodi: 

 

Der bodde en herre på Östervalla hed 
Han hadde tre döttrar och granna voro de. 
Med den äran. 

Liten båtsman SMB 181 
Denne vise kendes ellers som ”Terningspillet”, for terning det er hvad de 
spiller, den fine jomfru og den mindre fine ungersvend der kaldes 
gangerpilt (i mange versioner bl.a. i SMB 181 G, J, K og O, der findes i 
GSMS), mens han i skillingsviseversionerne 181 B, og C som ligeledes 
findes i Växjö kalder sig bådsmand. I samtalens løb stiger jomfruens 
spilleheld hende så meget til hovedet at hun til sidst sætter sin egen ære 
og dyd ind som gevinst og taber. Hun forsøger at smyge sig udenom 
med fine materielle gevinster, men nej. Han har vundet hende i ærligt 
spil og det er hende han vil have. I version 181 G, J, K og O viser det sig 
da til slut at hans status er meget højere end hun først antager: Er han 
prins? Nåh, men så er der jo ingen problemer. Skillingsviserne ender med 
at hun ytrer dette meget ligefremt (Ca strofe 19): 

 

”Är du den bästa konga-Son i Engeland kan gå, 
Så skal du få min mödom, ja om jag hade två;” 
Men de spelte, men de spelte Guldtärning. 
 

Udgiverne havde planlagt at trykke seks versioner af visen, og de står 
alle seks i SMB, men version ’A’ er her i en variant af den udbredte 
skillingsvise C fra 1700-tallet med forordet: ”Fyra stycken helt nya och 
lustiga/ wisor,/ Den första:/ Om en rolig friare”. Den har også i detaljen 
mange afvigelser og kan rubriceres som SMB 181 Ce. Version ’B’ med 
melodi fra Småland er trykt som 181 K, og Stephens har afskrevet 5 ud af 
17 strofer i GSMS, mens Hyltén-Cavallius har renskrevet strofe 1–6 i Vs 3, 
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Stephens kun strofe 17. Version ’C’ er optegnet i Vislanda sogn af provst 
Cavallius og melodien af Nils Wieslander; i GSMS findes kun én strofe 
samt melodien.61  

Liten vallpiga SMB 182 
”Den sköna sången” hedder denne vise i Vs 3, og det er den som giver en 
fattig hyrde adgang til kongens gård, til sidst til hans hjerte. Hun ender 
kort sagt som hans dronning – enhver fattig piges drøm? Samlingerne 
har tre versioner, ’A’ er trykt som SMB 182 P, version ’B’ og ’C’ er begge 
fragmenter, der er gemt blandt de ej avtryckta (som AP og AQ); sidst-
nævnte fra Småland har en melodi, der nok vil illustrere skønsangen ved 
sit ekstreme register og som fortjener at blive trykt.  

De sju guldbergen SMB 184 
Denne vise handler om at en pige – selv om hun er blevet forført til at 
flygte sammen med en ung mand – sagtens kan være utrolig trofast 
overfor ham, selv om han både hævder at være fattig eller endog forlovet 
med en anden; ’jamen, så må jeg jo bare blive hendes tjenestepige, siger 
hun. Alt står hun model til (ligesom i Boccacios novelle ”Griseldis”), og 
så viser det sig da også at han blot vil prøve hendes troskab og 
kærlighed, for han gifter sig med hende til slut og er selvfølgelig en 
meget velhavende mand.  

SMB 184 A fra Uppland har Stephens oversat i uddrag til engelsk som 
”The seven Gold-hills”; version ’B’ af ”Trogen kärlek” er en afskrift af 
Borgströms anteckningar fra Värmland, trykt som SMB 184 C. Mest inte-
ressant er den tredje optegnelse, som i Vs 3 (3:4 nr. 214) kaldes ”De 
älskandes rymning” og som for udgiverne har været en selvstændig 
ballade. Den er trykt som SMB 184 B, fortrinsvis afskrevet af Hyltén-
Cavallius, men i GSMS af Stephens i en anden variant, eller i det mindste 
redigeret så visse huller er udfyldt. Det gælder således strofe 8 der er tre-
linjet i Vs 3, men her er spaltet i to strofer med inkremental repetition. 
Der er dog så mange andre småafvigelser at man nok kan betragte det 
som en variant, altså SMB 184 Bb.62 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

61  De tre sidste versioner er stort set henvisninger til andres optegnelser, version ’D’ 
således med én strofe til lektor Wiede, trykt som 181 N; både version ’E’ og ’F’ henviser 
med et citat til Grønlands bog og dermed til SMB 181 G. 

62  GSMS rummer et fragment af ”Dankungen och guldsmedens dotter” SMB 187 E: En 
konge frier til en gæstgivers datter, som ikke er slet så meget barn som faderen hæv-
der, for kongen har selv ligget på hendes arm. Han får hende til at danse, men plud-
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Riddar Olle SMB 189 
Denne vise tematiserer det samme som SMB 187: En pige fortæller om de 
gaver hun har fået af en ukendt forfører eller voldtager, og leder derved 
sin nuværende bejler til at erkende at han selv en gang har været ude om 
at jomfruen nu er gravid. GSMS rummer som Vs 3 to versioner af visen, 
der har fået stor udbredelse i Norden: Den interessante version ’A’ fra 
Småland er trykt som SMB 189 M; handlingen kompliceres af at den 
gravide får sin veninde til at være ’stand in’ for sig i brudesengen, spille-
manden må hun bestikke, og så viser det sig alt sammen som skønne 
spildte kræfter, for ridder Olle, hendes fæstemand, er selv forbryderen. 
Visen kan vel især synges ved bryllupper, hvor en mindre komplikation 
skulle have en kommentar med på vejen. Version ’C’ fra Småland har 
melodi og en enkel handling; den er trykt som SMB 189 L.63 

Skepparen och jungfrun SMB 191 
Balladen om skipperen der sælger varer, og lokker jomfruen om bord så 
hun ender som hans brud er repræsenteret med fragmenter af to version-
er i Växjö: en originaloptegnelse ved Hyltén-Cavallius fra Småland, trykt 
som SMB 191 H, med en meget lystig melodi som har et langt omkvæd. 
Melodien er skikkeligt renskrevet i GSMS, men er åbenbart ikke i orden i 
Vs 3 (se SMB 4:2, 273). Version ’B’ (SMB 191 I) mangler i GSMS, mens ’C’ 
er en afskrift efter Wiede (trykt som SMB 191 La).  

De bortstulna konungadöttrarna SMB 195 
To småpiger, som er (eller hævder at være) bortstjålne kongebørn, kom-
mer til et fornemt hus og beder om at få arbejde og brød. De er ikke så 
meget for køkkenarbejde, men de kan væve og spinde med guldtråd. Det 
er de så dygtige til, at de får tilbudt kongesønnerne, men dem kan de 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
selig skal hun føde et barn. Hun fortæller om sin forfører og karakteriserer ham gen-
nem de gaver han gav hende, bl.a. en harpe. Så ved dankongen at han selv er far til 
barnet, hvorfor han gifter sig med hende som den rare mand han er. 

63  Balladen om ”Florens Benediktsson och fru Margareta” SMB 190 foreligger i to ver-
sioner i GSMS: det ene ’A’ er en afskrift af et flyveblad fra 1642 (SMB 190 Da), det an-
det ’B’ er afskrevet efter Gyllenmärs’ visebog (SMB 190 B). Visen er en romantisk skæb-
nefortælling om hvordan de to rigtige får hinanden, men ikke uden magiske kunster, 
der går ud over den tredje (formlen for en komedielignende ballade): Margareta er 
bortgivet til den gamle, rige Herman, men elsker Florens som hun dog ikke vil have 
hvis han ligefrem slår Herman ihjel. Da de kommer fra kirke forlyder det at en mærke-
lig tryllehjort løber i skoven og da Herman forsøger at skyde den, får han pilen lige i 
hovedet. På den måde ender visen med bryllup, almindelig glæde – og en dårlig smag 
af romanvise i munden. 
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ikke ægte for man må ikke gifte sig med brødre. Sådan finder de tilbage 
til deres forældre. På dansk hedder denne interessante tiggervise ”Marsk 
Stigs Døttre” og den tematiserer hvordan børn kan overleve ved at være i 
stand til at udøve et håndværk hvis de tvinges ud på vejene, som f.eks. at 
væve og sy. De billeder de to småpiger væver frem svarer til balladens 
typiske billedverden! I samlingen ligger en optegnelse fra Östergötland, 
SMB 195 G, et udklip fra Dybecks Runa (SMB 195 H) og desuden et frag-
ment af en engelsk oversættelse. 

To nyfundne ridderviser 
I GSMS viste der sig at ligge tre hidtil helt ukendte balladetyper, den ene 
en skæmtevise, ”Osteknoppen” de to andre er ridderviser: ”Liten Ker-
stins sömm”64 er ikke mindst interessant ved at være et lige så tydeligt 
eksempel på interaktion imellem en feminin billedverden og balladen 
som ”De bortstulna konungadötrerna”. Vi ser her en jomfru som afvises 
af sin moder fordi hun har været for optaget af at danse ringdans sam-
men med andre små jomfruer, derfor vil hun ikke hjælpe hende med at 
sy en frierkjortel. Jomfruen syr den så alligevel selv og anvender her ty-
deligvis billeder fra balladens verden der afslører at hun gennem dansen 
har mistet sin kæreste til en rival. 

 
Liten Kerstins sömm 

 
1. 
Liten Kerstin lad’ sömmen uti ett skrin; 
Medan skogen står härlig och grön. 
Så gånger hon sig till sin styfmoder in; 
Medan åker och ängarna gro. 
 
2. 
’Å kära ni min moder, ni ville mig lära; 
Hvem jag denna skjortan skall sy och skära.’ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

64  Balladens titel er fra GSMS, hvor stavemåden 'sömm' formentlig kan opfattes som en 
gammel form af 'söm'. ”Liten Kerstins sömm” er efterfølgende blevet fundet som balla-
den SMB 67 (”Esbern Snare”), hvor den er trykt som nr. 67 B; fejlen skyldes at visen er 
et fragment af 67 C og at dens handling er ganske utypisk for visetypen som helhed. 
Fælles med denne har den at en jomfru skal lære at sy, men ikke pointen at hun har 
mistet en kæreste til en anden skøn jomfru. 
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3. 
’Jag aktar slätt intet att lära dig, 
Du haver så litet lätit (lydt) mig.’ 
 
4. 
’Jag bad du skull’ bli hemma, sy pärlor på krans, 
Då gick du med andra små jungfrur i dans. 
 
5. 
’Jag bad du skull’ bli hemma, ta sömmen att sy, 
Då gick du med andra små jungfrur i by.’ 
 
6. 
Liten Kerstin lad’ sömmen uppå ett bord, 
Der klippte hon ut både måna och sol. 
 
7. 
Hon satte uti hans sido-söm 
Ett gångande skepp på brusande ström. 
 
8. 
Hon satte uti hans skjortekrans 
Att femton stolts jungfrur spasera i dans.65 
 
9. 
Hon satte uti hans skjortebröst 
Medan skogen står härlig och grön, 
Att en annan stolts jungfru den hafver han kysst. 
Medan åker och ängarna gro. 
 

Den bedragne älskaren 
Samlingens andet clou er riddervisen ”Den bedragne Älskaren, eller Herr 
Staffan och Jungfru Valborg”. Balladen findes i Vs 3-registranten som nr. 
178 B sammen med to versioner af ”Den föraktade älskaren” (”Apel-
brand och lilla Lena”, SMB 127, dvs. ”Adelbrand”, TSB D 255), under 
fællestitlen ”Quinno-dråparen”. Teksten er imidlertid fjernet fra Vs 3, 
hvorfor den ikke har fundet plads i SMB.  

Det som især giver ”Den bedragne älskaren” sit særpræg i forhold til 
”Adelbrand”, det er at ridderen først rygtevis hører at hans udkårne, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

65  I denne linje kan man se et uklassisk træk ved visen, for i den tidlige ballade ”spaserer” 
jomfruer ikke i dans. 
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jomfru Valborg, er ham utro; så vil han drage i krig, men opsøger hende 
dog først. Her erklærer hun at hun allerede havde en anden før Herr 
Staffan. Det tager han sig så nær at han slår hende ihjel og så rider han 
sørgende i krig; ”för rooser och Lilier” og: ”Thet blijr nogh tijdher till att 
rijdhe” synges der i omkvædene.  

 
Herr Staffan och jungfru Vallborg 
Efter en afskrift ifrån början af 1700-talet i Hr Cavalli Samling: 
”En wisa om Herr Staffan och iungfrun Wallborgh ij Westergiöthland som 
står skrifuen uthi sal. wälborne herr Görann Hennings wijsebook.” 
 

I 
Herr Staffan han drager sin brijnie uppå 
för rooser och Lillior 
Ther woro så gläntzande gull uppå 
Thet blijr nogh tijdher till att rijdhe 
 

II 
Her Staffan han rijdher både natter och dagh 
för roser och Lillior 
Stoltz wallborgh tredher in på lofftet så gladh 
Dett blijr nogh tijdher till att rijde 
 

III 
Och hören ij her Staffan eder unga fästemöö 
För roser m. m. 
Hon hafuer idher suickit alt in till er dödh 
Det blijr m. m. 
 

IV 
Och haffuer Wallborgh suickit så dragher iagh ij stridh 
der skall min brijnie färges ij bloodh så rosenrödh 
 

V 
Och haffuer Wallborgh suickit sin hederlijka suenn, 
då skall hon eij läggias ij stickad bruudesängh 
 

VI 
Men sörijen eij herr Staffan om idher hiertans kiär, 
det stånder idher högan Lofft utij huar skiär. 
 

VII 
Neij icke will iagh drage för någhen iungfruu in 
Min lofuan gier iagh ingenn om Wallborgh eij blÿr min. 
 

VIII 
Och hör du stallar Gylle du hast wäll fålar småå, 
jagh dragher till skiöne Wallborghs Lofft så brådh. 
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IX 
Stallar Gylle han tagher sina fålar småå, 
I willijen wäl her Staffan then gångaren gråå 
 

X 
Jagh tager wäll then gångaren om han är gråå, 
Fast stotz Wallborgh eij har till min älskogh stoor hågh 
 

XI 
Her Staffan han dragher för iungfrun loffte inn, 
Ther liggier stoltz wallborgh ij fälle aff skinn 
 

XII 
Huij haffuer du migh suickit och liggier ij fäll, 
Jagh war her Pedhers för änn iagh war dinn 
 

XIII 
Och wast du her Pedhers så skall du döö, 
Du bliffuer ingen natt mer hans lille fästemöö 
 

XIV 
Her Staffan han dragher sin brede suerdh, 
Han hugher stoltz Wallborgh ij huittaste härdh 
 

XV 
Her Staffan han dragher ij stridhen utt, 
för roser och Lillior 
Ther blöödher hans hiärta så ljuffligh ut 
det blijr nogh tijdher till att rijdhe. 
 

Sammenfatning 
Som man ser har de ridderviser der har holdt sig længe den fælles egen-
skab at de belyser typiske livserfaringer, især af erotisk og ægteskabelig 
art, og at de gør det på en måde så man kan se dem som del af en subkul-
tur der også har kunnet appellere til ungdommen. Henimod slutningen 
af riddervisebindene (4,1 og 4,2) sker der tydeligt nok det at viserne 
bliver mere og mere ’romantiske’ – til tider sentimentale, og typiske skil-
lingsvisetræk bliver mere almindelige.  

Ser vi på udbyttet af denne gennemgang af Växjö-samlingens ridder-
viser, så har vi fundet to nye typer, ”Liten Kerstins sömm” og ”Den be-
dragne älskaren”, 11 varianter, 4 versioner til SMB 70, samt én ny version 
til henholdsvis SMB 71, 83, 133, 143, 164 og 178.  
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Kæmpeviser 
Kæmpeviser er ballader som adskiller sig fra ridderviser på to måder: 
som regel har de en oldtidshelt som hovedperson eller en heltinde med 
overnaturlige kræfter; for det andet har de mere eller mindre direkte en 
præ-tekst i form af en saga, en myte eller en krønike. I ældre tid kaldtes 
også mange ridderviser for kæmpeviser, men Svend Grundtvig skilte 
disse heroiske viser ud, bl.a. fordi han forestillede sig at de med deres 
gamle helte også var meget gamle ballader – og DgF er disponeret efter 
alder. Dette har senere forskning med stor styrke modsagt. Jeg foreslår at 
man kalder disse ballader for kvad, i overensstemmelse med færøsk 
praksis; det følgende kapitel præsenterer således de kæmpekvad som 
findes i Växjö-samlingen. 

Vidrik Verlandssöns kamp med Torkel Tronesson SMB 197 
I denne ballade har helten i et kæmpekvad (bl.a. i ’Ulf från Jern’, SMB 
203) en drabelig strid med helten i en romanvise, ”Torkel Tronesson”, 
SMB 110. Vidrik Verlandssön er den største af kong Didrik af Berns kæm-
per66 (han optræder også i DgF 7 ”Kong Didrik og hans Kæmper”) og i 
”Vidrik Verlandssöns kamp med resen” er det ham som udfører den 
bedrift at slå giganten Langben Rese ihjel, en sand kæmpe. Torkel Tro-
nesson kendes som romantisk helt og kongsmand i romanvisen af samme 
navn, på mere end 200 strofer: Torkel elsker Adelus, men kongen straffer 
ham ved at sende ham til Island og holde ham som fange dér. Adelus’ far 
giver hende til Herr Stig Jonsson mod hendes vilje og hun lader sin terne 
fungere som stand in i brudesengen; kongen havde altså uret: hun var 
mø – tror de. Torkel får derfor lov til at vende tilbage og da råder Adelus 
ham til at være tålmodig og gifte sig, f.eks. med Herr Peders søde lille 
Sisselil. Da begge ægtefæller dør – Sissel i barselsseng – kan de elskende 
til slut få hinanden og ternen belønnes for tro tjeneste. Grundtvig kaldte 
denne vise triviel, upoetisk og umoralsk, og den digter der i vor vise 
lader ridderen få kæmpens kærlighed at føle har måske været af samme 
opfattelse: Torkels viv er bange og vil følge med til tvekamp mod Vidrik 
der er meget vred, uvist hvorfor. Han håner Torkel for at være en 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

66  Historisk set er denne Didrik af Bern (dvs. Verona) identisk med goterkongen Theode-
ric, der regerede Norditalien i det femte århundrede, men nok snarere med Ravenna 
end Verona som hovedstad; han var tilhænger af den arianske udgave af kristendom-
men.  
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horesøn og slår ham af hesten, så Torkel må bede ham skaffe en præst og 
i øvrigt passe på hans syv brødre. Visen ender således: 

 
Jeg achtar ey dina bröder siu, 
Om de än wore flere, 
Jag heter Vidrik Verlanson, 
Jag rider allena. 
I fråst och i kålle. 
 

Der findes kun én svensk optegnelse af visen, der som så mange andre 
kæmpekvad er norsk-færøsk, ved Petter Rudebeck i 1690’erne. I GSMS 
står der at teksten er afskrevet efter KB fol. hds, men i detaljen passer den 
mærkeligt nok hverken med variant a (Säfstaholmssamlingen I, 21) eller 
med b (KBF. M. 51 Cod. Nescher 70 og KBF. M. 52 Cod. Wiborg, en af-
skrift heraf).    

Syster befriar broder SMB 202 
Balladen har et typisk indledende fortællemønster, en hverdagsscene 
mellem en mor og datter der nu er voksen nok til at ville have sandheden 
at vide: Havde hun ikke førhen en broder? Moderen svarer bekræftende, 
men udsteder (normalt) også forbud mod at hun foretager sig noget, for 
broderen er fange hos greven (202 A og D) eller hos kongen (202 G og på 
dansk) og dér har hun ikke noget at bestille. Men jomfruen hører til 
balladekulturens stærke og assertive kvindeskikkelser; hun kaster sig på 
den gæveste hest og rider til broderens fængsel.67 Herren er ikke til stede, 
men jomfruen sætter resolut en frille (eller fruen eller hjemmeværende 
børn, jf. 202 B) i det skumle fangetårn i stedet for sin broder som hun 
befrier fra lænker og bånd. På vejen hjem møder hun herren hvis mænd 
hun besejrer, mens herren skånes – til gengæld indvilger han i at frigive 
sin fange. I visse versioner bliver han så begejstret for den stærke jomfru 
at han frier til hende.  

Balladen findes i to versioner i GSMS med titlen ”Sköldmöen”: ’A’ fra 
Södermanland er trykt som SMB 202 G (kort omtalt som svensk version F 
af Grundtvig i DgF IV ved nr. 186).68 Efter strofe 18 har Stephens tilføjet: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

67  Det gør hun i den grad, at TSB har omtolket visen fra riddervise (DgF 186, 
”Skjoldmøen”) til kæmpevise (TSB E 32). Hvorfor broderen er endt i kongens fangehul, 
fortæller visen normalt ikke. 

68  Denne oplysning er tilføjet med en anden hånd oven over teksten. Samme hånd har 
noteret ved ’B’, at den er omtalt som svensk A i DgF IV, s. 78. 
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”Ett tilläggsvers äfven höres: Min Broder duger ej till man,/ ty han kan ej 
strida som en an’.” Version ’B’ er efter de atypiske omkvæd at dømme en 
gammel dansevise til aftenbrug: ”faller fagerts rim” og ”Så wäl gånger 
med dansen.” Den er trykt som SMB 202 Aa, optegnet af Petter Rudebeck 
og afskrevet af Stephens efter et folio-hds. af Smålendska Antiqviteter i KB. 
Afskriften har mindre afvigelser fra SMB, især omkvædet der dér hedder: 
”Så wähl gånges med dansen.” Første strofe afviger lidt, og strofe 17 i KB 
er flyttet ned som strofe 20 i GSMS. Disse afvigelser kan kun forklares 
som Stephens egne ’forbedringer’ af forlægget da han henviser til det 
håndskrift som findes i Säfstaholmsamlingen I 21, 113–114. 

Ulf från Jern SMB 203 
Balladen hører til de både humoristiske og vildt hyperbolske kæmpe-
kvad, udbredt i Danmark og på Færøerne. SMB 203 B er tydeligvis en 
oversættelse af Vedels selvkomponerede tekst i Hundredvisebogen (1591), 
som også Grundtvig bemærker (DgF I, s. 143), mens han fremhæver ver-
sion A som en ægte svensk optegnelse, ved Petter Rudebeck fra Småland. 
Den findes i GSMS, igen i afskrift efter det samme KB-håndskrift som de 
forrige to viser. Hovedpersonen Olof Makasson vil hævne sin fader, og 
visen får historisk interesse ved at beskrive hvordan det feudale værns-
princip kunne fungere: Han er kejserens mand og henvender sig til ham 
for at få hjælp: Kejseren udpeger sin kæmpe, Vidrik Verlandsson, og da 
han ikke godvilligt vil lånes ud, bestikker kejseren ham med løfte om eks-
tra bonus. Resten af visen følger Vidrik i kamp mod Blekinges konge som 
han besejrer i tvekamp på Bertings hede – efter at have tørlagt hans øl-
kælder og stænket hans kældersvends hjerne på dens vægge. Et kvad der 
ville have glædet enhver rocker.  

Sven Svanevit SMB 205 
Denne gamle gådevise, ”Sven Vonved” (DgF 18) bliver spredt i Sverige 
omkring 1800 via flyveblade (SMB 205 A) og dukker kort efter op i origi-
nale mundtlige versioner hos folkets balladesangere. Den skildrer en 
Sven hvis moder ægger ham til faderhævn som han gennemfører, for blot 
kort efter at blive konfronteret med en gådefuld person, en slags Odinn i 
skikkelse af en vallaremann. For at komme videre med sit liv skal Sven be-
svare ni spørgsmål der minder om Eddaens gådesamtaler og det gennem-
fører han uden problemer. De 3 versioner i GSMS er alle fragmenter; her 
findes en engelsk oversættelse af SMB 205 B; den anden er ej avtryckt AA 
fra nørre Småland, som dermed har en utrykt melodi, og endelig ligger 
der et uddrag af Wiedes optegnelse fra Östergötland, trykt som SMB 
205 D. 
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Den stridbara jungfrun SMB 207 
I Vs 3 ligger denne vise som en af fire under overskriften ”Kämpen vin-
ner sig en brud”, idet også SMB 76 og 78 findes under denne ret brede ti-
tel. Denne version er optegnet i Småland af Hyltén-Cavallius i 1839 og 
trykt som SMB 207 B; i GSMS er den renskrevet ordret af Stephens. Det er 
en omstemning til heroisk modus af denne vise som normalt er en kome-
dielignende riddervise. Selv om frierfærdens objekt er noget af en 
mandeæder a’ la Turandot, så giver hun efter for netop denne bejlers ord. 
Store Broder lokker Lille Broder på færden, men giver selv efter for sin 
angst ved at nærme sig denne berygtede jomfru og vender om. Lille Bro-
der når frem alene, men overbeviser ikke jomfruen med ord alene, han 
må også kæmpe sig til hende mod kongens mænd og gør det så tappert 
at kongen giver sin datter til ham: 

 
Och lille Bror tog jungfrun och lefde uti fred, 
Och hvad han hafde gjort det blef sedan derved. 
 Hvem är väl den, 
 Hvem är den mig tuingar i min ungdom!  

Tors hammarhämtning SMB 212 
I GSMS findes der to oversættelser af ”Tors hammarhämtning”, af DgF 
1 A og af SMB 212 Ab (sunget af Ingierd Gunnarsdotter som den eneste) 
til balladesk engelsk, formentlig ved Stephens selv. At han netop over-
satte denne ballade kan vel hænge sammen med hans vision af England 
som ’det fjerde skandinaviske land’ (Island talte med som del af det dan-
ske rige), for her gengives den oldnordiske myte om Thors hammer der 
stjæles af jætten Thrym som pant for gudinden Freya. Han får i stedet 
Thor selv i kvindeham – komisk sekunderet af Loke (Locke Lewe) – og 
dermed ikke bare en lang næse, men også den lange søvn. 

Når Grundtvig trykte dette kæmpekvad som nr 1 i DgF I, så hang det 
sammen med at han forholdt sig ret troskyldigt til balladernes alder. 
Denne ballade har jo tydeligt forlæg i Eddaen og måtte vel være oldtusse-
gammel. Eddaen var da heller ikke kendt i Danmark da kvadet blev op-
tegnet første gang (ca. 1580 af en af Vedels optegnere). Vedels indledning 
til teksten demonstrerer at han ikke aner hvilket forlæg teksten har:  

 
Tord aff Haffsgaard sender sin Broder offuer til Norge til Tosse Gref-
fuen om sin Hammer, som han haffuer funden. Huilcken hand 
ingenlunde vil antuorde fra sig met andre Vilkaar, end at de skulle 
giffue hannem deris Syster Iomfru Fridleffsborg til ecte. Men de skuf-
fe hannem oc sende deris Fader vd i hendis stæd, saa at der holdis it 
seldsomt Bryllup, at Bruden slaar Brudgommen oc Gesterne ihiel oc 
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drager saa der fra met Hammeren etc. Er fast lige ens Dict oc Fabel 
met Greffue Guncelins Vise, som er tilforn omscreffuit. (Vedel, I, 22) 
 

Hvis kvadet ikke er så gammelt endda – hvad det dog kan være – så kun-
ne det være norsk, for i Norge fortalte man langt op i tiden let maskerede, 
førkristne sagn, især i Telemark hvorfra Peder Syv dog kun kendte en 
halv strofe som citeres i DgF I: ”Torekal kom af Skogie heim, Trætte var 
han og mode.”  

Orm Ungersvend SMB 215 
Höga Herr Bermeris udfordrer kongens kæmper til tvekamp om prinses-
sen; Oluf Ungersvend melder sig, men afvises med at han ikke er stort 
mere end et barn. Han henviser til sin styrke som han har arvet fra sin 
fader, kong Sigfredhem, der faldt på Blåbergen og er begravet derunder. 
Oluf anråber faderen, bjerget revner og sønnen beder dødningen om at 
måtte låne hans sværd Borrting. Det må han, men faderen afvarer ham 
mod dets magi som ikke er ham venligt stemt. Efter en længere forgæves 
kamp får han sværdets løsen af en gammel havfrue og kan nu hugge 
risen i tre stykker. Kæmperne tør knap nok se på hans hoved. 

Der er fire versioner af kvadet ”Kämpen manar sin döde fader” i Vs 3, 
tre i GSMS: Version ’A’ fra Södermanland er optegnet af Hyltén-Cavalli-
us allerede i 1836, renskrevet af ham i Vs 3 163 A, og i Växjö ved Step-
hens. Den er trykt som SMB 215 C (noter ved Stephens); melodien i 
GSMS er afskrevet af ukendt hånd med afvigende rytme og nodelængde 
i forhold til Vs 3 (og dermed til SMB). Version ’B’ er fra Småland, opteg-
net og renskrevet af Hyltén-Cavallius i Vs 3, og af Stephens i Växjö-sam-
lingen. Melodien er identisk med SMBs. Om version ’C’ (fragment af 
215 D) skriver Stephens, at denne anden optegnelse fra Småland ”erbjud-
er följande skiljaktigheter”, og citerer derefter et par strofer.69 

Opsummering 
GSMS ligner Vs 3, men er alligevel forskellig fra den, ikke bare ved at 
rumme nye ballader og nye versioner og varianter af kendte viser og 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
69  Endelig ligger der oversættelser til engelsk af tre kæmpeviser, hvoraf de to er rent dan-

ske: ”Grimilds Hævn”, DgF 5 og ”Rosmer”, DgF 41 – eller ”The merman Rosmer”, som 
Stephens kaldte den – Henrik Ibsens inspiration til dramaet Rosmersholm. Af ”Ramun-
der” SMB 217 ligger der fem oversættelser og desuden en afskrift af 217 A efter et skil-
lingstryk. Om kæmpens drabelige kamp mod otte jætter og sluttelige sortie hvor han 
også slår jomfruens fader, kejseren, ihjel med sit store sværd, ”dymlingen dyre”.  
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kvad, men også ved at den enkelte optegnelse kan afvige fra forlægget til 
”Svenska folkvisor” i detaljen, eller ved at der i den ene samling (oftest 
Vs 3) blot ligger en ren henvisning til andre samleres optegnelser. Vi har i 
den meget nøje gennemgang af de naturmytiske viser set klare beviser på 
at GSMS er senere og mere reflekteret end Vs 3, idet Stephens har rettet i 
denne visesamlings versioner, både i enkeltstrofer og ved at differentiere 
balladetyperne, og dermed bragt GSMS i overensstemmelse med Svend 
Grundtvigs koncept i DgF. GSMS repræsenterer således et yngre stadie 
end Vs 3, og Stephens er fortsat med at tilføje optegnelser i sin privatsam-
ling, også i form af oversættelser af både svenske og danske ballader til 
engelsk. Det forhold at den ikke har været kendt førend i vor tid, har så-
ledes betydet at den giver et ganske uventet tilskud til svensk ballade-
digtning, også i kraft af at den rummer hidtil ukendte melodioptegnelser, 
ofte af stor lødighed (jf. Eriksson og Lindberg, ”En ballad utan melodi är 
som en kropp utan själ ”, denna antologi, som redegør for dette forhold). 
Svend Grundtvig giver fint udtryk for den romantiske ide som omgærde-
de indsamlingen af ”folkenes stemmer” (med Herder) i sin indledning til 
kæmpevisebindet, før DgF 1, ”Tord af Havsgaard”: 

 
Maatte kun endnu mange danske Kvinder og Mænd føle sig op-
fordrede til at tage Deel i den Kjærlighedsgerning at redde fra Glem-
selens Dyb de endnu omdrivende Vrag fra vor sangrige Fortid. Hvad 
der saaledes i de sidste Aar er unddraget den truende Undergang, er 
allerede meget; men dog er det kun lidet imod, hvad der endnu vilde 
være at redde, om kun ret mange, hver i sin Kreds, vare opmærk-
somme derpaa og ikke agtede noget af Folkets Sang eller Sagn, som 
kom for deres Øren, for ringe til at fæstes paa Papiret, ordret som det 
lyder. Umagen derved er ikke stor, og Udbyttet kan for den enkeltes 
Vedkommende synes saare lidet, men samlet og sammenstillet vil 
det dog udgjøre en Skat, som kommende Slægter med Taknemmelig-
hed ville regne til deres bedste aandelige Arvegods. (DgF I, XIV) 
 

Som denne gennemgang af GSMS har dokumenteret, er der ikke mange i 
1800-tallet der som vennerne Gunnar Olof Hyltén-Cavallius og George 
Stephens har bidraget til at redde den gamle sang- og dansekultur ”fra 
glemselens dyb”. Deres samlinger har ikke bare beriget svensk og 
nordisk folkedigtning i forbindelse med udgivelsen af SMB, det ballade-
værk som det var deres drøm at udgive; i kraft af at Stephens privatsam-
ling forblev i glemselens dyb, medvirker denne til at et supplementsbind 
til SMB må stå som en vigtig fremtidig opgave for ballade- og folke-
musikforskere. 
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”Det är inget dingeldang, 
fast eder tyckes så”  

Tjugofyra skämtballader  

Gunilla Byrman 

I George Stephens manuskriptsamling finns 24 skämtballadtyper, som-
liga i olika versioner och varianter, vilket totalt ger 82 manuskript av 
denna typ i samlingen.1  

Skämtballader har av olika skäl negligerats av tidigare forskning, för-
modligen främst för att de inte har ansetts vara riktigt seriösa eller för att 
innehållet och språket har ansetts tvivelaktigt.2 De kan – även om de lätt 
lockar till skratt genom sina överdrifter och absurditeter – vara svåra att 
på ett mer djupgående plan förstå och tolka, därför att den värld som de 
utspelas i inte så sällan har gått förlorad för oss nutidsmänniskor.3 Natur-
ligtvis skulle skämtballaderna kunna avfärdas som nonsens, men de in-
går trots allt i vår visskatt, har överlevt och traderats, något som tyder på 
att flydda tiders människor uppenbarligen tyckt att det varit mödan värt 
att sjunga dem, kanske för att de utmanar den gängse samhällsordningen 
och för att de förmedlar en attityd till tingens ordning som troligtvis kän-
des och fortfarande känns befriande. Vad det är som gör dessa ballader 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

1  I bilagan till denna artikel finns en tabell över typer (namn och SMB-nummer), innehåll 
och manuskriptens accessionsnummer i GSMS. För varje uppteckning anges också 
balladens tema och om manuskriptet innehåller melodiuppteckning. 

2  Jämför dock Olofsson, ”Den magstarka käringen. Om roliga medeltidsballader” i den-
na antologi, Jansson, Den levande balladen. Medeltida ballad i svensk tradition, 1999, och 
Solberg, Den omsnudde verda. Ein studie i dei norske skjemteballadane, 1990. Kværndrup 
berör i viss mån också skämtballaderna i sin omfattande avhandling, Den østnordiske 
ballade – oral teori og tekstanalyse. Studier i Danmarks gamle Folkeviser, 2006. Redan 1903 
utgav Tang Kristensen i Danmark Et hundrede gamle danske skjæmteviser efter nutidssang.  

3  Se mer om detta i Byrman & Lindberg, ”Nytt balladfynd med melodiuppteckningar – 
några teoretiska utgångspunkter”, Vokal folkemusikk verden rundt. Studies in Global Vocal 
Traditions, 2007. 
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skämtsamma kan aldrig entydigt besvaras, eftersom det människor 
tycker är lustigt och underhållande ändrar sig över tid. 

I denna text redogör jag för vilka skämtballader som finns i GSMS och 
skisserar hur deras innehåll och tema ser ut, men relaterar också ballader-
na till SMB och i viss mån till andra samlingar.4  

Samlingens 24 skämtballadtyper  
När man går i närkamp med idéinnehållet i skämtballaderna råkar man 
fort i beråd om vad som är kärnan i dem och hur balladerna ska tolkas. 
Innehållsligt handlar balladerna om människor, om deras relationer till 
andra och det samhälle som de levde i; inte sällan exponeras maktrela-
tioner, men ofta på ett förtäckt sätt. Grovt sett kan skämtvisorna indelas i 
sådana som berör relationen mellan kvinnor och män, t.ex. ”Malins prov”, 
”Håkan Hök”, ”Bonden och hans hustru” och mellan människor som 
på ett eller annat sätt är socialt överordnade eller underordnade varandra i 
samhälle, t.ex. ”Bältet”, ”Käringen på havsbotten” och ”Bonden och 
kråkan”. På ett eller annat sätt är alla dessa ballader samhällssatiriska. 
Skämtballadtyperna i GSMS är – undantaget ”Osteknoppen” och ”Kär-
ingen på barnsöl” – registrerade i SMB.5 I denna genomgång har jag valt 
att citera versioner och varianter som inte tidigare är kända eller tryckta, 
och även några andra som är formmässigt och innehållsligt intressanta. 
Balladerna återges diplomatariskt.6  

Ballader om kvinnor och män 
Den giftaslystna, SMB 220, är en internationellt känd ballad, och den be-
står vanligen av en dialog mellan en mor och hennes dotter, som vill gifta 
sig meddetsamma, men mot moderns vilja. Så är det i version A och B, 
medan version C och E är ett likartat samtal mellan far och dotter. Det 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
4  Sigurd Kværndrup är jag stort tack skyldig för det filologiska grundarbete som han ut-

fört i KB:s vissamlingar. Det är på hans initierade faktasammanställning som denna re-
dovisning vilar. Se även hans genomgång av de fem övriga balladtyperna i ”Ridderen, 
jomfruen och den tredje” i denna antologi. Dessutom tackar jag de andra i balladgrup-
pen, särskilt Magnus Gustafsson, som bistått mig med värdefulla musikaliska och 
etnologiska uppgifter.  

5  Jersild & Jansson, Sveriges medeltida ballader, band 5:1 och 5:2, 2001. 
6  Ett undantag från detta är dock att alla repliker sätts inom dubbla citattecken. 
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framgår av KB Vs 3 att George Stephens och Gunnar Olof Hyltén-Cavalli-
us plan var att trycka sex versioner, och i GSMS finns tre av dessa, varav 
två är från Småland, en av dem har melodi. Båda de småländska varian-
terna är upptecknade av Hyltén-Cavallius och avskrivna av Stephens. 
Dessa motsvarar SMB 220 B respektive SMB 220 C.7 Den tredje är från 
Harald Olufssons Visbok,8 en handskrift till Svenska Fornsånger II; 
denna variant finns inte i SMB, och den har följande lydelse:  

 
I 
Rijdharen ridher uthi en lundh så gröne, 
Ther fan han ståndande en Jungfru fager och sköne; 
”Min sköne jungfru huadh gör tu här, 
Lyster tigh roser och lilier plocke?” 
Hon logh såå hierteligh! 
 
II 
”Min hugh och all min ganska willie 
Står icke til någon ros eller grön lilie, 
Fast mykitt mer til en ungersven, 
Att snacka med honom ij blomster äng.” 
Hon logh såå hierteligh! 
 
III 
Så lenghe ståår suennen och tenker ther uppå; 
”Tack haffue then jungfrun en suen tordhe suara så!” 
Suennen tagher jungfrun wthi sin fampn; 
”Christ giffue wij wore uthi en wpredh sengh!” 
Hon logh såå hierteligh! 
 
IV 
”I bindhe idher hest alt medh förgyllendhe mijller, 
Såå gåå wij under then lile grön lindh att huile.” 
Wtaff then lindhen togh han en quist, 
Och til then jungfru fick han stor lust. 
Hon logh såå hierteligh! 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

7  SMB 5:1, s. 155 noterar om stroferna IV: 3–4: ”radsluten osäkra p.g.a. ändringar”, och 
de två raderna avviker också från SMB. 

8  Jämför även Harald Olufssons Visbok ”Min käre moder giv mig en man”, nr 40, KB 
Vs 2.  
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V 
Och ungher suen spenner aff sporrar och jungfrun dragher aff skor: 
Och huem haffuer hört huru wngersuen han logh? 
Thet hördes alt på så longh en ledh, 
att wngersuen war gladh och icke wredh. 
Hon logh såå hierteligh! 
 
VI 
Och när the kommo til silkessengh att ståndha, 
Ther kom hennes modher medh alt som längste stånghe: 
”Och min kära dotter huad gör tu här, 
Är thetta affton gongen tin?” 
Hon grät såå bitterligh! 
 
VII 
Och junfrun ledh nödh och mykit tuångh, 
At hon skulle slitta wp then långhe stångh, 
Och wngersuen springer wppå sin hest, 
Han läth them nappas som the kundhe bäst. 
Hon grät såå bitterligh! 
 
VIII 
”Och min käre modher tu slå migh icke så illa, 
Jagh giorde alt som then wngersuen wille, 
Min willie war så godh som hans, 
Och min käre modher giff migh en man!” 
Hon grät såå bitterligh! 
 
IX 
”Jagh ligger alt om then winters nat så kalla, 
Jag kan ey soffua för en hönsen gala; 
Jagh fryser iagh skelfuer fatigha möö, 
Thet wet wist gud iagh lidher stor nödh!” 
Giff man i christi nampn! 
 

Detta är en atypisk version, eftersom den inleds av en scen där den 
giftaslystna flickan möter en riddare, som hon mycket gärna gör till vil-
jes. Därefter följer dialogen med modern, som är emot förbindelsen. Om-
kvädet ändrar sig från: ”Hon logh såå hierteligh!” till ”Hon grät såå 
bitterligh!”. Det kan vara tal om en hybridtyp, som inte har blivit klassifi-
cerad, och som därför inte heller blivit publicerad i SMB. 

Möns och svennens samtal, SMB 223, heter i GSMS ”Den aldrig nöjda 
jungfrun” och är ett samtal mellan en friare och en jungfru, som ställer 
orimligt stora krav på sin blivande man:  
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I 
Jungfrun och – Ungersven de sutto bort å glamme:9 
”Å huru vill du föda mig när vi komma te samme?” 
Med äran ska jag föda dig. 
 

Mannen i balladen ger vederhäftiga svar på kvinnans ängsliga eller kan-
ske retsamma frågor som blir alltmer krävande. Slutligen tröttnar han 
och balladen anslutas med strofen: 

 
X 
”Å huru vill du föda mig när ögat brister ut?”10 
”Då gjer jag dig den Onde, du vet nu inte hut!” 
Med äran ska jag föda dig. 
 

I Sverige finns endast en uppteckning av balladen och det är GSMS 198 
”ur Varianter till Svenska Fornsånger, der antecknings-orten är icke an-
gifven” enligt Stephens anmärkning i manuskriptet. Den finns avtryckt i 
SMB som 223 A.  

Finn Komfusenfej eller ”Finn Konfusenfej”,11 SMB 224, skildrar ett lus-
tigt frieri; det är en nonsensvisa, som förmerar sig under visans gång. 
Detta är en folklig och populär barnramsa och en typisk kumulativ visa i 
sin grundform, och i sin mest utbyggda form är den baserad på det ma-
giska tolvtalet. Dessutom är det en typisk balladparodi med riddaren 
”som axlar sitt skinn” och ”gångar sig i salen in” – medan omkvädet kon-
trasterar.12 Denna ballad har inte den vanliga balladstrofformen, och 
Bengt R. Jonsson skriver att ”riddarparodien ’Fusentass’ eller ’Finnkom-
fusenfej’ ... utmärks ... av en säregen yttre form, vilken får karakteriseras 
som oregelbunden och ramsartad”.13 Så här lyder början av GSMS 202: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

9  ’i förtroligt samspråk’. 
10  ’ögat faller ur’. 
11  konfusenfej är förmodligen en ordlek med ordet konfys, dvs. ’förvirrad’. 
12  Melodin används som variationssatsen i Stenhammars 5:e stråkkvartett från 1913. Se 

vidare SMB, band 5:1, s. 210. 
13  Jonsson, Om strofformer och rim i den nordiska balladtraditionen, 1977, s. 9. Jämför även 

vad Olofsson, 2008, skriver om balladens strofformer i denna antologi. 
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Riddaren Finkom-fusom-fei, 
Han gångar på gården, 
Han gångar på rå, 
Så gångar han sig i Salen in 
Till den kungen i Kei, – 
”Hvar sitten i här, i kungen i Kei, 
Allt ofver ett bord, 
Får jag taga eder dotter till äkta?” 
”Det skall ni fråga hennes Moder till råda.” 
”Jag skall så göra,” sa’ fusom-fei. 
”Det skall ni fråga hennes broder till råda.” 
”Jag skall så göra,” sa’ fusom-fei. 
”Det skall ni fråga hennes syster till råda.” 
”Jag skall så göra,” sa’ Fusom-fei. 
”Det skall ni fråga henne sjelf till råda.” 
”Jag skall så göra,” sa’ fusom-fei. 
 

Stephens och Hyltén-Cavallius plan var att trycka tre versioner; ’C’ finns 
inte i GSMS. En är från Södermanland och motsvarar SMB 224 F inklu-
sive melodi, och den ovan citerade versionen är även den från Söderman-
land (SMB 224 H). 

Mjölnarens dotter, SMB 229, ”Der sitta tre skalkar / de ligga uppå råd”, 
som är inledningsraderna på balladen i GSMS. Detta är en delvis absurd 
visa om hur några män hjälps åt för att skaffa en kamrat tillgång till en 
mjölnardotter genom att stoppa honom i en säck som placeras i hennes 
sovrum, dvs. mannen i säcken är inte helt osynlig som i de höviska me-
deltidsromanserna. Precis som i dessa går balladen ut på att när friaren 
väl kommit under flickans täcke så är hon med på noterna. I Danmark är 
denna ballad mycket känd och sjungs av ungdomskörer, i synnerhet på 
grund av det roliga och vidlyftiga omkvädet. Det finns fyra versioner i 
GSMS. En är från Roslagen, efter handskriften Svenska Fornsånger I 
(SMB 229 A), och en från Uppland (SMB 229 C). En är från södra Små-
land (SMB 229 D) och en från norra Småland. Den senare är antagligen i 
SMB, men inte avtryckt (SMB 229 AA). ”Mjölnarens dotter” är kanske 
den populäraste av alla skämtballaderna sett ur ett nordiskt perspektiv, 
men det finns olika varianter i nästan hela Europa. Den äldsta kända 
uppteckningen är från Tyskland 1679. 

Bonde borrade hjul, SMB 231, är avskriven av Stephens efter ett skilling-
tryck från 1738, tryckt som SMB 231 Aa. Stephens anteckning på manu-
skriptet lyder: ”Siunges som: Thet war en man i Upland, och skulle kiöpa 
Höö, etc.” Balladen handlar om en bonddräng, som inte bara erbjuder 
sina tjänster till bonden utan också till hans dotter, som inte vill höra 
talas om giftermål. Både bonddottern och drängen svimmar, och bond-
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moran lägger de sjuka tillsammans i en säng. Därefter utvecklar berättel-
sen sig – genom en dialog mellan drängen och bondens dotter – till en 
ballad, där metaforiska inslag anspelar på kärleksakten, och där orden 
faller sålunda: 

 
XI 
Han sprang op, och han sprang ner, Tog henne i des hand, 
”Hwad är det ni gifwer mig Til en Trolofnings-Pant?” 
 
XII 
”Jag ger dig ej någon pant, fast du begiär så hårdt,14 
Du skal få en Källa Uti min Faders Gård.” 
 
XIII 
Hon sporde opp och sporde ner, Uti Grannans Gård, 
Ej wiste hwad för dingeldang Här hördes ofwan ifrån. 
 
XIV 
”Det är inget dingeldang, fast eder tyckes så: 
Men det är en Fohla15 uti min Faders Gård.” 
 
XV 
”Om det är en Fohla uti eder Faders Gård, 
Släpp honom til Källan, låt honom dricka få.” 
 
XVI 
Pigan i grimskaftet tog, och ledde Fohlan til, 
När han kom på brädden, stalp han mitt uti. 
Jo, ja tar full lag, Prisa wil jag Bonden. 
 

”Bonde borrade hjul” kallas även ”Den bästa hönan”. I traditionen har 
alltsedan 1700-talet två olika visor kommit att blandas samman. Den ena 
handlar om bonden som lejer en dräng och låser in sin dotter för att 
skydda henne. Den andra är en dialog mellan två älskande, ofta i form av 
olika parafraser för att beskriva kärleksakten. I de nordiska länderna 
finns bara den förstnämnda formen. Det sammansatta grundmotivet 
finns dock redan i den isländska Bósasaga16 från 1400-talet. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

14  ’obevekligt’. 
15  ’häst, fåle’ 
16  Se vidare Bósa saga og Herrauðs, 1971. 
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Bonddrängen och jungfrun, SMB 233, handlar om en dräng som erövrar 
en jungfrus dygd. Den finns i fem versioner i KB Vs 3 och fyra i GSMS 
(’D’ saknas). En är från Uppland (SMB 233 A) och en är ett fragment med 
fem strofer, två är från Småland och motsvarar SMB 233 D och SMB 233 
E; den sistnämnda har melodi. Den fjärde är från Olaf Semanders hand-
skrift och finns inte i SMB. Balladen har sex strofer och påminner om 
SMB 233 C med sin sammansvärjning mellan riddaren och torparen som 
lurar en jungfru på hennes dygd. Balladen har troligen haft ett stort 
underhållningsvärde, eftersom jungfrun inte verkar vara så nogräknad; 
vem som helst duger bara han kroppsligt sett är en riktig karl. Balladen 
har i vissa varianter sjungits som shanty, alltså arbetssång för sjömän. 
Den citeras här i sin helhet: 

 
I 
Torparen och riddaren de lade råd17 
hvem skulle rida och vem skulle gå 
hon troddet varit herran 
hvem skulle rida och hvem skulle gå 
under tiden. 
 
II 
Riddaren red och torparen sprang 
ändå kom torparen förra dagen fram 
hon troddet varit herran 
ändå kom torparen förra dagen fram, 
under tiden. 
 
III 
Torparen klappa på dören med fingrarna små 
”Kära stolts jungfru J sofven så hårdt.” 
hon troddet varit herran 
”Kära stolts jungfru i sofven så hårdt,” 
under tiden. 
 
IV 
Upp steg jungfrun i bara särken, 
”hvem är här som klappar.” 
hon trodd det har varit herran 
”hvem är här som klappar?” 
under tiden. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

17  lade råd ’rådslog’. 
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V 
”Lika mycke min stolts jungfru hvem det är, 
men hvem det är så har jag rär”18 
hon trodde det har varit herran 
”men hur det är så har jag rär”, 
under tiden. 
 
VI 
”Är det så att du har rär 
så skall du släppas in eho du är.19 
så skall du släppas in eho du är 
efter du har rär.” 
under tiden. 
 

Klampen, SMB 235, eller ”Stylter” som den också kallas i GSMS finns en-
bart upptecknad i Sverige. Balladen handlar om en prins som mördar en 
enbent man, så att han försedd med hans träben kan lura sig in hos den 
enbentes flickvän, som han sover hos om natten. Det finns tre versioner i 
GSMS: en från Småland med melodi, som är ett fragment av SMB 235 D, 
en från Västmanland, ett fragment av SMB 235 E och en från Östergöt-
land som är från lektor Wiedes samlingar med titeln ”Stylter”, SMB 
235 G.  

Tiggargubbens brud, SMB 236, skildrar en godtrogen jungfru som av-
visat många friare. Dessa gaddar sig samman och övertalar en tiggare att 
fria till henne. Tiggaren lyckas med sitt uppdrag genom att han ljuger 
henne full med förförande lögn. Han avslöjar sin rätta identitet först se-
dan han skändat jungfruns dygd. SMB 236 F är snillrikt komponerad 
genom att hon reser med honom för att se hans herrgård, som blir mer 
och mer avlägsen ju längre bort de reser. Stephens och Hyltén-Cavallius 
planerade att trycka sex versioner av balladen, och dessa återfinns alla i 
GSMS: en från Gotland efter Carl Säve, ett fragment av SMB 236 Ca, en 
från Södermanland, som är ett längre fragment av SMB 236 D.20 Två vari-
anter är från Småland, en som motsvarar SMB 236 Ec (se vidare SMB 5:2, 
s. 14–15), och en annan, där Stephens på manuskriptet har angivit ”from 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

18  Med betydelsen ’manslem, testikel’, Rietz, Svenskt dialektlexikon: ordbok öfver svenska all-
mogespråket (1862–1867), 1962, s. 552 a. 

19  På manuskriptet finns följande anteckning: ”pit[t] stod förut, men är öfverstruket.” 
20  Texten har små variationer, bl.a. en borttagen strof mellan 1 och 2. Stephens har ren-

skrivit strof 1 och melodin, resten är skriven med en annan hand. 
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Småland” (SMB 236 F).21 Den sistnämnda varianten fanns på den adliga 
och mycket religiösa småländskan Gustava Angels repertoar och har tro-
ligtvis haft en didaktisk funktion, kanske närmast för hennes sex dött-
rar.22 Det finns också en variant från Östergötland ur Wiedes samlingar, 
ett fragment av SMB 236 Ga. Slutligen finns GSMS 566 som är från ”Vari-
anter till Svenska Fornsånger”; denna finns inte i SMB och lyder: 

 
I 
Det bodde en Jungfru så högt upp i land, 
Till henne så fria’ mång ärliger man. 
Hon mente att icke friaren skull’ komma. 
 
II 
Till henne så friade båd’ fattig och rik, 
Men aldrig såg den Jungfrun sin gelik. 
Hon ment etc. 
 
[– – –] 
 
V 
”Hörest du, Tiggare, hvad jag säger dig, 
Vill du mig lofva att du vill lyda mig?” 
 
VI 
’Dig vill jag gifva båd’ sadel och häst, 
Om du kan narra Jungfrun som bor här mäst.’ 
 
[– – –] 
 
XVI 
Jungfrun hon stod och lyddes på hans ord, – 
”Jag tror det finnes ingen rikare på denna här jord.” 
Nu är rike friaren kommen! 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

21  Stephens har skrivit av strof 1, den andra handen – troligen Hyltén-Cavallius – skriver 
’och’ för ’å’ och har uteslutit strof 26. 

22  En analys av texter och melodier ges i ”Text och melodi i Tiggargubbens brud – en 
fallstudie”, Byrman & Lindberg, manus under arbete. 
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Versionens grundhandling påminner alltså lite grann om version SMB 
236 F, men har varierande omkväde; jämför strof I ”Hon mente att icke 
friaren skull’ komma” och den avslutande strof XVI ”Nu är rike friaren 
kommen!”.  

Käringen på havsbotten, SMB 238, är en rolig ballad, ”et löyeligt Riim om 
ett par folck som gifftes sammen oc siden ikke forliiges”. Det finns två 
varianter i GSMS, en är ur en handskrift från år 1711, Göteborgs gym-
nasie-bibliotek, och motsvarar den i SMB ej avtryckta 238AA. Den andra 
är på vikboländsk dialekt från Östergötland och ur lektor Wiedes sam-
lingar (SMB 238 E) med titeln ”Den ondsinta Käringen”. Balladen hand-
lar om en äldre kvinna och en yngre man och om hur de rivs och bits när 
de kommit i den äkta sängen. Det blir helt enkelt ingen nattro, och man-
nen vill bli av med kvinnan. Efter några försök lyckas han med det. Vissa 
strofer av balladen har sjungits som vaggvisor. 

Malins prov, SMB 240, är en satirisk ballad om en frigjord kvinna; det 
finns enbart ett manuskript med denna ballad i samlingen, nämligen 
GSMS 42 med melodi, från södra Småland efter Halta-Cajsa; samma vari-
ant finns tryckt i SMB som 240 B. Den handlar om hur en kvinna väljer 
partner, och hon gör det efter hur bra han är i sängen. Gamlingen som 
hon först provar kan – när hon fått honom i säng – inte ”hitta uppå hm, 
hm, hm!”, och det går ut över både honom och tjänstefolket i huset. Där-
efter testar hon en ung man, som tillgodoser hennes behov. Och då blir 
det glädje i huset, som skildras på följande sätt från strof VIII: 

 
VIII 
Om morgon hon steg upp, hon var så hjertligt glad, 
Hon trallade och sjöngde: ha, ha, ha. 
För han hade hittat uppå hm, hm, hm. 
 
IX 
Så fäste hon sina vänner i en ring, 
Ägga-skeppan23 gick rundt omkring. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

23  ’avlång behållare för ägg’. Ägg ansågs i gamla dagar vara ett effektivt potensmedel. 
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X 
Somma gaf hon ett och somma gaf hon tu, 
Så väl kunde Malin plocka rosor.  
Men den unge mannen fick sex och sju, 
För han hade hittat uppå hm, hm, hm. 
– Spele-pungen24 gya’25 midt för en bom,26 
Malin hon vände sin skinn-kjortel om. 
Presenterom!  
 

Denna version av balladen har ett omkväde vars innebörd skildrar musi-
cerande med instrument och Malins dans. Visan finns på Island i en enda 
variant, daterad 1699. Dessutom finns ett par danska varianter från 1870-
talet. 

Håkan Hök, SMB 241, ”Den huslige bonden”, handlar om ett äktenskap, 
där hustrun tvingar mannen att utföra det som åtminstone förr ansågs 
vara kvinnosysslor. Budskapet verkar vara att den som bryter med köns-
rollsmönstret gör sig löjlig. Kvinnan slår sin man och allt går i stöpet för 
honom, men han sätter sig till motvärn och blir slutligen herre i sitt hus. 
Balladen har också sjungits på Island och Färöarna (”Jógvan Stolti”) och 
på Shetlandsöarna. I Danmark heter denna ballad oftast ”Den huslige 
bondemand”. Det finns tre versioner i Vs 3 och lika många i GSMS, en är 
från Gotland och har melodi (GSMS 258); det är ett fragment och finns 
inte i SMB. Två härrör från Småland och även dessa har melodiuppteck-
ning; den ena motsvarar SMB 241 C och den från södra Småland motsva-
rar SMB 241 B. Här följer ett utdrag ur denna (GSMS 65) från och med 
strof VII till balladens slut: 

 
VII 
Du skall gå och trefva 
Trefva hönorna nie 
Äggen är inte mer än sju 
Skam skall din rygg få 
För du har slukit tu. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

24  ’säckpipan’. 
25  förmodligen med betydelsen ’ylade, gnällde, ljöd’ här om instrumentet, Hedström, 

Sydsmåländska folkmål I. Inledning, studier över vokaler i starktonig ställning, 1932, s. 194. 
26  ’trumma’. 
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VIII 
”Hegla har inte verpit,  
Vår Gumpa ligger i vrå. 
När de hafva verpit,  
Skall du äggen få!” 
 
IX 
Du skall gå och mjölka 
Tjugo getter och får 
Skam skall din rygg få 
Spiller du någon tår. 
 
X 
När han hade mjölkat,  
Satte han bytter i vrå,  
Så kom der då en kulliter bock 
Slog han ut var tår. 
 
XI 
Lars Hök han gick sig åt apela-gård 
Och skala käppar hvita 
Hemma går hans hustru 
Hon skall den sjelfver slita. 
 
XII 
Så slogs de i dagar två 
Den tredje med till qvällen 
Så sloges de till hustrun 
Kalla’ sin man herre 
Hej, hej, tro du mig, piska vill jag bonden. 
 

I balladen sätts könskriget i vardagen under debatt, och slutet av GSMS-
varianten är motsägelsefullt. Kvinnan verkar gå segrande ur striden gen-
om omkvädet efter strof XII, ”Hej, hej, tro du mig, piska vill jag bonden”, 
där SMB har ”prisa vill jag bonden”. Här har alltså SMB i omkvädet en 
genusmässigt traditionell avslutning med mannen som segrande part, 
när han återtagit makten över kvinnan. Även andra lexikala avvikelser 
förekommer, t.ex. har GSMS-versionen i strof VII formuleringen: ”slukit 
tu” ägg, i stället för ”stulit tu” ägg som finns i SMB.  

Bonden och hans hustru, SMB 243, är en dialog mellan en bonde och 
hans hustru, som visar att det är hon som bestämmer i huset. Detta står 
klart inte minst då hon låter en manlig gäst överta mannens alla privilegi-
er, inklusive platsen bredvid henne i den äkta sängen. Balladen är känd i 
hela Norden och är ett exempel på hur en skämtballad förändras över tid 
för att inte förlora sin aktualitet. I de äldsta varianterna är det en riddare 
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som kommer till gården, för att sedan bli knekt och i de yngsta uppteck-
ningarna en rallare. Melodivarianterna är i flera fall kopplade till olika 
sånglekar, som möjligen kan ses som en utveckling av den traditionella 
balladdansen.  

Det finns fem versioner i GSMS, två av dem finns inte i SMB, och fyra 
av dem har markerad proveniens. Det finns en från Södermanland (SMB 
243 C), en från Östergötland ur lektor Wiedes uppteckningar (ett frag-
ment av 243 D) en skissartad uppteckning utan proveniens, men med 
kommentarer, som inte är tryckt i SMB, en från södra Småland (SMB 
243 F). En variant från Västmanland finns inte i SMB, och den framstår 
som en bra och fullständig uppteckning med följande lydelse.  

 
I 
”Nu kommer ryttar’n ridandes”, 
sade Bonden. 
”Var så god och be’n stig’ in”, 
sade Bondens hustru. 
 
II 
”Och hvar skall ryttar’n sitta’?, sade Bonden. 
”På en stol vid mitt bord”, svarade bondens hustru. 
 
III 
”Hvar skall jag sjelfver sitta då?” s. b.27 
”I min spis, bredvid min gris.” s. b. h.28 
 
[ – – – ] 
 
VII 
”Hvad skall jag sjelver dricka då?” s. b. 
”Spisölet surt, värre än lut,” s. b. h. 
 
VIII 
”Hvar skall ryttar’n ligga?” s. b. 
”I min säng, på min arm,” s. b. h. 
 
IX 
”Hvar skall jag sjelver ligga då?” s. b. 
”Under min bod, bredvid min so,” s. b. h. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

27  Förkortningen s. b. står för sade bonden. 
28  Förkortningen s. b. h. står för sade bondens hustru. 
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X 
Lus och loppor de bita mig der,” s. b. 
”Vänd dig om, och bit igen,” s. b. h. 
 

Tordyvelns bröllop, SMB 253, eller ”Bromsen och flugan” är en parodi på 
riddarvisans bröllop, och i denna ballad blir den till en fabel, eftersom 
den handlar om djur. Balladen finns nämnd i en dansk källa redan 1649. 
Omkvädena är ofta på nonsenslatin som exempelvis: 

   
Kom kollre perse prium, 
Pirum mustrum parium, 
kom kollre dore darium.29 
 

Sådana omkväden är en folklig drift med latinet i allmänhet och i äldre 
tradition det förreformatoriska, och i vissa fall kvardröjande, latinet i kyr-
korna. Balladen har satirisk snärt. Den finns i sammanlagt nio versioner i 
GSMS. Nonsenslatinet i citatet ovan kommer från ett skillingtryck daterat 
1738 (SMB 253 A). Det finns en avskrift från ett annat skillingtryck från 
Stockholm 1800 (SMB 253 B). Den tredje och fjärde är urklippt från 
Svenska Fornsånger III (SMB 253 E) med ett fragment från Finland, och 
ytterligare två fragment från Finland föreligger; det ena är inte avtryckt i 
SMB (253 AC).  

Vidare finns det två uppländska varianter, en motsvarar SMB 253 F 
och SMB 253 AA, inte avtryckt. Den senare har en melodiuppteckning, en 
från Dalsland efter Borgström (SMB 253 G) och en från Blekinge (SMB 
253 AB) inte avtryckt.30  

Versionen från Västergötland finns inte i SMB. Den framstår som 
hybridvisa, och Stephens anmärker att den ändras till en förtrollnings-
saga. De fem stroferna lyder så här: 

 
Bromsen friade flugan till, 
brinn, brannelin, brumma, 
”Du ska’ få mig om du vill,” 
Min rosa och min blomma! 
”När ska’ nu vårt bröllop ske?” 
”Då när alla flugor qvickna te’.” 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

29  GSMS 182. På manuskriptet har Stephens antecknat ”From an imperfect Garland, 8 p. 
800, printed åhr 1738”.  

30  I SMB noteras enbart två strofer av denna version. I GSMS finns alla 8. 
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Stephens skriver: ”Ur en uppteckning från Vestergyllen, som begynner”: 
 
”Broms! Du är ju min frände” – 
Trim trantri brumma 
”Nu ville jag dig sända, 
Min Ros och ädela blomma.” 
 
”Du skall till Flugan draga, 
Henne vill jag behaga.” 
 
I samman stund vårt bruapar 
En prins och en prinsessa var. 
 
Utaf berget blef ett slott, 
Och tjenare blef alla knott (myggor) 
Spindlar och de flugor små 
Hofvets tärnor nu månde stå.  
m. m. 
 

Generellt har ”Tordyvelns bröllop” tydliga satiriska inslag och ironiserar 
över giftermål mellan personer av fin börd och hur parterna tävlar om 
vem som är finast. Balladen framstår därigenom som en folklig allegori. 

Ballader om överordnade och underordnade 
i samhället 
De andra skämtballaderna i GSMS – elva olika typer – har som tema pro-
blematiska relationer mellan över- och underordnade i samhället; några 
av balladerna belyser också relationen mellan människor och djur. Tro-
ligtvis måste dessa betraktas som allegorier. I denna grupp är några 
ballader satirer över olika missförhållanden och andra ironiserar över 
mänskliga svagheter. 

Det underbara bältet, SMB 245, är en märklig visa med en tematik som 
har långa anor. Den handlar om en bältesägare som far till kyrkan, där 
menigheten och prästen blir galna i mannens bälte och vill ha det till 
varje pris. Kungen blir så betagen att han kan tänka sig att ge vad som 
helst för det. Slutligen visar det sig att bältet inte är av guld utan av glitt-
rande sillfjäll; det är alltså värdelöst – allt är inte guld som glimmar! Det 
finns en utvecklad bältesmagi i den fornnordiska litteraturen – mannens 
kraft sitter i bältet, som i Odens bälte Meginjord, som ökade hans styrka. 
Svärdsbältet står för styrka och makt. Bältet eller gördeln binder också 
bäraren vid ödet eller döden, men kan också symbolisera livets kretslopp, 
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överhöghet, visdom, styrka, jungfrulighet, trohet i äktenskapet och frukt-
samhet. Magiska och förtrollade bälten är ett vanligt motiv i folksagor 
och sägner. Det finns också en likhet med inledningen av den norska vi-
sionsdikten ”Draumkvedet”. I GSMS finns två versioner, en från Små-
land (SMB 245 Ca) och en ”ifrån Vermland, nära Norska gränsen”, som 
inte finns i SMB. I denna speciella version möter mannen på väg till kyr-
kan tre kungar, som erbjuder honom en ytterst fördelaktig byteshandel, 
som han avslår – för att till sist byta bort sitt guldbälte mot ett par gamla 
vantar.  

Bonden och räven, SMB 251, är en fabelliknande dialog mellan en bonde 
och en räv; den senare vill inte bli av med sitt skinn. Lösryckta strofer ur 
balladen och en hel rad melodivarianter förekommer som vispolskor. 
Balladen finns i sju versioner i GSMS, som nästan alla tillhör de äldsta 
uppteckningarna av visan. En är ett urklipp med melodi från Svenska 
Fornsånger III som motsvarar SMB 251 A, men med annan strofföljd.31 En 
annan variant har Stephens noterat är ”from Östergötland”; den är inte 
avtryckt (SMB 251 AE). Efter sista strofen tillägger Stephens att det är en 
annan uppteckning från samma landskap och skriver sedan att tre strofer 
är borttagna. De andra varianterna är från Småland och har alla melodi, 
ett fragment av SMB 251 C, är från Medelpad, ett annat, ett fragment av 
SMB 251 D, är från Västergötland ur Wiedes samlingar, ett fragment av 
SMB 251 G från Värmland, är upptecknad av Borgström. Vidare finns det 
ytterligare ett fragment med melodi av SMB 251 H, och en avskrift efter 
Filikromen också med melodi, utgiven i Stockholm 1850 (SMB 251 Ia). 

Leja tjänstepiga, SMB 258, är en förhandling mellan en bonde och en 
synnerligen krävande tjänstepiga. Det finns fyra versioner i KB:s vissam-
lingar av pigstädslingen, men endast två i GSMS. Det finns en version 
från Gotland och en från Södermanland, benämnd ”Sven Svane”; båda 
har melodiuppteckning. Dessutom finns en uppteckning efter Petter Ru-
debeck i Småland (SMB 259 A) och ett ofullständigt tryck av samma vari-
ant i Dybecks Runa (1843), där den kallas ”Niels Wånges Smålands-färd”. 
Evald Thang Kristensen uppger i en kommentar till ”Höstpigen” att 
balladen finns i en av Thotts handskrifter från 1524 på De Kongelige bib-
liotek i Köpenhamn.32 Omkvädet innehåller ofta nonsenslatin på samma 
sätt som ”Tordyvelns bröllop”. Vissa omkväden är formelartade och på-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

31  Se vidare SMB 5:2, s. 209 
32  Tang Kristensen 1903, s. 33. Om det verkligen förhåller sig så bör undersökas. 
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minner starkt om folkpoesins besvärjelser för eller mot regn, mot ormbett 
etc. Mannen vill i vissa varianter till varje pris ha pigan – underförstått 
som kvinna – trots alla hennes krumbukter och krav. Därför rabblar han 
besvärjelsen i omkvädet för att det hela ska gå i lås.  

Käringen och hovmannen, SMB 259, handlar om en kvinna som far åstad 
till sin dotters barnsöl med präktig skaffning men överfalls på vägen av 
en hovman, som äter upp hennes mat. Kvinnan försvarar sig och råkar 
döda honom och rider därför till prästen för att skrifta sig. Prästen önskar 
henne till helvetet, dit hon också far, men även där avvisas hon. I de mest 
fullständiga varianterna av balladen är den en klassisk folklig drift med 
kyrkans hierarki. I GSMS finns två versioner från Gotland som motsvarar 
SMB 259 B och SMB 259 C; båda har melodi och den sistnämnda fokuse-
rar helt på skriftemålet, och kvinnan hänvisas av alla hon möter till en 
högre instans, från kaplanen och uppåt i hierarkin. Slutligen hänvisar 
ärkebiskopen henne till sist till fan själv, eftersom det är han som råder 
över allt. Denna version kunde också haft titeln ”Käringen som vill låta 
skrifta sig”; så heter balladen i Danmark.  

Tjuvarna, SMB 260, handlar om tjuvar som kommer till en gård, där 
den ene sjungande instruerar den andra om vad han ska stjäla och var de 
olika sakerna finns i gården. När de roffat åt sig det de vill ha lyckas de 
fly. Balladen är till form och uppbyggnad besläktad med Staffansvisan. 
Den äldsta textvarianten finns i en isländsk handskrift från 1600-talet. Det 
finns två versioner i GSMS: en från Östergötland med tolv strofer (SMB 
260 B) och en från Gotland med lika många strofer, denna är inte nämnd i 
SMB. Balladen har i GSMS 774 ett fräckare tilltal av mor i huset och lyder 
på följande vis: 

 
I 
Och hör du kärring i spisen, 
Två redeliga män. 
Och får jag qväda en visa. 
Det är inte dager än. 
Det dagas inte än!” 
 
II 
”Ja, qväda hvad du qväda må, 
Det lyster mig att höra på,” – 
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III 
”Gack sedan dig åt bännet,33 
Der kött och fläsket hänger.” 
 
IV 
”Gack sedan dig åt smuga,34 
Gack se’n åt andra stuga.” 
 
V 
”Bruk se’n dina konster, 
Bryt se’n ut kärringens fönster.” 
 
VI 
”Bruk sedan dina lister, 
Bryt se’n upp kärringens kista.” 
 
VII 
”Men sup dej inte allt för full, 
Utan tag kärringens hvita ull.” 
 

Osteknoppen, GSMS 51, är från Småland och finns inte kategoriserad som 
typ i SMB. På manuskriptet anges att den är ”ur Handskrift till Svenska 
Fornsånger I”. Balladen handlar om en kung som ber kocken ta fram sin 
osteknopp. När kungen skär i den visar sig djur och människor för de 
närvarande.35  

Käringen på barnsöl finns inte upptagen i SMB av formella skäl.36 GSMS 
innehåller tre versioner: en med sju strofer från Småland, en med sex 
strofer från Södermanland. Dessa båda handlar om en kvinna som läm-
nar sin man hemma och far iväg på barnsöl. Kvinnan tar dålig förning 
med sig, men ser till att hon själv får en bra bordsplacering bredvid präs-
ten och ordentligt med mat och dricka. Dessutom dansar hon och visar 
upp sig på ett utmanande sätt på gillet. På hemvägen kommer efterräk-
ningen; hon gödslar stora arealer med sitt kiss och bajs. Balladen påmin-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

33  ’giller, anordning med matförvaringskrokar, som hänger ner från taket’. 
34  ’trång gång mellan två hus’. 
35  Eftersom detta är en nyfunnen balladtyp ägnar jag den en analys i en separat artikel i 

denna antologi, ”Nyfyndet ’Osteknoppen’ – språk, innehåll och tolkning”. 
36  Balladens versmått är inte knittel-liknande utan en balkstrof. Hur meter och rim är 

uppbyggda i dessa framgår av Olofssons artikel i denna antologi. Han argumenterar 
för att ”Käringen på barnsöl” bör betraktas som en ballad. 
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ner om ”Trymskvädet” i Den poetiska Eddan i sin matexcess,37 som fram-
ställs på följande sätt i strof 24: 

 
Kvällen hade nu kommit hastigt, 
öl bars fram åt alla att dricka. 
Han åt en oxe, åtta laxar, 
all den kräsliga kvinnfolksmaten – 
Sifs man tömde en tunna mjöd. 
 

Tolkningen av ”Käringen på barnsöl” är svår och kan aldrig bli entydig.38 
Den tredje versionen med tio strofer heter ”Jätte-käringen på bröllop” 
och är ur KB:s handskrift ”Wis-bok, från slutet af 1500-talet, ss. 28–31”. I 
denna version är kvinnan inte på barnsöl utan på bröllop, och när hon 
kommer hem efter sina utsvävningar föder hon två söner. 

Kattens död, SMB 252, är en satir och omnämner myndighetspersoner 
och grannar som man kan skicka bud efter när någon ligger sjuk eller 
döende, som läkaren, domaren, släktingarna, vakterskan (nattvaket), 
snickaren, prästen, bönderna, klockaren och till sist biskopen (i Skara). 
Det finns tre versioner i GSMS, den ena saknas i vissamlingarna på KB: 
en är en avskrift av SMB 252 A39, en är ”from Blekinge” (SMB 252 B) och 
en är med melodi och saknas i Vs 3 och finns därför inte i SMB. Här följer 
ett utdrag ur den sistnämnda, GSMS 224–225: 

 
III 
”Gerna vill jag ha råttstek idag, 
Min lilla Råttefänta;40 
Men innan klockan sju i dag, 
Så skall mig Klockaren hämta.” 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

37  I ”Trymskvädet” är guden Tor utklädd till gudinnan Freja och har farit till jättevärlden 
i akt och mening att återta sin hammare som jättarna stulit, Den poetiska Eddan 1972, s. 
121–125. Temat från ”Trymskvädet” finns också i SMB 212 ”Tors hammarhämtning”.  

38  Olofsson gör i sin artikel ”Den magstarka käringen” i denna antologi några spännande 
tolkningsförsök av balladen. 

39  Stephens anmärker att strof 11 är tillfogad senare av en annan hand. 
40  fänta ’flicka, även vuxen kvinna’. 
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IV 
De skicka bud, de skicka bud, 
Till Klockaren i Binga, 
Att han skulle komma dit, 
För lilla Katteliket ringa. 
 
V 
De skicka bud, de skicka bud, 
Till Hoffruen i Sträda, 
Att hon skulle komma dit, 
Och lilla Katteliket kläda. 
 
VI 
De skicka bud, de skicka bud, 
Till skolmestren i Bunga, 
Att han skulle komma dit, 
För lilla Katteliket sjunga. 
 

Som framgår av dessa strofer finns det ortnamn med lokal anknytning till 
Gotland. ”Kattens död” är i sina yngsta varianter reducerad till en all-
mänt spridd barnvisa. 

Bonden och kråkan, SMB 248, är en välkänd visa som beskriver allt över-
flöd man kan få av en kråka – Den store krage, som balladen kallas i Dan-
mark.41 Balladen är en uppgörelse med kyrkans tionde och förekommer 
även som danslek. Den är fortfarande levande i traditionen, eftersom 
många människor känner till både text och melodi. GSMS har totalt sju 
versioner, alla utom en med melodi, varav två inte finns i SMB: ett ur-
klipp från Svenska Fornsånger III, (SMB 248 A), en variant är från Upp-
land (SMB 248 C), en från Gotland (SMB 248 D),42 en från Norrtälje (SMB 
248 E),43 ett urklipp är från ett skillingtryck (SMB 248 F), en variant är 
”from Värmland” inklusive en otryckt melodi; denna finns inte i SMB, 
och slutligen en variant från GSMS, som inte heller finns i SMB. Det är 
fru Sofia Strömberg som meddelat denna ballad: ”Kråkvisan (sådan den 
sjunges i Skåne)”, GSMS 143. Till vänster är balladen återgiven som den 
är på manuskriptet och till höger finns den normaliserad till standard-
svenska. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

41  Se Tang Kristensen, 1903, s. 41.  
42  Strof X är helt utskriven i GSMS, trots mindre höviska uttryck, som är utelämnade i 

SMB. 
43  Båda alternativen i strof 17:2 är anförda av Stephens ”Last line is also sung”. 
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Mannen sig gångade tidigt till skog, 
der skod han så snällt den krågan god. 
och krågan han förde hem i sitt hus, 
af talgen de stöpte femtan pund ljus, 
af duned de gjorde dynor till säng, 
det räckte till både grebba (piga) och dräng. 
af skinned de sydde femtan par skor  
udom de tofflor som skänktes till mor, 
köded de saltade in udi kar 
udom en sursteg som gömdes till far, 
af stryben de gjorde nystering, 44 
som femtan alnar hjölt (höll) ikring45  
af stärten de gjorde en solafjär. 
som ungmöer bruga i sommarvär. 
af vingarna gjorde de tag ue vägg, 
de räckte från ryggning till tageskägg, 
Af skråed de gjorde ett gyllene skepp, 
det största som uppå haved gick. 
af bäinen de gjorde master och råer, 
men föderna hades till hare och året, 
af hoeded gjordes en kyrkeknapp46 
och näbbed de hade till tunnetapp 
Den krågan var nyttig till alla god ting 
och röfven tog mannen till en tunnaring. 

Mannen sig gångade tidigt till skog, 
där sköt han så fort den kråkan god. 
och kråkan han förde hem i sitt hus, 
av talgen de stöpte femton pund ljus, 
av dunet de gjorde dynor till säng, 
det räckte till både piga och dräng. 
av skinnet de sydde femton par skor  
utom de tofflor som skänktes till mor, 
köttet de saltade in uti kar 
utom en surstek som gömdes till far, 
av strupen de gjorde nystering, 
som femton alnar höll ikring  
av stjärten de gjorde en solfjäder. 
som ungmör bruka i sommarväder. 
av vingarna gjorde de tak över vägg, 
de räckte från ryggning till takskägg, 
Av skrovet de gjorde ett gyllene skepp, 
det största som uppå havet gick. 
av benen de gjorde master och rår, 
men fötterna hade de till harv och åder,47 
av huvudet gjordes en kyrkknapp 
och näbben de hade till tunntapp 
Den kråkan var nyttig till alla god ting 
och röven tog mannen till en tunnring. 
 

 

Kolorumgris, SMB 249, är en nonsensvisa som excellerar i överdrifter. Det 
är med all säkerhet en samhällssatir, men för en nutida läsare framgår det 
inte klart mot vad det tendensiösa riktar sig. Det är inte omöjligt att det 
är en parodi på frosseri eller på välbärgades ofta färgrika kläder,48 en illu-
stration av den rike mannen i samhället – ett rikt svin. I de flesta varian-
ter av balladen övervinns grisen slutligen av en riddare, och av detta 
kommer femton mil skog och mycket annat gott. I andra varianter är det 
inte en riddare eller ryttare som gör slut på honom, utan det är slutligen 
en harmlös kråka som hackar ihjäl grisen. Uppteckningen i GSMS är från 
Uppland och har melodi (SMB 249 A). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

44  ’nystvinda som man nystar upp garn på’. 
45  ’i omkrets’. 
46  ’om knapp på korset på ett kyrktorn’. 
47  ’plog’. 
48  Det har tidvis varit förbjudet för allmogen att bära färgade kläder. 
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Rävens testamente, SMB 250, handlar om en räv som passar bondens 
gåsunge men äter upp den och som därefter lurar bonden genom att säga 
att han vill skriva sitt testamente. Räven lyckas fly till skogs. Balladen är 
känd enbart i två versioner i Sverige, varav en med melodi från Småland, 
som finns i GSMS, och en som är identisk med SMB 250 A. Den andra 
versionen i SMB är från Skåne. Denna ballad finns också i Danmark och 
Norge.  

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan konstateras att 23 av 44 kända nordiska skämt-
ballader finns i George Stephens manuskriptsamling, vilket understryker 
Stephens betydelse som samlare av skämtballader. Dessutom finns en 
nyfunnen ballad ”Osteknoppen” dokumenterad i endast ett manuskript 
(GSMS 51) och ”Käringen på barnsöl” i tre manuskript. Den sistnämnda 
har inte tidigare betraktats som en ballad. Utöver nyfyndet har GSMS 16 
nya versioner och varianter av skämtballader som är kända i SMB och 
TSB sedan tidigare. Dessa är text- och melodivittnen som har ett värde 
när en så komplett bild som möjligt av den samlade nordiska balladtradi-
tionen ska skapas. Därför bör de studeras och relateras mer ingående till 
andra samlingar. Denna manuskriptsamling belyser alltså att både Ste-
phens och Hyltén-Cavallius har spelat stor roll för överlevnaden av 
balladskatten, i synnerhet den småländska.49 

I George Stephens manuskriptsamling är 21 procent av manuskripten 
skämtballader och drygt hälften av dessa – 13 balladtyper – handlar om 
relationen mellan kvinnor och män. Återstoden – 11 balladtyper – hand-
lar om människor (och ibland om djur), som på ett eller annat sätt står i 
ett maktförhållande till varandra genom över- eller underordning. Balla-
derna belyser att mänskliga relationer aldrig någonsin varit problemfria – 
allra minst dem mellan könen. Idéinnehållet blir därigenom allmängiltigt 
och tidlöst, samtidigt som en del ballader genom dialektala ord och 
vändningar och ortnamn med lokalanknytning också blir synnerligen 
specifika.  

Att sjunga en skämtballad är ett sätt att debattera brännande problem i 
underhållningens form och samtidigt få skrattarna på sin sida. En viktig 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

49  Jämför Gustafsson, ”Det svenska balladmaterialet – en översikt med inriktning på typ 
och proveniens”, 2008 i denna antologi. 
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forskningsuppgift vore att undersöka perspektivet i skämtballaderna och 
vem som är synvinkelbäraren, för att ta reda på vad vi skrattar åt och på 
vems bekostnad.50 Balladerna sägs ha en objektiv stil, men det finns trots 
detta alltid ett perspektiv på det tema som berörs och en synvinkelbärare, 
även om det ofta är svårare att få syn på den senare. Vi kan fråga oss om 
det är kvinnorna eller männen som drar det längsta strået i den kamp 
mellan könen som behandlas i exempelvis skämtballaden ”Håkan Hök”, 
eller om det är den underordnade eller överordnade som står som vin-
nare i balladen ”Käringen och hovmannen”. Svaren är inte givna och där-
för behövs undersökningar för att närmare utreda detta. 

En slutsats man kan dra, när man kommer idéinnehållet i skämtballa-
derna in på skinnet, är att om man inte ska uppfatta skämtballader som 
en eller annan form av kuriös underhållning, bör man se dem som en del 
av ett pågående offentligt samtal om allehanda missförhållanden och 
skevheter i samhället och mellan människor. En ballad kan ha traderats i 
hundratals år, vilket innebär att innehållet successivt modifierats för att 
samtalet ska behålla sin aktualitet.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

50  Solberg, 1990, s. 144 ff, diskuterar vad som kan uppfattas som komiskt i balladerna.  
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Bilaga  
Tabell 1. George Stephens manuskriptsamling: balladtyper, deras tema, 
accessionsnummer och uppgift om melodiuppteckning (m) föreligger 
 

Balladtyper 
och SMB-nr 

Innehållsbeskrivning Accessionsnr i 
GSMS 

Den giftaslystna 
(SMB 220) 

Samtal mellan en giftaslysten dotter och mor (far). 
Flickan ber att hon ska få gifta sig snart. 

43, 44 (m), 250 

Möns och 
svennens samtal 
(SMB 223) 

Samtal mellan en friare och en ung kvinna, som 
ställer höga krav på sin tillkommande. 

198 

Finn Konfusen-
fej (SMB 224) 

Det lustiga frieriet, en nonsensvisa med uppräk-
ningar. 

201 (m), 202 

Mjölnarens 
dotter 
(SMB 229) 

En visa om hur tre unga män skaffar sig tillgång 
till en mjölnardotters sovrum genom att stoppa 
den ene i en säck. 

56, 57, 467, 468 

Bonden borrade 
hjul (SMB 231) 

En dräng som erbjuder sina tjänster till en bonde 
och hans dotter. 

252 

Bonddrängen 
och jungfrun 
(SMB 233) 

En dräng som erövrar en jungfrus dygd. 1, 9 (m), 539, 540 

Klampen 
(SMB 235) 

En prins mördar en krympling och tar hans träben 
för att lura sig in till hans käresta, som han sover 
hos om natten. 

561, 563 (m), 564 

Tiggargubbens 
brud (SMB 236) 

En godtrogen jungfru uppvaktas av en tiggare 
som är lögnaktig lockar med guld och gröna sko-
gar. När han lyckats få henne i säng avslöjar han 
sitt rätta jag. 

3, 565, 566, 567, 
568 (m), 569 (m) 

Käringen på 
havsbotten 
(SMB 238) 

Ett par gifter sig men håller inte sams i äkten-
skapet; mannen är ung och kvinnan är gammal. 

465, 466 

Malins prov 
(SMB 240) 

Sex eller inte sex i äktenskapet och kvinnans val 
mellan en ung och en gammal man. 

42 (m) 

Håkan Hök 
(SMB 241) 

En kvinna och en man i ett äktenskap, där mannen 
tvingas utföra det som traditionellt anses vara 
kvinnosysslor. 

65 (m), 91, 
258 (m), 786 

Bonden och 
hans hustru 
(SMB 243) 

Samtal mellan man och hustru, där hon bestäm-
mer hur en manlig, privilegierad gäst ska behand-
las. Gästen får på hustruns inrådan ta mannens 
plats i den äkta sängen. 

41 (m), 254 (m), 
255, 256, 257, 415 

Det underbara 
bältet (SMB 245) 

En visa som handlar om en bältesägare som far till 
kyrkan, där alla blir galna i mannens bälte och vill 
ha det till varje pris. Men ägaren vill behålla bältet, 
som egentligen är värdelöst. 

46, 194 
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Bonden och 
kråkan 
(SMB 248) 

En välkänd visa som beskriver allt överflöd (den 
store krage) man kan få av en kråka. Det är ur-
sprungligen en satirisk visa om kyrkans tionde. 

143, 155 (m), 
156 (m), 157 (m), 
158 (m), 159 (m), 

160 (m) 
Kolorumgris 
(SMB 249) 

Nonsensvisa med överdrifter som tema. Balladen 
är en satir över överklassens kläder och frosseri. 

161 (m) 

Rävens testa-
mente 
(SMB 250) 

En räv passar en bondes gåsunge men äter upp 
den. Räven lurar därefter bonden genom att säga 
att han vill skriva sitt testamente och lyckas 
därigenom fly till skogs och undkomma bonden.  

36 (m) 

Bonden och 
räven (SMB 251) 

Ett samtal mellan en bonde och en räv, som inte 
vill bli av med sitt skinn. 

37 (m), 166 (m), 
167 (m), 168 (m), 

169, 171, 170 
Kattens död 
(SMB 252) 

Satir över myndigheter och personer som man kan 
skicka bud efter när någon ligger sjuk eller döen-
de. 

162, 163, 
224 (m), 225 (m) 

Tordyvelns 
bröllop 
(SMB 253) 

Parodi på riddarvisans bröllop. Balladen har en 
udd mot adelns ståndshögfärd, men i denna 
ballad handlar det på ytan om djur. 

172 (m), 173 (m), 
174, 175, 176, 
177, 178, 179, 
180 (m), 181, 
182, 248 (m), 

249 (m) 
Leja tjänstepiga 
(SMB 258) 

En förhandling mellan en bonde och en synner-
ligen krävande tjänstepiga. 

45, 130 

Käringen och 
hovmannen 
(SMB 259) 

En kvinna går iväg till sin dotters barnsöl med 
präktig skaffning men överfalls av en hovman, 
som äter upp hennes mat. Kvinna dödar honom 
och rider därefter till prästen för att skrifta sig. 
Prästen önskar henne till helvetet, dit hon far, men 
även där avvisas hon.  

259 (m), 260 (m) 

Tjuvarna 
(SMB 260) 

Två tjuvar kommer till en gård, där den ene 
sjungande instruerar den andra om vad han ska 
stjäla. När de roffat åt sig vad de vill ha lyckas de 
fly. 

773 (m), 774 (m) 

Osteknoppen 
(Ej i SMB) 

En kung ber kocken ta fram sin osteknopp. Där-
efter skär han sönder den och ut kommer djur och 
människor. 

51 

Käringen på 
barnsöl (Ej i 
SMB) 

En kvinna som far till gille med dålig förning och 
som äter och dricker enorma mängder där. På 
hemvägen gödslar hon åkrarna med sitt kiss och 
bajs. 

47, 193, 243 

Summa manus  82 

 
16 av de 24 skämtballadtyperna har melodiuppteckning i GSMS. 
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En ballad utan melodi är som 
en kropp utan själ 

Balladmelodierna i George Stephens 
manuskriptsamling 

Karin Eriksson & Boel Lindberg 

 
”[In] many cases, it leaves us the body, when the soul has fled”, skriver 
Stephens klagande när han i en artikel publicerad i Foreign Quartely Re-
view 1840 tvingas utelämna melodierna till de balladtexter som han pre-
senterar för tidningens läsare.1 Orden belyser den stora betydelse 
Stephens tillmätte balladernas melodier. Det var dessa som skänkte tex-
terna mening och uttryck; en text utan melodi saknade för honom liv på 
samma sätt som en kropp utan själ gör det. Intresset för balladernas mu-
sikaliska form återspeglas också tydligt i George Stephens manuskript-
samling, där närmare 300 melodier ingår.2 Ungefär 250 av dem är hand-
skrivna, resten finns på urklipp som tagits från tryckta utgåvor och tid-
skrifter.3 Drygt hälften av samtliga melodier i samlingen är balladmelodi-
er.4 Övriga fördelar sig på de andra typer av visor som förekommer i 
samlingen (bland annat lyriska visor, sånglekar och ringdanser). De 
handskrivna melodierna är mestadels noterade av George Stephens och 
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. Men här finns också ett antal handskrivna 
arrangemang av tonsättaren Bengt V. Hallberg samt ett fåtal manuskript 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

1  Stephens, ”The Old Popular Ballads and Songs of Sweden”, Foreign Quartely Review, 
1840, s. 29. 

2  298 enl. SMA Databas George Stephens manuskriptsamling, version 3 oktober 2007. 
3  Till de senare hör exempelvis melodier som förekommer på urklipp från Runa och 

arrangemang som ursprungligen ingått i Bengt V. Hallbergs tonsättning av melodierna 
i Stephens melodram Revenge. 

4  165 balladmelodier och 3 melodier till visor med balladdrag (SMA Databas George 
Stephens manuskriptsamling, version 3 oktober 2007). 
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med handstilar som inte har gått att identifiera.5 Uppteckningarna omfat-
tar allt från fragment till renskrivna arrangemang. De flesta av dem sak-
nar emellertid klav, tonartsbeteckning, fasta förtecken och andra bestäm-
ningar som brukar tillämpas när musik noteras. 

Melodiuppteckningen till balladen ”Der bodde en bonde öster om vår 
by” (se bild 1) är ett belysande exempel på hur flera av uppteckningarna i 
samlingen ser ut.6 Både melodin och de textfragment som finns under 
noterna är skrivna av George Stephens. Melodin saknar fasta förtecken, 
klav och taktartsangivelse. Taktstreckens funktion är i stället att avgränsa 
de melodiska fraserna, där varje fras omfattar en text- eller omkvädesrad. 
En uppteckning av en melodi med så få bestämningar för hur den ska ut-
föras, antyder att det rör sig om en preliminär och skissartad uppteck-
ning där återgivningen av melodin – transkriberingen – har kommit en 
bit på vägen från den ursprungliga fältuppteckningen. Detta rör sig med 
andra ord sannolikt om en uppteckning som visserligen är bearbetad, 
men ännu inte är färdigredigerad och redo för att tryckas. 

 

 
Bild 1: Melodi till ”Der bodde en bonde öster om vår by” av George Stephens, GSMS 14 
(SMB 178 J ”Kerstin Stalledräng”) 

 
Andra melodiuppteckningar av Stephens är mer utförliga, såsom melodi-
uppteckningen till balladen ”Herr Peder skulle fara bort och gifta sig”, 
där en g-klav är utsatt och med dess hjälp kan tonarten bestämmas till a-
moll (se bild 2).7 Melodin är dessutom indelad i takter och paustecken 
har satts ut. Den är med andra ord mer redigerad än det förra exemplet. 

 

 
Bild 2: Melodi till ”Herr Peder skulle fara bort och gifta sig” av George Stephens, GSMS 33 
(SMB 120 D ”Frillans hämnd”) 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

5  Jfr Eriksson, ”En bortglömd manuskriptsamling. George Stephens efterlämnade upp-
teckningar”, 2008, denna antologi. 

6  GSMS 14, SMB 178 J ”Kerstin Stalldräng”. 
7  GSMS 33, SMB 120 D ”Frillans hämnd”.  



 

175 

De flesta melodierna i manuskriptsamlingen är balladmelodier. Den 
relation mellan texterna i GSMS och systersamlingarna KB Vs 3 och 
KB Vs 4 som Sigurd Kværndrup redovisar i ”Riddaren, jomfruen og den 
tredje” gäller också för melodimaterialet.8 Flera av melodierna i GSMS 
finns således också i handskrivet skick i vissamlingarna på KB, ibland i 
båda och i andra fall endast i en av dem. Generellt kan vi konstatera att 
det är Vs 3 och GSMS som liknar varandra mest, både vad gäller melodi-
uppteckningarnas utseende och det sätt som text och melodi har förts 
samman till en enhet. GSMS innehåller emellertid ett antal melodier och 
melodivarianter som inte förekommer i varken Vs 3 eller Vs 4.  

Nya balladmelodier och melodivarianter 
Det finns sammanlagt nitton nya balladmelodier eller melodivarianter i 
samlingen. För att avgöra om en melodi är ny har vi gjort en jämförelse 
mellan den och övriga avtryckta melodier inom samma balladtyp i SMB.9 
Utifrån vår kunskap om att de tre källorna Vs 3, Vs 4 och GSMS har ett 
nära samband och delvis gemensam proveniens, har vi även jämfört me-
lodierna i den senare med de melodier i Vs 3 och Vs 4 som SMB hänvisar 
till under rubriken ”Ej avtryckta”.10  

Sju av de nya melodierna är skrivna av samma hand och kommer från 
Västmanland. Gemensamt för dem är att varken texterna eller melodier-
na återfinns avtryckta i SMB.11 En hypotes är att dessa västmanländska 
uppteckningar utgör ett material som Stephens av någon anledning lånat 
eller fått sig tillsänt för att skriva av.12  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
8  KB Vs 3 G. O. Hyltén-Cavallius & G. Stephens. Samling af svenska folkvisor, etc.; och 

KB Vs 4 G. O. Hyltén-Cavallius, Samling af svenska folkvisor. Jfr även Kværndrup, 
”Ridderen, jomfruen og den tredje”, 2008, denna antologi. 

9  Smärre avvikelser mellan de olika uppteckningarna (t.ex. felaktigt avskrivna noter och 
mindre rytmiska skillnader) har inte betraktats som så stora avvikelser att de motiverar 
till att melodin anges som ny i bemärkelsen att den inte är känd sedan tidigare. 

10  Vi har inte haft möjlighet att jämföra melodierna i GSMS med samtliga melodier som 
anges i SMB under rubriken ”Ej avtryckta”. Men Stephens gjorde avskrifter från 
många olika källor och det är därför möjligt att några av de balladmelodier som vi här 
har uppfattat som nya kan återfinnas bland dessa. 

11  Melodierna och texterna hör till följande balladtyper (nr i GSMS inom parantes): SMB 
23 ”Havsfrun tärna” (380), 42 ”Liten Karin” (277), 70 ”Herr Karl och klosterjungfrun” 
(782), 143 ”Stolts Margreta drunknar” (326), 164 ”Herr Peders sjöresa” (418), 172 ”Her-
tig Fröjdenborg och fröken Adelin” (209), och 178 ”Kerstin Stalldräng” (476). 

12  Jfr Eriksson, 2008. 
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I följande två avsnitt beskriver vi några av de problem vi stött på när vi 
detaljgranskat melodiuppteckningarna i GSMS. Inledningsvis behandlar 
vi frågor som hänger samman med själva identifieringen av melodierna 
och exemplifierar detta med uppteckningar av ballader inom gruppen 
naturmytiska visor. I SMB innehåller denna grupp 36 balladtyper varav 26 
har melodiangivelser. I GSMS finns det nytt melodimaterial till 12 av des-
sa balladtyper.13 Ny är exempelvis en melodi till en tidigare okänd text-
version av ”Havsfruns tärna”.14 Ny är också den melodi som redovisas 
för en tidigare känd textversion av ”Agneta och havsmannen”.15 Dessut-
om har vi funnit en ny melodivariant till ”Jungfrun förvandlad till 
lind”.16 

Den nya ”Havsfruns tärna” är en kortversion av balladen om endast 9 
strofer mot de 20–30 strofer som är kända för flera andra versioner.17 
Både text och melodi finns på samma manuskriptblad. På ena sidan finns 
melodin med underlagd text till första strofen skriven av en ännu inte 
identifierad hand och med påskriften ”Fragment af en folkvisa från West-
manland”. På den andra sidan finns texten till övriga 8 strofer utskrivna 
av Stephens (se bild 3 och 4). Den nya melodin och texten hör till de upp-
teckningar från Västmanland som tidigare inte varit kända för ballad-
forskningen. Problemet i detta fall rör således identifieringen av uppteck-
naren (både av text och melodi).18 

 

 
Bild 3: Ny melodi till SMB 23 ”Havsfruns tärna”, GSMS 380 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

13  Följande balladtyper inom gruppen naturmytiska visor är representerade med melodi i 
GSMS: SMB 11 A, 11 H, 12 H, 13 Ib, 14 A, 14 E, 15 P, 19 A, 20 G (engelsk översättning 
med en arrangerad och transponerad melodi), 20 L, 21 D, 21 F, 22 L, 22 M, 22 N, 22 O, 
22 P, 23 (okänd variant), 23 Ja, 23 AF, 23 AH, 24 J, 24 K, 29 E, 33 Jb och 33 AB.  

14  GSMS 380, SMB 23 ”Havsfruns tärna”. 
15  GSMS 98, SMB 19 A ”Agneta och havsmannen”.  
16  GSMS 96, SMB 12 H ”Jungfrun förvandlad till lind”. 
17  Jfr Kværndrup, 2008. 
18  Jfr Eriksson, 2008. Melodin som återges går i G-dur och såväl klav (g-klav) som taktart 

(2/4) och taktstreck finns med i utskriften. 
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Bild 4: George Stephens avskrift av texten till melodin i bild 3 (GSMS 380) 

För balladtypen ”Agneta och havsmannen” hittar vi i GSMS en melodi 
till version SMB 19 A, för vilken endast en text hittills varit känd.19 Texten 
skickades 1840 i brevform till Hyltén-Cavallius och brevet finns bevarat i 
Vs 4. Brevskrivaren var Gustava Angel.20 Hon var hustru till en storgods-
ägare i Ryssby och försåg Hyltén-Cavallius och Stephens med många 
andra uppteckningar av både texter och melodier.21 I Angels version 
heter balladen ”Agneta och havsfrun”. Den nya melodin i GSMS finns 
upptecknad på en smal pappersremsa som klistrats in på det manu-
skriptblad, som i övrigt innehåller Angels text i Stephens utskrift. Utskrif-
ten utgör 1–7 av de sammanlagt 12 strofer som Angel förmedlat. Även 
melodin i GSMS är skriven av Stephens. Det problem vi här stött på 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

19  GSMS 98, SMB 19 A ”Agneta och havsmannen”. 
20  SMB, band 1, s. 207.  
21  Jonsson, Svensk balladtradition I. Balladkällor och balladtyper, 1967, s. 540f. 
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gäller svårigheter att anpassa texten och melodin till varandra. Den in-
klistrade melodin i GSMS saknar textunderläggning. Alla våra försök att 
göra en textunderläggning har emellertid misslyckats, det går helt enkelt 
inte att få ihop text och melodi. Har det skett en förväxling av något slag 
när melodiuppteckningen klistrades på manuskriptet? Hör melodin till 
någon annan ballad? Finns denna bland någon av de andra ballader som 
Gustava Angel förmedlade?  

Den nya melodivarianten till ”Jungfrun förvandlad till lind” har också 
gett oss huvudbry. I GSMS har balladen titeln ”ĐE MAIDEN AND ĐE 
BIRCH (Jungfrun och Björken)” och är försedd med proveniensuppgiften 
”from S. Småland”.22 I brevet med uppteckningen står överst ”Saga på 
den tiden allting kunde tala. En Ljungfru [sic] som talade med en Björk” 
som titel och längst ut till höger ”Agunnaryd Sn, d. 10 mars 1845”.23 Tex-
ten till balladen, så som den återges i brevet, finns tryckt i SMB. Där åter-
ges också en melodi till vilken källan – en nedteckning gjord av Hyltén-
Cavallius – finns i Vs 3. Textunderläggningen (första strofen) är också 
gjord av denne. Melodin är skissartad och inleds med två takter med not-
er som strukits över. Taktartsbeteckning och regelmässig taktindelning 
saknas. De taktstreck som satts ut avgränsar som regel en halv versrad 
och avviker således från det sätt att markera fraser som vi beskrivit ovan. 
Tillsammans med denna skissartade melodiuppteckning ligger också på 
samma ställe i Vs 3, men på ett särskilt manuskriptblad, en bearbetad av-
skrift av texten gjord av Stephens. För denna ballad finns således käll-
material både i Vs 4 (originaltext) och i Vs 3 (melodiuppteckning och 
textavskrift).  

I GSMS finns balladens text och musik sammanförda på ett manu-
skriptblad. Det är Stephens som skrivit texten och denna har endast små 
avvikelser från originalkällan.24 Melodin med underlagd text är utskriven 
på tre pappersremsor som klistrats in i manuskriptet direkt under den 
engelska titeln. Melodin med sin text är skriven av Hyltén-Cavallius och 
återges nedan, tillsammans med den tryckta melodi som finns i SMB och 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

22  GSMS 96, SMB 12 H, titeln angiven såsom den står i GSMS. Det är okänt vem som har 
skickat texten till Hyltén-Cavallius.  

23  KB Vs 4, s. 113–114. 
24  Dessa avvikelser kommenteras i Byrman & Lindberg, ”Nytt balladfynd med melodi-

uppteckningar – några teoretiska utgångspunkter”, Vokal folkemusikk verden rundt. Stu-
dies in global vocal traditions, 2007. 



 

179 

som utgör en redigering av den nedteckning som bevarats i Vs 3 (se bild 
5a och b).25 

 
Bild 5a: Manuskriptblad ur GSMS med en uppteckning av ”Jungfrun förvandlad till lind” 
(GSMS 96, SMB 12 H ”Jungfrun och björken”). Titel och övrig text ovanför noterna och 
texten till stroferna 1–2 är skriven av George Stephens. Melodiuppteckningen är av Gunnar 
Olof Hyltén-Cavallius. 

 
Bild 5b: Gunnar Olof Hyltén-Cavallius uppteckning av samma ballad från Vs 3 nr 266:6. 
Här återges den i redigerad form från SMB, band 1, s. 92. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

25  KB Vs 3:3 nr 266:6. Redigeringen av melodin framgår av de melodianmärkningar som 
ges för SMB 12 H (SMB, band 1, s. 92). 
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Det som förbryllar oss här är de skillnader som finns mellan de två melo-
diuppteckningarna som ju båda är gjorda av Hyltén-Cavallius. Melo-
dierna har vissa likheter, men de avviker så mycket från varandra att vi 
vill beteckna dem som två varianter. Som framgår av bilden ovan saknar 
uppteckningen i GSMS taktstreck. Men den största skillnaden gäller me-
lodiförloppet. I GSMS sticker det inledande intervallet a1–d2 ut tydligt, 
och detta återkommer också flera gånger i melodin (i mitten av versrad 1 
samt i inledningen och mitten av versrad 2). Varianten i Vs 3 har på dessa 
platser i melodin ett annat förlopp, och det leder bl.a. till svårigheter med 
att entydigt fastställa melodins tonart. I GSMS befästs tonarten tydligare 
till a-moll, dels genom inledningstonen (a1), dels genom det #g1 (giss) 
som dyker upp i slutomkvädet. Den största skillnaden mellan varianter-
na finns emellertid i melodins slutomkväde.  

Varför är melodierna så olika? Vilken av dem är mer ursprunglig? Om 
vi går efter de kriterier för ursprunglighet som vi redovisar i inledningen 
till denna text, talar frånvaron av taktstreck i GSMS-varianten för att 
denna ligger närmast en fältuppteckning och alltså skulle vara äldst. Den 
skissartade noteringen i Vs 3 med bl.a. överstrukna takter talar å andra 
sidan för att denna variant skulle vara äldst.  

En möjlig förklaring kan vara att de två varianterna utgör uppteck-
ningar av två olika framföranden av balladen. ”Jungfrun och björken” 
ingick i den stora balladrepertoar som torparänkan och backstugusittaren 
Catrina Andersdotter förmedlade till Hyltén-Cavallius. Han räknade 
henne som en av de viktigaste meddelarna av ballader men också av 
andra muntliga folktraditioner som han kommit i kontakt med. Av hans 
självbiografi framgår att han träffade henne första gången i juni 1843 i 
Ryd, Småland, och då blev så fångad av den outtömliga ”skatt af gamla 
visor, sagor och sägner” som hon bevarat i muntlig tradition, att han 1848 
anställde henne som barnpiga i sitt hem i Stockholm.26 Här kunde han 
under några år successivt teckna upp den tradition hon förvaltade och 
som hon inte tidigare vid deras möten låtit honom ta del av. För hennes 
förmedling av ”Jungfrun och björken” är det möjligt att rekonstruera en 
kedja som innebär att Catrina, eller Halta-Cajsa, som Hyltén-Cavallius 
kallar henne, i maj 1845 i sitt hem i Agunnaryd skrev ner texten till 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

26  Hyltén-Cavallius, Ur mitt framfarna lif, 1929, s. 102. Jfr också den fylliga presentationen 
av Halta-Cajsa i Eriksson och Hermansson, ”Spegel, spegel på väggen där. En studie 
kring balladens textliga funktion i kvinnliga traditionsbärares liv under 1800-talet,” 
2006, s. 31ff. 
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balladen och skickade den till honom i Stockholm.27 En melodi till den 
kan därefter ha förmedlats vid något av de besök han gjorde i Småland. 
Hösten 1848 började Halta-Cajsa sin anställning i hans hem i Stockholm.28 
Där kan hon ha framfört balladen vid flera tillfällen och Hyltén-Cavallius 
kan då ha haft tillfälle att korrigera en tidigare, mer skissartad nedskrift 
av balladen. Stämmer denna rekonstruktion är den visvariant med en 
starkare tonal förankring och mer avrundad melodisk gestalt, som vi 
hittat i GSMS, upptecknad senare än den variant som finns i Vs 3.  

Forskningsområden för balladmelodier 
med utgångspunkt i GSMS 
Vi har med de exempel vi gett ovan velat visa på några av de problem 
som dykt upp i vår första närkamp med materialet i GSMS. De frågor vi 
hittills ägnat tid har främst gällt identifieringen av melodiuppteckningar 
som i något avseende representerar eller innehåller melodimaterial som 
inte varit känt när SMB gavs ut. Vi har således främst berört samlingens 
innehåll. Det finns emellertid mer generella frågeställningar som våra 
studier av melodimaterialet i GSMS aktualiserat och som vi på sikt kom-
mer att studera närmare. 

Ett sådant forskningsområde rör de redigeringsprinciper och den ar-
betsgång Stephens och Hyltén-Cavallius följde i sitt arbete med ballader-
na. Vi intresserar oss i detta sammanhang främst för hur de redigerade 
melodiuppteckningarna. Jämförande studier av melodierna i manu-
skriptsamlingen och motsvarande uppteckningar i Vs 3 och/eller Vs 4 gör 
det möjligt för oss att bättre förstå hur de arbetade. Som exempel vill vi 
lyfta fram redigeringen av en melodi till ”Ebbe Skammelsson”, som i 
samlingen heter ”Ebbe Årsgammalsson”. Melodin, som är utskriven av 
Hyltén-Cavallius, återfinns i Vs 3, och en renskrift av den gjord av Step-
hens finns också i GSMS (se bild 6).29 Melodin finns även avtryckt i SMB. 
Här anges att texten är upptecknad av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 
1839 och att melodin troligen är insamlad vid samma tidpunkt.30 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

27  Hyltén-Cavallius, 1929, s. 102.  
28  Eriksson & Hermansson, 2006, s. 34. 
29  KB Vs 3:3 nr 177 A samt GSMS 461. 
30  SMB 125 Ha ”Ebbe Skammelsson”. 
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Bild 6: Den redigerade versionen av melodin till ”Ebbe Årsgammalsson” som Stephens 
gjort utifrån de anvisningar som finns i Vs 3 (GSMS 461) 

 
Flera skillnader mellan de två melodiversionerna hänger sannolikt ihop 
med Stephens redigering av Hyltén-Cavallius melodiuppteckning i Vs 3. 
Melodin i Vs 3 bör ses som ett melodikoncept och är på flera ställen svår 
att tyda. Bland annat har ett längre avsnitt i mitten strukits över och ett 
ändringsförslag har lagts till sist i uppteckningen. Hyltén-Cavallius har 
dessutom textlagt melodin och angivit tonarten till a-moll. Klav och 
taktstreck saknas och för vissa noter har han förtydligat vilken ton som 
avses genom att skriva ut den med tonnamn ovanför notlinjen. Stephens 
har inte i någon större utsträckning tagit hänsyn till de föreslagna 
ändringarna i melodikonceptet, förutom i de överstrukna partierna som 
han i sin renskrift i GSMS ersatt med de ändringsförslag som Hyltén-
Cavallius angett i Vs 3. 

Dessa förändringar, som både anges i Vs 3 och som genomförts i 
GSMS, beror sannolikt på att melodiuppteckningen har kopplats ihop 
med en textuppteckning från ett annat dokumentationstillfälle.31 I prak-
tiken innebär förändringarna att ett längre text- och melodiparti har fått 
utgå till förmån för ett kortare. Det får följande konsekvenser för textens 
uppbyggnad (de rader som är utbytta är markerade i kursiv stil), första 
strofen enligt den underlagda texten i Vs 3:3 nr 177 A (jfr SMB 125 Ha): 

 
Årsgaman32 han bodde på Tira 
Han var både mägtig och åld 
Så raska hade han sönerna fem 
de tre de äro allt döde 
de två de lefva allt än, 
– för dig träder Ebbe Årsgammal som så mången stig villo 
 

Den redigering som Stephens har gjort av melodin i GSMS 461, får 
följande konsekvens för texten (jfr SMB 125 Hb): 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

31  Slutsatsen att det rör sig om två olika dokumentationstillfällen har även redaktörerna 
till SMB dragit (se SMB band 3, s. 461). 

32  ”Årsgaman” har ett streck över m-et. 
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Årsgammal han bodde på Tira, 
Han var både mägtig och åld 
Så raska hade han sönerna fem, 
De två buro sig illa åt. 
– För det träder Ebbe Årsgammalsson så mången stig villo 
 

Varför har Hyltén-Cavallius och Stephens gjort så här? Och varför är just 
den här melodin redigerad för att passa textens utformning? Det kan 
finnas flera skäl, men mest sannolikt är att de inte hade tillgång till en 
text och en melodi från samma meddelare, alternativt från samma upp-
teckningstillfälle. Att de ändå försökt få fram en sångbar variant visar att 
de lagt vikt vid att utöver balladtexten också förmedla en användbar 
melodi. Det rör sig heller inte om ett godtyckligt val av melodi, utan den 
underlagda texten i Vs 3 har flera likheter med texten i den första strofen 
i GSMS. Av anteckningar på manuskriptet i Vs 3 framgår vidare att melo-
din är ”Efter en annan tradition på Bolmsö”.33 Både melodi och text har 
med andra ord ett gemensamt geografiskt ursprung, närmare bestämt 
Bolmsö socken i södra Småland.34 

I ”Ebbe Årsgammalsson” får vi en inblick i hur en redigering av en me-
lodi kan gå till, i det här fallet en melodi från ett uppteckningstillfälle och 
en text från ett annat. Det framkommer också att denna sammanslagning 
är genomtänkt och utgår dels från en närliggande text, dels från ett ge-
mensamt geografiskt ursprung. Hur den ursprungliga melodi som texten 
en gång sjöngs till löd kan vi naturligtvis inte säga något om. 

Exemplet ”Ebbe Årsgammalsson” illustrerar hur nära balladmelodier-
na hänger samman med en text. Förändringar i det ena mediet innebär 
ofta förändringar i det andra. Detta leder över till ett annat område inom 
balladforskningen som våra studier av materialet i GSMS aktualiserar, 
nämligen förhållandet mellan text och musik i balladtraditionen. Att me-
lodi och text hör intimt samman är inget nytt för balladforskningen. I in-
ledningen till första bandet av SMB understryks exempelvis vikten av att 
betrakta melodi och text som en enhet.35 

Det nära sambandet mellan balladernas texter och melodier innebär att 
en studie av en melodiuppteckning, i vissa fall kan leda fram till kunska-
per om den tillhörande textuppteckningen och vice versa. I manuskript-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
33  Ordet ”annan” är i original överstruket. 
34  Jfr även de inledande anmärkningarna i SMB där det står ”Tradition från Bolmsö sn, 

Småland” (SMB, band 3, s. 460). 
35  SMB, band 1, s. 8. 
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samlingen finns åtminstone ett exempel på en melodiuppteckning där vi 
ifrågasätter om textuppteckningen är komplett. Detta gäller en variant av 
”Herr Lagman bortför herr Tors brud”.36 I GSMS är följande två strofer 
återgivna:  

 
I 
Inga lillas bröder de lade uppå råd, 
– Dansa lätt mitt söta vif; 
’Vi skall väl gifta vår syster i år’, 
– För hon skulle varit min. 
 
X 
De höllo det bröllopp i dagarne tolf, 
Då fingo de taga den bruden med våld. 
 

Melodin finns dels upptecknad i Vs 3 av Hyltén-Cavallius, dels i en ren-
skrift i GSMS av Stephens.37 Hyltén-Cavallius melodiuppteckning är del-
vis textunderlagd, men innehåller också ett längre parti med noter utan 
text. I SMB har redaktörerna valt att enbart återge de delar som har en 
underlagd text, med kommentaren: ”Ms skissartat, återger troligen olika 
försök till nedskrift av mel.”38 

Men rör det sig verkligen i detta fall om ”olika försök” att teckna upp 
melodin? I den melodi som Stephens har renskrivit och som återfinns i 
GSMS har han inte valt att utesluta de textlösa partierna i Hyltén-Cavalli-
us uppteckning. Tvärtom har Stephens i början av varje sådant parti an-
gett att texten börjar med ordet ”Dansa” respektive ”För”, dvs. samma 
ord som mellan- respektive slutomkvädet börjar med (se bild 7). Detta 
kan naturligtvis bero på att han har missuppfattat Hyltén-Cavallius 
”skissartade” uppteckning och utan närmare eftertanke helt enkelt ren-
skrivit melodin rakt av. Utifrån diskussionen av ”Ebbe Skammelsson” är 
det här också möjligt att ställa frågan om melodi och text är upptecknade 
efter samma person eller från olika traditionsbärare.  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

36  GSMS 329, SMB 71 I ”Herr Lagman bortför herr Tors brud”. 
37  KB Vs 3:4 nr 196 B samt GSMS 329. 
38  SMB, band 3, s. 50. 
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Bild 7: Stephens renskrift av melodin till ”Herr Lagman bortför herr Tors brud” (GSMS 329, 
SMB 71 I) 

 
En mer spännande tanke än att delar av Hyltén-Cavallius melodikoncept 
rör sig om olika nedskriftsförsök, är att förfaringssättet i stället antyder 
att omkvädena i balladen har upprepats inom varje strof fler gånger än 
vad som framkommer av textuppteckningen. Hyltén-Cavallius och Step-
hens hade ett nära samarbete under i stort sett hela 1840-talet, och den 
förre kan mycket väl muntligen ha instruerat Stephens om att mellan- 
och slutomkvädet omtagits på det sätt som Stephens renskrift antyder.39 
Om denna tolkning är riktig, innebär det att mellanomkvädet ”Dansa lätt 
mitt söta vif!” sjungits tre gånger till olika melodier samt att slutom-
kvädet ”För hon skulle varit min” upprepats två gånger med varierande 
melodi: 

 
Inga lillas bröder de lade uppå råd, 
– Dansa lätt mitt söta vif, dansa lätt mitt söta vif, 
dansa lätt mitt söta vif.  
’Vi skall väl gifta vår syster i år’, 
– För hon skulle varit min, för hon skulle vara min. 
 

Det är emellertid svårt att passa in omkvädena i utformningen av den 
angivna melodin i de passager som är aktuella. Särskilt gäller detta 
mellanomkvädet. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

39  Denna tolkningsmöjlighet har inspirerats av Betrand H. Bronsons artikel ”The 
Interdependence of Ballad Tunes and Texts”, California Folklore Quaterly, July 1944. I 
denna för han en diskussion om en uppteckning av balladen ”Clerk Colvill” efter 
”Mrs. Brown of Falkland”. I den upptecknade texten finns det inte ett omkväde, men 
en studie av melodin leder Bronson fram till slutsatsen att det troligen har funnits ett 
sådant. Han anser också att en trolig anledning till att omkvädets text inte har tecknats 
upp är att det antagligen bestått av nonsensord och därför av upptecknaren (fru 
Browns ”nephew”) inte uppfattats som väsentligt att dokumentera (a.a., 189f.). 
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Framtida studier av balladmelodierna 
De exempel vi diskuterat ovan visar att det finns flera olika vägar att följa 
i den fortsatta forskningen om balladmelodier. Utöver frågor som hänger 
samman med upptecknarnas redigeringsprinciper och kopplingen mu-
sik–text som vi här kommit in på, kan vi urskilja problemområden som 
berör melodityper, melodivarianter och melodiparalleller och musikalis-
ka egenskaper i balladmelodiken, som tonalitet, omfång, inlån från andra 
musikaliska genrer etc. Dessa problemkomplex kan studeras med ut-
gångspunkt i melodierna i manuskriptsamlingen.  

Här är det på sin plats att fundera över vad balladforskningen i stort 
bör syssla med framöver. Som musikforskare har vi naturligtvis en 
önskan om att melodistoffet och frågeställningar kopplade till detta kan 
få ett större utrymme än vad de haft hittills. Det finns dessutom ett starkt 
behov av att sammanställa tidigare balladmelodiforskning fram till i dag 
i Norden men också i ett internationellt perspektiv. Ett sådant arbete bör 
kompletteras med en genomgång av den melodiforskning som gjorts 
inom andra vokala folkmusiktraditioner. Sannolikt kan denna lämna 
viktiga bidrag till balladmelodiforskningen.  

Andra intressanta frågor för forskningen kan besvaras genom studier 
av hur det totala melodimaterialet till särskilda balladtyper ser ut. Ett 
spännande område är vidare vilka inlån som skett i balladtraditionen av 
melodier från andra vokala och instrumentala repertoarer och hur dessa 
inlån anpassats till balladens modus. Fortsatta studier av de äldre och 
nyare skikt av balladmelodier som urskilts står också på önskelistan.40 
Det gör även forskning om när, var och hur man dansat till ballader och 
hur detta påverkat texterna och melodierna, liksom forskning om i vilka 
sammanhang som balladerna sjungits. Det finns exempelvis belägg för 
att ballader använts som arbetssånger, marsch- och sjömansvisor. Har 
olika bruk av ballader påverkat visornas melodik, tonalitet och utföran-
de?  

Mer övergripande frågor rör balladernas koppling till muntliga och 
skriftliga traderingsformer. Vad sker när en ballad förmedlas genom en 
tryckt förlaga eller via gehörsinlärning? Hur har den skriftliga tradition-
en representerad av bland annat skillingtryck och skolsångböcker påver-
kat den muntliga traditionen, och vice versa? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

40 Jfr Jersild, ”Balladmelodierna”, Den medeltida balladen, 1995, s. 24ff. 
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Slutligen, om balladens långa historia med rötter i medeltiden hålls i 
sikte, vad kan vi egentligen säga om den äldre balladtraditionen från 
vilken vi har ytterst få uppgifter om melodimaterialet? Hur spekulativa 
är de försök att rekonstruera melodier till de äldsta texterna som görs i 
dag? Och varför har just denna genre med sina texter och melodier 
lyckats överleva ända fram till våra dagar? Det finns i dag ganska många 
aktiva balladsångare både bland professionella musiker och bland ama-
törer som håller liv i traditionen och utvecklar den. 
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En bortglömd manuskriptsamling 

George Stephens efterlämnade uppteckningar 

Karin Eriksson 

Den här artikeln handlar om George Stephens manuskriptsamlings till-
komst och sammansättning. Undersökningen utgår dels från själva sam-
lingen, dels från korrespondens och tidigare forskning. Jag har dessutom 
dragit nytta av det arbete som bedrivits inom projektet ”Intermedialitet 
och den medeltida balladen”, bland annat har den databas som upp-
rättats över samlingen varit till stor hjälp.1 

I dag förvaras samlingen på Växjö stadsbibliotek. Bibliotekets historia 
går tillbaka till 1600-talet och det började ta form i och med inrättandet av 
gymnasiet i Växjö 1643. Därefter utökades bibliotekets samlingar succes-
sivt. Under 1800-talet gjordes ett antal större förvärv till dåvarande Stifts- 
och gymnasiebiblioteket, bland dem gåvor från George och Joseph Step-
hens.2 

En av dessa gåvor var troligen manuskriptsamlingen. Sannolikt är det 
den som i bibliotekets ackvisitionskatalog beskrivs med orden: ”Hand-
skrifna uppteckningar af en mängd folkvisor, folksagor m.m. dylikt”.3 I 
katalogen framgår vidare att uppteckningarna skänktes den 9 juni 1893. 
Även i november samma år donerade de ”åtskilliga handskrifna not-
blad” till biblioteket.4 Om dessa ingår i dagens samling eller ej är oklart. 
Det kan också tillkommit kompletterande material vid senare tillfällen. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

1  SMA Databas George Stephens manuskriptsamling, version 3 oktober 2007. Databasen 
är upprättad av Louise Bäckvall, Magnus Gustafsson och Sigurd Kværndrup. 

2  Jfr Eilert, Från stiftsbibliotek till mediatek. Stifts- och landsbiblioteket i Växjö – ett bibliotek 
med anor, 1975, s. 5–13. George Stephens och hans sons gåvor till biblioteket ingår bland 
de gåvor som Eilert menar är ”synnerligen värdefulla”. Han anger också att de skänkt 
”flera medeltida codices” (a.a., s. 9). 

3  VK Landsbiblioteket i Växjö. Ackvisitionskataloger. 1886–1899. DI a:1. 
4  Utöver dessa notblad anges att gåvan innehåller ”1276 nummer” av musikalier med 

namngivna kompositörer vilka också räknas upp i katalogen. 
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Efter det att manuskriptsamlingen lämnades till biblioteket 1893 tog 
det dock många år innan handskrifterna kom att undersökas närmare. 
Det är först genom projektet ”Intermedialitet och den medeltida balla-
den” som manuskripten undersökts mer noggrant, även om det finns 
tecken som tyder på att någon på biblioteket hanterat dem under 1900-
talet. För forskarvärlden har samlingen dock varit okänd fram tills för 
bara några år sedan. 

I detta sammanhang bör även en annan stor samling som också tillhört 
Stephens nämnas, nämligen George Stephens skillingtryckssamling.5 Un-
der början av 1990-talet hade Svenskt visarkiv återupptäckt två kartonger 
innehållande skillingtryck med anknytning till biblioteket i Växjö. Det 
var dock oklart när och hur dessa kommit till visarkivet, men anledning-
en var sannolikt att det var enklare för arkivets personal att katalogisera 
dem på plats i Stockholm.6 Eva Danielson skriver i artikeln ”Om att 
samla förgäves” om denna samling: 

 
De två kartongerna innehöll en mängd paket inslagna i tidnings-
papper. Det var engelska tidningar, alla från februari 1860. Ingenting 
tydde på att någon vecklat upp paketen sedan – ja, sedan 1860.7 
 

I samband med vissymposiet i Växjö 1993, ”Visa i Värend”, besökte där-
för några av forskarna bibliotekets arkiv och fann ytterligare skilling-
tryck, bland annat från Finland, Norge och Danmark.8 Delar av skilling-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
5  George Stephens skillingtryckssamling förvaras i dag på Växjö stadsbibliotek och finns 

mikrofilmad på och registrerad av Svenskt visarkiv (se vidare VSB George Stephens 
skillingtryckssamling, SVA Mikrofilm rulle 503–512, samt SVA Svenskt visarkivs regis-
ter över George Stephens skillingtryck). 

6  Danielson, ”Om att samla förgäves. George Stephens’ skillingtryckssamling”, En brokig 
samling. En bok om samlingar och samlare. Svenskt visarkiv 50 år 1951–2001, 2001, s. 13. 
Danielson anger att samlingen kom till Svenskt visarkiv ”för flera år sedan” (a.a., s. 13). 
Troligen är George Stephens skillingtryckssamling samma samling som skänktes av 
honom och hans son till Wexiö Läroverksbibliotek i september 1892 och som i ackvisi-
tionskatalogen beskrivs med orden en ”stor samling svenska och danska skillingstryck 
(Sagor, bondpraktiker m.m.)”. Men en samling med skillingtryck ingick också i den 
samling som skänktes till biblioteket den 9 juni 1893 (VK Landsbiblioteket i Växjö. 
Ackvisitionskataloger. 1886–1899. DI a:1). 

7  Danielson, 2001, s. 13. 
8  Hela avsnittet om hur samlingen upptäcktes bygger på ett föredrag som Magnus 

Gustafsson höll vid Nordiskt balladsymposium 22–23 november 2005. Här har hans 
opublicerade manus av föredraget använts som källa (Gustafsson, ”Att hitta en 
samling. Föredrag vid Nordiskt balladsymposium 22–23 november 2005 i Växjö.”, 
2005). 
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trycken lånades vid det här tillfället ut och återfördes först 1998 till biblio-
teket av Magnus Gustafsson.9 Han skriver: 

 
I samband med mitt arbete med skillingtryckssamlingen fick jag kon-
takt med en kvinnlig bibliotekarie, som på sitt tjänsterum visade mig 
några enstaka avskrifter av ballader, uppenbarligen av Stephens 
hand. Jag uppfattade då att dessa handskrifter hörde till skilling-
tryckssamlingen, men gick sedan omkring i ett par år och hade dåligt 
samvete över att jag inte undersökt detta närmare.10 
 

Han fick dock anledning till att återkomma till balladavskrifterna sen-
sommaren 2003 då han besökte bibliotekets arkiv för att bland annat 
undersöka den så kallade Husebysamlingen:11 

 
Mina ögon föll då på ett vanligt kommunalt cirkulationskuvert i 
hyllan. Jag erinrade mig då att den bibliotekarie som på sitt tjänste-
rum 1998 visat mig några handskrivna visor just plockat fram dem 
ur ett dylikt kuvert.12 
 

Kuvertet visade sig innehålla visuppteckningar på lösa blad, främst balla-
der. Flera av uppteckningarna var också försedda med melodier. Gus-
tafsson fick möjlighet att låna materialet till Smålands musikarkiv för en 
närmare genomgång och registrering. I samband med ett nordiskt dans- 
och folkmusikforskningsmöte i Växjö hösten 2004 diskuterades utifrån 
materialet möjligheterna att göra ett appendix till SMB, och en databas 
eller ett register efterlystes. Grunderna till databasen lades i november 
samma år efter att Gustafsson konsulterat Sven-Bertil Jansson. 

Men det visade sig att materialet i cirkulationskuvertet tillhörde en 
större samling, något som inte uppmärksammades förrän i februari 2005. 
Då besökte Gustafsson tillsammans med Boel Lindberg återigen biblio-
tekets arkiv för att närmare undersöka de tryckta musikalierna i Huseby-
samlingen: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

9  Den stora skillingtryckssamlingen som hade lånats ut till Svenskt visarkiv återfördes 
av Gustafsson i april 1998 till biblioteket i Växjö. I direkt samband med vissymposiet 
1993 fick Anneli Asplund vid Finska litteratursällskapet låna de finska skillingtrycken 
för kopiering och registrering hos litteratursällskapet i Helsingfors. Dessa tryck återför-
des till biblioteket av Gustafsson i oktober 1998 (Gustafsson, 2005). 

10  Gustafsson, 2005, s. 2. 
11  En större samling tryckt salongsmusik från perioden 1790–1890. 
12  Gustafsson, 2005, s. 2. 
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Själv var jag något försenad till detta möte i bibliotekets arkiv och när 
jag till slut infann mig var sensationen redan ett faktum. I direkt an-
slutning till de tryckta noterna hade Boel precis lagt märke till tre 
bruna papplådor på den nedersta hyllan. […] När hon insisterade på 
att få titta närmare på innehållet kände hon omedelbart igen hand-
stilen, de lösa bladen och de inklistrade melodiremsorna från den ur-
sprungliga samling jag visat henne ett par veckor tidigare. Själv kun-
de jag bara bekräfta sensationen när jag anlände ett par minuter 
senare. Nu handlade det inte längre om 134 visor, utan om flera 
hundra ballader, visor och danslekar m.m.13 
 

Detta utgjorde dock inte hela samlingen. Under hösten 2005 skrev några 
studenter kandidatuppsatser med utgångspunkt i det nyfunna materi-
alet. En av dem, Torsten Persson, fick, när han besökte bibliotekets arkiv 
och beställde fram material, fram ännu en låda vars innehåll också visade 
sig vara en del av manuskriptsamlingen.14 

Det är märkligt att en så pass omfattande samling inte varit känd tidi-
gare. Det gäller för övrigt även skillingtryckssamlingen. Båda lämnades 
ju in redan under slutet av 1890-talet. Danielson påpekar dessutom att 
Ulf Peder Olrog när han arbetade med sin licentiatavhandling gjorde 
efterforskningar efter en samling som tillhört Stephens. Han försökte då 
spåra vistryck i offentliga och privata arkiv. Bland annat sökte han efter 
tryck som tillhört Stephens och som nämns i förordet till Sveriges 
historiska och politiska visor.15 Men Olrog gjorde sina efterforskningar på 
Huseby, vilket inte gav något resultat.16 Danielson fortsätter: 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

13  Gustafsson, 2005, s. 3. 
14  A.a., s. 4f. 
15  Jfr Hyltén-Cavallius & Stephens, Sveriges historiska och politiska visor. Första delen. Från 

äldre tider intill år 1650, 1853, s. VIII. 
16  Se Olrog, ”Kapitel II. Svenska samlingar av visor i skillingtryck”, Studier i folkets visor. 

Material och metoder, 1951, s. 30, där han redogör för sina efterforskningar efter Ste-
phens skillingtryckssamling: ”En stor privatsamling som jag hittills sökt spåra måste 
den berömda forskaren George Stephens ha ägt. I företalet till Sveriges politiska och hi-
storiska visor utgivna av G.O. Hyltén-Cavallius och George Stephens 1853 talas om den 
samling delvis unika skillingtryck som innehades av George Stephens och som ofta an-
vänts såsom förlagor vid publiceringen. Trots efterforskningar i George Stephens syn-
nerligen värdefulla boksamling, som nu finns på Huseby bruk i Småland i sondottern 
fröken Florence Stephens ägo har jag inte lyckats finna några vistryck”.  
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Och uppenbarligen fick han heller inget napp genom sina för-
frågningar hos landsortsbiblioteken, trots att den del av samlingen 
landsbiblioteket i Växjö har idag borde ha funnits där då.17 
 

Av någon anledning var alltså inte skillingtryckssamlingen känd av bib-
lioteket vid tiden för Olrogs efterforskningar; förfrågningarna kan rimli-
gen antas vara gjorda under slutet av 1940-talet, som senast 1951. Om 
Stephens manuskriptsamling hade varit känd borde Olrog blivit upp-
märksammad på den, trots att den i första hand inte innehåller vistryck. 

Men samlingen har av allt att döma inte legat helt orörd sedan 1893. 
Torsten Persson uppger att den under 1900-talet troligen har gåtts igen-
om av Eric Eilert, bibliotekschef under åren 1954–1974. Eilert var mycket 
intresserad av Småland, och Persson menar att han excerperade de små-
ländska uppteckningarna, stämplade dem med bibliotekets Sigfridsstäm-
pel och placerade dem för sig. Detta tillvägagångssätt anser Persson vara 
en sannolik orsak till att samlingen i dag inleds med ett antal manu-
skriptblad med uppteckningar från Småland som därmed sorterats ut ur 
det övriga materialet.18 

Torsten Persson för ett resonemang om tidpunkten för när detta ägde 
rum och menar att det troligen skedde under 1960-talet. Detta antagande 
bygger han på att George Stephens sondotter Florence Stephens 1960 do-
nerade delar av Huseby bibliotek till Kungliga biblioteket. Med anled-
ning av detta besökte Eilert Huseby, och Persson menar att manuskript-
samlingen i samband med besöken troligen kom att införlivas i bibliote-
kets egna samlingar åren 1960–61.19 

Efter att Persson skrev sin uppsats har det dock tillkommit ny informa-
tion om när samlingen kom till biblioteket. Men samtidigt är det rimligt 
att Eilerts intresse för samlingarna på Huseby ledde till att han också 
kom att intressera sig för de samlingar av Stephens som redan fanns vid 
hans eget bibliotek. Han kan emellertid ha inlett sitt arbete med att excer-
pera de småländska uppteckningarna redan tidigare, som tidigast 1954 
då han i och med bibliotekets omorganisation blev bibliotekschef.20 

Men det fanns även andra personer vid biblioteket som var särskilt in-
tresserade av småländskt material, och det kan naturligtvis också vara 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
17  Danielson, 2001, s. 20. 
18  Persson, ”’När?’ och ’till vad?’. En studie av Stephens-samlingen på Växjö Stads-

bibliotek”, 2005, s. 19f. 
19  A.a., s. 17f. 
20  Eilert, 1975, s. 5–13.  
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någon av dessa som sorterat ut och stämplat de småländska uppteck-
ningarna. Denna stämpel började användas under den tid som Eilert ar-
betade där.21 En slutsats är att utsorterandet kan antas vara gjort någon 
gång efter 1954, men det innebär inte nödvändigtvis att det var Eilert 
själv som utförde detta arbete, även om den möjligheten inte kan uteslu-
tas. 

Samlingens innehåll 
Stephens manuskriptsamling är en heterogen samling med uppteckning-
ar från ett flertal olika områden.22 Här återfinns exempelvis avskrifter 
från andra samlingar och skillingtryck, urklipp från olika publikationer, 
samt enstaka tryckta notblad och texter. Ett flertal uppteckningar och av-
skrifter har hänvisningar till andra källor, men detta gäller långt ifrån 
alla. Samlingen har även starka kopplingar till två andra samlingar som i 
dag förvaras vid Kungliga biblioteket: G. O. Hyltén-Cavallius & G. Ste-
phens, Samling af svenska folkvisor, etc. (KB Vs 3) och G. O. Hyltén-Ca-
vallius, Samling af svenska folkvisor (KB Vs 4).23 En liknande men 
betydligt mindre samling efter Stephens finns dessutom förvarad på Det 
Kongelige Bibliotek i Köpenhamn.24 

Inom projektet ”Intermedialitet och den medeltida balladen” är det 
främst balladerna som står i fokus. Men i samlingen finns också exempel 
på andra vistyper, såsom andliga visor, kumulativa visor, lyriska visor, 
skämtvisor, sånglekar och skråvisor. Även närliggande områden är re-
presenterade i form av ett mindre antal sagor, sägner och ordspråk.25 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

21  Persson, 2005, s. 20. 
22  Det är egentligen något missvisande att här tala om enbart uppteckningar, särskilt om 

man med uppteckning menar en nedskrift av ”den klingande musiken […] direkt av 
en samlare eller musiker” (Lundberg & Ternhag, Musiketnologi – en introduktion, 2002, 
s. 61). Om manuskriptsamlingen innehåller regelrätta uppteckningar av musik och text 
som motsvarar denna definition är oklart. Men eftersom samlingens innehåll är hetero-
gent kommer begreppet här att för enkelhets skull användas synonymt med varje 
enskild visa, saga, sägen etc. 

23  KB Vs 3 G. O. Hyltén-Cavallius & G. Stephens, Samling af svenska folkvisor, etc., och 
KB Vs 4 G. O. Hyltén-Cavallius, Samling af svenska folkvisor. 

24  DKB Add. 685 4˚ George Stephens: Samlinger vedr. danske og svenska folkeviser. Den 
del av den danska samlingen som mest liknar manuskriptsamlingen innehåller cirka 20 
avskrifter, uppteckningar och urklipp. Dessutom finns en del med engelska ballad-
översättningar.  

25  Bland annat finns det i samlingen ett antal uppteckningar alternativt avskrifter av 
sagor gjorda av Stephens (t.ex. GSMS 906 ”Katta hon och katte jag, eller Den lilla katt-
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Samlingen innehåller alltså flera olika typer av material och från en rad 
olika källor, vilket försvårar arbetet med att ge en rättvisande och detal-
jerad bild av dess innehåll och karaktär. 

Balladerna i samlingen har uppenbarligen varit inordnade i ett system 
efter balladtyp. Motsvarande indelning återfinns i Vs 3. Dessutom finns 
åtminstone en relativt komplett samling med kortare visor och danslekar 
(i det följande kallat dansleksamlingen), där varje uppteckning är numre-
rad. Men eftersom det småländska materialet till stor del har lyfts ur sitt 
sammanhang är den ursprungliga ordningen för dansleksamlingen inte 
längre intakt. Detsamma gäller det system som legat till grund för ballad-
uppteckningarna. 

Efter en genomgång av samlingen framstår följande frågor som viktiga 
att besvara: Varför ser den ut som den gör? Vilka pikturer förekommer? 
Vilka är källorna? En anledning till det nuvarande utseendet är naturligt-
vis att de småländska uppteckningarna placerats för sig. Men redan in-
nan samlingen införlivades i bibliotekets samlingar under slutet av 1800-
talet hade den i omgångar genomgått flera förändringar, och då blir 
huvudfrågan: När genomfördes det huvudsakliga arbetet med sam-
lingen? 

Först bör några ord sägas om samlingens omfång, eftersom det här 
finns ett avgränsningsproblem som är svårt att komma ifrån. I sitt nuva-
rande utseende är den uppdelad på fyra arkivlådor. De manuskriptblad 
som ingår i den löpande numreringen uppgår till drygt 900 manuskript.26 
Därutöver tillkommer material som ännu är onumrerat och återfinns i 
den fjärde lådan. Runt de onumrerade manuskripten finns en del fråge-
tecken huruvida de skall räknas som en del av Stephens manuskript-
samling eller inte. Delar av innehållet kan sannolikt kopplas till George 
Stephens, inte minst en del av skillingtrycken. I den fjärde lådan finns 
även tryck av samma typ som Stephens sparat i andra sammanhang och 
som återfinns i andra samlingar efter honom, bland annat vid Växjö 
universitetsbibliotek. Till dessa hör exempelvis tillfällighetsdikten ”Til 
Stockholm fra Kjöbenhavns studenter den 9 juni 1875”.27  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
ungens och den sköna prinsessans underbara äfventyr. Ifrån Upland. Efter mundtligt 
meddelande.”). I samlingen ingår också ”Beowulf. In the hand-writing of Richard 
Cleasby, author of the Icelandic-English Dictionary” som Stephens köpt på en aktion 
efter Cleasbys död (GSMS 881). 

26  Numreringen genomfördes 2005. 
27  Se även min artikel ”George Stephens – samlare, fornforskare och skandinavist” (Eriks-

son, 2008), denna antologi. 



 

196 

I den fjärde lådan finns dessutom enstaka yngre tryck daterade efter 
1900, det vill säga efter George Stephens död. Hit hör särtrycket En psalm 
om en salig ändalykt, tryckt i Växjö 1906, och häftet Fem nya visor, tryckt i 
Malmö 1912. Möjligen kan det här röra sig om material som skänkts från 
Huseby till biblioteket vid senare tillfällen och efter Stephens död. På 
grund av att det kopplats till släkten Stephens, alternativt till Huseby, 
kan det därför ha sammanförts med manuskriptsamlingen. Det går inte 
heller att med säkerhet fastställa att allt material som kan antas ha tillhört 
George Stephens ingick i hans och sonens gåva 1893. Detta gäller exem-
pelvis en del av skillingtrycken. Dessa kan ha tillförts vid ett senare till-
fälle, kanske i anslutning till att delar av Husebys samlingar 1960 donera-
des till Kungliga biblioteket.28 

På grund av osäkerheten runt materialet i kapsel fyra utgår min 
genomgång av manuskripten från den numrering som gjordes 2005. Det 
innebär, för det första, att det finns ytterligare material som vore intres-
sant att undersöka närmare, och för det andra, att det kan finnas fler 
tryck och handskrivna manuskript som tillhört George Stephens som jag 
inte beaktar i denna genomgång. 

Samlingens tillkomst 
Trots att Stephens samlingar inom många områden var omfattande, finns 
det få uppgifter om hans samlande av visor och skillingtryck, men även 
av annan muntlig kultur som sägner och gåtor. Enda undantaget från 
detta är sagosamlaren Stephens, som har diskuterats mer utförligt av 
flera forskare.29 Viktiga ledtrådar till hans samlande får vi dock i hans 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
28  En genomgång av innehållet i låda fyra tyder på att delar har tillhört Pehr Sjöbring och 

J. Forsander. Hur detta hamnat tillsammans med det övriga Stephensmaterialet är 
okänt. Kanske har det ingått som en del av de samlingar som fanns på Huseby bruk 
redan innan Joseph Stephens tog över. Det kan också röra sig om material som av 
någon anledning sammanförts med Stephens manuskriptsamling efter det att den in-
förlivats i bibliotekets samlingar. Av särskilt intresse här är en sång- och an-
teckningsbok med titeln Samling af Skaldestycken, m.m. gjord av Pehr Sjöbring med följan-
de text på titelbladet: ”Denna är min första Samling af detta slag. Börjar dermed sked-
de i Bringebäck under vinter-ferierna år 1792: således året näst efter då jag begynte att 
läsa.” Boken innehåller främst andliga visor, kväden, böner och liknande. Troligen är 
”J. Forsander” läraren, domkyrkosysslomannen och botanikern Johan Forsander 
(1795–1866) (se vidare Christoffersson, ”Om Johan Forsanders botaniska handskrifter”, 
Landsbibliotekets gamla samlingar. Om handskrifter och böcker ur Landsbibliotekets i Växjö 
gamla samlingar, 1994).  

29  Se vidare min artikel Eriksson, 2008, denna antologi. 
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korrespondens. Men även här är informationen sparsam. De äldsta 
breven som behandlar detta är från hans brevväxling med Fabian Collan 
under 1843; senare behandlar han detta ämne i brev till Svend Grundtvig, 
Gustaf Edvard Klemming och Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. Dessa brev 
utgör en mindre del av hans omfattande korrespondens, men de förmed-
lar trots detta en relativt god bild av hur samlingen fick den form som 
den måste ha haft när den lämnades till Växjö läroverksbibliotek 1893. 

De äldsta breven i vilka Stephens diskuterar insamling av visor och 
sagor är alltså från 1843 och de ingår i hans brevväxling med redaktören 
och skribenten Fabian Collan i Helsingfors.30 I dem framgår att Stephens 
redan under början av 1840-talet samlat och tecknat upp visor. I breven 
redogör Stephens för sina insamlingar av visor, skillingtryck och sagor, 
och klargör att han själv gjort egna uppteckningar. Han för dessutom en 
diskussion med Collan om visor och skillingtryck; vad som är värt att 
studera och vad som borde, med Collans ord, betraktas som skräp. Dis-
kussionen inleddes med ett brev från Stephens den 15 september 1843: 

 
Saken är, att jag håller på med ett par arbeten på Engelska, hvartill 
jag behöver allt ting utgifvet och icke utgifvet, uti Sago och Vis-väg – 
de ovanligare kunna endast skaffas genom enskilda bidrag. Således 
tigger jag nu att få 
 1. Så många ex. som Tit.31 kan öfverkomma utaf Svenska Visor, 
och Historier tc. (de vanliga skillingsupplagorna) utgifna hvar som 
helst, ifrån 1500 talet ända tills 1800. 
 2 Dylika saker skrifna, eller skrifna Vis-, eller Gåt-böcker. 

Allt ting ju äldre ju bättre, för öfrigt huru som helst löst eller 
bundet – 

 3. Några Finska – 
 Barn och folk-sagor. 
 ’’      ’’    ’’    sånger. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

30  Collan var finsk skolman och författare med ett stort fosterländskt intresse. Detta kom 
till uttryck i noveller med ämnen hämtade ur folklivet och mytologiska avhandlingar 
som bland annat publicerades i Helsingfors Morgonblad. Han var från 1841 redaktör för 
samma tidning och behandlade i den fosterländska frågor i den utsträckning som cen-
suren medgav. Bland annat menade han att den finska befolkningen hade rätt att ”höra 
Guds och lagens ord tolkas på sitt eget språk” (Nordisk familjebok. Konversationslexikon 
och realencyklopedi, 1880 s. 465f.). Det var med anledning av Collans avhandling De re-
formationis in fennia inittiis (Om begynnelsen av reformationen i Finland) som hans och 
Stephens brevväxling inleddes i början av juli 1843 (NB Coll.37.13, Brev från George 
Stephens till Fabian Collan, Stockholm 5.7.1843). 

31  Utläses ”Titulären”. 



 

198 

 Vaggvisor. De sednare med melodi ty att Finland äger Vaggvisor 
med melodi är säkert. För öfrigt inga finska folkmelodier äro utgifna. 
 De finska bidrag kunde troligtvis medföljas utaf Svenska 
Öfversättningar. 
 Alla depenser skola tacksamt lyvideras. 
 Kanske jag kunde få en remiss i år, åtminstone utaf tryckta 
Svenska visor tc. Glöm icke skrifna dylika om gamla. Förlåt att jag 
gifver så mycket besvär.32 
 

Av brevet framgår att Stephens var intresserad av skillingtryck, hand-
skrivna vis- och gåtböcker, finska barn- och folksagor/sånger, särskilt 
vaggvisor, och finska melodier från tidsperioden 1500–1800. I brevet 
framgår också att anledningen var att han behövde material för ”ett par 
arbeten på Engelska”. I ett senare brev från oktober samma år utvecklar 
Stephens detta ytterligare: 

 
Angående Visorna, Sagorna tc. får jag vidare förklara min mening: – 
 Jag håller på med ett stort arbete på Engelska, öfver ”The Ancient 
Popular and Champion Songs and Ballads of Scandinavia [Sverige, 
Norige, Danmark, och Svensk Finland] together with its Nursery and 
Lyrical Songs up to the present time.” – För ett sådant arbete måste 
jag naturligtvis skaffa mig: – 
 1. Så många Varianter utaf äldre, och äldre i allmänhet, som jag 
kan möjligtvis få, då för en utländsk läsare man måste välja den text 
som passar bäst, utan afseende på sådana linguistiska egenheter som 
kan hafva värde för Norden sjelf. 
 2. Måste jag skaffa mig en, om möjligt, fullständig samling nyare 
[ifrån 1500 talet, der den äldre Visan egentligen slutar, tills våra 
dagar] Visor, för att sedan kunna välja hvad som passar för mitt 
ändamål. 
 3. Äfven måste jag annamma så många äldre skrifna Vis-böcker 
jag kan få, då man finner här, ibland, saker utaf värde uti en Lyrisk 
synpunkt – till och med om man icke skulle hitta på äldre kämpar-
visor tc. ibland. 
 Följaktligen, har jag beslutat samla en komplett series Svenska 
Folk-Visor, ifrån 1500 talet tills 1843, och har redan en högst talrik 
och märkvärdig och dyrbar samling, – visst 3 gånger större än någon 
samling uti Sverige eller annorstädes.33 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

32  NB Coll.37.13, Brev från George Stephens till Fabian Collan, Stockholm 15.9.1843. 
33  NB Coll.37.13, Brev från George Stephens till Fabian Collan, Stockholm 10.10.1843, 

understrykningar enl. original. 
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Detta brev är långt och vältaligt. Utöver kommentaren om att han redan 
har en ”högst talrik och märkvärdig och dyrbar samling” av visor – för-
modligen skillingtryck – får vi veta att Stephens samlat tryckta folksagor, 
samt upptecknat sådana ”ifrån mundtlig föredrag”. Han anger också att 
hans samling uppgår till över hundra stycken tidigare outgivna folk- och 
barnsagor och att den samlingen ”öfverträffar vida Cavalli och Bäck-
ströms förråd”.34  

Brevväxlingen mellan Stephens och Collan visar att den förre redan 
före mitten av 1843 hade planer på att i olika former publicera skandina-
viska folkminnen. Han nämner dessutom i oktober samma år att han, 
Hyltén-Cavallius och Bäckström arbetar med ett gemensamt projekt att 
ge ut en samling med svenska folksagor. I det sista bevarade brevet från 
december 1843 framgår att upplägget ändrats till att Stephens och Hyl-
tén-Cavallius inriktat sitt arbete på den muntliga ”Svenska Folk-sagan” 
medan Bäckström ”håller på med den tryckta”.35 

Dessa planer ingick i det som Hyltén-Cavallius kallade sitt ”litterära 
program”. Det innebar att han tillsammans med Stephens dels skulle ge 
ut en samling med sagor, dels ge ut en större utgåva med visor. Det sena-
re projektet resulterade i första delen av Sveriges historiska och politiska vi-
sor.36 Några andra delar kom aldrig ut.37 Det enda samarbete som Step-
hens nämner i breven till Collan rör sagorna. Möjligen utmejslades sago-
projektet mer konkret redan under hösten 1843 i jämförelse med ut-
givningsplanerna för visorna. 

Det är dock värt att notera att Stephens uppger att han gjort egna in-
samlingar och uppteckningar innan Hyltén-Cavallius utformade sitt litte-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

34  NB Coll.37.13, Brev från George Stephens till Fabian Collan, Stockholm 10.10.1843, i 
original är ”Cavalli” och ”Bäckströms” understrukna. 

35  NB Coll.37.13, Brev från George Stephens till Fabian Collan, Stockholm 12.8.1843. 
36  Hyltén-Cavallius beskriver detta närmare i Ur mitt framfarna lif. Hågkomster och 

anteckningar, 1929 s. 107f. 
37  De kommande delarna skulle enligt ett brev från Stephens till Hyltén-Cavallius ha 

följande innehåll: andra delen – fortsättning på Sveriges historiska och politiska visor, 
tredje delen – mytiska visor och kämpevisor, fjärde delen – lyriska visor och barnvisor 
(”We print those which we have, which are all new or better or older texts, and give 
the melodies. The whole is ready, or was then I left, and will give you little trouble.”). 
Stephens anger också att de skall ge ut en femte och en sjätte del men specificerar inte 
vad dessa skall innehålla (KB L.26:1a, Brev från George Stephens till Gunnar Olof 
Hyltén-Cavallius, Köpenhamn 8.4.1854). 
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rära program.38 Att Stephens intresse för visor, skillingtryck och sagor 
med mera är något som uppstod i och med att Hyltén-Cavallius lade upp 
riktlinjerna för sitt program stämmer alltså inte. Av breven till Collan att 
döma verkar det som om Stephens själv planerade att ge ut folkvisor och 
folksagor för en engelskspråkig publik. Delvis hade Stephens redan 1840 
gjort detta i samband med en artikel i Foreign Quartely Review, i vilken 
han diskuterar och refererar svenska balladutgåvor.39 Hans intresse för 
ballader sträcker sig bakåt till åtminstone slutet av 1830-talet. Bland annat 
ingår det översättningar av svenska balladtexter i hans engelska över-
sättning av Fritiofs saga.40 Men utifrån korrespondensen går det inte att 
styrka att Stephens vid 1830-talets slut själv hade börjat samla på ballader 
(eller andra visor), inte heller att de första grundplåtarna till manuskript-
samlingen lades redan då. 

I samlingen förekommer ett antal årtalsangivelser. De flesta av dem är 
hänvisningar till andra publikationer och manuskript, men några är 
uppenbarligen datum skrivna av Stephens. De två äldsta anger årtalet 
1841, vilket troligen är det datum när samlingen tidigast börjar ta form.41 
Det är troligt att Stephens arbete med att samla in visor blev mer in-
tensivt från 1843 och framåt i och med att han blev involverad i Hyltén-
Cavallius litterära program. 

Uppgifter om vad som sedan hände med Stephens samlingar efter 
brevväxlingen med Collan 1843 förekommer endast sporadiskt. Vi vet 
från andra brev att Stephens försökte samla ytterligare material genom 
att utnyttja sina kontakter. Flertalet av dessa förfrågningar gjordes vid 
mitten av 1840-talet. Främst verkar han dock ha efterfrågat sagor och i 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

38  Hyltén-Cavallius uppger att han lade upp planerna för detta den 16 september 1843, 
det vill säga dagen efter att Stephens skickade sitt brev om vad han vill samla in till 
Collan (Hyltén-Cavallius, 1929, s. 108). Brevet styrker för övrigt Hyltén-Cavallius 
datumangivelse genom att Stephens meddelar Collan att ”Cavallius hemkommer 
imorgon ifrån sin utländska tur” (NB Coll.37.13, Brev från George Stephens till Fabian 
Collan, Stockholm 15.9.1843). 

39  Stephens, ”The Old Popular Ballads and Songs of Sweden”, Foreign Quartely Review, 
1840. Här har han bland annat översatt en version av ”Hillebrand” med 39 strofer 
(Stephens, 1840, s. 41ff.). 

40  Se Tegnér, Frithiof’s Saga, a Legend of the North, 1839. Den första svenska utgåvan utkom 
1825. 

41  GSMS 297 (”King Vallemo and little Kerstin”) och 401 (”Lady Grimhild’s Revenge”). 
Anledningen till att dessa är daterade är troligen att det är Stephens egna översättning-
ar, vilket jag återkommer till nedan. Jfr Persson, 2005, s. 33. 
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samband med detta också visor. En av dem han hade kontakt med var 
Per Magnus Arvid Säve, som i december 1845 skriver till Stephens: 

 
Det löfte, jag under Köpenhamnsresan dels enskildt gaf Tit. att samla 
Folk-sagor (och Wisor), dels mera i allmänhet Resesällskapet, att 
neml. taga vara på o afteckna den mest värdiga Rune-stenen här-
städes –, har jag ingalunda förgätit, utan endast alltför länge måst 
uppskjuta i anseende till alltför trägare tjenste-åliggande o ständig 
sysselsättning med enskildta lektioner. […] Hvad åter beträffar folk-
sagorna (och wisorna), hafva Lector N. Reinicke och jag ej varit 
overksamma […] Med verkligt nöje o lifligt intresse vilja både Rei-
nicke o jag vara Hrr Stephens & Cavallius till hjelp i att uppspåra o 
anteckna våra gamla Folk-myther, Sagor, [otydbart, pappret förstört, 
min anm.] m.m., om bara tillräcklig tid och insigt i saken stodo oss till 
buds. Och vi tror ock, att här på Gotland kanske rika skatter af folk-
sägner m.m. finnas; visorna tycktes vara mera gemensamma för hela 
Norden.42 
 

Av korrespondensen framgår också att Stephens och Hyltén-Cavallius 
verkar ha haft större framgång med sina förfrågningar efter sagor än efter 
visor. 

Uppgifter om hur samlingen förändrades under andra hälften av 1840-
talet fram till Stephens flytt till Köpenhamn 1851 framkommer delvis i 
Stephens brev till Svend Grundtvig. I september 1846 skriver Stephens 
att i jämförelse med Grundtvigs så är hans egen samling liten, men att 
den i jämförelse med Kungliga bibliotekets är stor.43 Sannolikt är det 
skillingtryckssamlingen som Stephens beskriver här. Ett år senare beklag-
ar sig Stephens för Grundtvig att han och Hyltén-Cavallius enbart har va-
rianter av redan kända sånger och att han själv dessutom enbart har två 
eller tre ballader som är ”really new in subject and treatment”. I brevet 
ger han också en intressant inblick i samlingens tillstånd: 

 
Besides this, all my Collections are lying (printed and written mas-
ses) in the greatest confusion, and it is impossible to put my hand 
upon anything specifically without going through the whole.44 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

42  KB Dep. 189, Brev från Per Magnus Arvid Säve till George Stephens, Visby 18.12.1845, 
understrykningar enl. original. 

43  DFS 1910/33, Brev från George Stephens till Svend Grundtvig, Stockholm 12.9.1846. 
44  DFS 1910/33, Brev från George Stephens till Svend Grundtvig, Stockholm 23.7.1847. 
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Utöver att han här anger att hans samlingar inte är i ordning, skiljer han 
alltså de tryckta visorna från de handskrivna. 

I oktober 1848 hade arbetet med de svenska balladerna kommit så pass 
långt att Stephens uppmanar Grundtvig att komma till Stockholm och ta 
del av dem.45 I ett brev från maj 1851 upprepar Stephens uppmaningen: 

 

Az a furðer inducement I beg to inform you, ðat you must come 
wheðer you will or not, for ðat you cannot edit your Danish balladz 
till you have gone þro my Swedish collectionz which will be in full 
order for publication by ðe time you come.46 
 

Två veckor senare skriver Stephens att Grundtvig måste gör allt som står 
i hans makt för att ta sig till Stockholm för att se balladerna: 

 

Seriously, you must come to Stockholm. All my Swedish Ballad-
Collections will remain in Stockholm when I go to Denmark, partly 
because ov ðe printing ov our Ballad-work, and partly becauze ðe 
broad-sheets form too rare & valuable a collection to be taken from 
ðe country. I have ðerefore made ðem over to Klemming, in trust for 
ðe Royal Library here.47 
 

När Stephens senare samma år flyttar till Köpenhamn lämnar han, precis 
som framgår av brevet, kvar en samling med visor i Stockholm. Syftet 
med detta var att underlätta det fortsatta arbetet med att trycka de re-
sterande banden av det större verk med visor som Sveriges historiska och 
politiska visor var den första delen av.48 Den kvarlämnade samlingen har i 
tidigare forskning omtalats som tryckmanuskripten till de kommande 
delarna av verket och motsvarar i dag Vs 3. Bengt R. Jonsson anser i sin 
avhandling Svensk balladtradition I att det är troligt att tryckmanuskripten 
var färdigställda någon gång runt år 1850 och att de flesta av renskrifter-
na i Vs 3 utförts av Stephens innan han flyttade till Köpenhamn.49 Ste-
phens korrespondens styrker detta antagande. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

45  DFS 1910/33, Brev från George Stephens till Svend Grundtvig, Stockholm 15.10.1848. 
46  DFS 1910/33, Brev från George Stephens till Svend Grundtvig, Stockholm 1.5.1851, 

stavning och understrykningar enl. original. Detta brev är ett slående exempel på Ste-
phens oortodoxa ortografi, som han troligen tillämpade i akt och mening att få engels-
kan att likna isländskan, dvs. det mest ålderdomliga av de nordiska språken.  

47  DFS 1910/33, Brev George Stephens till Svend Grundtvig, Stockholm 13.5.1851, stav-
ning och understrykningar enl. original. 

48  Jfr Jonsson, Svensk balladtradition I Balladkällor och balladtyper, 1967, s. 529, se även Eriks-
son, 2008, denna antologi. 

49  Jonsson, 1967, s. 529. 
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Utöver de skillingtryck som var för sällsynta och värdefulla för att ta ut 
ur landet och som Stephens överlämnade till Kungliga biblioteket, fram-
kommer i hans korrespondens med Klemming att han också lämnade 
kvar en dubblettsamling (denna skillingtryckssamling kallar Stephens för 
sin ”Duplicate-collection”).50 Det enda han fick med i samband med 
flytten till Köpenhamn var en handfull yngre tryck. År 1853 efterfrågar 
Stephens sina dubbletter av skillingtryck och vill ha dem skickade till 
Köpenhamn.51 Detta skedde också, men det är oklart när. Med stor 
sannolikhet är denna dubblettsamlingen det som i dag kallas för George 
Stephens skillingtryckssamling.52 

Av brev från Stephens till Klemming år 1859 framgår att ytterligare en 
samling med visor sändes från Stockholm till Köpenhamn så att Svend 
Grundtvig fick tillgång till den i anslutning till sitt arbete med Danmarks 
gamle Folkeviser. Även om det enbart är Stephens svarsbrev till Klemming 
som finns bevarade framgår tydligt att det här gäller Hyltén-Cavallius 
och Stephens tryckmanuskript, det vill säga nuvarande Vs 3. I breven 
framgår också att Klemming vill att materialet skall returneras till Stock-
holm, något som Stephens motsätter sig: 

 
As to the ”Visor”. […] As to their being kept so long, I cannot see 
what harm there is in that, as long as they are not used or wanted i 
Stockholm. They belong (I do not speak of the printed ones, given by 
me to you and eventually to the Swedish National Library) to me 
and Cavallius, NOT to any Library whatsoever. They were merely 
left in Stockholm on the supposition that they would be printed. As 
the printing has been stopped (why, I do not know) they are not 
wanted in Stockholm. – Here, they are kept, not in Grundtvig’s house 
but in the University Library.53 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

50  Se t.ex. KB Ep K 3:12, Brev från George Stephens till Gustaf Edv. Klemming, 
Köpenhamn 3.5.1854. 

51  KB Ep K 3:12, Brev från George Stephens till Gustaf Edv. Klemming, Köpenhamn 
6.8.1853. 

52  Detta antagande stärks av Danielsons genomgång av skillingtryckssamlingen. Hon 
konstaterar att de ”tryck som gavs till biblioteket i Växjö var sådana som Kungliga 
biblioteket redan hade (eller borde haft [p.g.a. reglerna om pliktexemplar min anm.]” 
(Danielson, 2001, s. 21). 

53  KB Ep K 3:12, Brev från George Stephens till Gustaf Edv. Klemming, Köpenhamn 
4.2.1859, understrykningar enl. original. 
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I den följande brevväxlingen mellan Klemming och Stephens framgår 
varför manuskriptsamlingen och Vs 3 har de utseenden som de har i dag. 
Som i följande brev från Stephens till Klemming, skrivet i augusti 1859: 

 

Apropos. I am going to send the whole collection back. For this 
purpose I am copying it all. But my own transcripts from public ma-
nuscripts in Stockholm or Upsala tc – my own property – I keep, put-
ting in their sted a memorandum of the ms. page & place tc. On this 
way there will be 2 copies of the texts. I send back (after copying) all 
the flyg-blad texts. How long it will take me to copy the whole 
collection I cannot say. I work as hard as I can.54 
 

Stephens sände inte omgående tillbaka de utlånade visorna till Stock-
holm. Först kopierade han delar av nuvarande Vs 3 för egen räkning, 
vilket förklarar varför delar av manuskriptsamlingen består av avskrifter 
från Vs 3.55 I nuvarande Vs 3 fanns vid den här tidpunkten dessutom ett 
flertal transkriptioner från offentliga manuskript och handskrifter som 
Stephens gjort i Stockholm och Uppsala. Dessa ansåg han var hans 
privata egendom. Därför tillvaratog han dem och i deras ställe satte han 
istället in en hänvisning med uppgifter om ”the ms. page & place tc.”. 
Flera av uppteckningarna i manuskriptsamlingen är transkriptioner från 
andra handskrifter, och det är troligen dessa som Stephens tog tillvara för 
egen räkning. Detta förklarar dessutom de hänvisningar som finns till 
olika manuskript i Vs 3. 

Stephens anger också att han skall skicka tillbaka skillingtrycken efter 
att ha kopierat dem. Troligen utgör dessa kopior större delen av skilling-
trycksavskrifterna i samlingen. Förmodligen rör det sig om tryck som till-
hörde Kungliga biblioteket och som Stephens hade tillgång till i Köpen-
hamn. Det verkar alltså sannolikt att den ursprungliga sändningen från 
Stockholm också innehöll skillingtryck, möjligen de som Stephens före 
flytten till Köpenhamn skänkt till biblioteket. 

Själv uppger Stephens i ett brev till Hyltén-Cavallius i december 1859 
att han på uppmaning av Svend Grundtvig kopierar flera av balladerna 
för dennes räkning.56 I samma brev meddelar Stephens att Grundtvig 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

54  KB Ep K 3:12, Brev från George Stephens till Gustaf Edv. Klemming, Köpenhamn 
10.8.1859, understrykningar enl. original. 

55  Jfr även Kværndrup, ”Ridderen, jomfruen og den tredje. Studier i Växjö-samlingens 
ballader”, 2008, denna antologi. 

56  KB L.26:1a, Brev från George Stephens till Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, Köpenhamn 
27.12.1859. 
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skall returnera balladerna följande vår. Löftet återupprepas i ett brev till 
Hyltén-Cavallius i februari 1860.57 Grundtvig sänder i juni samma år till-
baka samlingen till Kungliga biblioteket.58 

I juli 1860 skriver Stephens till Klemming att han kopierat det som han 
varit intresserad av. Han poängterar också att av det återsända materialet 
är det enbart skillingtrycken som tillhör Kungliga biblioteket, resten är 
hans och Hyltén-Cavallius egendom. Han uppmanar också Klemming att 
ge detta material till Hyltén-Cavallius, förmodligen i syfte att denne skul-
le återuppta arbetet med att publicera visorna.59  

Genom ett brev från Stephens till Klemming ett år senare får vi en upp-
fattning om omfånget av Stephens samlingar vid början av 1860-talet, 
efter att han returnerat material från Köpenhamn till Stockholm: 

 
I have not in any way ”inskränkt” my collection [efter att ha sänt ma-
terial till Kungliga biblioteket, min anm.]. On the contrary. But of 
course I had a good many before. It is not easy to say how long my 
collection of Ballads & Tales is in all measure, as it is distributed in 
various places in my library, but it is very considerable.60  
 

Av genomgången framkommer hur manuskriptsamlingen hanterades av 
Stephens från början av 1840-talet till åren runt 1860. Brevväxlingen med 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

57  KB L.26:1a, Brev från George Stephens till Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, Köpenhamn, 
22.2.1860. Av en brevväxling mellan Stephens och Hyltén-Cavallius under mitten av 
1880-talet framgår det att nuvarande KB Vs 4 tillsammans med ett manuskript, okänt 
vilket, lånats av Grundtvig. Följande utdrag är från ett brev från Stephens skrivet året 
efter Grundtvigs död: ”We shall see what will be the result with regard to the ms. you 
lent Grundtvig. As his wife is beridden and helpless, the whole is in the hands of Hr 
Lynge, who will do what he can.” (KB L.26:1a, Brev från George Stephens till Gunnar 
Olof Hyltén-Cavallius, Köpenhamn 20.2.1884, understrykning enl. original). Under 
slutet av 1884 meddelar Gustav Klemming till Hyltén-Cavallius att ”urkunden” samt 
samlingen ”Svenska Folkvisor samlade 1834–184*” (d.v.s. nuvarande Vs 4) finns på KB 
”i godt behåll, lemnad 16 Aug. 1880” (KB L.26:1a, Brev från Gustav Edv. Klemming till 
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, Stockholm 29.11.1884). 

58  KB Ep K 3:5, Brev från Sven Grundtvig till Gustaf Edv. Klemming, Köpenhamn 
28.6.1860. 

59  KB Ep K 3:12, Brev från George Stephens till Gustaf Edv. Klemming, Köpenhamn 
13.7.1860. Stephens återupprepar dessutom sitt tidigare brev, och klargör att han tagit 
ut sina egna transkriptioner ur samlingen och ersatt dem med hänvisningar. 

60  KB Ep K 3:12, Brev från George Stephens till Gustaf Edv. Klemming, Köpenhamn 
15.12.1861, understrykningar enl. original. Av brevet framgår att Klemming har ifråga-
satt om Stephens verkligen har skickat tillbaka allt som sänts till Köpenhamn. 
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Klemming ger dessutom viktiga vägledningar till förståelsen av några av 
samlingens delar: 

 
I) Manuskriptsamlingens avskrifter av Stephens och Hyltén-

Cavallius tryckmanuskript (nuvarande Vs 3). 
II) Stephens egna transkriptioner från offentliga manuskript förvara-

de i Stockholm och Uppsala. Dessa motsvaras av hänvisningar i 
Vs 3. 

III) En större mängd med skillingtrycksavskrifter som Stephens 
gjorde åren runt 1860. 

 
Dessutom anger Stephens att han redan innan han gjorde sina avskrifter 
och tog vara på sina transkriptioner hade en egen samling av, ”Ballads & 
Tales”. Det är alltså möjligt att denna ingår i samlingen än i dag. Av brev 
från Collan framgår vidare att denne sände uppteckningar med finska 
visor till Stephens. I brevväxlingen framkommer dessutom att Stephens 
gjort egna uppteckningar. Här kan två frågor ställas: Finns de finska 
visorna från Collan med i manuskriptsamlingen? Hur är det med Ste-
phens egna uppteckningar, är de bevarade? 

Pikturer i samlingen 
Att närmare utreda vilka personer som på något sätt, direkt eller indi-
rekt, bidragit till samlingen har visat sig vara en framkomlig väg att få 
bättre kunskap om dess tillkomst. Ett sätt att utreda deras identitet är att 
studera de pikturer som finns representerade. Dessa kompletterar där-
med den information som korrespondensen ger om samlingen.61 

Samlingen innehåller exempel på flera pikturer. Bland dessa är Step-
hens karaktäristiska handstil inte helt oväntat totalt dominerande. Men 
även Hyltén-Cavallius piktur förekommer på flera ställen, både singulärt 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

61  Arbetet med att definiera pikturerna i samlingen har skett i två steg. Första steget 
bestod av att definiera händerna och namnge dem med Hand 1, Hand 2 etc. Samma 
procedur har notpikturerna genomgått (Not 1, Not 2 etc.). I andra steget har dessa jäm-
förts med andra källor som med säkerhet kunnat knytas till de olika personerna. 
Främst har KB Vs 3, KB Vs 4 samt uppgifter i SMB använts. Om inte annat anges är det 
dessa som använts vid identifieringen av de förekommande pikturerna. I vissa fall har 
det varit nödvändigt att komplettera med annat jämförelsematerial, särskilt korrespon-
dens. Detta anges vid respektive piktur.  
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och tillsammans med Stephens.62 I de senare fallen är det i regel Stephens 
som skrivit den inledande texten, till exempel ingress och första strofen, 
och sedan har Hyltén-Cavallius kompletterat med resten av uppteck-
ningen. Troligtvis är det spår av deras samarbete under 1840-talet som 
återspeglas här. I de fall Stephens och Hyltén-Cavallius pikturer återfinns 
på samma manuskriptblad med ballader har det varit möjligt att under-
söka om dessa ballader också finns i Vs 3. En sådan genomgång visar att i 
stort sett samtliga av dessa finns både i manuskriptsamlingen och i Vs 3, i 
flera fall också i Vs 4. Detta styrker antagandet att det här är fråga om 
resultatet av Stephens och Hyltén-Cavallius samarbete. Det är därför 
troligt att just dessa manuskript tillkommit under 1840-talet, förmodligen 
från 1843 och framåt.  

Dessutom förekommer Hyltén-Cavallius piktur singulärt på flera stäl-
len. Bland annat är dansleksamlingen helt och hållet skriven av honom. 
Om den är i original eller är en avskrift av en förlaga har inte gått att av-
göra och därmed inte heller varför den i dag utgör en del av Stephens 
privatsamling. Men det innebär att den som är intresserad av Hyltén-
Cavallius insamlingsverksamhet här har tillgång till ytterligare material 
att studera. 

De övriga pikturer som förekommer i samlingen återfinns enbart på ett 
fåtal ställen, ibland enbart på ett eller ett par blad. Några av dessa har 
gått att identifiera. Hit hör bland annat två manuskriptblad skrivna av 
Carl Säve.63 Dessutom finns en handfull manuskriptblad efter Carl 
Fredrik Cavallius, far till Gunnar Olof Hyltén-Cavallius.64 Ett av bladen 
är sannolikt skrivet av Svend Grundtvig.65 Ett annat blad är daterat och 
undertecknat av en person vid namn N. P. Christensén, och vistexten på 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

62  Vid den första genomgången av handstilarna föreföll de vara fler än de i verkligheten 
är. Noggrannare jämförelser mellan dessa och andra källor har visat att flertalet av 
dem bör kopplas till Hyltén-Cavallius. Svårigheten att fastställa detta beror på att 
Hyltén-Cavallius inte har en enhetlig handstil. Det finns i manuskriptsamlingen och i 
bland annat Vs 4 flera exempel på att han har varierat sin handstil (till exempel sättet 
att skriva vissa bokstäver och ord) inom samma uppteckning, men där det står helt 
klart att uppteckningen i sin helhet är skriven av en person. 

63  GSMS 154 (”Ugglevisan”) och 914 som är en gotländsk saga. För att identifiera hand-
stilen har följande brev använts: LUB Brevsamling. G. Stephens, Brev från Carl Fredrik 
Säve till George Stephens, Varberg 20.7.1862. 

64  GSMS 279, 423 och 540. För att identifiera handstilen har följande brev använts: KB 
L.26:2l, Brev från Carl Fredrik Cavallius till Sophie Hyltén-Cavallius 2 maj u.å. och u.o. 

65  GSMS 492. För att identifiera handstilen har följande brev använts: KB Dep. 189:4, Brev 
från Svend Grundtvig till George Stephens, u.å. och u.o. 
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samma blad är troligen skriven med samma handstil.66 Detsamma gäller 
uppteckningen av ”Den listige Räfven” från nordligaste Finland som är 
undertecknad med namnet J. A. Bergman.67 Utöver dessa finns även en-
staka ännu inte identifierade handstilar som bidragit med texter. 

Genomgången av pikturerna har också medfört att ett mindre material 
med uppteckningar av ballader och visor från Västmanland kunnat ur-
skiljas (fortsättningsvis kallat för Västmanlandsamlingen). Totalt rör det 
sig här om tretton ballader och visor, därtill fragment av enstaka visor 
och ballader på baksidan av några av bladen.68 Dessa uppteckningar är 
skrivna av samma hand. Vem som har skrivit dessa är ännu inte fast-
ställt.69 

I samlingen finns däremot ingen piktur som liknar Fabian Collans. 
Naturligtvis kan han ha sänt material som i sin tur varit nedtecknat av en 
annan person. Men inte heller ett större antal manuskriptblad som kan 
knytas till en oidentifierad handstil och som motsvarar Collans beskriv-
ning av materialet återfinns.70 Följaktligen så saknas det finska materialet 
som Collan sände till Stephens hösten 1843. Visserligen kan sändningen 
från Collan mycket väl ha varit en del av Stephens samling, men som av 
olika skäl försvunnit, införlivats i någon av hans andra samlingar eller 
kanske till och med skänkts bort; märk väl att inget i Stephens korrespon-
dens bekräftar något av dessa antaganden. 

George Stephens har även skrivit de flesta av melodierna och hans not-
skrift är, precis som hans handstil, lätt att känna igen. En annan notskrift 
som förekommer på flera ställen är Gunnar Olof Hyltén-Cavallius ganska 
ojämna och spretiga piktur. Endast ett fåtal av melodiuppteckningarna 
kan med säkerhet kopplas till honom.71 Dessutom finns fem manuskript-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

66  GSMS 479. 
67  GSMS 855. 
68  Se GSMS 209, 277, 326, 380, 415, 418, 476, 687, 753, 781, 782 och 843. 
69  Flera av de sedan tidigare okända balladuppteckningarna och balladmelodierna är 

från denna samling. 
70  Bland annat kommenterar Collan i ett av sina brev en uppteckning som han kallar ”No 

23” som enligt brevet är den enda visan i hans sändning till Stephens som är på runo-
meter ”såsom den äkta Finska bonden oftast brukar” (KB Dep. 189:3, Brev från Fabian 
Collan till George Stephens, Helsingfors 14.10.1843, i original är ”äkta Finska” under-
struket). Det har inte gått att finna en motsvarande numrering i manuskriptsamlingen 
som kan överensstämma med beskrivningen. 

71  Melodierna i dansleksamlingen, liksom texterna, är emellertid med stor sannolikhet 
skrivna av Hyltén-Cavallius. 
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blad med arrangerade melodier, där Stephens har skrivit titeln men där 
noterna är skrivna av tonsättaren Bengt V. Hallberg.72 

Genomgången av pikturerna, både för texter och melodier, visar alltså 
att det utöver Stephens främst är Hyltén-Cavallius handstil som är repre-
senterad. Övriga personer som har identifierats ingår alla i Stephens nät-
verk av personer intresserade av visor och ballader. Hit hör till exempel 
Carl Säve, Bengt V. Hallberg och Svend Grundtvig. Dessutom ingår i 
samlingen uppteckningar gjorda av Carl Fredrik Cavallius. Om Stephens 
fått dessa direkt från honom eller via sonen framgår inte. I sitt sökande 
efter sagor och visor hade Stephens kontakter med flera personer. Breven 
från dessa är huvudsakligen daterade till mitten av 1840-talet och för-
modligen är det främst under denna period som uppteckningar och av-
skrifter gjorda av andra än Stephens och Hyltén-Cavallius införlivats i 
samlingen. 

Utöver att pikturerna ger en inblick i vilka personer som bidragit med 
uppteckningar, ger de också ytterligare ledtrådar i arbetet med datering-
en av samlingen. Framför allt gäller detta de uppteckningar som sanno-
likt inte ingick i de renskrifter Stephens gjorde i Köpenhamn runt 1860. 
Det kan antas att manuskriptblad som innehåller både Stephens och 
Hyltén-Cavallius pikturer och där deras respektive bidrag hör ihop har 
tillkommit före Stephens flytt till Danmark.73 Dessa gjordes förmodligen i 
samband med förarbetet till Sveriges historiska och politiska visor. Det finns 
inte heller något i Stephens korrespondens som antyder att han hade 
hjälp av Hyltén-Cavallius eller någon annan när han runt 1860 för eget 
behov i Köpenhamn gjorde avskrifter ur nuvarande Vs 3. 

Samlingens källor 
De källor som Stephens hänvisar till ger också ledtrådar till samlingens 
datering. En genomgång av dessa sätter dessutom samlingen i relation 
till andra samlingar och publikationer. På så sätt visar källhänvisningar-
na i vilken större kontext den ingick och bör bedömas utifrån. Bengt R. 
Jonsson påpekar i sin genomgång av Vs 3 att de källor som användes av 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

72  GSMS 134, 145, 759, 865 och 867. För identifiering har exempel på Hallbergs notpiktur 
använts från SVA 843, Släkten B. Vilh. Hallbergs samling. 

73  I flera fall förekommer Stephens piktur ihop med andra, men i dessa fall är det uppen-
bart att Stephens bidrag tillkommit i ett senare skede, ofta i form av en titel, ingress 
eller kommentar. Dessa manuskript kan därmed inte dateras utifrån det resonemang 
som förs här. 
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Hyltén-Cavallius och Stephens vid sammanställandet av deras tryck-
manus var av flera olika slag, såsom uppteckningar gjorda av Hyltén-Ca-
vallius, äldre manuskript, skillingtryck och material från andra upp-
tecknare.74 Motsvarande blandning av olika källor finner vi även i manu-
skriptsamlingen, vilket inte heller är konstigt då den har ett nära för-
hållande till Vs 3. Flera av källhänvisningarna anger varifrån en viss upp-
teckning är hämtad, men för många av uppteckningarna finns emellertid 
inga uppgifter angivna över huvud taget. Av de ballader som saknar 
källhänvisningar återfinns flera i Vs 3 och Vs 4. 

När Stephens hänvisar till källor och publikationer har han minst två 
syften.75 Dels ger han upplysningar om varianter till olika visor och sagor 
som förekommer i tidigare publikationer, dels använder han tidigare 
publikationer, handskrifter och manuskript som underlag till sina egna 
avskrifter. Den första gruppen med källhänvisningar visar att Stephens 
hade god översikt över den samtida utgivningen av folkloristiskt materi-
al i Norden och Europa.76 På flera ställen sammanställer han likheter och 
skillnader mellan en svensk uppteckning av en visa och uppteckningar 
från andra länder.77 Motsvarande variantapparat använde Stephens även 
i andra sammanhang, inte minst i de utgåvor av medeltida texter som 
han gav ut i Svenska fornskriftsällskapets skriftserie. Även i Sveriges 
historiska och politiska visor inleds varje visa med en kommentar om vari-
anter.78 

Den andra gruppen med källhänvisningar ger besked om varifrån en-
staka uppteckningar är hämtade och refererar i större utsträckning till 
svenska utgåvor, manuskript och handskrifter. En del av uppteckningar-
na i denna grupp består enbart av en ingress och en hänvisning till vilka 
delar av till exempel en uppteckning som skall tas med från den aktuella 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

74  Jonsson, 1967, s. 528. 
75  Både Stephens och de andra bidragsgivarna till samlingen hänvisar till andra källor. 

Jag diskuterar här enbart Stephens hänvisningar om inte annat anges. 
76  Utöver nordiska publikationer använder han sig av och hänvisar till främst engelsk- 

och tyskspråkig litteratur. 
77  Se t.ex. GSMS 268 där tre varianter av samma visa, en från Tyskland och två från 

Holland, jämförs med varandra. 
78  Ett av flera exempel i boken är kommentaren till ”Kung Birger och Brunkes Förräderi. 

1318–19.” som inleds med: ”Detta ämne tyckes varit vidt besjunget fordom i Skandina-
vien, fast de ursprungliga visorna numera äro qvar endast i en nyare form” följt av 
hänvisningar till andra uppteckningar i Sverige, Danmark och Norge (Hyltén-
Cavallius & Stephens, 1853, s. 82). 
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samlingen. Motsvarande typ av hänvisningar förekommer i Vs 3. Från en 
del källor har hela eller delar av ballader och andra visor skrivits av. I 
några fall verkar Stephens också ha kompletterat en text från en samling 
med en hänvisning till en melodi från en annan. De källor som Stephens 
använder är främst handskrifter och manuskript förvarade vid olika 
bibliotek, svenska publikationer av folkloristiskt material med ballader 
och avskrifter av skillingtryck.79 

Flertalet av de handskrifter och manuskript som Stephens använt för-
varas på Kungliga biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek eller Kungli-
ga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens bibliotek i Stockholm 
(KVHAA).80 Enstaka källhänvisningar finns också till Gefle Gymnasii 
bibliotek,81 Göteborgs gymnasiebibliotek och universitetsbiblioteket i 
Köpenhamn. Främst är det handskrifter från Kungliga biblioteket han 
hänvisar till, vilket inte heller är konstigt, eftersom Stephens hade god 
tillgång till dessa och kunde återkomma till dem flera gånger.82 

De viktigaste källorna från Kungliga biblioteket är Adolf Iwar Arwids-
sons ”Handskrifter till Svenska fornsånger” samt ”Varianter till svenska 
fornsånger”.83 Stephens har gjort flera hänvisningar till dessa handskrif-
ter och också gjort ett flertal avskrifter av enskilda visor.84 I samlingen 
finns också ett tiotal manuskriptblad med avskrifter från Petter Rude-
becks handskrift ”Småländska Antiquiteter”. Bland övriga handskrifter 
från Kungliga biblioteket kan följande nämnas: ”Harald Olufssons Vis-
bok, 1570-talet”, ”Wichtiga Kyrkiosaker, Testamenta, Jordabref och Hus-
saker”, ”Buræi Collectanea”, ”En Vijsebook, sednare afdelningen ifrån 
1600-talet” och ”Mythiska Sånger, gammal handskriven vis-samling”. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

79  Uppgifter om de olika källorna är från manuskriptsamlingen. För att bekräfta vissa 
uppgifter, främst om utgivningsår, har Jonsson, 1967, använts. 

80  I dag ingår delar av arkivbeståndet från KVHAA i Antikvarisk-topografiska arkivet, 
Riksantikvarieämbetet (Arkivbestånd och sökmedel i ATA. Antikvarisk-topografiska arkivet 
hos Riksantikvarieämbetet, 2005, s. 4). 

81  Ingen av avskrifterna från Gävle har Stephens piktur. 
82  Torsten Persson skriver t.ex.: ”George var uppenbarligen utrustad med ett utmärkt 

språksinne och lärde sig svenska på kort tid. Han började fördjupa sig i medeltida 
handskrifter på Kungliga biblioteket, och utvecklades till stor auktoritet på området för 
tjänstemännen där.” (Persson, 2005, s. 11). 

83  Ingår numera i KB Vs 2 Handskrifterna till Arwidssons Svenska fornsånger. 
84  En av dem är ”Oste-knoppen” som behandlas av Byrman, ”Nyfyndet ’Osteknoppen’ –

språk, innehåll och tolkning”, 2008, denna antologi. 
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Från Uppsala universitetsbibliotek återfinns ett flertal avskrifter från 
”Gyllenmärs’ Vis-bok”85 från början av 1600-talet och några avskrifter 
från Palmsköldianian. Dessa avskrifter har huvudsakligen Stephens pik-
tur. Dessutom har han gjort avskrifter från fyra 1700-talssamlingar.86 

En viktig källa är samlingarna som förvarades på KVHAA, ofta an-
givet av Stephens med ”Vitterh. Hist. och Antiq. Akad.”. Hit hör Ludvig 
Borgströms handskrifter: ”Anteckningar 1843–5” samt ”Berättelse om 
dess resa i Vermland och Dalsland 1845”. Avskrifterna ur dessa är gjorda 
av både Stephens och Hyltén-Cavallius. Dessutom finns fyra avskrifter 
från manuskript som uppges att tidigare ha tillhört Götiska förbundet. 
Den mest frekvent använda källan från biblioteket är emellertid Levin 
Christian Wiedes samling. De flesta av avskrifterna från Wiedes upp-
teckningar är gjorda av Stephens och består främst av texter, men även av 
enstaka melodier. På en av skillingtrycksavskrifterna finns dessutom en 
melodihänvisning till Wiede.87 

Dessutom finns som nämnts ett flertal hänvisningar till och avskrifter 
ur nordiska och europeiska publikationer. En handfull av dessa är ut-
givna före 1800, men merparten från perioden 1806 till 1850. Övervägan-
de delen av de tryckta källorna är från 1830 och framåt. Knappt tio tryck-
ta källor som används eller hänvisas till i samlingen är från 1830-talet, 
närmare tjugo från 1840 till och med 1850. Dessutom finns ett tidningsur-
klipp från Bore daterat 20–21 januari 1851 med artikeln ”Om Julen och 
julstjernan i Helsingfors”. 

En av de svenska utgåvor som Stephens ofta hänvisar till och ibland 
också gör avskrifter ur är Erik Gustaf Geijers och Arvid August Afzelius 
Svenska folk-visor från forntiden (1814–1818). Hänvisningar finns också till 
Per Daniel Amadeus Atterboms ”Nordmannaharpan” utgiven 1816, Ar-
widssons Svenska fornsånger (1834–42) och Afzelius Afsked av swenska 
folksharpan (1848). I samlingen finns också ett antal urklipp ur Richard 
Dybecks Runa (1842–43 och 1847) och en avskrift från hans Svenska Vall-
visor och Hornlåtar utgiven 1846. Den yngsta publikationen med visor som 
anges är Axel Ståhls Filikromen (1850). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

85  Bröms Gyllenmärs visbok. 
86  Stephens kallar dem: ”Verelianska samlingen, foli-hds” daterad till början av 1700-talet 

– han menar att denna är felaktigt namngiven, ”Samlingar af Visor, Tom. II” från 1780-
talet, ”Samlingar av Visor, vol. 7, cirka 1770”, och ”Samlingar av Visor, Tom. VII” som 
han först daterat till 1770-talet men sedan ändrat till 1780-talet. 

87  GSMS 388. 
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Publikationer från andra länder använde Stephens främst som jämfö-
relsematerial, även om avskrifter av enstaka strofer förekommer. Till de 
utländska publikationerna hör bland annat Des Knaben Wunderhorn 
(1806–1808), utgiven av Achim von Arnim och Clemens Brentano, och 
Anthologi deutscher katholischer gesänge från 1831. Några av de engelska 
och danska utgåvorna har dock använts i större utsträckning än flera av 
de andra publikationerna. Hit hör danske Peter Grønlands Alte Schwe-
dische Volks-Melodien (1818). Stephens använde i första hand Grønland 
som melodikälla till texter från bland annat Geijer och Afzelius genom 
hänvisningar som ”Är melodin till visan hos GEIJER och AFZELIUS, III, 
175”.88 I samlingen ingår dessutom en melodi från Grønlands utgåva som 
är arrangerad och ”delvis korrigerad” av Bengt V. Hallberg.89 

Av de engelskspråkiga publikationer som Stephens hänvisar till bör 
nämnas särskilt Robert Jamiesons utgåvor med nordiska, främst danska, 
ballader översatta till engelska. Dessa publicerade Jamieson 1806, Popular 
Ballads and Songs, och 1814, ”Popular heroic and romantic ballads”.90 En 
jämförelse mellan Jamiesons båda publikationer och de engelska över-
sättningarna av ballader som finns i manuskriptsamlingen visar att en av 
dem är en direkt avskrift från Jamiesons Popular ballads och sex är hämta-
de från ”Popular heroic and romantic ballads”.91 

I Stephens avskrifter ur ”Popular heroic and romantic ballads” återges 
även Jamiesons layout: inledande titel på engelska följd av första strofen 
på originalspråket och därefter balladöversättningen. Samma layout har 
Stephens använt för ytterligare två engelska balladöversättningar som 
inte återfinns i någon av Jamiesons publikationer.92 De är dessutom för-
sedda med anteckningen ”George Stephens, Stockholm 1841”. Här rör 
det sig sannolikt om översättningar av en svensk respektive en dansk 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

88  GSMS 439. 
89  GSMS 145. 
90  Jamieson, Popular Ballads and Songs, tradition, manuscripts and scarce editions; with 

translations of similar pieces from the Ancient Danish Language and a few originals by the 
editor, 1806; och Jamieson, Robert, ”Popular and heroic and romantic ballads, 
translated from the northern languages, with notes and illustrations”, Illustrations of 
Northern Antiquities, from the earlier Teutonic and Scandinavian romances; being an abstract 
of the Book of Heroes, and Nibelungen Lay; with translations of metrical tales, from the Old 
German, Danish, Swedish, and Icelandic Languages with notes and dissertations, 1814. 

91  GSMS 414 är från Jamieson, 1806, GSMS 296, 298, 411, 413, 417 samt 853 från Jamieson, 
1814. 

92  GSMS 297 och 401. 
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ballad som Stephens gjort och där han använt Jamiesons utgåvor som 
förebild. 

I samlingen finns därtill många avskrifter av skillingtryck. De utgör för 
övrigt den enskilt största gruppen av manuskriptblad med angiven källa. 
Avskrifterna inleds i regel med information om att de utgör en avskrift 
från ett skillingtryck (”flygblad”, ”garlands”, ”chapsbook”). Därefter är 
skillingtryckets ingress återgiven tillsammans med den text som Step-
hens varit intresserad av. Ibland har han även markerat var illustrationer 
på skillingtrycken sitter. 

Flertalet av skillingtrycksavskrifterna är gjorda av Stephens, helt eller 
delvis. I de senare fallen har de slutförts av Hyltén-Cavallius. Utifrån min 
diskussion av manuskriptblad med både Stephens och Hyltén-Cavallius 
piktur kan det antas att dessa är gjorda i Stockholm före Stephens flytt till 
Köpenhamn. De övriga avskrifterna med enbart Stephens piktur är 
sannolikt huvudsakligen gjorda av honom i Köpenhamn åren runt 1860. 

Det äldsta skillingtrycket som finns i avskrift med angivet tryckår är 
från 1630, det yngsta från 1850.93 Flertalet är antingen från perioden 1601 
till 1650 eller från perioden 1801 till 1850. Bland de äldre avskrivna 
trycken är de flesta från 1640-talet, medan trycken från den senare 
perioden är relativt jämnt fördelade över åren. 

En jämförelse mellan Stephens skillingtrycksavskrifter och registranten 
till George Stephens skillingtryckssamling visar att avskrifterna komplet-
terar hans samling av tryck i original.94 Eva Danielson anger att det äldsta 
trycket i skillingtryckssamlingen, som med säkerhet kan dateras, är från 
1733. Därtill kommer en handfull tryck utan angivet årtal, som hon be-
dömer kan vara från sent 1600-tal men mer troligtvis är tryckta under 
1700-talet. Danielson skriver vidare att från 1760-talet fram till 1857 finns 
tryck från nästan varje år.95 Det innebär att avskrifterna antagligen var 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

93  GSMS 739 respektive 430. 
94  SVA Svenskt visarkivs register över George Stephens skillingtryck. 
95  Danielson, 2001, s. 17. Hon anger att över hälften av trycken i skillingtryckssamlingen 

är från 1842 eller tidigare och antar att Stephens samlande av visor som tidigast starta-
de 1843. Utifrån detta drar hon slutsatsen att de flesta av trycken före 1843 måste vara 
inhandlade från restlager eller i andra hand (a.a., s. 16f.). Det är förmodligen en rimlig 
slutsats för flertalet av trycken. Men eftersom det av korrespondens och liknande fram-
kommer att Stephens började samla visor före 1843, påbörjade han förmodligen att 
samla även skillingtryck tidigare än det året. Danielsons tidsangivelse till 1843 bör allt-
så tidigareläggas till åtminstone 1841, troligen ännu något tidigare. Det utesluter inte 
att Stephens också fick tag på skillingtryck via restlager och i andra hand senare. 
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viktiga komplement till de skillingtryck från 1600-talet som Stephens 
ägde och som han troligen hade svårt att få tag på i original.  

På några av manuskriptbladen förekommer hänvisningarna ”medde-
lad av” och ”efter mundtligt meddelande”. Ett tiotal av Stephens upp-
teckningar med någon av dessa hänvisningar uppges vara meddelade av 
Carl Säve.96 Dessutom finns ytterligare en uppteckning i den här gruppen 
med Säve som källa skriven av Hyltén-Cavallius.97 Det framgår inte om 
detta är avskrifter från Säves egna samlingar eller förmedlade av honom 
direkt till Stephens. 

Carl Säve var en av de personer som Stephens hade kontakt med un-
der lång tid. Uppteckningarna efter Säve verkar också vara från flera 
olika tillfällen, då Säve på dem tituleras magister, docent och slutligen 
professor.98 Stephens lärde känna Säve under studentmötet i Köpenhamn 
1845, och eftersom hänvisningen ”meddelad av” antyder att dessa upp-
teckningar härrör från en personlig kontakt dem emellan är de sannolikt 
införlivade i samlingen tidigast 1845 och fram till åtminstone 1859, då 
Säve utnämndes till professor i nordiska språk i Uppsala.99 Det verkar 
alltså som om en del av dessa uppteckningar tillkommit under den tid 
som Stephens bodde i Köpenhamn. 

Utöver materialet efter Säve finns även en uppteckning av ”Och bon-
den han körde till timmerskog” som uppges vara ”Communicated by 
miss Barthelson, Norrtelje”.100 Några andra uppteckningar, främst av sag-
or, uppges vara muntligt meddelade, men utan närmare uppgift om vil-
ken meddelare det rör sig om. Hit hör till exempel sagorna ”Hvarföre räf-
ven skriker” från Västmanland och ”Enslingen, eller Kärlekens seger” 
från Uppland, båda med Stephens piktur.101  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

96  Se t.ex. GSMS 565 ”Ifrån Gotland. Meddelad af Prof. C. SÄVE”. Det finns i samlingen 
även två uppteckningar skrivna av Carl Säve (jfr ovan). En av dem är ”Ugglevisan” på 
vilken Stephens tillfört kommentaren ”Meddelad af Herr Doc KARL SÄVE” (GSMS 
154).  

97  GSMS 733. 
98  Säve promoverades till filosofie doktor 1849 och förordnades samma år till docent i 

fornnordiska språket vid Uppsala universitet (Svenskt biografiskt handlexikon, 1906, 
s. 580). 

99  Svenska Familj-Journalen, 1866, s. 228 och Svenskt biografiskt handlexikon 1906, s. 580. 
100  GSMS 158. Se även SMB 248 E ”Bonden och kråkan” som är från KB Vs 3:4 nr 273 C. I 

SMB finns följande uppgift: ”’Meddelad af Mamsell C. Barthelson i Norrtelje.’ 
Sannolikt upptecknad på 1840-talet” (SMB, band 5:2, s. 163). 

101  GSMS 495 och 899. 
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En genomgång av åldern på de källor som finns angivna styrker alltså 
antagandet att manuskriptsamlingen huvudsakligen tillkommit under 
1840-talet och fram till Stephens flytt till Köpenhamn 1851. I de fall där 
det gått att kontrollera årtalen för källorna, främst tryckta källor och 
tryckår på skillingtrycksavskrifter, framkommer att den yngsta är från 
januari 1851.102 Publikationerna som använts på olika sätt är främst ut-
givna under 1840-talet, det vill säga parallellt med att Stephens huvud-
sakliga arbete med samlingen kan antas ha pågått. Ytterligare en slutsats 
som kan dras utifrån källhänvisningarna är att samlingen innehåller ma-
terial från så tidigt som 1361 (”Gammal Gotländsk Fastelags-lek”,103 av-
skrift gjord av Carl Säve) fram till 1851, men att tyngdpunkten även här 
ligger på 1840-talet. 

Sammanfattande bedömning av samlingen 
Sammantaget ger genomgången av samlingens tillkomst, pikturer och 
källhänvisningar avgörande information om varför samlingen fått det ut-
seende den har i dag. Det är också tydligt att det är nödvändigt att 
undersöka olika delar av samlingen för att få en uppfattning om dess 
innehåll och den kontext den har ingått i. Tillsammans ger de olika delar-
na ledtrådar till att forma en relativt tydlig bild av samlingen som helhet. 

Det har redan konstaterats att tre viktiga delar har sin grund i Stephens 
verksamhet omkring 1860. Detta hade samband med de samlingar som 
var utlånade till Grundtvig och som skulle skickas tillbaka till Stockholm. 
Stephens gjorde då egna avskrifter från Vs 3 av visor som han var intres-
serad av, sorterade ut avskrifter från andra samlingar och manuskript 
från Vs 3 och behöll dem för egen räkning och skrev därtill av en del 
skillingtryck. I breven till Klemming från den här tiden framgår också att 
utöver materialet från Stockholm hade Stephens redan sedan tidigare en 
egen samling med ballader och sagor. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

102  Med undantag från GSMS 299 (”Barn-sängen, eller Stolts Elins förtrollning”) på vilken 
Stephens i blyerts tillfört anteckningen ”Printed in Svenska Fornminnesföreningens 
Tidskrift, II, 1, Stockh. 1873”. Anteckningen verkar vara tillförd vid ett senare tillfälle 
än det att avskriften är gjord och det är alltså mycket osäkert om det utifrån den går att 
dra slutsatsen att Stephens ännu 1875 aktivt arbetade med sin privatsamling. Av upp-
teckningens ingress framgår att Stephens har skrivit av den efter ”ARWIDSSON, II”. 
Som nämndes i inledningen finns det dessutom i kapsel fyra material som är betydligt 
yngre, en del tillförda samlingen efter Stephens död. 

103  GSMS 914. 
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I breven från 1840-talet till Grundtvig kan vi till viss del följa hur Step-
ens samlingar av tryckta och handskrivna visor successivt ordnas inför 
kommande utgivningar. Intrycket från dessa brev är att Stephens och 
Hyltén-Cavallius kontinuerligt och parallellt med arbetet med sagorna 
också arbetade med visorna för att ge ut dem i tryck. Det arbetet var av-
slutat 1851 innan Stephens flyttade till Köpenhamn. Perioden 1843–1851 
är alltså sannolikt den tid då mycket av materialet i samlingen samman-
bragtes. Genomgången av förekommande pikturer, särskilt de manu-
skriptblad som är skrivna av både Stephens och Hyltén-Cavallius, stärker 
detta antagande, och det gör också genomgången av källhänvisningarna. 
Särskilt gäller detta slutdateringen av arbetet, den yngsta källan som går 
att styrka är från januari 1851. 

Utifrån pikturer och källhänvisningar har det inte med säkerhet kun-
nat fastställas att samlingen också innehåller originaluppteckningar av 
George Stephens. Möjligen kan uppteckningar med hänvisningar av 
typen ”meddelad av” och ”efter mundtligt meddelande” vara Stephens 
egna. Dessutom finns ett antal uppteckningar som inte innehåller upplys-
ningar om varifrån de kommer, men någon eller några av dessa kan möj-
ligen vara insamlade av Stephens. Det är dock troligt att även dessa är 
avskrifter ur andra källor, även om det i dagsläget inte går att avgöra 
vilka det gäller. 

Det verkar också som om det saknas material. Exempelvis vet vi 
genom Stephens brevväxling med Collan att han fick uppteckningar från 
Finland. Var detta material finns i dag är okänt. Stephens efterfrågade 
också uppteckningar från andra personer i sitt stora kontaktnät; inte 
heller detta material verkar i någon större utsträckning finnas i samling-
en, även om Västmanlandsamlingen kan höra hit. Möjligen såg Stephens 
manuskripten som sin privatsamling och inkluderade därför inte materi-
al från andra i någon större utsträckning. Finns det i så fall i ytterligare en 
okänd Stephenssamling som innehåller dessa uppteckningar? 

Stephens påbörjade som tidigast sitt arbete med att sammanställa upp-
teckningar av visor 1841, även om han redan innan visade intresse för 
ballader. Trots att Stephens uppenbarligen inte enbart samlade in materi-
al på grund av sitt samarbete med Hyltén-Cavallius, är de flesta uppteck-
ningar ett direkt eller indirekt resultat av detta samarbete. Det var bland 
annat en viktig orsak till att Stephens tillbringade mycket tid vid olika 
arkiv för att göra avskrifter ur olika manuskript. 

Den samling som George Stephens och hans son 1893 lämnade till 
Växjö läroverksbibliotek fick sitt utseende först omkring 1860. Det är 
troligt att det då skedde en sammanslagning av material som Stephens 
hade privat och det material som han antingen sorterade ut eller skrev av 
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från samlingarna som var utlånade från Stockholm. Sammanslagningen 
kan också ha skett i samband med att manuskripten skänktes till biblio-
teket. 

Sammanfattningsvis har det gått att urskilja följande materialkatego-
rier: 

 
I Stephens egna avskrifter från 

andra samlingar och manu-
skript. 

Dessa är troligen främst gjorda 
1841–1851. Men här kan även 
finnas uppteckningar från så sent 
som 1859, t.ex. de som är 
”meddelade av” Carl Säve.  

II Stephens egna avskrifter av 
skillingtryck. 

Dessa kan vara gjorda både under 
perioden 1841–1851 och åren runt 
1860. 

III Stephens och Hyltén-
Cavallius gemensamma av-
skrifter av uppteckningar, 
skillingtryck m.m. 

Dessa är med stor sannolikhet 
gjorda 1843–1851. Det kan här 
röra sig om förarbeten till Vs 3, 
men även om andra avskrifter. 

IV Hyltén-Cavallius avskrifter 
och uppteckningar. 

Dessa kan inte dateras med be-
stämdhet men borde ha 
tillkommit samlingen före 
Stephens flytt 1851. Hit hör t.ex. 
dansleksamlingen. 

V Andra personers bidrag. Dessa har ej kunnat dateras med 
säkerhet men de flesta är troligen 
från 1840-talet, t.ex. Västmanland-
samlingen.  

VI Urklipp från diverse publika-
tioner, främst Dybecks Runa. 

Dessa är huvudsakligen från 1840-
talet. 

VII Ännu ej identifierat material. Här ingår bland annat de manu-
skriptblad som inte har någon 
uppgift om källa etc. 

VIII Stephens egna uppteck-
ningar? 

Om dessa ingår i samlingen har 
de antagligen tillförts från början 
av 1840-talet och framåt (jfr 
breven till Collan).  
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Ett stort ingrepp i samlingen skedde när stora delar av det småländska 
materialet sorterades ur och lades för sig. Det innebar att den ursprung-
liga ordningen till stora delar förändrades. Att återställa samlingen i det 
skick den hade när den lämnades in 1893 är trots detta till viss del möj-
ligt. En av de delar som exempelvis relativt lätt skulle kunna återställas 
är dansleksamlingen. Den hålls samman av en egen numrering, och de 
olika manuskriptbladen kan på grund av piktur och utformning lätt kän-
nas igen och urskiljas från övriga manuskriptblad. 

Manuskriptsamlingen är i sig ett exempel på hur insamlare och upp-
tecknare behandlade och bearbetade sitt material under 1840-talet. Den 
visar också på betydelsen av svenska och internationella publikationer 
för samlarna under den här perioden och att dessa publikationer använ-
des för att ställa enskilda uppteckningar i relation till andra uppteck-
ningar av närbesläktade visor. Det antyder att den forskning och den in-
samlingsverksamhet som pågick inte enbart kan ses som en del i ett 
svenskt nationsbygge, utan kan i samma utsträckning uppfattas som ett 
intresse att undersöka en gemensam europeisk kulturskatt. Denna jäm-
förelse innebar också att den enskilda uppteckningens egenskaper och 
egenheter lyftes fram. På så sätt framhävdes både att den enskilda upp-
teckningen var unik och att den ingick i en större helhet. 

Synen på Stephens som insamlare och upptecknare har i den tidigare 
forskningen utgått från hur han framstår i Vs 3. Bilden av hans insats här 
är, med Jonssons ord, ”redaktörens och kommentatorns”.104 Det är troligt 
att om manuskriptsamlingen varit känd tidigare så hade bilden av Step-
hens som insamlare och upptecknare varit mer nyanserad. Att Stephens 
arbete i första hand representerats av Vs 3 har medfört att hans roll i folk-
viseforskningens historia främst varit som medarbetare till Hyltén-Caval-
lius. Studier av manuskriptsamlingen och av Stephens korrespondens 
och publikationer antyder att han antagligen spelat en större roll i deras 
samarbete än som enbart redaktör och kommentator. Fördjupade analy-
ser av enskilda uppteckningar i manuskriptsamlingen kan bidra med 
ytterligare kunskaper om arbetsfördelningen mellan dem. Sådana analy-
ser kan möjligen också avslöja vilka av samlingens anonyma uppteck-
ningar som kan vara insamlade av Stephens direkt från en muntlig tradi-
tion.  

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

104  Jonsson, 1967, s. 529. 
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Det svenska balladmaterialet 

En översikt med inriktning på typ och proveniens 

Magnus Gustafsson 

Till de ursprungliga planerna inför utgivningen av Sveriges medeltida 
ballader (SMB) hörde att komplettera de fem inledande banden (i sju 
delar) med tre kommentarband och ett register- och supplementband.1 
Det mesta tyder på att dessa planer inte kommer att realiseras inom den 
närmaste framtiden.2 Det kan därför vara på sin plats att i det här sam-
manhanget redovisa en enkel översikt över innehållet med inriktning på 
typ och proveniens. Samtidigt presenteras en motsvarande genomgång av 
balladerna i George Stephens manuskriptsamling (GSMS).  

I SMB redovisas sammantaget 5 139 ballader. Drygt hälften (53 %) av 
dessa är inte avtryckta.3 Närmare fjärdedelen (23,5 %) av visorna är upp-
tecknade i de svenskspråkiga delarna av landskapen Österbotten, Ny-
land, Åboland och Åland i Finland.4 Beteckningen Sveriges medeltida 
ballader kan alltså diskuteras.5 Merparten av balladerna i de svenska land-
skapen är upptecknade i Småland (14 %), Östergötland (13 %), Skåne 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

1  SMB, band 1 (förordet). 
2  Detta gäller i första hand kommentarbanden. På Svenskt visarkiv pågår för närvarande 

ett arbete med att registrera och katalogisera balladerna i SMB. 
3  2 746 ballader. 
4  1 205 ballader. 
5  Möjligen hade titeln Svenska medeltida ballader (eller möjligen Svenska Medeltidsballader) 

varit mera adekvat. Andelen avtryckta ballader från de finlandssvenska landskapen 
avspeglar inte det totala materialet från dessa områden. Detta förklaras i förordet i 
SMB (band 1, s. 7): ”För materialet från de finlandssvenska landskapen gäller speciella 
överväganden. I FSF V:1 finns redan en betydande del av dessa varianter avtryckta; i 
de typer där inget urval behöver göras, återfinnes de även i SMB. När däremot urval 
sker, blir Finland underrepresenterat: tidigare tryckta varianter tas då endast i undan-
tagsfall med i SMB”. 
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(11 %) och Västergötland (10,5 %).6 Till de mera balladtäta landskapen 
hör också Södermanland (7 %) och Uppland (6 %). Vid en jämförelse med 
GSMS kan man konstatera att närmare hälften av alla uppteckningar i 
detta material är från Småland (41 %). Bland framträdande landskap i 
denna samling måste också räknas Östergötland (18 %), Södermanland 
(9,5 %) och Gotland (8,5 %). Anmärkningsvärt få ballader i GSMS är, i 
jämförelse med SMB, från Skåne (1 %) och Västergötland (1,5 %). 

Fördelningen på landskap i SMB återspeglar naturligtvis i första hand i 
vilka områden som de mest omfattande insamlingsansträngningarna 
gjorts och betyder inte nödvändigtvis att dessa områden har den mest ut-
bredda och levande sångtraditionen. Den stora andelen dokumenterade 
ballader från Småland och Östergötland förklaras främst med de stora in-
samlingsprojekt som bedrevs i dessa båda landskap under 1800-talet av 
namn som Leonard Fredrik Rääf, Erik Drake, bröderna Daniel och Johan 
Wallman, Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, George Stephens, Levin 
Christian Wiede, Carl-Erik Södling och Måns Hultin. Typiskt för de flesta 
av de här upptecknarna är att de riktade sina ansträngningar mot både 
Småland och Östergötland.7  

Med utgångspunkt i det totala antalet ballader i SMB kan man påvisa 
en del tydliga historiska skillnader knutna till insamling och proveniens. 
De äldsta bevarade och mer omfattande samlingarna härrör från 1600-
talet och de är huvudsakligen upptecknade i Småland och Västergöt-
land.8 Antalet proveniensanknutna samlingar från 1700-talet är mycket 
begränsat. De ballader som finns bevarade från detta århundrade åter-
finns i huvudsak i skillingtrycken. Fram till 1800-talets mitt företogs, som 
vi redan konstaterat, de mest omfattande insamlingarna i Småland och 
Östergötland. Till detta kan läggas bidrag till Arvid August Afzelius vis-
insamling (primärt från Västergötland och Uppland), samt genom Erik 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

6  Procentfördelningen innefattar också inspelningar. Från Småland finns totalt 500 
ballader redovisade, från Östergötland 459, Skåne 398 och från Västergötland 374. 

7  Beträffande 1800-talets insamlingsprojekt i Småland och Östergötland – se vidare min 
artikel ”En verld för sig sjelf”, denna antologi. 

8  De samlingar som här åsyftas är uppteckningar från 1670-talet efter Ingierd Gunnars-
dotter (1601?–1686) från Lyrestad i KB Vs 20, samt Petter Rudebecks visinsamling i 
Värend på 1690-talet (se vidare ”En verld för sig sjelf”). I det här sammanhanget bort-
ses bl.a. från Johannes Bureus, Martin Aschaneus och Johan Hadorphs samlingar, samt 
merparten av 1500- och 1600-talets visböcker, eftersom visornas proveniens i de flesta 
fall inte går att utreda. 
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Gustaf Geijers försorg (från Värmland).9 Utöver de hittills nämnda utgör 
Richard Dybecks, Emil Öbergs och Pehr Arvid Säves samlingar de mest 
betydande från mitten av 1800-talet. Till Dybecks samlingar inkom de 
mest omfattande bidragen från Västmanland, Södermanland, Dalsland 
och Västergötland.10 Under samma tidsperiod upptecknade litteratören 
Emil Öberg en betydande mängd ballader i Södermanland.11 Sett till in-
vånarantal och storlek är Gotland tämligen väl representerat (4 %), och 
detta kan till stor del förklaras av den insamling som Pehr Arvid Säve be-
drev på ön, företrädesvis under 1850-talet.12  

Mot slutet av 1800-talet sker en allt tydligare regionalisering av ballad-
upptecknandet – en utveckling som äger rum i ljuset av den framväxan-
de landsmålsrörelsen. I samband med detta kan man se en märkbar för-
skjutning från de tidigare dominerande landskapen Småland och Öster-
götland till nya och mer jungfruliga jaktmarker för balladsamlarna. Det 
kanske tydligaste exemplet på detta är Skåne, där bl.a. Eva Wigström och 
Nils Andersson bedrev ett omfattande uppteckningsarbete.13 Liknande 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
9  Geijer & Afzelius, Svenska folkvisor från forntiden, I–III, 1814–1818. Afzelius vissamling 

innefattar också en mindre mängd uppteckningar från bl.a. Dalsland, Bohuslän, Närke, 
Småland, Östergötland och Skåne. 

10  Richard Dybeck själv har, av bevarade källor att döma, inte gjort särskilt många egna 
uppteckningar av ballader. Bidragen till hans samling inkom bl.a. från ”Demoiselle 
Rosa Wretman” (Södermanland), ”Demoiselle Laura Tullia Lignell” (Värmland), 
Johannes Hardin (Dalsland), Oscar Meijerberg (Jämtland), Magnus Westerberg (Öster-
götland), Carl-Ulrik Hollberg (Västergötland, Småland och Södermanland), Daniel Da-
nelius (Västergötland), C. G. Österberg (Södermanland), Carl Magnus Södergren (Väst-
manland), Carl Söderström (Dalarna) och Henriette Wennström (Uppland). En bety-
dande del av dessa ballader publicerades i Svenska Wisor I–II (1847–48) och Svenska folk-
melodier (1853–56), samt till viss del i tidskriften Runa (1842–1850; 1865–1876). En del 
uppgifter om provenienser, dateringar och sagesmän i Dybecks samlingar bör nog 
iakttagas med en särskilt kritisk hållning. I Svensk balladtradition (s. 578) ger Bengt R. 
Jonsson sin syn på det här problemet: ”Bl.a. en missriktad ambition att tävla med Afze-
lius och Arwidsson som balladutgivare har således förlett Dybeck till att presentera 
understuckna texter och ge falska ursprungsbeteckningar. Han kunde icke ana, att en 
kritisk och vetgirig eftervärld skulle upptäcka hans tillvägagångssätt. Vi kan förstå 
hans bevekelsegrunder och i den mån det gällde att propagera för folkviseintresse och 
folkviseuppteckning kanske icke enbart fördöma dem. Vid varje vetenskaplig bedöm-
ning av Richard Dybeck som utgivare av folkvisor måste dock hänsyn tagas till hans 
handlingssätt i dessa fall.” 

11  En betydande del av dessa uppteckningar skickades till Richard Dybeck. 
12  P. A. Säves gotländska uppteckningar utgavs 1949–1955 av E. Noreen och H. Gustav-

son i en samling med titeln Gotländska visor.  
13  Eva Wigströms uppteckningar publicerades 1880–81 i utgåvorna Folkdiktning I–II och 

Skånska visor, sagor och sägner. Ett mindre antal av Nils Anderssons ballader utgavs i 
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ansträngningar utfördes bl.a. av Nils Gabriel Djurklou och Herman Hof-
berg i Närke, Gustaf Ericsson i Södermanland och K. O. Tellander i Väs-
tergötland.14 Till detta måste också räknas August Bondessons stora in-
samlingar i de sydvästra landskapen runt sekelskiftet 1900.15  

Det mer regionaliserade uppteckningsarbetet i slutet av 1800-talet ut-
gjorde också ett ideologiskt fundament för det stora insamlingsarbete 
som ägde rum i de svenskspråkiga områdena i Finland.16 De viktigaste 
insatserna utfördes inledningsvis av J. O. I. Rancken och hans medarbeta-
re J. E. Wefvar och O. R. Sjöberg.17 En ambitiös fortsättning på deras arbe-
te organiserades i landskapet Nyland av pedagogen och författaren Ernst 
Lagus.18 Så småningom utökades de finlandssvenska samlingarna i snabb 
takt genom Greta Dahlströms och Alfhild Forslins uppteckningsarbete.19 

Under 1900-talet spreds balladupptecknandet alltmer jämnt över hela 
Sverige. Inte minst hamnade många ballader, ofta inskickade av privat-
personer via s.k. frågelistor, i Nordiska museets och landsmålsarkivens 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Teckningar och toner ur skånska allmogens lif (1889), men merparten av Anderssons 
ballader är opublicerade. 

14  En del av N. G. Djurklous ballader publicerades i Ur Nerikes folkspråk och folklif (1860), 
H. Hofbergs i Nerikes gamla minnen (1868), G. Ericssons i Bidrag till Södermanlands äldre 
kulturhistoria (1884) och K. O. Tellanders i Allmogelif i Vestergötland (1891). 

15  I August Bondesons Visbok (1903) finns ett tjugotal ballader återgivna från företrädes-
vis Halland och Västergötland. 

16  Detta arbete kan närmast ses som en utlöpare av den svenska landsmålsrörelsen. År 
1885 grundades Svenska litteratursällskapet och dess arbete innefattade enligt stadgar-
nas formulering ”samlandet av vittnesbörden om den svenska kulturens uppkomst 
och utveckling i Finland”. Detta innebar även tillvaratagandet av de finlandssvenska 
folktraditionerna. Denna sektor fick snart en central plats i litteratursällskapets arbets-
program under tillskyndande av intressenter i styrelsen, C.G. Estlander och A.O 
Freudenthal, samt sakkunniga aktörer, främst Ernst Lagus, som senare kom att bli an-
svarig för insamlingsarbetet. En nationell finlandssvensk väckelse samt argumenten 
om hotande modernitet kontrasterad mot en uppvärderad och försvinnande bondekul-
tur låg bakom insamlingsverksamheten, som redan tidigare hade inletts av J.O.I. Ranc-
ken i Vasa. Tillvaratagandet av de försvinnande frukterna av ”den svenska allmogens 
andliga lif” (Lagus) uppfattades som en brådskande räddningsaktion. 

17  J. O. I. Ranckens vis- och balladsamling förvaras i Folkloristiska arkivet vid Åbo 
akademi. 

18  Lagus publicerade större delen av sitt insamlade material i verket Nyland. Balladerna 
ingår huvudsakligen i band III (1887). 

19  I samlingsverket Finlands svenska folkdiktning (FSF) utkom 1934 som band V:1 ballad-
editionen Den äldre folkvisan, redigerad av Otto Andersson med hjälp av Alfhild Fors-
lin. I denna utgåva ingick merparten av de då kända finlandssvenska balladerna. 
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samlingar.20 En mera allmän spridning på landskapen kan också noteras 
bland Sveriges Radios och Svenskt visarkivs dokumentationsinspelning-
ar från 1950-talet och framåt.21 Trots denna mera allmänna spridning är 
märkbart få ballader dokumenterade norr om Dalälven. Särskilt anmärk-
ningsvärt blir detta om man jämför de svenska och finlandssvenska land-
skapen på båda sidor om Bottenhavet och Bottenviken. Från Österbotten 
och Åboland finns, som tidigare konstaterats, stora samlingar bevarade. 
Vid en sådan jämförelse blir, om man också tar 1900-talets bredare insam-
lingsansträngningar i beaktande, de fåtaliga balladerna från Hälsingland 
(1 %), Medelpad (0,4 %), Ångermanland (0,5 %), Västerbotten (1 %) och 
Norrbotten (0,2 %) särskilt anmärkningsvärda. Något fler, men ändå 
märkbart få, är upptecknade i Dalarna (4 %). Mest svårförklarliga är de 
låga procenttalen för just Dalarna och Hälsingland. Dessa landskap är ju 
omgivna av en alldeles särskild nimbus i folkmusiksammanhang och 
genomkorsades delvis av upptecknare redan under 1800-talet. Utan att 
överdriva kan man konstatera att ett tydligt geografiskt paradigmskifte 
ägde rum i början av 1900-talet mellan de äldre visorienterade insam-
lingsprojekten och ett begynnande intresse för ett landskapsinriktat upp-
tecknande av instrumentalmusiken. Under arbetet med Svenska låtar 
hamnade landskap som Dalarna, Jämtland och Hälsingland allt tydligare 
i fokus, medan de landskap som begåvats med stora insamlingsansträng-
ningar av vokalmusik under 1800-talet inte prioriterades i samma ut-
sträckning.22 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

20  De viktigaste balladsamlingarna med anknytning till folklivsarkiven finns på Dialekt-, 
ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG), Dialekt- och ortnamnsarkivet i 
Lund (DAL), Dialekt-, ortnamns- och folklivsarkivet i Umeå (DAUM), Folklivsarkivet i 
Lund (LUF), samt Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA). Etnologiska 
undersökningar i frågelisteform skickades också ut av en del länsmuseer, däribland 
Smålands museum, som därigenom fick en del ballader skickade till sig.  

21  Bland Sveriges Radios och Svenskt visarkivs utgivna dokumentationsinspelningar med 
balladinnehåll kan märkas: Den medeltida balladen (CAP 22035), Lena, Ulrika och Svea 
(CAP 22043), Föregångare (MNW CD 240–242), Visor från Gotland (SRLP 1408), Visor och 
låtar från Bohuslän (Caprice LPF 3), Skämtvisor och polsktrallar (Caprice LPF 2), Svea 
Jansson (Caprice Cap 1156), Ulrika Lindholm (Caprice Cap 1178), Lena Larsson (Caprice 
Cap 1179), samt Skämtvisor från fem sekel (SVMC 3). 

22  Detta gäller i första hand Småland och Västergötland, men också i någon mån Söder-
manland och Uppland. I Svenska låtar företräds visserligen Östergötland av två delar, 
men en stor del av låtmaterialet från detta landskap är hämtat ur äldre spelmans-
böcker. I viss utsträckning kan alltså även Östergötland passa in i detta paradigmskifte. 
Det enda landskap som avviker från denna beskrivning och som redovisar både ett 
stort balladmaterial (11 %) och betydande samlingar av upptecknad instrumental-
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Om man utgår från det totala antalet ballader i SMB fördelar sig 
balladtyperna på följande sätt: riddarvisor (41 %), skämtvisor (29 %), na-
turmytiska visor (15 %), legendvisor (11 %), kämpavisor (3 %) och histo-
riska visor (1 %). I GSMS fördelar sig typerna på ett liknande sätt: riddar-
visor (42 %), skämtvisor (21 %), naturmytiska visor (20 %), kämpavisor 
(7 %) och historiska visor (0 %).23 Vid en jämförelse kan alltså konstateras 
att antalet skämtvisor är något färre i GSMS, medan det i gengäld finns 
procentuellt fler kämpavisor och naturmytiska visor. Det är knappast för-
vånande att den sistnämnda typen utmärker sig. Här kan man nog ana 
att upptecknarnas eget intresse tydligt avspeglas – Hyltén-Cavallius var 
exempelvis hela livet djupt fascinerad av naturmytiska väsen, vilket inte 
minst märks i Wärend och Wirdarne. Han lät t.o.m. på fullaste allvar sätta 
in annonser i Smålandsposten, där han bl.a. efterlyste lindormar:24 

 
Ytterligare fullt tillförlitliga meddelanden om Draken eller Lind-
ormen emottages med stor tacksamhet. Den som på Sunnanviks gård 
aflemnar ett dödadt exemplar af nämnde orm undfår en belöning af 
ifrån Ett Hundra intill Ett Tusen kronor, i mån af exemplarets storlek 
och öfriga beskaffenhet, så snart detta, i tätt laggkärl med påhäld 
sprit eller bränvin eller ock nyss dödadt, aflemnas till undertecknad. 
   G. O. Hyltén-Cavallius 
 

Hyltén-Cavallius och Stephens intresse för naturmytiska visor märks 
också i SMB, där deras uppteckningar utgör en stor del av de småländska 
bidragen. Denna balladtyp är rikast företrädd i Östergötland (28 %) och i 
Småland (23 %). Man kan alltså konstatera att vurmen för det natur-
mytiska också delades av bl.a. Leonard Fredrik Rääf och Levin Christian 
Wiede.  

Riddarvisorna dominerar eftertryckligt i GSMS och här är den små-
ländska och östgötska dominansen även påtaglig i SMB. Mer än en tred-
jedel av alla riddarvisor är upptecknade i dessa båda landskap. Andelen 
skämtvisor i GSMS är, trots skillnaden i jämförelse med SMB, stor i för-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

musik är Skåne. Här ska man dock ha i beaktande att balladinsamlingen startade för-
hållandevis sent i detta landskap (några större samlingar av ballader från tidigt 1800-
tal förekommer inte) och att vokal- och instrumentalupptecknandet nästan gick tids-
mässigt hand i hand. Detta kan möjligen förklara Skånes särställning i detta avseende. 

23  Den totala avsaknaden av historiska visor i GSMS kan nog förklaras med att dessa re-
dan avtryckts i Hyltén-Cavallius & Stephens, Sveriges historiska och politiska visor, 1853. 

24  Smålandsposten, 11 juni 1884. 
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hållande till andra samlingar från början och mitten av 1800-talet.25 Här 
tycks det som om Stephens och Hyltén-Cavallius, i motsats till många 
andra upptecknare från samma tid, inte haft några som helst problem 
med att nedteckna ”grofva” och erotiska texter. Överhuvudtaget kan 
man konstatera att det faktiskt är Stephens och Hyltén-Cavallius som för 
första gången på allvar lyfter fram skämtvisan och ger den samma 
dignitet som övriga balladtyper. Härvidlag var de på många sätt långt 
före sin tid. I SMB är skämtvisorna, i jämförelse med andra ballader, be-
tydligt jämnare fördelade på de svenska landskapen. Detta avspeglar 
tydligt det faktum att dessa visor har dokumenterats på allvar först i slut-
et av 1800-talet och fortsättningsvis under 1900-talet, då balladsamlandet 
fått en större geografisk spridning. Symptomatiskt är det inte heller de 
gamla klassiska balladlandskapen Småland och Östergötland som påvi-
sar den största mängden skämtvisor, utan i stället Västergötland (10 %) 
och Skåne (10 %). 

Balladtypernas fördelning i SMB avslöjar också historiskt anknutna 
proveniensskillnader. Merparten av kämpavisorna och de historiska 
visorna ingår i det äldsta bevarade balladmaterialet, och dessa är således 
knutna till i första hand Småland och Västergötland.26 Kämpavisorna har, 
förutom den småländska dominansen (22 %), en mera västlig utbredning, 
vilket tycks styrka Sigurd Kværndrups teorier i Den østnordiske ballade 
(2005) om en västlig och en östlig balladtradition.27 Exempelvis utgör 
denna typ mindre än 2 % av det totala materialet i de finlandssvenska 
landskapen. Anmärkningsvärt är också att inga historiska visor finns do-
kumenterade från svenskbygderna i Finland. Påfallande många kämpa-
visor har, förutom i Västergötland, upptecknats i andra landskap i väster 
som exempelvis Bohuslän (9 %).  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

25  En intressant jämförelse kan exempelvis göras med Levin Christian Wiedes vissamling 
från 1840-talet (KVHAA Wiede). I denna samling utgör de äldre skämtvisorna ca 11 % 
av det totala antalet ballader. Då ska man ändå ha i åtanke att Wiede tillhörde de 1800-
talsupptecknare som inte ryggade för grovkorniga texter. Trots detta kan man kon-
statera att han, till skillnad från Stephens och Hyltén-Cavallius, lämnar tidstypiska 
kommentarer till en del skämtballader, som t.ex. i en uppteckning (KVHAA Wiede: 
ks 189) av ”Bonden och hans hustru” (SMB 243): ”Wisans återstående fyra versar 
kunna icke här återgifvas, såsom innehållande idel grofheter”. 

26  Närmare 30 % av alla proveniensanknutna historiska visor är upptecknade i Småland. 
27  Se vidare Kværndrup, Den østnordiske ballade, s. 15ff. De många småländska kämpa-

visorna kan primärt tillskrivas Petter Rudebeck. Man kan faktiskt spekulera över om 
inte denna balladtyp passade hans regionalpolitiska syften – se vidare ”En verld för sig 
sjelf”, denna antologi. 
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En betydligt mera svårförklarlig utbredning har legendvisorna. Det 
kan tyckas en smula överraskande att de flesta visor av denna typ fak-
tiskt har upptecknats i Skåne (21 %). Med tanke på att balladsamlandet i 
detta landskap tog fart först mot slutet av 1800-talet blir detta faktum än 
mer intressant. Här får man nog studera enskilda ballader mer noggrant 
för att om möjligt hitta förklaringar. Legendvisorna har också haft stor 
utbredning i de finlandssvenska landskapen.  

Överraskande många enskilda ballader påvisar tydliga skillnader i den 
geografiska spridningen. En visa kan förekomma rikligt i ett landskap, 
men sedan vara ytterst sparsamt upptecknad i ett angränsande område. I 
den här översikten finns inte utrymme för en djupare och bredare redo-
visning av de enskilda balladernas spridning, men några intressanta 
exempel kan ändå lyftas fram. Bland de naturmytiska visorna kan kon-
stateras att ”De två systrarna” (SMB 13) och ”Näcken bortför jungfrun” 
(SMB 20) varit mycket spridda i de finlandssvenska landskapen, medan 
de annars så rikligt upptecknade ”Agneta och havsmannen” (SMB 19) 
och ”Herr Magnus och havsfrun” (SMB 26) i stort sett inte förekommer 
alls i vårt östra grannland.28 Till de i Sverige tydligt landskapsanknutna 
naturmytiska balladerna hör exempelvis just ”Herr Magnus och havs-
frun”, som finns rikligt upptecknad i Östergötland, och ”Herr Holger” 
(SMB 36) som bara finns belagd i Skåne.  

Legendvisornas dominans i Skåne och i de finlandssvenska landska-
pen kan, som tidigare nämnts, till stor del förklaras med några enskilda 
balladers utbredning. De mest spridda visorna inom denna typ i de 
svenskfinska områdena är ”Liten Karin” (SMB 42), ”Duvans sång” 
(SMB 48) och inte minst ”Maria Magdalena” (SMB 43).29 Intressant att no-
tera är kanske att den allmänt spridda och mycket populära ”Sankte 
Staffan” (SMB 39) har upptecknats i flest varianter i Skåne. Detta gäller 
också balladen om ”Jungfru Maria och Jesus” (SMB 37). Visan om ”Herr 
Töres döttrar” (SMB 47) tycks också ha varit mycket populär i Skåne,30 
men förekommer inte alls i de finlandssvenska landskapen. Detsamma 
gäller till viss del ”Herr Peder och hans syster” (SMB 46).31 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
28  I de finlandssvenska landskapen finns det en enda uppteckning av ”Agneta och havs-

mannen”, medan det helt saknas belägg för ”Herr Magnus och havsfrun”.  
29  Magdalenavisans utbredning i de finlandssvenska landskapen har behandlats av Ann-

Marie Häggman i Magdalena på Källebro. En studie i finlandssvensk vistradition med 
utgångdpunkt i visan om Maria Magdalena, 1992. 

30  Denna ballad finns också i många uppteckningar från Småland och Östergötland. 
31  Det finns ytterst få belägg för denna ballad i de svenskfinska områdena. 
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De historiska visorna har, som vi tidigare noterat, sitt starkaste fäste i 
Småland. Detta gäller inte minst den mest spridda balladen av denna typ 
– ”Drottning Dagmars död” (SMB 57).32 Samliga versioner av ”Faxehus 
förstörelse” (SMB 62) är från Hälsingland, vilket kanske inte är så förvå-
nande, eftersom denna ballad har direkt anknytning till detta landskap. 
Detta innebär att ”Faxehus förstörelse” i sig står för 11 % av alla ballader 
som är upptecknade i Hälsingland. Mer eller mindre tydlig landskapsan-
knytning har exempelvis också ”Sten Sture d.ä. och dalkarlarna” 
(SMB 63), ”Dalvisan” (SMB 64) och ”Gustav Vasa och dalkarlarna” 
(SMB 65), samt i någon mån ”Slaget vid Lena” (SMB 56) och ”Vreta 
klosterrov” (SMB 59). 

Det är svårt att hitta några riddarvisor som har en tydlig förankring i 
ett enskilt landskap. ”Frillans hämnd” (SMB 120), ”Ebbe Skammelsson” 
(SMB 125) och ”David och Solfager” (SMB 174) förekommer dock i 
många småländska uppteckningar.33 Samtliga tre versioner av den mind-
re vanliga ”Allebrand harpolekaren” (SMB 183) är också upptecknade i 
Småland. Märk väl att den i Sverige mycket spridda ”Kerstin Stalldräng” 
(SMB 178) knappast förekommer alls i de finlandssvenska landskapen. 
Avslutningsvis kan konstateras att det också finns tre populära skämt-
visor som förvånande nog inte heller finns belagda i vårt östra grannland 
– det gäller ”Håkan Hök” (SMB 241), ”Bonden och räven” (SMB 251) och 
”Käringen och hovmannen” (SMB 259). I gengäld finns ”Käringen på 
bröllop” (SMB 242) bara belagd i svenskbygderna i Finland. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

32  ”Drottning Dagmars död” finns upptecknad i sju versioner i Småland (inbegripet ett 
par uppteckningar av Hyltén-Cavallius med diffus proveniens). 

33  ”Ebbe Skammelsson” har dessutom direkt sägenanknytning till Angelstads socken. 
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Förteckning över antalet ballader i SMB med 
inriktning på typ och proveniens 

A. Naturmytiska visor 
1. Riddar Stigs runor: 2 19. Agneta och havsmannen: 25+21* 
2. Sömnrunorna: 1 20. Näcken bortför jungfrun: 25+72* 
3. Konung Erik och spåkvinnan: 12 21. Ungersven och havsfrun:10 
4. Jungfrun i fågelhamn: 1 22. Harpans kraft: 25+24* 
5. Den förtrollade riddaren: 2 23. Havsfruns tärna: 25+56* 
6. Varulven: 13 24. Den bergtagna: 25+28* 
7. Förvandling och förlösning: 1 25. Bergman och Herreman: 2 
8. Blacken: 2 26. Herr Magnus och havsfrun: 25+5* 
9. Ravnen Rune: 3 27. Herr Peder och dvärgens dotter: 1 
10. Jungfrun i hindhamn: 2 28. Riddar Tynne: 16 
11. Lindormen: 18 29. Herr Olof och älvorna: 15 
12. Jungfrun förvandlad till lind: 11 30. Jungfrurnas gäst: 1 
13. De två systrarna: 25+102* 31. Älvefärd: 3 
14. Den förtrollade barnaföderskan: 9 32. Sorgens makt: 21 
15. Redebold och Gullborg: 25+27* 33. Styvmodern: 25+41* 
16. Hilla lilla: 13 34. Gengångaren: 1 
17. Riddaren i fågelhamn: 1 35. Herr Mårten: 1 
18. Unge Svedendal: 2 36. Herr Holger: 6 

* Ej avtryckta 

Fördelning på landskap 
Östergötland: 97 Dalarna: 8 
Småland: 80 Närke: 7 
Skåne: 78 Öland: 4 
Västergötland: 65 Ångermanland: 3 
Uppland: 45 Västerbotten: 2 
Södermanland: 42 Medelpad: 2 
Bohuslän: 23 Lappland: 2 
Gotland: 17 Gästrikland: 0 
Värmland: 17 Hälsingland: 0 
Halland: 14 Härjedalen: 0 
Jämtland: 13 Norrbotten: 0 
Blekinge: 13 Svenskfinland: 165 
Dalsland: 11  

Totalt: 771, varav 376 ej avtryckta 
Ej proveniens: 53 



 

235 

B. Legendvisor 
37. Jungfru Maria och Jesus: 25+7*  46. Herr Peder och hans syster: 25+3*  
38. Underbar syn: 9  47. Herr Töres döttrar: 25  
39. Sankte Staffan: 25+126*  48. Duvans sång: 25+75*  
40. Sankt Göran och draken: 14  49. Isa lilla mö: 2  
41. Sankt Olovs kappsegling: 4  50. Sjöfarare i hungersnöd: 1  
42. Liten Karin: 25+86*  51. Herr Peder och pilgrimen: 4  
43. Maria Magdalena: 25+60*  52. Eldprovet: 1  
44. Fru Gunnel och Eluf väktare: 1  53. Rik och fattig syster: 1  
45. Herr David och hans styvsöner: 2  54. Den rike mannens själ: 3  

* Ej avtryckta 

Fördelning på landskap 
Skåne: 61 Halland: 8 
Östergötland: 60 Hälsingland: 7 
Småland: 54 Bohuslän: 6 
Västergötland: 28 Blekinge: 5 
Uppland: 28 Gästrikland: 4 
Södermanland: 27 Ångermanland: 3 
Dalarna: 18 Västerbotten: 2 
Gotland: 17 Öland: 2 
Värmland: 16 Lappland: 2 
Närke: 12 Härjedalen: 1 
Västmanland: 11 Norrbotten: 0 
Jämtland: 11 Medelpad: 0 
Dalsland: 9 Svenskfinland: 180 

Totalt: 574, varav 357 ej avtryckta 
Ej proveniens: 29 
 

C. Historiska visor 
55. Junker Stränger: 1  61. Sven Grotheson: 1  
56. Slaget vid Lena: 3  62. Faxehus förstörelse: 3  
57. Drottning Dagmars död: 16  63. Sten Sture d.ä. och dalkarlarne: 2  
58. Drottning Bengjerd: 4  64. Dalvisan: 2  
59. Vreta klosterrov: 5  65. Gustav Vasa och dalkarlarna: 3  
60. Folke Algotssons brudrov: 2   
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Fördelning på landskap 
Småland: 8 Bohuslän: 0 
Dalarna: 3 Närke: 0 
Västergötland: 3 Västmanland: 0 
Östergötland: 3 Halland: 0 
Uppland: 3 Gästrikland: 0 
Blekinge: 3 Jämtland: 0 
Hälsingland: 3 Västerbotten: 0 
Värmland: 1 Öland: 0 
Ångermanland: 1 Härjedalen: 0 
Dalsland: 1 Lappland: 0 
Skåne: 0 Norrbotten: 0 
Gotland: 0 Medelpad: 0 
Södermanland: 0 Svenskfinland: 0 
 
Totalt: 42, varav 0 ej avtryckta 
Ej proveniens: 15 
 
 

D. Riddarvisor 
66. Dansen i rosendelund: 1  91. Ros Elin och kejsare David: 1 
67. Esbjern Snare: 4  92. Rosilias sorg: 7 
68. Den rika bondedottern: 1  93. Den falska tärnan: 16 
69. Herr Karl av Norges land: 1  94. Det ärbara frieriet: 1 
70. Herr Karl och klosterjungfrun: 25+42*  95. Stolts Inga och Herr Joel: 1 
71. Herr Lagman bortför Herr Tors 
      brud: 24  

96. Förtvivlan: 1 
97. Riddar Stigs bröllop: 9 

72. Rudegull seglar bort med sin trolova-
de: 25+75*  

98. Giljarekonst: 3 
99. De goda råden: 1 

73. Herr Nils och Stolts Inga: 1  100. Den försmådde friaren: 2 
74. Stolts Inga och Junker Willemson: 1 
75. Pilgrimen och jungfrun: 2 

101. Jungfru Gunnela och Riddar 
        Perleman: 7 

76. Herr Samsing: 7  
77. Kämpen Grimborg: 25+13* 

102. Konungen och Hertig Henriks 
        syster: 6 

78. Herr Grönborg: 2  103. Palle Bossons död: 3 
79. Herr Esbjörn: 1 104. Herr Oler: 2 
80. Ung Hillerström: 3 105. Lussi lilla: 3 
81. Jungfrun hämtar sin fästman: 1 106. Brud i vånda: 17 
82. Herr Hjälmer: 13 107. Väna Sigrid: 1  
83. Rosea lilla: 25+27* 108. Jöde Gunnarsson och Stolts Hilla: 1  
84. Herr Niklas och Stolts Adelin: 1 109. Herr Esbjörn och Stolts Elin: 1  
85. Axel och Valborg: 13 110. Torkel Tronesson: 3  
86. Broder prövar syster: 13  111. Ungersvens klagan: 1  
87. Syster friar till broder: 2  112. Älskogsklagan: 2  
88. Herr Axel och hans syster: 1 113. Herr Peder och Fru Margareta: 8  
89. Henrik Valdemarsson: 1 114. Trohetsprövningen: 2  
90. Herr Esbjörn och Inga-Lill: 1  115. Samtalet: 1  
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116. Herr Ivar och danska drottningen: 2 
117. Liten Kerstin och drottningen: 3 
118. Folke Lagmansson och drottning 
        Hillevi: 2 

159. Rikelund och Vendeli: 1 
160. Konung Valdemar och hans 
        syster: 16 
161. Ingemar och Hofrid: 1 

119. Falcken avrättas: 1 
120. Frillans hämnd: 18 
121. Herr Wronge: 1 

162. Riddare på barnsängsgille: 5 
163. Riddar Malkolm fängslas för häst- 
        stöld: 20 

122. Herr Peder och liten Kerstin: 25+8* 164. Herr Peders sjöresa: 25+322* 
123. Fru Märta och Herr Tideman: 1 
124. Herr Tavel och Stolts Adelin: 1 
125. Ebbe Skammelsson: 11 
126. Herr Ingvald dödar sin brud: 1 

165. Riddar Stigs fall: 1 
166. Herren Båld: 2 
167. Kung Valdemar och hans söner: 4 
168. Olyckligt levnadslopp: 10 

127. Apelbrand och lilla Lena: 13 169. Klosterjungfrun: 24 
128. Salmon: 1 
129. Kung Valdemar och Tova: 5 
130. Herr Peder, liten Kerstin och 
        Konungen: 4 

170. Paris och Helena I: 1 
171. Paris och Helena II: 3 
172. Hertig Fröjdenborg och Fröken 
        Adelin: 25+43* 

131. Fru Gundela: 1  
132. Dödsbudet: 8 

173. Den bortsålda: 25+68* 
174. David och Solfager: 7 

133. Kärestans död: 25+210* 
134. Peder Pallebosson: 3 

175. Hertig Henrik: 1 
176. Knut Huling: 4 

135. Hustrun dör: 1 177. Per Svinaherde: 25+9* 
136. Fästmannen dör: 17 
137. Farsot i landet: 1 

178. Kerstin Stalldräng: 25+18* 
179. Möns morgondrömmar: 1 

138. Lisa och Nedervall: 25+14*  180. Kung David och Stolts Malfred: 1 
139. Sonens sorg: 3 
140. Herr Peder och Fru Malfred: 19 

181. Liten båtsman: 25+139* 
182. Liten vallpiga: 25+56* 

141. Herr Olof bränns inne: 1 183. Allebrand harpolekaren: 3 
142. Samsing drunknar: 1 
143. Stolts Margareta drunknar: 16 
144. Ungersvens svek: 1 
145. Linden och den falska tärnan: 3 

184. De sju guldbergen: 3 
185. Rövaren Rymer: 5 
186. Guldsmedsdottern som dräpte 
        kungen: 1 

146. Herr Nils och Herr Tideman: 1 
147. Olof Strångeson: 1 

187. Dankungen och guldsmedens 
        dotter: 11 

148. Herr Dalebo Jonsson: 2 188. Herr Lage och Jungfru Elinsborg: 1 
149. Blekman: 4 
150. Ebbe Tykessons dödsritt: 3 
151. Ribbolt och Göta lilla: 1 

189. Riddar Olle: 25+8* 
190. Florens Benediktsson och Fru 
        Margareta: 6 

152. Herr Aland och liten Cederberg: 1 
153. Sven i Rosengård: 25+28* 

191. Skepparen och jungfrun: 25+15* 
192. Dankungen och Långlöte Möja: 2 

154. Den lillas testamente: 17 
155. Tove slätt: 1 
156. Tore och hans syster: 7 
157. Hustrudråpet: 1 

193. Habor och Signild: 9 
194. Karl Vågeman: 16 
195. De bortstulna kungadöttrar- 
        na: 25+12* 

158. Palne dräpes: 1 196. Fredrik II i Ditmarsken: 1 
 
* Ej avtryckta 
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Fördelning på landskap 
Östergötland: 234 Västmanland: 30 
Småland: 233 Närke: 26 
Västergötland: 148 Blekinge: 20 
Skåne: 138 Västerbotten: 13 
Södermanland: 93 Lappland: 10 
Uppland: 73 Hälsingland: 8 
Bohuslän: 58 Öland: 7 
Dalarna: 49 Gästrikland: 5 
Värmland: 46 Härjedalen: 5 
Gotland: 40 Medelpad: 5 
Halland: 36 Ångermanland: 4 
Dalsland: 34 Norrbotten: 4 
Jämtland: 33 Svenskfinland: 528 
 
Totalt: 2090, varav 1107 ej avtryckta 
Ej proveniens: 210 
 

E. Kämpavisor 
197. Vidrik Verlandssons kamp med Torkel 
        Tronesson: 1 

209. Helleman unge: 1 
210. Sven Fötling och trollet: 3 

198. De tolv starka kämpar: 3 
199. Den stridbare munken: 1 

211. Vidrik Verlandsons kamp med 
         resen: 6 

200. David och Goliat: 1 212. Tors hammarhämtning: 1 
201. Fästmö befriar fästman: 1 213. Esbjörn Prude och ormen Stark: 1 
202. Syster befriar broder: 8 214. Ulven Starke: 1 
203. Ulf från Jern: 2 215. Orm Ungersven: 6 
204. Sivert Snarensven: 2 216. Holger Dansk och Burman: 5 
205. Sven Svanevit: 25+18* 217. Ramunder: 25+26* 
206. Stolt Herr Alf: 1 218. Hemming och bergtrollet: 1 
207. Den stridbara jungfrun: 9 219. Havsmannen: 1 
208. Kung speleman: 1  

 

* Ej avtryckta 
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Fördelning på landskap 
Småland: 30 Dalarna: 2 
Västergötland: 13 Blekinge: 1 
Bohuslän: 12 Lappland: 1 
Södermanland: 11 Gästrikland: 0 
Skåne: 8 Jämtland: 0 
Östergötland: 7 Hälsingland: 0 
Närke: 7 Ångermanland: 0 
Halland: 5 Västerbotten: 0 
Värmland: 5 Öland: 0 
Gotland: 4 Härjedalen: 0 
Uppland: 4 Norrbotten: 0 
Dalsland: 4 Medelpad: 0 
Västmanland: 2 Svenskfinland: 21 

Totalt: 150, varav 44 ej avtryckta  
Ej proveniens: 13 

F. Skämtvisor 
220. Den giftaslystna: 6 242. Käringen på bröllop: 3 
221. Friarna: 25+41* 243. Bonden och hans hustru: 25+161* 
222. De omöjliga uppgifterna: 16 244. Per Spelman: 3 
223. Möns och svennens samtal: 1 245. Det underbara bältet: 25+17* 
224. Finn Konfusenfej: 16 246. Truls med bågen: 15 
225. Den motsträvige brudgummen: 4 247. Lars och Mas: 25+52* 
226. Herr Lage och Herr Jon: 21 248. Bonden och kråkan: 25+166* 
227. Skära strå: 25+15* 249. Kolorumgris: 25+5* 
228. Valknut: 1 250. Rävens testamente: 2 
229. Mjölnarens dotter: 25+91* 251. Bonden och räven: 25+32* 
230. Kom till mig på lördag kväll: 25+22* 252. Kattens död: 25+50* 
231. Bonde borrade hjul: 16 253. Tordyvelns bröllop: 25+79* 
232. Flickor planterande kål: 25+44* 254. Bröllopet i Kråkelund: 3 
233. Bonddrängen och jungfrun: 25+13* 255. Bonden och oxen: 2 
234. Germund smed och prästens dotter: 1 256. Sven den unge: 14 
235. Klampen: 9 257. Bröllopskosten: 3 
236. Tiggargubbens brud: 25+27* 258. Leja tjänstepiga: 22 
237. Den förförde ungersvennen: 1  259. Käringen och hovmannen: 14 
238. Käringen på havsbotten: 25+47* 260. Tjuvarna: 21 
239. Änka och mö: 1 261. Den väldige mannen: 6 
240. Malins prov: 3 262. Daniel ungersven: 12 
241. Håkan Hök: 15 263. Bakvända världen: 19 
 
* Ej avtryckta 
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Fördelning på landskap 
Västergötland: 116 Blekinge: 33 
Skåne: 113 Närke: 29 
Småland: 95 Jämtland: 21 
Södermanland: 79 Öland: 19 
Värmland: 72 Lappland: 16 
Uppland: 67 Västerbotten: 15 
Bohuslän: 61 Gästrikland: 10 
Dalarna: 60 Hälsingland: 10 
Dalsland: 59 Ångermanland: 8 
Östergötland: 58 Medelpad: 8 
Gotland: 58 Härjedalen: 4 
Halland: 57 Norrbotten: 4 
Västmanland: 35 Svenskfinland: 311 
 
Totalt: 1512, varav 862 ej avtryckta 
Ej proveniens: 94 

Total fördelning på de svenska landskapen 
Småland: 500 (14 %) Västmanland: 88 (2,5 %) 
Östergötland: 459 (13 %) Närke: 81 (2 %) 
Skåne: 398 (11 %) Jämtland: 78 (2 %) 
Västergötland: 374 (10,5 %) Västerbotten: 32 (1 %) 
Södermanland: 252 (7 %) Öland: 32 (1 %) 
Uppland: 220 (6 %) Lappland: 31 (1 %) 
Bohuslän: 160 (4,5 %) Hälsingland: 28 (1 %) 
Värmland: 157 (4,5 %) Gästrikland: 19 (0,5 %) 
Dalarna: 140 (4 %) Ångermanland: 19 (0,5 %) 
Gotland: 136 (4 %) Medelpad: 13 (0,4 %) 
Halland: 120 (3 %) Härjedalen: 10 (0,3 %) 
Dalsland: 118 (3 %) Norrbotten: 8 (0,2 %) 
Blekinge: 114 (3 %)  
 
Totalt redovisade: 3612 
Totalt redovisade (inklusive de finlandssvenska landskapen): 5139 
Totalt redovisade utan proveniens: 322 (9%) 

Total fördelning på de finlandssvenska landskapen 
Nyland:  414  (37 %) 
Åboland:  341  (31 %) 
Österbotten:  294  (26 %) 
Åland:  64  (6 %) 
 
Totalt redovisade: 1205 (23,5 %) 
Totalt redovisade utan proveniens: 92 (7,5 %) 
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Total fördelning på balladkategorier 
 

Kategori Antal Ej avtryckta Ej proveniens 
Naturmytiska visor  771 (15 %)  376    53 
Legendvisor   574 (11 %)  357    29 
Historiska visor   42 (1 %)  0  15 
Riddarvisor   2090 (41 %)  1107  210 
Kämpavisor   150 (3%)  44    13 
Skämtvisor   1512 (29%)  862    94 
  5139  2746  (53%)  414  (8 %) 
 

Förteckning över antalet ballader i George Stephens 
manuskriptsamling (GSMS) 

Total fördelning på balladtyper 
Kategori: Antal:  
Naturmytiska visor 73 (20 %) 
Legendvisor  36 (10 %) 
Historiska visor  0 (0 %) 
Riddarvisor  153 (42 %) 
Kämpavisor  25 (7 %) 
Skämtvisor  77 (21 %) 
Ej typologiserade 11  
 375  
 

Total fördelning på landskap 
Småland:  114  (41 %) Närke:  1 (0,5 %) 
Östergötland:  51 (18 %) Gästrikland:  1 (0,5 %) 
Södermanland:  27  (9,5 %) Halland:  0  
Gotland:  24  (8,5 %) Jämtland: 0  
Västmanland:  16  (5,5 %) Hälsingland: 0  
Uppland:  16 (5,5 %) Ångermanland: 0  
Värmland:  11  (4 %) Bohuslän:  0  
Västergötland:  4  (1,5 %) Västerbotten: 0  
Dalsland:  3  (1 %) Öland:  0  
Skåne:  3  (1 %) Härjedalen: 0  
Dalarna:  2  (0,5 %) Lappland:  0  
Blekinge:  2  (0,5 %) Norrbotten:  0  
Medelpad:  1  (0,5 %) Svenskfinland:  3 (1 %) 
 
Ej proveniens: 

 
96 

 
(26 %) 
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Fonogram 
Den medeltida balladen (CAP 22035). 
Lena, Ulrika och Svea (CAP 22043). 
Föregångare (MNW CD 240–242). 
Visor från Gotland (SRLP 1408). 
Visor och låtar från Bohuslän (Caprice LPF 3). 
Skämtvisor och polsktrallar (Caprice LPF 2). 
Svea Jansson (Caprice Cap 1156). 
Ulrika Lindholm (Caprice Cap 1178). 
Lena Larsson (Caprice Cap 1179). 
Skämtvisor från fem sekel (SVMC 3). 
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Den magstarka käringen 

Om roliga medeltidsballader 

Tommy Olofsson 

”Ballader”, står det i Herr Gustafssons familjebok, ”utmärker sig dels gen-
om att ha ett omkväde, dels genom att vara den näst långtråkigaste litte-
raturform som världslitteraturen har frambragt. (Den tråkigaste är som 
bekant romanen.)”1 

Det är inte alldeles sant, åtminstone inte beträffande balladerna. Många 
av våra skandinaviska ballader är tvärtom riktigt roliga, dessutom av-
sedda att vara det. Jag tänker på skämtvisorna. Inom forskningen har 
skämtvisan visat sig vara besvärlig att hantera. Först under det senaste 
två decennierna har den makat åt sig plats inom den akademiskt förmed-
lade traditionen. I denna uppsats kommer jag att så småningom koncen-
trera mig på en enda skämtvisa, ”Käringen på barnsöl”, som är både ro-
lig och grotesk i sina fantastiska överdrifter. I den kommer vi att möta en 
käring som är magstark i fler än ett hänseende, men först måste något 
sägas om hur försummad skämtvisan har varit inom den svenska ballad-
forskningen. 

Alltsedan mitten av 1800-talet och den store danske folkviseforskaren 
Svend Grundtvigs dagar är det hävd att dela in de medeltida balladty-
perna i fem kategorier: den naturmytiska visan, riddarvisan, den histo-
riska visan, kämpavisan och legendvisan. Numera har vi alltså en sjätte 
att räkna med, skämtvisan, och det är den vi ska roa oss med i denna 
framställning. Skämtvisan är en ”verklig avvikare” bland balladerna, 
skriver en av våra ledande balladforskare, Sven-Bertil Jansson, och den 
har egendomligt länge fått sitta i skamvrån och försummats av forskning-
en, som inte riktigt verkar ha velat ta i den. Denna beröringsskräck har 
enligt Jansson sin upprinnelse i att man under det tidiga 1800-talet, under 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
1  Gustafsson & Blomqvist, Herr Gustafssons familjebok. Realencyklopedi och konversations-

lexikon, 2006, s. 21. 
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romantikens blomstringstid, ”då en våg av nyvaknat intresse för den 
folkliga kulturen gick genom Europa”, hade en mycket idealiserad bild 
av vad en äkta folkvisa var. Folkvisan, skriver Sven-Bertil Jansson, ”sågs 
som spontant framsprungen ur folket, och detta var i sin tur något som 
representerade det bästa i den nationella själen och i det förflutna”.2  

De äldsta uppteckningarna av svenska skämtvisor gjordes redan på 
1500-talet, vilket är ett bevis på att många av dem är gamla. Därtill bär de 
tydligare tecken på att härröra ur folkdjupet än till exempel riddarvisor-
na, om vilka man kan förmoda att de har varit på slott och herresäten in-
nan de kom till bondens eller fiskarens stuga.  

På några få undantag när är de flesta forskare eniga om att merparten 
av våra nordiska folkvisor i själva verket först sjöngs i högreståndsmiljö-
er, på herresäten och i prästgårdar, innan de snappades upp av folket och 
började omvandlas inom en svåröverskådlig muntlig tradition.  

Med skämtvisorna förhåller det sig av allt att döma annorlunda. Ofta 
framstår de som parodier på höviska riddarvisor. I dem gycklas det med 
överheten. Och riddarvisans platoniska svärmerier mellan riddare och 
jungfrur är ersatta av en frejdig erotisk frispråkighet mellan drängar och 
pigor. Just denna oförblommerade frispråkighet, odlad längs en skala 
som sträcker sig från det slippriga till det ekivokt eleganta, framstod för 
1800-talets pionjärer av vissamlare och utgivare som betänklig. Vi vet att 
några av dem helt enkelt avstod från att notera sådana skabrösa visor. 
Tydliga spår av denna beröringsskräck är att vissa av de tabubelagda 
orden i originaluppteckningarna endera markeras med ett streck eller att 
de helt enkelt är ofullständigt återgivna. I uppsatsen ”Den fula visans hi-
storia” berättar Bengt af Klintberg och Christina Mattsson att de vid redi-
geringen av sångtexterna i Fula visboken, en antologi i vilken flera gamla 
skämtballader ingår, blev tvungna att gissa sig till ett och annat cen-
surerat ord, ”för det finns många att välja emellan”.3  

Den norske balladforskaren Olav Solberg har drivit tesen att skämt-
visorna bör sättas i samband med den medeltida karnevalskulturen och 
rentav kanske har sitt ursprung i denna.4 Den danske balladforskaren 
Iørn Piø har fått kritik för sin djärva idé att hela balladgenren är fram-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

2  Jansson, Den levande balladen. Medeltida ballad i svensk tradition, 1999, s. 41. 
3  Klintberg & Mattsson, ”Den fula visans historia”, Fula visboken. 50 folkliga erotiska visor. 

Urval och kommentarer av Bengt af Klintberg och Christina Mattsson. Förord av Bengt 
Anderberg, 1990, s. 37. 

4  Solberg, Den omsnudde verda. Ein studie i dei norske skjemteballadane, 1991, s. 147ff. 
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sprungen ur medeltidens marknadsmiljöer; på marknader har folkvisor 
sjungits och diktats alltifrån 1200-talet till sent 1700-tal.5 Om inte Piø dris-
tat sig till att utvidga sin teori att gälla hela balladgenren utan inskränkt 
den till att i första hand gälla skämtvisorna, skulle den nog ha kunnat 
framstå som mindre antastlig. Även Sven-Bertil Jansson nämner de me-
deltida marknaderna och karnevalerna som en grogrund för skämtvisan, 
men han inför en kategori som inbegriper båda dessa scener, när han 
sammanfattande i stället talar om skämtvisorna som en viktig del av den 
”skrattkultur” som växer fram under medeltiden.6 Om medeltidsmänni-
skan verkligen hade humor och därmed kunde odla en ”skrattkultur” är 
en mycket omdiskuterad fråga. Michail Bachtin menar att det medeltida 
skrattet sprang fram ur folket, att det inte hade något samröre med tidens 
elitkultur utan bör uppfattas som något ursprungligt och primitivt, något 
som ännu inte har civiliserats till vad som kan kallas humor.7 Det är en 
extrem ståndpunkt. En som gendriver denna uppfattning är Olle Ferm i 
en bok om skratt och humor under medeltiden, Abboten, bonden och 
hölasset. Han hänvisar till en rad medeltida författare som ingår i skratt-
kulturen, sådana som Walther von der Vogelweide, Giovanni Boccaccio, 
Geoffrey Chaucer och François Villon. Skrattet och humorn fanns alltså 
inte bara i det anonyma folkdjupet, inte bara i skämtballaden utan även i 
den etablerade litteraturen.8 Mycket tyder på att eliten delade kultur med 
folket och på att det även fanns en kyrklig skrattkultur. En forskare som 
Peter Burke talar om ”ömsesidig påverkan”.9 

Skämtballadens humor är vanligtvis grovkornig och burlesk. Med ett 
rått flabb distanserar den sig från all förfining. Den vältrar sig gärna i 
allsköns groteskerier och ger även prov på vad vi nuförtiden kallar bajs-
humor. I sin tematisering av sexualitet är den ofta omtumlande öppen-
hjärtig på ett sätt som omväxlande kan te sig flåsigt bryskt och fördoms-
fritt ömsint med sin självklara repertoar av runda ord. Sven-Bertil Jans-
son talar om ”degradering” och ”grotesk realism”. Han skriver: 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

5  Piø, Produktionen af danske skillingviser mellem 1770 og 1821 og samtidens syn på genren, 
1969, s. 21. För kritiken av Piøs tes redogör Kværndrup, Den østnordiske ballade, 2006, 
s. 123ff. 

6  Jansson, 1999, s. 168. 
7  Bachtin, Rabelais och skrattets historia, 1986, s. 58 och 69ff. 
8  Ferm, Abboten, bonden och hölasset. Skratt och humor under medeltiden, 2002, s. 14ff. 
9  Burke, Folklig kultur i Europa 1500–1800, övers. S. Almqvist, 1983, s. 75ff. 
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Degraderingen innebär inte bara något negativt neddragande utan 
har framför allt en positiv sida. Att degradera innebär att döda, att 
begrava men också att så det frö som skall frambringa något nytt och 
bättre. Man ser kroppens liv som ett element i naturens skeende: till-
blivelsen, åldrandet och undergången, den ständiga förnyelsen. Där-
av följer att det i den groteska realismen gärna ges bilder av de ele-
mentära kroppsfunktionerna, tömningen, kopuleringen, befruktning-
en, havandeskapet och födandet.10  
 

Det är ett gemensamt skandinaviskt fenomen att skämtvisorna har stä-
dats undan och inte förrän på senare år har börjat uppfattas som värda 
att studera i lärda sammanhang. De har förtigits och gömts undan som 
ett slags ovärdig kulturell undervegetation – kanske för att man helt en-
kelt inte riktigt har vetat vad man ska göra med dem. Ändå är de inte sär-
skilt upprörande, i varje fall inte för sådana nutida läsare och lyssnare 
som inte har fått sin språkkänsla lamslagen av de käftmärken som 
sexuella fördomar har satt i förskräckta samveten. Ännu på 1700-talet, i 
Bellmans epistlar och sånger, i Ehrensvärds och Sergels teckningar, i 
Hedvig Charlotta Nordenflychts djärva poesi och i amiral Tersmedens 
postumt publicerade dagböcker, kan man skönja de medeltida resterna 
av en omedelbar attityd till kroppen och det erotiska begäret. Könet har 
ännu inte fått akuta besvär med katekesen, även om den kyrkliga re-
pressionen av sexualiteten är på frammarsch, i ohelig allians med den 
kulturströmning som brukar sammanfattas med beteckningen romantik. 
Som om Höga visan, denna lovsång till den lust som kan aktiveras 
mellan man och kvinna, inte funnes och inte innefattades i vår heligaste 
urkund.  

Det svenska 1700-talet hade ännu kontakt med den visserligen ofta 
skamsna men ändå oftast bejakande och glatt frivola uppfattning av 
sexualiteten som präglar de av våra skämtvisor som har sina rötter i 
medeltiden. Före romantiken var det också vanligt att kvinnans erotiska 
begär uppfattades som starkare än mannens. 

När Hedvig Charlotta Nordenflycht, den svenska poesins första 
centrallyriker av bestående värde, i sin diktsvit ”Nymodig kärleksart” 
från 1742 låtsas plädera för en kvinnlig driftsbejakelse kan hon tyckas 
vara långt före sin tid. Visserligen är hon ute i ironiskt syfte, men hennes 
beredskap att uttrycka sig i erotiskt känsliga angelägenheter är i själva 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

10  Jansson, 1999, s. 169. 
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verket tidstypisk genom sin kombination av upplysningsidéer och trade-
ring av en oförblommerad rättframhet som vi väl i efterhand snarast 
associerar med medeltidens rustika erotiska sensibilitet. Kulturhistoriskt 
sett är det faktiskt inte så konstigt att hon som kvinna kunde skriva 
strofer som dessa:  

 

Skall kärlek vara trohets slav? 
Den starka eld, den fria låga, 
hon kan ju växla till och av? 
 

Om tvenne ögon fängslat mig, 
hvi skulle mig ej flere fånga, 
som äga samma kraft i sig? 
 

När jag det ena nöjet mist, 
vad hindrar mig ett annat välja? 
Jag älskar den jag råkar sist. 
 

Mitt hjärta är i tiden gjort; 
det måste tidens ordning följa 
och gå i stadig växling fort.11 
 

Dessa strofer bör läsas som ironiska, men det djärva är att Nordenflycht 
alls tar upp kvinnlig sexualitet och gör den till ett ganska ofta återkom-
mande tema i sin poesi. Hedvig Charlotta Nordenflycht blev så småning-
om skandaliserad för sina radikala feministiska åsikter och för sin 
frispråkighet, inte minst av Anna Maria Lenngren som i hätskt satiriska 
ordalag vände sig mot sin föregångares förmodade lösaktighet och 
bristande förstånd på vett och etikett inom det erotiska området. Det är 
knappast fråga om vad vi i våra dagar kanske skulle kalla en konflikt 
mellan likhetsfeminism och särartsfeminism, den förra i så fall represen-
terad av Nordenflycht och den senare av Lenngren, utan de radikalt olik-
artade attityderna till kvinnlig sexualitet har att göra med att senare 
delen av 1700-talet är en brytningstid i synen på erotik över huvud taget 

Att det finns anledning att här alls beröra denna konflikt beror på att 
det i de gamla skämtballaderna ofta ges ett kvinnligt perspektiv på spelet 
mellan könen. Hedvig Charlotta Nordenflycht och Anna Maria Lenngren 
är inga anonyma författare, men bakom dem kan vi ana okända och 
anonyma kvinnliga folkdiktare, frejdiga fruntimmer som ställer krav på 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

11  Nordenflycht, ”Nymodig kärleksart”, Sveriges National-Litteratur 1500-1920, III (”Fri-
hetstidens poesi”), utgivare Henrik Schück, Ruben G:son Berg, Fredrik Böök m.fl., 
1921, s. 142. 
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sina älskare och frankt kan begära att dessa måste veta att ”klappa 
musen”, innan de kan kvalificera sig för att få en chans att ”loda fittans 
djup”. Så småningom ska vi närma oss teman som detta, spelet mellan 
manligt och kvinnligt i skämtvisorna, och därvid kommer det att stå 
ganska klart att en del av denna märkliga kulturella skatt av djärva visor 
endera förmodligen har sitt ursprung i anonyma kvinnliga poeter eller 
har omvandlats av kvinnor som har sjungit sig fram till nya varianter, 
mera anpassade till det egna könets preferenser och anfäktelser. 

Den framstående svenska romanisten Marianne Sandels har intresserat 
sig för vad hon kallar ”den kvinnliga rösten”, sådan den tar sig direkta 
uttryck eller ter sig, spökskriven och förmedlad av manliga diktare, i tru-
badurlyriken på de romanska språken under tiden 1100–1350. Hennes 
bok heter Känn bara inte, vackre vän, någon rädsla.12 Den inleds med en ut-
förlig introduktion, i vilken Marianne Sandels på fyrtio sidor samman-
fattar den romanska trubadurpoesin och särskilt riktar in sig på vad som 
i den har skrivits om synen på kvinnan, både hur hon gestaltas i dessa 
dikter och hur hon faktiskt även manifesterar sig som poet, i varje fall i 
den occitanska kulturkretsen. 

I den trubadurlyrik som har skrivits på occitanska, langue d´oc, har 
kvinnan en stark ställning. I den kommenterade antologi som följer efter 
Marianne Sandels introduktion ägnas mer än hälften av utrymmet åt 
kvinnliga occitanska lyriker, medan tre närbesläktade men i vissa hän-
seenden dramatiskt olikartade kulturkretsar får samsas om det övriga ut-
rymmet. Vad Sandels där presenterar och kommenterar är den franska, 
den italienska och den galicisk-portugisiska diktningen från samma 
musiska blomstringsperiod. 

Att kvinnorna tilläts utrymme att hävda sig i den occitanska kulturen 
är ett fenomen vars orsaker forskningen tydligen inte kan ge riktigt klara 
besked om. Feministiska litteraturvetare har myntat begreppet ”den 
gyllene parentesen” för de femtio år, mellan 1180 och 1230, som en lång 
och imponerande rad kvinnliga lyriker framträder som trubadurer och 
vinner ryktbarhet som storartade sångare eller, närmare bestämt, som 
trobairitz, en feminin form som utgör motsvarigheten till det maskulina 
trobador.13 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

12  Sandels, Känn bara inte, vackre vän, någon rädsla ... Kvinnans röst i lyriken på de romanska 
språken, 1150–1350, 2005. 

13  Ibid., 2005, s. 24. 
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Höjdpunkten för den kvinnliga occitanska trubadurlyriken kom senare 
och sjönk undan betydligt tidigare än den som upprätthölls av männen. 
Varför? Ryktet om de utmanande tendenser till jämlikhet mellan könen 
som tydligen frodades i de occitanska högreståndskretsarna nådde kan-
ske Rom, där de uppfattades som syndiga, varpå kyrkan ryckte ut och 
skapade ordning. Antagligen var det så.14 Det gamla vanliga kvinnoför-
aktet, antingen i form av slippriga frivoliteter eller i form av könlöst hög-
stämd madonnadyrkan, tycks hela tiden ha varit regel i de tre andra kul-
turkretsar vars diktning från denna tid Marianne Sandels alltså också ger 
oss smakprov på, några av dem svårartat skämda av en däven kvinno-
syn. 

Gustaf Fredén betonar den occitanska trubadurlyrikens betydelse för 
den folkliga balladens framväxt i sin bok Dans och lek och fagra ord från 
1976.15 Någon sådan direkt koppling undviker Ulf Malm att göra i sin lär-
da skrift Dolssor Conina. Lust, the bawdy, and obscenity in medieval Occitan 
and Galician-Portuguese troubadour poetry and Latin secular love song, i vil-
ken författaren tvärtom framhäver den occitanska traditionens exklusivt 
sofistikerade karaktär, även när den provocerar fram en motström av 
skämtlyrik, ”contre-textes”, som ställer det högstämda allvaret på huvu-
det och i stället hänger sig åt frivoliteter och obsceniteter.16 I en uppsats 
med titeln "Trubadurlyrikens skrattspegel” har Ulf Malm inriktat sig på 
just de mottexter, ”contre-textes”, som den occitanska trubadurlyriken 
lockade fram och som attitydmässigt i så påfallande hög grad påminner 
om den medeltida skämtballadens utmanande och retsamma relation till 
riddarvisan.17 Sven-Bertil Jansson har inspirerats av Ulf Malms forskning 
i den occitanska trubadurlyriken, som han kallar ”höviskhetens urhem i 
Västeuropa”18, och har därvid framför allt uppmärksammat de burleska 
mottexter som Malm framhäver i sina studier. Till skillnad från den me-
deltida balladen kännetecknas den occitanska lyriken vanligtvis av ett so-
fistikerat formellt och estetiskt raffinemang, något som också präglar de 
skämtsamma ”contre-textes” som skrevs inom samma tradition och vis-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
14  Sandels, 2005, s. 36–41. 
15  Fredén, Dans och lek och fagra ord. Folkvisestudier, 1976, passim. 
16  Malm, Dolssor Conina. Lust, the bawdy, and obscenity in medieval Occitan and Galician-Por-

tuguese troubadour poetry and Latin secular love song, 2001. 
17  Malm, ”Trubadurlyrikens skrattspegel. Några exempel på det obscena elementet i me-

deltida occitansk trubadurlyrik”, Samlaren. Tidskrift för litteraturvetenskaplig forskning, 
årgång 111, 1990, s. 45–59. 

18  Jansson, Hövisk dikt och ohövisk – om litterär skämtan, 2005, s. 4. 
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serligen var normbrytande på det innehållsmässiga planet men inte desto 
mindre i rent estetiskt hänseende framstår som lika konstfullt utformade 
som den parodierade seriösa trubadurlyriken. Sven-Bertil Jansson drar 
slutsatsen att de burleska mottexterna existerar inom samma litterära pa-
radigm som den höviska lyriken och att de måste ”förutsättas ha samma 
kategori av mottagare. Åhörarna måste vara förtrogna med paradigmets 
kod, annars skulle de inte förstå brottet mot normen.”19 Att Jansson in-
tresserar sig för mottexternas förhållande till den högstämda höviska ly-
riken beror i hög grad på att detta enligt hans uppfattning ligger i linje 
med hur den medeltida skämtvisan förhåller sig till riddarvisan. Han me-
nar sig se samma relation. I konsekvens med detta tänker han sig att 
skämtballaden visserligen kan te sig folkligare än riddarvisan men att 
den säkert uppskattades av såväl hög som låg och i stort sett hade samma 
publik.20 

Även occitanskorna är roliga och fräcka, på ett sätt som ofta kommuni-
cerar kritiskt med den höviska lyrikens uppstyltade ideal. De kvinnliga 
trubadurlyrikerna är ibland frejdiga och en smula frivola, andra gånger 
kärleksträngtande och ljuvt viskande. Det händer också att någon av dem 
tar bladet från munnen och säger sin mening, som här, i Marianne San-
dels översättning till svenska: 

 
Jag kan inte låta bli att säga min mening 
om det som plågar mitt hjärta. 
Och det blir svårt för mig att berätta 
eftersom de där trubadurerna  
från förr i tiden har stor skuld, 
de har ju lett världen vilse 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

19  Jansson, 2005, s. 5. Se även s. 8, där Jansson skriver: ”Det råder ingen som helst tvivel 
om att de allvarliga paradigmtexterna och de burleska, obscena och skatologiska är 
riktade till samma publik och att två så extremt olika budskap uppskattades av samma 
personer. Förr var man också i forskningen benägen att förtiga mottexterna. Men det är 
uppenbart att man utan vetskap om dem får en alltför inskränkt bild av den höviska 
urmiljön och om vilka motsatser som utan svårighet samlevde i dess medvetande.” 

20  Ibid., s. 15: ”Vid första anblicken tycks gruppen skämtballader appellera till en folkli-
gare publik, närmast vara avsedda som underhållning vid uppsluppna fester på låg so-
cial nivå. De har åtskilligt gemensamt med den förströelse som erbjöds genom det folk-
liga berättandet, genom sägner och sagor. Men jag vill ändå hävda att man bör räkna 
med en socialt sett vid spridning även av sådana visor. Riddarromanerna har inte haft 
någon folklig publik, inte heller dikter i utpräglat hövisk ton. Skämtvisorna däremot 
har säkerligen tidigt med glädje tagits emot i folkliga kretsar, men de har också varit 
ett uppskattat inslag i nöjeslivet i högreståndsmiljö.” 
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och öppet talat illa om kvinnan. 
Och alla de som hör på sådant tror det 
och går med på att det stämmer 
och så har världen vilseletts.21 
 

Det är ord och ändå visor som flera av dessa occitanska kvinnor ger oss. 
De flesta är kända till namnet, men några av dem är anonyma. Sångerna 
av de anonyma har ofta tillskrivits manliga diktare och alltsedan slutet av 
1800-talet har forskare grälat om attribueringarna. I vissa fall kan man 
verkligen, som Marianne Sandels också påpekar, vara ytterst osäker på 
om det är en kvinna eller en man som har skrivit dikten, men strofen 
ovan, hämtad ur en dikt av en anonym författare, föreställer vi oss väl 
helst som skriven av en kvinna. Förtrytelsen tyder på det, liksom hettan 
och övertygelsen i följande rader ur samma visa: 

 
Och jag säger er, ingen har heder 
av att förtala den kropp som föder barn. 
[...] 
Så om jag därför vill försvara kvinnan, 
förebrå mig inte, för en kvinna 
bör ära och hedra en annan, 
och därför har jag sagt vad jag tycker!22 
 

Detta är skrivet drygt ett halvt årtusende före vår egen Hedvig Charlotta 
Nordenflycht. Det är lika tänkvärt som upplivande. Vad Marianne 
Sandels gör är att hon påminner om att det i den kontinentala visdikt-
ningen fanns en kvinnlig tradition. Klart är att det finns en motsvarande 
kvinnlig tradition även inom den nordiska balladen. Exempel på en 
skämtvisa med kvinnlig synvinkel är ”Den giftaslystna”. Den handlar om 
en dotter, som, i dialog med en mor, klagar över att hon så fort som möj-
ligt vill ha en man och att tiden är inne för henne att gifta sig, något som 
hennes mor inte är alls lika säker på. Det finns anledning att återkomma 
till den balladen. Här återges bara några rader som exempel på hur ett 
kvinnligt perspektiv kan te sig i en skämtballad: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

21  Sandels, 2005, s. 90. 
22  Ibid., s. 91. 
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Ty mor, jag vill ha man, 
Jag taran hvar jag kan, 
Så framt der fines råd til. 
Säg mor, at jag fick man. 
Säg mor, at det gick an, 
Säg mor, at det fants råd til.23 
 

När en pionjär inom den moderna svenska balladforskningen, Gustaf 
Fredén, i sin lärda framställning av den nordiska balladtraditionens rot-
system i de sydeuropeiska visor som upptecknades i Frankrike och Itali-
en på 1100- och 1200-talen närmar sig dessa dunkla källor, skriver han 
inte en rad om att det kan ha funnits en kvinnlig tradition parallellt med 
och delvis i opposition mot den manliga. Hans bok Dans och lek och fagra 
ord från 1976 innefattar ingenstans detta perspektiv på den europeiska 
visdiktningen.24 Inte heller räknar den med den folkliga skämtvisans tra-
dition.  

Fredén inriktar sig på att spåra balladtraditionens rötter i österländsk 
saga, västerländsk riddardikt, latinsk vagantpoesi och medelengelsk 
versnovell. Med lärdom och komparativ associationsförmåga av smått 
virtuost slag firar han triumfer och hinner dessutom med att ge glimtar 
av en fascinerande motivhistoria, inriktad på hur en rad framträdande 
motiv i visorna har vandrat genom länder och århundraden, tills de dök 
upp och fick fäste även i Norden. Han ger oss emellertid inget om den 
kvinnliga visdiktartradition som Marianne Sandels och hennes interna-
tionella föregångare har uppmärksammat och som säkerligen har haft be-
tydelse för den anonyma visdiktning som var samtida med den sydeuro-
peiska trubadurlyriken och sannolikt har äldre anor än denna.  

Man kan inte klandra Gustaf Fredén för hans uraktlåtenhet. Varje tid 
vänder sig till traditionen med nya frågor och upptäcker fenomen som ti-
digare har försummats. I våra dagar kan det framstå som en angelägen 
uppgift att rikta kikarsiktet mot de kvinnliga attityder som man kan ana 
bakom åtskilliga inslag i balladdiktningen. Vad som från svensk horisont 
dessutom framstår som viktigt, kanske viktigast av allt, är att sprida kän-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
23  Sveriges medeltida ballader, band 5:1, melodiedering av Margareta Jersild, textedering av 

Sven-Bertil Jansson, 2001, s. 153. 
24  Med tanke på att Fredéns grepp är så vittfamnande och att han i övrigt så fyllligt be-

handlar balladtraditionen är det anmärkningsvärt att han inte kommer in på skämt-
visan. I Sverige är Lönnroth (1987) i detta hänseende en hastig förelöpare, på kort-
distans, först till Klintberg och Mattsson (1990) och senare till Jansson (1999), som är 
den förste att mera ingående skriva något substantiellt om den svenska skämtballaden. 
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nedom om den så sorgligt försummade skämtvisan, som också råkar va-
ra den balladtyp i vilken vi tydligare än på andra håll kan skönja en bear-
betning och problematisering av relationen mellan manligt och kvinnligt, 
i skämtvisan ofta beskrivet på ett betydligt mindre klichémässigt sätt än i 
den från denna synpunkt mer konventionella och formelartade riddar-
visan. 

I den magnifika utgåvan av den danska folkviseskatten, Danmarks gam-
le Folkeviser, som Svend Grundtvig började ge ut 1853 och vars sista och 
tolfte band utkom 1976, är skämtvisorna inte representerade. Detta var 
dock inte i enlighet med Grundtvigs egna planer. I den väldiga utgåva 
som han lade grunden till ville han också infoga folkvisor som utgör en 
efterklang till de gamla äkta medeltida balladerna, därtill även skämtbal-
laderna, både de av äldre och nyare datum.25 Så skedde emellertid inte. 
Ändå blev danskarna först i Norden att etablera skämtvisan och erkänna 
denna folkliga tradition. Detta skedde 1901 i kraft av den utgåva med ti-
teln Et hundrede gamle danske skjæmteviser efter nutidssang som den legen-
dariske folkminnessamlaren Evald Tang Kristensen färdigställde, som en 
protest mot den bara alltför akademiska och ängsligt förfinade inriktning 
som utgivningen av Danmarks medeltida ballader hade tagit under de-
cennierna efter pionjären Svend Grundtvigs död.26 1800-talets vissamlan-
de pionjärer hade enligt Bengt af Klintberg och Christina Mattsson en pa-
troniserande syn på folket och vurmade bara för ”den vistradition som 
stödde den romantiska uppfattningen om folket som kärnfriskt, enkelt 
och dygdigt”.27 De bryska och skabrösa skämtvisorna störde den bilden.  

Det var först med Evald Tang Kristensen, en man som själv identifiera-
de sig med den allmoge vars kulturella yttringar han så solidariskt och 
trofast dokumenterade, som skämtballaden kom till heders och så sakte-
liga började räddas ur glömskans brunn. Hans antologi från 1901 ”är 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

25  Kværndrup, Den østnordiske ballade – oral teori og tekstanalyse. Studier i Danmarks gamle 
Folkeviser, 2006, s. 22 

26  Et hundrede gamle danske skjæmteviser efter nutidssang, utg. Evald Tang Kristensen, 1901 
(1903). Beträffande tryckåret för Kristensens antologi råder inget tvivel. Den trycktes i 
Århus 1901. Så står det också på försättsbladet på originalutgåvan, men på omslaget 
anges årtalet 1903, för att Kristensen och förlaget i sin tvekan dröjde med publiceringen 
i två år. Här och framgent håller jag mig till att ange tryckåret, inte minst för att hedra 
Evald Tang Kristensen för hans insats  och postumt befria honom från hans tvekan, 
helt enkelt för att han var och förblir en frimodig ljusgestalt. 

27  Klintberg & Mattsson, 1990, s. 24. 
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ännu i dag den mest betydande samlingen av folkliga skämtvisor i Skan-
dinavien”, skriver Bengt af Klintberg och Christina Mattsson 1990.28  

I Norden finns sammanlagt 77 kända balladtyper av skämtvisekaraktär 
bevarade. Av var och en av dem finns ett stort antal varianter.29 De flesta 
är danska, och den nordiske pionjären som forskare om skämtvisorna var 
en dansk, alltså denne modige Evald Tang Kristensen, som i förordet till 
sin antologi Et hundrede danske skjæmteviser efter nutidssang skriver att han 
länge har tvekat om att ge ut dessa visor, eftersom han har befarat att de 
skulle kunna väcka ”alt for megen forargelse”.30 Han vidkänns att dessa 
visor av vissa läsare kan uppfattas som grova. För att förbereda sina 
landsmän inför läsningen av antologin skriver han: ”Jeg må uttale for 
Danmarks vedkommende: Der har været ikke så få gamle grove skjæmte-
viser hertil lands.”31 

Efter sina inledande ursäkter blir Kristensen alltmer offensiv, och ett 
stycke in i förordet avslöjar han sin egen kärlek till den gamla anonyma 
folkdiktningen och sätter den i kontrast till den etablerade konstdiktning-
en, som med sin förkonstling ofta gör honom besviken. Hans offensiva 
plädering för folkdiktningens företräden framför konstpoesins är min-
nesvärda och bör citeras. Så här öppenhjärtigt jämför han med varandra 
deras respektive behandling av kärlekstemat: 

 
De uslebne folkedigtere, der har inladt sig på dette æmne (og det har 
mange af dem gjort), har alltid nævnt tingen ved sitt rette navn og 
fremstillet sagen, som den er, hvorimod kunstpoeterne, der visselig 
og har været med på dette område, har ligesom lagt et slør over det 
sandsehitsende, hvilket de jo kan forstå med deres ordkunst. Mange 
af vore større digtere har skrevet (og ladet trykke) ting, der efter mit 
begreb må kaldes ligeså usædelige og mere hidsende end det meste 
af den slags i vore folkeviser. Når en digter vil besynge sin elskedes 
(eller en kvindes) nydelige små fødder, smukt formede lægge osv. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

28  Klintberg & Mattsson, 1990, s. 24. 
29  Solberg, ”Kropp, kjønn og komikk i danske skjemteviser”, Svøbt i mår. Dansk Folkvise-

kultur 1550–1700. Bind 2: Et spørgsmål om stil, red. Flemming Lundgreen-Nielsen och 
Hanne Ruus, 2000, s. 161. Genom fyndet av George Stephens manuskriptsamling 
kommer denna balladskatt att kunna utökas med tre (kanske fyra) balladtyper som 
inte finns med bland de inalles 44 som återges i nationalutgåvan av Sveriges medeltida 
ballader (2001). 

30  Kristensen, 1901, s. 3. 
31  Ibid., 1901, s. 3. 
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kan han lige så godt gå til sagens kjærnepunkt og synge om det, der 
nu egentlig er hans centrum, som det vel og bliver læserens.32 
 

Evald Tang Kristensen tänker sig sin antologi som ett bidrag till Grundt-
vigs Danmarks gamle Folkeviser och räknar med att en del av hans upp-
teckningar så småningom, men inte ”i min levetid”, ska få utrymme i den 
etablerade nationalutgåvan. Han är medveten om att en del av hans 
material består av visor som inte är så gamla och att alla av dem följ-
aktligen inte är äkta folkvisor utan litterär efterklang. 

Kristensen fick en efterföljare i H. Grüner Nielsen, som ett kvarts sekel 
senare gav ut en antologi med danska skämtvisor och i den är noga med 
att exakt ange vilka av dessa visor som är gamla och att betrakta som 
medeltida.33 

Och i Sverige? Situationen är numera tack och lov en annan än den 
som rådde när Bengt af Klintberg och Christina Mattsson gav ut Fula vis-
boken 1990 och i sin introduktion hyllade Evald Tang Kristensens antologi 
som den främsta skandinaviska utgåvan av skämtvisor. Anledningen är 
helt enkelt att de svenska skämtvisorna har tagits med i den utomordent-
liga utgåvan av Sveriges medeltida ballader. Drygt hälften av band 5:1 och 
hela band 5:2 ägnas åt skämtvisorna. Sammanlagt återges inte mindre än 
44 vistyper, de flesta av dem i en rad olika varianter.34 Ansvarig för ede-
ringen av melodierna är Margareta Jersild, för återgivningen av texterna 
Sven-Bertil Jansson. Just Jansson har betytt mycket för att skämtballader-
na sent omsider har fått sin rättmätiga plats i traditionen. Han är också 
den förste forskare som på allvar tar itu med dem och ägnar dem ett helt 
kapitel, med rubriken ”Balladen och skrattet”, i sin bok Den levande 
balladen.35  

Sven-Bertil Janssons bok publicerades 1999, alltså nio år efter att Bengt 
af Klintberg och Christina Mattsson hade framfört sin kritik av att den 
svenska balladforskningen inte hade tagit sig an skämtvisorna. I den 
senast utgivna framställningen av den svenska litteraturhistorien, Den 
svenska litteraturen, är det en av redaktörerna själva, Lars Lönnroth, som 
skriver avsnittet om de medeltida balladerna. Det är i det första bandet 
av denna litteraturhistoria, som i sin helhet omfattar sju volymer, den 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
32  Kristensen, 1901, s. 4. 
33  Danske Skæmteviser (Folkeviser og Literær Efterklang) efter Visehaandskrifter fra 16.—18. 

Aarh. og Flyveblade, utg. Grüner Nielsen, 1927–28. 
34  Sveriges medeltida ballader, Bd 5:1 och 5:2, 2001. 
35  Jansson, 1999, s. 167–211. 
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första av dem utgiven 1987.36 Det är en informationstät framställning 
med en rad minnesvärda och spirituellt tillspetsade formuleringar, men 
av kapitlet får vi knappt veta någonting alls om skämtballaderna. När 
Lönnroth räknar upp de olika kategorier som den nordiska balladen av 
hävd brukar ordnas i, nämner han över huvud taget inte skämtvisan. 
Han beskriver kortfattat riddarvisan, kämpavisan, legendvisan, den hi-
storiska visan och den naturmytiska, men den sjätte kategorin, som Sven-
Bertil Jansson kallar den, lyser med sin frånvaro.37 Han kommer inte in 
på den i den löpande litteraturhistoriska framställningen, men att han är 
väl medveten om skämtvisans existens och särart framgår av en separat 
notis med titeln ”Upp och nedvända världen”, där han kortfattat presen-
terar två skämtvisor, ”Bakvända visan” och ”Bonden och kråkan”. No-
tisen avslutas med följande kommentar: ”Forskarna har också länge för-
bisett dessa visor eller idylliserat deras innehåll.”38 

Ingen som känner Lars Lönnroths litteraturhistoriska författarskap kan 
misstänka att han placerar skämtvisan i notisens kuriosakabinett på 
grund av moralisk beröringsskräck. Nej, förklaringen måste vara att de 
ledande svenska balladforskarna har traderat en uppfattning om den 
medeltida balladen som endera har helt uteslutit eller förringat skämt-
visan. Lönnroth följer alltså ett etablerat mönster – för att sedan, lite vid 
sidan om, infoga en separat notis om skämtballadens existens.39 

Inom litteraturvetenskapen är Sverker Ek en av de mest betydande 
föregångarna till den moderna svenska balladforskningen. I Den svenska 
folkvisan från 1924 uppmärksammar han knappast alls skämtvisan.40 Det 
gör inte heller Karl-Ivar Hildeman i sitt fylliga kapitel om ”Ballad och 
vislyrik” i det förra stora svenska litteraturhistoriska verket, Ny illustrerad 
svensk litteraturhistoria.41 I den av Bengt R. Jonsson redigerade volymen 
Svenska medeltidsballader, utgiven 1962, förekommer inte en enda skämt-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

36  Lönnroth, ”Det höviska tilltalet”, Den svenska litteraturen. Från forntid till frihetstid. 800–
1718, 1987, s. 93–123. 

37  Lönnroth, 1987, s. 119f. 
38  Ibid., 1987, s. 120. 
39  I The Types of the Scandinvian Medieval Ballad. A descriptive catalogue, utg. Bengt R. Jons-

son, Svale Solheim och Eva Danielson (i samarbete med Mortan Nolsøe och W. Edson 
Richmond), Stockholm och Oslo 1978, räknar utgivarna med sex olika typer av medel-
tida skandinaviska ballader: ”ballads of the supernatural”, ”legendary ballads”, ”histo-
rical ballads”, ”ballads of chivalry”, ”heroic ballads” och, slutligen, ”jocular ballads”. 

40  Ek, Den svenska folkvisan, 1924. 
41  Hildeman, ”Ballad och vislyrik”, Ny illustrerad svensk litteraturhistoria, band I, 1955. 
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visa. Inte ens i sitt utmärkta förord nämner Bengt R. Jonsson med ett 
enda ord skämtvisans existens.42 

Bengt R. Jonsson och Karl-Ivar Hildeman har gjort stora insatser inom 
balladforskningen, men det är onekligen märkligt i hur hög grad de har 
undvikit skämtvisan. Inte ens i sin antologi Politisk rimdans från 1960 har 
de med en enda skämtballad, trots att de i sitt urval av moderna visor 
öppnar dörren för humorister. Antologin avslutas med Karl Gerhards ko-
miska bravurnummer ”Trojanska hästen”.43 Ännu så sent som i Gustaf 
Fredéns folkvisestudier Dans och lek och fagra ord från 1976 lyser skämt-
visan med sin frånvaro, inte ett ord om den på bokens 362 sidor. 

Allting tyder alltså på att Lars Lönnroth förtroendefullt har infogat sig 
och sin framställning i en etablerad tradition, en akademisk tradition in-
om vilken den folkliga skämtballaden har fört en skuggtillvaro.44 Så fak-
tum är att hans notis om ”Bakvända visan” och ”Bonden och kråkan” 
framstår som en glimt av något nytt, särskilt som ju Lönnroth också näm-
ner att det mesta är ogjort inom forskningen om den svenska skämtballa-
den. 

I Fula visboken från 1990 har Bengt af Klintberg och Christina Mattsson 
tagit med några gamla skämtballader, men deras antologi domineras av 
fräcka visor som är betydligt yngre. Sven-Bertil Janssons behandling av 
skämtvisan i sin bok Den levande balladen är noga taget den första utförli-
ga beskrivningen av skämtvisans egenart som en svensk forskare har 
gjort. I kraft av Sven-Bertil Janssons insatser har så skämtvisan år 2001 
fått en plats i vår stora nationalutgåva Sveriges medeltida ballader. 

Norrmannen Olav Solberg blev den förste skandinaviske balladforska-
re som kom att ägna en hel monografi åt skämtvisorna. Hans doktorsav-
handling Den omsnudde verda. Ein studie i dei norske skjemteballadane lades 
fram 1991.45 Eftersom skämtvisorna i stor utsträckning är gemensamma 
för de skandinaviska länderna, är hans skrift i allra högsta grad intressant 
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42  Svenska medeltidsballader, urval och kommentarer av Bengt R. Jonsson, 1962. 
43  Politisk rimdans. En viskavalkad genom svensk historia, utg. Karl-Ivar Hildeman, Sven G. 

Hansson och Bengt R. Jonsson, 1960. 
44  Åter bör man dock påminna om att skämtvisan är en av de sex typer av ballader som 

Jonsson, Solheim och Danielson räknar med i The Types of the Scandinavian Medieval 
Ballad. 

45  Olav Solbergs doktorsavhandling från 1991 omfattar 388 sidor och utgör en fotokopia 
av författarens renskrivna manuskript. Den har senare utgivits i bokform, Den om-
snudde verda, 1993. När jag här och senare ger sidhänvisningar till Solbergs avhandling, 
riktar sig dessa till den första utgåvan, den från 1991. 
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för oss som nu vill erbjuda studier av de svenska visorna. Dessa finns 
nämligen mycket ofta även i norska varianter. Det betyder att vi ganska 
flitigt kommer att hänvisa till och aktivt kommunicera med Olav Sol-
bergs forskningsresultat, hans tolkningar och synpunkter.  

Anledningen till att en krets av forskare vid Växjö universitet har givit 
sig i kast med medeltida ballader är att ett märkligt handskriftsfynd 
gjorts – en stor samling manuskript som tillhört George Stephens hittades 
vid stadsbiblioteket i Växjö för några år sedan. I George Stephens manu-
skriptsamling (GSMS) finns tre för forskningen tidigare okända svenska 
balladtyper, i varje fall sådana som inte har varit tillgängliga för dem som 
sammanställde den vetenskapliga nationalutgåvan Sveriges medeltida 
ballader. Det finns i samlingen även en hel del nya varianter av ballad-
typer och melodiuppteckningar som finns återgivna i SMB.  

I GSMS finns 24 balladtyper som otvetydigt är skämtvisor. Proportio-
nellt sett är det många. De flesta av dem finns i ett flertal olika varianter, 
varianter som omsider kan visa sig vara intressanta inom den jämförande 
forskningen. Det omtumlande och sensationella är emellertid en annan 
sak, nämligen att en av dessa balladtyper, ”Osteknoppen”, är ett verita-
belt nyfynd som inte ingår i den serie av inalles 44 skämtballader som har 
tryckts i vår nationalutgåva Sveriges medeltida ballader. Vi har även funnit 
tre versioner av en skämtvisa som inte heller den ingår i SMB, men som 
har varit känd för dem som sammanställde nationalutgåvan. Att denna 
skämtvisa, ”Käringen på barnsöl”, inte har infogats i den nationella 
balladskatten beror på att den från rent formell synpunkt inte motsvarar 
de kriterier utgivarna har ställt på en ballad, detta trots att den visar 
tecken på att vara mycket gammal och är balladesk i allt annat än i sin 
oortodoxa strofform. 

I den voluminöst mycket omfattande Växjösamlingen har vi funnit tre 
nya balladtyper, sådana som inte finns tryckta i Sveriges medeltida ballader, 
därtill alltså ”Käringen på barnsöl”, som formellt sett inte är någon ren-
odlad ballad, men som inte desto mindre har kommit att räknas som en 
sådan i Danmark.46 Nyfyndet ”Osteknoppen” finns i en variant i Växjö-
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46  Visan finns med i Kristensens antologi från 1901 (fyra varianter återges på s. 19–27), 
liksom hos Grüner Nielsen, 1927–1928, s. 193f. I dessa utgåvor dras dock ingen strikt 
gräns mellan ballad och visa. Beträffande skämtvisorna ser danskarna mindre strikt på 
de formella kriterierna än vad som görs i The Types of Scandinavian Medieval Ballad, en 
katalog som bygger på ett svenskt-norskt samarbete och där strängare formella krite-
rier hävdas, av en art som senare tycks ha blivit riktningsgivande för vår nationalut-
gåva Sveriges medeltida ballader. Men undantag från de formella kraven görs i såväl TSB 
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samlingen (GSMS 51) och ”Käringen på barnsöl” finns i inte mindre än 
tre (GSMS 47, 193 och 243). Uppteckning nummer 47 har ingen rubrik, 
utan överskriften anger bara ”Ifrån Småland”. Överskriften på 193 är 
”Ifrån Södermanland”. GSMS 243 har rubriken ”Jätte-Käringen på Bröl-
lop”. I de två första varianterna, som ligger ganska nära varandra, är 
kvinnan bjuden på barnsöl, det vill säga en kvinnofest för att fira en 
barnsbörd. I den tredje varianten, 243, är det ett bröllop som firas. Jag 
väljer för enkelhets skull att kalla visan för ”Käringen på barnsöl”. 

”Osteknoppen” är en gammal skämtballad som nu andäktigt och med 
darr på handen har fiskats upp ur glömskans brunn.47 Inom forsknings-
området är detta en sensation av samma dimension som det bland 
Strindbergsforskare skulle vara om någon plötsligt hittade en tidigare 
outgiven novell av August Strindberg. 

”Osteknoppen” är alltså ett sensationellt fynd, medan ”Käringen på 
barnsöl” faktiskt är någorlunda känd sedan tidigare, bara inte tryckt i 
den svenska nationalutgåvan av svenska medeltida ballader, SMB. Den-
na skämtvisa ingick i den repertoar som den kända finlandssvenska tra-
ditionsbäraren Svea Jansson i Nyland höll sig med, och den finns dess-
utom insjungen på en förnämlig ljudkassett som gavs ut 1989. Dessutom 
är den, i en annan variant än de tre som har återfunnits i Växjösamlingen, 
tryckt i ett texthäfte som medföljer kassetten. I detta texthäfte har visan 
rubriken ”Käringen på gästabud”.48 Denna uppteckning är gjord 1922 av 
Olaus Olsson efter Bernhard Olsson, Varekilsnäs, Valla socken i Bohus-
län. Visan har sjungits sedan 1500-talet, uppger Danielson och Ramsten i 
en kommentar, och är bekant inte bara i Sverige utan även i Danmark och 
Norge. Det är Olaus Olssons uppteckning från Bohuslän som återges i 
texthäftet Skämtvisor från fem sekel. Den äldsta danska uppteckningen av 
samma visa är från 1580-talet. Att GSMS innehåller tre varianter av den-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
som SMB, dock inte för ”Käringen på barnsöl”. I SMB, där Sven-Bertil Jansson ensam 
står för textederingen i band 5:1 och 5:2, de som innehåller skämtballaderna, visar det 
sig att redaktören klokt nog inte har varit rigoröst formalistisk. Han har tagit med 
exempelvis ”Finn Komfusenfej” och ”Bakvända världen”, trots att de inte håller sig till 
protokollet. ”Käringen på barnsöl” avstod han från. Inför den dras tydligen en vag 
gränslinje för balladgenren. 

47  ”Osteknoppen” ägnas en egen uppsats i denna antologi. Det är Gunilla Byrman som 
tar sig an denna ballad. 

48  Skämtvisor från fem sekel. 50 folkliga skämtvisor (med bifogad ljudkassett), utg. Eva 
Danielson och Märta Ramsten, 1989, s. 74–76. Nämnas bör att de båda utgivarna har 
skrivit en inledning till texthäftet och därtill kärnfulla kommentarer till de enskilda 
visorna. 
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na visa är värt att uppmärksamma. Dessutom finns det anledning att 
dryfta hur det kan komma sig att den i Sverige hittills inte har klassifice-
rats som en äkta ballad. 

Vilka formella kriterier ska då en visa uppfylla för att vara en äkta 
ballad? I förordet till The Types of the Scandinavian Medieval Ballad till-
kännager redaktionen – bestående av Bengt R. Jonsson, Svale Solheim 
och Eva Danielson – att den har varit restriktiv i sin bedömning av vad 
som är en ballad: 

 
In agreement with the editors and collectors of the past, we have also 
chosen to be fairly restrictive in our acceptance of what is and what is 
not a ballad. The medieval ballad in Scandinavia is a genre of orally 
transmitted song that is defined by its form (sometimes couplets with 
one or two burdens, sometimes quatrains with one burden), by its 
narrative content, and by the objective style, the latter characterized 
not least by the frequent use of formulaic expressions and so called 
”commonplaces”. The ballad may, on the basis of these criteria, be 
effectively distinguished from other categories of folksongs which 
lack one or more of these characteristics. In fact, the ballad is one of 
many folksong categories, the common denominators of which are 
oral transmission and the fact that there is no such thing as an 
authorized version. A ballad is an ”idea” in the Platonic sense; there 
is no archetype; from the point of view of a folklorist, every text is as 
good as any other.49 
 

Det är tre kriterier som framhävs. Balladen ska vara episk, alltså berättan-
de, men det är ofta fråga om ett berättande som inte riktigt liknar det vi 
finner i en roman, i varje fall inte i den realistiska tradition som växer 
fram i samband med romanens etablering som litterär genre under 1700-
talet i England. I balladen frammanas handlingen med hjälp av scener 
som oftast följer ”abrupt på varandra”50 och i vissa fall helt enkelt bärs 
fram av en dramatisk dialog. Något som binder ihop scenerna med 
varandra finns vanligen inte, inga förklaringar. Det ena händer på det 
andra, i hastiga kast från scen till scen och strof till strof. Klart är att mitt 
åskådningsexempel, ”Käringen på barnsöl”, som snart ska citeras i sin 
helhet, lever upp till detta första kriterium 
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49  TSB, s. 14. 
50  Jansson, 1999, s. 21. 
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”Käringen på barnsöl” lever även upp till kravet på ”objektiv stil”. Den 
objektiva stilen kännetecknas av att den täta hopfogningen av scener inte 
lämnar plats för förklarande kommentarer eller resonemang från en 
berättare. Med objektiv stil brukar man också mena, skriver Sven-Bertil 
Jansson, att balladen innehåller språkliga element som upprepas.51 

Men på en av de tre punkterna avviker ”Käringen på barnsöl” från de 
kriterier som i introduktionen till TSB uppges gälla balladen som genre. I 
den nordiska balladen ”finns i huvudsak två strofmodeller”, konstaterar 
Sven-Bertil Jansson, ”en tvåradig och en fyrradig”.52 Vanligen har rader-
na slutrim, men rimmen behöver inte vara fullständiga utan en assonans, 
alltså en passabel ljudlikhet, är många gånger tillräcklig. Det har också 
hänt att rimmen mer eller mindre har utplånats genom århundradena. 
Den tvåradiga strofen har parrim, det vill säga att andra raden rimmar på 
den första. Rimflätningen i den fyrradiga strofen är annorlunda och 
består normalt sett i att den andra och den fjärde raden är förbundna 
med rim. Ytterligare en anomali i ”Käringen på barnsöl” är att de fyra 
första raderna i varje strof, om också inte genomgående och fullt genom-
fört, tenderar att ha korsrim. Dessa är dock inte så konstfullt och konse-
kvent genomförda att man resolut måste förutsätta ett inflytande från re-
nässanslyrikens mer sofistikerade nymodigheter, men även om så vore, 
är det rimligt att tänka sig att visans ursprung är medeltida.  

Min föresats är att försöka argumentera för att ”Käringen på barnsöl” 
bör räknas som en medeltida svensk ballad, utan att undanhålla de skäl 
som talar emot en sådan bedömning. Ett skäl som talar för min bedöm-
ning är onekligen att ett av de kriterier som formuleras i TSB, nämligen 
det att visan måste ha tillkommit före 1520, före reformationen, helt 
enkelt är oanvändbart eller i varje fall ordentligt slirigt, eftersom vi i 
Sverige inte har en endaste uppteckning av en medeltida ballad före det 
årtalet, något som i sin tur betyder att ett av de tre kriterier som etableras 
i TSB helt enkelt måste falla. Vad som återstår är formella kriterier. Är 
dessa verkligen tillförlitliga? 

Min mening är den att själva motivet och den burleska gestaltningen 
av detta är vad som talar för att ”Käringen på barnsöl” inte bara är en 
ballad och en skämtballad utan dessutom en visa som mycket väl kan ha 
ett medeltida ursprung. Att argumentera emot är rimligen besvärligt, för 
det innebär att man måste mobilisera andra sakskäl än de ahistoriskt 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
51  Jansson, 1999, s. 21f. 
52  Ibid., s. 22. 
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strikta kriterier som av huvudsakligen pragmatiska skäl etableras i TSB. 
Man måste, efter att ha visat tillbörlig respekt för den ortodoxisträvan 
som styr den närmast aristoteliskt utformade katalogen över skandi-
naviska medeltida ballader, helt enkelt kasta in en smula gammaldags 
bondförnuft för att flytta en aning på hank och stör inom beskrivningen 
av den medeltida balladen som en mer eller mindre enhetlig genre. 

Från formell synpunkt är även omkvädet utmärkande för balladen. 
Omkvädet är ett slags refräng, mer eller mindre fast knuten till förloppet 
i sången. Omkvädet kan spegla temat i en ballad, men det kan också före-
skicka slutet i den eller rentav stå i ett ganska gåtfullt förhållande till vad 
som skildras. Omkvädets relation till handlingsförloppet kan variera 
mycket, alltifrån att det präntar in temat till att det tycks stå i ironisk kon-
trast till detta eller att det, som främst i en del skämtballader, helt enkelt 
utgörs av en trallrefräng, men i regel har varje ballad ett omkväde som 
upprepas mellan varje strof liksom efter den sista, som en slutkläm. Den 
fyrradiga strofen följs regelmässigt av en omkvädesrad. För den två-
radiga strofen finns två varianter. Det vanligaste är att den har ett enda 
omkväde efter de två rimmade raderna, enligt samma mönster som den 
fyrradiga strofen, men det kan också förekomma att den utöver ett 
slutomkväde har ett så kallat mellanomkväde mellan de två raderna i en 
strof.53 De två första kategorierna är enkla att förstå, men den tredje 
kräver kanske ett belysande exempel. Jag tar helt enkelt det som anförs 
av Sven-Bertil Jansson i Den levande balladen:54 

 

Bondens vallpiga hon tuttrade vall 
så väl hon kan – 
med sina små getter i marken all. 
– Så väl hon kväda kunde. 
 

Även om ”Käringen på barnsöl” är vad jag skulle vilja kalla balladesk och 
såväl tematiskt som motiviskt uppfyller de gängse kraven på att en visa 
ska klassificeras som ballad, och dessutom lever upp till just den objekti-
va stil och den episka karaktär som byggs på scenskiften, vilka i rask takt 
avlöser varandra, tycks den falla ur ramen på grund av enkom och just 
en av de punkter som i TSB framställs som utmärkande för en äkta bal-
lad. Stroferna i den är nämligen varken två- eller fyrradiga. De har sex ra-
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53  Se vidare Jansson, 1999, s. 22f. Där ges även åskådliga exempel på de tre olika sätten att 
placera omkvädet. 

54  Ibid., 1999,  s. 23. 
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der. Så här ser visan ut i en av de tre varianter som finns i Växjösamling-
en, nr 47, den som anges vara ”Ifrån Småland”: 

 

I 
Hör Asser du, min lille man, 
Kom slipa mina knifvar, 
Ty här är gille i nästa by, 
Jag får ej hemma blifva. 
Jag måste klä’ mig ren och grann 
Och sedan taga för mig i han´, 
Ty jag är bjuden i barnsöl. 
 

II 
När hon nu skulle till gillet gå, 
Had’ hon intet med sig att föra, 
Mer än ett gammalt hanka-band,  
Det bandt hon i sitt öra. 
Hon hade inte mera att ta derte 
Än sillar 7, och sura var de. 
För hon var bjuden i barnsöl. 
 

III 
När hon kom till gillet fram, 
Var hon inte noga om sätet, 
Bara hon då kunde få 
Sig något till att äta. 
Hon satte sig näst sin sokne-prest 
Der rätterna vankade mäst och bäst. 
För hon var bjuden i barnsöl. 
 

IV 
Först åt hon opp 7 fat med kål, 
Och se’n 2 feta stutar, 
Så drack hon ut 12 tunnor öl, 
Se’n orkade hon ej luta, 
Se’n åt hon opp 7 sidor fläsk, 
Se’n låg hon och grinade som ett best. 
För hon var bjuden i barnsöl. 
 

V 
Och käringen uppå golfvet sprang 
Begynte sig att svansa – 
I hämter mig hit en Speleman, 
Nu lyster det mig att dansa. 
Och Spelemannen spelte, och käringen sprang. 
Hon släppte en drunt 7 famnar lång. 
För hon var bjuden i barnsöl. 
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VI 
Och käringen ut på dörren sprang, 
Hon sprang alt öfver 7 gärden, 
Der gösslade hon 12 tunnland 
som förr hade legat i träde. 
Så ledde de henne lite på sne 
Så gösslade hon 12 tunnland te. 
För hon var bjuden i barnsöl. 
 
VII 
Nu Asser utom dörren står, 
Fick se sin vackra dulla; 
Ty klappade han henne på hvitan lår, 
Fick bå’a näfvarne fulla. 
Assar strök sig om sitt skägg,  
Och käringen f-s så det small i vägg. 
För hon var bjuden i barnsöl. 
 

Vi ser att omkvädet finns, den objektiva stilen och den för balladen så 
genretypiska narrativa strukturen med hopp mellan ofta dramatiskt lad-
dade scener som snabbt avlöser varandra. Men stroferna är sexradiga i 
stället för fyrradiga eller tvåradiga, med de inom forskningen traderade 
alternativ som gäller, i varje fall tills vidare, tämligen stipulativt och ahi-
storiskt enligt min mening, för omkvädets placering i stroferna. En av 
mina favoriter inom forskningen om de medeltida balladerna är Sven-
Bertil Jansson, något som säkert har framgått av det föregående, men det 
är denne lärde man, han och ingen annan, eftersom det var han som fick 
mandat att fälla avgörandet, som har uteslutit ”Käringen på barnsöl” från 
den svenska nationalutgåvan, detta trots att han naturligtvis är medveten 
om att den i Danmark brukar räknas som en medeltida ballad. 

Med tanke på vad Jansson har gjort för att främja den medeltida 
skämtballaden och för att lyfta fram den ur den finsmakigt fördomsfulla 
akademiska glömskan lockar det mig att inte bara lapa i mig av hans 
kunskaper utan att även ifrågasätta honom på någon punkt, och här är 
den punkten. Jag har nämligen för mig att hans kriterier för vad som är 
en medeltida ballad och vad som är en vanlig visa å ena sidan är alltför 
strikta och att de å andra sidan inte följs konsekvent i SMB.  

Danskarna är av tradition mindre formalistiska, ödmjuka skulle man 
kanske kunna säga, eftersom de har haft mer omfattande forskning än vi 
i Sverige om de medeltida balladerna. Till sin tradition räknar de drygt 
dubbelt så många ballader som vi gör. Eftersom deras forskning överlag 
ter sig mindre formfixerad och mera historiskt orienterad, spelar distink-
tionen mellan ballad och visa inte lika stor roll för danskarna. Alldeles 
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frånsett detta är deras regelrätta balladtradition rikare än vår, så att det 
faktiskt i vår svenska påse sällan förekommer något som dessförinnan in-
te har varit i dansk säck. 

”Kjællingen til barsel” är nummer 3 av de hundra visor som Evald 
Tang Kristensen har samlat i sin klassikervordna antologi. Den återges i 
fyra varianter, och i en kommentar noterar utgivaren att han av samma 
visa har ytterligare tretton uppteckningar på lager.55 I de fall han vet eller 
misstänker att visan utgör en litterär efterklang anger han nogsamt detta, 
vilket han inte gör beträffande ”Kjællingen til barsel”, då han uppenbar-
ligen räknar med att visan är mycket gammal, inte minst därför att den är 
en av de allra äldsta upptecknade danska skämtvisorna, förefintlig i be-
varad handskrift från ca 1580. 

I Grüner Nielsens antologi Danske Skæmteviser ges mer direkta besked 
om den balladtyp han kallar ”Kællingen til barsel”, utan j, återgiven i 
bara en variant. Grüner Nielsen menar att denna visa hör till de allra 
äldsta och ingår i den grupp om ett trettiotal visor som är ”ægte traditio-
nelle Folkeviser” och därför hör till dem i hans antologi som äger ”størst 
litteraturhistorisk Værdi”.56 Om dessa litteraturhistoriskt sett mest värde-
fulla visorna råder enligt Grüner Nielsen inget tvivel om att de ”er ældre 
end Optegnelsetiden”, 1500-talet, och att deras utbredning och varianter 
tyder på att de länge har funnits i folkmun innan de skrevs ned på pränt. 
Till en andra grupp räknar han inalles sexton visor om vilka det finns an-
ledning att vara tveksam, men som inte desto mindre på grund av sin ut-
bredning och sin stil och form kan förmodas vara gamla. Resten av visor-
na i hans antologi bedömer han som ”litterære Produkter, digtet med Pen 
i Haand”, även om vissa av dessa visor ”gennem Skillingstryk senere har 
faaet en vis Udbredelse blandt Folket”.57 

”Kællingen till barsel” hör till den odiskutabla tätgrupp av visor som 
enligt Grüner Nielsen tveklöst består av ”ægte traditionelle” folkvisor. 
Värt att notera är att han lika litet som Kristensen använder begreppet 
”ballad”, ett ord som inom den skandinaviska visforskningen kom i 
svang så sent som strax före vårt förra sekelskifte, alltså i slutet av 1800-
talet, och som möjligen, finns det anledning att misstänka, kan ha gjort 
nästan lika mycket skada som nytta inom folkviseforskningen, i varje fall 
i andra skandinaviska länder än Danmark.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

55  Kristensen, 1901, s. 25. 
56  Grüner Nielsen, 1927–1928, s. VII. 
57  Ibid., 1927–1928, s. VIIf. 
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Samtliga upptecknade danska varianter av ”Kællingen til barsel” har 
balkstrof (se nedan om balkstrof), i likhet med de svenska. Den av dem 
som i ordalydelse och utformning ligger närmast den småländska variant 
som jag ovan har citerat i sin helhet, GSMS 47, är den danska uppteck-
ning som Kristensen återger som nummer fyra, försedd med variantbe-
nämningen D. Den lyder: 

 
I 
Kjællingen skulde til gildes gå, 
hun havde intet at føre  
uden en gammel hankeballe, 
den hængte hun ved sit øre; 
hun hun havde ikke andet at lægge deri 
end syv silde, og rådne var de. 
Og hun var buden til barsel. 
 
II 
Kjællingen ind ad døren trén, 
hun brød sig ikke om sæde, 
hun var lige nöjed, i hvor hon sad, 
bare hun fik noget ad æde. 
Så satte hun sig jævne vor sognepræst, 
der vanked´ de retter vel mest og bedst. 
Og hun var buden til barsel. 
 
III 
Så åd hun op ni fade grød,  
dermed to fede stude: 
Så drak hun op tolv tunder öl, 
der var ikke mer´ derude. 
Så åd hun op syv sider flæsk,  
hu nåd og grined´som et bæst. 
Og hun var buden til barsel. 
 
IV 
Kjællingen ud på gulvet sprang, 
begyndte hun at svandse: 
”I hente mig en spillemand, 
mig lyster nu at dandse!” 
Den spillemand spilled´, den kjælling hun sprang, 
hun slap en sk .., den var femten alner lang. 
Og hun var buden til barsel. 
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V 
Kjællingen ud af dören sprang, 
hun sprang vel over syv gjærde: 
hun møgede over tolv tønder land, 
som för har ligget i fælled. 
De skulled´ efter henne med skuller och greb, 
jo mere de skulled´, jo mere hon sk … 
Og hun var buden til barsel. 
 
VI 
Niels Adser han drog hende til sin brønd, 
så skylled´ han hende til ende: 
han strøg hende over hendes hvide lænd, 
han fik begge hænderne fulde. 
De skyllede hende med strippe og spand. 
”Og hold dog op, dit uforskam!” 
Og hun var buden til barsel  
 

Ja, så snarlikt beter sig den danska ”kællingen”, och visan om henne ka-
rakteriseras av danskarna utan tvekan som medeltida och ursprungligen 
inte yngre än 1400-talet. Den svenska varianten, första gången uppteck-
nad ca 1590, tio år efter den första danska uppteckningen, är av allt att 
döma en översättning.  

”Käringen på barnsöl” är, kort sagt, en dansk skämtballad men inte en 
svensk.58 Anledningen till att den inte har godtagits som en svensk 
medeltida ballad och har fått hemortsrätt i SMB eller ens har traderats i 
katalogen TSB är, av allt att döma, att svenska balladforskare har velat 
hävda striktare formella krav än sådana som danska forskare har funnit 
befogade eller historiskt gångbara. SMB är, naturligt nog, en alltigenom 
svensk produkt, signerad av Bengt R. Jonsson, Sven-Bertil Jansson och 
Margareta Jersild. Även TSB är dominerad av svenska insatser, sufflerade 
av norskt bistånd. Det är Bengt R. Jonsson, Svale Solheim och Eva 
Danielson som är redaktörer för denna katalog över nordiska medeltida 
ballader. Värt att med viss förvåning notera är att ingen dansk forskare 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

58  Den äldsta danska uppteckningen är, som tidigare påpekats, från ca 1580 och står att 
finna i Svanings Håndskrift II och har där nummer 13. Det är en handskrift som rymmer 
ganska många skämtvisor. Det är denna version som ingår i Grüner Nielsens Danske 
Skæmteviser och som där har nummer 72 och inordnas bland de medeltida danska 
skämtballaderna. 
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var enrollerad för detta projekt, trots att den danska balladtraditionen är 
den rikaste i Norden. 

Ännu mer kan man förvånas över att det i såväl SMB som TSB före-
kommer ballader som avviker från det gängse mönstret, det vill säga så-
dana som inte har endera två- eller fyrradiga strofer. Utgivarna hävdar 
ett formellt krav på den medeltida balladen – men avviker momentant 
från detta. Den restriktiva och formalistiska disciplinen dominerar. Detta 
gör att undantagen sticker desto mer i ögonen. Man slås av de inkonse-
kvenser som förekommer. Redan den femte i ordningen av de skämtbal-
lader som återges i SMB (och som även i TSB kategoriseras som en me-
deltida ballad) avviker från mönstret. Den välkända balladen ”Finn Kom-
fusenfej” (TSB 8, SMB 224) har varken två- eller fyrradiga strofer, inte ens 
sexradiga som ”Käringen på barnsöl”, utan rentav åttaradiga strofer, 
anarkistiskt nog interfolierade av en strof som, utöver omkvädet, har tolv 
rader. 

Man tar sig för pannan, inte primärt av indignation över det svenska 
gatugångsreglementet och formrytteriet, utan helt enkelt för att vi rör oss 
på ett gungfly och att det är långt ifrån säkert att de formella kriterierna 
är de som bäst lämpar sig för att karakterisera en ballad som verkligen är 
medeltida. ”Finn Komfusenfej”, SMB 224, har ändå klassificerats som en 
medeltida ballad. Så här lyder balladen i den variant som står först av 
dem som återges i SMB: 

 
Riddare Finke Kom Fussenfej 
Han går sig på gård, han går sig på rå 
Han axlar sitt skinn 
Sen gångar han sig uti stensalen in: 
Och sitter I här I Kongen i Kej! 
Allt öfver Ert bord 
Och får jag Er Dotter till ägta: Jo! 
Det sa I fråga hennes moder till råda 
Jag sa så göra sa Fussenfej. 
 

Och Riddare Finke Kom Fussenfej 
Han går sig på gård, han går sig på rå 
Han axlar sitt skinn 
Sen gångar han sig uti stensalen in 
Och sitter I här Fru Skrokeriskrej! 
Allt öfver Ert bord 
Och får jag Er Dotter till ägta – jo 
Det skall Ni fråga hennes Broder till råda 
Jag sa så göra sa Fussenfej. 
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Och Riddare Finke Kom Fussenfej 
Han går sig på gård, han går sig på rå 
Han axlar sitt skinn 
Sen gångar han sig uti stensalen in: 
Och sitter Ni här Knappmålare på vägg 
Allt öfver Ert bord 
Och får jag Er syster till ägta? jo 
Det skall Ni fråga hennes Systrar till råda 
Jag sa så gör sa Fussenfej. 
 

Och Riddare Finke Kom Fussenfej 
Han går sig på gård, han går sig på rå 
Han axlar sitt skinn 
Sen gångar han sig uti stensalen in: 
Och sitter I här Fru Hicka Fru Bricka Fru Dordi Fru Britta! 
Alltöfver Ert bord 
Och får jag Er syster till ägta? jo 
Det skall ni fråga henne sjelf till råda 
Jag sa så göra sa Fussenfej. 
 

Och Riddare Finke Kom Fussenfej 
Han går sig på gård, han går sig på rå 
Han axlar sitt skinn 
Sen gångar han sig uti stensalen in: 
Och sitter I här Fru Hoppetispira, 
Som Bru skulle blia 
Och får jag Eder tillägta jo. 
Det skall Ni fråga min Fader till råda 
Jag har så gjort sa Fussenfej 
Det sa Ni fråga min Moder till råda. 
Jag har så gjort sa Fussenfej 
Det sa Ni fråga min Broder till råda 
Jag har så gjort sa Fussenfej. 
 

Så togo de fram en fanders lång märr 
Så satte di på den Kongenikej 
Så satte di på Fru Skrokeriskrej 
Så satte di på Knappmålare på vägg 
Så satte di Fru Hicka fru Bricka fru Dordi fru Britta 
Så satte di på fru Hoppetispira som Brud skulle blia 
Så redo de sig den tolfmila väg alltöfver en skog 
Och Märra hon tröttna och Fussenfej log 
Jag må la le sa Fussenfej. 
 

Påfallande är den strofiska och rytmiska asymmetrin, men värda att upp-
märksamma är även inkonsekvenserna i interpunktion och i stavning, till 
exempel variationen mellan ”ska” och ”sa”. Det senare kan ha med upp-



 

272 

teckningen att göra, dock inte den oortodoxa strofformen. I denna kumu-
lativa visa, en härlig parodi på riddarvisans genremässiga konvenans och 
på de omständliga turerna i ett chevalereskt frieri, varierar strofernas 
längd mellan olika uppteckningar. I isländska versioner av ”Finn Kom-
fusenfej” förekommer det att den sista strofen har mellan tjugo och trettio 
rader.59 Någon sådan anarki råder inte i någon av de kända versionerna 
av ”Käringen på barnsöl”. I själva verket utmärks de av en påfallande 
formell enhetlighet. Den sexrading vi möter är i själva verket en balk-
strof.60  

Vad är en balkstrof? I sitt magnifika arbete Svensk metrik nämner Eva 
Lilja balkstrofen som ett exempel på en osammansatt asymmetrisk strof. 
”Det vanligaste sättet att skapa asymmetrisk spänning inom strofen”, 
skriver Eva Lilja, ”består i att bryta rimflätan med ett avslutande parrim, 
s.k. balkstrof (Fafner 2000).”61 Det betyder att en strof som inleds med rim-
flätning, t.ex. ABABAB, avslutas med ett rimmat verspar, t.ex. CC. Vers-
måttet ottave rime är uppbyggt just på det anförda sättet, ABABABCC, 
och är därmed, skriver Lilja, en variant av balkstrofen. Det är inte 
nödvändigt att en balkstrof avslutas med ett rimmat verspar. Det som 
kännetecknar den är helt enkelt att rimflätningen bryts för att i slutet av 
strofen ge plats för en ny metrisk struktur. För att åskådliggöra den saken 
exemplifierar hon med den så kallade rosenstrofen, uppkallad efter en av 
våra mest älskade julpsalmer, ”Det är en ros utsprungen”, i vilken 
rimflätningen är AbAbcXc (de små bokstäverna betecknar enstaviga rim, 
de stora betecknar två- eller flerstaviga). Här är det cXc som utgör en balk 
och som, enligt Lilja, ”sluter strofen på ett effektivare sätt än vad additiv-
strofen förmår”.62 Additivstrof är en strof som helt enkelt fullföljer en 
inledningsvis etablerad rimflätning. Andra balkformer som Eva Lilja 
anför är AbAbccdd och aBaBcddc. I Jørgen Fafners doktorsavhandling 
Strofer och strofebygning noteras ännu fler balkstrofer.63 

Hur ser då rimflätningen ut i ”Käringen på barnsöl”? Om också med 
lite haltande och ofullständiga rim lever den omisskännligen upp till den 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

59  Solberg, 1991, s. 206. 
60  Det är Eva Lilja som har klargjort för oss i Växjö att sexradingen är en balkstrof. 
61  Lilja, Svensk metrik, 2006, s. 117. 
62  Ibid., 2006, s. 117. 
63  Fafner, Strofer och strofebygning. Grundtræk af den klassiske strofes morfologi, 1–2, 1964, 

s. 256ff. 
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beskrivning av balkstrofen som Eva Lilja ger oss. Låt mig för att åskådlig-
göra saken återigen citera den ohämmade avslutningsstrofen: 

 
Nu Asser utom dörren står, 
Fick se sin vackra dulla; 
Ty klappade han henne på hvitan lår, 
Fick bå´a näfvarne fulla. 
Assar strök sig om sitt skägg,  
Och käringen f-s så det small i vägg. 
För hon var bjuden i barnsöl. 
 

Om man bortser från omkvädet, är rimflätningen i strofen aBaBCC. Detta 
paradigm präglar även de föregående stroferna, även om det finns varia-
tioner mellan enstaviga och flerstaviga rim, dessutom en del halvdana 
rim som kommer lite på sniskan och inte verkar vara helt övertygande 
när visan återges som text, men man kan vara säker på att det mestadels 
ordnade till sig galant eller åtminstone passabelt vid det muntliga fram-
förandet, så att halvrim och andra skevheter någorlunda effektivt doldes. 
Några franskklassicistiska regler gäller inte inom den folkligt traderade 
vistraditionen. Det ska vara rytmiskt och rulla på, ligga väl till för 
muntligt framförande, men den för trycket tänkta textens krav på sym-
metri och formell pregnans finns inte. Stroferna i ”Käringen på barnsöl” 
är trots allehanda halv- och nödrim organiserade så att de fyra första 
raderna har korsrim, eller åtminstone helt klart urskiljbara och väl an-
tydda korsrim, tillräckliga för sång och oralt framförande, enligt scheman 
sådana som ABAB, aBaB, AbAb, abab eller föga klassicistiska varianter 
av dessa strukturer, medan de två sista raderna däremot kastar fram just 
ett parrim och alltså etablerar strofen som en balk.  

Att vi kan identifiera strofformen i ”Käringen på barnsöl” som en balk-
strof är en stor vinning, samtidigt som vi vet att det är just denna form 
som har gjort att Sven-Bertil Jansson har valt att diskvalificera visan som 
medeltida ballad, trots att han har känt till den, följaktligen på rent for-
mella grunder, och trots att han bland de medeltida balladerna har info-
gat den från formell synpunkt långt mer avvikande ”Finn Komfusenfej”.  

I sin presentation av balkstrofen gör Eva Lilja, som framgår av citatet 
ovan, en svepande hänvisning till Jørgen Fafners arbete Dansk verskunst. 
Det är i den första delen av detta minutiösa verk som man hos Fafner fin-
ner några belysande rader om balkstrofen, som på danska kallas ”bar-
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strofe” eller, som Fafner helst skriver, ”barformstypen”.64 Fafner gör en 
grundläggande skillnad mellan å ena sidan sådana strofer som är enhetli-
ga och symmetriska till sin struktur och å andra sidan sådana strofer som 
är asymmetriska och på ett eller annat sätt bryter mot enhetligheten. 
Balkstrofen – eller ”barformstypen” som han skriver – är ett specialfall av 
asymmetrisk strofbyggnad. Den asymmetriska strofen har gamla anor. 
Fafner hänvisar till att de antika stroferna till stor del är uppbyggda av 
olika verstyper. Dessa kunde också, som exempelvis den kända sapfiska 
strofen, bestå av en enhetlig verstyp, som emellertid på den sista och ra-
dikalt kortare raden presenterar en avvikelse från mönstret och markerar 
att strofen slutar. En liknande funktion har, skriver Fafner, strofer som 
har ett omkväde, vilket ofta bryter homogeniteten.65 

Det är först med kristendomen som symmetristrofen, alltså den en-
hetligt uppbyggda strofen, får sitt stora genombrott i vershistorien. 
Fafner påpekar att den kristna kyrkans princip att favorisera växelsång 
mellan två delar av en kör eller mellan prästen och en kör gör att den i 
två likformiga delar arrangerade strofen börjar utbredas på den asymme-
triska strofens bekostnad.66 Det är kyrkan som befrämjar symmetristrofen 
och bäddar för dess stora utbredning och för dess betydelse för strof-
bildningen i den folkliga poesin.67 Han berör i sammanhanget inte ut-
tryckligen den medeltida balladens tradition, men man kan gissa att de 
symmetriska strofformer som dominerar denna sannolikt har med detta 
kyrkliga inflytande att göra. 

Den asymmetriska strofen, av vilken balkstrofen är ett specialfall, har 
alltså gamla beaktansvärda anor som sträcker sig djupt ner i antiken, i 
vars diktning sådana strofformer helt dominerar, men det är då fråga om 
en poesi som inte är rimmad utan där det metriska mönstret bygger på 
versfötternas antal och inbördes arrangemang. Den rimmade profana 
versen fick sitt genombrott först i och med renässansen. Hos Fafner be-
skrivs balkstrofen som en produkt av renässansen, men han ger inte 
någon närmare tidsangivelse, säkert för att en sådan är svår eller rentav 
omöjlig att ge. Klart är att den utgör en anomali i en folkvisa som ”Kär-
ingen på barnsöl”, en anomali som gör att man kan tvivla på att visan är 
tillräckligt gammal för att få lov att räknas som en medeltida ballad. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

64  Fafner, Dansk verskunst. Bind I: Digt og form. Klassisk og moderne verslære, 1989, s. 130ff. 
65  Ibid., 1989, s. 132. 
66  Ibid., 1989, s. 132. 
67  Ibid., 1989, s. 132f. 
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Den äldsta danska uppteckningen av ”Käringen på barnsöl” är från cir-
ka 1580, den äldsta svenska uppteckningen ungefär tio år yngre, från 
cirka 1590.  

Är då detta med åldern den springande punkten? I Skandinavien bru-
kar man räkna med att slutet på medeltiden helt enkelt infaller i samband 
med reformationen. Problemet är att reformationen kom vid olika 
tidpunkter till de olika delarna av norra Europa. I inledningen till The 
Types of the Scandinavian Medieval Ballads (TSB) medger utgivarna att de, 
”somewhat arbitrarily”, har bestämt sig för att medeltiden har sin 
slutpunkt året 1520. De skriver: 

 
With this date in mind, we must be conscious of the fact that though 
there are sufficient extant texts from the pre-1520 period to assure us 
of the medieval origin of ballads as a genre, the number of such texts 
is very slight. An index of the medieval ballad must accordingly be 
based on postmedieval sources, texts which have been orally trans-
mitted for a relatively long time. Moreover, for the most of the types 
we have no medieval texts at all. We have to rely upon linguistic and 
stylistic features to attribute the bulk of the ballads of the Middle 
Ages.68  
 

Beskedet är att en visa ska vara äldre än från 1520 för att kallas en medel-
tida ballad, samtidigt som det inte går att utesluta att senare tillkomna vi-
sor kan komma att räknas som medeltida ballader försåvitt stroferna i 
dem är uppbyggda enligt det traditionsenliga mönstret, alltså med två- 
eller fyrradiga strofer, medan sådana visor som vid uppteckningen på ett 
eller annat sätt har moderniserats, till exempel genom införandet av en så 
kallad balk i slutet av varje strof, inte kommer att räknas som medeltida 
ballader just på grund av denna formella avvikelse från normen – även 
om stoffet och behandlingen av detta kan tyda på att visan har ett äldre 
ursprung, som fallet är med just ”Käringen på barnsöl”. 

På något sätt måste kriterierna fastställas, den saken är klar, men 
frågan är hur formalistisk man kan vara utan att halka omkring på termi-
nologisk glansis. Jag har inga källor för den saken, men låt oss hypote-
tiskt ponera att balkstrofen etableras i den provensalska trubadurlyriken 
på 1400-talet, eller rentav tidigare, och via denna nästlar sig in i den folk-
liga balladtraditionen i god tid före år 1520, även i Skandinavien. Då kan 
inte en nordisk visa med balkstrof ställas utanför balladtraditionen, helt 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
68  TSB, s. 14. 
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enkelt eftersom balkstrofen kan sägas utgöra ett stilmedel som har assi-
milerats i traditionen. 

Alternativet är nästan lika besvärande för dem som har sammanställt 
balladkatalogen TSB och balladantologin SMB. Alternativet är nämligen 
att vi i den svenska balladskatten har åtskilliga nummer som är kända 
genom uppteckningar som första gången har gjorts långt efter de första 
uppteckningarna av ”Käringen på barnsöl”, men att dessa uppteckningar 
självklart räknas som medeltida ballader blott på grundval av att de upp-
fyller de formella kriterierna på en ballad – som om det inte vore möjligt 
att i mitten av 1600-talet, eller senare, hitta på en visa som följer det rim-
tekniska schemat i en äkta medeltida ballad. Formuleringarna i inled-
ningen till TSB utesluter inte denna uppenbara möjlighet – eller risk. For-
muleringarna är försiktiga, men den kategoriserande praktik som följer i 
katalogen är ganska hårdför, även om den släpper igenom ”Finn Komfu-
senfej” med sina strofer på åtta eller ännu fler rader och den minst lika 
välkända ”Bonden och kråkan”, som ju faktiskt har omkväde efter varje 
rad, inte efter varannan eller var fjärde i enlighet med det dominerande 
mönstret. 

Visst kan man tänka sig att ”Käringen på barnsöl” är en visa som har 
tillkommit första gången mellan åren 1520 och 1580. Enligt TSB utgör 
alltså 1520 den hitre gränslinjen för den medeltida balladen. Cirka 1580 
skrevs visan oss veterligt för första gången ned i Danmark. Enligt de i 
TSB etablerade kriterierna skulle detta i så fall innebära att den inte är en 
medeltida ballad utan helt enkelt en mellan år 1520 och 1580 tillkommen 
skandinavisk folkvisa, medan däremot visor som kan ha koncipierats 
hundra år eller ännu senare, men som har hållit sig till två- eller fyrradiga 
strofer, utan vidare räknas som medeltida ballader. Det är svårt att vara 
nöjd med dessa kategoriseringar. Man har på känn att den danska ballad-
forskningens mer historiemedvetna och mindre formalistiska inriktning 
har mycket som talar för sig. 

Det är märkligt att den danska balladforskningens mindre formalistis-
ka inriktning inte har vunnit någon varaktig genklang i Sverige, särskilt 
som en av våra främsta forskare på området, Bengt R. Jonsson, i sin skrift 
Om strofformer i den nordiska balladtraditionen (1977) ger sig in i den kom-
plicerade diskussionen om den medeltida balladens formlära.69 Jonsson 
noterar fjorton olika former; bland dessa finns inte bara två- och fyrra-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

69  Jonsson, Om strofformer och rim i den nordiska balladtraditionen. Till balladens formlära, 
1977. 
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diga strofer i olika utformning alltefter omkvädets position, utan även 
exempel på tre- och femradiga strofer, med omkvädet i olika positioner. 
Den fjortonde och sista kategorin utgörs av en sexradig strof i en enda 
ballad, en dansk visa om kungamördaren Rane (Ranild) Jonsen, som 
greps och avrättades i Roskilde 1294. Balladen heter ”Ranild Jonsens En-
deligt” och har uppmärksammats av forskningen inte bara för sitt histo-
riska innehåll utan även ganska ingående diskuterats på grund av sina 
formella egenheter. Den föreligger i fyra versioner.70 En av dessa utgörs 
av en fyrradig visa med omkväde (DgF 149 A), medan två av dem, de 
som är mest lika varandra, består av tio sexradiga strofer (DgF 149 C–D). 
En fjärde version är ännu mera oortodox och består av strofer som har ett 
växlande antal rader (4, 5 och 6), men merparten är sexradiga (DgF 
149 B). En komplikation i sammanhanget är att uppteckningen av ver-
sionen som har en fyrradig strof är den yngsta, från början av 1600-talet, 
medan uppteckningarna av versionerna B, C och D är äldre.71 

”Ranevisan är unik bland ballader. Ingen annan medeltidsballad före-
ligger i versioner om sexradiga strofer”, skriver Jonsson.72 Därefter ger 
han sig in i den danska diskussionen om Ranevisans formhistoria. Den 
diskussionen har gällt om de sexradiga eller de fyrradiga strofformerna i 
visan är de äldsta. Pionjären Svend Grundtvig har på estetiska grunder 
argumenterat för att den fyrradiga strofformen är den mest ursprungliga 
och har fått medhåll av senare forskare som A. D. Jørgensen och Ernst 
von der Recke, men mot deras åsikt har Hans Brix, Grüner-Nielsen och 
Helge Toldberg mobiliserat så tungt vägande invändningar att den sex-
radiga strofens primat ”synes at være forskningens sidste ord” – enligt 
Toldberg 1958.73 Brix, Grüner-Nielsen och Toldberg driver tesen att Rane-
visan först i ett senare skede har bearbetats för att passa inom den eta-
blerade mallen för ballader, att versionen med fyrradiga strofer är en 
”novation” och inte tvärtom. 

I sin skrift vinnlägger sig Bengt R. Jonsson om att gendriva de yngre 
danska forskarna och argumenterar för Svend Grundtvigs gamla stånd-
punkt att den fyrradiga strofen är mer ursprunglig även beträffande 
Ranevisan. Något bindande bevis för sin hypotes kan han inte presen-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

70  DgF 149; TSB C 20. 
71  Jonsson, 1977, s. 11. 
72  Ibid., 1977, s. 12. 
73  Toldberg, Den danske rimkrønike og folkeviserne, 1958 (även som Meddelanden från svenskt 

visarkiv, 7), s. 12. Här citeras Toldberg efter Jonsson, 1977, s. 14. 
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tera, erkänner han.74 Nej, hur skulle detta vara möjligt, ens om vi hade en 
uppteckning äldre än 1520? Balladernas formhistoria ligger delvis gömd i 
ett ogenomskinligt kunskapsmörker. 

Att Jonsson pläderar för åsikten att den fyrradiga strofen är mer 
ursprunglig, trots att de kända uppteckningarna med sexradiga strofer i 
Ranevisan är betydligt äldre, har möjligen indirekt att göra med den for-
malism som han själv och den övriga redaktionen för The Types of the 
Scandinavian Medieval Ballad gör till sin ungefär vid samma tid, på 1970-
talet, som han färdigställer sin skrift om den medeltida balladens form-
lära. En möjlig konsekvens av denna formalism är att en folkvisa som har 
tillkommit först på 1600-talet eller på 1700-talet paradoxalt nog kan 
klassificeras som en ”medeltida ballad”, bara för att den lever upp till 
den två- eller fyrradiga strofformen, medan en visa som är äldre än 1520 
men har en strof bestående av tre, fem eller sex rader riskerar att upp-
fattas som en ”novation”. Det är svårt att vara riktigt belåten med detta 
sakernas tillstånd.75 

Ranevisan förtecknas och beskrivs i TSB. ”Käringen på barnsöl” finns 
inte med i TSB och heller inte i SMB. Vad som kvalificerar Ranevisan och 
ger den hemortsrätt i TSB verkar av allt att döma vara att det finns en 
version, en enda, den i kronologin yngsta uppteckningen av de inalles 
fyra, som har en fyrradig strofform. Om det hade funnits en liknande 
version av ”Käringen på barnsöl”, en enda, även om alla de övriga ver-
sionerna skulle ha sexradiga strofer, hade även denna visa varit med i 
TSB, nota bene även om versionen med den fyrradiga strofen bevisligen 
skulle vara yngre än dem med sexradig strof. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

74  Jonsson, 1977, s. 14. 
75  I uppsatsen ”Balladdatering och balladpolemik” i sin bok Tillbaka till balladen. Uppsatser 

och essäer, Stockholm 1985, s. 288, kommer Hildeman in på ett förhållande som har 
komplicerat balladforskningen i hela Norden, nämligen att åtskilligt av medeltidens 
skriftliga material gick förlorat i och med reformationen och lutherdomens seger. Han 
berör även en annan komplikation, s. 296, den att balladerna före 1500 ”måste ha haft 
en mycket annorlunda språkdräkt än den vi känner från uppteckningstiden”, men att 
det likväl finns starka indirekta bevis på att balladen existerade dessförinnan, ”oavsett 
benämning och exakt struktur”. Man bör alltså ha klart för sig att de som hittade på 
eller kanske rentav skrev ned de första balladerna inte visste att det var just ”ballader” 
de åstadkom och att vad vi kallar ”balladens struktur”, inklusive de formella 
kännetecknen, från början inte var så fast som vi gärna föreställer oss med ledning av 
visornas utseende vid tiden för uppteckningarna, följaktligen från andra hälften av 
1500-talet och vidare framöver. 
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För att ytterligare komplicera saken kan vi göra ett belysande tankeex-
periment. Låt oss föreställa oss att ”Käringen på barnsöl”, i de uppteck-
nande versioner vi känner den, med balkstrofer, verkligen är tillkommen 
någon gång mellan år 1520 och 1580, men att det är just balkstroferna 
som har adderats någon gång under denna tidrymd, medan visan i 
övrigt är av betydligt äldre ursprung och har ett förflutet som ballad 
enligt det vanliga medeltida mönstret. Det är egentligen ingen orimlig 
tanke att parrimmen i slutet av varje strof har adderats till något som från 
början har haft en ortodox balladform. Faktum är att parrimmen i slutet 
av varje strof ter sig som humoristiska tillspetsningar eller rentav som 
vitsar. De fyller ingen vital funktion för själva berättelsen. Så här skulle 
”Käringen på barnsöl” se ut med regelmässiga fyrradiga balladstrofer – 
och lägg vid läsningen noga märke till att berättelsen klarar sig utan de 
parrimmade tillskott som etablerar balkstroferna: 

 

I  
Hör Asser du, min lille man, 
Kom slipa mina knifvar, 
Ty här är gille i nästa by, 
Jag får ej hemma blifva. 
Ty jag är bjuden i barnsöl. 
 

II 
När hon nu skulle till gillet gå, 
Had’ hon intet med sig att föra, 
Mer än ett gammalt hanka-band, 
Det bandt hon i sitt öra. 
För hon var bjuden i barnsöl. 
 

III 
När hon kom till gillet fram, 
Var hon inte noga om sätet, 
Bara hon då kunde få 
Sig något till att äta. 
För hon var bjuden i barnsöl. 
 

IV 
Först åt hon opp 7 fat med kål, 
Och se’n 2 feta stutar, 
Så drack hon ut 12 tunnor öl, 
Se’n orkade hon ej luta. 
För hon var bjuden i barnsöl. 



 

280 

V 
Och käringen uppå golfvet sprang 
Begynte sig att svansa – 
I hämter mig hit en Speleman, 
Nu lyster det mig att dansa. 
För hon var bjuden i barnsöl. 
 

VI 
Och käringen ut på dörren sprang, 
Hon sprang alt öfver 7 gärden, 
Der gösslade hon 12 tunnland 
som förr hade legat i träde. 
För hon var bjuden i barnsöl. 
 

VII 
Nu Asser utom dörren står, 
Fick se sin vackra dulla; 
Ty klappade han henne på hvitan lår, 
Fick bå’a näfvarne fulla. 
För hon var bjuden i barnsöl. 
 

Ännu intressantare blir detta textarkeologiska tankeexperiment om man 
vidgar synfältet och sätter under luppen även de två övriga versioner av 
samma visa som finns i Växjösamlingen, GSMS 193 och 243. Gemensamt 
för alla tre varianterna är att själva förloppet och det stoff som behövs för 
att epiken ska fungera inte störs av att den parrimmade balken i slutet av 
varje strof skärs bort. Inte bara formellt utan även från episk synpunkt 
tycks balken alltså ha en särställning. Att det förhåller sig så väcker 
funderingar om hur visan kan ha framförts. Jag tror att det är rimligt att 
föreställa sig att en del av danslaget sjöng de fyra första raderna i varje 
strof, de som har ortodox balladkaraktär, och att sedan en annan del av 
danslaget klämde i med de båda balkraderna, innan allesammans 
unisont sjöng omkvädet ”För hon var bjuden i barnsöl” (47), alternativt 
”Ty käringen blef bjuden till barnsöl” (193) eller ”Ty iagh är kommen till 
bröllops” (243). 

Det balkbildande parrimmet intar tvivelsutan en särställning. Man kan 
urskilja att det från dramatisk synpunkt fyller tre varierande funktioner: 
de kan utgöra en förklaring, ge en separat replik eller införa ett extra skämt 
som understryker det komiska i det föregående. 

Låt oss börja med ett exempel på förklaring. Sådana finns på flera håll i 
de tre versionerna. Belysande är andra strofen i GSMS 193, en uppteck-
ning som anges vara ”Ifrån Södermanland”: 
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Käringen hon stog och tänkte sig om, 
Hon hade inte med sig att föra. 
Då tog hon sig ett par dranke-pytsar, 
Hon bandt ett vid hvardera örat. 
Det är så snöpligt att komma så slätt 
Och inte ha med sig en kostelig rätt. 
Ty käringen blev bjuden till barnsöl. 
 

Här ser man tydligt att den parrimmade balken inte för handlingen fram-
åt utan helt enkelt summerar och förklarar konsekvenserna av vad som 
har beskrivits på de fyra föregående raderna. Värt att notera är för övrigt 
att den sörmländska versionen är sämre än den småländska, varför jag i 
det följande inte kommer att beröra den ingående. Redan i andra raden 
ser vi en språklig konstighet. I den småländska versionen står det att 
käringen hade ”intet” med sig att föra, vilket bör ha varit den korrekta 
formen, medan det i den sörmländska står ”inte”. Ännu mer förbryllad 
blir man av den tredje raden, där också den som har fört pennan vid upp-
teckningen tycks ha tvekat. För det första rimmar den tredje raden inte 
alls med den första, och åtminstone ett halvrim vore på sin plats. För det 
andra har Stephens så till den grad tvekat om ordalydelsen att bara 
”dranke ” är klart urskiljbart, medan man till nöds får gissa sig till att det 
möjligen kan stå ”pytsar” efter bindestrecket, där handen har tvekat ett 
par sekunder så att bläcket har flutit ut på papperet. Man kan tänka sig 
att anledningen till upptecknarens tvekan har varit att sångaren har slirat 
på rimmet och inte riktigt kommit ihåg hur det skulle vara, särskilt som 
också genusformen i den följande raden, neutrum i stället för utrum, 
ytterligare understryker att ett fel har uppkommit här. I den småländska 
versionen, som av allt att döma är äldre eller åtminstone mindre korrum-
perad i sin muntliga tradering, står det, som vi tidigare har sett, att 
käringen till barnsölet inte hade något annat med sig till förningen, alltså 
till det gemensamma knytkalaset, ”än ett gammalt hanka-band,/ Det 
bandt hon i sitt öra.” Att käringen i stället för rejäl mat skulle ha drank 
med sig till kalaset, en föraktlig restprodukt som man kunde ge till 
grisarna eller korna, är i och för sig komiskt och ligger i linje med visans 
logik, och vad ”dranke-pytsar” är kan vi också möjligen föreställa oss, 
men den småländska variantens ”hanka-band” ger betydligt bättre 
mening och korresponderar alldeles osökt med att käringen binder dem i 
sitt öra. Vi känner alla till uttrycket inom hank och stör. Hank kallades helt 
enkelt det sammantvinnade band, ofta gjort av vidjor, som fordom 
sammanhöll ett störpar i en gärdesgård. Det var sådana hanka-band som 
gumman hade som örhängen när hon drog iväg till knytkalaset. Att hon 
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skulle ha tagit med sig drank är förmodligen en senare missuppfattning 
eller ett misslyckat försök att göra berättelsen ännu mera komisk.  

Ett exempel på hur den parrimmade balken kan vara utformad som en 
separat replik kan hämtas från GSMS 243, den som har rubriken ”Jätte-
Käringen på Bröllop” och följaktligen utspelas i ett annat festligt sam-
manhang än de två andra versionerna. Syskonvisan om jätte-käringen är 
för övrigt ingen uppteckning från fältet, som barnsöl-sångerna från 
Småland och Södermanland, utan helt enkelt en avskrift hämtad ur en 
vissamling ”ifrån slutet af 1500-talet”, närmare bestämt ”Hds. 1 Vis-bok”, 
som enligt uppgift finns på ”Kongl. Bibliotheket”. Nedan citeras femte 
strofen i ”Jätte-Käringen på Bröllop”. Lägg märke till att de fyra första ra-
derna är episkt utformade och berättar om käringen i tredje person, 
medan de två därpå följande balkraderna, de som föregår omkvädet, 
utgör just en replik, yttrad av käringen själv och, enligt min gissning, en 
replik som ska sjungas av andra i danslaget än av dem som ska sjunga de 
fyra första balladraderna – detta enligt ett mönster som kan ha hämtats 
från den medeltida kristna kyrkans växelsång mellan kör och präst eller 
mellan två delar av kören, kanske rentav efter sådana gamla skaldetäv-
lingar där olika sångare utkämpade ett slags sångduell: 

 
Femthon skinckor thå åth hon opp 
Och them allena slätte 
Käringen uth genom dören sågh 
Må här icke komma flere rätter 
I hempthen migh hijtt then gamble osth 
Ty iagh förde hijtt så godhan kåsth 
Ty iagh är kommen till bröllops. 
 

Den tredje och sista varianten av de två parrimmade balkradernas sär-
ställning i förhållande till de fyra föregående korsrimmade balladraderna 
är svårare att upptäcka. Det må vara en tolkningsfråga om den över hu-
vud taget existerar. Den manifesteras vanligtvis inte lika tydligt som den 
sammanfattande förklaringen eller den separata repliken. Inte desto 
mindre kan man tycka sig skönja den – och bör försöka göra det inom 
ramen för det tankeexperiment som vi är i färd att genomföra. Om vi 
fortsätter att föreställa oss att de balkbildande raderna sjöngs av andra än 
av dem som sjöng balladraderna, att olika delar av danslaget så att säga 
battlade med varandra, kan man se hur balkraderna ofta anbringas i 
slutet av stroferna som en tillspetsning eller ett extra skämt. Vi ser den fi-
guren i de fyra sista stroferna av den småländska versionen av ”Käringen 
på barnsöl” (nr 47), den som jag ovan har citerat i sin helhet. Medan balk-
en i den första strofen utgörs av en replik, denna gång dock ej separat, är 
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balkraderna i de två följande stroferna sammanfattande och förklarande. 
I stroferna IV, V, VI och VII bjuder balkraderna däremot på adderande 
eller preciserande skämt. Låt mig för åskådlighetens skull åter citera de 
två sista stroferna, där denna egenskap i visans struktur tydligt framgår: 

 
VI 
Och käringen ut på dörren sprang, 
Hon sprang alt öfver 7 gärden, 
Der gösslade hon 12 tunnland 
som förr hade legat i träde. 
Så ledde de henne lite på sne 
Så gösslade hon 12 tunnland te. 
För hon var bjuden i barnsöl. 
 
VII 
Nu Asser utom dörren står, 
Fick se sin vackra dulla; 
Ty klappade han henne på hvitan lår, 
Fick bå’a näfvarne fulla. 
Assar strök sig om sitt skägg,  
Och käringen f-s så det small i vägg. 
För hon var bjuden i barnsöl. 
 

Ett annat tecken på att balladraderna och balkraderna inte har samexiste-
rat kan skönjas när de senare inte logiskt hänger ihop med de föregåen-
de, så att deras karaktär av tillägg tycks ligga i öppen dag. I andra strofen 
av GSMS 47 fastlås, som vi har sett, att käringen inte har något annat med 
sig till kalaset än ett gammalt hanka-band som hon fäster i sitt öra: 

 
När hon skulle till gillet gå, 
Had’ hon intet med sig att föra, 
Mer än ett gammalt hanka-band, 
Det bandt hon i sitt öra. 
 

I de därpå direkt följande parrimmade raderna får vi veta att hon i själva 
verket hade mera med sig: 

 
Hon hade inte mera att ta derte 
Än sillar 7, och sura var de. 
 

De sju sura sillarna tycks bryta mot logiken i beskrivningen. De är antag-
ligen avsedda att understryka den komiska torftigheten i käringens med-
havda förning, men i själva verket förtar de en del av effekten, eftersom 
det är roligare att käringen binder ett gammalt hanka-band i sitt öra och 
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att detta är det enda hon har med sig. Hankor eller ”hanka-band” var inte 
mycket värda och tillverkades vanligen i hemmen, men de kunde också 
köpas för en billig penning, eftersom de nasades av fattigt folk som 
tillverkade sådana hankor och sålde dem.  

Sammanfattningsvis finns det alltså en del egenheter i stroferna som 
tyder på att de parrimmade balkraderna kan vara av senare tillkomst, 
vilket är intressant, eftersom vi utan dessa rader har att göra med en orto-
dox ballad. 

Efter att ha dryftat ”Käringen på barnsöl” från ett formellt och genrehi-
storiskt perspektiv återstår att säga något om tema och motiv, alltså om 
visans i hög grad balladeska handling och stoff. Jag vågar påstå att 
”Käringen på barnsöl” i sina olika versioner, mer eller mindre vågade, 
ger oss det mest komiskt groteska kvinnoporträtt som över huvud taget 
står att finna i den svenska balladskatten, till vilken jag menar att denna 
visa bör räknas. Den variant av visan som har rubriken ”Jätte-Käringen 
på Bröllop” väcker associationer inte bara till den medeltida karnevaliska 
traditionens mest skatologiska och även i andra avseenden gargantuaiskt 
överdrivna excesser utan även till den norröna föreställningsvärlden och 
sagan.  

Visst framstår jättekäringen på bröllop som en litterär lillasyster till vår 
gamle fornnordiske gud Tor, sådan denne storätande gudahjälte fram-
ställs i Trymskvi∂a, alltså i Trymskvädet, det underbart groteska kvädet 
om hur Tor återerövrar sin hammare från jättarna i Jotunheim. Det är 
jättekungen Trym som har stulit hammaren och gömt den åtta mil ned i 
jorden. Han vägrar att återbörda den om han inte får gifta sig med Freja. 
Tor och Loke försöker övertala Freja att gifta sig med Trym, men hon blir 
rosenrasande, ja, så arg att hennes breda halsring, Brisingasmycket, 
brister. Hon vägrar, varpå asarna samlas på tinget och finner på annan 
råd, nämligen att övertala Freja att åtminstone låna ut sitt brudlin och sitt 
brustna Brisingasmycke till Tor, så att denne ska kunna klä sig till brud. 
Detta går Freja med på, varpå Tor klär ut sig till kvinna. Han bygger upp 
en barm av två stora stenar, drar på sig en klänning och pryder sig med 
brudlin och brudslöja. Underförstått är att Tor genom att klä sig till kvin-
na är beredd att betala ett högt pris för att få tillbaka sin hammare. I sin 
Freja-skepnad tas han furstligt emot av Trym, som i sitt Jotunheim om-
gående ställer till med bröllopskalas, vid vilket Tor ensam äter en hel oxe, 
åtta laxar och dessutom av alla de läckerheter som särskilt är avsedda för 
kvinnorna. För att skölja ner denna brudkost tömmer han tre tunnor 
mjöd. Brudens glupande aptit gör att Trym blir betänksam, för aldrig har 
jätten sett en kvinna äta och dricka så mycket, men Tor lugnar sin brud-
gum på den punkten genom att säga att han i åtta dagar varken har kun-
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nat äta eller dricka därför att han har längtat så mycket efter jättarnas 
land och sin tillkommande Trym. Sålunda lugnad begär jättekungen in 
hammaren, som läggs i den tillkommande brudens sköte, antagligen för 
att ge henne fruktsamhet, men med sin Mjölner inom räckhåll börjar Tor 
agera: han slår ihjäl Trym och hans anhang och återvänder sedan till 
asarnas krets, varvid ordningen här i världen återställs. 

I ”Jätte-Käringen på Bröllop” (GSMS 243) äter käringen bland annat 
”Femthon skinckor” och ”Femthon byttor fullgodan grött”, medan hon i 
den sörmländska versionen av ”Käringen på barnsöl” (GSMS 193) nöjer 
sig med ”7 fat kål,/ Och dertill 2 stycken skinkor, /.../ Förutan båd' rofvor 
och klimpor”, men den småländska käringen (GSMS 47) är den som 
kommer närmast Tors konsumtion och därför framstår som det mest 
ohejdbara matvraket. Värt att notera är att småländskan är den enda av 
käringarna som dricker öl och som till yttermera visso mäktar dricka mer 
än självaste Tor. Beträffande det senare måste en viss reservation anföras. 
Det kan hända att öltunnorna i jättarnas land var större än dem i Små-
land, men hur som helst står det i visan att den småländska käringen 
drack 12 tunnor öl. Tor häller bara i sig tre tunnor. Så här äter och dricker 
käringen i den småländska versionen: 

 
Först åt hon opp 7 fat med kål, 
Och se’n 2 feta stutar, 
Så drack hon ut 12 tunnor öl, 
Se’n orkade hon ej luta, 
Se’n åt hon opp 7 sidor fläsk, 
Se’n låg hon och grinade som ett best. 
För hon var bjuden i barnsöl. 
 

En annan småländsk käring som är ett riktigt matvrak möter vi i den mo-
dernare litteraturen, Kommandoran i Nya hyss av Emil i Lönneberga. Den 
skildring som bestås denna matlystna och självutnämna föreståndarinna 
på fattigstugan i Lönneberga, hon som är beredd att gå ”genom eld och 
vatten” för att få ostkaka, kan få en att fråga sig om Astrid Lindgren som 
barn kan ha hört ”Käringen på barnsöl” sjungas.76 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

76  Att Astrid Lindgren är mycket mer påverkad av folklig visdiktning än man vanligtvis 
tror framgår av Magnus Gustafssons uppsats ”I himmelen där är en stor glädje. Folklig 
vistradition i Astrid Lindgrens författarskap”, Astrid Lindgren och folkdikten, red. Per 
Gustavsson, 1996, s. 111–141. 
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Historien är i korthet den att Emils mamma och pigan Lina tillreder så 
mycket julmat, att det av överflödet packas en stor korg som Emil och Ida 
kånkar till fattigstugan för att Kalle Spader och Rackare-Fia och Lill-
klossan och alla de andra fattighjonen ska få sig en smakbit av korvarna, 
fläsksyltan och skinkan, av limporna, paltarna, saffranskusarna och 
pepparkakorna. Men Kommandoran bestämmer att fattighjonen inte ska 
få en enda gnutta före julafton och låser in all maten, men själv kan hon 
inte hålla sig utan stoppar i sig en av korvarna – för att sedan anklaga de 
andra för att någon har stulit den. På själva julafton sitter hon hela dagen 
uppe på sitt vindsrum och frossar ensam på maten, men Stolle-Jocke, ett 
av hjonen, lyckas smita iväg till Katthult för att skvallra. På juldagen, då 
Emils föräldrar är på kalas, ett kalas dit även Kommandoran naturligtvis 
går, eftersom hon skyndar sig till alla kalas och proppar i sig allt vad hon 
orkar, bjuder Emil alla de andra fattighjonen på matorgie, en händelse 
som ”sedan i alla tider kallades för ´Stora tabberaset i Katthult´”.77  

Åt Kommandoran har Emil gillrat en vargfälla med en korv som bete. 
Kommandoran faller naturligtvis för frestelsen att ta korven och faller i 
gropen. Emil hämtar sin ”bysse” för att skjuta den tjutande varulven i 
gropen: ”Hon har nog glufsat i sej mycket i sina dar. Men nu är det slut. 
Alfred, ge mej mi bysse!”78 Det slutar med att Kommandoran, hotad av 
Emil och hans bysse, täljd i snickarboden, tigger och ber för sitt liv och 
bekänner att det är hon som ensam har ätit upp korgen med mat som 
Emil och Ida burit till fattigstugan och att det var hon själv som tagit den 
korv som hon krävde att någon av de andra hjonen skulle bekänna att 
hon eller han hade stulit, så att hon som kollektivt straff själv kunde äta 
upp all maten. Så kan det gå för en matlysten käring i Småland. Kom-
mandoran får sitt nesliga straff. 

Att som käringen på barnsöl användas som gödslingsmaskin är natur-
ligtvis också nesligt, och klart är att hon bryter mot sin tids etablerade 
moral när hon beger sig iväg till barnsölet utan att själv ha någon mat 
med sig och sedan ändå äter med rasande aptit och dricker sig berusad 
på tolv tunnor öl. Barnsölet var en kvinnofest som iscensattes när någon 
hade fött barn. Det var ett knytkalas; meningen var att gästerna skulle stå 
för maten och att det helst skulle bli något till övers för den nyblivna 
modern och hennes familj under de kommande dagarna, framför allt som 
näringsrik föda åt den som nyss hade fött och som kunde behöva lite 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
77  Astrid Lindgren, Mina påhitt. Ett urval, 1971, s. 118. 
78  Lindgren, 1971, s. 123. 
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extra mat för att hämta sig efter förlossningens vedermödor och för att 
hon själv skulle slippa laga mat under några dagar. Käringen som går till 
en sådan fest med bara ett par hanka-band i örat och sina egna bestick i 
högsta hugg gör naturligtvis en förseelse av allvarligt slag, men hon rå-
kar inte riktigt lika illa ut som Kommandoran utan framstår som en mera 
tokroligt komisk gestalt, något av en grotesk fruktbarhetsgudinna i all sin 
konvenansbrytande fräckhet. Vad som bidrar till denna framtoning är 
inte minst ett bimotiv i visan, nämligen käringens förhållande till sin 
man. 

Vanligt i skämtballader som handlar om relationen mellan en kvinna 
och en man är att en dramatisk konflikt iscensätts, med en poäng som 
inte bara är komisk utan också pedagogisk och belärande. Dessa konfron-
tationer mellan kvinnor och män, mellan önskningar och begär som ofta 
är på kollisionskurs med varandra, ges ofta karaktär av ett slags dueller. 
Den ena parten drar det längsta strået i en komisk kontrovers som på ett 
eller annat sätt – det finns verkligen varianter – endera har med makt 
eller sex att göra. Hur kan ”Käringen på barnsöl” fogas in i denna genus-
mässiga koreografi? Finns här någon vinnare? 

Innan vi svarar på de frågorna kan vi ta itu med den enklare uppgiften, 
nämligen att identifiera förloraren. Förloraren, den löjlige och förklenade, 
är i denna visa mannen. Det är Asser (i sista strofen en gång stavad 
”Assar”, enligt den härvidlag inkonsekventa handskriften79) som redan 
från början apostroferas som ”min lille man” och anmodas vara behjälp-
lig att slipa knivarna, alltså besticken, inför sin hustrus stundande exces-
ser på ”barnsöl” i grannbyn. Det var kvinnorna i släkt- och väninnekret-
sen som samlades för sådana festligheter. Vad som vankas i visan är 
alltså ett kvinnokalas, vilket gör att balkraderna i den tredje strofen, där 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

79  Namnformen Asser är dansk och förekommer numera vanligen som Ascer eller Asker. 
Att det står Assar i sista strofen är nog ett fel i uppteckningen och en oavsiktlig norma-
lisering till den svenska stavningen av namnet. Medeltidens mest kände Asser var 
dansk kyrkoman (1060–1137), och Nordens förste ärkebiskop, vigd till biskop i Lund 
1089 och till ärkebiskop i samma stad 1104. Namnets ursprung anges i en källa vara 
gammaltestamentligt, detta i lydelsen Manasse, det namn som Josef gav sin äldste son i 
tacksamhet över att ha välsignats med en pojke. På hebreiska är namnet Manasse 
härlett från ett ord som betyder ”förgäta” eller ”glömma”. Poängen med namnet är att 
Josef prisar Gud för att han fått en son och därför säger sig vara beredd att glömma alla 
de oförrätter och olyckor han tidigare tycker sig ha utsatts för. I varianten ”Jätte-
Käringen på Bröllop” heter käringens man Manasse och inte Asser eller Assar. Andra 
källor anger att Assar (eller Asser) är ett renodlat fornnordiskt namn med betydelsen 
“han som ger svar”, härlett från runsvenskans Andsvarr. 
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en ”sokne-prest” figurerar, misstänkt mycket liknar ett senare tillägg, 
detta med tanke på att manfolk inte var med på kalas som dessa, allra 
minst en präst. Att det på kalaset äts och dricks för mycket, något som 
med komisk exakthet anges med successivt stegrat groteskeri (”Så drack 
hon ut 12 tunnor öl,/.../ Se’n åt hon opp 7 sidor fläsk”), kan möjligen upp-
fattas som en misogynt missunnsam kritik av barnsölet som etablerad 
festbegivenhet för kvinnor som i dessa sammanhang kan frossa inte bara 
i mat utan även i dryckenskap. Det är ett sätt att uppfatta denna visa. 
Den kan helt enkelt tolkas som en kritik mot egoistiska och matfrossande 
kvinnor. En kvinna skulle laga mat, och det gör inte käringen som är 
fräck nog att gå till barnsölet med ett hanka-band i sitt öra, och en kvinna 
skulle, som seden var i det gamla bondesamhället, själv vara återhållsam 
med vad hon stoppade i sig, ofta så till den grad att hon inte ens satte sig 
ned vid familjens matbord utan väntade tills mannen och barnen hade 
fått sitt för att sedan ensam sitta vid spisen och äta vad som blev över 
efter den måltid hon hade tillrett. 

Man kan emellertid även ana att visan om käringen skulle kunna till-
mätas en helt annan och motsatt tendens, att den groteskt överdrivna 
scenen skildrar ett slags kvinnlig suveränitet och en vägran att vara man-
nen till lags. Här möter vi en kvinna som kan äta och dricka som en halv 
Gargantua. Hon begär av sin make, ”min lille man”, att han ska slipa 
hennes knivar så att hon kan ge sig iväg på festligheter som vida över-
trumfar dem hon skulle kunna fira med sin stackars beskedlige man. På 
kalaset blir hon ordentligt berusad av dryckjom och sprickfärdig av all 
mat hon hämningslöst stoppar i sig, så att hon efteråt, hetsad av 
spelmannens melodier och av den ystra dansen först skiter på sig (”Hon 
släppte en drunt 7 famnar lång”) och därefter, skamsen eller inte (det är 
frågan), flyr från festen för att på hemvägen, likt en bondsk bacchantinna, 
gödsla inalles 24 tunnland med sitt kiss och sitt bajs. Det är en storslagen 
beskrivning. Men är den kritisk eller fräckt bejakande? Det är svårt att 
avgöra. Ibland är det så med de gamla balladerna, antagligen för att de 
ibland har blivit nötta och förändrade av tidens tand, att man helt enkelt 
inte vet hur man bör tolka dem. Finns det en riktig tolkning? Inte alltid. 
Balladen finns bara där med sin gestaltning, drabbande rå och naken. 
Vad betyder den? Hur uppfattades den? Här måste vi som sentida 
kommentatorer vara mycket ödmjuka. 

En nyckel till en rimlig tolkning av just denna ballad ges i sista strofen, 
som en slutpoäng. Det är när maken dyker upp och får se ”sin vackra 
dulla” och uppenbarligen föreställer sig att hon i sitt berusade skick mer 
än vanligt borde vara sexuellt lätthanterlig och tillgänglig utan krusidul-
ler, varför han lystet klappar henne ”på hvitan lår”, men därvid får ”bå’a 
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näfvarne fulla”, för att hustrun helt enkelt och bokstavligt talat skiter i 
hans lystet uppvaktande händer och i dem tömmer de sista resterna ur 
sin tarm, efter att tidigare på kvällen ha varit parodiskt nyttig, som en 
riktigt god och präktig bondhustru, och efter barnsölet har gödslat två 
gånger 12 tunnland åkermark. 

Den erotiskt uppvaktande maken blir fundersam, ”strök sig om sitt 
skägg”, men ”käringen f-s så det small i en vägg”. Frågan är vem som 
kommer till korta i denna samlevnadsscen. Är det en alldeles öppen 
fråga ändå? För egen del lutar jag åt att stackars Asser är förloraren i 
denna duell mellan kvinnligt och manligt. Skrattar man inte mera på 
hans bekostnad än man förfasar sig över hans hustrus i alla bemärkelser 
magstarka beteende?80 Skildras inte i visan ett brott mot den hedersmoral 
som dikterar att mannen måste vara karl nog att ha pli på sin hustru och 
kunna kontrollera hennes göranden? Såvitt jag förstår, är mannen rätt illa 
ute i denna visa. Men en alldeles entydig tolkning är enligt min bedöm-
ning omöjlig att göra – och kanske inte ens önskvärd. 

Hur har visan uppfattats när den har sjungits genom århundradena? 
Det vet vi inte, men vi kan gissa att det har varit på olika sätt. Så är det 
påfallande ofta med skämtvisorna, att de präglas av tvetydighet, rentav 
mångtydighet, kort sagt av vad litteraturvetare efter William Empson 
brukar kalla ambiguitet.81 Detta är en del av deras särart och lockande 
charm. 

Jag har noga läst och motiviskt inventerat de 44 balladtyper som, med 
varianter, finns återgivna i Sveriges medeltida ballader. ”Käringen på barns-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

80  Att medeltidens människor tycks ha haft en från vår nutida horisont ibland svårbe-
griplig fascination för sin egen och andras avföring, möjligen därför att de var jäm-
förelsevis mera bekanta med den än vi som lever i vattenklosettens tidevarv, är något 
som Janken Myrdal flera gånger kommer in på i sin bok Den predikande räven. Arbete, 
skämt och allvar i en medeltida illuminerad handskrift, Stockholm 2006, passim. Vad han 
också kan visa är att senare förvaltare av den illuminerade handskrift han analyserar, 
en bildförsedd version av Magnus Erikssons landslag, av allt att döma beställd av den 
högadlige Bengt Jönsson och färdigställd 1435–1436 (a.a., s. 22–24), har tagit illa vid sig 
av vissa detaljer i bilderna och vinnlagt sig om att med kniv skrapa bort ”penisar” och 
vad Myrdal frankt kallar ”skit” (se särskilt en intressant bildanalys på s. 143). Motiv 
som uppenbarligen inte har stört beställaren av illuminationerna, en medeltida adels-
man, men som senare arkivarier och handhavare av hans kvarlåtenskap alltså har känt 
sig föranlåtna att efter bästa förmåga retuschera bort. Se även Duerr, Nakenhet och skam. 
Myten om civilisationsprocessen, band 1, övers. Joachim Retzlaff, Stockholm/Stehag 1994, 
s. 190ff. 

81  Empson, Seven Types of Ambiguity, 1930. 
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öl” utgör en egen vistyp. Motivet med kvinnan som ska på ”barnsöl” 
eller ”barsöl”, som det står i en del skämtballader, med en assimilation 
som kan tyckas vara främmande för oss men som inte desto mindre ger 
lustiga ahistoriska och moderna associationer, är relativt vanligt före-
kommande i de skämtvisor vi har. Det dyker upp här och var, några 
gånger, men det är bara i ”Käringen och hovmannen” (SMB 259) som en 
kniv glimmar till i samband med att en kvinna är på väg till vad som i 
den visan stavas ”barsöl”. Balladtypen ”Käringen och hovmannen” och 
dess åt olika håll spretande varianter är en ballad som handlar om en 
klasskonflikt mellan en kvinna av folket, på väg till ”barsöl”, och en man 
från överheten, en ”hovman” vanligen, som försöker förgripa sig på hen-
ne och framför allt, i alla visvarianter, roffar åt sig av den skaffning som 
hon bär med sig till knytkalaset, men kvinnan värjer sig med kniv, den 
kniv som hon har med sig för att använda vid kalaset. Hon dödar hov-
mannen, blir förskräckt över sitt dåd och skyndar till kyrkan för att be-
känna och skrifta sig. Varianterna går ut på att prästen endera fördömer 
hennes illdåd eller vägrar att ta emot en så förfärlig synderska. Kvinnan 
är dömd till helvetets eldar, för att hon har värjt sig mot en fräck över-
klasstjuv och våldtäktsman. Här finns ingen nåd. Ändå är det en komiskt 
turnerad ballad, som sådan märkligt paradoxal, vilket också märks av att 
varianterna drar åt skilda håll. Sammantaget kan man likväl konstatera 
att just ”Käringen och hovmannen” är en av de svenska skämtballader 
som framstår som allra grymmast och som med en påträngande realism, 
för att inte säga brutalitet, gestaltar hur utsatt kvinnan kunde vara for-
domdags och hur besvärligt hennes predikament var. 

Barnsöl och en kniv som glimmar till! Det associerar till ”Käringen på 
barnsöl”, men det är det närmaste man kommer någon av de ballader 
som har räddats från en hotande glömska och publicerats i Sveriges medel-
tida ballader. Hur man än läser (varianter av en balladtyp kan vara förvå-
nansvärt divergerande) står det alldeles klart att ”Käringen på barnsöl” 
utgör en egen och suverän vistyp, en typ som inbegriper varianten ”Jätte-
Käringen på Bröllop”. De tre nyfunna versionerna är spännande inslag i 
Växjösamlingen.  

Det andra nyfyndet är ”Osteknoppen”, även den utan adekvat mot-
svarighet bland de 44 balladtyper som återges i Sveriges medeltida ballader. 
Det finns anledning att återkomma till både ”Käringen på barnsöl” och 
”Osteknoppen”, för att försöka tränga djupare in i dem och sätta dem i 
samband med och visa deras släktskap med andra visor, sådana som 
finns återgivna i Sveriges medeltida ballader och som utgör vår nationella 
skatt av skämtballader, den som genom nyfynden i Växjösamlingen alltså 
nu har utökats. 
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I samband med inventeringen av de handskrivna uppteckningarna 
väcktes en tanke om att ett lockande forskningsprojekt kunde vara att 
skriva något om de svenska skämtvisorna, de som från början försumma-
des av de samlare som under tidigare århundraden gjorde uppteckningar 
av visor och senare även har försummats av den akademiska forskning 
som har ägnats den svenska balladtraditionen.82 

Det är roligt att läsa och lyssna på skämtvisorna, men det är också in-
tressant och djupt engagerande, rentav sorgligt ibland. Dessa ballader 
har mycket att förmedla om våra förmödrars och förfäders anfäktelser 
och det samhälle de levde i, vad som roade dem och vad som retade 
dem.83 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

82  Gunilla Byrman och jag siktar på att tillsammans skriva en bok om skämtballaderna. 
83  Under arbetet med denna uppsats har jag haft glädje av synpunkter från de övriga i 

kretsen kring vårt balladforskningsprojekt i Växjö, men framför allt har jag dragit nytta 
av idéer och sakupplysningar från etnologen Ella Johansson. Så störst tack till Ella! 
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Nyfyndet ”Osteknoppen” 

Språk, innehåll och tolkning 

Gunilla Byrman 

I denna artikel analyserar och diskuterar jag skämtballaden ”Osteknop-
pen”,1 som är ett av guldkornen i George Stephens manuskriptsamling så 
till vida att det är ett nyfynd och en hittills okänd ballad; den är varken 
upptagen i SMB eller TSB.  

Balladen har tidigare presenterats i en kandidatuppsats i musikveten-
skap, där handlingen återges på följande sätt: ”Kungen säger till sin kock, 
att han ska hämta in kungens osteknopp. Den lilla osteknoppen visar sig 
innehålla mycket, en märr med fölena sju, en ko med kalvarna fem, en 
anka, en gås, en smed, en ryttare, en kviga, en stut och en piga med en 
uppstoppad trut”.2  

Tematiskt är denna ballad inte unik om vi ser till hela balladbeståndet i 
TSB och SMB, eftersom det finns andra ballader och visor där det sker en 
förvandling eller ett under genom att något litet transformeras till något 
stort, som i ”Kolorumgris” (SMB 249) eller den äldre kumulativa visan 
”De underbara gåvorna” i Svenska Fornsånger III, men för en nutida 
mottagare är ”Osteknoppen” varken lätt att förstå eller att tolka.  

Här ger jag alltså nycklarna till min förståelse av balladen; fokus är på 
ordval, syntax, andra stilmedel och helhetsstruktur. Jag diskuterar också 
balladens muntliga drag. Avslutningsvis ställer jag samman textelemen-
ten till en helhetstolkning, där jag också sätter in balladen i ett samhälle-
ligt sammanhang. För att kunna koppla ett sådant grepp på texten krävs 
en teori som också tar fasta på kontext och interaktion på olika nivåer i 
och utanför texten. Därför har jag låtit mig vägledas av ny filologi, i viss 
mån, men framför allt av kritisk diskursanalys.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
1  Ordet ”Oste-knoppen” skrivs på manuskriptet i GSMS ibland med bindestreck, men 

jag har valt att i det följande att skriva ordet utan bindestreck, dvs. ”Osteknoppen”.  
2  Bäckvall & Sverkersson, ”För gull och för edela kransar: en identifiering av 22 nyfunna 

ballader”, DiVA, 2006, s. 41. 
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Ny filologi och kritisk diskursanalys 
Ballader är inget outforskat fält och varje forskningstradition har studerat 
balladerna utifrån sina förutsättningar. Det nya med vårt intermedi-
alitetsprojekt är att text, musik och estetik studeras som en samman-
hållen helhet. För detta ändamål kombinerar jag två teorier: ny filologi, 
även kallad materialfilologi,3 och kritisk diskursanalys. Jag låter uppteck-
ningen ”Osteknoppen” tjäna som analysexempel; den studeras i sin egen 
rätt, men relateras även till andra vissamlingar och redan kartlagt mate-
rial. Traditionell filologi har ibland haft ett smalt perspektiv, men inter-
medialitetsforskningen vill bredda detta fält. Mitt teoretiska resonemang 
nedan bygger på Stephen Nichols teori om ny filologi och Norman Fair-
cloughs om kritisk diskursanalys.  

Nichols kritiserar äldre filologer och menar att de har försökt att be-
gränsa variationen. Manuskriptsamlingen i Växjö innehåller bland annat 
400 ballader, och för samlarna George Stephens och Gunnar Olof Hyltén-
Cavallius verkar både variation och mångfald ha varit vägledande i in-
samlingsarbetet.4 Balladernas tillkomst och tradering är beroende av geo-
grafiska, kulturella och sociala förhållanden; dessa sammantagna har ald-
rig grundligt utretts. Inte sällan förefaller balladerna som direkt relatera-
de till sagor och sägner, men det framgår tydligt av GSMS att traditions-
bärare och samlare också har satt sin prägel på balladmaterialet, hur 
balladerna traderades på 1800-talet och hur de presenteras i samlingen. 
Nutida forskare och utövare blir genom sina analyser och tolkningar 
också med nödvändighet en del av traditionen, hur den förstås och 
tolkas. 

Ny filologi kan liksom diskursanalys sägas ha ett brett fokus, där varia-
tion och social kontext får ett stort utrymme. Inom ny filologi gäller det 
inte att hitta den sannolikt ursprungligaste texten, utan alla varianter har 
ett värde i sig som bärare av en viss kultur och tradition. I detta samman-
hang kan vi fundera över vilket värde den småländska balladsamlingen 
har, såsom den föreligger i GSMS.5 Ibland finns det annat på manuskrip-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

3  Ruus & Lundgreen-Nielsen, Svøbt i mår. Dansk Folkevisekultur 1550–1700, 1999–2002. 
4  Jämför Eriksson, ”George Stephens. Samlare, fornforskare och skandinavist”, 2008a, 

och ”En bortglömd manuskriptsamling. George Stephens efterlämnade uppteckning-
ar”, 2008b i denna antologi. 

5  Jämför det småländska balladmaterialet och dess förhållande till SMB i Gustafsson, 
”Det svenska balladmaterialet. En översikt med inriktning på typ och proveniens” i 
denna antologi. 
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ten än text och noter, exempelvis kommentarer från upptecknare och 
ändringar i manuskripten. Inom ny filologi är manuskriptkulturen i sig 
ett studieobjekt, och en sådan teori lever inte bara med mångfald utan 
kan sägas odla den.6 I projektet gör vi ansträngningar att studera interak-
tion mellan textens och musikens språk och manuskriptsamlingen, där 
texterna, noterna, den sociala kontexten och nätverken finns med.7  

I nyfilologisk anda8 vill jag pröva en textuellt orienterad diskursanalys, 
som är väl etablerad inom sakprosaforskning. Frågan är om denna teori 
inte också med fördel skulle kunna användas och utvecklas inom ett 
intermedialitetsprojekt, och jag ska här kortfattat presentera och disku-
tera hur teorin skulle kunna tillämpas på balladforskning i GSMS. Nor-
man Faircloughs utgångspunkt är att språk är en form av social praktik. 
Detta innebär att språk betraktas som en del av samhället och att språket 
är socialt betingat.  

Faircloughs diskursanalytiska teori betonar att det finns ett ömsesidigt 
beroende mellan språk och samhälle, att alla språkliga val har orsak och 
innebörd och att texter ger ledtrådar till ideologiska och sociala förhållan-
den.9 Diskurs innefattar sociala produktions- och tolkningsförhållanden 
för vilka texter är resurser, men också produktions- och tolkningsproces-
ser, som interagerar. Både förhållandena och processerna – möjliggörs av att 
diskursgemenskapens medlemmar besitter kognitiva resurser som sam-
tidigt är betingade av samhället. Fairclough ser sålunda diskurs som text, 
interaktion och kontext, åskådliggjort i figur 1. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

6  Nichols, ”Introduction: Philology in a Manuscript Culture”, Speculum 65, 1990, s. 1–10. 
7  Se exempelvis Byrman & Lindberg, ”Nytt balladfynd med melodiuppteckningar – någ-

ra teoretiska utgångspunkter”, Vokal folkemusikk verden rundt. Studies in Global Vocal Tra-
ditions, 2007. 

8  Jämför Nichols, 1990, s. 1–10.  
9  Resonemanget om diskursteorin i det följande bygger på Fairclough, Language and 

Power, 2001, s. 18–22. 
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Sociala produktionsförhållanden 

 
 Produktionsprocess 

 
 

    
TEXT 

(på tre analysnivåer) 

  

 Tolkningsprocess 
INTERAKTION 

 

Sociala tolkningsförhållanden 
KONTEXT 

Figur 1. Diskurs som text, interaktion och kontext (efter Fairclough 2001, s. 21) 
 

Faircloughs teori utgår från ett utvidgat textbegrepp, som i det här fallet 
– förutom texten (språket) – också kan innefatta musiken och framföran-
det. Analysen görs på tre nivåer: textuell som tar fasta på språkets for-
mella egenskaper, interpersonell som berör relationen mellan människor i 
och utanför texterna, och ideationell som behandlar idéinnehållet i texter-
na. Dessa tre nivåer åskådliggörs genom den innersta fyrkanten i figur 1. 

Balladerna är intermediala texter och omfattar, precis som alla andra 
texter, faktaurval och förhållningssätt till eller perspektiv på det som för-
medlas, vilket för det mesta avslöjar något om det samhälle som de upp-
står och traderas i. Exempelvis är de personer som vi möter i balladerna 
vanligen fiktiva, och vi har oftast inte någon kunskap om dem från andra 
källor.10 Och det är till exempel ingalunda självklart för en nutida mot-
tagare att balladen ”Bonden och kråkan” kan uppfattas som en satir över 
kyrkans tionde. Att analysera balladernas personer, relationer, händelser 
och handlingar kan därför ge insikt om hur samhället som de tillkom i 
såg ut och vilka värderingar som fanns där.  

Om balladspråket skriver Lars Huldén: ”Ortsdialekterna sätter i viss 
mån alltid sin prägel på balladuppteckningarna, men det är ändå inget 
tvivel om att det främst är en form av skriftspråk som balladerna bärs 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

10  Det finns exempel på att samma innehåll föreligger i en ballad och i andra genrer, t.ex. 
”Trymskvädet” i Den poetiska Eddan, 1972, s. 121–125. Samma innehåll finns i kämpa-
balladen ”Tors hammarhämtning”, SMB 212, band 5:1, s. 85.  
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fram på.”11 I min balladanalys kommer jag att argumentera för att det 
dock finns en hel del muntliga drag i balladerna som har med pro-
duktionsförhållanden och tolkningsprocesser att göra (se figur 1). Vi 
möter balladerna i GSMS eller SMB som skriftliga källor, men dessa 
bygger på uppteckningar av ett från början muntligt framsjunget språk 
som nedtecknats. Balladspråket är även underkastat främst ett muntligt 
genretvång med rim och anpassning till en melodi, med allt vad det inne-
bär för ordval, syntaktisk struktur och stil. Sammantaget tar analysen av 
balladerna sin utgångspunkt i texten både på detaljnivå och på ett mer 
övergripande sätt.  

Interaktionen innefattar hur olika texter är relaterade till varandra, var-
för de diktas och sjungs och hur de traderas, det vill säga hur produk-
tionsprocesserna och tolkningsprocessen ser ut. De formella egenskaper-
na hos en text lämnar i ett diskursanalytiskt perspektiv spår av produk-
tionsprocessen men kan också ge ledtrådar till tolkningsprocessen. 
Sånger – text och musik – har alltid varit viktiga i politiken, exempelvis 
för att ingjuta nationella känslor hos mottagarna eller för att elda massor-
na i revolutionstider. I balladsammanhang är det viktigt att diskutera för-
hållandet mellan samlare, traditionsbärare, mottagare och, i förekom-
mande fall, deltagare i balladframförandet. En stor del av det stoff som 
presenteras i balladform kan direkt eller indirekt ha en eller flera inflytel-
serika personer som källa, men balladen som konstform har sannolikt 
mest burits av en mängd människor från olika sociala skikt som traderat 
balladerna genom tiderna.12 Därigenom kan vi anta att balladen har varit 
en viktig kanal för påverkan i samhället, även om – eller kanske just för 
att – den har underhållningens skepnad. 

I detta sammanhang kan också balladernas värde som källa till under-
hållning, information och styrning diskuteras. Genom aktivt deltagande i 
balladsång, musik, dans och gemenskap i framförandet har de som trade-
rat balladerna kunnat påverka människors känslor och agerande.13 Då-
tida sångare kunde, och även nutida kan, på olika sätt skaffa material till 
ballader genom att låna från andra sångare. Det vi ser av text och musik i 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
11  Huldén, ”Om balladernas språk”, Sumlen: årsbok för vis- och folkmusikforskning, 1983, 

s. 126. 
12  Jämför Kværndrup, Den østnordiske ballade – oral teori og tekstanalyse. Studier i Danmarks 

gamle Folkeviser, 2006 och Jansson, Den levande balladen. Medeltida ballad i svensk tradition, 
1999. 

13  Se vidare Byrman & Lindberg, ”Text och melodi i Tiggargubbens brud – en fallstudie”, 
manus under arbete. 
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vårt material är det som samlarna har noterat och eventuella redigerare i 
senare tid har lagt till i manuskripten. Detta får oundvikligen konsekven-
ser för textens innehåll och budskap och för den estetiska och språkliga 
utformningen. Traderingsvillkoren för balladerna har förändrats över tid; 
samlarna, traderarna och forskarna har påverkat och påverkar textens 
utformning. Nutida musiker för traditionen vidare på sitt sätt, med eller 
utan kommersiella intressen. 

Kontexten (se figur 1) uppvisar genom sociala produktions- och tolk-
ningsförhållanden de samhälleliga konsekvenser som textanvändningen 
får. Under 1800-talet var balladerna ett blankslipat vapen för nationalro-
mantiker som ville öka medvetenheten om vårt storvulna och heroiska 
förflutna. Den gemensamma nordiska folkkulturen med ballader, sagor 
och sägner, kan ses som en del av skandinavismen.14 De arkiv med bal-
ladsamlingar, med för hand kopierade uppteckningar, som utformades 
av dåtidens forskare är ett uttryck för traditionen. Nutida utövare och 
forskare kan digitalisera ljud, bild och rörelse; i praktiken blir balladma-
terialet därigenom globalt tillgängligt. Det är olika sätt att producera och 
tolka diskursen, där kontext, interaktion och text är ständigt närvarande. 
Utövarnas balladframföranden på 1800-talet utan tekniska hjälpmedel 
var exempelvis väsensskilda från de möjligheter som balladforskare och 
utövare har 150 år senare. 

Sålunda medför ovanstående resonemang att diskurs omsluter sociala 
förhållanden specificerade som sociala produktions- och tolkningsför-
hållanden men också som produktions- och tolkningsprocesser. Dessa 
förhållanden och processer relaterar till tre olika nivåer av social organi-
sation, nämligen situation, det vill säga den miljö där diskursen uppstår, 
institution (t.ex. universitet, kyrka, arkiv, ritualiserade sammankomster i 
1800-talets agrarsamhälle, musikarena) och det omgivande samhället i 
stort. I idealfallet skulle detta översatt till forskning inom intermediali-
tetsmiljön innebära att analysen ska ta hänsyn till exempelvis ett upp-
teckningstillfälle med en särskild balladsångerska i Högby av samlaren 
och forskaren Stephens vid mitten av 1800-talet och därutöver även till 
erfarenheter, tankar och idéer hos den forskargrupp vid Växjö universitet 
2007 som möter och analyserar detta gamla balladmanuskript med de 
olika processer och förhållanden som detta manuskriptblad har expone-
rats för. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

14  Eriksson, 2008b.  
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Mot denna teoretiska bakgrund presenterar jag min analys av ”Oste-
knoppen”. I denna studerar jag textnivån, främst morfologi, lexikogram-
matik och andra retoriska grepp, den ideationella nivån som berör idé-
innehåll, teman i texten och interpersonell struktur som involverar språk-
handlingar, tilltal och omtal i texten. I analysen gör jag några tolknings-
försök av texter genom att ta hänsyn till den interaktion och kontext som 
balladen är en del av. Flera olika tolkningar är möjliga.  

Texterna och musiken i GSMS är fixerade i manuskript vid mitten av 
1800-talet, men varje tolkning och förklaring bär oundvikligen spår av sin 
samtids kultur och värderingar, något som den diskursanalytiska för-
klaringsmodellen gör anspråk på att belysa. 

Osteknoppens text och interaktion  
”Osteknoppen” finns bevarad i två manuskript, det ena i Kungliga bib-
liotekets vissamlingar15 (KB) och det andra i George Stephens manu-
skriptsamling. Uppteckningen i KB är återgiven på nästan samma sätt 
som i GSMS, men tre skiljaktigheter finns mellan uppteckningarna. För 
det första är manuskriptet på KB Vs 2 rubricerat ”Visa”, medan det i 
GSMS kallas ”Osteknoppen”. För det andra är omkvädet i KB-manu-
skriptet utskrivet i fem strofer och i visans övriga strofer indikeras när 
omkvädet ska sjungas: ”De sutto etc.”. I GSMS-versionen finns omkvädet 
med endast i första och sista strofen. För det tredje är i KB-textens sista 
strof ordet buk överstruket och ersatt med trut, som också är det ord som 
finns i GSMS. ”Osteknoppen” har i GSMS följande lydelse: 

 
Ifrån Småland – Ur Handskrifterna till Svenska fornsånger I 
 

I 
Konungen sade åt Kocken sin 
”I dag skall du hemta in min lilla Oste-knopp.” 
De sutto på golfvet och doppade.16 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

15  Manuskriptbladet finns i Kungliga bibliotekets vissamling, Vs 2:1, Handskrifter till 
Svenska fornsånger I, s. 725. 

16  Att omkvädet endast är utsatt i första och sista versen beror sannolikt på att uppteck-
naren har velat spara möda, papper och penna. Jag har valt att återge omkvädet efter 
varje vers, eftersom vi kan anta att det var så den sjöngs. För övrigt återges balladen 
med bibehållande av den stavning och det skiljeteckensbruk som finns i manuskriptet i 
GSMS, undantaget replikerna som har försetts med dubbla citattecken. 
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II 
Kocken lad’ under, och elden han brann; 
Grytan hon kokte och flottet det rann. 
De sutto på golfvet och doppade. 
 
III 
Och Kocken hemta’ in den lilla Osteknopp, 
Så dörrarne sprucko och dörrstolpar brast. 
De sutto på golfvet och doppade. 
 
IV 
Konungen skar den lilla Ost-knopp itu, 
Och ut kom en märr med fölerna sju. 
De sutto på golfvet och doppade. 
 
V 
Konungen sade: – ”Det är väl mera än!” 
Och ut kom en ko med kalfvarne fem. 
De sutto på golfvet och doppade. 
 
VI 
Före kom en anka, och efter kom en gås; 
Och efter kom en smed, han smidde på en lås. 
De sutto på golfvet och doppade. 
 
VII 
Och ut kom en ryttare, som förr had’ varit sergeant, 
Han hade intet bröd, han doppade med en vant. 
De sutto på golfvet och doppade. 
 
VIII 
Före kom en qviga, och efter kom en stut, 
Och så kom en piga med uppstoppad trut. 
De sutto på golfvet och doppade. 
 

Vad är det för konstig värld som skildras i visan? Varför sitter man på 
golvet och doppar? Vem är det som sitter där? Vad doppar man i?  

Låt oss först nagelfara textens formella egenskaper. Både ordböjningar 
och böjningsändelser är viktiga för hur texten uppfattas. ”Osteknoppen” 
innehåller en del oväntade verb- och substantivböjningar. Exempelvis 
kan vi fråga oss varför inte verbformen brusto används i ”Så dörrarne 
sprucko och dörrstolpar brast”. Verbformen brusto, inte brast, vore det 
formmässigt korrekta här, eftersom det finns ett pluralt subjekt. Att for-
men brast används kan vara en följd av inkonsekvenser i det talade språ-
ket eller en följd av uppteckningssituationen. Plurala verbformer vid plu-
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ralt subjekt, som i omkvädet ”de sutto på golfvet och doppade” var på-
bjudet i standardskriftspråket och där ett måste fram till 1945, men de 
började försvinna i talat standardspråk redan på 1600-talet. I många dia-
lekter bevarades dock de plurala verbformerna i talspråket in på 1900-
talet.  

I andra strofen förbereder kocken matlagningen genom att väcka liv i 
elden: ”Kocken lad’ under”. Verbet som används här är antingen lägga 
med apokope17 eller det dialektala verbet lada ’lägga i hög’ (småländska 
laa ve ’stapla ved’).  

De flesta verben i balladen uttrycker relationella processer (hemta, sutto, 
kom) men också en del materiella verbprocesser finns (skar, smidde). 
Kungen gör två uttalanden och då används sade som uttrycker en verbal 
process. Det finns ingen dialog, vilket annars är vanligt i den här typen 
av ballader. Det finns heller inga verb som uttrycker mentala processer. 
Sammantaget visar det att balladen är inriktad på att berätta om konkreta 
handlingar. Detta intryck förstärks av att alla verb är i aktivum.  

Vad som sker i människornas inre får vi gissa oss till. Detta är karakte-
ristiskt för balladgenren och skapar kreativa luckor i berättandet som kan 
sätta fart på mottagarnas fantasi.  

För övrigt förekommer ålderdomlig ordföljd i substantivfraserna med 
efterställt genitivattribut (”kocken sin”), men de flesta fraser har framför-
ställt attribut, ”min lilla oste-knopp” (strof I) och ”den lilla oste-knopp” 
(strof II & IV), dvs. modern ordföljd. I detta sammanhang kan nämnas att 
sammansättningen osteknoppen på sydsvenskt manér har ett insatt e som 
fogevokal, där standardspråket inte skulle ha haft det.  

Ett annat äldre språkdrag är att pluralmorfemet till neutrala substantiv 
är -er,18 som i fölerna, och det gamla maskulina plurala bestämdhetsmor-
femet ne, som i kalfvarne, dörrarne. Anmärkningsvärt är att dörr i forn-
svenskan är femininum och därför inte borde ha detta bestämdhetsmor-
fem. Troligen är detta i stället ett dialektalt drag med försvagning av a till 
e i slutljud. Ordet vant (strof VII) finns belagt i Småland i Södra Möre 
(vânt) och Konga (vaant) och är en biform till vante.  

Sammantaget är textens substantiv vardagliga och enkla och inte svåra 
att förstå, med ett undantag, ordet osteknopp, som är balladens nyckelord. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

17  Bortfall av vokal i ordslut. 
18  Jämför Palm, En ändelses uppgång och fall: svensk pluralbildning med -er hos neutrala sub-

stantiv med final konsonant, 2006, s. 215. 
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Osteknopp skrivs i balladen med versal och får därigenom – åtminstone 
för en modern mottagare – namnkaraktär. 

Balladen har åtta strofer, och ”osteknoppen” nämns i tre av dem, näm-
ligen ”min lilla Oste-knopp” (strof I), ”den lilla Osteknopp” (strof III) och 
”min lilla Ost-knopp” (strof IV).19 Detta gör att denna får en framskjuten 
roll i balladen. Att säkert fastställa vad en osteknopp är låter sig inte göra, 
eftersom handböcker och andra relevanta källor tiger om detta ord. Det 
kan vara frågan om ett hapax legomenon, det vill säga ett ord som enbart 
finns belagt en gång, nämligen i denna ballad. Innebörden av ordet var 
kanske så självklar för en mottagare på 1800-talet att den inte behövde 
förklaras; den var helt enkelt en gängse lokal benämning på en artefakt. 
En annan möjlighet är att en osteknopp var något som samlarna talade 
tyst om av anständighetsskäl eller andra orsaker.  

Genom en googlesökning på ostknopp fann jag följande bild från en 
auktionsfirma. På bild 1 ser vi två ostknoppar: 

 

 
Bild 1. Två ostknoppar.20 

 
Ostknopparna på bild 1 kan karakteriseras som serveringsfat för ost, där 
ett stort oststycke ska placeras i mitten. Detta föremål verkar inte vara 
vad som avses i balladen, eftersom det inte är något som man lätt kan 
skära itu och föremålen verkar inte heller så stora att de skulle kunna 
göra åverkan på dörrar och dörrposter, vilket inträffar när kocken bär in 
osteknoppen ”Så dörrarne sprucko och dörrstolpar brast” (strof III).  

Ordet osteknopp och ostknopp finns alltså inte upptaget i de vanligaste 
svenska ordböckerna. Inte heller i DAL:s samlingar finns osteknopp belagt 
i Småland, 21 men väl ostknapp, med betydelsen ’liten ost’, som också van-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
19  Noteras kan att alla förekomster av detta nyckelord skrivs på olika sätt. Möjligen är 

detta ett tecken på att ordet även var obekant för upptecknaren. 
20  Bild 1 är hämtad från Tradera, 2007.  
21  Dialekt- och ortnamnsarkivets samlingar i Lund enligt meddelande från arkivchef 

Carl-Erik Lundbladh. 
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ligen kunde kallas ostknorling, ’liten ost’, ’litet stycke ost’ eller ostknott. En 
inte alltför djärv tolkning vore att anta att även ostknopp betyder just ’liten 
ost’, för det är otvivelaktigt så att balladen skildrar en situation där de 
församlade äter och dricker.  

Svenskt dialektlexikon upptar inte heller osteknopp, men väl Oste-blomm, 
med betydelsen ’rölleka’ (Achillæa millifolium), som lades i den ystade 
mjölken.22 Möjligen skulle det kunna vara en osteblomsknopp som avses 
i balladen. Rölleka (se bild 2) är och var mycket vanlig i hela landet. Den 
omnämns redan i de medeltida läkeböckerna och nyttjades som medici-
nalväxt för att stilla blod och läka sår och har bland andra haft följande 
namn i folkmun: sårläka, läkeblomma, jordhumle, backhumle och ölgräs.23  

 
 

 
Bild 2. Teckning av Rölleka (Achillea millefolium)24 

 
Röllekan beskrivs på följande vis:  

 

Redan för 4 000 år sedan ansåg kineserna att växten hade under-
görande egenskaper. Släktnamnet Achillea kommer av Akilles, den 
grekiske hjälten som var osårbar – örten användes tidigt som sår-
medel. [...] I folkmedicinen användes länge ett spritutdrag av rölleka, 
s.k. millefoliumbrännvin, invärtes och utvärtes mot en hel rad sjuk-
domar och krämpor [...] och som magstärkande medel. [...]  
 

I många länder har man för att öka hållbarheten hos vin brukat 
hänga en påse med röllekafrukter i vinfaten. [...] I Kina har den sedan 
tretusen år utnyttjats i spådomskonsten. För stor dos ger yrsel och 
huvudvärk.25  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

22  Rietz, Svenskt dialektlexikon: ordbok öfver svenska allmogespråket, 1962, s. 490 b. 
23  Från webbplatsen Växter, rölleka, 2007. 
24  Bild 2 är hämtad ur Nordens flora (1917–1926), 2007. 
25  Alternativmedicin, 2007. 
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Texten ger belägg för att växten har använts som brännvinskrydda, att 
överutnyttjande kan ge yrsel och att röllekan användes som medicin 
under antiken. Hur mycket av detta som är sanning vet vi inte, men 
andra källor uppger att rölleka också har använts vid öltillverkning för 
att öka alkoholstyrkan och därmed rusets verkningar. Carl von Linné 
skriver följande om röllekan år 1755: ”Särskilt av dalkarlarna i Lima 
socken läggs växten under jäsningen på ölet (’cerevicia’) för att öka dettas 
rusverkan”. 26 Det är förmodligen av detta skäl som örten kallas jord-
humle, backhumle och ölgräs. En möjlig tanke är att en osteknopp kan 
stå som en symbol för en behållare för öl, om vi tänker oss att rölleka har 
använts i rusförhöjande syfte i ölet, och att kungen öppnar kärlet (oste-
knoppen) för att komma åt det goda röllekaförstärkta ölet.27  

Faktum kvarstår att osteknoppen har en avgörande betydelse för ut-
vecklingen i visan. Därför framstår titeln ”Osteknoppen” i GSMS som en 
rimlig och adekvat benämning på balladen, även om ordet inte ger 
många nutida mottagare exakta associationer till någon företeelse eller 
konkret sak. Slutsatsen blir att det är svårt att entydigt fastställa inne-
börden av ordet osteknopp. Det kan referera till en ost eller något annat, 
som kan vara ett kärl för förvaring av öl med hög alkoholhalt eller en be-
hållare med brännvin kryddat med rölleka. 

Frågan är hur ”en piga med en uppstoppad trut” (strof VIII) ska för-
stås. Ordet piga hade två betydelser i äldre svenska ’flicka i allmänhet’ 
eller ’tjänsteflicka’. Av ännu större betydelse för förståelsen av balladen 
är vad ordet trut betyder. Antingen kan vi tänka oss att detta är en flicka 
som har något i munnen och därför ser konstig och skrattretande ut. En 
annan tolkning kunde vara att trut här betyder ’pip’ eller ’tut’ på en kan-
na. I Rietz dialektlexikon uppges ordet ha betydelserna ’mun’ som i riks-
språket och ’tut, pip på en kanna’ i Småland.  

Huvudaktörerna i balladen är kungen och hans kock. Det förefaller 
som dessa två regisserar händelseförloppet, kocken genom att elda och 
hämta in osteknoppen, kungen genom att tala två gånger. När vi kommer 
in i berättelsen ger kungen order till sin kock: ”I dag skall du hemta in 
min lilla Oste-knopp” (strof I) och senare i strof V när han skurit i oste-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

26  Växter, rölleka, 2007. 
27  Röllekan har inte – som andra starkt luktande örter – använts för att skrämma bort 

onda väsen, men det finns en uppgift om att kristna använt örten vid djävulsutdriv-
ning. Se not 26. 
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knoppen säger han: ”Det är väl mera än!” för att få fler djur och männi-
skor att uppträda på balladscenen. Djuren: hästar, kor, fjäderfän, och 
människorna: en sergeant, en smed och en piga uppenbarar sig succes-
sivt. Det ligger nära till hands att uppfatta det som om de kommer ur 
osteknoppen. Om det verkligen är så framgår inte explicit i balladen. 
”Osteknoppen” berättas – undantaget kungens repliker – uteslutande i 
preteritum, dvs. i förfluten tid, vilket gör att det uppstår ett tidsligt av-
stånd mellan mottagaren och balladtexten.28 Dessutom berättas balladen i 
tredje person, men frågan är om detta är en utomstående betraktare eller 
någon som ingår i aktiviteterna; det framgår inte heller klart.  

Vi får tänka oss att balladen framfördes med omkvädet och i så fall ut-
gör den allt som allt 32 korta makrosyntagmer.29 Det finns två bisatser, 
enbart en relativ ”som förr had’ varit sergeant” (strof III), som här har en 
beskrivande funktion, och en konsekutiv, som uttrycker följd ”Så dörrar-
ne sprucko och dörrstolpar brast”. Att makrosyntagmerna endast har 6,6 
ord per mening beror på balladens formella uppbyggnad.  

Balladens strofform är tvåradig med manliga, dvs. enstaviga slutrim i 
sex av åtta verser. Varje rad har fyra betonade och sex till tio obetonade 
stavelser, undantaget inledningsraden som bara har fem obetonade. Olav 
Solberg skriver om balladrimmen: ”Ein viss samklang eller assonans er 
tilstrekkeleg.”30 Rimkraven i balladen är alltså inte så stränga, men rim-
men i strof I (sin – osteknopp) och strof III (osteknopp – brast) uppfyller 
inte ens dessa krav. I det förstnämnda fallet misstänker jag att ett upp-
teckningsfel föreligger, där upptecknare eller avskrivaren av balladen av 
misstag har ändrat ordföljden. Om ordföljden hade varit osteknoppen min 
hade rimmet varit helt i sin ordning och sett ut så här: 

 
Konungen sade åt Kocken sin 
”I dag skall du hemta in […] lilla Oste-knopp min.”31 
 

Balladstrofens utseende med fyra betonande stavelser och ett godtyckligt 
men ändå begränsat antal obetonade och parvisa rim, och omkvädet, ”De 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

28  Jämför Hellspong & Ledin, Vägar genom texten. Handbok i brukstextsanalys, 1997, s. 70. 
29  Begreppet makrosyntagm kan definieras som ’minsta meningsfulla syntaktiska enhet i 

språket’. I skriftspråk är det ofta en huvudsats med eventuella komplement , Jörgensen 
& Svensson, Nusvensk grammatik, 1986, s. 156. I balladen består 30 av makrosyntagmer-
na enbart av huvudsatser utan bisatser som komplement. 

30  Solberg, Den omsnudde verda. Ein studie i dei norske skjemteballadane, 1990, s. 57. 
31  Min kursivering och flyttning av ”min” till radslutet. 
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sutto på golfvet och doppade”, med tre betonade stavelser och sju obe-
tonade stavelser uppfyller därmed i stort kraven för att kallas knittel, som 
är en tysk och nordisk talvers, med ursprung i medeltiden. Den används 
i rimkrönikor, ballader och i dramatik för scenen, både i forntid och 
nutid.32 Mestadels är det även versmåttet i moderna schlagersånger om 
hjärta och smärta – ofta kallade moderna ballader. Här föreligger alltså 
en formmässig likhet mellan medeltidens populärkultur och nutidens.  

Vi kan konstatera att denna ballad och ballader i allmänhet mestadels 
byggs upp av korta huvudsatser och enkel syntax, som enligt min 
mening påminner en del om talspråk. Det finns andra talspråkliga drag, 
som dubbel satsdel,33 som i strof II: ”elden han brann” och ”Grytan hon 
kokte och flottet det rann” (min kursivering). Ett tredje muntligt drag är 
de många småorden. Den kopulativa konjunktionen och förekommer 19 
gånger och är mycket frekvent i talspråket.  

I detta sammanhang vill jag återknyta till Huldéns påstående om att 
balladernas språk i första hand är skriftspråkligt,34 och ställa frågan: Är 
då detta ett talspråk eller skriftspråk? Svaret är kanske att det är båda-
dera, eftersom balladspråket i allra högsta grad är underkastat balladgen-
rens rytmiska meter, som i sin tur är kopplad till en melodi. På så vis har 
vi att göra med ett sångspråk, som måste anpassas efter rim och i viss 
mån efter melodi. Detta resulterar i ett tillrättalagt språk med muntliga 
och litterära inslag.  

Balladstrofens lexikon och grammatik är mer sammansvetsade än i 
obunden prosa till följd av versmåttets krav och melodins karaktär. Vad 
karakteriserar denna syntax? Svaret blir att ”Osteknoppen” har korta me-
ningar, få bisatser, korta fundament, med för det mesta enbart ett ord.35 
Av stroferna har nästan hälften av de syntaktiska meningarna topikalise-
rad partikel36 och därigenom omvänd ordföljd.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

32  Henrikson, Verskonstens ABC, 1982, s. 85. 
33  Dubbel satsdel innebär att om en satsdel ”innehåller många ord, är speciellt betonad 

eller på något annat sätt står i fokus, följs den ofta av ett upprepande ord, kallade dub-
bel satsdel”, Jörgensen & Svensson, 1986, s. 139.  

34  Huldén, 1983, s. 126. 
35  Fundament kallas den plats i satsen som föregår det tempusböjda verbet. Enkel och tal-

språkslik stil har korta fundament, medan långa fundament ger en skriftspråklig stil, 
Jörgensen & Svensson 1986, s. 136. 

36  Topikaliserad partikel innebär att verbpartikeln (kursiverad) i frasen ”kom ut” är fram-
flyttad i fundamentet, vilket ger den emfas.  
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Kungens snitt i osteknoppen sätter igång en kavalkad av djur och män-
niskor: ”Och ut kom en märr med fölerna sju”, ”Och ut kom en ko med 
kalfvarne fem”, ”Och efter kom en smed …” osv. (mina kursiveringar). 
Den inverterade ordföljden verkar vara kopplad till balladens händelse-
förlopp; den skapar emfas i berättelsen, och denna påminner om film- 
eller drömsekvenser och förstärker därigenom det fantasieggande inne-
hållet. Att inversion används på detta sätt verkar vara ett allmänt drag i 
balladsyntaxen.37 Argumentet att detta skulle ha med rimkraven att 
göra håller inte, eftersom man lika gärna kunde ha haft rak ordföljd i de 
ovan citerade stroferna, dvs. och en märr kom ut med fölerna sju eller Och 
en ko kom ut med kalfvarne fem. Slutsatsen blir alltså att inversionen är en 
signal om att dramatiken ökar i berättelsen. 

Sven-Bertil Jansson skriver att karakteristiskt för balladernas ordförråd 
är ålderdomliga ord (guldbodda skrin, ve och väla mig), fasta uttryck (liten 
Kerstin, fingrarne små, gångaren grå) och formler som uttrycker en given 
idé, t.ex. ”han sveper sitt huvud i skinn”, som antyder lömska eller onda 
avsikter, eller ”han axlar sitt skinn”, som antyder goda avsikter.38 

Ordförrådet i ”Osteknoppen” är enkelt och konkret. Yrkesbeteckning-
arna kung, kock, sergeant, smed och piga bör ha tett sig som alldagliga ord, 
liksom de uppräknade djuren: en märr med föl, en ko med kalvar, en 
anka, en gås, en kviga och en stut. Vad som troligen var fullständigt 
självklart för en dåtida publik har över tid blivit dunkelt. Detta gäller 
framför allt innebörden av ordet osteknopp och omkvädet ”De sutto på 
golfvet och doppade”. Balladens form präglas av enkelhet, men samman-
ställningen av ord gör ändå innebörden svårtolkad.  

”Balladen följer på sitt sätt en estetik som tillhör det folkliga berättan-
det”, skriver Sven-Bertil Jansson.39 Den är oftast en dramatisk historia 
med stående formler och omkväden som möter genrens behov på kon-
centration och intensitet i det språkliga uttrycket. Makrostrukturen byggs 
upp av alla eller flera av följande textelement, som är genreberoende och 
stommen i alla balladers uppbyggnad.40  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

37  Om det förhåller sig så generellt, kommer jag att utreda i en kommande studie. 
38  Jansson, 1999, s. 25–27. 
39 A.a., 1999, s. 22. 
40  Se mer om detta i Byrman & Lindberg, ”Text och melodi i Tiggargubbens brud – en 

fallstudie”, manus under arbete. 
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• introduktion 
• scener med replikskiften 
• fasta uttryck 
• stående vändningar (formler) 
• varierad repetition 
• omkväden (mellan- och slutomkväden) 
• epilog 

 
Om vi granskar ”Osteknoppen” utifrån dessa textuella byggstenar hittar 
vi tveklöst en introduktion och omkväde, men epilog saknas. Det före-
ligger inga tydliga scenbyten utan allt verkar utspelas på samma plats. 
Följande scener skulle dock kunna urskiljas. I första scenen beordrar 
kungen in osteknoppen (strof I). Därefter förbereder kocken elden och 
hämtar in osteknoppen (strof II & III). I stroferna IV–VIII återges vad som 
händer när osteknoppen finns på plats. Detta kan betraktas som en enda 
scen eller olika scener, där djuren och människorna gör entré. Det finns 
inga replikskiften, eftersom det bara är kungen som talar och ger order. 
Balladen har endast ett fast uttryck, nämligen ”lilla osteknopp”. Varierad 
upprepning finns i djur- och människokavalkaden (strof IV–VIII). Ståen-
de vändingar (formler) finns, om ”Och ut kom …” kan betraktas som en 
sådan, även om den inte är påfallande pregnant, men just dessa ingångs-
fraser finns vid stegrad dramatik i berättelsen. Till genrens särart hör 
också intensitet och koncentration i det språkliga uttrycket, och det sist-
nämnda finns det mycket av i ”Osteknoppen” eftersom det inte finns 
några fördjupningar i berättelsen eller utsmyckningar av språket.  

Balladen har såväl berättande som beskrivande partier, men balladgen-
rens vanligaste teman kärlek, kamp och död finns inte i ”Osteknoppen”, 
utan huvudtemat är snarare bordets njutningar av mat och dryck. Moti-
ven i denna ballad är den gode kungen, den rådige tjänaren och den ge-
mytliga samvaron. Här framhävs alltså livets goda och den livskraft som 
tillmäts ungdjur. Det kan vara drömmen om gott öl eller brännvin. Man 
kan tänka sig att rusets verkningar gör att gästerna ser besynnerliga kon-
stellationer av djur och människor. 

”Osteknoppen” har ett omkväde ”De sutto på golfvet och doppade”, 
som blir dunkelt i sin kontext. Omkvädena anger ofta ett slags grund-
stämning och är samtidigt ett viktigt redskap för att under balladens 
gång successivt omtolka denna stämning; omkvädena är troligen av-
görande för balladens överlevnad eftersom dessa är lättare att komma 
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ihåg än de berättande strofer som vid vissa framföranden enbart försång-
aren behöver kunna.41 Omkvädet utgör således balladtextens komprime-
rade syntes. 

Stilmedel som anses viktiga för skämtballaderna är allitteration, varier-
ad repetition (redundans) och hyperboler.42 De viktiga orden i ”Oste-
knoppen” allittererar: kungen, kocken och oste-knoppen; de två huvudak-
törerna förknippas således genom allitteration och kopplas även genom 
denna till den förbryllande osteknoppen.  

Det föreligger en redundans eller upprepning genom förekomsten av 
dubbel satsdel i strof II ”elden han brann, flottet det rann” och genom att 
sex rader börjar med ordet och, fast det inte är textuellt eller verstekniskt 
motiverat.  

Under förutsättning att kavalkaden av djur och människor kommer ur 
osteknoppen skulle den lilla tingestens digra innehåll kunna ses som en 
kontrast, påtaglig genom hela balladen. Här övergår också det vardagliga 
i något som förefaller overkligt och detta iscensätts av kungen och 
kocken. Frågan kvarstår om detta är en liten ost eller om osteknoppen 
står som en symbol för något annat. I strof III ryker dörrstolparna och 
dörren när osteknoppen bärs in. Om osten bara är en ost och allt är var-
dagsrealism, så måste förstörelsen av dörren ha med kockens oförsiktig-
het i dörröppningen att göra snarare än med osteknoppen. Denna kan, 
med hänvisning till det föregående resonemanget, ses som en symbol för 
ett dryckeslag med brännvin eller starkt öl. En sådan tolkning skulle 
förklara det konstiga omkvädet ”De sutto på golfvet och doppade”. Att 
placera gästerna på golvet kan också vara ett led i den degraderings-
teknik som brukar finnas i skämtballaderna.43  

Hyperboler uppges också vara frekventa i balladerna, och de finns 
genomgående, då osteknoppen framstår som ett ymnighetshorn ur vilket 
det kommer inte mindre än arton djur och tre människor. 

I manuskriptet finns ingen melodiuppteckning. Detta är en brist efter-
som det då inte finns möjligheter att rekonstruera balladen musikaliskt 
och få en idé om hur den kan ha låtit när den sjöngs och samlades in på 
1800-talet. Att denna ballad har sjungits kan vi ändå vara säkra på, efter-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

41  Andersen, ”Ballad Formulas and the Language of Tradition”, The Concept of Tradition in 
Ballad Research. A Symposium, 1985, s. 68. 

42  Jämför Solberg, ”Text och melodi”, Nordisk vistradition. Den episka visan, red. Häggman, 
1994, s. 37. 

43  Jämför Solberg 1990, s. 157. 
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som upptecknaren av KB-manuskriptet har antecknat ”Af En Småländsk 
piga ofta sjungen uti Högby”. Just avsaknaden av melodi kan också ses 
som en möjlighet och utmaning för dagens utövare att blåsa liv i denna 
glömda ballad genom att tonsätta den eller att göra en parodi genom att 
låna en redan känd melodi till denna text, vilket är ett vanligt grepp inom 
balladtraditionen.  

Melodierna, texterna och sångarna är alla viktiga. Viktigt är också hur 
de sistnämnda interagerar med berättelsestrukturen, innehållet och sam-
manhanget som balladen framförs i. Melodierna har i traditionen influe-
rats av olika musikaliska stilskikt.  

Tolkning: En rusig värld och ett ymnighetshorn 
för ungt folk 
Balladernas retoriska kraft är inte oväsentlig eftersom det handlar om hur 
den slår an hos publiken och utövarna. Det kan röra sig om identifika-
tion, dvs. om balladernas teman kan vara lätt igenkännbara för mottagar-
na, i detta fall fest: matens och dryckens njutning och spännande mänsk-
lig samvaro. Ironisk distansering kan vara ett annat retoriskt grepp som 
främjar historieberättandet, och mottagarnas engagemang i festandet 
som leder till excesser och överdrivet intag av mat och dryck.  

Debatterar eller kommenterar ”Osteknoppen” den samtid som den till-
kommit i? Det kan inte ges något säkert svar på den frågan. Förmodligen 
återger den aspekter av mänsklig samvaro genom att skildra en bland-
ning av faktiska, tänkta eller drömda händelser. De människor, djur och 
saker som förekommer i balladen är verkliga och fullt igenkännbara, men 
sammanhanget som de befinner sig i är oväntat och roande. I de flesta 
ballader finns en del kreativa luckor som mottagaren själv måste fylla i 
för att skapa mening. 

På ytan verkar just denna ballad handla om gemenskap runt en oste-
knopp. När kungen skär itu osteknoppen börjar det hända förunderliga 
saker. Kanske beror detta inte så mycket på osteknoppen som på att ”De 
sutto på golfvet och doppade”. Frågan är om omkvädet ska kopplas till 
händelseförloppet eller till osteknoppen. Skeendet övergår när balladen 
fortskrider i ett slags magisk realism från verklighet till dröm.  

Min tolkning är att kungens kock ställer i ordning en fest med ett 
dryckeslag, där det vankas ost, sovel och dricka. Det förefaller vara en 
festskildring där både djur och människor är med. Till detta serveras öl 
eller brännvin. Om detta handlar om en julfest med dopp-i-grytan och 
dryckeslag kan de församlade ha doppat med bröd, utom sergeanten 
som doppar med en vante. Under rusets inverkan ser gästerna allehanda 



 

313 

vanliga djur och människor, men i märkliga konstellationer och i ett sam-
manhang där de inte brukar befinna sig: de levande varelserna kommer 
ut ur en liten osteknopp. Det kan vara drömmen om det oväntade och 
overkliga som materialiseras under festen genom att gästerna hallucine-
rar eller fantiserar om det som utspelar sig i balladen.  

Kocken är viktig för att sätta igång händelseförloppet. Vem är han? 
Förr i tiden var det ju företrädesvis kvinnor som förberedde och tillagade 
mat och dryck, åtminstone i agrar miljö. De människor som nämns i 
balladen är en konung, en kock, en låssmed, en ryttare, som tidigare varit 
sergeant, och en piga. Den sistnämnda är den enda personen i balladen 
som tvivelsutan är kvinna. Således förefaller denna fest vara för män.  

Vem ordet de refererar till i omkvädet (”De sutto på golfvet och doppa-
de”) framgår inte heller. Ett antagande är att det är de kungliga gästerna. 
För konungens kock brukade sällan eller aldrig äta tillsammans med sin 
herre. I balladen omtalas en märr med sju föl och en ko med fem kalvar, 
vilket är konstigt, eftersom en häst och en ko normalt bara har en av-
komma. Dessutom nämns en anka, en gås, en kviga och en stut. Vi kan 
notera att de djur som finns med mestadels är ungdjur och ungar, något 
som kan vara av betydelse för tolkningen. Balladen verkar visa fram en 
ungdomlig kultur. Detta är inga fantasidjur utan sådana som var vanliga 
på bondgårdar förr i tiden. Att ha sådana djur medförde för ägaren väl-
stånd och möjlighet att äta sig mätt. ”Osteknoppen” framstår alltså som 
ett ymnighetshorn med allehanda nyttiga djur, och kanske är det kung-
ens rikedom som visas upp.  

Men det finns också människor i ymnighetshornet och i balladen syn-
liggörs ett feodalt samhälle, där var och en har sin syssla och plats. 
Kungen finns överst; det är han som beordrar att osteknoppen ska tas 
fram. Det är han som skär i den. Det är också han som verkar frambe-
svärja alla djuren och människorna, genom att yttra repliken: ”Det är väl 
mer än!” Lantdjuren omnämns efter sin rang och betydelse i bondesam-
hället: häst, ko, anka och gås. De människor som figurerar i balladen ver-
kar också nämnas i social rangordning: kungen, kungens kock, smeden, 
ryttaren (som hade varit soldat) och pigan. Kungen har makten att låta 
underbara ting hända. När han skär i osteknoppen öppnar han detta ym-
nighetshorn. Gästerna kan glädja sig åt ett överflöd av djur, mat och 
dryck. Kungens kock hade högt anseende eftersom kungens lekamliga 
väl och ve var hans ansvar. Frågan är vad smeden gör i berättelsen. Han 
arbetar och smider på ett lås, vilket innebär att det här är fråga om en 
klensmed, som åtnjöt ett högt anseende i gamla dagar. Det berättas föl-
jande: 
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Från 1400-talet får klensmederna efterhand en privilegierad ställning 
i samhället. De hade stor teknisk skicklighet och var mästare i orna-
menteringsteknik. Beställare var framför allt städernas borgare, kyr-
kan och den slottsbyggande adeln och kungahuset. Järnet i låsen an-
sågs vara apotropeiskt, d.v.s. ontavvisande. Man antog att järn mot-
verkade och hotade onda makter och små oknytt som försökte ta sig 
in i människors bostäder, i kyrkor och förrådsutrymmen via nyckel-
hål och andra öppningar. Under medeltiden försågs dörrbeslagen 
med små smidda drakhuvuden som väktare. Många av dem sitter 
där än i dag vid nyckelhålen på de äldsta kyrkorna. Smeder hantera-
de järn, vatten, eld och luft och ansågs kunna hålla det onda borta.44 
 

Smeder hade alltså en särskild status eftersom de omgavs med särskilda 
privilegier och måste ha en oförvitlig moral för att inte hamna i vanrykte. 

Ryttaren verkar vara en degraderad soldat. Han beter sig konstigt gen-
om att doppa i grytan med en vante, något som får uppfattas som av-
vikande. Sist nämns pigan som enligt denna tolkning är där med 
påfyllning till gästerna. I frasen: ”och så kom en piga med en uppstoppad 
trut” skulle trut kunna tolkas metonymiskt, vilket skulle betyda att pigan 
har en dryckeskanna som är fylld till brädden med öl eller brännvin och 
som därför är försedd med stopp för att inte innehållet ska skvalpa ut. 
Festen kan därmed fortsätta! 

Jag har här demonstrerat att balladerna i mångt och mycket har tal-
språkssyntax, det vill säga småord, vanliga ord, korta fundament och me-
ningar. ”Osteknoppen” är typisk för sin genre så till vida att den är mer 
berättande än beskrivande; tempot blir därigenom högt med koncentra-
tion i språket. Vi kan även konstatera att det finns inversion vid drama-
tiska händelser i handlingsförloppet. Denna ballad har färre språkliga ut-
smyckningar, såsom stående formler och fasta uttryck än många andra 
ballader, men ”Osteknoppen” uppvisar skämtballadens vanligaste stil-
medel, nämligen allitteration, hyperbol och varierad upprepning. Den 
karakteriseras på alla plan av enkelhet. Inkonsekvenser i balladens mor-
fologi kan vara en direkt följd av uppteckningssituationen. Balladspråket 
verkar vara ett sångspråk som är typiskt för en muntlig, folklig tradition. 
Det är kortfattat, episkt och lätt att memorera. 

Sammanfattningsvis kan man gå på två olika linjer i tolkningen, en rea-
listisk och en symbolisk. Om en osteknopp verkligen enbart är en liten 
ostbit så kan vi dra slutsatsen att – om vi här befinner oss i den verkliga 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

44  Borg, Låshistoria, 2007. 
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världen – det kan vara fråga om dopp-i-grytan, där det berättas en saga 
om arton djur och tre människor som kommer ur en liten osteknopp sam-
tidigt som gästerna äter och dricker i gemytlig samvaro.  

En annan tolkning är att osteknoppen är en symbol för en ölkagge eller 
ett brännvinskärl på ett omåttligt dryckeslag, där gästerna sitter på 
golvet. De ser i ruset allehanda nyttiga djur och människor. Händelserna 
kan vara de närvarandes fantasifoster eller hallucinationer, som 
framkallats på ett eller annat sätt.  

Sigurd Kværndrup påpekar att balladerna innehåller en symbolvärld 
som delvis är stängd för oss nutidsmänniskor – exempelvis förefaller 
platser och färger vara bärare av symboler.45 Frågan är om inte ordet oste-
knoppen är en symbol för välstånd, kroppsligt välbefinnande och mänsk-
lig samvaro, som bland annat ger vidunderliga synintryck av djur och 
människor. Det fasta uttrycket ”lilla osteknopp” återkommer tre gånger i 
början av texten och kan vara en signal om ett festligt evenemang med 
mat och dryck och mänsklig samvaro. Överdådiga festskildringar är inte 
ovanliga i ballader och krönikor.46 

Både ny filologi och den diskursanalytiska teorin vill förklara för-
hållandet mellan kontext, interaktion och text. Kontexuellt har balladen 
legat i 100 år på KB i Stockholm och biblioteket i Växjö. Den är en del av 
en samling som på 1800-talet ansågs värdefull och en del av byggandet 
av den kulturella och nationella identiteten. Därför bevarades den för 
eftervärlden och har aktualiserats genom våra studier av en intermedial 
kultur i det förgångna. Det nätverk av politiskt och kulturellt aktiva per-
soner i kretsen kring George Stephens har fått ny aktualitet genom 
balladgruppens forskning och åter kommit fram i offentlighetens ljus. 
Balladen bär med sig ett eko från flydda dagar och säger något om vad 
den tidens människor ansåg vara väsentligt och roligt. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

45  Kværndrup, 2006, s. 549 resp. 580. 
46  Fasanbanketten är ett exempel på en sådan mer eller mindre sanningsenlig festskildring, 

som lär ha ägt rum hos hertigen av Burgund år 1454: ”kalaset var upptakten till en 
värvningskampanj” till ett korståg, ”På borden, täckta av dukar av sidendamast, hade 
man låtit bygga upp olika slags levande bilder. Några var sammansatta av människor, 
andra av automater (= konstgjorda människor och fantasidjur). Vid änden av bordet 
där hertigen satt hade man ställt upp en miniatyrkyrka i vilken fyra musiker sjöng [...] 
På ett annat bord stod ett väldigt pastejartat bakverk där 28 av det burgundiska hovka-
pellets medlemmar omväxlande sjöng och spelade”, Ling, Europas musikhistoria. –1730, 
1983, s. 252–253. Jämför även Solberg 1990, s. 157–188. 
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Här har jag beskrivit balladens formella uppbyggnad, form, språk och 
innehåll, gjort tolkningar av dessa utifrån de interaktionella och kontex-
tuella förutsättningar som finns för ”Osteknoppen”. Förklaringen till var-
för denna ballad ofta sjöngs av en piga från Högby kan vara att hon till-
talats av melodi och innehåll, som gestaltar för henne kända varelser i ett 
annorlunda sammanhang och på ett tokigt sätt inramat av mat, dryck och 
mänsklig samvaro. Att sjunga en sådan visa kan vara ett sätt att leva sig 
in i en annan värld eller genom ironisk distans ta avstånd från de egna 
levnadsvillkoren. Hennes sångarglädje gav därtill ytterligare en ballad 
till eftervärlden. 
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Den erotiske spelmannen 

Näcken i sägen och ballad  

Eva Kjellander 

Berättelser som har inslag av övernaturliga väsen eller händelser har 
alltid kittlat människans fantasi. Både i våra gamla folksägner och gamla 
ballader hittar vi sådana berättelser. Det kan bland annat handla om tom-
tar och troll, älvor och alver eller om näckar och havsfruar. Näcken är ett 
vanligt förekommande väsen, som återfinns i både sägner och ballader. 
Men är det samma figur som framställs eller har den många olika skep-
nader? Är temat detsamma i sägner och i ballader? Vilka likheter och 
vilka skillnader finns det? 

Syftet med denna artikel är att undersöka vilka likheter och skillnader 
det finns mellan sägner och ballader som har näcken som tema. Inled-
ningsvis kommer jag att utifrån Bengt af Klintbergs bok Svenska folksägner 
(1972) redogöra för sägnernas egenart. Därefter får vi stifta bekantskap 
med näcken, så som han framställs i sägnerna. På detta följer en presenta-
tion av de ballader som har näcken som tema i George Stephens manu-
skriptsamling (GSMS). Avslutningsvis följer en jämförelse mellan sägner-
na och balladerna som har näcken som tema. 

Sägner 
De teman och övernaturliga väsen som förekommer i balladernas natur-
mytiska visor hittar vi ofta även i våra gamla folksägner. Bengt af Klint-
berg beskriver i Svenska folksägner (1972) att en sägen, till skillnad från en 
saga, är en berättelse som tilldrar sig i berättarens och åhörarnas egen 
värld. Den har många gånger ortsanknytning och berättar om något spe-
ciellt som hänt och om konsekvenserna därav. Den är oftast i enbart en 
episod, och allt som inte är viktigt för handlingen har tagits bort. Detta 
beror på att syftet inte är att följa en person och hans äventyr, utan man 
vill berätta om en spännande händelse och dess konsekvenser. Allt som 
inte är viktigt för handlingen har tagits bort, och om det skulle finnas 
med ett redskap, som till exempel lie, så är det för att den har en viktig 
funktion. Sägnen berättas dessutom i regel som om den vore en sann 
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historia och den ingår alltid i ett större folktrosammanhang.1 Den som 
berättar har ibland själv upplevt det som berättas, men ofta är det någon 
avlägsen släkting, en granne eller någon annan i bekantskapskretsen som 
framställs som den som upplevt situationen.  

I bondesamhällets berättartradition utgör sägendiktningen den absolut 
största och viktigaste delen, och det berättas bland annat om hur det 
övernaturliga hade sin självklara plats i vardagen.2 Sägnerna saknar till 
stor del individuella särdrag, de har framförts ganska enhetligt. af Klint-
berg skriver: 

 
Anledningen är naturligtvis att de representerar en på det hela taget 
mycket enhetlig tradition, nämligen den som fanns i det förindustri-
ella Sverige på 1800-talet. Att sägnerna i åtskilliga fall är mycket 
gamla märks knappast i språkligt hänseende. I t.ex. ballader och ord-
språk kan man ibland finna ålderdomliga drag bevarade, som beror 
på att de tillhör en formellt bunden folkdiktning. De som berättat 
sägnerna har haft större frihet att hela tiden ge dem en tidsenlig 
språklig form och finna ersättningar för föråldrade detaljer.3 
 

Forskare skiljer mellan två sägentyper: lokalsägen, vars innehåll är bun-
det till en lokal ort och därför finns enbart där, och vandringssägen, som 
rör sig, vandrar, över stora områden. I studier av just vandringssägnen 
kan man se att vissa element är variabla, till exempel namn på personer, 
övernaturliga väsen, platser och tidpunkter. Det stabila elementet är 
innehållsmönstret, alltså det episka skelettet.4  

Efter sitt innehåll brukar sägnerna delas in i olika grupper. En av dessa 
grupper är sägner om djävulen. Djävulen har haft många olika namn i den 
svenska folktraditionen: fan, den onde, hin håle, den stygge med flera. 
Han har en speciell ställning inom traditionen, eftersom han är den ende 
som har en genom kyrkan officiellt erkänd existens. Det fanns även en tro 
på att man kunde ingå en pakt med djävulen och därmed få vissa för-
måner.5  

Det största antalet sägner handlar om naturväsen och dödsväsen. 
Dessa väsen har ofta kopplats ihop med speciella fenomen i naturen. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

1  af Klintberg, Svenska folksägner, 1972, s. 14. 
2  A.a., 1972, s. 7. 
3  A.a., 1972, s. 7. 
4  A.a., 1972, s. 15.  
5  A.a., 1972, s. 38f.  
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Man skiljer mellan ensamväsen och kollektiva väsen. Kollektiva väsen är 
till exempel rån: skogsrå, sjörå och bergsrå. Ordet rå kommer från råda, 
det vill säga ’vaka över’. Råna ansågs vaka över naturens rikedomar. De 
är nästan enbart kvinnliga väsen och de är vackra att se på, framifrån i 
alla fall. Ofta har de en vacker framsida men är urgröpta som ett baktråg 
i ryggen. Råtraditionen tros vara utformad av män som efter att ha varit 
hemifrån och arbetat i skogen eller på sjön i många långa dagar i sin 
ensamhet börjat få sexuella fantasier. Det finns till och med belägg i dom-
stolsprotokoll för att man tagit dessa naturväsens sexuella lockelser på 
allvar. Flera har anklagats och även dömts till döden för sexuellt um-
gänge med ett naturväsen.6  

 
År 1691 dömdes t.ex. en 22-årig dräng till döden av Vättle häradsrätt 
för olovlig beblandelse med ett skogs- eller bergsrå. Av rättegångs-
protokollet framgår det att det måste ha rört sig om en erotisk dröm, 
som drängen har uppfattat som verklighet.7  
 

Ett annat viktigt väsen i vår folktro är näcken. Han omtalas som ett ero-
tiskt väsen i sydligaste Sverige, medan han i övriga landet framför allt ses 
som ett musikaliskt väsen och som en som orsakar drunkning.8  

Varför berättade man? 
Det finns flera funktioner för sägenberättandet. Historierna användes 
som varningar, förklaringar, underhållning eller vittnesbörd och i peda-
gogiskt syfte. De pedagogiska sägnerna berättades för att lära unga vad 
som var rätt eller fel. Ofta var det naturväsen som stod för förklaringarna 
och detta för att de ansågs ha bättre kunskaper än vad människan hade. 
Varningssägnerna handlar ofta om djävulen och om dans, kortspel och 
ett syndigt leverne överlag. Hårgasägnen, där de dansande dansar sig till 
döds, är en sådan. Ofta förstärks dessa sägner av att det finns ett synligt 
bevis av händelsen, det kan till exempel vara en sten eller något annat na-
turmärke.9 Orsak och verkan förklaras med förklaringssägnerna. Orts-
namn, fornlämningar och märkliga byggnader har många fått en förkla-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

6  af Klintberg., 1972, s. 23f.  
7  A.a., 1972, s. 24. 
8  A.a., 1972, s. 25. 
9  På Hårgaberget i Hälsingland finns det en ringformation som sägs var resterna av dem 

som dansade där den ödesdigra natten. 
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ring i folktron. Vittnessägnerna är de som bekräftar den kollektiva folk-
tron, det vill säga sägner där människan interagerar med ett naturväsen, 
och dessa sägner kan därmed hjälpa andra personer som hamnar i 
liknande situationer. Underhållningssägnerna har en ren underhållnings-
funktion. De förmedlar en överraskande poäng, en skojig historia eller 
komiska situationer i största allmänhet.10  

Vem berättade? 
Sägnerna har i stor utsträckning varit var mans egendom. De sägner man 
berättat har bestämts av såväl berättarens sociala faktorer som individu-
ella egenskaper. Sociala faktorer som spelat in är kön, yrke och position i 
samhället.11 Forskare skiljer mellan vertikal och horisontell tradering. 
Den vertikala innebär att sägnerna traderas framför allt från en äldre per-
son till en yngre, ofta sker detta genom personer ur olika generationer. 
Den horisontella traderingen sker inom en viss yrkeskategori eller ålders-
grupp, det vill säga inom samma generation.12 Den vertikala traderingen 
har förmodligen bidragit till att man sett sägnerna som sanna. Barnen och 
ungdomarna fick en historia berättad för sig av farmor eller någon annan 
äldre person vars ord hade stor auktoritet. På så sätt ökade trovärdighet-
en i historien.  

Insamling, utgivning och forskning 
af Klintberg fortsätter att beskriva att det under 1600-talet ansågs viktigt 
att den nya stormakten kunde visa upp ett glansfullt förflutet, vilket 
medförde att ett starkt intresse för forntiden uppstod. I Danmark hade 
man redan ett tiotal år tidigare börjat samla in berättelser, och det var 
framför allt prästerna som stod för insamlandet. De frågade bland annat 
efter sägner från orten. I samlingarna kom sägner från både Skåne och 
Blekinge att ingå eftersom dessa landskap då fortfarande tillhörde Dan-
mark. 1667 inleddes och organiserades ett liknande projekt i Sverige av 
Johan Haldorph. Han såg till att det gick ut frågelistor till prästerna där 
man frågade efter vilka fasta fornlämningar det fanns samt efter tradi-
tioner och sagor. År 1690 tog historieprofessor Andreas Stobæus i Lund 
initiativ till ännu en samling. Huvudsyftet med dessa insamlingar var att 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
10  af Klintberg, 1972, s. 61ff. 
11  A.a., 1972, s. 70f. 
12  Lundberg & Ternhag, Folkmusik i Sverige, 1996, s. 52. 
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förteckna fasta fornlämningar, och detta har medfört att de sägner som 
kopplas till dessa dominerar materialet.13  

Under 1700-talet började man istället studera allmogens traditioner i 
ett annat syfte. Fortfarande var det framför allt prästerna som var intres-
serade av insamlandet. De ville få bort allt vad vidskepelse och övertro 
hette, och därför fokuserade de på gammalt skrock och gamla sedvänjor. 
Det började också dyka upp reseskildringar under denna tid, där resenä-
ren blandade in sägner i sina historiska iakttagelser. Linné var en av 
dessa som skrev reseskildringar med inslag av sägen- och folktrostoff.14 

Romantiken förde så småningom med sig ett ökat intresse för det 
folkliga och under ett par decennier var det folkvisorna (fornsångerna), 
det vill säga de medeltida balladerna, som var det enda folkliga tradi-
tionsstoff som samlarna var intresserade av. Inte förrän på 1840-talet blev 
intresset för allmogekulturen stort. Det blev populärt att skriva folklivs-
skildringar, och det arrangerades fester bland studenterna som klädde 
sig i folkdräkter. Gunnar Olof Hyltén-Cavallius verk Wärend och wirdarne 
(1863–68) är det första försöket att vetenskapligt förklara det material 
som fanns av sägner och andra folktraditioner. Den första samlingen av 
folksägner från hela Sverige är Herman Hofbergs Svenska folksägner 
(1882). Målgruppen för hans verk var den borgerliga publiken, och han 
fick mycket kritik av den samtida Axel Ramm som ansåg att den hade ett 
”romantiskt klichéspråk av värsta slag” och att Hofberg kom med ideliga 
ursäkter för allmogens ”enfald och naivitet”.15 

Näckensägner  
Vill man lära känna ett folks musikaliska begåvning, är det ej nog att 
blott höra melodierna, man måste också lyssna till vad människorna 
tänka om musiken. Sägnerna ge ofta bättre än tonerna själva uttryck 
för folkets innersta längtan och trängtan efter musik. Svenska folket 
äger en mycket rik skatt av musiksägner, vilka synnerligen väl åter-
spegla folksjälen. Ett naturfolk ställer sig först inför musiken utan all 
reflektion och behärskas helt av tonernas yttre verkningar. Den pri-
mitiva människan blir i ordets bokstavliga mening gripen av musi-
ken, d. v. s. avväpnad, fången, förlorar sin egen vilja. Än är det den 
veka, klagande melodien som förtrollar, hon blir sorgsen eller, som 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

13  af Klintberg, 1972, s. 74f. 
14  A.a., 1972, s. 76. 
15  A.a., 1972, s. 77f. 
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det ofta kallas på folkspråket, ”underlig”, än den glada, livliga melo-
dien som uppjagar och eggar henne, hon tvingas mot sin vilja att 
dansa och kan ej upphöra därmed, förrän musiken tystnat. Hon må 
tro, att en främmande makt bor i musiken. Så uppkommer föreställ-
ningen om ett andeväsen, som är musikens herre. Svensken kallar 
detta väsen Näcken.16 
 

Ovanstående citat är hämtat ur Tobias Norlinds Svensk folkmusik och folk-
dans från 1930. Eftersom musiken påverkade människor mycket starkt så 
var det nödvändigt att hitta en förklaring till varför det skedde. En män-
niska som blev sorgsen (underlig) av musiken måste ju helt enkelt vara 
förtrollad och med näckens inverkan på människans psyke blev under-
ligheten begriplig.  

Jochum Stattin skriver i Näcken: spelman eller gränsvakt? (1984) att detta 
väsen har många olika benämningar beroende på var i landet han före-
kommer. Förutom näck kallas han i sydligaste Sverige bland annat för 
bäckahäst, bäckaman och älv, i mellersta Sverige kallas han strömkarl och 
i de norra delarna forskarl, kvarngubbe och kvarnrå. Näck är dock den 
vanligast förekommande benämningen. Näcken sågs som ett väsen av 
hankön, och det förekom olika motiv i berättelserna beroende på om det 
var män, kvinnor eller barn som mötte honom. Framför allt var det vid 
vattendrag man hittade honom, men han kunde också visa sig på andra 
ställen som i ladugården eller ute på markerna. 17  

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius gör i sin Wärend och wirdarne (1863) en 
tydlig koppling mellan Oden och näcken. Han skriver:  

 
Folksägnen både i Wärend och Westergötland omtalar offer, i vattnet 
gjorda åt Necken, såsom f. ex en svart gumse eller en silfverpenning, 
af den som vill lära sig Elfvespelet. Som bekant var Hnikur eller 
Necken jemväl ett bland Odens mythiske tillnamn.18  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

16  Norlind, Svensk folkmusik och folkdans, 1930, s. 5. 
17  Stattin, Näcken: spelman eller gränsvakt?, 1984, s. 24. 
18  Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne, 1921, s. 99. 
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Oden är i gamla sägner från Värend sedd som en vattengud, och Oden-
sjön med sin lilla vik, kallad blotviken, kopplas till föreställningen att 
man en gång blotat i vattnet där till just Oden. Folksägnerna har senare 
berättat om liknande blot till näcken vid samma plats. Ett annat skäl som 
Hyltén-Cavallius anför är att det finns en koppling mellan Odens häst 
och det faktum att näcken ofta visar sig som en häst, bäckahästen. Men 
det huvudsakliga skälet för att det ska vara en och samma figur menar 
han är att Oden tog med sig alla stupade i sitt guldskepp till Valhall på 
samma sätt som näcken tar de drunknande med ner i sitt vattenrike. 
Båda ställena ska enligt folktron bestå av fantastiska salar och överdådiga 
rum.19 

Tobias Norlind ger i sin Studier i svensk folklore (1911) ytterligare förkla-
ringar till förekomsten av naturväsen. Han menar att kristendomen gjort 
att man försökt förklara naturväsendena genom att se dem som fallna 
änglar, det vill säga djävlar, och deras tillkomst sammanfaller då med ti-
dens begynnelse, alltså samtidigt med djävulens fall. Flera sägner be-
rättar om hur Lucifer och hans anhang föll från himlen och spred sig över 
bygden. En del av detta anhang slog sig ner i vatten och blev näckar, 
medan vissa andra hamnade under hus och blev tomtar och ytterligare 
några slog sig ner i skogen och blev därmed skogsrån. Det finns också 
sägner som förklarar naturväsen som något som blivit fel vid skapelsen 
eller som någon människa som till följd av en förbannelse över en stam-
fader eller stammoder drabbats av detta öde.20  

Mannen och näcken som spelman 
Enligt Stattin förekommer sägnerna om näcken som spelman i hela 
landet, och har tre olika motivkomplex. Det första beskriver hur män-
niskor hör näckens musik, och detta innebar stor fara eftersom de kunde 
hamna i näckens våld. Det andra motivet är att det fanns en speciell låt, 
som kallades ”Näckens polska”, som antingen näcken själv spelade eller 
som en spelman lärt sig av honom. Både spelman och åhörare blev 
trollbundna av melodin, spelmannen kunde inte sluta spela och det fanns 
då stor risk att människorna dansade sig till döds. Det var inte enbart 
människor som rycktes med av musiken utan även bord och stolar kunde 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

19  Hyltén-Cavallius, 1921, s. 193f. 
20  Norlind, Studier i svensk folklore, 1911, 148ff. 
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börja dansa. Det tredje motivet var hur spelmännen lärde sig spela av 
näcken.21 

 

Det fanns också spelemän som spelade någon av de tolv älvapolskor-
na (älvens tolv polskor). Men om de inte kunde stanna i rättan tid 
spelade de ihjäl sig. En gång hade några spelmän samlats i en stuga. 
Där de spelade för folket. De spelade fler och fler älvapolskor och 
dansade så de var genomsvetta. Då var det en dräng som kom för-
sent dit och han ställde sig först att titta genom fönstret. Han hade 
inte varit med om älvapolskorna från början och var inte förtrollad 
av dem utan såg hur satan tagit överstyret och stod där inne mitt på 
golvet bland de dansande. Drängen gick in men kunde inte få spel-
männen att låta bli förrän han skar av strängarna på varenda fiol.22 
 

Män kom i kontakt med näcken ute i naturen och vid särskilda tidpunk-
ter. Ofta var det männen själv som sökte upp honom, framför allt för att 
lära sig spela av honom, men också för att använda hans hästgestalt i 
jordbruket. Många bygdespelmän, framför allt i mellersta och norra Sve-
rige, har förknippats med näcken. De ansågs ha fått sina gåvor av honom 
i utbyte mot sin själ. Stattin menar att det troligtvis varit spelmannen 
själv som i många fall spridit ryktet för att i konkurrens med andra lätta-
re få spelningar. Näcken ansågs därmed stå i nära förbindelse med djävu-
len. Näckens musik betraktades som vacker och eftersom människorna 
påverkades av den ansågs den vara mycket farlig. Präster och predikan-
ter fördömde musiken och dansen, och många spelmän uteslöts ur den 
kristna gemenskapen. 23 

Musiken är ett centralt tema i näckenberättelserna. Den var farlig och 
en av orsakerna var att den var övernaturlig, det vill säga den kom från 
ett övernaturligt väsen. Detta innebar att även spelmannens musik var 
övernaturlig, eftersom den ofta spelades mot spelmannens vilja. Detta 
kan tyckas motsägelsefullt, eftersom spelmannen av egen fri vilja bad om 
att få lära sig spela av näcken. Musikens makt har vi hört talas om, och 
den var och är en innehavare av en kraft som kan berusa och göra 
människor både döva och blinda för omvärlden när den drabbar med full 
kraft. Kanske är det så vi uppfattar en spelman som är riktigt bra, att han 
spelar som om han vore i trans. Då är det säkert lätt att dra paralleller 
med näcken och det övernaturliga.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
21  Stattin, 1984, s. 37f. 
22  A.a., 1984, s. 38. 
23  A.a., 1984, s. 70ff. 
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Kvinnan och näcken 
När det handlar om kvinnornas möte med näcken skriver Stattin att det 
inte enbart sker vid vatten. Han kan dyka upp inne på gården eller i dess 
närhet, framför allt där kvinnor har sina arbetsplatser. Ibland kan han 
visa sig som en dubbelgångare till kvinnans fästman eller man, men han 
kan också framträda som en välklädd herreman.24 

 
Det var en piga som stod och borstade byk vid sjökanten. Då kom 
där en fin herrekarl och ställde sig till att bliga på henne och han var 
klädd som en kronans sergeant och han ville vara närgången mot 
pigan, men då förstod hon vad för slags herre, så hon sa, God dag, 
herr näck, sa hon och då försvann han, för han tålde inte höra sitt 
namn.25 

 
Det är tydligt att näcken är ett stort hot för kvinnorna. Han försöker locka 
dem till både det ena och det andra, och mötet sker ofta i deras hemmiljö 
eller i deras närområde. Näcken är ett latent hot mot kvinnan så fort hon 
lämnar gården och ju längre bort från gården hon kommer, desto större 
är faran. Det ligger nära till hands att tänka sig att sägnerna uppstått som 
ett manligt påhitt för att begränsa kvinnans rörelsefrihet. Just näckens 
förmåga att förvandla sig till fästman, man eller annan stilig mansperson 
gör denna tradition till ett användbart instrument för att kontrollera 
kvinnan. Näcken var dessutom ett erotiskt och sinnligt väsen som kvin-
nan absolut inte fick utsättas för. 

Stattin menar att den kvinnliga sexualiteten enbart existerade utifrån 
mannens villkor och alla avvikelser från det normala sågs som hot både 
mot äktenskapet och mot mannens överlägsenhet. Därför blev det att 
lyssna på näckens musik liktydigt med att lyssna på skildringar av 
näckens erotiska äventyr. Detta var inte lämpligt och kvinnan kunde för-
lora bort sig i sinnliga njutningar. De flesta av sägnerna som handlar om 
kvinnans möte med näcken härrör från södra Sverige.26 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

24  Stattin, 1984, s. 76f. 
25  A.a., s. 33. 
26  A.a., s. 75ff. 
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Barnet och näcken 
Om man skulle bada, skulle man sätta en nål i ett näckblad och 
skrika högt: Näck, näck nålatjyv, far din va en stålatjyv, å mor din va 
en frilla, gick i alla byar å gjorde småbarn illa. Då kunde man bada 
utan fara sen.27 
 

Det gällde att lära barnen att det var farligt vid vatten och vattendrag. 
Sägnerna om näcken och barn handlar framför allt om att han drar ner 
dem i vattnet och dränker dem. Näckensägnerna blev alltså pedagogiska 
hjälpmedel som de vuxna använde när de inte kunde vara i närheten och 
passa på sina barn hela tiden. Som vi ser i citatet ovan så fanns det sätt att 
gå i och bada utan fara för näcken, men då var antagligen barnen så stora 
att de kunde lära sig metoden, och därmed förmodligen också så stora att 
de utan problem kunde släppas utan uppsikt.  

Stattin berättar att i södra Sverige finns det många varianter av sägnen 
om näcken som den långa hästen (bäckahästen) som lurade upp barnen 
på sin rygg och drog dem med ner i djupet. Syftet med dessa sägner kan 
ha varit att förhindra barn från att ge sig i lag med okända hästar. Hästar-
na var värdefulla medhjälpare på gårdarna och bönderna skyddade dem 
på alla sätt de kunde och hindrade barnen från att tjuvrida på dem. Dess-
utom kunde ju inte barnen veta med säkerhet om hästen var snäll och 
beskedlig.28 

Ballader med näckentema 
Bland de naturmytiska balladerna i George Stephens manuskriptsamling 
finner vi tre olika ballader som har näcken som tema: ”Agneta och havs-
mannen”, ”Näcken bortför jungfrun” och ”Harpans kraft” samt en som 
indirekt har näcken som tema : ”De två systrarna”.29 

Agneta och havsmannen30 ses som den yngsta av näckballaderna enligt 
Sverker Eks artikel ”De medeltida nordiska näckvisorna” (1935). Den är 
välbekant i Sydsverige men mest utbredd i Danmark. Flera forskare 
(bland annat Steenstrup och Olrik) hävdar att visan invandrat från tysk-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

27  Stattin, 1984, s. 36. 
28  A.a., 1984, s. 89ff. 
29  Jag har valt att ta med denna ballad ”De två systrarna” för att den i denna version har 

en koppling till näcken via spelmän och fiol, dels för att den faktiskt förekommer i en 
version där det är näcken som bygger en fiol av den döda systern. 

30  Motsvarar SMB 19B ”Agneta och havsmannen”. 



 

329 

land vid 1700-talets slut.31 Sven-Bertil Jansson menar att det diktades nya 
ballader i gammal stil efter medeltidens slut för direkt lansering i skil-
lingtryck och han hävdar att ”Agneta och havsmannen” är en sådan 
ballad.32  

Denna visa berättar om hur Agneta (Helena, Anna33) blir bortförd av 
näcken. Detta sker i inledningsstrofen. Huvudtemat är emellertid Agne-
tas liv med näcken och hennes längtan bort från havsbotten. Visan inleds 
med att Agneta går ner till bryggan, där näcken får syn på henne. Han 
drar ner henne till sitt rike under vattnet.  

 
Helena hon gångar sig till hafsbryggan ner. 
 Hå, hå, hå! Hå, hå, hå! 
Hafsmannen henne med ögonen ser. 
 Hå, hå, hå! Hå, hå, hå! 
 
Han tog’na i sin famn, han kysste hennes mun. 
 Hå, hå, m.m. 
Så förde han henne till hafsens djupa grund. 
 Hå, hå, m.m. 
 

Därefter följer sex strofer som handlar om Agnetas längtan och önskan 
att få komma upp ur djupet för att gå i kyrkan, men näcken påminner 
henne om att de har barn ihop:  

 
’Om du tänker på de store, om du tänker på de små, 
Om du tänker på den lilla som i vaggan låg.’ 
 

Agneta bedyrar att hon tänker på vad han sagt och får då tillåtelse att 
komma upp för ett kyrkobesök. Han kläder henne i det vackraste han 
har, guldkrona, röd klänning och guld, och för upp henne ur djupet. I 
kyrkan träffar hon sin mor och berättar då att hon fått sju söner och en 
dotter med näcken. Modern och prästen leder fram Agneta till altaret:  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

31  Ek, ”De medeltida nordiska näckvisorna”, Folkminnen och folktankar, nr. 22, 1935, s. 2. 
32  Jansson, Den levande balladen, 1999, s. 16. Sigurd Kværndrup skriver i artikeln Ridderen, 

jomfruen og den tredje, Studier i Växjö-samlingens ballader i denna antologi att den danske 
forskaren Peter Meisling kommit fram till samma sak i sin avhandling Agnetes latter 
(1988). 

33  I de fyra versioner som finns i GSMS heter kvinnan Helena i två, Agneta i en och Anna 
i en. 
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Så ledde de Helena till altaret fram, 
Så gifva de henne ett annat namn. 
 

I samma stund kommer näcken in i kyrkan och påminner henne än en 
gång om barnen. Denna gång svarar Agneta att på dem tänker hon inte 
längre: 

 
’Jag tänker ej på de store, jag tänker ej på de små, 
Jag tänker ej på den lilla som i vaggan låg.’ 
 

Visan avslutas med strofen: 
 
’Och huru skall jag kunna, och huru skall jag få, 
 Hå, hå, hå! Hå, hå, hå! 
’Och huru skall jag väl en amma få?, 
 Hå, hå, hå! Hå, hå, hå! 
 

Den sista strofen skulle kunna vara uttalad av både Agneta och näcken. 
Om det är Agneta som uttalar den, så kan den ses som en uppgivenhet 
inför det faktum att hon tillhör näcken och aldrig någonsin kan bli fri 
från honom. Hur ska det gå för hennes barn? Men eftersom hon har letts 
fram till altaret och givits ett annat namn (blivit gift eller omdöpt?), kan 
det tolkas som att det är näcken som mist sin käresta och sörjer över 
detta. Om så skulle vara fallet, är det ombytta roller här. Det vill säga 
näcken framstår som en man med äkta känslor trots att han har rövat till 
sig sin kvinna, och Agneta är kvinnan som överger sina barn för att 
slippa leva med mannen hon inte själv valt. 

Den danska versionen av denna visa lanserades enligt Iørn Piø av en 
skillingtryckförfattare i Köpenhamn i slutet av 1700-talet. Från samma 
ställe har flera ironiska och skämtsamma visor kommit, och därför menar 
Piø att även denna ska ses som ett skämt.34 Näckens agerande i denna 
visa avviker från hans normala beteende i både sägner och övriga visor. I 
början av visan följer han mönstret när han lockar med sig Agneta i dju-
pet. Därefter visar han sig nästan mänsklig genom att låta Agneta lämna 
djupet för att gå i kyrkan. Agneta har dock inga tankar på att följa med 
honom tillbaka utan går ifrån honom när hon får möjlighet och näcken 
lämnas gråtande kvar. Men det är kanske inte av saknad över Agneta 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

34  Piø, ”Overnaturlige væsner i nordisk balladtradition”, Sumlen: årsbok för vis- och folk-
musikforskning, 1983, s. 120. 
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han gråter. Som det står i sista strofen, är han förtvivlad över hur hans 
barn ska få mat och det tycks vara hans stora sorg. Det kan också tänkas 
att han gråter i frustration över att blivit lurad. Normalt sett är det 
näcken som lurar och bedrar, men här är det han som dragit det kortaste 
strået. 

Näcken bortför jungfrun35 finns belagd sedan slutet av 1700-talet i två 
olika skrifter ”Upsala-handskriften, Samling av visor” (1780-tal) och i 
”Östgötsk vissamling” från 1790-talet.36 Denna visa handlar om hur 
näcken förkläder sig till herreman och på så sätt lockar med sig jungfrun 
ner i sitt rike. Den inleds med att näcken kommer upp ur djupet och för-
vandlar sig till människa: 

 
Näcken han satt uppå en sten, 
 Waker upp mina redelige drängar, 
Så skapar han kött uppå sina ben, 
 Ty hon har sofvit tiden för länge. 
 

Han går till kyrkan där prästen fattar misstankar mot honom: 
 
’Är ni konungens son af Engeland, 
Hvad var för en rumpa som efter eder slang?’ 
 

Näcken svarar att det bara är hans utslagna hår som prästen uppfattar 
som en svans. Näcken utger sig för att vara konungens son av England. 
Genom att vara flott och utge sig för att vara en fin herre lyckas han i alla 
fall dupera jungfrun, och hon följer med honom i vagnen. Resultatet blir 
att jungfrun somnar i näckens famn och därmed är hon förlorad. I och 
med att hon dras ner i näckens rike är hon för evigt bunden till honom 
där och har ingen möjlighet att återvända till sitt gamla liv. 

Här kan man se en tydlig koppling mellan näcken och djävulen. 
Näcken visar sig med lång svans, vilket prästen påpekar, men näcken på-
står att det är hans långa utslagna hår som prästen ser. Denna svans kan 
anspela på näcken som hästgestalt, men också på den svans som djävu-
len ofta avbildas med. Prästen är misstänksam, men näcken verkar lyckas 
dupera honom genom att påstå att han är son till kungen av ”Engeland”. 
Eller menar han kanske att han är son till konungen av änglar? Alltså 
Lucifer. Prästen och jungfrun hör vad de vill höra och ser vad de vill se. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
35  Motsvarar SMB 20 A. ”Näcken bortför jungfrun”. 
36  Jonsson, Svensk balladtradition I, 1967, s. 722. 
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De ser en välklädd, stilig man som har talets gåva och de låter sig luras 
av honom. Resultatet blir att jungfrun förs ner i havsdjupet och är förlo-
rad för evigt.  

Harpans kraft37 ses som den äldsta medeltida näckvisan och är daterad 
av Bugge till omkring 1400. Han menar att första halvan av visan har en 
motsvarighet i en tysk visa, ”Wassermans Braut”.38 ”Harpans kraft” 
trycktes i E. G. Geijers och A. A. Afzelius Svenska folkvisor 1814–17, men 
hade redan tidigare dokumenterats två gånger på 1600-talet av Petter 
Rudebeck.39  

Visan berättar om jungfrun som sitter och gråter av rädsla för att 
spådomen om att hon ska bli tagen av näcken är sann. Det är sagt att när 
hon rider på bron över ån ska näcken dra ner henne i sitt rike:  

 
’Det enda jag sörjer för, så är det mig spådt 
Att Necken mig ska taga i Linlaga å. 
 

Herr Peder har lösningen på hennes problem. Han gör bron både bredare 
och längre och han förser henne med en guldharpa40 som hon ska spela 
på när hon kommer till bron. På så sätt ska hon komma oskadd över:  

 
’Och tag nu till Guld-harpan och spela deruppå, 
Medan vi rida öfver Linlaga å!’ 
 
’Och jag ska göra broen både långer och stark, 
Om det skall kosta mig femtio mark. 
 
’Och jag ska göra broen både höger och bre, 
Om det skall kosta mig femtio mark te’! 
 

De sadlar hästarna och rider iväg och när de kommer till bron tas guld-
harpan fram. Näcken kommer upp till ytan men blir betvingad av har-
pans kraft. Efter fyra slag på harpan försvinner han ner i djupet igen. Pre-
cis som Orfeus betvingade underjordens härskare för att få tillbaka sin äl-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

37  Motsvarar SMB 22 O. ”Harpans kraft”. 
38  Ek, 1935, s. 3f. 
39  Jansson, 1999, s. 10. 
40  Otto Andersson menar i Stråkharpan—en studie i nordisk instrumenthistoria (1923) att 

man inte med säkerhet kan säga om det är ett stråkinstrument eller knäppinstrument 
som avses när det står harpa. Jag väljer att i detta fall tolka det som ett knäppinstru-
ment.  
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skade Eurydike genom sin sång och sitt harpospel, tar Herr Peder till 
harpan för att betvinga näcken. Temat är gammalt och kan kopplas till 
den medeltida människans syn på naturen och tro på naturväsen. Det 
enda sättet att hantera det onda var med magi.41 

I denna visa finns ett motiv som skiljer sig något från de vanliga 
musikmotiven där näcken är inblandad. I de vanliga motiven är det 
näckens spel som förtrollar människorna, men här sker det motsatta, 
näcken blir förtrollad av musiken. Detta är dock inte något konstigt 
motiv. Musik har i stort sett i hela Europa uppfattats som ett sätt att 
bland annat hålla onda andar borta.42  

Bron och ån har egentligen huvudrollen i denna visa. Bron kan ses som 
en övergångsrit. Kvinnan ska ta sig över bron, men vågar inte av rädsla 
för att spådomen ska slå in. Hon säger sig inte vara orolig vare sig för att 
lämna far och mor eller för att hon blivit vuxen och gift, utan det är en 
rädsla för att hamna i näckens våld som orsakar all oro. Nu måste hon 
förlita sig på sin make, och det blir han som leder henne rätt och 
försvarar henne mot allt ont. Han ser till att hon kommer oskadd över på 
andra sidan, det vill säga in i vuxenvärlden och det nya livet som gift 
kvinna.  

De två systrarna43 är en otäck historia om hur den äldre systern dödar 
den yngre genom att knuffa ner henne i ån. Hon vädjar förtvivlat om att 
bli räddad, men systern är kallsinnig och låter henne drunkna: 

 
’Och kära min syster hjälp mig i land, 
Så skall du få min fästeman’. 
 
’Din fästeman kan jag väl få, 
Men du skall flyta på böljan den blå’. 
 

Två spelmän upptäcker liket och av detta skapar de en fiol: 
 
De togo den jungfruns hufvud-skål, 
Det gjorde de fiole-karpor utaf 
 
De togo den jungfruns fingrar små, 
Den gjorde de fiole-nycklar utaf. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

41  Fredén, Gustaf, Dans och lek och fagra ord, 1976,  s. 329. 
42  Norlind, 1911, s. 208. 
43  Motsvarar SMB 13 Ib ”De två systrarna”. 
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De togo den jungfruns armar små, 
Dem gjorde de fiole-stråke utaf. 
 
Och sedan så togo de den jungfruns hår, 
Det gjorde de fiole-strängar utaf. 
 

Därefter beger dig spelemännen sig till en by där ett bröllop ska stå mel-
lan den andra systern och den döda systerns fästman. Efter fyra stråk-
drag står då den döda systern där i all sin glans, uppstånden från de dö-
da. Trots att näcken inte nämns ligger det nära till hands att koppla ihop 
honom med visan. För det första befinner de sig i vatten, för det andra 
handlar det om en fiol, och för det tredje är fiolen magisk och kan förrätta 
underverk. Dessutom finns det en version från 1810-talet där det är just 
näcken som bygger fiol och stråke av den döda systern.44  

Ballader och sägner – likheter och skillnader 
Både ballad och sägen är muntligt traderade, den ena sjöngs och den 
andra berättades. De naturmytiska balladerna och sägnerna tycks ha ett 
likartat syfte, att fungera som varningsexempel för att ge sig i lag med 
okända män, eller som varningar för att vatten är farligt, att det finns risk 
att drunkna om man inte aktar sig.  

En skillnad är att en sägen består av en enda episod som berättar om 
en specifik händelse, medan en ballad kan ha flera olika scener. Sägnen 
är så avskalad att inget oviktigt tas med. Berättar man om ett redskap så 
är det för att just det redskapet spelar en stor roll i den sägnen. I balladen 
däremot får vi följa en person och dennes äventyr i de olika scener som 
målas ut. I till exempel ”Agneta och havsmannen” befinner de sig först i 
näckens rike och sedan i kyrkan.  

En likhet är att precis som det kan vara olika namn på personer och 
orter i en vandringssägen, kan också balladens personnamn skifta mellan 
olika versioner. För att återigen använda ”Agneta och havsmannen” som 
exempel, kallas kvinnan i de fyra versionerna i GSMS för Helena i två av 
dem och Agneta respektive Anna i de övriga två.  

De teman som berör kvinnor är liknande i sägner och ballader. Det 
handlar ofta om den erotiske mannen som man bör akta sig för. I exem-
plen ovan kan vi se att kvinnorna i balladerna låter sig luras, medan 
kvinnan i sägnen inte gör det. En anledning kan vara att sägnerna utges 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
44  Jansson, 1999, s. 55. 
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för att vara självupplevda eller upplevda av någon i berättarens närhet. 
Därför är det naturligt att kvinnan i sägnen berättar att hon genomskådat 
mannen. Hon är trovärdig och ses som en rejäl kvinna eftersom hon inte 
låter sig narras. Det är tryggt att ta henne till hustru. Kvinnorna i balla-
derna däremot är fantasifigurer, och om unga flickor hör visorna kanske 
de kan uppfatta dåraktigheten hos dem som låter sig luras av ett vackert 
yttre.  

Även barnen är rikligt representerade i näcksägnerna. Det är då tal om 
varningssägner där barnen blir skrämda att hålla sig borta från vatten-
drag av alla de slag. Det är inte så märkligt med tanke på att naturen var 
barnens lekplats, och på något sätt måste man kontrollera dem fast man 
kanske inte var i närheten. Men i balladerna är det enbart kvinnor som 
det sjungs om i samband med näcken. Varken barn eller män är på något 
sätt kopplade till de undersökta näckballaderna (annat än som bifigurer). 
I sägnerna däremot tar männen stor plats, och då framför allt genom 
spelmansberättelser. Många spelmän har tillägnat sig den svåra konsten 
att spela genom att sälja sin själ till djävulen (näcken), och det finns otali-
ga berättelser om detta. I balladerna ovan är musiken kopplad till två in-
strument, harpan och fiolen, och dessa förekommer dels för att betvinga 
näcken, dels för att bryta en förtrollning .  

Dan Lundberg beskriver i boken Folkmusik i Sverige (1996) att man i 
världsliga bilder som beskriver medeltida bondbröllop kan se bönder 
spela säckpipa och skalmeja, medan det i kyrkomålningar är änglarna 
som spelar harpa, flöjt och trumpet. Detta, menar han, återfinns inom 
många olika kulturer och religioner.45 Därmed är det kanske inte så 
märkligt att just en harpa används för att betvinga näcken i balladen 
”Harpans kraft”. Harpan är kopplad till änglar och får därmed gudom-
liga krafter, och kan då användas för att bekämpa det onda. Harpan blir 
det godas instrument.  

Fiolen räknas däremot som ett folkligt instrument och som sådant har 
det sin självklara plats i folksägnerna. Fiolen kom till Norden under förs-
ta hälften av 1600-talet, men det dröjde ända till slutet av 1700-talet innan 
den hade blivit helt dominerande i Sverige.46 Som tidigare nämnts börja-
de sägnerna inte samlas in förrän i slutet av 1600-talet och eftersom fiolen 
var ett nytt instrument då kan det ha väckt en viss misstro. Frågan är vad 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

45  Lundberg & Ternhag, 1996, s. 91. 
46  Andersson, red. Aksdal,”De folkliga tonredskapen”, Musik i Norden, 1997, s. 156. 
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det berättades om i de sägner som fanns innan fiolen var känd som in-
strument. Var det kanske säckpipan som var näckens instrument då? 

Men den största skillnaden tycks vara att sägnerna berättas som om de 
är sanna medan balladerna ses som påhittade sånger. Detta hindrar inte 
att det finns en varningsfunktion i balladerna, men den upplevs inte som 
lika trovärdig som i sägnerna. Trovärdigheten kommer av att sägnerna 
berättas som om de antingen är självupplevda eller upplevda av någon i 
den omedelbara närheten. 

Både ballader och sägner finns i levande tradition än i dag. Många 
folkmusikartister har tagit upp ballader på sin repertoar, och det spelas 
in nya varianter hela tiden. Sägner finns det också fortfarande, men inne-
hållet i sägnerna har ändrats för att passa dagens moderna samhälle. De 
flesta har hört talas om att det finns råttkött i pizzor och att det förekom-
mer plastkulor i margarin.47 Så länge behovet av fantasieggande visor 
och berättelser finns, så länge lär också våra gamla ballader och sägner 
att leva kvar. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

47  Se af Klintberg, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid, 1986. 
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Trolldom 

Studier i Hyltén-Cavallius naturmytiska universum1 

Sigurd Kværndrup & Magnus Gustafsson 

I denne artikel vil jeg argumentere for at man kan forstå de naturmytiske 
viser i GSMS ud fra fem forskellige, mentalitetshistoriske anskuelsesfor-
mer, og det vil ske med udgangspunkt i Gunnar Olof Hyltén-Cavallius’ 
hovedverk Wärend och Wirdarne (1864–1868).  

Hyltén-Cavallius’ og Stephens’ ”Svenska folkvisor” (KB Vs 3:3–3:5) er 
blot en mindre del af et særdeles omfattende projekt: Udover at doku-
mentere svensk folkekultur i almindelighed, ville udgiverne i særdeles-
hed vise at ”svenska folkets röst” endnu i 1800-tallet var stærkt farvet af 
mytiske minder fra hedenhös, Nordens førkristne epoke.2 Hertil hørte 
troen på trolde og naturvætter. 

”Svenska folkvisor” er opbygget tematisk og genremæssigt: Således 
står ballader først, så følger skæmteviser, lyriske viser, sanglege osv. Den 
første tekst i Vs 3 (b 143), dvs. den der skulle have indledt hele verket, 
følger imidlertid kun temaet, ikke genren.3 Udgiverne kalder den for 
”Näcken och hans öfvergifna brud” og der er tale om en lyrisk vise. Den 
er derfor ikke trykt i Sveriges medeltida ballader. Dens strofe er trelinjet 
uden omkvæd, dens billedsprog lyrisk, og den indledes af en fortæller i 
første person, typisk for lyriske viser: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

1  Sigurd Kværndrup bär huvudansvaret för första delen av denna artikel och Magnus 
Gustafsson för andra delen. 

2  Det var påbegyndt med Svenska folk-sagor och äfventyr, (I, 1844, II, 1849, tilegnet brødre-
ne Grimm); verket var ufolkeligt og forblev ufuldendt, men Hyltén-Cavallius noterer 
dog at anden udgave i 1875 var indbringende for forlæggeren – et nyt tidehverv havde 
gjort folkeminder interessante for større læserkredse (Hyltén-Cavallius, Ur mitt framfar-
na lif, 1929, s. 108).   

3  I GSMS er denne vise nr. 429; melodien er optegnet i Södermanland og Skåne. 
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Jag vet mig en jungfru så fager och fin, 
Det stånder till Gud om den jungfru blifvir min, 
Till henne stånder all min begäran.  
 

Det jeg som her taler er ikke just en balladesk ridder, selv om han har 
lært sig noget af balladens sprog og bruger Guds navn. Han får lokket 
jomfruen til balladelokaliteten ”rosenlund”, hvor ”der dansar en hare, 
der spelar en hind,/ ty det var allt om sommaren den blida.” Efter at have 
plukket ”de rosor båd’ gula och blå” reder de en seng og ligger sammen i 
lunden den lange sommernat. Da det lysner og jomfruen vil hjem – lige 
så god mø som førhen – viser morgenstjernen (Venus) sig; først da lykkes 
det ’ridderen’ at ’krænke hendes ære och få sin vilje frem’. Jomfruen ved 
at hun nu kun har én udvej, nemlig at ’bygge og bo’. Og så viser det sig 
at hun ikke har mistet sin dyd til en ungersvend, men til troll i 
ridderham, en nøkke hvis hus ligger i bølgen og under isen. Visen ender 
vinterligt med at nøkken sejler bort i sin eka, mens jomfruen står fortabt 
på det snehvide sand og fælder så mange blodige tårer.4 For kvinden i 
datiden var tabet af ’æren’ enten vejen til socialitet eller helt ud af den, 
der var ingen mellemvej. Men hvem var det egentlig som havde lagt 
hendes liv øde? Hvad var troll? 

Denne lyriske vise indleder en serie med naturmytiske ballader hvis 
tema er mødet med troldes og naturvætters verden. Begrundelsen for at 
udgiverne har valgt den må være at den giver en helt eksemplarisk skild-
ring af dette møde, og når dette tema indleder hele verket, var det fordi 
det var så centralt for projektet. Hyltén-Cavallius redegør for projekt-
sammenhængen i sin selvbiografi Ur mitt framfarna lif: I kapitel XII, 
”Litterära funderingar (1839–1843)”, skriver han med et helt grundt-
vigiansk svung: ”Jag ville från folkets läppar samla materialierna till 
ännu en Edda, som skulle åt framtiden bevara svenska folkets mytiskt-
poetiska föreställningar om naturen och människo-lifvet” (s. 94). I kapitel 
XIV, ”Svenska Folksagor. Svenska Fornskriftsällskapet (1843–1845)”, ud-
dyber han sin karakteristik:  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

4  Der er nok tale om en efterklang til balladen ”Näcken bortför jungfrun” (SMB 20). I 
version ’C’ af Vs 3:3 b 143 (GSMS nr. 103) fremgår ungersvendens identitet ikke, og 
jomfruen fryder sig efter nattelejet for tidligt over at hun stadig er jomfru. Et så dårligt 
rygte vil ungersvenden ikke have siddende på sig, og tvinger hende tilsyneladende til 
samleje (disse strofer er dog udeladt). Her er der snarere tale om en efterklang af 
”Fantegutten”.  
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Jag begynte att klarare fatta, att mitt andeliga lefnadsmål låge just 
inom det område, som jag redan som pojke bearbetat af ren naturin-
stinkt. Jag samtalade ofta härom med vännen Stephens, som lifligt 
uppmuntrade mig, och jag är honom därför dess mera tacksam, enär 
detta slags nationala studier voro fullständigt främmande för den 
tidens män, med undantag af Arwid Afzelius och Leonard Rääf. 
Redan den 16. September 1843, samma qväll jag återkom till Stock-
holm, uppgjorde jag således mitt litterära program, som var, att Step-
hens och jag skulle tillsammans bearbeta Sveriges folksagor och folk-
visor, samt jag ensam utgifva vårt lands sägner och öfriga qvarlefvor 
af nordisk hedendom, ett stort verk, som skulle bära namn af den 
yngsta Eddan. (s. 107–108)5 
 

Det er et storslået projekt Hyltén-Cavallius udkaster med ”den yngsta 
Eddan”, ikke mindst når man betænker at han og Stephens også satte sig 
for at katalogisere, beskrive og udgive de vigtigste svenske håndskrifter 
fra middelalderen (det skete med tiden gennem Svenska fornskriftsäll-
skapet som de var medstiftere af). Hyltén-Cavallius baggrund i Småland 
spillede en vigtig rolle for Edda-projektet, for det var her han som ung 
havde opdaget i hvor høj grad der stadig fandtes rester af hedensk kul-
tur, ikke mindst hos folket i landsdelen Värend hvis centrale by er Växjö. 
Beskrivelser af missionen i Norden fremhæver at det var denne del af det 
gamle svenske grænseland som blev den senest kristnede landsdel i 
Skandinavien (bortset fra Norrland). Hyltén-Cavallius mente vist at krist-
ningen aldrig var lykkedes helt, og hans bog, Wärend och Wirdarne. Ett 
försök i Svensk Ethnologi (Förste del, 1864, anden del, 1868), giver rig doku-
mentation for dette synspunkt. Med dette verk, som er tilegnet ”Geo. Ste-
phens ESQ”, blev Hyltén-Cavallius den svenske etnologis fader; selv 
giver han Linné æren herfor og beklager i sit forord at han på grund af 
udlandsrejser og sygdom ikke har kunnet give verket et ”lärd apparat”. 
Det savnes da også. Hyltén-Cavalius tolkninger i Wärend och Wirdarne af 
jätte, troll og af de naturmytiske balladers univers skal nu opholde os 
nærmere. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

5  Projektet skulle således slutte sig til Den ældre Edda, en samling hedenske gude- og 
heltekvad, som fortrinsvis findes overleveret i Codex Regius (ca. 1280), og til Den yngre 
Edda, islændingen Snorri Sturlusons poetik for skjalde (ca. 1220), hvori han genfortæl-
ler disse eddakvad og andre førkristne myter for at forklare betydningen af skjalde-
kunstens mytiske billedsprog. Det særprægede eddakvad ”Rigs Thule”, hvis hoved-
gud er Heimdall, står ikke i Codex Regius som domineres af Thor og Odinn, men i et 
håndskrift af Snorris Edda. (Se även Collinder, Snorres Edda, 1958). 
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Diskussion af det naturmytiske univers i Wärend 
och Wirdarne 

Troll som etnisk kategori 
Hyltén-Cavallius har opdelt bøgerne i 10 kapitler og 201 paragrafer. 
Kapitel II ”Hedna-kult” og især kapitel III ”Hedna-tro” er langt de mest 
omfattende; det betyder at religionshistoriske fænomener får stor vægt i 
verket og beskrives sammen med typisk etnologiske emner som ”Land 
og Folk” (kap. I), ”Näringsfång” (IV), ”Slöjder och handel” (V), ”Boning-
ar och Hus-geråd” (VI), ”Klädedräkt, Vapen och Smycken” (VII), ”Stam-
författning” (VIII), ”Rätts-tillstånd” (IX) og ”Folk-seder” (X). I det af-
sluttende kapitel fortæller Hyltén-Cavallius især om de mangfoldige 
offerlege og -fester der tolkes som rester af en lang hedensk tradition i 
Värend, overlejret af katolske trosrelikter. Fremstillingen gøres levende 
og spændende med gode eksempler, bl.a. ved genfortælling af lokale 
sagn, men også ved arkæologiske, sproglige og materielt-folkekulturelle 
iagttagelser der suppleres med illustrationer.  

Hyltén-Cavallius’ metode er dels fænomenologisk, og som sådan ret 
moderne, dels gammeldags filologisk, dvs. med en tidstypisk tendens til 
fantasifulde etymologier (: hvis to ord ligner hinanden i dag, kan de have 
betydet det samme engang): F.eks. er det ikke så vanskeligt for Hyltén-
Cavallius at få Sveriges bebyggelseshistorie til at gå op når han mener at 
”jätte” og ”göte” dækker det samme fænomen, nemlig urgotiske folke-
stammer der skal være indvandret i bronzealderen og som siden ud-
vandrede til romerriget (§10 hedder ”Jättarna, skandinaviska Goter”)!6 
Kernen i Värends nuværende befolkning, virdarne, er da en senere ind-
vandret germansk jernalderstamme. Hyltén-Cavallius støtter bl.a. sin 
argumentation (I, s. 48) på Saxo Grammaticus, som i VI. bog af Gesta 
Danorum har en såkaldt euhemeristisk beskrivelse af tre gamle gudeslæg-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

6  Hyltén-Cavallius havde denne ide fra forfatteren Sven Nilsson, i hvis verk Skandi-
naviska nordens ur-invånare (1838–1843) man desuden fandt den første svenske brug af 
etnologi-begrebet; dets undertitel er: ”ett försök i komparativa ethnografien och ett bi-
drag till menneskoslägtets utvecklingshistoria.” Etnologi blev dengang primært for-
stået som studiet af de forskellige racer eller folkestammer, baseret på kraniologi (op-
måling af kranier). Men anskuelsesformen er typisk for oplysningstiden, som generelt 
forkastede alle mytologier og omtolkede dem som ekkoer af historiske begivenheder 
(hvad man vel i visse tilfælde heller ikke helt kan afvise). Nærmere gennemgang af et-
nologiens historie i Sverige i Nils-Arvid Bringéus, Gunnar Olof Hyltén-Cavallius som 
etnolog, 1966.   
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ter, deriblandt jætterne, dvs. at Saxo med grækeren Euhemeros tolkede 
guder som mennesker der fejlagtigt blev dyrket som guder. Middelalde-
rens forfattere (også Snorri Sturlusson i prologen til det historiske verk 
Heimskringla) praktiserede dette af respekt for kirkens monoteisme, må-
ske af angst for dens trosmonopol; hos Hyltén-Cavallius kan man dels se 
tolkningsformen som en rest af 1700-tallets rationalisme, dels som led i 
en bevægelse henimod positivismen (med risiko for reduktionisme). 
I indledningen til verkets anden del skildrer forfatteren netop sin metode 
i analogi med den naturvidenskabelige geologi, hvor det handler om at af-
dække lag på lag af ældre tiders aflejringer: den historiske etnologi skal 
trænge ned igennem folkets bevidsthedslag ved at afskrælle yngre folke-
minder, så de ældre – og for forskningen mere værdifulde – anskuelses-
former træder tydeligt frem:  

 
Att samla dessa traditionella quarlefvor, att igenkänna, serskilja och 
ordna dem, samt att ur dem skeda ett rent poëtiskt eller faktiskt inne-
håll, blir då ett icke ovärdigt föremål för mensklig forskning. En gång 
vetenskapligt ordnad, böra vi af denna forskning kunna vänta skör-
dar för ethnologien och kultur-historien, jemförliga med en nyare 
tids stora upptäckter inom språk-kunskapens och natur-vetenska-
pens områden. (II. del, s. 1) 
 

Man ser her at etnologien har et ontologisk problem, dvs. et spørgsmål 
om hvad der faktisk eksisterer, og hvad der blot er et ”rent poëtiskt [...] 
innehåll”. Hyltén-Cavallius og andre etnologer kan jo påvise at der bag 
folkepoesi som ”Näcken och hans öfvergifna brud” findes en udbredt tro 
på nøkker og nisser, også i Sverige – ja, jeg kender svenskere der vil 
sværge på at de har set bittesmå nisser i skoven, og jeg har aldrig mødt 
en islænding der ikke mente at elverfolk holdt til i de klipper som vej-
væsnet havde ladet stå midt i landskabet; så viser som denne rejser i høj 
grad spørgsmålet i hvilken forstand noget faktisk eksisterer.  

Og hvad er så en nøkke? Er den et stykke overtro, dvs. en løsrevet rest 
af en ældre trosform? Er det en integreret del af en førkristen trosverden, 
og dermed ikke mere overtro end troen på engle og djævle i kristendom-
men? Er nøkken et poetisk billede på angsten for intet, et produkt af en 
kvindes fantasi (jf. den danske filosof Villy Sørensens Digtere og dæmon-
er)? Eller har det moderne menneske tabt sin naturforbundethed i den 
grad at det ikke mere begriber de dimensioner ved den vilde natur som 
har givet anledning til mystiske sansninger og naturmytiske forestilling-
er?  

Alle disse spørgsmål rejser sig ved læsningen af Wärend och Wirdarne, 
og i det følgende vil jeg herudfra opstille fem historisk virksomme ansku-
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elsesformer, for derefter at konfrontere dem med de naturmytiske viser 
om nøkker og havmænd som Hyltén-Cavallius og Stephens fik indsamlet 
især i Småland, førend moderniteten for alvor (eller måske blot for en 
tid?) svækkede troen på en ekstrahuman væsensverden. Har sangerne 
forsøgt at anvende musikken på en særlig måde når den fremmede ver-
den skulle synges frem? Men allerførst skal vi se, at Hyltén-Cavallius føl-
ger sin tolkning af jätte som en folkestamme op i behandlingen af troll.  

Med lidt god vilje kan man sige at Hyltén-Cavallius i sin komplekse 
fremstilling af troll opfinder den dobbelte, etnologiske metode som be-
skrives af Lauri Honko (1998): Den emiske synsvinkel (”emic”) skal være 
helt solidarisk med meddelerne, deres selvforståelse og begrebsverden; 
den etiske synsvinkel (”etic”, som ikke må forveksles med etisk: moralsk) 
udtrykker forskerens tolkende bevidsthed. Disse to planer i analysen bør 
holdes klart adskildt, siger Honko. Det gør Hyltén-Cavallius for så vidt 
også, men han begynder i den omvendte rækkefølge, altså med sin egen 
tolkning af troll: I kapitel I, ”Land og Folk”, skildrer han først landskabet 
i Värend, dens natur- og dyreverden, og under minderne om en ældre 
tids dyreverden introduceres de dunkle sagn om troll (trollgubbar, troll-
käringar). Alene konteksten i bogen inviterer dermed til at forstå troll 
som et naturligt, ikke som et mytologisk fænomen:  

 
Trollen, sådana de uppträda i den äldre Wärendska folksägnen äro 
icke ”folk”, ”christet folk”, utan ett främmande slägte af sällsamma 
och misstänkta egenskaper; i den yngre sägnen blifva dessa egen-
skaper rent av onda och öfvernaturliga. I motsatts till jättarne äro 
trollen små till vexten, icke större än ”halfvuxna barn”, hvaraf de ock 
i norra Skåne allmänneligen få namn af Pysslingar. Till utseendet äro 
de stygga, och när någon ännu skämtvis kallar en annan ”ditt leda 
troll”, ”ditt stygga troll”, eller säger ”du ser ut som ett troll”, är det 
visserligen icke för att beteckna någon slags fagerlek. Trollqvinnan, 
och och serdeles skogsnufvan, har långa, hängande bröst, hvilka hon 
när hon löper slänger upp på skuldrorna (….) De bo ”i backarne”, ”i 
bergen”, ”under jorden”, djupt in i skogarna och långt ifrån menni-
skobygder. Der har man stundom sett röken från deras kulor stiga 
upp ur jorden eller ur någon gömd skrefva, hvaraf minnet bibehåller 
sig i det ännu gängse uttrycket att ”det är trollen som kölna (elda)”, 
när dimman eller solröken stiger upp kring kullarne. Det är blott 
sällan som de nalkas någon menniskoboning, men när det var sträng 
vinter och mycket kallt ”kommo de fordom in i stugorna, satte sig i 
grufvan och jemrade och uslade sig”. (I, s. 14–15)  
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Troldene, som tildels har deres boliger gravet ned i jorden, har levet af 
jagt og fiskeri, og blandt deres egenskaber er stor viden om trolddom, 
vejrmagi og andre former for shamanistiske kunster som synsforblæn-
delse og hamskifte (jf. trolden i vor lyriske vise). Hyltén-Cavallius forstår 
dem da som et reelt eksisterende, vildt skovnaturfolk med en anden he-
densk religion end goternes asatro, en egentlig naturfolksreligion hvor 
man dyrkede solen, træet, elven og andre naturkræfter. Igennem folke-
troen var de blevet omtolket som vætter på linje med naturmytiske nøk-
ker og elverfolk. Troldene skal gennem indvandring være blevet ud-
ryddet af andre racer, eller fordrevet til rigets fjernere egne, således at de 
den dag i dag findes som et stærkt befolkningselement i Lappland, ja, at 
der simpelthen er tale om en samisk urbefolkning der så tidligt som sten-
alderen har beboet store dele af Norden. Blandt Hyltén-Cavallius’ argu-
menter for at denne urbefolkning er det samme som troll tæller på den 
positive side, at shamanisme, der næppe har været forstået videnskabe-
ligt som en vigtig del af den samiske kultur førend i det tyvende århund-
rede, allerede bliver skitseret i Wärend och Wirdarne i form af ”lapperi” 
(især i anden del § 129 og 130) der i et yngre slægtled også kan udøves af 
”finner” (§ 131), et yngre skovfolk som skal nedstamme fra troll. Man 
føler sig dog ikke overbevist af hans argumenter, og hvis han i en eller 
anden forstand har ret i sin arkæologiske tydning, så har en meget ældre 
kilde sandsynligvis lige så meget ret.7 

Troll som social og som metafysisk-poetisk kategori 
Der findes en ganske forbløffende tolkning af troll i en historiebog af den 
svenske reformator Olaus Petri (1495–1552), smedesønnen Olof Perssons 
En Svensk Krönika,8 skrevet på svensk, ikke på latin som normalt i datid-
ens krøniker (ca. 1540, først trykt i 1860): Hvor Hyltén-Cavallius tyder 
trolde og jætter i etniske kategorier, forstår Olaus Petri dem i sociale. Han 
indleder sin krønike med en refleksion over sine forgængere, historikere 
der har lagt vægt på at give patriotiske skildringer af de krige deres fæd-
reland har ført, hvad enten de nu var danske eller svenske, men ikke be-
skrevet hvorfor disse krige opstod, ej heller hvordan den dyrebare fred 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

7  Hyltén-Cavallius’ teori må nok dels betragtes som et tvivlsomt kuriosum, dels som en 
anskuelse der også har været anvendt af folkedigtningen. Diskussionen af den er fort-
sat mellem etnologer og religionshistorikere helt op imod vor tid (jf. Bringéus, 1966). 

8  Olai Petri Svenska krönika, Stockholm, 1860. 
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ville kunne sikres.9 Om Sveriges hedenske fortid findes der ikke meget 
nedskrevet, omend Olaus Petri nævner Saxos Danska Krönika som en po-
sitiv undtagelse der dog heller ikke er alt for pålidelig; også Saxo hero-
iserer sit eget lands bedrifter, frem for at skildre sandheden. I stedet for at 
hengive sig til egentlig historieskrivning fremhæver Olaus Petri da at det 
svenske folk – lige som grækerne og latinerne – digtede poetiske viser om 
helte, og om det modsatte: 

 

Om dem diktade de visor, sagor, rim, som de plägade kalla ”fride”, 
och andra sådana dikter, och blommerade dem med fabler och 
förtäckta ord, läggande stor ära och pris till dem som hade förtjänat 
det (….) men dem som var tyranniska och gjorde alla övervåld och 
orätt, dem kallade de ”jättar”, ”resar”, ”troll” och annat sådant, och 
eftersom att samma tyranner plägade bo på fasta slott och fästen, så 
kallade de deras slott ”berg”, och dem som bodde derpå, kallade de 
”bergatroll” och deras hustrur, som och var arga och onda, kallade 
de ”gygrar” eller annat sådant, som gamla visor och Didrik van 
Berns historia klart betygar. Och när de ville beskriva onda och arga 
tyranner sade de dem vara fula, långa och grymma, plumpaktiga och 
ofantliga, ändå att de ej var större och vanskapligare än annat folk. 
Men för deras tyranni och övervåld sade de i deras dikter att de var 
sådana, och kallade dem i deras visor understundom ”björnar” och 
”lind-ormar” eller ”draker”. 10  
 

Samtidig med at disse to tolkninger af troll synes at stå i skarp modstrid, 
så har de den lighed at de begge er naturalistiske; de går ud fra at der er 
en reel, samfundsmæssig baggrund for troll, i modsætning til en poetisk 
eller overnaturlig. Det er dog ikke fordi Olaus Petri mangler sans for poe-
tisk billedsprog, han tyder det blot så kontant at man nærmest skal til 
marxistiske litteraturanalyser fra 1970’erne for at finde noget lignende. 
Når man tager hans tydnings alder i betragtning, så kan man vel også gå 
ud fra at den rummer den yderst interessante dimension at den er nogen-
lunde samtidig med den kultur som har – om ikke skabt så brugt – dette 
billedsprog til socialkritik; selv om han fremhæver at disse fride og rim 
(givetvis ballader) er meget gamle tekster, så siger han også at det er 
uvist hvor gamle de er. Olaus Petri synes klart nok at skrive med er-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
9  Sådan som den antikke, græske historiker Thukydid allerede gjorde det i sit verk om 

den peloponnesiske krig. 
10  Olaus Petri tolker siden ”dvärgar” som en betegnelse for mennesker, der er snu og ”ill-

fundiga”; selv svage, besejrer de andre med hemmelig list og ”arghet”. Citeret efter 
Henningsen m.fl., Samlerens antologi af nordisk litteratur bd. 3, 1984. 
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faringens vægt; han ved at sådan kan folket udtrykke sig når det vil ud-
øve gedulgt kritik af de rige og af de ondskabsfulde: De bliver dæmonise-
ret, og beskyldt for at udøve trolddom (det var yderst populært efter re-
formationen). Og Olaus Petris historiebog tager for en gangs skyld parti 
for folket – han var en god protestant. 

Tydningen kan give anledning til kritiske refleksioner over senere tolk-
ningstraditioner, for tager man Olaus Petri på ordet så kan troll og hele 
fremmedverdenens billedsprog primært tolkes som en funktion af et 
kastedelt oldtidssamfund (sådan som det f.eks. beskrives præcist og kon-
kret i det forunderlige eddakvad ”Rigs Thule”; men her er det trællenes 
kaste (eller ’æt’) der dæmoniseres, ikke jarlernes).11 Den folkelige brug af 
et ekstrahumant billedsprog til socialkritik kan dog næppe være den 
primære, for vi har meget ældre, oldnordiske og angelsaxiske kilder der 
bevidner at datidens asatro opererede med et kosmisk multiunivers som 
rummer hele ni verdener eller dimensioner: En af dem var befolket af 
aser (Asgård), en anden af mennesker (Midgård), en tredje var Sortalfe-
hjem (hvor ’de underjordiske’ boede, heriblandt troldene, f.eks. i det 
angelsaxiske epos Beowulf fra 800-tallet). Blandt de rige oldislandske 
kilder til dette multiunivers er eddakvadet ”Alvismál” særlig interessant 
ved at beskrive elementer af de forskellige sprog som man forestillede sig 
blev talt i de andre verdener. Hyltén-Cavallius behandler også denne tra-
dition som vi vender tilbage til. 

En mere udbredt forståelse af troll på Olaus Petris tid som (normalt 
usynlige) dæmoner findes bl.a. hos den danske historiker Anders Søren-
sen Vedel der udgav en stærkt redigeret samling ballader, Hundredvise-
bogen (trykt 1591). I indledninger til de enkelte naturmytiske viser giver 
han udtryk for at trolde, elver og dværge er ”den onde fiendes argelist”, 
altså faldne engle eller djævle. I andre tilfælde opfatter han dem som poe-
tiske billeder der også findes hos antikkens digtere.12 I sin spændende 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

11  Se Sigurd Kværndrup, Samlerens antologi af nordisk litteratur 1, 800–1300, 1977. 
12  Middelalderforskeren, den nord-irske forfatter C. S. Lewis (1898–1963) har samme – 

oprindeligt senkatolske – tolkningstradition i ryggen, når han giver de fremmede væs-
ner den mere neutrale betegnelse ’de længelevende’ (latin Longaevi), og henregner dem 
til dæmonverdenen. Se The Discarded Image, 1964, kap. VI. I sin Chronicles of Narnia, en 
romanserie for børn (1950–1956), digtede Lewis videre på den multiuniverselle tradi-
tion i kristen ånd, mens hans Oxford-kollega og ven J. R. R. Tolkien (1892–1973) med 
samme lærde udgangspunkt gik i andre retninger med trilogien The Lord of the Rings 
(1954–55) og den multisproglige roman Simarillon. Sammen skabte de adventuregen-
ren, bl.a. med inspiration fra Lewis Carroll (1832–1898).   
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”Fortale” går han ligefrem i polemik med sin fromme samtid, idet han 
forsvarer de gamle balladedigteres ret til at udtrykke sig i dette poetiske 
billedsprog – vendt imod en kunstfjendsk, teologisk ortodoksi der bredte 
sig i hans samtid og en tid lang kvalte digtning på folkesprog, mens 
kunstmusik, litteratur på latin og fornem billedkunst blomstrede i renæs-
sancen. Disse kunstformer stod tildels uden for kirkens kontrol, men 
havde højadelens og kongehusenes bevågenhed; således var initiativtage-
ren til og mæcenen for Vedels poetiske antologi den svenskfødte, danske 
dronning Sophia der også havde naturvidenskabsmanden Tycho Brahe 
under sine vinger. Ideen til Hundredvisebogen blev endda undfanget på 
Ween under et møde mellem dronning Sophia, Anders Sørensen Vedel 
og Tycho Brahe, hvis astronomiske observatorium og gods jo lå på øen i 
Øresund. 

Det naturmytiske univers i Wärend och Wirdarne 
Hyltén-Cavallius beskriver også den senmiddelalderlige omtolkning af 
de naturmytiske væsener eller vättar i sin interessante paragraf 60 der 
indleder behandlingen af Smålands (og af balladernes) naturmytiske uni-
vers: ”Nedom den egentliga gudaverlden, men med denna noga förbun-
den, står i wärendska folktron en verld af lägre naturväsen, naturvättar 
eller naturandar, som lifva och beherrska den yttre sinnliga naturen.” 
Hyltén-Cavallius henviser til den skæbne som blev Odinn til del i løbet af 
middelalderen, hvor han blev omtolket som Satan selv. Det samme sker 
med naturvæsner som havfruer, nøkker, elver og andre vætter i sen-
middelalderen, ”då de fattades allt mera andeligt, och småningom för-
flyttades utom naturen till det i skriften omtalade mörksens rike”. De 
omtolkes som engle der med Satans nedstyrtning fra himmelen på grund 
af hovmod blev kastet ned i elementerne hvorfra de driver deres dæmo-
niske spil med mennesker og dyr: 

 

Af dem som föllo ned i jorden, togo några sin boning i skogen, och 
blefvo till Skogsrån, Skogsnufvor, Skogstroll, andra i bergen, och 
blefvo Bergrån, Bergatroll, andra i rör och under träd, och blefvo Elf-
vor och Vättar, andra i husen, och blefvo Tomtar eller Tomtegubbar. 
Men hos dem alla, ehvad och ehvar de äro, lefver hoppet om en för-
lossning på domedagen. (I, s. 244)13  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

13  På et endnu senere stadium af denne proces reduceres disse naturmytiske væsner til 
rene onde ånder, der ved nattetide generer folk i søvne eller ligefrem suger blod fra 
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Her ses således en emisk tolkning af troll på linje med andre naturvætter, 
og ikke som en reel befolkningsgruppe. Hyltén-Cavallius siger det ikke 
direkte, men det fremgår af hans gennemgang af de enkelte naturvætter 
at man også i Värend har bevaret tydelige elementer af den gamle natur-
mytiske tro; det vil sige at man kan finde overlevering af sagn og myter 
om disse naturmagter der ikke er omtolket gennem senmiddelalderens 
tendens til åndelig dualisme. Hvor vigtig denne indsigt er, kan næppe 
overvurderes. I det følgende skal vi undersøge hvordan det forholder sig 
med de naturmytiske ballader som er optegnet i Småland, sammenholdt 
med Hyltén-Cavallius’ gennemgang af de tilsvarende naturmyter der er 
optegnet i de samme områder. Vi får dermed en metode, dels til at sige 
noget om hvilken kultursammenhæng de enkelte balladeversioner kan 
have tilhørt, dels til at se den naturmytiske digtnings flertydighed, idet vi 
kan opsummere følgende fem muligheder for skildring af det fremmede: 

 

1. De længelevende fremmede er naturvætter, knyttet til den 
gamle asatro og ikke bestemt af et moralsk univers, men af 
naturfænomener (jf. Hyltén-Cavallius). 

2. De længelevende er udsat for en senkatolsk, dualistisk om-
tolkning; de opfattes bibelsk som dæmoner og kan bruges 
til moralske eksempler (jf. Vedel, 1591, og Lewis, 1964). 

3. De længelevende er poetiske billeder, f. eks. til afspejling af 
menneskelige egenskaber, ofte benyttet til at illustrere kri-
ser og angst (jf. Vedel, 1591, og Villy Sørensen, 1959).14 

4. De længelevende er dele af et folkeligt, socialkritisk billed-
sprog (jf. Olaus Petri). 

5. Jætter og troll er omtolkninger af etniske kategorier, urgoter 
og -samer. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

dem. De hører til Satans gæster ved de græsselige fester han afholder i Blåkullen eller 
på Hækkenfelt. 

14  Det skal nævnes at Flemming Lundgreen-Nielsen (2002) argumenterer for at disse 
billeder også kan have et lærd og litterært udgangspunkt, bl.a. i den antikke digtning 
som også sværmede for de ’længelevende’. Et konkret eksempel er en passage i første 
bog af Gesta Danorum, som rummer et helt katalog over dæmoniske naturvætter, 
fauner, elver osv. Saxo har lånt det meste af passagen fra den senantikke, romerske for-
fatter Martianus Capella. Da Saxo udgives på latin af Christiern Pedersen (Paris 1515) 
og blev oversat af Vedel (1575) er der mulighed for at balladedigtere har ladet sig 
inspirere af Saxo. 
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Vi begynder med visse fælles træk ved naturvætterne i Hyltén-Cavallius’ 
skildring, så ser vi på näcken og viser om dette væsen, herunder igen på 
”Näcken och hans öfvergifna brud”.  

Naturvætter 
Naturvætter er knyttet til de fire elementer, især til vandet og jorden, 
mens luftens og ildens vætter er mere usædvanlige, men de findes. 
Hyltén-Cavallius indleder sin fortælling om naturvætterne i Värend med 
vandelementet og med haffrun der som navnet siger er det kvindelige 
væsen som råder for havet og de store søer; på bunden af havet ejer hun 
store prægtige sale. Beskrivelserne rummer et sansningselement (’varse-
blivning’), der kombineres med en folkelig forestilling, finest gennemført 
af forfatteren i beskrivelsen af haffrun: 

 
Hennes drägt är en kjortel, så snöane hvit att han glindrar emot 
solen, och derofvan en ljusblå tröja. Så klädd visar hon sig stundom 
på sjön Möckeln, der hon i vågsvallet sitter uppå böljorna och kam-
mar sitt ljusgula hår och lägger det upp på konst. Somliga dagar, när 
det stundar till oväder, brukar Haffrun tvätta sina kläder och breda 
dem till torknings uppå stenar och holmar i sjön. Dessa kläder äro 
hvitare än snö, så att de glimma emot solen. Några mena väl att det 
icke är annat än skum eller fragga, som sjön vid vissa vindar upp-
kastar omkring skåren; men efter gammalt tal är det ”Haffrun, som 
håller på med att tvätta byk”; ”Haffrun, som breder sina kläder till 
torkes”. (I, s. 245–246). 
 

Nogle af de samme træk gør sig gældende ved sjøråt, normalt søernes 
vætte, der ikke mindst hersker over fiskeriet; den kan forvilde folk når de 
færdes på søen i mørkningen eller i snefog, så de sejler rundt og rundt og 
til sidst ikke kan finde til land igen. Det er klart at disse vætter er knyttet 
til forsøget på at forklare menneskers gådefulde forsvinden på de farlige 
dybe vande. ”Älven” er hersker over det rindende vand, over elvene ikke 
mindst, hvor den er et mægtigt naturvæsen, høvding over de mandlige 
alfer og elverpigerne: 

 
I enlighet med den rent sinnliga uppfattning, som tillhör det äldsta 
föreställningssättet om Elfven, trodde man att han, såsom öfriga 
lägre naturväsen, eftersträfvade beröring med menniskorna, samt att 
han kunde få makt med quinnor och med dem afla barn. Detta drag, 
som icke sällan förekommer i sagor, sägner och visor ifrån medelti-
den, har i wärendska folktron länge bibehållet sig lefvande. (I, s. 249) 
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Interessant er det at Hyltén-Cavallius citerer musikken til elfvaleken, en 
danseleg der giver et billede af elvernes natlige dans i ”vågsvallet”. Man 
kan bemærke at elverne i dansk folketro var knyttet til jord og luft, ikke 
til vandet. De delte elementer med menneskene, ligesom de også elskede 
at danse kordans eller ringdans. Forfatteren fortsætter da også sin 
behandling af elverne med at skildre dem som skovfolk der bor i høje og 
bakker, men som regel i forbindelse med en gammel kilde (I, s. 255–256).  

I § 66 skildrer Hyltén-Cavallius jordvætterne: ”ett slägte af naturväsen, 
som tros lefva i stenarne och i mullen. De äro små till vext och mörka till 
utseende, och bo under jorden, der de hafva sina boningar och allt annat 
inrättadt alldeles på samma sätt, som människorna ha i sina hus. Häraf 
bli de ock någon gång kallade de underjordiska. Deras drägt är en grå 
tröja med röd pinnhätta” (I, s. 266). De efterstræber forbindelse med men-
neskene for at få en sjæl, så de kan blive frelst; derfor røver de kvinder og 
børn før dåben (skiftingfænomenet), og denne tro giver anledning til at 
tabuisere dåbsvand som ikke må hældes på jord, da barnet i så fald vil 
kunne forgøres. Normalt holder vætterne sig helt for sig selv, de er meget 
sky, elsker stilhed og de er så renlige at de ikke tåler nogen snavs fra 
jorden; derfor slår Värendboen ikke beskidt vand ud på marken, uden at 
spytte for sig først, ellers frygter hun at blive slået af sygdom fra vætten.  

Som led i selve husets liv troede man også at have en underjordisk be-
boer, bolvätten i Sverige, gårdboen i Danmark (i yngre tid ’nissen’ og i 
Sverige ’tomten’). De holdt til nær ilden, ligesom de gamle folkeslags ’pe-
nater’, og kunne ved nattetide foranstalte ringdanse, bærende lys i hæn-
derne (vættelys). Når de viste sig om dagen, var det i skikkelse af padder 
som man derfor beskyttede mod andre dyr og imod tilskadekomst ved 
høslet og kornhøst. For at undgå at bolvætterne skadede mennesker og 
dyr ofrede man gerne forskellige former for madvarer til dem, ikke 
mindst juleaften (risengrøden). På lignende måde fandtes der skovvætter, 
kaldet Skogsråt, som uhyggeligt mandligt væsen Hulte og som kvind-
eligt Skogsnufva. I bjergene opholdt Bergaren, Bergrået eller Troll sig.  

Det er et fælles træk ved naturvætterne at de normalt lever adskilt fra 
menneskenes verden og i deres egen tidsregning, der gør dem menne-
skene overlegne i levealder (jf. at C. S. Lewis kalder dem de længeleven-
de). Deres tidsoplevelse nærmer sig evigheden, derfor er det ikke noget 
problem for havfruen eller ellekonen i balladen ”Ungersven och havs-
frun” at hun må vente i årevis på at forføre Herr Bättring. Til tider kom-
mer de til syne i menneskenes verden, måske fordi de stræber efter en 
sjæl og en højere livsform; de håber på forløsning ved dommedag, men 
de mangler selv en udødelig sjæl.  
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Näcken i balladernes verden 
Hyltén-Cavallius skriver om näcken (der i visernes univers alternerer 
med havsmannen) at den stadig er den mest udbredte naturvætte i 
Småland. Den beskrives således:  

 
Ett manligt vattenväsen, som i Wärend är allmänt kändt och omtalas 
oftare än alla andra (…) Han är sjöarnes och de stilla vattnens natur-
vätte, på samma sätt som Elfven är källans, strömmens och det rin-
nande vattens naturväsen. Necken hålles i Wärend för den mäktigas-
te af alla naturväsen, och vi hafva i det föregående (§ 28) påvisat spår 
af en gammal förbindelse i folktron emellan honom och Oden, ibland 
hvars mythiska tillnamn äfven är Hnikar eller Necken. (I, s. 258)15  
 

Blandt näckens egenskaber er, at den er en virtuos musiker. 
”Näcken och hans öfvergivna brud” må opfattes som en ægte natur-

mytisk, lyrisk vise (type 1). Godt nok klager jomfruen sin nød over at 
være blevet forført af den hamskiftede nøkke, men hun er selv ganske 
uskyldig i at det sker, og visen dømmer hende heller ikke moralsk, tvært-
imod. Hele natten holder hun standhaftigt på sin ære, men da det lysner 
og hun vil hjem så forenes vætten og morgenstjernen, kærlighedsplane-
ten Venus, og den forening er stærkere end jomfruen. Det argument nøk-
ken bruger, for at forhindre hende i at forlade ham som jomfru, er lånt fra 
den høviske troubadourgenre, alba (morgenrøde) eller vægtervisen. I 
alba’en har en tjener og hans frue et natligt kærlighedsmøde, og da solen 
står op, klager de deres nød over at måtte skilles, for nu råber vægteren 
at morgenen gryr (og så kan Herren komme til stede). Ofte ønsker de el-
skende da at dagen aldrig skulle komme, og begår dermed en frygtelig 
dødssynd. I visen siger vætten elegant da det synes at blive morgen: 

 
Det är väl intet dagen, fast jungfrun tycker så, 
Det är den lilla stjernan som för dagen pläger gå,16  
Hon lyser öfver berg, öfver dalar. (strofe 10) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

15  Etymologien er jo mere end tvivlsom.  
16  Dvs. morgenstjernen, planeten Venus; i den nordiske mytologi er det asynjen Frigg, 

aseguden Thors hustru. Hun er den stærke og alvidende kærligheds- og ægteskabsgu-
dinde, der har givet navn til fredagen (ikke Freja) – ligesom Venus i antikkens planet-
dagsuge (på fransk, vendredi). Til tider går Venus ned efter solen, og da kaldes den for 
aftenstjernen; den er så den første synlige og klarest lysende ’stjerne’ på aftenhimme-
len. 
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Jomfruen glider tilbage på lejet i den lune sommerskov, og nøkken får 
opfyldt sit højeste ønske, at tage mødommen fra et menneske. Derefter 
antager naturen vinterlige farver og jomfruen efterlades alene og fortabt 
på det snehvide sand, mens nøkken sejler fornøjet bort. Den lyriske vises 
billedsprog er med til at forstærke indtrykket af et ægte naturmytisk 
sceneri. Måske var det derfor at Hyltén-Cavallius og Stephens fandt 
”Näcken och hans öfvergivna brud” egnet til at indlede ”Svenska folk-
visor” II. 

Balladen ”Näcken bortför jungfrun” (SMB 20) er heroverfor klart påvir-
ket af den senkatolske omtolkning af naturmytiske vättar til kristne dæ-
moner, med skrækpædagogiske muligheder (type 2). Tydeligst som sen-
middelalderligt exemplum og ballade står den gamle danske version af 
”Nøkkens Svig” (DgF 39 B), hvor jomfruen ligefrem inviterer dæmonerne 
ind i sit liv ved at danse ringdans på kirkegården og endog synge for 
”med stort hoffmod”. I GSMS (tekst 406) finder vi den svenske A-version, 
efter et Uppsala-visehåndskrift fra 1780’erne. Den indledes med at den 
kropsløse vanddæmon skaffer sig materiel eksistens: 

 
Näcken han satt uppå en sten 
Wakar upp mina redeliga drängar – 
Så skapar han kött uppå sina ben. 
Ty hon har sufvit för länge. (Strofe 1) 
 

Omkvædene antyder at visse hunner har det med at sove for længe, 
mens visse hanner er ”redeliga drängar” som nok ved at de skal op og på 
arbejde. Näcken pynter sig fordi han vil til kirke, og da han træder ind, 
gør han et så godt indtryk at det ”ran[t] en ros på jungfruens kind.” 
Præsten aner dog uråd, og da han hører den udmajede ungersvend kalde 
sig ”konungens son af Engeland”, så udfolder visen denne skægge dialog 
mellem præst og dæmon der åbenbart har hale (svans) ligesom djævlene: 

 
”Är ni konungens son af Engeland, 
Hvad var det för en rumpa som efter eder slang?” 
 
”Det var väl ingen rumpa fast eder tyckes så, 
Det var mit utsofferad förgyllande hår.” (strofe 7–8) 
 

Mens præsten kan genkende den onde, trods forklædninger, så tager 
jomfruen den forklaring for gode varer; efter messen bliver hun sammen 
med den fine bejler. Hun overlader ham endog tømmerne til sin vogn 
som han i rasende fart kører lige lukt i bølgerne, mens jomfruen med sti-
gende angst forsøger at få ham til at sænke farten. Den moralske ballade 
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ender med endnu en understregning af hvor galt det kan gå når piger 
bruger tiden til at sove (og måske er lidt naive i deres valg af partner): 

 
Hästar och stådar de komma väl til land 
Wakar upp mina redeliga drängar – 
Men jomfrun hon somnar i Näckens famn. 
Ty hon har sufvit tiden för länge. (strofe 15) 
 

Den eneste version fra Småland som findes i GSMS er den atypiske SMB 
20 L, om hvilken Stephens har noteret at den måske er en ”egen, kanske 
oägta, öfvergång emellan Näcken röfvar sig en Brud och Harpans Kraft.” 
Dens særstatus understreges i Vs 3 (b 145) ved at der har den fået sit eget 
nummer og titel, ”Näcken bejlare”. Følger man Svend Grundtvigs analy-
se i DgF II, så kan der være tale om en svensk version af en vendisk vise 
der er indgået som den ene komponent i ”Harpans Kraft”. I denne ver-
sion, som er optegnet med melodi, er vi i et ægte poetisk, naturmytisk 
univers (type 3). Fru Malin er ganske vist noget forfængelig, men må som 
giftefærdig kvinde gerne børste hår og sætte en guldkrone på det. Da 
kommer en bejler til hende; hans identitet forbliver en gåde, men efter-
som visen ender under vandet, ”i saltaste flod”, så er der jo nok tale om 
en nøkke eller havtrold. Han har held med at bejle til hende, men undrer 
sig – lige som ridderen i ”Harpans Kraft” – over at hun derpå sørger vildt 
og inderligt, ikke fordi han ikke er rig og trofast, men fordi hun ved at 
hun nu skal til at passere ”den bredaste bro./ Derunder så hvila mina sys-
kon sju.” Han lover at bygge broen om og at beskytte hende på alle tæn-
kelige måder. Alligevel snubler hesten på broen og hun falder lige lukt i 
vandet, ned i forførerens rette element. Og dér forbliver hun, bjergtaget – 
i modsætning til slutningen af ”Harpans kraft”, der med en påvirkning 
fra Orfeus-myten (formentlig via den engelske ballade ”Sir Orfeo”) lader 
en virkelig ridder og bejler spille hende ud af dæmonens magt ved hjælp 
af en magisk harpe.  

Denne vises handling og psykologiske problematik er kernen i Villy 
Sørensens tolkning af naturmytiske ballader som poetiske angstdigte, i 
essayet ”Folkeviser og forlovelser” fra Digtere og dæmoner; det trækker på 
inspiration fra Søren Kierkegaards psykologiske hovedverk Begrebet 
Angest og fra dybdepsykologien, især C. G. Jung. Visen tematiserer den 
angst-for-intet, der rejser sig ved livets store overgangssituationer som 
følge af friheden til at vælge. Overgangen fra ugift til gift, ”forlovelses-
situationen”, er som bekendt den dag i dag forbundet med ritualer og 
angst for fremtiden. Nøkken, der her ganske har overtaget ridderens 
plads i visen, er således forstået et poetisk billede på overgangsfasens 
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dæmoni, ikke nødvendigvis udtryk for tro på dæmonernes realitet. Men 
grænsen mellem type 1 og 3 er flydende.  

”Agneta och havsmannen” (SMB 19), som GSMS har i to smålandske 
versioner (19 A og B), fortæller en mulig fortsættelse til handlingen i 
disse viser. Version 19 A skildrer jomfruens liv under vandet med sin 
bortfører med hvem hun hurtigt får børn. En dag da hun sidder ved vug-
gen og synger, hører hun sin hjembys klokker kime; de giver hende 
længsel efter at vende tilbage til livet på jorden. Ved at love sin elsker at 
vende tilbage til børnene får hun lov til at besøge sin moder i kirken. Hun 
spørger datteren om hvor hun har været i alle de mange år, og lader 
hende straks døbe da hun hører at hun har fået syv sønner med hav-
manden. Denne må derfor vende om med uforrettet sag efter at have op-
søgt hende i kirken hvor alle de små billeder vender sig omkring ved 
hans indtræden. Stærkere end længslen efter børnene, stærkere end hav-
mandens magi, viser dåbsvandet og jordelivet sig at være; og nu har 
Agneta fået kraft nok til at forblive i menneskenes verden, selv om hav-
manden synger: 

 
”Och tänk uppå de store, och tänk uppå de små, 
Och tänk uppå det lilla som i vaggone lå!” 
 Hå! hå! hå! 
”Och tänk uppå det lilla som i vaggone lå!” 
 
”Jag tänker inte på de store, och inte på de små, 
Och inte på det som i vaggone lå!” 
 Hå! hå! hå! 
”Och inte på det som i vaggone lå!” (strofe XI og XII, visens abrupte 
slutning)  
 

Den svenske vise er, således forstået, en efterreformatorisk efterklang til 
de middelalderlige viser om nøkker og bjergtagning, ikke en skillingsvise 
fra 1700-tallet, som danske forskere har ment; den svenske folkeoverleve-
ring sætter alvorlig tvivl om denne teori. Som efterklangsvise falder den 
uden for de balladeske modi (den er hverken tragisk, komedielignende, 
heroisk eller satirisk); dens omkvæd er også specielt. Den falder også 
uden for de fem naturmytiske kategorier: det er en protestantisk mora-
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litet der kan regnes for en sjette type, selv om den kan have en vis lighed 
med type 2.17  

At viser om bjergtagning også kan anvendes til eksistentiel socialkritik 
(type 4), kan vi demonstrere ved balladen ”Den bergtagna” (SMB 24); 
den er repræsenteret i GSMS med tre versioner, hvoraf to er fra Småland, 
bl.a. 24 K. I visen bjergtages en jomfru af en bjergmand, og med ham får 
hun hastigt en 7–8 børn i bjerget. Da hun forsøger at undslippe til sine 
forældre, henter trolden hende brutalt til ’hjemmet’ hvor hun i fortvivlel-
se drikker sig ihjel (SMB 24 A, B, L, M, N osv.) eller til endelig fortræng-
ning af sit fortidige jordeliv (24 C, D og J). Disse versioner skildrer i ekso-
tisk hamm et ægteskab og et kvindeliv der bliver ødelagt af en voldelig 
ægtemand; måske er der også et skjult klasseperspektiv i visen hvis vi 
med Olaus Petri tolker ”bjerget” som billede på den onde rigmands op-
højede bolig.  

Den smålandske version, der er optegnet efter proletaren Pika Svens 
sang, vender i så fald op og ned på dette, idet den skildrer en bergar, en 
bjergtrold, der brændende ønsker sig en smuk kongedatter, altså en høj-
statuskvinde. Han får råd fra sin moder om hvordan han skal skaffe 
hende til kone. Hun anviser ham metoden at røve hende mens hun står 
ubeskyttet på kirkegården. Han bortfører hende ved at bære hende hjem, 
og moderen glæder sig over at have fået sådan en fin og fornem sviger-
datter. Efter syv barnefødsler får pigen allernådigst lov til at besøge sin 
fader en enkelt gang. Men da hun overtræder bergarens forbud imod at 
røbe hvor hun har befundet sig, slår han hende ”med appelquist”, så hun 
falder ind imod faderens brøst, og manden bærer hende tilbage til 
bjerget. Her bliver børnene bare så glade for at have fået deres mor igen. 
Om hendes videre skæbne melder visen intet.  

I denne ballades skildring af troll kan man måske se den femte type, 
dvs. en skildring af en etnisk særgruppe som savner social status, må 
røve deres koner og kender til trolddom. Om troll så ligefrem er samernes 
forfædre, som Hyltén-Cavallius antog, er jo et andet spørgsmål.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

17  Version B er udførligere, men med samme hovedforløb, bortset fra at en afsluttende 
strofe efterlader en vis sympati med havmanden som er ilde stedt uden en mor til sine 
børn: ”Och huru skall jag väl en annan få?” I dåbsscenen, der foregår foran alteret lige-
som ved et bryllup, får Agneta et nyt navn; på den måde kommer versionen i nogen 
grad uden om det pinlige spørgsmål om hun da ikke allerede var døbt én gang (gen-
dåb var voldsomt tabuiseret af Luther). Eva Kjellander (2008) argumenterer i sin artikel 
”Den erotiske spelmannen”, i denne antologi for en anden tolkning af visen.  
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Vi har nu set alle fem mentalitetshistoriske anskuelseformer realiseret i 
balladens og i den lyriske vises nøkkefulde verden (se oversigt ovenfor). 
Mest udbredt er type et og tre, ofte i kombination, sådan som man netop 
ville forvente at se det i en kunstform, hvor betydelige men anonyme 
musikere/digtere komponerer med naturmytiske trosformer i et billed-
sprog der både har den orale traditions tyngde og den høviske kulturs 
lethed. Det ser vi bl.a. i nogle versioner af den tryllevise som er talrigest 
repræsenteret i GSMS; her ligger der elleve versioner, fire fra Småland, 
mens tre er oversættelser til engelsk, nemlig af: 

Harpans kraft 
Bortset fra den netop omtalte ”Näcken bejlare” så har samtlige versioner 
af ”Harpans kraft” en virkelig ridder i bejlerens rolle, nøkken eller hav-
manden i modstanderens;18 jomfruen står i sin ’forlovelsessituation’ imel-
lem disse to mandlige aktører. Om årsagen til hendes store kvide siger 
hun enten at hendes fem søstre, da de var i samme situation, blev opslugt 
af Lillas å da de red over Bredebro (version ’B’, sunget af Pika Sven, SMB 
22 N), eller at hun er blevet spået at hun skal tages med af nøkken ned i 
Linlaga å (version ’A’, trykt som SMB 22 O – uden melodi; i GSMS er den 
optegnet med melodi). Vi kan påvise type 1, 2 og 3 blandt versionerne til 
denne vise. 

Version ’A’ er ikke nogen typisk version af ”Harpans kraft”, for selve 
handlingens dramatiske og eksistentielle kerne er forsvundet eller forud-
sættes snarere bekendt; i stedet er opstået en sen (protestantisk) metavise 
som har to scener: den første er et ganske interessant psykologisk portræt 
af en anfægtet kvinde, som er meget bange for at drage over en vis bro; 
hendes ægtemand har en længere samtale med hende for at forstå år-
sagen til hendes kvide: Det er ikke fordi hun savner sin far og mor, ej-
heller begræder hun dagen hvor hun blev stor; det er ikke fordi hendes 
kinder ikke mere er så røde, og ej heller fordi hun ikke længere er mø 
(aha, normalt er hun jomfru og skal over åen for at holde bryllup); det er 
slet ikke fordi hun er ked af at være blevet fæstet, nej, hun sørger fordi 
man har spået hende at nøkken skal tage hende ned i Linlaga å. Derfor 
lover ægtemanden at han vil udbygge broen over den pågældende å, og 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
18  Undtagen version ’C’ (SMB 22 M) hvor modstanderen mærkeligt nok er en havfrue. 

Muligvis er der tale om en krydsning med SMB 23, ”Havfruns tärna”, hvor en havfrue 
røver en jomfru og gør hende til sin tjenestepige. Det lykkes dog ikke her, for ridderen 
spiller også i denne version sin jomfru ud af vandvættens arme, og hun klager over at 
han endda ”har [...] spelat barken af all min träd!”  
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hun beder ham desuden om at forsyne sig med sin guldharpe og spille 
på den mens de passerer den. I anden scene tager ridderen harpen frem 
midt på broen, og hans harpeslag medfører at nøkken først sætter sig på 
vandet og ler, så bliver den ked af det, og den græder da den hører end-
nu mere. Ved det fjerde slag på guldharpen springer den hastigt bort 
under vandet, og problemet er løst næsten før end det opstod fordi den 
trofaste og kaldsbevidste ægtemand udviste rettidig omhu. Visen slutter 
kristeligt og fromt: 

 
’Och guldharpans bön, som så kosteligen ljöd, 
Hon frälsade mig utur sorg och stor nöd!’ 
Min hjerteligen kär, hjerteliga kär, 
Håller eder uti vål-tro, i väl-tro! (strofe XX) 
 

Version ’B’ er en klassisk version af den gamle ballade ”Harpans kraft”, 
betitlet ”Herr Peder och Hafsmannen”, selv om hun falder i rindende 
vand under ”den breda bro”, lige som hendes søstre. Ridderen lover i 
høviske vendinger sin hysterisk sørgende forlovede at være hende nær, 
sammen med alle sine mænd, når de skal passere broen. Sangeren har 
haft behov for et indføre et særligt fænomen for at forklare at hun så 
alligevel falder uhjælpeligt i vandet: En hjort med forgyldte takker – 
vanddæmonens hjælper – lokker ridderens mænd på afveje så de mister 
kontrollen over broen:19  

 
Och hästen han samm och sadelen flöt, 
Och jungfrun kom i hafmannens sköt. 
Min hjertans allerkärest, 
Hvarför sörjen I då? (strofe XIV)  
 

Havmanden skal her mere forstås som en satanisk, kvinderøvende 
dæmon end naturvætte, og den følgende scene hvor ridderen spiller sin 
jomfru ud af havmandens magt er givetvis en dramatisk kamp imellem 
det Gode og det Onde. Dermed er vi i en senmiddelalderlig dæmonvise 
(type to). Interessant er det i vor sammenhæng at redskabet til denne 
kamp er et musikinstrument, men et andet end det som normalt var i 
nøkkens besiddelse (harpe, ikke fiol); men det er alligevel en voldsomt 
dæmonisk form for musik der anvendes i kampen mod det ondes magt:  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

19  Denne detalje, som vel nærmest hører til i balladen ”Florens och Benedikt”, kendes 
også fra version ’C’; det kan tyde på at den hører til en smålandsk distriktversion.   
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Han spelade i vrede, han spelade i list, 
Så fåglarne sjöngo som sutto på quist. 
 
Han stämma hon var både ljuvlig och söt 
Att Hafmannen genast på vattnet uppflöt.20 (strofe XVI og XVII) 
 

Ridderen kræver at havmanden også slipper jomfruens to søstre, og med 
inkremental repetition derefter alle fem; samtidig med repetitionen stiger 
den magiske effekt af hans harpespil med overnaturlige virkninger til 
følge: 

 
Han spelade i vrede, han spelade dermed, 
Så hornen de lossna’ af de raskaste fä. (XX) 
 
Han spelade i vrede, han spelade dermed, 
Så barken han flöj af de färskaste träd’. (strofe XXIII) 
 

Da det ikke er nok, så spiller han med en anden stemning, muligvis den 
der er kendt som rammeslag (jf. Morten Levy, 1974): 

 
Han spelade likväl till strängen [qvinten] han sprang, 
Sedan fick hans harpa en annan klang. 
 
Sedan fingo de alla hvardera sin man, 
Se’n firade det bröllopp, de säger jag försann. 
Min hjertans allrakäraste, 
Hvarför sörjer I då? (XXV og XXVI)21 
 

Denne ballade har bevaret sin dramatiske magi og en billedlig skønhed, 
der gør den spændende, selv for nutidige tilhørere. Med sin særprægede 
melodi kan man udmærket forestille sig den opført i dag, hvadenten den 
skulle blive opdaget af folkemusikere eller af et af de moderne verdens-
musikorkestre som er begyndt at indspille gamle ballader med nye in-
strumenter.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

20  Her er der sikkert en hentydning til den såkaldte hekseprøve: Mistænkte hekse kunne 
blive smidt i vandet og var renset hvis de sank, skyldige hvis de flød ovenpå. 

21  Den optegnede melodi er værd at studere nærmere; så vidt jeg kan vurdere er den 
særpræget. Optegnelsen udsættes for kritik i SMB (se note til SMB 22 N). Den er 
indspillet af Folk och rackare. 
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* * * 
 
I första delen av denna artikel närmar sig Sigurd Kværndrup inter-
medialitetsproblematiken från en mentalitetshistorisk utgångspunkt. I det 
här sammanhanget redovisar han fem olika förklaringsmodeller som på 
olika sätt kan knytas till den naturmytiska visans värld.22 Kværndrup 
vidgar det här perspektivet till att även omfatta melodier och ställer den 
stora och avgörande frågan om man också kan konstatera några 
signifikanta musikaliska skillnader inom ramen för de här modellerna. 
Men denna grundläggande frågeställning kan lika gärna utökas till att 
gälla de flesta balladtyper. Inledningsvis måste vi konstatera att ett 
myller av källkritiska problem omedelbart infinner sig. 

Textbyggnaden är vismelodiernas ryggrad. En melodityp kan före-
komma till de mest skilda stroftyper och melodin kan ibland anpassas till 
en text av den folkliga sångaren. Men i det här sammanhanget måste vi 
acceptera uppfattningen om att en balladtext ursprungligen knutits till en 
specifik melodi. Detta skulle i så fall motsvaras av det fenomen som inom 
dansforskningen benämns egenmelodiform och som helt enkelt utgår ifrån 
att en dans enbart har traderats till varianter på samma melodi.23 För 
ballader kan man primärt notera en nära förbindelse mellan textens 
meter och de melodiska formlerna, men det är helt enkelt mindre vanligt 
att en viss melodityp är knuten till en viss texttyp.24 Melodier har ändrats 
och anpassats genom tiderna och eftersom endast texter finns bevarade 
från äldre tid är naturligtvis denna utveckling svår att analysera. När det 
gäller ballader vet vi med stor säkerhet att inte endast förändringar i den 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

22  1. De længelevende fremmede er naturvætter, knyttet til den gamle asatro og ikke be- 
  stemt af et moralsk univers, men af naturfænomener (jf. Hyltén-Cavallius). 

2. De længelevende er udsat for en senkatolsk, dualistisk omtolkning; de opfattes 
 bibelsk som dæmoner og kan bruges til moralske eksempler (jf. Vedel og Lewis). 
3. De længelevende er poetiske billeder, f.eks. til afspejling af menneskelige egen- 
 skaber, ofte benyttet til at illustrere kriser og angst (jf. Vedel og Villy Sørensen). 
4. De længelevende er dele af et folkeligt, socialkritisk billedsprog (jf. Olaus Petri). 
5. kategori jætter og troll er omtolkninger af etniske kategorier, urgoter og - samer. 

23  Bakka, red. Nordisk folkedanstypologi. En systematisk katalog over publiserte nordiske folke-
danser, 1997, s. 14. 

24  Förhållandet mellan textens meter och de melodiska formlerna har bl.a. behandlats av 
Margareta Jersild i flera artiklar av vilka kan nämnas ”Ballader i skillingtryck. Om 
interaktion mellan tryckt text och muntligt traderad melodi” i Noterat 13 (2005), ”Strof-
variationer i balladmelodierna” i Noterat 10 (2002), samt ”Balladmelodierna och evolu-
tionismen” i Om Tobias Norlind – en pionjär inom musikforskningen (2004). 
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ursprungliga melodin gjorts, utan att även en melodi till en viss text er-
satts med en helt annan. Härvidlag uppvisar också de olika balladtyper-
na en del intressanta skillnader. Egenmelodiformer tycks vara något mer 
utbredda bland legend- och naturmytiska visor i jämförelse med riddar-
visorna. Minst frekvent är denna koppling bland skämtvisorna.25  

Det andra problemet gäller själva källmaterialet i sig. Det är naturligt-
vis en omöjlig uppgift att rekonstruera balladmelodierna i deras ur-
sprungliga skick. Från medeltiden föreligger inga som helst belägg och 
fram till 1700-talets slut finns endast några enstaka melodier nedteckna-
de. Först under 1800-talet började man långsamt intressera sig för melo-
dierna. Av dessa belägg är det naturligtvis svårt att dra några slutsatser 
om hur man sjöng balladerna i äldre tider. De flesta uppteckningar från 
1800-talet är friserade såväl harmoniskt som rytmiskt och i de flesta fall 
inlemmade i ett traditionellt dur- och molltänkande. Vid olika utgivning-
ar av ballader kom ytterligare bearbetningar att ske, allt för att normställa 
musiken, varför den ursprungliga melodin vid flera tillfällen förvanskats. 
Denna problematik har elegant formulerats av Jan Ling i Levin Christian 
Wiedes vissamling. En studie i 1800-talets folkliga vissång (1965): 

 
Många osäkra faktorer vidlåder melodierna i 1800-talets folkliga 
svenska visa på grund av deras alltför schematiska notering. Den 
fixering av melodin, som en enstaka nedtecknad version innebär, är 
en godtyckligt vald projicering av den ständigt varierande musikalis-
ka organism, som vismelodin utgör i en levande folkmusiktradition. 
[---] 
Uppteckningarna är ur denna synpunkt förvillande, då de framstår 
som slutgiltiga dokumenteringar, medan de i själva verket är 
schematiseringar av ett mycket komplicerat och variabelt musikaliskt 
förlopp. De förverkligar inte melodins rytmiska förändring och dess 
anpassning till textens förlängning eller förkortning, ej heller 
intonationsavvikelser annat än i form av växlande notering av ett 
intervall.26 
 

Försöken att vaska fram och beskriva de nordiska folkvisornas tonförråd 
går som en röd tråd genom både forskning och utövande från början av 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

25  Det råder ingen tvekan om att skämtvisornas melodier är av rätt olika slag. Några har 
likheter med äldre balladmelodier, medan andra ansluter sig till vispolskor och yngre 
dans- eller sångleksmelodier. 

26  s. 65 
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1800-talet till långt fram under 1900-talet.27 Den tyske organisten Johann 
Christian Friedrich Hæffners (1759–1833) idéer om en ren mollskala, som 
är densamma i både uppåt- och nedåtgående rörelser, om svävningar och 
alternerande sexter blev tongivande för den fortsatta forskningen.28  

 
Den gamla nordiska skalan är: d, e, f, g, a, b, c, d upp- och nedåt; så 
vidt den nämligen på klaveret kan uttryckas; ty äkta sångare och 
sångerskor bland allmogen, på hvilkas öron den moderna musiken ej 
haft någon inflytelse, taga i denna skala, efter hvad man kunnat iakt-
taga, tonerna b och c högre än vi. Huru de öfriga tonerna sväfva, kan 
jag ej än ännu med säkerhet säga. Man borde, för att fullkomligt be-
stämma skalan, hafva hört och jemfört folksången i de flesta av rikets 
provinser. Undersökningen vore intressant. Men till att anställa den 
är jag för fattig, och hvem vill väl bestå kostnaden?29 
 

Karl Valentin (1853–1918) betonar också i sin undersökning från 1885, 
Studien über die schwedischen Volksmelodien, molltonartens betydelse för 
den vokala folkmusiken.30 Hæffners komparativa perspektiv förebådar 
den jämförande folkmusikforskning som länge kom att bli en domineran-
de skola. ”Hela den skandinaviska sången” präglas enligt Hæffner av lik-
artade tonala strukturer och dessa tankar präglade så småningom den 
konstmusikaliska omvärldens uppfattning om den nordiska tonen hos klas-
siska tonsättare som Grieg, Nielsen, Sibelius och Alfvén.31 I en liknande 
anda presenterade den excentriske upptecknaren Carl-Eric Södling 
(1819–1884) en systematisk ordning omfattande tio tonskalor inom vilken 
all ursprunglig nordisk musik skulle kunna infogas.32 Både den danske 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

27  ”Folkvisor” är här mer eller mindre synonymt med ”ballader”. 
28  Hæffner, som redigerade melodibilagan till Geijer-Afzelius berömda samling Svenska 

folkvisor från forntiden (1814–1818), beskriver alltså ett d-modus med tonen d som 
grundton innefattade tonerna d, e, f, g, a, b, c, där b och c ofta togs i överkant. Detta 
stämmer ganska väl med sentida inspelningar och uppgifter från upptecknare, där 
särskilt septiman och tersen ofta är svävande.  

29  Hæffner, Svea: Tidskrift för vetenskap och konst, 1818. Avtryckt i tredje delen av Geijer-
Afzelius, Svenska folkvisor från forntiden, II, s. 7–14. 

30  Valentin, 1885, s. 21: ”Es ist mehrfach hervorgehoben worden, dass die nordischen 
Lieder ein auffallend melancholisches Gepräge tragen und sich mit Vorliebe in den 
Molltonarten bewegen.” 

31  Margareta Jersild har behandlat den nordiska tonen i artikeln ”Finns den Nordiska folk-
sångens egna scala? Om tonförråd och skaltyper i svenska balladmelodier” i Festskrift 
till Finn Mathiassen, 1998. 

32  Se vidare min artikel ”En verld för sig sjelf”, denna antologi. 
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kompositören och folkmusiksamlaren Andreas Peter Berggreen (1801–
1880) och Edvard Grieg umgicks med liknande tankar.  

Under påverkan av den danske organisten, kompositören och musik-
forskaren Thomas Linneman Laub (1852–1927) utvecklades en annan tra-
dition som anknöt balladmelodierna till den gregorianska kyrkosången.33 
Dessa teorier har haft en stark förankring i Danmark ända fram i våra 
dagar.34 I Nordisk familjeboks (1908) artikel över ”folkvisor” (ballader) 
finns liknande tankegångar i avsnittet om melodier: 

 
Undersökningarna om denna ymniga sångmusiks uppkomst ha 
hittills icke nått fram till några säkra resultat. Beträffande en så viktig 
och oss näraliggande grupp som de nordvästeuropeiska balladmelo-
dierna från medeltiden kan dock numera med ganska stor visshet 
sägas, att de mestadels diktats inom riddarklassen och icke af all-
mogen, fastän de hos den senare trofast bevarats. Med sina enkla, 
stora, rena linjer äro de i själfva verket att betrakta som alster af sin 
tids högsta musikaliska odling. De bära omisskännliga vittnesbörd 
om en gemensam och nära frändskap med den allhärskande gregori-
anska kyrkosången, som då (under 1200–1400-talen) stod i sitt högsta 
flor och sedermera i de germanska länderna affödde den lutherska 
koralen. Detsamma gäller om medeltidens religiösa folkvisor. Lik-
som kyrkosången åsyftade balladsången icke konstnjutning eller 
psykologisk utmålning, utan nöjde sig med att anspråkslöst pryda 
och frambära texten, som starkt tog åhörarnas naiva sinne fånget; 
däraf hängifvenheten i dessa melodier. Den världsliga balladsången, 
ehuru lämpad efter fast versrytm och afsedd att utföras under stilla 
ringdans (med en föresångare och de öfrige som korus deltagande i 
omkvädet), nyttjade tydligtvis samma tonsystem som de gregorian-
ska melodierna, hvilka dock voro diktade till prosatext och rörde sig 
i fritt böljande rytm samt vidtomspännande koloratur. Hos bägge-
dera samma tonarter, samma sätt att bygga upp melodigångar, sam-
ma kännetecknande figurer och formler. Emellertid mångfaldigade 
sig balladmelodierna hos olika folk och fingo särtycke äfven i olika 
bygder där inom, medan texten kunde vara gemensam för flera na-
tioner. Så hände äfven, att visor anpassades efter befintliga melodier, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

33  Laub, ”Vore folkemelodiers oprindelse”, i Dania, 1893. 
34  Bland många har bl.a. J. Ling ställt sig tveksam till att söka balladmelodiernas rötter i 

den gregorianska kyrkosången – se vidare Ling, 1965, s. 66: ”Inom dansk forskning har 
huvudspörsmålet varit relationen mellan den gregorianska sången och den till balla-
den knutna melodifloran. Resultaten av alla dessa undersökningar är delvis förvirran-
de och motsägande och har knappast fört oss närmare problemets lösning.”  
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eller att sådana anpassades efter nydiktade visor. Under den långa 
tid, som balladmelodierna sedan lefde kvar uteslutande hos bonde-
klassen, ändrade de småningom karaktär, deras tonarter modernise-
rades efter våra nyare, på 1600-talet införda, de melodiska fraserna 
anpassades efter nya mönster. Helt visst har äfven i en mängd fall 
upptecknaren, förledd af sitt vid det moderna tonsystemet vanda 
öra, missuppfattat de ålderdomliga melodigångarna. Likafullt åter-
finner man exempelvis i de gamla svenska folkvisor, som samlats, 
icke sällan kyrkotonarter och vida oftare spår af sådana. Talrikast 
förekommer en med den doriska tonarten befryndad grundtyp (t.ex. 
i melodien till ”Liten Karin”); därnäst är den lydiska typen vanlig, i 
synnerhet i senare visor och danslekar. 
 
[---] 
 
Genom förtrogenheten med balladernas melodiskatt har vårt landt-
folks inneboende musikaliska begåfning utvecklats, och frukten har 
blifvit icke blott en rikedom af fagra dansmelodier, utan ock säreget 
sköna folkvisor af mindre strängt arkaiskt tycke än många bland de 
medeltida. Den danska och den tyska visan ha öfvat en viss inverkan 
på den svenskas utveckling. I enlighet med den nordiska naturens 
vemodsdrag gå våra äldre och yngre folkvisor helst i moll. Melodier-
na äro genomgående sångbara, sakna utsmyckningar och röra sig 
mest i sekund- eller tersintervaller; därnäst förekomma ofta kvart-
språng, äfven kvintsprång och på sin höjd sexter. Modulationen sker 
alltid till dominantens tonart eller till parallella (dur- eller moll-), ton-
arter. Efter första satsen förekommer vanligen ett halfslut på domi-
nanten. Melodierna börja mestadels med upptakt och sluta vanligen 
på tonikan, med föregående septima eller sekund. Sällan brukas and-
ra än jämna taktarter.35 

 
En hel del av de tankar som framförs i det här båda avsnitten har natur-
ligtvis blivit rejält patinerade med åren, men redan här aktualiseras alltså 
en del problem kring den avgörande frågeställningen om melodiernas 
anknytning till specifika texter.  

Ett tredje källkritiskt problem rörande melodierna handlar om rytmi-
ken. Inom dagens melodiforskning försöker man undvika begreppet takt 
och definierar istället indelningen i termer som ”tvåtidig” och ”tretidig” 
mätning. Bland balladmelodierna tycks en tvåtidig mätning dominera 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

35  Nordisk familjebok, andra upplagan 1904–1926, band 8 (1908) s. 805–806. 
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över den tretidiga. Även när det gäller rytmiken var Hæffner långt före 
sin tid och sammanfattade problemet i följande kärnfulla kommentar: 

 
De gamla i sina samkvämer eller krets frågade fan efter takten, de 
behöll blott melodin och utvidgade takten efter stavelserna.36 
 

Det som Hæffner reagerade på var att balladerna inte lät sig delas in i 
metriska scheman. Istället fick rytmen och melodin följa orden. Under 
1800-talet och långt in på 1900-talet var man dock vid upptecknandet av 
ballader angelägna att pressa in dem i speciella taktarter. För melodi-
forskningen kom så småningom det klingande materialet att vara av be-
tydligt större värde än noterna. Genom 1900-talets inspelningar har ovär-
derliga kunskaper kunnat läggas som ett raster över 1800-talets upp-
teckningar. Här får vi en direkt bild över avvikelser från traditionella in-
tervall och rytmiska nyanser, som aldrig kan återges med traditionell 
notskrift. Med stor tydlighet framgår att melodierna inte självklart låter 
sig pressas in i en dur- och molltonalitet, såsom många av 1800-talsupp-
tecknarna gärna försökte. De intervall som så många ansåg vara orena 
eller ville implementera i olika kyrkotonartskalor var i själva verket 
kvartstoner. Med utgångspunkt från Jan Lings sammanfattning över melo-
distrukturerna i sin studie över Levin Christian Wiedes vissamling låter 
sig balladmelodierna istället indelas i två stilskikt eller huvudkategori-
er:37 

 
1. Ett äldre stilskikt som kännetecknas av trång ambitus, kvint 

till oktav, formelartad eller recitativisk melodik samt en moll-
artad skaltyp som ofta saknar det sjätte tonsteget och vars 
septima varierar mellan stor och liten. Oktavramen utgöres av 
e'-e" och de kvantitativt framträdande tonerna är h resp. a-h. 
Den rytmiska organisationen ansluter sig till knittelversens 
meter med fyra rytmiska accenter i varje motiv, motsvarande 
versradens fyra höjningar. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

36  Brev till A. A. Afzelius 12.6.1814. Citerat efter Dal, Nordisk folkeviseforskning siden 1800, 
1956, s. 136. 

37  Ling, 1965, s. 78f. 
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2. Det andra stilskiktet består av melodier med en ambitus från 
oktav till duodecima, harmoniskt koncipierad treklangsmelo-
dik, skaltyper dur eller moll. Kvantitativt framträdande toner 
är grundtonen och dess ters eller kvint. Durmelodierna synes 
tillhöra en markant yngre genre, delvis med kromatiska in-
slag, som röjer utvikningar mot såväl dominant som subdo-
minantsidan i ett latent harmoniskt förlopp. Uppbyggnaden 
följer ett konventionellt, åtta-taktigt periodmönster. Ornamen-
teringen tyder på en inverkan från förklassisk melodik. 

 
Lings kategorisering av balladmelodierna kan tämligen enkelt samman-
föras med ett mer stilistiskt perspektiv knutet till själva performansen. 
Med utgångspunkt i olika traditionsinspelningar presenterade jag i bör-
jan av 1990-talet ett antal mer eller mindre gemensamma och självklara 
uttryck för den folkliga sången i Skandinavien:38 

   
1. Personlig grundpuls 
Man sjunger balladen eller visan i sitt eget tempo. 
 
2. Frimetrisk rytm 
Melodin går inte självklart att pressa in i specifika taktarter. 
 
3. Egen grundton 
Sångaren sjunger i ett naturligt röstläge, oftast med sin egen 
talröst. 
 
4. Oegaliserad klang 
Röstskarvar och klangskillnader betonas istället för att under-
trycka. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

38  Detta försök till beskrivning av själva performansen i den skandinaviska folkliga 
sången sammanställdes med praktiska exempel i kompendiet Några parametrar för den 
folkliga sånggestaltningen i Skandinavien (1991), som så småningom ingick i kurslitteratu-
ren för Folkmusik i Norden. Denna kurs hölls först på Högskolan i Dalarna, men över-
gick 1998 till Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Denna beskrivning bildade också i 
en vidare mening bakgrund till serien Europeiska sångtraditioner i Sveriges Radio P2 
(1998–1999). 
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5. Ej vibrato eller ”svällande” dynamik 
I den mån vibraton förekommer är de ett naturligt och många 
gånger av ålder förekommande ”svaj”.  
 
6. Nasal klangplacering 
Röstklangen placeras ofta långt fram i munhålan. 
 
7. Markerade tonansatser och tydliga avsatser 
 
8. Glidande intonation 
Ofta ”upphämtingar” (glissando) underifrån. Ibland intonation 
med glidningar uppifrån och ner. 
 
9. Vokaliserade konsonanter 
 
10. Betoning av för- och efterslag 
 
11. Accentbetoningar 
 
12. Ornament 
Olika typer av syllabiska, neumatiska och melismatiska ut-
smyckningar. 
 
13. Frasering på sångmotiven 
Ett motiv utgör den del av melodin som sträcker sig över en 
strofrad. Dess längd är helt beroende av textradens längd. 
 
14. Korta toner – kortare ; längre toner – längre 
 
15. Objektiv texthantering 
Handlingen förmedlas av en objektiv berättare, som inte tillåter 
sig några dramatiska utspel eller teatraliska åthävor. 
 
16. Stabila och variabla tonplatser 
Referenstoner: grundton, sekund, kvint och oktav – tonplats 1, 
2, 5 och 8. Variabla toner (kvartstoner): ters, kvart, sext och sep-
tim – tonplats 3, 4, 6 och 7. 
 
17. Pendlande – vandrande tonalitet 
Olika fraser eller motiv kan ha olika grundton (skilda motiv-
modus). 
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Dessa tankar om den folkliga sånggestaltningen har också ingående un-
dersökts och beskrivits av inte minst Susanne Rosenberg i Med blåtoner 
och krus. Ett kompendium om äldre folklig sång i Sverige (1993) och Ulrika 
Gunnarsson i Häxgnägg och pärlband – en folklig sångskola (2006).  

Trots alla dessa källkritiska problem, inte minst med egenmelodi-
formerna, kan man dock inte utan vidare avfärda Kværndrups fråge-
ställning. Det finns faktiskt en hel rad intressanta exempel på problemets 
komplexitet. Vi har, som vi redan konstaterat, ytterst få balladmelodier 
belagda före år 1800, men en självklar förutsättning för att få ett längre 
perspektiv på en balladtexts anknytning till en specifik melodi är just att 
vi kan utgå från en förhållandevis tidig källa. I den s.k. Palmsköldska 
samlingen (ca 1600) finns balladen ”Den förtrollade barnaföderskan” 
(SMB 14) återgiven med melodi.39 Det betyder att vi här har ett av våra 
tidigaste melodibelägg överhuvudtaget när det gäller ballader. Om man 
jämför denna källa med en uppteckning från 1800-talet och inspelning 
från 1900-talet finns det åtminstone visst fog för tanken på traderade 
egenmelodiformer. 

 
Bild 1: Melodi till balladen ”Den förtrollade barnaföderskan” ur Palmsköldska samlingen 
från ca 1600. 

 
Melodin är här transkriberad från originalet av musikforskaren Carl-
Allan Moberg. Det kan vara intressant att notera att vi i ett av våra tidi-
gaste belägg överhuvudtaget har en melodi med omisskännlig tretidig 
mätning. Just denna metriska indelning är inte ovanlig bland de natur-
mytiska visorna. Detta borde också vara en av flera grundläggande indi-
katorer för den här balladmelodin om den överlevt i den muntliga tradi-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
39  UUB: Palmsköld 395. 
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tionen och upptecknats längre fram i historien. Låt oss jämföra den här 
melodin med en uppteckning från byn Västrahult i Hults socken i Små-
land från 1811.40 
 

 
 

Bild 2: SMB 14 B. Avskrift av melodi, upptecknad 1811 av C.V. Westerling efter majorskan 
Ulrika Westerling i Hults sn, Småland. KB: S 163:121, Drakes samling. 
 
Här återkommer melodin i en något annorlunda form, men med klara 
likheter i jämförelse med det Palmsköldska exemplet. Ambitus, de strof-
radiska melodimotiven och den tretidiga mätningen påvisar ett omiss-
kännligt släktskap. Dessa båda exempel kan i sin tur jämföras med en 
transkription efter en traditionsinspelning med den kända folkliga vis-
sångerskan Svea Jansson (1904–1980) från Nötö, Nagu i Åbolands skär-
gård: 

 

Bild 3: Melodi till vissångerskan Svea Janssons variant av ”Den förtrollade barnaföder-
skan”. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

40  KB Vs 2:1, s. 535–537 (text) och KB S 163 (Drake), nr 121 (melodi). Melodin är med 
största sannolikhet upptecknad av C.V. Westerling. 
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Svea Janssons variant av ”Den förtrollade barnaföderskan” är transkribe-
rad av Märta Ramsten efter Sveriges Radios traditionsinspelning (1959).41 
Om man jämför denna ballad med de båda tidigare ser man att text-
versionerna inte skiljer sig så mycket åt, bl.a. är omkvädena ”Allt under 
den linden så gröna” och ”I riden så varliga genom lunden med henne” 
mer eller mindre identiska, vilket naturligtvis är märkligt i muntligt 
traderade varianter som ligger så långt ifrån varandra både tidsmässigt 
och geografiskt. Den ursprungliga melodin har förvånande nog en hel 
del gemensamt med Svea Janssons variant, inte minst i den rytmiska 
strukturen och frasernas slutfall (kadenserna). 

Med utgångspunkt från det ovan anförda exemplet kan man reflektera 
över två av de ballader som Kværndrup anför som exempel i sina förkla-
ringsmodeller till den naturmytiska visans värld. Det första av dessa 
gäller balladen ”Näcken bejlare”,42 som enligt Kværndrup är ”en atypisk 
variant av SMB 20” och som enligt hans modell – ”fem muligheter for 
skildring af det fremmende” – är ett exempel på typ 3: ”De længelevende 
er poetiske billeder, f.eks. til afspejling af menneskelige egenskaber, ofta 
benyttet til at illustrere kriser och angst.” I versionen av ”Näcken bejlare” 
befinner vi oss enligt Kværndrup i ”et ægte poetisk, naturmytisk uni-
vers.” Detta skall ställas i jämförelse med balladen om ”Agneta och havs-
mannen” (SMB 19) som i GSMS förekommer i två småländska versioner 
och som enligt Kværndrup är ett exempel på en efterreformatorisk efter-
klang till medeltidens visor om bergtagning. Här handlar det om en bal-
lad som faller utanför de fem modelltyperna och som i sin form kan 
sägas utgöra en sjätte och således också, rent historiskt, mycket yngre 
typ. Det första omkvädet – ”Vaker upp mina redeliga drängar” till 
”Agneta och havsmannen” tycks dessutom vara inlånat från ”Staffans-
visan” (SMB 39).43 Om man antar att de båda balladerna traderats i en nå-
gorlunda enhetlig egenmelodiform, enligt exemplet med ”Den förtrollade 
barnaföderskan”, borde melodierna avspegla något av denna skillnad. 
Enkelt uttryckt borde melodin ”Näcken bejlare” ha alla de karaktäristiska 
och stiltypiska dragen för en äldre balladmelodi med trång ambitus, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

41  Inspelningen gjord av Matts Arnberg 1959. Samma ballad upptecknades även av Greta 
Dahlström 1923. Det är denna version som är återgiven i SMB. 

42  Bejlare betyder ’friare’. 
43  Detta gäller även den av Kværndrup i denna artikel utredda visan ”Näcken och hans 

öfvergivna brud”. Textraden: ”Det är väl intet dagen, fast jungfrun tycker så, Det är 
den lilla stjernan som för dagen plägar gå” återkommer i flera Staffansvisor. 



 

371 

formelartad eller recitativisk melodik och en mollartad skaltyp. I gengäld 
borde melodin till ”Agneta och havsmannen” återspegla ett betydligt 
yngre melodiskikt. 

 
 

 
Bild 4: Melodi ur GSMS (nr 102) till ”Näcken bejlare” (SMB 20 L, ”Näcken bortför 
jungfrun”). 
 

G. O. Hyltén-Cavallius uppteckning av melodin till ”Näcken bejlare” ut-
märkes av alla de för honom så utmärkande kännetecknen med ett skiss-
artat och delvis otydligt original. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas helt. Härvidlag kanske det också är på sin plats att påminna 
om Hyltén-Cavallius våndor vid sina fältmässiga melodiuppteckningar.44 
Bortsett från denna problematik kan man konstatera att melodiomfånget 
i uppteckningen endast är a'-g', alltså en typisk trång ambitus – mindre 
än en oktav. Vidare har melodin ett mollartat a-modus och saknar helt 
den undre septiman – enligt mitt förmenande ett typiskt drag hos äldre 
balladmelodier (jfr melodin till ”Den förtrollade barnaföderskan” från ca 
1600). Med ett fritt förhållningssätt till Hyltén-Cavallius uppteckning 
skulle melodin rekonstrueras på följande sätt: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

44  Se vidare min artikel ”En verld för sig sjelf”, denna antologi. 
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Bild 5: Förslag till rekonstruktion av melodin till ”Näcken bejlare”, GSMS (nr 102) i tvåtidig 
rytm. 
 

 

Bild 6: Förslag till rekonstruktion av melodin till ”Näcken bejlare”, GSMS (nr 102) i tretidig 
rytm. Båda rekonstruktionsförslagen är transkriberade av Magnus Gustafsson och Marie 
Länne Persson. Det tretidiga alternativet förefaller vara det mest sannolika och denna form 
visar tydligt släktskap med de äldre tretaktsmelodier som ofta är knutna till just natur-
mytiska ballader (jfr melodivarianterna till ”Den förtrollade barnaföderskan”). 
 
I SMB finns åtta olika melodiuppteckningar till ”Agneta och havsman-
nen”. Dessa avviker mer eller mindre tydligt från varandra och man kan 
med en gång konstatera att det knappast har traderats någon egenmelo-
diform till den här balladen. Alla avtryckta melodier har dessutom en 
typisk durtonalitet och tycks alla vara typiska exempel på det andra stil-
skiktet med en ambitus från oktav till duodecima och med en harmoniskt 
koncipierad treklangsmelodik. Melodin återspeglar alltså väl Kværn-
drups uppfattning om ”Agneta och havsmannen” som varande en betyd-
ligt yngre balladtyp – en visa som egentligen ligger utanför de natur-
mytiska visornas universum även på ett musikaliskt plan. 
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Bild 7: Melodi ur GSMS (nr 98) till ”Agneta går sig på sjöbryggan ut” (SMB 19 A, ”Agneta 
och havsmannen”). Melodin finns endast i GSMS och är således ej återgiven i SMB. 

 
Med hänsyn tagen till alla de källkritiska problem som anförts ovan kan 
man med utgångspunkt från Kværndrups resonemang närma sig 
intermedialitetsproblemet i balladen på flera sätt. Utifrån exemplen ovan 
kan man inte utan vidare avfärda egenmelodiformer knutna till specifika 
texter. Man kan faktiskt konstatera signifikanta musikaliska skillnader i 
förhållande till textens bakgrund. Detta är ett fält som kräver vidare 
forskning.  
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”En verld för sig sjelf” 

Några huvudlinjer i småländskt vis- och 
balladsamlande 

Magnus Gustafsson  

Det finns inga särpräglade småländska ballader. Själva tanken på landska-
pet som en väl avgränsad traditionsenhet är en konstruktion. I det av-
seendet kan inledningen till den här artikeln närmast uppfattas som en 
paradox. Den utgår nämligen från en småländsk vistradition. Men denna 
avgränsning är i första hand knuten till ”det historiska arvet” med land-
skapet som geografisk bas för olika insamlingsprojekt och säger egentli-
gen ingenting om visorna och balladerna i sig. I den svenska nationella 
föreställningsvärlden är idén om landskapet, som själva utgångspunkten 
för en särpräglad kultur och historia, en av de mest seglivade myterna. 
Liknande föreställningar om tydligt avgränsade traditionsenheter har na-
turligtvis också knutits till lägre nivåer än landskapet. Flera av de stora 
insamlings- och uppteckningsprojekten bygger på dessa idéer, inte minst 
Svenska låtar,1 som ju kom att redigeras och struktureras med landskapet i 
centrum. När man beskriver olika visors egenart i generaliserad form, så-
som varande exempelvis typiska Smålands- eller Skånevisor, är detta i 
själva verket en av de mest efterhängsna myterna bland både folkmusik-
forskare och utövare. Etnologen Owe Ronström menar att landskapet 
egentligen inordnar sig i ett system av traditionsenheter på fem nivåer:2 
 

1. Nationen 
2. Landskapet 
3. Bygden (”trakten”) 
4. Byn 
5. Individen 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

1  Andersson, Nils & Olof, Svenska låtar, 1922–40. 
2  Ronström & Ternhag (red), Texter om svensk folkmusik, 1994, s. 22. 
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Detta system har haft ett avgörande inflytande på folklivsforskningen, 
men även på hur gemene man förhållit sig till sin omvärld och sin 
lokalhistoria. Naturligtvis har detta också starkt präglat uppfattningarna 
om folkmusik i Sverige, eller som Ronström uttrycker det: 

 
Man kan faktiskt hävda att om det tidigare inte funnits grund för 
tanken på avgränsade folkmusikaliska traditionsenheter, så har dess 
starka fotfäste i den svenska folkmusikvärlden ändå givit upphov till 
just sådana avgränsade enheter. Ett exempel så gott som något på 
hur verkligheten kan komma att ritas om när den inte stämmer med 
kartan!3 
 

Naturligtvis har många småländska vissamlare varit påverkade av dessa 
tankesystem. Det kan ju verka märkligt att just en av musikens viktigaste 
drivkrafter tycks ha varit denna exotism – en ständigt återkommande 
gammal romantisk barlast med rötter i upplysningsfilosofernas upptäckt 
av naturen, landskapet och folket.  

En av de tydligaste drivkrafterna bakom insamlandet av musik i Små-
land har varit mytologiseringen och exotiserandet av Värend. Här finns 
det klara paralleller med Siljansbygden i Dalarna. Värend har kommit att 
utgöra sinnebilden av Småland i samma utsträckning som Siljans-
socknarna kom att bli arketypiska för hela Dalarna. Dessa båda områden 
kan beskrivas som ett slags folkkulturens epicentra – där invånarna bör-
jade se sig själva i ljuset av författares, konstnärers och kulturpersonlig-
heters ögon. Inom dessa väl avgränsade traditionsenheter skapas sedan 
bilden av en särpräglad historia och kultur, som ständigt får näring och 
återkoppling av den utomstående världens intresse. Det är alltså ingen 
tillfällighet att den helt dominerande delen av småländskt vissamlande 
har ägt rum i Värend.  

 
Värends allmoge anser sig bland Sveriges bondestånd såsom ett av 
försynen utvalt folk, vars lag, vilande på försakelse, en dag skall 
behärska världen.4  
 

Det råder heller ingen tvekan om att Värend, både musikaliskt och kul-
turhistoriskt, är ett av de mest uppmärksammade och kända av de små 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

3  Ronström & Ternhag, 1994, s. 22–23. 
4  Professor Elis M. Fries i prästeståndet vid 1844 års riksdag. Citerat från Lars-Olof Lars-

son: ”Bländasägnen och den värendska arvsrätten” i Historia om Småland, 1975. 
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”länderna” i Småland. Redan år 1863–68 publicerade Gunnar Olof Hyl-
tén-Cavallius sitt berömda ”försök i Svensk Ethnologi” om Wärend och 
Wirdarne, som kom att bli landets första mera genomgripande folklivs-
skildring.  

De båda volymerna har tydliga drag av den romantiserade och lätt 
exotiserande syn på det här området som präglat historiska skildringar, 
sagor, myter, sägner, ballader och visor både före och efter utgivningen. 
Det är nog ingen överdrift att påstå, att Värend och dess befolkning kom 
att omfattas med en särskild strålglans i det historiska medvetandet, allt-
ifrån slutet av 1600-talet till början av 1900-talet. Detta synsätt präglade 
många kulturella storheter under denna tidsperiod, exempelvis Carl von 
Linné, Samuel Rogberg, Peter Wieselgren, Esaias Tegnér och Gunnar 
Olof Hyltén-Cavallius fångades alla av det gamla folklandets mystik. 
Tegnér ger i dikten Kronbruden en kongenial spegling av samtidens syn 
på området:5 

 
Midsommaraftonen låg som ett grönskande flor öfver Värendsagor-
nas åldriga bygd, forntidens steniga högland 
 

Värend stod som en verld för sig sjelf, dess grönskande lunder 
speglade kronornas hvalf i sjöar, kända av ingen 
 

”Herr Candidaten Samuel Kroks” berömda tal till Smålands Nation i 
Uppsala år 1749 om ”Urshults Pastorats Inbyggares Seder”, där han be-
skrev ett storståtligt Värendsbröllop med både ceremoniell och rituell 
musik på fiol, säckpipa, skalmeja och trumma så att ”det skallade i om-
kringliggande byar”, bildade också ett viktigt fundament för nationalro-
mantikens vurmande för en högtstående bondekultur i Värend.6 Detta 
tog sig bland annat uttryck i Bengt Nordenbergs berömda målningar 
”Bröllop i Värend” och ”Brudstass från Värend”, där åtskilliga detaljer 
direkt kan hämtas från Kroks skildring.7 I bildkonstsammanhang kan 
även nämnas Elisabeth Bergstrand-Poulsens nordiskt ljusa bondfolk, som 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

5  Dikten skrevs 1841. Den återges här inte i sin helhet.  
6  Se vidare – Gustafsson, ”Huru spelmännen blåste an så fermt att det skallade i om-

kringliggande byar. Om dans-, musik- och nöjestraditioner i Urshults socken, Urshults-
krönikan, 1995. 

7  Nordenbergs målning ”Brudstass från Värend” finns på Nationalmuseum i Stockholm 
och ”Bröllop i Värend” på Smålands museum i Växjö. 
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med sin utstrålning av förtröstansfull enkelhet på sitt sätt var en uppfölj-
ning av göticismens idealiserade värendsbor.8 
   

* * * 
 
Det råder ingen tvekan om att Värend har en lång historia och att det en 
gång i tiden hade en särställning i förhållande till de andra småländska 
folklanden. Namnet är för första gången belagt i en romersk provinsför-
teckning från 1120-talet, där det skrevs ”Guarandia”.9 Detta folkland 
hade sitt kärnområde mellan de stora sjöarna Åsnen och Helgasjön. 
Runtom i alla väderstreck fanns vidsträckta ödemarker. Man vet att be-
folkningen i detta område redan före 1000-talet kallades virdar. Belägg för 
detta hittar man till exempel på en runsten vid Aringsås kyrka: 

 
Vignjut reste stenen över Romund sin fader. Gud hjälpe själen. Åt 
den virdske bonden [bunta uirskum] högg Åsmund runorna.10 
 

Stenen är från 1000-talet och det är första gången som virdar (värends-
bor) nämns i skrift. Det anmärkningsvärda är just formuleringen – ”åt 
den virdske bonden” – eftersom proveniensbestämningar av det slaget är 
mindre vanliga i runinskrifter.11 Under tidig medeltid utgjorde Värend 
en närmast självständig del av det svenska rikets yttersta provinser.  

I den berömda Sigfridslegenden omnämns också Värend: 
 
Genom täta skogar, över branta berg och klippor kom han slutligen 
till det land som heter Värend och som är den allra sydligaste delen 
av Sverige. Mycket gott fanns i landet, fiskrika floder, bin och ho-
nung, ängar och fruktbara åkrar, täta och vidsträckta skogar med 
talrikt villebråd.12 
 

Sigfridslegenden anses vara tillkommen i slutet av 1100-talet.13 Redan här 
kan vi möjligen spåra några av rötterna till romantiseringen och exotise-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

8  Se vidare – Bergstrand-Poulsen, Värendsfolk, 1948. 
9  Johansson, L. (red), Landen kring sjöarna, 1999, s. 66, och Larsson, L. J. Värendsbygd, 1991, 

s. 22. 
10  Citerat från Larsson, 1991, s. 13. 
11  Ibid, s. 14.  
12  Kjöllerström, Sigfridslegenden, 1981, s. 18. 
13  Den nedtecknades år 1205. 
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ringen av det här området. Legendens skildring av Värend lånar närmast 
drag av Bibelns berättelse om det förlovade landet.  

Den kände danske historieskrivaren Saxo utmålar, i samband med sin 
skildring av den danske kungen Svend Grates krigståg mot Sverige i 
början av 1150-talet, Värend som ett ur dansk synpunkt vilt och främ-
mande område med klippor och väldiga skogar, vars sydliga steniga öde-
mark effektivt avgränsade det mot Danmark.14  

En förklaring till områdets självständiga ställning kan sökas i de gräns-
läggningstraktat som vid mitten av 1000-talet slöts mellan de svenska och 
danska rikena. I överenskommelsen uppräknas sex gränsmärken. Bröm-
sesten anges uttryckligen gälla gränsen mellan Möre och Blekinge, 
medan de fem andra skulle finnas längs Hallands gräns mot Väster-
götland och Småland. Det innebar således att hela det vidsträckta om-
rådet mellan Brömsesten i öster och Hallandsgränsen i väster, som upp-
togs av Värends sydgräns, inte var representerat i någon gränsmärkes-
lista. Den troligaste förklaringen till att gränsmärkeslistan förbigick syd-
gränsen med tystnad är, att Värend vid tiden för traktatens tillkomst 
ännu inte definitivt inordnats i det svenska riket och att det av denna an-
ledning inte var möjligt att fastställa någon gränslinje i söder mellan Dan-
mark och Sverige.15 Faktum är att det dröjer ända fram till början av 
1300-talet innan man kan påvisa att Värend kom att innefattas i begrep-
pet Småland.16 Så sent som i slutet av 1400-talet omtalar historieskrivaren 
Ericus Olai (d. 1486) Värend som ett självständigt folkland.17 Denna sär-
ställning styrks ytterligare av att området under lång tid troligen hade en 
egen lagsaga och att man således dömde efter egna lagar. När Växjö stift 
bildades på 1160-talet omfattade det dessutom endast Värend.18  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

14  Saxos Danmarkshistorie, Zeeberg, 2000, s. 622ff. 
15  Beträffande Värends sydgräns – se bl.a. Johansson, 1999, s. 74–75. 
16  Mycket kunskap om Sveriges olika delar brukar hämtas ur de gamla landskapslagarna 

som speglar en tradition som tros vara betydligt äldre än den tid de nedtecknades. 
Smålandslagen (utom Kyrkobalken) är försvunnen sedan 1630-talet, vilket alltså till en 
del komplicerar bilden av det ”ursprungliga” Småland. 

17  Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne, del I, 1864, s. 71: ”Ericus Olai, som skref sin la-
tinska krönika i sednare delen af 1400-talet, skiljer ännu emellan Wärend och Småland, 
såsom olika och hvar för sig sjelfständiga folkländer. Han omtalar nämligen Göta rike, 
såsom äldre än Svealand och omfattande Östergötland, Westergötland, Wärend, Öland 
och Småland”. I denna uppräkning utelämnar han av någon anledning Dalsland och 
Gotland. Se vidare krönikan Chronica regni Gothorum. 

18  Se vidare – Larsson, L-O, Växjö genom tusen år, 1992, s. 30–31. 
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* * * 
Kvinnornas musik har genom sekler främst varit en privatlivets, famil-
jens och den intima vänkretsens musik, där det vokala uttrycket varit 
dominerande, medan männen mera har stått för den utåtriktade instru-
mentella musiken. Ur detta kvinnoperspektiv på vokal tradition ter sig 
Värend särskilt intressant. Här tycks nämligen kvinnan under inflytande 
av gamla sedvanerätter innehaft en särställning. En sedvänja grundlade 
värendsbrudens rätt att vid bröllop rida till kyrkan under spel av pukor 
[trummor] och trumpeter [skalmejor]. I Värends fem härader fanns redan 
under 1600-talet också en annan utbildad sedvänja, som tillerkände kvin-
nor lika arvsrätt som män, detta i motsats till den allmänna landslagens 
bestämmelser,19 enligt vilka kvinnor ärvde blott hälften mot männen.20  

 
Att uti Tio härads lagsaga äro fem härader, nemligen Konga, Albo, 
Kinnevalds, Norrvidinge och Uppvidinge härader [Värend], som af 
ålder och gammalt bruk nyttjat stadslags villkor, så att hustrun tagit 
halfvt med mannen och brodren halfvt med systern, hvilken sedvana 
de hållit för lag och med stort bekymmer påstått sig dervid blifva 
behållne. Och som bemälde gamla sedvana i min lagsaga härtill 
blifvit efterlefvad och hållen för lag.21 
 

Den mest utbredda förklaringen till denna sedvänja är att den går att 
spåra till tidig medeltid och Värends egen lagsaga.22 Skillnaden mellan 
sedvänjor och centralmaktens lagar skulle i så fall kunna förklaras med 
Värends partiella självständighet under medeltiden. En annan förklaring 
räknar med den lika arvsrätten som ersättning för den morgongåva som 
kvinnan skulle erhålla i samband med bröllopet.23 Denna hypotes förut-
sätter alltså att värendskvinnorna skulle ha gått miste om denna gåva. En 
tredje, mera fantasieggande förklaring, knappast gångbar bland dagens 
historiker, framfördes av Peter Wieselgren, som menade att Värend 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

19  Kung Kristoffers allmänna landslag från 1442 (ersattes 1734 med Sveriges rikes lag). 
20  Den 15 maj 1845 gav Oskar I sitt bifall till riksdagens beslut att generellt ge Sveriges 

kvinnor samma arvs- och giftorätt som män. En kritisk belysning av den kvinnliga 
arvsrätten i Värend ger L-O Larsson i artikeln ”Från lagmansdottern Katarina till ama-
sonen Blända. Verklighet och myt kring kvinnlig arvsrätt”, Kronobergsboken, 1995/96, 
s. 31–53. 

21  Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne II, 1868, s. 408 (citat efter lagmannen Harald 
Strömfeldt). Se vidare – Larsson, L-O , Kronobergsboken, 1995/96, s. 43. 

22  Larsson, 1995/96, s. 34. 
23  Hafström, ”Tiohäradslagen och Värendsrätten”, Kronobergsboken, 1965, s. 78ff. 
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skapades genom invandring av germanska heruler under 500-talet.24 Som 
utgångspunkt för denna spekulation tar Wieselgren fasta på den öst-
romerske historieskrivaren Prokopios uppgift om att en del heruler i 
början av 500-talet återvände från Donauområdet till sitt ursprungliga 
hemland och bosatte sig ”på Thule nära goterna”. Sedvänjorna och kvin-
nans ställning i Värend skulle då vara rester från en matriarkalisk heru-
lisk kultur.25  
 

* * * 

Mot sedvanerätterna i Värend uppstod ett hot under Karl XI:s tid.26 Den 
nya kyrkolagen från 1686 förbjöd uttryckligen all krigisk musik vid 
bröllopen, medan den stora kungliga lagkommissionen arbetade på ett 
nytt förslag till giftermåls- och ärvdabalkar. Härvidlag agerade den före 
detta regementsskrivaren Petter Rudebeck på Huseby genom att på en 
föregiven sägen skapa den fullt utbyggda historien om värendskvinnan 
Blända och hennes likasinnade ”amazoner”, som med våld och list vär-
nade hembygden i en dråplig strid mot danskarna på det klassiska slag-
fältet Bråvalla Hed och för sina insatser erhöll en rad privilegier.27 Vid 
tidpunkten för den fullt utbyggda sägnens tillblivelse etablerade Rude-
beck kontakt med fältmarskalken Erik Dahlbergh – mannen bakom det 
stora och imponerande bildverket Suecia antiqua et hodierna (ca 1720). 
Flera av kopparsticken i Sueciaverket är bearbetningar av Rudebecks 
skriftliga relationer till Dahlbergh. Denna kontakt födde en storslagen idé 
hos Rudebeck – att skriva ett stort arbete om Smålands forna historia. 
I sammanhanget tog han säkert intryck av sin berömde farbror, Olof 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

24  Wieselgren, Ny Smålands Beskrifning (IIII), 1844–47, del I, s. 181f. 
25  Larsson, 1995/96, s. 49. 
26  Hotet hade sitt ursprung i det sena 1600-talets mera djupgående genomförande av 

Axel Oxenstiernas nya länsorganisation. Det som sedan 1630-talet benämns Krono-
bergs län består av folklandet Värend och av Sunnerbo, det sydligaste häradet i folk-
landet Finnveden. Eftersom länsorganisationen haft som främsta uppgift att söndra 
och härska, med andra ord att driva in skatter och se till att konungens påbud följs, 
lades gränserna så att de tidigare enheterna, folklanden, skars sönder.  

27  Historikern Lars-Olof Larsson har i flera böcker och artiklar belyst de regionalpolitiska 
och ideologiska underströmmarna bakom Bländasägnen och Rudebecks kontakter 
med Erik Dahlbergh. I sammanhanget bör särskilt nämnas boken Historia om Småland, 
1975, och då i synnerhet kapitlet ”Bländasägnen och den värendska arvsrätten”, s. 33–
56, samt den tidigare anförda artikeln ”Från lagmansdottern Katarina till amasonen 
Blända. Verklighet och myt kring kvinnlig arvsrätt”, Kronobergsboken, 1995–96.  
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Rudbeck och hans Atlantica (1677–1702) – den svenska stormaktsnationa-
lismens och den tidiga göticismens starkaste uttryck. Resultatet blev ett 
stort manuskript, Forna Rijdghiöta eller Smålendske antiqviteter, där åt-
skilliga kapitel ägnas åt Bråvalla Hed och de förslagna värendskvinnorna 
med Blända i spetsen.28  

Kontakterna med Dahlbergh kom också att innebära, att Rudebecks 
förmenta sakkunskap omgående blev utnyttjad i en fråga med politisk 
innebörd, vilket bidrog till att uppmärksamheten tidigt drogs mot Rude-
beck och historieskrivningen om Blända. Hans vilja att inför eftervärlden 
dokumentera Smålands forntida storhet och värna en bestående sedvane-
rätt inför den expanderande statsmaktens likriktningstendenser visade 
sig vara framgångsrik. Myten anammades som vedertagen historisk san-
ning och i ett brev från 1693 kunde Erik Dahlbergh meddela Karl XI:s be-
slut om att Värend skulle få behålla sin sedvanerätt och att kungen sena-
re skulle utforma en formlig resolution.29 Sedvänjorna levde alltså vidare 
i glansen av Bländas bravader, oantastade av normerande lagar och för-
ordningar. Denna sägen fick också en vidare betydelse – de visioner den 
frammanade blev självständigt verkande krafter i skilda sammanhang 
med återkopplingar till en rad folkliga traditioner – från trumspel och 
ballader till värendskvinnornas klädedräkt.30  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

28  Petter Rudebecks fullständiga titel på Smålendske antiqviteter lyder: ”Forna Rijdghiöta 
eller Smålendske Antiqviteter med dess tillhörige kopparstycken och alle der hoos 
pasherade historier utur mörkret upsökte igenfundne afritade och sammanskrefne af 
Petter Rudebeck. Anno 1693”. Rudebecks originalmanuskript finns på Kungliga biblio-
teket (B.VIII.2.7. Engeströmska samlingen: F.m. 51–52 och F.m. 54), samt Uppsala uni-
versitetsbibliotek (V 1). En komplett kopia, skriven av Gustaf Bonde under andra hälf-
ten av 1700-talet, av hela manuskriptet till "antiqviteterna", plus tillägg finns i den s.k. 
"Säfstaholmsavskriften" på Riksarkivet (signum: Säfstaholm, vol. 21).  

29  ”De så kallade Värends härader skola efter detta alla de prerogativer, rättigheter och 
förmåner som de in Ecclesiasticis och Politicis före Kyrkoordningens publikation ägt, 
till evärderliga tider oavkortat åtnjuta”. Erik Dahlberghs privilegiebrev finns tryckt i 
sin helhet i Småländska Archifvet I , 1859, s. 165f. Karl XI utformade dock aldrig någon 
formell resolution. 

30  Värendskvinnorna fick enligt privilegieföreskrifterna bl.a. använda färgämnet indigo i 
sin klädedräkt. Beträffande trumspelet – se vidare Gustafsson, ”Därnest spelmännerne 
med violer, säckpipa, hautbois och trumma. Något om en folklig trumtradition i Vä-
rend” i Genklang – en vänskrift till Märta Ramsten, 1996.  
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* * * 
Det är i ljuset av kontakterna med Erik Dahlbergh och av en närmast po-
litisk strävan att hävda Smålands storhet som vi måste bedöma Petter 
Rudebecks vis- och balladuppteckningar. Det kan tyckas en smula märk-
ligt mot bakgrund av att han var av västmanländsk börd. Han föddes 
1660 i Björskogs socken. Farfadern Johannes Rudbeckius var biskop i 
Växjö och det var genom dennes omsorg som Petter hamnade i Småland 
– vid stadens nyinrättade gymnasium.31 Efter en tids studier i Uppsala 
återvände han 1685 som löjtnant vid Kronobergs regemente. Fyra år 
senare förvärvade han Huseby gård i Skatelövs socken, och i samband 
med detta påbörjades hans antikvariska insamlingsarbete, förmodligen 
under viss påverkan från farbrodern – den kände Olof Rudbeck.  

Petter Rudebecks småländska lokalpatriotism drev honom därmed till 
att göra en av Sveriges första regelrätta insamlingar av visor och ballader. 
Även om Rudebeck tycks ha haft en och annan medhjälpare i sitt insam-
lingsarbete synes han ha sammanställt större delen av materialet själv. 
Detta innehåller tyvärr inga uppgifter om sagesmän, men huvuddelen 
har säkert sitt ursprung runt Huseby i det centrala Värend. Rudebeck 
klagar i några brev till Erik Dahlbergh om bristen på resurser för längre 
antikvariska resor.32 Rudebecks samling omfattar sammanlagt 43 visor 
och ingår till största delen i Smålendske antiqviteter. Några melodiuppteck-
ningar ingår inte i samlingen. Rudebeck skrev troligen till viss del av 
danska adelsvisböcker; två av balladerna är direkt hämtade ur Anders 
Sørensen Vedels (1542–1616) edition It hundrede udvaalde Viiser om Konger, 
Kæmper og andre, första gången tryckt i Ribe 1591.33 Sammanlagt nio balla-
der tycks från början ha varit danska.34 Dessutom bättrade han på sitt 
landskaps antikvariska status med egna alster – fyra av balladerna är för-
modligen diktade av honom själv.35 Därtill gjorde han en del smärre in-
grepp i belagda visor för att hävda en småländsk proveniens. En viss 
danskfientlighet genomsyrar också några av dessa ändringar. Denna 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
31  Rosengren, Ny Smålands Beskrivning, del I, 1903–20, s. 644. Biografiska uppgifter om 

Rudebeck finns exempelvis också i Jonsson, Svensk balladtradition, 1967, s. 292–93. 
32  Jonsson, 1967, s. 298. 
33  Det gäller ballad nr 28 i samlingen: ”Kung Tidrick stånder på Bärn”, samt ballad nr 33: 

”Min Herre har fäst en Rosenblomma”. 
34  Se vidare – Jonsson, 1967, s. 295. 
35  Enligt Jonsson (s. 295) rör det sig om tre visor (nr. 2, 25 och 37), men man kan ifråga-

sätta om inte nr 26 ”Erick den förste konung war” också bär tydliga spår av Rudebecks 
hand. 
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måste ses mot bakgrund av trettioåriga kriget och de ständiga gränsstri-
derna i södra Värend. Tendensen kan t.ex. märkas på flera ställen i Rude-
becks version av visan om Pälle Boosons död.36  

 
Jag achtar eij danske kungen 
eij Niels eder fästeman 
men i sku fölia te Småland i dagh 
om hästen oss bära kan 
 
Dhet var Palle Boeson 
han tog sin båga och spänte 
så skiöt han danske konungen 
så stålet i hiertat vände 
 
Dhet skal mig intet ångra 
fast iag i dag skal döö 
iag har nu slagit danske kungen igehl 
och vunnit dhen väna möö 
  

Petter Rudebeck har under senare år utsatts för en hel del kritik från både 
historiker och visforskare för sin oförblommerade lokalpatriotism, fören-
ad med både häpnadsväckande fabuleringsförmåga och svindlande hi-
storieskrivning. Trots denna ofta välgrundade skepticism får man inte 
frånta Rudebeck värdet av de uppteckningar han verkligen gjorde. 
Genom hans försorg har vi ändå, med de tveksamma visorna borträkna-
de, 29 visuppteckningar från 1600-talets slut av mycket stort källhisto-
riskt värde – bland de första egentliga balladuppteckningarna i sitt slag i 
Sverige.37  

 
* * * 

Efter Rudebecks strävan att genom upptecknade visor hävda Smålands, 
och i synnerhet Värends, storslagna förflutna skulle det dröja närmare 
150 år innan någon ny insamling av betydelse företogs i landskapet. Det 
tidiga 1800-talets visupptecknande i Småland är på många sätt höljt i 
dunkel. Vi vet att låtar och visor från landskapet publicerades i tidiga ut-
gåvor som Olof Åhlströms Musikaliskt Tidsfördrif (1786–1834), Arvid 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
36  ”Pälle Boosons wijsa”, verserna 23, 32 och 33. 
37  Jämsides med uppteckningar från 1670-talet efter Ingierd Gunnarsdotter (1601?–1686) 

från Lyrestad i Västergötland: KB Vs 20. 
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August Afzelius och Olof Åhlströms Traditionar af Swenska Folkdansar 
(1814), Johan Niklas Ahlströms 220 Swenska Folkdansar (1855) samt An-
dreas Peter Berggreens Svenska folksånger och melodier (1861). Stora delar 
av innehållet i de här fyra utgåvorna är identiskt. Det finns inga riktigt 
klara uppgifter om hur, var och när det här materialet insamlades.  

I Afsked af Swenska Folksharpan (1848) meddelar Afzelius, att den kände 
tonsättaren och nottryckaren Olof Åhlström (1756–1835) redan av Gus-
taf III uppmanats att ”efterspana” några svenska folkmelodier.38 Möjligen 
kan denna uppmaning ligga till grund för de melodier som tidigt publi-
cerades i Musikaliskt Tidsfördrif. Man kan också anta, att Afzelius själv 
måste ha bidragit med flera melodier, dels genom egna uppteckningar, 
dels genom de personer ute i landet som försedde honom med upp-
teckningar under arbetet med Svenska Folkvisor från forntiden (1814–
1818).39 När det gäller Afzelius egna vis- och låtuppteckningar tycks Små-
land ha haft en avgörande betydelse: 

 
Här må nämnas, att det var den härliga melodien ”Neckens polska”, 
som, hörd för första gången af en Småländsk flicka 1810, väckte hos 
oss beslutet att samla Svenska Folkets sånger och melodier, hvaraf 
sedan utkommo 3 delar af Folkvisor och derefter 4 Häften 
Traditionar af Svenska Folkdansar, af oss samlade och ordnade af 
Åhlström. Hvad inflytande på fosterländska vitterheten dessa våra 
bemödanden haft, har icke blifvit obemärkt af dess vänner.40  

 
* * * 

En annan av det tidiga 1800-talets betydelsefulla samlare var östgöten 
Leonard Fredrik Rääf (1786–1872). Efter en kort ämbetsmannakarriär i 
Stockholm flyttade han 1810 tillbaka till fädernegården Tomestorp i 
södra Östergötland och påbörjade ett stort insamlingsarbete, i vilket han 
lyckades engagera vänner och bekanta att bidra med uppteckningar.41 I 
det sammanhanget knöt han viktiga kontakter med framför allt präst-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
38  Afzelius, Afsked af Swenska Folksharpan, 1848, s. 61. 
39  En del av oklarheterna kring bakgrundsmaterialet till Traditionar af swenska folkdansar, 

samt L. Rääfs insamling för Afzelius räkning, finns återgivna i Margareta Jersilds arti-
kel ”Tre polskesamlingar från början av 1800-talet” i Sumlen, 1976, s. 36f.  

40  Afzelius, Svenska folkets Sago-häfder, 1844, band II. 
41  L. Rääf var en av de tidiga förgrundsfigurerna i Götiska förbundet. Han var dess förste 

sekreterare efter bildandet 1811. Förbundets syfte var att uppliva ”de Gamble Göters 
frihetsanda, mannamod och redliga sinne”.  
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sönerna Johan Haqvin och Daniel Wallman. Deras uppteckningsarbete 
fokuserades på södra Östergötland och norra Småland. En betydande del 
av de insamlade melodierna publicerades dock aldrig.42 Ett undantag 
utgör den stora samling redigerade och renskrivna ballader och sång-
lekar som Erik Drake skickade till Adolf Iwar Arwidsson (1791–1858) 
inför utgivningen av Svenska Fornsånger (1834–1842).43  

Johan Haqvin Wallman (1792–1853) var under senare delen av sitt liv 
kyrkoherde i Slaka socken i Östergötland. Som fornforskare gjorde han 
flera resor tillsammans med sin bror Daniel, med avsikt att insamla upp-
gifter om fornminnen av skilda slag. Sommaren 1819 ställde han kosan 
mot södra Sverige för en längre sådan antikvarisk resa: 

  
De Provinser jag under min Resa till större eller mindre del genom-
reste, voro Calmare, Cronobergs, Jönköpings och Elfsborgs läner, 
Blekinge, Skåne och Halland. Af dessa undersöktes Cronobergs län 
mäst; hvilket jag i fyra rigtningar genomreste.44 
  

Redogörelsen för resan finns bevarad i hans reseberättelse Topographica 
Smolandiæ och innehåller, förutom topografiska redogörelser och forn-
minnesbeskrivningar, en stor mängd ballader, visor, sånglekar och pols-
kor.45 Detta är den första större samlingen av upptecknade visor och melo-
dier från Småland, som har sin ideologiska grund i begrepp som folkvisa, 
folkmusik och folkkultur. Dessa myntades under påverkan av den tyske 
filosofen Johann Gottfried von Herders (1744–1803) beteckning ”Volks-
lieder”, som enligt honom var ett uttryck för något allmänmänskligt, men 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

42  Jersild, 1976, s. 37. 
43  A. I. Arwidssons Svenska Fornsånger utkom i tre band mellan åren 1834 och 1842. Det 

sista bandet innehåller, jämsides med bl.a. skämtvisor, inte mindre än 120 sånglekar 
med melodi. De flesta av dessa upptecknades under 1810-talet av några entusiaster – 
bröderna Wallman, P. A. Reuterswärd, C. P. Grevilli, A. M. Weselius och E Drake – 
runt ”Ydredrotten” Leonard Rääf. Genom i huvudsak Erik Drakes försorg ställdes 
dessa till Arwidssons förfogande inför utgivningen av tredje bandet av Svenska Forn-
sånger. Merparten av dessa uppteckningar har ingen bestämd proviniens, utan lekarna 
uppges ofta ”vara allmänna” i flera landskap. Det råder dock ingen tvekan om att en 
betydande del av detta material är upptecknat i Småland och södra Östergötland.  

44  UUB: L. Rääf 15:1442. Brev från J. H. Wallman till L. Rääf (23/10 1819). 
45  Linköpings stifts- och landsbibliotek: Signum B 151:2. Hela Topographica Smolandiæ om-

fattar drygt 300 sidor i kvartoformat. 
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samtidigt också något som var påverkat av faktorer som natur och 
särart.46  

Under sin resa 1819 i Kronobergs län (Värend) tecknade Wallman bl.a. 
upp den första kända melodin till den berömda balladen om ”Sankt 
Göran och draken” efter ”en gumma i Agunnaryds socken”.47 Trots all-
mänt spridda missuppfattningar är det denna melodi som ligger till 
grund för klockspelet i Stadshuset i Stockholm och som tidigare använ-
des som paussignal i Sveriges Radio.48 

 

 
Bild 1: Melodin till ”Sankt Görans visa”. Folkmusikupptecknaren Gösta Klemmings avskrift 
från 1948 efter Johan Haqvin Wallmans original från 1819. Till melodiuppteckningen hör 
också ett textfragment som inte finns återgivet i SMB: 

 
 Hör du Sankt Örjan, du äst min vän 
 Du skall mitt ärende utrida 
 Till Babylon, den store stad 
 emot den Draken strida 
 
 Sankt Örjan drog klafven i Drakens mun 
 så Draken for i hundrade stycken 
 [– – –] 

  
* * * 

Nära förtrogen med Rääf och bröderna Wallman var kyrkoherden Svante 
Gustaf Wænerberg (1790–1857) i Väversunda och Rogslösa. Även han 
företog en del insamlingar av visor och låtar. En del hans insamlade 
melodier härstammar sannolikt från fadern Svante Albrecht Wænerberg 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

46  Begreppet ”folkmusik” har sina rötter i Johann Gottfried von Herders (1744–1803) ut-
gåvor: Stimmen der Völker in Liedern (1778) och Volkslieder (1779). 

47  SMB 40 E, TSB B 10. 
48  Melodin används också flitigt än idag inom folkdansrörelsen till den s.k. ”Fackel-

dansen”. 
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(1749–1813), som var kyrkoherde i Järeda och Virserum. Det Wæner-
bergska uppteckningsmaterialet efterlämnades till Johan Wallman.49  

En annan östgöte som samlade visor var pastorsadjunkten Levin Chri-
stian Wiede (1804–1882). I hans efterlämnade samlingar finns, förutom ett 
mycket stort antal balladuppteckningar från Vikbolandet i Östergötland, 
ett icke obetydligt material från norra Småland, huvudsakligen uppteck-
nat i Säby och Locknevi socknar. En utförlig bakgrund till den småländ-
ska delen av Wiedes folkmusikinsamling lämnas i Jan Lings Levin Christi-
an Wiedes vissamling. En studie i 1800-talets folkliga vissång (1965). 

 
* * * 

Utöver de hittills redovisade större insamlingarna av visor och låtar i 
norra Småland under 1800-talet förekom också en rad mera avgränsade 
uppteckningsarbeten. Sommaren 1852 företog studeranden Måns Hultin, 
som vid den tiden bodde på gården Ryningsholm i Höreda socken, en 
längre insamlingssresa i norra Kalmar län, där han företrädesvis upp-
tecknade sånglekar, ballader och visor.50 I ett brev till riksantikvarien i 
december samma år ger han en målande bild av sitt kringflackande liv 
och sina vedermödor denna sommar i jakt på visor, lekar, sagor och 
sägner: 

 
Den 14 Juni började jag min första utflygt, som ställdes genom Wim-
merby, till en marknad, som den 18 hölls på Österbymo i Ydre, der 
jag gaf mig i slanger med kommande och gående, af hvilka jag erhöll 
åtskilliga upplysningar, jemte anvisning på kunniga berättare. Jag 
drog mig sedan hem, för att med syskon och föräldrar tillbringa mid-
sommaren, men angreps snart af en frossa, som qvarhöll mig hemma 
ända till d.17 Juli, då jag åter drog åstad. Svag och mager stannade 
jag i Wimmerby åtta dagar, för att samla krafter och gjorde derunder 
utflykter i socknen. Skördade äfven i staden. Den 24 fortsatte jag 
vägen till Rumskulla. Hos en gästfri husfader af mina bekanta höll 
jag ett tillhåll, hvarifrån jag gjorde småresor uti Södra Vi, Svinhult, 
Ingatorp, Hesselby och Pelarne socknar. Den 2 Augusti angreps jag 
åter af sjukdom, ådragen af oaktsamhet och ansträngning under ett 
besök i de två af de nämnda socknarna. Med möda släpade jag mig 
tillbaka till Rumskulla, der jag qvarstadnade till den 7, hvarunder 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

49  Jersild, 1976, s. 38. 
50  KVHAA: Hultins samling. 
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sjukdomen utvecklade sig till en hvardagsfrossa. Jag reste då till 
Vimmerby, rätt nedslagen, uttog läkarebetyg och fortsatte den 9 
vägen hem till mina föräldrar. Jag var snart fri från frossan och gjor-
de redan, för öfnings skull små utflygter i trakten, men af två frossor 
och dertill hörande qvi..[oläsligt] var jag så förderfvad, att jag ingen-
ting fördrog, utan lade mig snart tredje gången att frysa. Efter att åter 
ha blifvit befriad från frossan , måste jag hålla mig hemma i fjorton 
dagar, för att något vinna krafter, skaffade mig uppskov med tillträ-
dandet af min nuvarande befattning och begaf mig den 5 September 
åter ut. Jag gynnades nu af god helsa och det var under denna tid jag 
gjorde mina mesta anteckningar. Vädret var herrligt och jag räknar 
följande veckor, bland de roligaste i mitt liv. Jag drog genom Glad-
hammar, Hjorthed, Hallingeberg, Locknevi, Frödinge, Wimmerby, 
Södra Vi, Rumskulla, Tirsrum, Norra Vi, Malexander, Asby, Sund, 
Svinhult, Rumskulla igen, Vimmerby, Hvena, Mörlunda, Målilla, 
Lönnberga, Hesselby, Rumskulla, Wimmerby, Tuna och Hjorthed.51 
 

Måns Hultin har själv också publicerat en skildring av sina uppteck-
ningsmödor i norra Kalmar län och sitt samröre med vissamlaren och 
pastorsadjunkten Levin Christian Wiede i utgåvan Valda Skrifter (1875).52  

 
* * * 

Vid mitten av 1830-talet påbörjades ett intensivt arbete med att teckna 
upp folkminnen i södra Småland. Mannen bakom detta projekt var Gun-
nar Olof Hyltén-Cavallius. Han föddes 1818 i Vislanda prästgård i hjärtat 
av Värend. Efter några studieår i Växjö tog han studenten i Uppsala 1835. 
Fyra år senare fick han tjänst på Kungliga biblioteket, där han avancerade 
till förste amanuens. Mellan åren 1856–60 var han chef över de kungliga 
teatrarna i Stockholm, innan han accepterade en äventyrlig och ödesdiger 
befattning som svensk Chargé d´affaires i Brasilien. Efter två strapatsrika 
år i Sydamerika återvände han 1862 med bruten hälsa till sina hemtrakter 
i Småland, först till gården Stora Målen i Moheda socken, senare till släkt-
gården Sunnanvik i Skatelövs socken.53  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
51  KVHAA: Hultins samling. Brevet ligger i anslutning till uppteckningarna. 
52  Måns Hultin hette egentligen Måns Månsson. Efter hans död gav Anders Flodmans ut 

hans Valda skrifter i Norrköping 1875. Se särskilt inledningskapitlet, ”Måns Hultins per-
son och författarskap”. 

53  Beträffande Hyltén-Cavallius liv – se bl.a. hans egen biografi: Ur mitt framfarna lif (po-
stum utgivning – 1929), samt Bringéus, Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. En studie kring 
Wärend och wirdarne, 1966. 
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Redan vid mitten av 1830-talet började Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 
att uppteckna sin hemtrakts folkminnen. Viktiga impulser för det fort-
satta arbetet fick han säkert av sin dåvarande chef på Kungliga biblio-
teket, Adolf Iwar Arwidsson, som själv var en flitig folkminnessamlare 
och utgivare av verket Svenska fornsånger, publicerat i tre delar under 
åren 1834–42. Stor betydelse hade även kontakten med den engelske 
språkvetaren George Stephens (1813–1895), som Hyltén-Cavallius träffa-
de första gången år 1839.54 Denne hade kommit till Sverige fem år tidiga-
re för språkstudier. År 1851 blev han lektor i språkvetenskap vid Köpen-
hamns universitet och fyra år senare professor därstädes. Stephens var 
dessutom god vän med Svend Grundtvig – känd dansk folkminnes-
forskare, filolog och utgivare av den stora danska viseditionen Danmarks 
gamle Folkeviser.55 I mitten av 1840-talet träffade Hyltén-Cavallius för för-
sta gången också Nils Månsson Mandelgren – en annan själsbroder som 
hade en liknande bakgrund i tämligen enkla förhållanden och som inte 
alltid accepterades av den akademiska världen. År 1845 bildade Hyltén-
Cavallius, Mandelgren, August Blanche och Stephens Svenska Konstnärs-
gillet, vars huvudsakliga verksamhet var inriktad föredrag och musik, 
men man anordnade också tavelutställningar, uppförde tablåer, sjöng 
Bellman och dansade nationaldanser.56  

Med tiden utvecklades en bestående vänskap och ett nära samarbete 
mellan Stephens och Hyltén-Cavallius. De bildade ”Svenska Fornskrifts-
sällskapet” och 1844–49 utkom deras sagoedition Svenska Folksagor och 
Äfventyr.57 Redan under arbetet med denna stora sagoedition tycks de ha 
påbörjat arbetet med en motsvarande stor visutgivning. År 1853 utkom 
Sveriges historiska och politiska visor, vilken bär undertiteln: Första delen – 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

54  Se bl.a. Karin Erikssons artiklar i denna antologi, samt Hyltén-Cavallius, 1929, s. 89, 
och Danielson, ”Om att samla förgäves – George Stephens skillingtryckssamling” i En 
brokig samling, 2001, s. 14. 

55  Utkom i 12 delar mellan 1853 och 1976. Efter Grundtvigs död ansvarade Axel Olrik och 
Hakon Grüner-Nielsen för utgivningen. 

56  Bringéus, 1966, s. 57. 
57  Det första häftet i sagoutgåvan kom 1844 och ett andra häfte kom 1849 – därefter ut-

kom inga fler delar i sagoserien. Orsaken låg möjligen i det dåliga intresset för utgå-
van, vilket i sin tur möjligen kan förklaras med det högtravande och ålderdomliga 
språk som Hyltén-Cavallius valde att använda. Jöran Sahlgren, som på 1900-talet gav 
ut hela Stephens och Hyltén-Cavallius sagosamling, konstaterade att det hade varit 
bättre om Stephens stått för den språkliga redigeringen: ”Stephens sagospråk tyngdes 
ej av nyromantikens ålderdomliga ordval. Han har väl träffat folksagans enkla, sakliga 
språk” (Svenska sagor, del 4, 1939–47). 
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från äldre tider fram till 1650. Märkligt nog utgavs aldrig några följande 
delar. Ett i huvudsak helt färdigt tryckmanuskript till den fortsatta 
utgivningen förvaras emellertid på Kungliga biblioteket.58 Intentionen 
var troligen, att de historiska och politiska visorna bara skulle utgöra 
början på en mycket omfattande svensk visedition. För detta talar bland 
annat att numreringen av visorna i tryckunderlaget är löpande. I manu-
skriptet ingår inte enbart uppteckningar gjorda av Stephens och Hyltén-
Cavallius utan också insända bidrag från olika medhjälpare, jämte av-
skrifter ur äldre tryckta och handskrivna samlingar. Denna samling var 
färdigställd redan omkring 1850; de flesta renskrifterna har utförts av Ste-
phens före hans avflyttning till Köpenhamn 1851. Stephens roll vid utar-
betandet bestod sannolikt mestadels i redaktionella åtaganden och kom-
mentarer.  

Stephens och Hyltén-Cavallius storvulna visutgivningsplaner reali-
serades aldrig. En viktig orsak var säkert att deras vägar skildes åt för en 
tid. Stephens hamnade alltså i Köpenhamn. Trots detta hölls utgivnings-
planerna levande länge. År 1853 skrev Hyltén-Cavallius ett brev till 
bokförläggaren Bohlin i Örebro, där han uttrycker ett starkt intresse för 
publiceringen av en samlad svensk balladedition.59 Men ingenting av 
detta förverkligades. Trots att den aldrig publicerades i sin helhet är den 
en av de största och viktigaste samlingar vi har i vårt land. Dess innehåll 
har flitigt begagnats av forskningen. Delar av samlingen ställdes bland 
annat till Svend Grundtvigs förfogande, och i band IV och V av Danmarks 
gamle Folkeviser finns flera av Stephens och Hyltén-Cavallius vistexter 
direkt avtryckta. Grundtvig motiverar sina avtryck av visorna med att 
”der ingen Udsigt er til deres udgivelse ad anden vej”.60  

En viktig bidragsgivare till Gunnar Olof Hyltén-Cavallius och George 
Stephens insamlingsprojekt var Gunnar Olofs far, prosten Carl Fredrik 
Cavallius (1781–1857). I flera omgångar lämnade han visor och ballader 
till sonen.61 En icke obetydlig del av Hyltén-Cavallius melodier är upp-
tecknade av organisten och klockaren Nils Wieslander (1796–1861) från 
Kalkatorp i Vislanda socken.62 Dessa melodiuppteckningar tycks, i kon-
trast till Hyltén-Cavallius egna försök, vara trovärdiga och välgjorda. Så 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

58  KB: Vs 3: 1–2. 
59  KB: L 26:I a. Brevet citeras utförligt i Jonsson, 1967, s. 529. 
60  DgF, IV, h. 4, s. 720.  
61  Jonsson, 1967, s. 539 f, m.fl. 
62  Se exempelvis SMB (I), s. 74–75.  
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är också Nils Wieslander och hans bror Sven (1789–1820) viktiga namn i 
det brokiga lapptäcke av vissångare, spelmän och klockare i Vislanda, 
Skatelöv och Västra Torsås socknar som växte sig rikt och frodigt under 
1700- och 1800-talen.63  

Nils Wieslander hade samröre med de kända fiolspelande gästgivarna 
Aron (1796–1843) och Salomon Törnkvist (1826–1870) på Gottåsa gäst-
giveri – den plats där den kända Christina Nilsson gjorde sina första 
framträdanden som ung flicka. Det var också här på gästgiveriet som den 
sedermera berömda operasångerskans egentliga musikaliska skolning 
började.64 Förmodligen tog hon fiollektioner av både Salomon Törnkvist 
och Nils Wieslander. På gästgiveriet hamnade också Magnus Theorins 
notbok, en unik och märklig samling musikstycken från 1700-talets mu-
sikundervisning vid Växjö gymnasium. En del av notbokens repertoar 
blev på detta sätt integrerad i musikmiljön runt gästgiveriet. Senare ham-
nade boken i Skåne hos den kände spelmannen Ola Andersson i Huaröd 
– dess melodier hamnade därigenom i den skånska folkmusikmyllan.  

Nils Wieslander bodde i samma by, Kalkatorp, som Petter Dahl (1818–
1870) – en mycket känd spelman och far till traktens mest namnkunnige 
musiker under andra hälften av 1800-talet, Johan Dahl (1843–1921).65 
Wieslandersläkten hade också samröre med den excentriske domkyrko-
kantorn Johan Svensson (1775–1844), som gjorde en av de första kända 
uppteckningarna av den kända låten (och visan) ”Näckens Polska”, samt 
med Växjös stora musikpersonlighet under 1800-talet, Johan Fogelberg 
(1806–1895). Denne bistod även Hyltén-Cavallius med en del regelrätta 
låt- och balladuppteckningar.66 Sven och Nils Wieslander finns företräd-
da med en spelmansbok, daterad 1813, i FMK:s handskriftssamling.67  

Genom sin far, Carl Fredrik, fick Gunnar Olof Hyltén-Cavallius kon-
takt med ”Fru Angel”, Johanna Gustava Angel, (1791–1896) i Ryssby. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

63  Efter klockaren Sven Wieslander (1789–1820) i Vislanda finns tre notböcker bevarade. 
Två av dessa finns bevarade i original och en i avskrift. Den sistnämnda kopierades av 
Olof Andersson 1917 och det är oklart vilken förlaga han hade till detta arbete. Inne-
hållet i de tre böckerna är delvis detsamma. Samtliga böcker innehåller drygt hundra-
talet melodier, företrädesvis angläser, kadriljer och valser. Sven Wieslander var bror 
till klockaren Nils Wieslander.  

64  Tornehed: ”Christina Nilsson-minnen i det småländska landskapet” i Småländska ströv-
tåg, 1976, s. 162f. 

65  Svenska låtar: Småland, s. 78ff. 
66  Gustafsson, Folkmusik från Småland och Öland, 1983, s. 89ff. 
67  SVA:FMK:M 40. 
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Hon lämnade visuppteckningar i flera omgångar och var också en viktig 
bidragsgivare på sago- och sägensidan. Flera av Fru Angels visor upp-
tecknades av henne själv efter äldre vissångare i Ryssby och tillhörde 
alltså inte hennes egen tradition.68 En annan känd bidragsgivare på sago-
sidan, häradsmålaren Sven Sederström (1810–1846), lämnade också flera 
visor.69 En betydande del av uppteckningarna i samlingen gjordes dock 
av Hyltén-Cavallius själv. Han beskriver detta målande i sin självbiografi 
Ur mitt framfarna lif: 

 
Den känslans innerlighet, som genomgår denna gamla poesi grep 
mig med förunderlig makt. Ifrån denna stund egnade jag mig åt 
svensk språkforskning och svensk fornforskning, följande blotta in-
stinkten hos en sig utvecklande genius. Jag begynte med passionerad 
ifver att samla. Under de veckor jag vistades i hemmet, använde jag 
yttersta flit på upptecknandet af småländska dialektord och satte alla 
mina vänner, men förnämligast min far, i verksamhet för att hjelpa 
mig. Samtidigt började jag äfven göra genealogiska anteckningar. 
Men framför allt var jag angelägen om att uppsöka alla gamla qvin-
nor, som kunde ur minnet sjunga våra utdöende folkvisor. Dessa 
sångerskor funnos redan då blott i den försvinnande generationen af 
70-åringar och 80-åringar, samt måste uppsökas i de mest undan-
gömda kojor i skogarna. Huru många hundra mil har jag icke vand-
rat för att taga reda på dem, och huru har ej mitt hjerta klappat af 
fröjd, när jag uppsnappat ett okändt provinsord eller funnit en obe-
kant gammal riddarvisa!70 
 

Förmodligen gjorde Hyltén-Cavallius sin första visuppteckning i novem-
ber 1834 på Ängaholms gård i Aringsås socken.71 I stor skala företog han 
sedan visuppteckningsarbete under sina längre vistelser i de småländska 
hemtrakterna somrarna 1837 och 1839.72 Det kan tyckas märkligt att 
Hyltén-Cavallius, som ibland höjer sina informanter till skyarna, lämnar 
ytterst knapphändiga biografiska uppgifter om de gamla vissångare och 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

68  Se vidare Katarina Vejvis artikel ”Fru Angel och Halta-Cajsa – två anonyma vissånger-
skor och informanter i 1800-talets Småland” i Kronobergsboken 1995-96, s. 85ff. 

69  Jonsson, 1967, s. 541f. 
70  Hyltén-Cavallius, 1929, s. 54f. 
71  Jonsson, 1967, s. 543, not 15: ”DgFT 390, uppt. i nov. 1834 efter Anna på Engah.”, samt 

även s. 544. Hylten-Cavallius beskriver också själv sina första visuppteckningar 1834 i 
Ur mitt framfarna lif, s. 38. 

72  A.a., 1967, s. 544f. 
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spelmän han mött i bygderna. Man kan bara konstatera att i det här av-
seendet skiljer han sig inte från andra upptecknare och insamlare som 
var verksamma under större delen av 1800-talet. Människorna bakom 
visorna och låtarna var vid den här tiden helt enkelt inte intressanta, trots 
att de bar på de skatter som Hyltén-Cavallius så ofta och så lyriskt talar 
om. Följaktligen vet vi mycket lite om de personer som sjöng eller 
spelade dessa visor och låtar. Möjligen kan man i det här sammanhanget 
spåra en omedveten social skiktning – vi får veta en hel del om mera 
ståndsmässiga personer som ”Fru Angel” och ”Häradsmålare Seder-
ström”, men när det gäller de människor som Hyltén-Cavallius ”letade 
upp i undangömda kojor i skogen” inskränker sig de biografiska upp-
gifterna till exempelvis ”Vedenskan”, ”Stenvalls moder” eller ”Pika 
Sven”.73 Ett klart undantag från denna regel är dock hans viktigaste källa 
– den fattiga gumman ”Halta-Cajsa” från Ryd: 

 
Det var vid detta tillfälle, 14.6.1843, jag gjorde min första bekantskap 
med ”Halta-Cajsa”, en 50- á 60-årig fattig enka, boende i Hagastugan 
under Ryd. Denna bekantskap var för mig ovärderlig; ty jag har 
under hela mitt lif aldrig träffat en qvinna med rikare poetisk upp-
fattning än denna obemärkta qvinna ur folket. Hon egde i sitt minne 
en outtömlig skatt af gamla visor, sagor och sägner, och var in i vår 
tid en lefvande typ ur vår skogsbygds längst försvunna medeltid. Jag 
egnade ock all min till buds stående ledighet åt studiet af denna rikt 
begåfvade varelse, då hennes traditionella förråder syntes out-
tömliga.74 
 

Halta-Cajsa var utan jämförelse den informant som gjorde det starkaste 
intrycket på Hyltén-Cavallius. Det gick så långt att han tog den fattiga 
backstugumman till sitt dåvarande hem i Stockholm som barnpiga, 
säkert inte minst för att mera kontinuerligt och under längre tidsrymd 
kunna utforska hennes repertoar. Bland de många ovanliga ballader hon 
kunde förmedla kan nämnas den enda kända svenska uppteckningen med 
melodi av balladen ”Den rike mannens själ”,75 som märkligt nog har 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

73  Jonsson, 1967, s. 545. 
74  Hyltén-Cavallius, 1929, s. 102f. Några av Hyltén-Cavallius kvinnliga informanter finns 

beskrivna i Emma Erikssons och Christina Henrikssons C-uppsats: ”Livets spegel” 
(Växjö universitet 2005. Inst. f. pedagogik, musikvetenskap). 

75  SMB 54 (TSB B 32). Visan föreligger också i ett par skillingtrycksvarianter från 1700-
talet. 
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vissa motiviska likheter med en del av den kända norska visionsdikten 
”Draumkvedet”:76 
 

 

Bild 2: Melodi ur GSMS (nr 304) till ”Den rike mannens själ” (SMB 54 C).77 

 
Grannt så vet jag var den rike mannen bor 
Han lefver här i verlden i stor ära och mod 
Om natten så dricker han sig till godt rus 
Om dagen så sofver han i sitt syndiga hus 
 
När som han tänker der minst uppå 
Så kom döden och tog honom derifrå 
O död ! O död ! Låt mig få lefva 
mitt myckna guld vill jag dig gifva 
 
Jag passar inte på ditt guld så röd 
Den lekamliga döden skall följa dig 
Den rika mannen han blef sjuk och han blef död 
I jemmer, sorg och storan nöd 
 
Och själen hon satte sig på döda mannens bröst 
Hon ropte: Herre Jesu ! Hvar skall jag taga tröst 
Och själen hon satte sig på döda mannens munn 
Hon bannade kroppen i samma stund 
 
Själen hon satte sig på himmelrikets port 
Hon ropte: O Jesu, hvad hafver själen gjort ? 
Jo, fattiga har hon röfvat och enkor har hon skämt 
skjut neder själen. Hon har det väl förtjent 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

76  TSB, 1978, s. 58. 
77  Identisk med den melodi som presenteras i SMB (II), s. 234–235. 
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Jungfru Maria gick sig för domstolen fram 
Hon ropte: O Jesu, var inte så sträng 
utan låt själen få utaf ditt blod 
så lefver hon förnöjder för jemmer och oro 
 

Hyltén-Cavallius uppteckningar av vistexter tycks vara pålitliga och det 
är svårt att spåra några godtyckliga kombinationer mellan text och 
musik. Faktum är att flera av Hyltén-Cavallius texter har utnyttjats som 
grundmanuskript vid olika visutgivningar efter hans död. Vad gäller 
melodiuppteckningarna finns dock stora brister. Hyltén-Cavallius redo-
gör själv för sina problem i biografin Ur mitt framfarna lif: 

 

Det värsta var, att jag saknade tillräcklig musikalisk bildning för att 
kunna anteckna melodierna. Men ungdomsentusiasmen vid 18 år 
öfvervinner alla hinder; jag gjorde mig en Pansflöjt af bamburör och 
vasspipor, stämde den efter pianot eller gitarren, antecknade på varje 
pipa tonens namn, och satte mig på detta sätt i stånd att hjelpligt 
kunna uppteckna den vanligtvis regellöst sjungna melodien.78 
 

Hyltén-Cavallius melodiuppteckningar gjordes alltså med hjälp av en 
vasspipa! Man kan bara föreställa sig mötet mellan detta grovhuggna 
musikverktyg och en vissångerskas eller spelmans tonalitet, melismer 
och ornament. Lyckligtvis bistod, som vi tidigare konstaterat, klockaren 
Nils Wieslander och musikdirektören Johan Fogelberg med en del 
betydligt mer avancerade melodiuppteckningar. 

 

Bild 3: En av Hyltén-Cavallius informanter – vissångerskan och sagoberätterskan ”Fru 
Angel” i Väraboda (1791–1869) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

78  Hyltén-Cavallius, 1929, s. 55. 



 

399 

* * * 
En av Hyltén-Cavallius hårdaste kritiker angående upptecknandet av 
vismelodier var den något excentriske musik- och gymnastikdirektören 
Carl-Erik Södling (1819–1884) från Västervik.79 Dennes kritik grundade 
sig dock på ett vänskapsförhållande dem emellan.80 De hade i grunden 
två helt olika sätt att närma sig den traditionella musiken. Medan Hyltén-
Cavallius i huvudsak var textinriktad, intresserade sig Södling för melo-
dierna.81 Deras livsöden uppvisar annars en hel rad märkliga paralleller. 
Båda härstammade ur relativt lantliga miljöer, utbildade sig och 
drabbades av den akademiska världens göticistiska och national-
romantiska tankar, vilka de senare försökte avsätta i praktiskt insamlan-
de av folkminnen.  

På olika grundvalar mötte de också motstånd hos de etablerade akade-
miska kretsarna och hade därigenom svårigheter att få sina arbeten pub-
licerade. Till denna något excentriska skara kan också räknas ytterligare 
en känd sydsvensk folkminnessamlare med liknande bakgrund, Nils 
Månsson Mandelgren.82 Man kan med förvåning konstatera att både Söd-
ling och Hyltén-Cavallius vistades i Sydamerika under en tid. Södling 
var organist vid den engelska episkopalkyrkan i Buenos Aires och ”pro-
fessor of music” vid Lyceo de la Plata under åren 1850–58.83  

Carl-Erik Södlings större arbeten blev aldrig publicerade. Det gäller 
”Den svenska folkmusikens historia”, ett arbete i två delar som han arbe-
tade med under större delen av sitt liv, liksom hans folkvisesamling.84 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

79  MAB: Hdskr 93:1. C E Södling, Den svenska folkmusikens historia, s. 111: ”Herr 
Cawallius modus laborandi uti att uppteckna folkmelodier, må ock meddelas. Han lät 
göra en panföjt af vassrör. Med hjelp af dessa toner tecknade han föresjungna melodier 
med ett slags hemgjorda hieroglyfer, af hvilka en musiker sedermera formade en 
melodi!” 

80  KB: L 26: 1a: Brev från Södling till Hyltén-Cavallius, 15/3 1870. 
81  Södling formulerar tydligt sin syn på text och melodi i inledningen till Svenska Gull-

harpan: ”Då folkeafgrundens slemmige dyr ofta med en skön melodi förena ord som 
såra allmänna sedlighetskänslan, och värdet af en melodi är fullt oafhängigt af de till-
fälliga orden, har jag till åtskilliga icke haft annat val, än att antingen författa nya ord 
eller ock omarbeta de gamla”. 

82  Se vidare – Jacobsson, Mandelgren i Småland, 1982, s. 16f. 
83  Beträffande Södlings biografi: se vidare – Åsberg, Carl Erik Södling – ett bortglömt musik-

geni, 1961.  
84  Södlings efterlämnade material är inte helt lätt att överblicka. På MAB finns ett relativt 

oredigerat tryckunderlag innefattande två handskrivna volymer av ”Den svenska folk-
musikens historia” (Hdskr. 93:1), en vissamling med pianoackompanjemang (Hdskr. 93:3), 

 
 



 

400 

Den sistnämnda bär tydliga spår av inriktningen på melodier i hans vis-
forskning. Samlingen är grupperad enligt en systematisk ordning inne-
fattande tio tonskalor med avseende på melodiernas ursprung: Pentato-
nisk durskala, pentatonisk mollskala, fornnordisk durskala (mixolydisk), 
ursprunglig dorisk skala (saknande sjätte tonen), dorisk skala, frygisk 
skala, fornnordisk mollskala, ursprunglig mollskala, modern mollskala 
samt modern durskala. 

Södling utarbetade också, förmodligen under sin tid i Sydamerika, en 
hypotes om att all ursprunglig och ”äkta” folkmusik i alla kulturer 
världen över hade vissa gemensamma drag. Möjligen var dessa djärva 
resonemang en orsak till Kungl. Musikaliska Akademiens tvekan till att 
lämna bidrag till tryckning av hans arbeten.85 Ännu större betydelse i 
detta avseende hade dock Södlings närmast komiskt chauvinistiska slut-
satser att svenskar och norrmän upptäckt och civiliserat ”vestra hälften af 
södra Amerika” samt att ”fundatorerna af Kejsaredömet Peru härstam-
made från Svenska Konglige Familien af Ynglingaätten”: 

 
Förgäfves hafva en mängd af Spaniens, Frankrikes, Englands, Tysk-
lands och Nord-Amerikas förnämste författare sökt utreda hvarifrån 
de Peruanska Incas kommit; ifrån Lopez da Vega och Garibazzo 
1531-33, till Prescott 1850 – ingen har löst gåtan; till dess jag; ledd af 
Guds anda och den svenska folkvisan, lyckades, och sålunda eröfrat 
ett kejsardöme åt vårt land.86 
 

Även beträffande åldern på vissa låtar hade Södling spektakulära åsikter. 
På en utskrift till ”Näckens polska” uppgav han melodin vara 5000 år 
gammal.87 Sådana utsagor lämnade naturligtvis ingen oberörd. I ett brev 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
samt en bunt med visor, sånglekar m.m. (Hdskr. 93:2). I två kapslar på Musikmuseets 
arkiv förvaras tidningsklipp, brev, samt fem inbundna volymer i folioformat med upp-
teckningar och avskrifter av visor och låtar (Södling ms I–II:1–5). Ms II:5 är ett utkast 
till tryckmanuskript med en lång inledning till utgivningen, samt förteckningar och 
kommentarer. Detta underlag kallar Södling för Svenska Gullharpan, vilket förmodligen 
var den tänkta titeln på hela viseditionen. I anslutning till Ms I–II förvaras på MM 
också en del avskrifter ur ”Den svenska folkmusikens historia”, samt diverse andra 
uppteckningar (FMK I EII:5). Utöver detta finns det på Linköpings Stifts- och Lands-
bibliotek, samt på Västerviks gymnasiebibliotek en icke obetydlig del okatalogiserat 
Södling-material, som hittills icke begagnats av musikforskningen. 

85  Åsberg, 1961, s. 13. 
86  Brev, 26.4.1855, till Musikaliska Akademin från C. A. Södling i Buenos Aires – citerat 

från Morales & Norlind, Kungl. Musikaliska akademien 1771-1921, Stockholm 1921, s. 69f. 
87  MAB: 93:2. 
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från historikern Bror Emil Hildebrand till kammarjunkaren och folkvise-
forskaren Leonard Rääf betraktas Södling som ”rubbad och fullkomligt 
sinnesförvirrad”.88  

När den akademiska världen vände Södling ryggen sökte han i stället 
kontakt med sin förtrogne i Småland, G. O. Hyltén-Cavallius. Under 
1860- och 70-talen korresponderade de mer eller mindre livligt. Man kan 
möjligen spekulera över om Hyltén-Cavallius såg som sin uppgift att för-
söka stötta Södlings fortsatta uppteckningsarbete. Vid åtminstone ett till-
fälle besökte den sistnämnde sin förtrogne på Sunnanviks gård. Somma-
ren 1874 företog nämligen Södling insamlingar och uppteckningar av 
visor och låtar på Hyltén-Cavallius egen ”bakgård” i Värend.89 På 
Sunnanviks ägor upptecknade han en rad visor efter torparhustrun Sofia 
Andersson och konstaterade, att ”dessa visor äro af de allra skönaste som 
finnas på den doriska skalan”.90  

I byn Vrankunge, söder om Sunnanvik, tecknade Södling upp låtar, 
däribland märkliga femtaktspolskor, efter ”den blinde bondspelmannen 
och före detta nämndemannen Anders Svensson” (1812–1888).91 Samma 
sommar for han vidare västerut till Sunnerbo och gjorde omfattande in-
samlingar i Skeen, Södra Unnaryd,92 Drageryd och på Bolmsö.93 På det 
sistnämnda stället tecknade han upp ballader och låtar efter spelmannen 
och trallaren Jonas Hansson på Hanganäs. Denne föddes i Ås socken 
1803 och flyttade till Bolmsö med sin hustru Anna-Stina Jönsdotter 
(1807–1893) på 1830-talet. I denna socken lever fortfarande skrönor och 
sägner runt ”Jonas på Haga” i muntlig tradition. Han lär ha varit en 
mästerlig berättare och storsångare. Södling höll honom också för att 
vara en av sina viktigaste meddelare. Hansson avled 1875.94  

I Södra Unnaryd-Jälluntofta fornminnes- och hembygdsförenings årsskrift 
(1982) har Märta Ramsten behandlat Södlings insamling i Unnaryd under 
denna uppteckningsresa i artikeln ”Unnarydsboarnas visor år 1874”. 
Trots Södlings idoga upptecknande i västra Kronoberg var nog ändå 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
88  UUB: 25.9.1856. 
89  Jonsson, 1967, s. 548f. 
90  Renskrifter av dessa visor finns på Smålands musikarkiv: SMA/HSKOP 499. 
91  Ett par av dessa melodier finns publicerade i Gustafsson, 1983, s. 170ff.  
92  Efter ”änkan” Lovisa Rask (d. 1882) i Södra Unnaryd upptecknade Södling närmare ett 

tjugotal visor och danstrallar.  
93  Gustafsson, 1983, s. 84f. 
94  A.a., s. 84. Uppgifterna om Hansson är även hämtade från en intervju [1999-10-27] med 

Solveig Carlsson, Bolmsö. 
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skräddaren ”Mäster Plut” i Västervik, Anders Magnus Andersson, (1812–
1888), hans främsta sagesman på visområdet. Södling har själv angivit att 
han nedtecknade ”bortåt ett halft hundratal melodier efter den ryktbar 
vordne folkbarden Plut”.95  

 
* * * 

Utöver de hittills redovisade större insamlingarna av visor i Småland 
under 1800-talet förekom också en rad mera avgränsade upptecknings-
arbeten. Omkring år 1860 tog ”Föreningen för Smålands Minnen” i Lund 
ett initiativ till insamlandet ”af småländska folkmelodier och visor”. 
Uppteckningarna gjordes sedan i huvudsak under skolloven av små-
ländska studenter vid universitetet. Det samlade resultatet från denna in-
samling finns idag på Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund.96 Liknande 
initiativ utgick ifrån det nyinrättade lärarseminariet i Växjö, där bl.a. se-
minaristen Hugo Gustaf Svensson (1844–1921) sammanställde ett arbete 
kallat Eno kosthelige pehrla, med upptecknade visor och låtar från södra 
Småland.97  

Ett mera omfattande insamlingsarbete företogs på 1870- och 80-talen 
huvudsakligen i norra Småland av Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld (1859–
1934). Resultatet publicerades i Svenska landsmål och svenskt folklif (1892) 
[Svenska landsmålen] och utkom på nytt i faksimiltryck 1997 med förord 
av Sven-Bertil Jansson. I slutet av 1800-talet samlade och upptecknade 
Hilda Lundell (1858–1893) och hennes syster Elise Zetterqvist visor och 
lekar i Dörby och Kläckeberga socknar i Kalmar län. Även dessa uppteck-
ningar publicerades i Svenska Landsmålen (1907).98 Utgivningen ägde rum 
under medverkan av Hilda Lundells bror, professor Johan August Lun-
dell (1851–1940), som för övrigt grundlade utgivningen av Svenska Lands-
målen 1878. Hilda Lundells samling omfattar sammantaget 82 ballader 
och visor.  

 
* * * 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

95  Jonsson, 1967, s. 593f. Se vidare – Gunnarsson, 1967, ”Mäster Plut – mästersångaren 
från Västervik” i Noterat 13, 2005. 

96  DAL: Ölb 4. 
97  FMK EII:1, samt SMA/HSKOP/008. Svensson upptecknade låtarna som ett special-

arbete inför sin examen 1868. Samlingen innehåller 47 melodier – visor, polskor, valser, 
gånglåtar och polkor.  

98  Nyare serien: IX:1. 
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Det dröjde till slutet av 1800-talet innan visor och låtar på nytt doku-
menterades i Värend. Denna gång kom initiativet från en fattig spelman i 
byn Jät, skomakaren August Strömberg (1860–1947). Från mitten av 1880-
talet och fram till sin död samlade och upptecknade han mer än tusen-
talet visor och låtar från byarna kring sjön Åsnen. Strömberg visade i 
unga år ett stort musikaliskt intresse och försökte spela på diverse själv-
uppfunna instrument. Efter en tid lärde han sig på egen hand spela på en 
enkel träflöjt. Strömberg ville nämligen gärna bli regementsmusiker vid 
Kronobergs Regemente, men han blev aldrig antagen eftersom han ”lärt 
sig avigt” på flöjten.99 Istället begav han sig till Danmark, enligt egen 
utsago för att lära sig mer om skomakeri, enligt andra källor för att ge 
hembygden tid att glömma ett dråp han begått i självförsvar.100  

Strömberg tycks ha arbetat som skomakare både på Falster och 
Lolland.101 På det sistnämnda stället kom han för första gången att hålla i 
en fiol. År 1885 återvände Strömberg till Jät och fortsatte med sin far, 
Petter Ola, att driva skomakeriet. Efter faderns död 1891 begav han sig på 
nytt till Danmark. Om det var brist på arbete i Jät eller andra bevekelse-
grunder är svårt att avgöra, men den här gången stannade han fem år i 
grannlandet. Strömberg tycks nu ha arbetat som diversearbetare, tidvis 
med andra svenska arbetsvandrare. I Nykøbing tog han musiklektioner 
hos en violonist och lärde sig noter.  

Det var efter hemkomsten från Strömbergs andra vistelse i Danmark 
som det verkliga insamlingsarbetet påbörjades. Han såg nu som sin 
största uppgift att bevara och dokumentera den rika tradition av visor 
och låtar som fanns i Värend runt sjön Åsnen. Möjligen hade den långa 
vistelsen i Danmark gett honom nya perspektiv på bevarandevärdet av 
hemtraktens kultur. Kanske var han påverkad av romantiseringen kring 
Värend, som på nytt hade börjat spira i slutet av 1800-talet. Han började 
med att ur minnet nedteckna sina bortgångna föräldrars vis- och låt-
repertoar; dessa melodier får nog anses tillhöra de mest intressanta i 
Strömbergs samling. Under många år vandrade han sedan till fots mellan 
byarna runt Åsnen och besökte spelmän och vissångare. Parallellt med 
detta arbete började han också komponera egna låtar i gammal stil, ofta 
med upptecknat material som underlag. Inte sällan uppvaktade han 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

99  Svenska låtar, Småland, s. 93. 
100  Andersson, August Strömberg – ett urval av hans nedtecknade berättelser, 1997, s. 5. 
101  De biografiska uppgifterna kring Strömberg är i övrigt hämtade från hans egen själv-

biografi i ett brev till Folkmusikkommissionen: SMA/HSKOP 062. 
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någon känd spelmanskollega i landet med någon nykomponerad polska 
eller marsch.102  

Men det var inte bara musiken som upptog Strömbergs tid. Han var 
sedan ungdomen mycket intresserad av litteratur – Thorild, Tegnér, 
Strindberg och Lidner hörde till hans favoriter. Så småningom gjorde han 
själv små författarförsök – först med kärleksdikter och naturromantisk 
lyrik, senare också med folkloristiska stycken och märkliga diktcykler 
runt olika adjektiv. Med åren kunde man också finna ett socialt patos i 
hans diktning, som t.ex. i dikten ”Vedergällning” från 1905:103 

 
Hör du, som stram och hård 
i hjärta och i ord 
fast utav överflöd 
står dignande ditt bord 
du ej en matbit ger 
till dem som därtill tränga 
Du borde fattigdomens  
alla vedermödor pröva 
din makt, din lyx, ditt prål 
man borde dig beröva 
ifrån ditt gästabud 
i festligt klädda salen 
du borde flyttas ned 
att smaka hungerkvalen 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

102  Exempelvis: ”Festmarsch – gratulation till Riksspelemannen Dan Danielsson i Filipstad 
på hans 60-årsdag, den 24 april 1927 af August Strömberg uti Jät 1927” (A Strömbergs 
melodi- och kopiesamling: SMA/HSKOP 704). Strömberg tycks ha haft god kontakt 
med en rad av de namnkunnigaste spelmännen i landet under första hälften av 1900-
talet och det var inte ovanligt att han, som i det här fallet, uppvaktade med en låt på 
jämna bemärkelsedagar. I det här fallet är det alltså den kände posttjänstemannen, 
folkmusikupptecknaren, spelmanstävlingsdomaren m.m. Dan Danielsson (1867–1940) i 
Filipstad (Åmål), som förärats en låt av Strömberg. Den mest kända uppvaktningen av 
det här slaget är väl annars när Strömberg skickade polskan ”Vid Åsnens strand” som 
60-årspresent till Hjort-Anders Olsson. En låt som sedan i bemärkelsemottagarens egen 
tappning (”60-årspolskan”) blev en låt som inkorporerades i den svenska allspelsreper-
toaren.  

103  SMA/HSKOP 704. Dikten publicerad i Smålandsposten, 20 april 1990. 
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En hel del av hans mer absurda och komiska texter publicerades under 
åren i olika populära tidskrifter som Strix och Humoristen. Han spottade 
inte i glaset, men i en stund av plötslig insikt och självreflektion 1907 
dristade han sig till att nedteckna följande allitteration för nykterhetstid-
ningen Triumf:104 

 
Såsom Sveriges största synd står säkert superiet. 
Själsmördande, sedesfördärvande, sällhetsskövlande 
sänker supseden sina slavar snabbt som säkert. 
Suparen sköter slarvigt sina sysslor, skingrar sina sparade slantar, 
såsom sommarsolen smälter snömassorna, 
Sårar sedlighetskänslan, smutskastar skönhetssinnet, söndrar samhället, 
skuldbelastar samvetet, samt säljer slutligen sin själ såsom suplikvid. 
”Synden straffar sig själv”, säger Skriften sanningsenligt. 
Se, Supseden störtar suveräner, skamhöljer snillen, skändar skönheten, 
skapar skälmar, självmördare, samt sjuklingar. 
Superiet skaffar staten stora skattesummor, säga statens styresmän. 
Statistiken säger: Sjukhus, samt straffanstalter – 
sjunkna supares slutstationer sluka sedermera större summor. 
Sorgliga sanningar. 
Supseden – statens särskilt skyddade skötebarn  
skall såsom synnerligen samhällsvådlig strängt straffas. 
Stora skaror småfolk, som så småningom sammanslutit sig, 
skola slutligen störta superiets skrytsamt säkra stöttepelare. 
Så snart stridstrumpeternas signaler skalla, 
skola ståtligt svajande standar samla segerhymnssjungande skaror, 
som sätta såsom sitt slutmål: 
Sekelgamla slavbojors slitande, Sanningens seger, Sveriges sällhet! 
 

Musiken kom att följa Strömberg livet ut, men författandet tröttnade han 
på. I stället kom han mer och mer att intressera sig för gamla seder och 
bruk i trakten. Under de sista 20 åren av sitt liv lämnade han synnerligen 
omfattande folkminnesuppteckningar till Uppsala landsmålsarkiv, inte 
minst av dialektord. Strömberg torde vara en av landets främsta bidrags-
givare på det här området med sina drygt 8 000 ord. Till grund för denna 
samling finns i huvudsak två separata källmaterial, dels en större hand-
skriven ordbok som bevarats i privat ägo i Jät,105 dels de samlingar av 
dialektord som Strömberg kontinuerligt under 1930-talet skickade till 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

104  SMA/HS: Linnea Sjögrens originalsamling. 
105  Den handskrivna ordboken finns i Jäts hembygdsförenings arkiv. 
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Uppsala landsmålsarkiv.106 Dessa båda källor är rätt olika till sin utform-
ning. I den förstnämnda är de dialektala orden uppställda i en tydlig alfa-
betisk ordning med raka och enkla förklaringar på rikssvenska. Sam-
lingarna som finns på ULMA ger en mer brokig bild – här förekommer 
ofta synonymer; många ord saknar direkt översättning, men är i gengäld 
satta i sitt sammanhang i en förklarande dialektal mening, vilket resulte-
rar i en intressantare, men samtidigt mer svåröverskådlig bild av dialek-
terna runt Åsnen. Under 1920- och 30-talen publicerades en del av hans 
upptecknade visor och låtar i fyra häften som utgavs på Abraham Lund-
kvists förlag.107 Förebild för dessa häften var med största sannolikhet ett 
låthäfte som publicerades redan 1915 av den kände spelmannen Lars-
Johan Sundell (”Lasse i Svarven”) (1874–1923).108 Innehållet i detta häfte 
hämtades från södra Östergötland, i synnerhet Ydre, och norra Små-
land.109  

Det bevarade källmaterialet efter Strömberg är synnerligen svåröver-
skådligt och ostrukturerat. Strömberg skickade en rad brev med upp-
teckningar, kommentarer och egna låtar till Folkmusikkommissionen; de 
flesta av dem ingår i FMK:s brevsamling på Svenskt visarkiv. Några låtar 
direktupptecknades dock av Olof Andersson efter Strömbergs föredrag-
ning. Dessa, jämte några av Strömbergs egna uppteckningar, kom att 
ingå FMK:s underlag till Svenska låtar.110 Flera av dessa publicerades dock 
inte i det slutgiltiga verket. Många låtar och visor ingick också i det folk-
minnesmaterial som Strömberg skickade till Uppsala landsmålsarkiv.111 
Dessutom skänkte han en rad handskrivna låt- och visböcker till sina 
barn och släktingar.112  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

106  ULMA 2319. 
107  Gamla låtar från Kinnevalds härad [häfte I] 1925 ; Gamla låtar från Kinnevalds härad [häfte 

II] 1927 ; Småländska låtar, 1936 ; 39 allmogelåtar från Kinnevalds härad, 1939. 
108  L. J. Sundell (”Lasse i Svarven”), På Förstukvisten – 50 omtyckta låtamelodier för fiol, 1915. 
109  Den kände gotländske spelmannen och folkmusikupptecknaren August Fredin (1853–

1956) flyttade 1902 till Loftahammar i Småland och fick då kontakt med Lars-Johan 
Sundell (”Lasse i Svarven”) (1874–1923), som några år tidigare flyttat till Västervik från 
sin födelsebygd i Ydre. Fredin och Sundell framträdde sedan flitigt på Skansen mellan 
åren 1910 och 1914. De deltog också i en rad av det tidiga seklets många spelmans-
tävlingar, både som domare och tävlande.  

110  FMK: IIa. 
111  ULMA: 2308–2449 m.fl. 
112  Innehållet i dessa överensstämmer sinsemellan till en del, men inte alltid. Tre låtböcker 

och fyra visböcker, alla handskrivna och som tillhört yngsta dottern Linnea Sjögren, 
förvaras idag på Smålands musikarkiv. En av dessa har publicerats i faksimiltryck av 
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Bild 4: Melodin till ”Sjömansvisa”, upptecknad 1929 av August Strömberg i Jät. 
SMA/HSKOP 704 (SMB 181, ”Liten båtsman”). 

 

* * * 

August Strömbergs enastående uppteckningsinsats gav naturligtvis eko 
bland vissångare och spelmän i Värend. Inspirerade av detta arbete 
gjorde många av dem egna insamlingsförsök i området. Tunnbindaren 
och spelmannen Bror Strand (1891–1968) i Urshult var en dem som följde 
i Strömbergs spår. Han började med att teckna upp låtar och visor efter 
sin farfar, spelmannen och ”böckaren” Johan Holm (1827–1911) i 
Buskahult.113 Även fadern Frans Strand (1860–1927) var i sin ungdom och 
krafts dagar en mycket skicklig spelman och självskriven gäst vid alla 
kalas inom Urshults socken. Hans repertoar utgjorde grundstommen i 
sonens publikationer. Frans Strand fick musikaliska impulser och 
skolning från många håll – från fadern Johan, morfadern ”Spel-Nisse” i 
Dunshult, Sven Nilsson (1799–1889), och sist, men inte minst, av Håkan 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Smålands spelmansförbund. På Smålands musikarkiv finns också två handskrivna låt- 
och visböcker med helt annat innehåll efter äldsta dottern Hulda Hammarström. Dub-
letter till några av dessa böcker, men också med ett delvis annat innehåll, skänkte 
Strömberg till sonen Frithiof. Hela denna samling finns i kopior på Smålands musik-
arkiv. Enstaka uppteckningar finns vidare i Göth-arkivet på Växjö universitetsbiblio-
tek, i Jäts hembygdsförenings samlingar, samt på Smålands museum. 

113  Svenska låtar: Småland, s. 102. Övriga biografiska uppgifter kring spelmanssläkten 
Strand har ställts till förfogande av musikdirektören Cedron Strand, Växjö. 
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Pettersson (1840–1887) i Fålaboda. Frans Strand hade också en nära 
relation till August Strömberg i Jät. Den mest spridda historien runt 
morfadern Spel-Nisse berättar hur han som gammal småtorpare blev av 
med fodret under nödåret 1860: 

 
När det inte längre gick att få tag i något hö började hans djur att 
knota högljutt. Spel-Nisse tog då sin fiol och gick ut i ladugården och 
började spela för kreaturen. Dessa tycktes uppskatta musiken och 
tystnade. Bara en av kalvarna, som tydligen var i avsaknad av 
musiköra, fortsatte att ge hals. Spel-Nisse bar då upp kalven på det 
tomma höslindret och sa till honom: ”Titta själv så får du se. Jag 
ljuger inte. Här finns inget hö! ” Då teg kalven.114  
 

Spel-Nisses musikalitet gick i arv till dottern Lisa, som tidigt gjorde sig 
känd i bygden som en uppskattad vis- och balladsångerska. Det var inte 
alltid Spel-Nisse hade tid med alla spelningar vid vägaskälsdanser och 
lekstugor. Då ryckte dottern in och trallade sin fars låtar till dans. Hon 
gifte sig sedermera med den ovan nämnde Johan Holm i Buskahult, som 
också kom från en släkt som utmärkte sig för sin musikalitet. 

Efter en tid utsträckte Strand sitt insamlingsarbete till grannsocknen 
Tingsås, en socken som Strömberg märkligt nog hade förbisett, och 
gjorde framför allt visuppteckningar efter Frans Wickenberg (1840–1920) 
i den lilla byn Kroksjöbo. Denne hade lärt sig spela av klockaren 
Lindblom i Södra Sandsjö. Wickenberg spelade också mycket tillsam-
mans med den originelle ”Klockarns Gösse” från Tingsås. Sonen Per 
Wickenberg (1876–1955) gick i faderns fotspår och livnärde sig som 
bälgmakare och spelman. Wickenbergarna hade, förutom rena låtar, en 
mycket stor repertoar av såväl ballader som folkliga koraler och lyriska 
kärleksvisor.115 Inom den sistnämnda kategorin hade de en hel rad visor 
som sjöngs på varianter till samma melodi som Andreas Randel ut-
nyttjade till Fredrik Dahlgrens bekanta ”Värmlandsvisa”. Just den här 
melodin tycks märkligt nog ha varit särskilt vanlig i södra Småland och i 
Blekinge. Eftersom Randel hade sina rötter i just Blekinge kanske han helt 
enkelt vävde in en välbekant folklig melodi från sin barndomsmiljö i 
sång- och folklustspelet ”Värmlänningarna”.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

114  Nya Wexiöbladet, 25 april 1925.  
115  Beträffande ”Klockarns Gösse”, Lindblom och Wickenbergarna – se Gustafsson, 1983, 

s. 184f. 
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Bror Strand tecknade också upp låtar efter Anna Juhlin (1897–1933) på 
Vemboö i Urshults socken. Hon spelade både orgel och fiol, men sjöng 
också många visor och ballader. Sina musikaliska impulser fick hon från 
fadern Carl-Gustaf Juhlin. Denne var smed och härstammade från Duns-
hult, där det bodde många spelmän under 1800-talet. Carl-Gustaf Juhlin 
var notkunnig och spelade orgel och fiol. Anna hade en bror, Henrik, 
som spelade och sjöng mycket på föreningsmöten och vid danser på 
Vemboö i början av seklet. Anna dog i lungsot i unga år.  

Under 1920-talet gav Bror Strand ut tre häften på Abraham Lundkvists 
förlag med i första hand uppteckningar från Urshults och Tingsås sock-
nar.116 Strands original och tryckmanuskript finns fortfarande i privat ägo 
inom släkten. En del av detta material finns i kopior på Smålands musik-
arkiv.117 

 
* * * 

Under 1930- och början av 40-talet rådde närmast en sorts stiltje inom 
visupptecknandet i Småland. De fåtaliga insamlingsprojekt som genom-
fördes byggde oftast på externa initiativ. Nils Dencker (1887–1963), Nils 
Stålberg (1900–1969) och Ellen Lagergren (1882–1966), alla tre kända folk-
musikupptecknare och forskare, företog under 30-talet begränsade upp-
teckningsresor i landskapet. Dencker reste företrädesvis i de sydvästliga 
delarna och gjorde uppteckningar i Markaryds socken.118 Stålberg for till 
bl.a. Värnamo och Flisby socknar,119 medan Lagergren höll till i de 
östligare delarna och besökte Fagerhults och Döderhults socknar.120 

En av Nils Stålbergs främsta meddelare var vissångerskan och fiol-
spelerskan ”Mari på Gatan”, Mari Johansdotter (1857–1941). Hon bodde i 
byn Hjälshammar strax utanför Värnamo. Större delen av hennes reper-
toar upptecknades av Stålberg år 1931. Han gav vid detta tillfälle följande 
karaktäristik av sin meddelare:  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

116  Gamla spelmanslåtar från Urshult, 1925 ; Folklåtar från Värend efter framstående spelmän, 
1926 ; Ur en spelmans gömmor, 1928. Hela denna samling omfattar ca 140 melodier. 

117  SMA/HSKOP/023. Bror Strands samling [III:17]. 
118  ULMA 8471. Dencker upptecknade framför allt låtar och visor efter Jonas Johansson 

(”Spel-Jonas”) (1858–1935) i Sågtorpet, Markaryd. Se vidare Gustafsson, 1983, s. 98.  
119  ULMA: 10805–10807. 
120  ULMA: 2879 och 8495. Ellen Lagergren kom från Regna i Östergötland och företog på 

1920- och 30-talen uppteckningar av visor, låtar och danslekar för Uppsala landsmåls-
arkivs räkning i företrädesvis Småland, Östergötland och Västmanland. 
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Mari på Gatan är en originell och i fråga om småländskt folkliv, sär-
skilt värnamobygdens, ofantligt kunnig gumma. Hennes minne är 
häpnadsväckande, hennes villighet att berätta ovanligt stor.121  

 
”Mari på Gatan” förmedlade bl.a. många visor och låtar som hade an-
knytning till julfirandet i socknarna kring Hjälshammar i slutet av 1800-
talet. Vid lussefirandet i hembyn framfördes en marsch när ”Lussebrud å 
brudgum red i spetsen å di andra kom efter å spelade å gapade å sjong-
de”:122  

  
Lusselill, Lusselill  
femton ljus i kronorna... 
 

Staffansvisorna ”sjöngs av drängarna i Hjälshammar när de samlades till 
Staffansritt på annandag jul. De red då omkring och tiggde mat och 
brännvin...”:123 
 

 

Bild 5: Melodin till ”Staffansvisan”, upptecknad 1931 av Nils Stålberg efter ”Mari på 
Gatan”, Mari Johansson, Hjälshammar. ULMA 10807 (SMB 39). 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

121  ULMA: 10807, s. 1. 
122  LUF: 6072. 
123  LUF: 6072. 
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 God morgon, käre fader! 
 Gud låt er vakna glader 
 Frisk´ er upp! Gäller nu! 
 Själver rider Staffan 
 Inger dager synes än 
 Stjärnorna på himmelen de blänka 
 

* * * 

När Matts Arnberg på våren 1957 för första gången företog folkmusikin-
spelningar i Småland för radions räkning mötte han några spelmän och 
vissångare, vilkas stora repertoar och framträdande personligheter gjorde 
ett starkt intryck på honom.124 Inspelningstipsen hade han fått från Gert-
rud Sundvik, som hade flyttat från Dalarna till Växjö i slutet av 1940-talet 
och som kom att betyda mycket för pånyttfödelsen av den folkliga musi-
ken i södra Småland under 1950-talet.125 Hon tog t.ex. initiativ till den 
första egentliga utställningen runt småländsk folkmusik på Smålands 
museum i Växjö 1958.  

I Holmseryd, en liten by på gränsen mellan Värend och Sunnerbo, be-
sökte Arnberg år 1957 den då 86-åriga Vendla Johansson, som visade sig 
besitta en repertoar som innehöll allt från ”putslustiga” supvisor till me-
deltida ballader.126 Arnberg anmärker i inspelningsprotokollet att ”visor-
na fullkomligt forsade ur henne”.127 Ibland agerade hon nästan som en 
skådespelerska ”med imitationer av kända personer och burleska histo-
rier i ett ständigt flöde mellan sångerna”.128 Vendla Johansson hade sin 
huvudsakliga repertoar efter mormodern, som var känd i bygden som en 
duktig sångerska. Vendlas mor sjöng också mycket under unga år, men 
tilltagande religiösa grubblerier dämpade sångglädjen och på äldre dagar 
var det nästan omöjligt att förmå henne att sjunga. Många visor förmed-
lades också av hantverkare som gästade torpet i Holmseryd, bland annat 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

124  Muntlig uppgift från Arnberg till artikelförfattaren sommaren 1983. 
125  Se vidare Gustafsson, ”Gertrud Sundvik hittade vår bortglömda musik”, Smålands-

posten, 17 augusti 1990. 
126  Arnberg, Inspelningar i folkmusikforskningens tjänst, 1960, s. 39. Ett urval av Vendla 

Johanssons supvisor finns utgivna på CD:n Föregångare (MNW 1993), I:34–37. 
127  SR: Ma 57/10617 (28). 
128  Muntlig uppgift från Gertrud Sundvik (1990-08-06), som var med vid inspelningstill-

fället. 
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en version av ”Magdalenaballaden” som Vendla lärde sig som fjorton-
åring av en förbipasserande 80-årig snickargubbe:129

 

 
Bild 6: Melodin till Magdalenaballaden (SMB 43), upptecknad 1984 av Marie Länne Persson 
efter SR:s bandinspelning från 1957 med Vendla Johansson, Delary 

 
Magdalena gick sig uti grönan lund 
solen sken idag 
där mötte hon sin frälsaman 
allt uti lunden den gröna 
 

Magdalena faller för sin frälsaman 
solen... 
vill du dricka vänskap ur min vita hand 
allt uti... 
 

Jag kan icke dricka vänskap ur din vita hand 
solen... 
du har befattat dig med mången ann 
allt uti... 
 

Det första barnet hade du med din far 
solen... 
det kasta du uti storan hav 
allt uti... 
 

Det andra barnet hade du med din bror 
solen... 
det kasta du under storan bro 
allt uti... 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

129  Uppgifterna kring Vendla Johanssons visor är hämtade från intervjuavsnitt på 
dokumentationsbanden. Hennes version av ”Magdalenaballaden” finns utgiven på 
CD:n Den medeltida balladen (Caprice 22035), I:5.  
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Det tredje barnet hade du med socknens präst 
solen... 
då var din synd som allra värst 
allt uti... 
 

Men du kan ingen annan förlåtelse få 
solen... 
än uti lunden i sjå år gå 
allt uti... 
 

Du får inte hava någon annan bädd 
solen... 
än ligga på ett högt stenberg 
allt uti... 
 

Du får inte äta någon annan mat 
solen... 
än tugga barken utav furuträd 
allt uti... 
 

Du får inte hava någon annan dryck 
solen... 
än suga saften utav lindelöv 
allt uti... 
 

Magdalena gick sig uti lunden grön 
solen... 
där mötte hon sin frälsaman 
allt uti... 
 

Magdalena, vad tyckte du nu om din bädd? 
solen... 
min bädd den var såsom ejderdun 
allt uti... 
 

Magdalena, vad tyckte du då om din mat? 
solen... 
min mat den var såsom kungarätt 
allt uti... 
 

Magdalena, vad tyckte du om din dryck? 
solen... 
min dryck den var såsom rödan vin 
allt uti... 
 

Magdalena, nu har du gjort ditt straff 
solen sken idag 
nu får du träda uti himlen in 
allt uti lunden den gröna 
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* * * 

Gertrud Sundvik fick sin första kontakt med den folkliga visan i Värend 
genom Ingemar Odengran (f. 1921) i Benestad. De träffades på en musik-
lyssnarcirkel i Växjö 1952 och fann att de hade ett gemensamt intresse i 
folklig musik.130 Vid en cirkelträff en tid senare i Odengrans hem fick hon 
för första gången kontakt med den märkliga familjetradition, som allt-
sedan farfadern Olof Gustaf Petterssons (”Ola Gabriel”) dagar hade vår-
dats av Ingemars far, Carl Olsson (1888–1969) och farbror Oskar Olsson 
(1894–1983). Det var också denna tradition som Matts Arnberg mötte på 
våren 1957 när han besökte det lilla murarbostället i Benestad.131  

”Ola Gabriel” hade en rad visor och trallar i tradition efter sin mor 
Alma, som tillsammans med två systrar trallade till dans och sjöng visor 
på lekstugor och gillen i början av 1800-talet. I Benestad och Hjortsberga 
var de kända under namnet ”Hjälmarydsgräbborna”.132 Ola Gabriel var 
omtalad som ett stort original, med mängder av historier, trallar och 
visor på repertoaren. Han förmedlade också en hel del anekdoter och be-
rättelser till bygdeskildraren och författaren J. A. Göth (1869–1952).133 
Hans visor gick så småningom i arv till sönerna Carl och Oskar, vilka 
båda med stort intresse förde denna tradition vidare.  

Visor tillhörde familjen Olssons naturliga umgängesliv och vid varje 
släktträff sjöng och trallade man mycket. Denna familjetradition måste 
också ses mot bakgrund av den särskilda bygemenskapen i Benestad, där 
man ömt vårdade ålderdomliga seder och bruk in i modern tid. Exempel-
vis berättade Oskar Olsson att han själv var med vid Staffansritter och 
Staffanssång i byn till långt in på 1900-talet.134 Även vid jaktträffar och 
jaktmiddagar utgjorde visor en självklar del. Men det Olssonska hemmet 
kännetecknades också av en stor öppenhet och gästfrihet, där kringvand-
rande luffare, spelmän och hantverkare alltid kunde söka sig en fristad. 
En självklar del i denna kontakt var utbytet av historier, låtar och visor. 
Carls son, Ingemar Odengran, har berättat att det i hans barndom alltid 
fanns rallare i huset. Ett av hans starkaste barndomsminnen är att han 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

130  Sundvik, 1990. 
131  Arnberg, 1960, s. 41. 
132  Uppgifterna kring sångtraditionerna i släkten Olsson är hämtade från en längre inter-

vju med Ingemar Odengran (1985-06-12): SMA/BA 074. 
133  Se vidare – Tornehed, JA Göth – en opptecknare av småfolkens historia, 1981. 
134  Odengran, 1985. 
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som liten pojke varje kväll somnade till faderns och rallarnas sång i 
köket.135  

 

 

Bild 7: Melodin till skämtvisan ”Käringen på barnsöl”, upptecknad och inspelad på band 
1979 av Magnus Gustafsson efter Ingemar Odengran, Benestad. 

Ingemar Odengran har genom hela livet odlat släktens visor, men också 
genom eget insamlingsarbete utökat sin repertoar och därmed gjort sig 
känd som en av Smålands mest framstående traditionsbärare i våra 
dagar.136 I det avseendet konkurrerar han naturligtvis med en rad fram-
stående vissångerskor i Värend – Edith Samuelsson i Hovmantorp, 
syskonen Jenny och Dagmar Blom i Blädinge, Margit Karlsson i Lessebo, 
Ada Karlsson i Drev m.fl. – vilka alla har dokumenterats av Sveriges Ra-
dio, Svenskt visarkiv eller Smålands musikarkiv och därigenom fått sina 
visor utgivna i böcker och häften eller kan höras på diverse samlade tra-
ditionsinspelningar på fonogram.137 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
135  Odengran, 1985. 
136  Ingemar Odengran, samt Carl och Oskar Olsson, medverkar på ett flertal CD-utgåvor 

med traditionsinspelningar. Nämnas kan bl.a. Den medeltida balladen (Caprice 22035) 
och Skämtvisor och polsktrallar (Caprice LPF2). 

137  Edith Samuelsson kan exempelvis höras på Skämtvisor och polsktrallar (Caprice LPF2); 
Jenny och Dagmar Blom, samt Margit Karlsson på Vaggvisor & Ramsor (Caprice 21477); 
Ada Karlsson på Visor i Småland (UR 26861). Genom Gertrud Sundviks och spelman-
nen Lennart Skoglunds försorg fick Matts Arnberg också kontakt med den då helt 
okände Axel Sjölander i Grönadal, Yttre Källehult, och den betydligt mer kände Bror 
Strand i Urshult. Enligt uppgift lär Arnberg, efter att ha hört Sjölanders första låt, ha 
fällt kommentaren att, ”det var det bästa han hört utanför Dalarna!” Under de här åren 
i slutet på 1950-talet företog radion i huvudsak folkmusikinspelningar i Kronobergs 
län, mycket beroende på just kontakterna med Gertrud Sundvik. Dessa inspelningar 
förvaras idag på Svenskt visarkiv. Under 1960-talet kom visarkivet igång med en egen 
inspelningsverksamhet och under några år i slutet av 60-talet och början av 70-talet 
reste Märta Ramsten, Gunnar Ternhag och Gunnar Ermedahl flitigt i Småland och be-
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Bild 8: Gertrud Sundvik samtalar med vis- och balladsångerskan Vendla Johansson (1871-
1961), Holmseryd 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

sökte spelmän och vissångare runt om i landskapet. Det digra rullbandsmaterial som 
blev resultatet av denna verksamhet förvaras i sin helhet i kopior på Smålands musik-
arkiv. Originalen finns på Svenskt visarkiv i Stockholm. 
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Registrant över balladerna i GSMS 

Louise Bäckvall & Sigurd Kværndrup 

Den manuskriptsamling som återfanns på Växjö stadsbibliotek 2004–2005 
har inspirerat oss att utforma en balladregistrant, som innehåller alla de 
ca 400 ballader som finns i George Stephens manuskriptsamling (GSMS). 
Figur 1 visar vilken information som finns i de olika kolumnerna i GSMS-
registranten. För att på ett tydligt sätt åskådliggöra samlingens ballader 
har vi valt att katalogisera dem med hjälp av en databasapplikation i pro-
grammet Excel. 
  I  
 ↓ 

II b.        II c. 
↓ 

     IV.    VI. 

↓ 
 VIII 

 ↓ 

 

Mjölnarens dotter 229 AA F 17 – 56 Småland Nej –  

Mjölnarens dotter 229 C F 17 – 467 Uppland Nej –  

Mjölnarens dotter 229 D F 17 – 57 Småland Nej –  

Bonden borrade hjul 231Aa F 19 – 252 – Nej –  

Bonddrängen och 
jungfrun 

233A F 22 – 539 Uppland Nej C  

Bonddrängen och 
jungfrun 

233 C(b) F 22 – 540 – Nej E  

Bonddrängen och 
jungfrun 

233 D F 22 – 1 Småland Nej –  

Bonddrängen och 
jungfrun 

233 E F 22 – 9 Småland Ja –  

Klampen 235 G F 25 Stylter 561 Östergötland Nej B  

Klampen 235 D F 25 – 563 Småland Ja –  

Klampen 235 E F 25 – 564 Västmanland Nej –  

Tiggargubbens brud 236* F 26 – 566 – Nej D En uppteck-
ning uti vari-
anter till 
svenska 
fornsånger 
begynner 
sålunda 

Tiggargubbens brud 236 Ga F 26 – 567 Östergötland Nej E  

Tiggargubbens brud 236 Ca F 26 – 565 Gotland Nej –  

Tiggargubbens brud 236 D F 26 – 569 Södermanland Ja –  

Tiggargubbens brud 236 Ec F 26 – 568 Småland Ja –  

Tiggargubbens brud 236 F F 26 – 3 Småland Nej –  

 
    II d. 

 
            I a. 

↑ 
      III. 

 
 

     ↑ 
   V. 

 ↑ 
VII. 

  
IX. 

I. Titel i SMB II c. Nyfunnen variant IV. Titel i GSMS VII. Melodi 

II a. Variant i SMB II d. Nyfunnen version V. Kopienummer i GSMS VIII. Befintlig beteckning 

II b. Ej avtryckt ballad i SMB III. TSB-nummer VI. Proveniens IX. Anmärkningar 

Figur 1 
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Registrantens genremässiga indelning följer The Types of the Scandinavian 
Medieval Ballad (TSB) med ordningen: naturmytiska visor, legendvisor, 
riddarvisor, kämpavisor och slutligen skämtvisor. Balladerna är för varje 
genre sorterad efter SMB-nummer, det vill säga de nummer som balla-
derna har i Sveriges medeltida ballader (SMB). Inom varje SMB-nummer är 
de vidare sorterade i alfabetisk ordning efter de bokstäver som i de flesta 
fall placerats på originalets övre kant av George Stephens (se figur 2). Vår 
utgångspunkt finns i Stephens manuskriptsamling och därför har vi valt 
att sortera efter originalbeteckning och inte efter SMB :s bokstavs-
beteckning. Originalbeteckningen är beständig och sorteringen blir där-
med oberoende av vilken balladversion eller variant visan knyts till.  

 

 
Figur 2. George Stephens manuskriptsamling 567, ”Tiggargubbens brud” med originalbe-
teckning ”E” 

Kolumn I i registranten innehåller balladens titel och följer beteckningar-
na i SMB. Det är den samlingstitel som utgivarna av SMB gett en ballad 
med samma eller ungefär samma innehåll.  

Kolumn II innehåller SMB-numret. Här markeras också balladens ver-
sion och variant. Varje balladtyp i SMB har fått ett nummer, till exempel 
236, och en gemensam titel, till exempel ”Tiggargubbens brud” (se fi-
gur 3). Denna typ kan innehålla många olika versioner av ”Tiggargub-
bens brud”. Dessa versioner har fått varsin bokstav skriven som versal, 
till exempel A, B, C etc. och varje version kan i sin tur delas in i olika vari-
anter. Oftast rör det sig inte om så många varianter, men dessa avskiljs 
med en gemen bokstav, till exempel Aa och Ab. Detta kan förklaras med 
hjälp av figur 3. SMB-numret 236 Ga innebär alltså att det är balladtypen 
”Tiggargubbens brud”, version G, variant a. 
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Figur 3. Sveriges medeltida ballader band 5:2, Margareta Jersild och Sven-Bertil Jansson, 
Uppsala 2001 

Av kolumn II kan man också utläsa om balladen inte är medtagen bland 
de tryckta varianterna i SMB. Om den inte är avtryckt, redovisas den 
längst bak vid varje enskild ballad. I GSMS-registranten åskådliggörs 
detta genom två versaler till exempel 12 AK, vilket följer samma system 
som i SMB. 

Nyfunna balladvarianter visas i GSMS-registranten genom balladens 
nummer och versionsbokstav. Därefter följer den föreslagna variantbok-
staven inom parentes, exempelvis 12 A(c). Detta betyder att vi i GSMS 
har hittat en ny variant och att den förslagsvis borde ligga efter 12 Ab i 
SMB.  

Stjärnmärkning (asterisk) i anslutning till SMB-numret markerar att det 
är en ny version i GSMS som inte finns med i SMB. 

Kolumn III innehåller balladens TSB-nummer. TSB är en katalog över 
alla Nordens ballader som utformades av Bengt R. Jonsson, Eva Daniel-
son och Svale Solheim år 1978. I boken anges balladens namn på de olika 
nordiska språken. Boken innehåller alltså en kategorisering av alla de då 
kända nordiska balladerna, enligt följande: A – naturmytiska ballader, B 
– legendvisor, C – historiska visor, D – riddarvisor, E – kämpavisor, F – 
skämtvisor. 
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Kolumn IV innehåller titel, om balladen har en titel i GSMS. Den titel 
som George Stephens eller Gunnar Olof Hyltén-Cavallius ibland har skri-
vit överensstämmer inte alltid med titeln i SMB. 

Kolumn V innehåller det kopienummer som stadsbiblioteket i Växjö 
givit originaldokumentet. Det är ett löpnummer, skrivet med blyerts, 
som står längst upp i dokumentets vänstra hörn. Detta markerar den ord-
ning som dokumenten låg i när de hittades 2004–2005. 

Kolumn VI innehåller i förekommande fall (enbart då originaldoku-
mentet anger detta) balladens proveniens med uppgift om vilket land-
skap balladen härrör från. 

Kolumn VII anger om manuskriptet har en melodiuppteckning. Ett ja i 
kolumnen anger att det finns och nej att det inte finns. 

Kolumn VIII – övrig beteckning – anger de bokstäver som ibland finns 
i manuskriptens övre kant, förmodligen ditskrivna av George Stephens 
eller Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. Bokstäverna under ”Övrig beteck-
ning” hänför sig alltså till noteringen i GSMS, inte till SMB. Beteckningen 
anknyter till Stephens och Hyltén-Cavallius sätt att ordna visorna. 

Kolumn IX innehåller – i de fall då balladtypen eller balladversionen 
inte återfinns i SMB – anmärkningar från manuskriptet. Anmärkningarna 
kan informera om exempelvis var balladen kommer ifrån eller vem som 
sjungit den. Balladerna som redan finns i SMB har en utförlig kommentar 
om detta, dit vi hänvisar den intresserade. 
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Registrant över balladerna i GSMS 
         

Naturmytiska ballader  

                  

SMB-titel 
SMB-

nummer 
TSB-

nummer 
GSMS-

titel 
Kopie-

nummer 
Proveni-

ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Kung Erik 
och 

spåkvinnan 3 F A 12 – 471 
Söder-
manland Nej A   

Kung Erik 
och 

spåkvinnan 3 H A 12 – 470 
Öster-
götland Nej B   

Kung Erik 
och 

spåkvinnan 3 G A 12 – 469 
Öster-
götland Nej C   

Varulven 6 D A 20 

Ulfskogen 
eller Herr 
Peders 
grymhet 483 

Västman-
land Nej –   

Lindormen 11 H A 29 – 97 Småland Ja A   

Lindormen 11 A A 29 – 438 – Ja B   

Jungfrun 
förvandlad till 

lind 12 Hb A 30 

The 
Maiden 
and the 
Birch 
(Jungfrun 
och 
Björken) 96 Småland Ja –   

Jungfrun 
förvandlad till 

lind 12 G A 30 
Herr 
Magnus 437 

Söder-
manland Nej –   

De två 
systrarna 13 Ib A 38 – 847 Gotland Ja A   

De två 
systrarna 13 K A 38 – 848 

Söder-
manland Nej B   

De två 
systrarna 13 La A 38 – 849 

Öster-
götland Nej C   

De två 
systrarna 

13 G 
(fragment) A 38 – 850 – Nej D   

De två 
systrarna 

13 H 
(fragment) A 38 – 851 – Nej E   

Den 
förtrollade 

barna-
föderskan 14 E A 40 

Barna-
föder-
skans, 
liten 
Kerstins 
förtrollning 451 Värmland Ja B   

Den 
förtrollade 

barna-
föderskan 

14 
(engelsk 
över-
sättning) A 40 

Sir Stig 
and lady 
Torelild 298 – Nej –   

Den 
förtrollade 

barna-
föderskan 14 A A 40 

Barn-
sängen 
eller stolts 
Elins för-
trollning 299 

Öster-
götland Ja –   

Redebold 
och Gullborg 15 AG A 41 – 226 

Öster-
götland Nej C   
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SMB-titel 
SMB-

nummer 
TSB-

nummer 
GSMS-

titel 
Kopie-

nummer 
Proveni-

ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Redebold 
och Gullborg 15 A A 41 

Herr 
Ballder 813 – Nej F   

Redebold 
och Gullborg 

15 M 
(fragment) A 41 – 227 – Nej –   

Redebold 
och Gullborg 15 P A 41 

Herr 
Redbold 228 

Söder-
manland Ja –   

Redebold 
och Gullborg 

15 
(engelsk 
över-
sättning) A 41 Hillebrand 229 – Nej –   

Redebold 
och Gullborg 

15 K 
(engelsk 
översätt-
ning) A 41 

King 
Vallemo 
and little 
Kerstin 297 – Nej –   

Hilla lilla 16 Ai A 42 – 852 – Nej A   

Agneta och 
havsmannen 19 A A 47 – 98 Småland Ja A   

Agneta och 
havsmannen 19 B A 47 – 99 Småland Nej B   

Agneta och 
havsmannen 19 C A 47 – 486 

Öster-
götland Nej C   

Näcken 
bortför 

jungfrun 20 A A 48  – 406 – Nej B   

Näcken 
bortför 

jungfrun 
20 G 
(fragment) A 48 – 434 – Nej E   

Näcken 
bortför 

jungfrun 

SMB 20 
G, DGF 
39 A 
(engelsk 
översätt-
ning) A 48 

Necken 
and the 
Gold–won 
Maiden 145 – Ja –   

Näcken 
bortför 

jungfrun 20 L A 48 – 102 Småland Ja –   

Näcken 
bortför 

jungfrun  
SMB 20, 
DGF 39 A A 48 

Necken 
and the 
goldwon 
maiden II 407 – Nej –   

Ungersven 
och havsfrun 21 D(b) A 49 

Herr 
Battring 
och Hafs-
frun 114 Småland Ja A   

Ungersven 
och havsfrun 21 E A 49 – 128 Småland Nej B   

Ungersven 
och havsfrun 21 Ga A 49 – 346 

Östergöt–
land Nej C   

Ungersven 
och havsfrun 21 F A 49 – 129 Småland Ja –   

Harpans 
kraft 22 O A 50 – 477 Småland Ja A   

Harpans 
kraft 22 N A 50 

Herr 
Peder och 
hafs-
mannen  478 Småland Ja B   

Harpans 
kraft 22 M A 50 

Herr 
Peder och 
Hafsfrun 100 Småland Ja C   

Harpans 
kraft 22 T A 50 – 485 

Öster-
götland Nej D   
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SMB-titel 
SMB-

nummer 
TSB-

nummer 
GSMS-

titel 
Kopie-

nummer 
Proveni-

ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Harpans 
kraft 22 L A 50 – 101 Småland Ja E   

Harpans 
kraft 

22 P 
(fragment) A 50 – 435 – Ja F   

Harpans 
kraft 22 Q A 50 

Liten 
Ingrid 481 Gotland Nej H   

Harpans 
kraft 

22 M 
(engelsk 
översätt-
ning) A 50 Sir Peter 134 – Ja –   

Harpans 
kraft 

22 P 
(engelsk 
översätt-
ning) A 50 

Sir Gold-
brand 432 – Ja –   

Harpans 
kraft 

22 L 
(engelsk 
översätt-
ning) A 50 Lyle Signil 433 – Ja –   

Harpans 
kraft 

22 Ac 
(fragment) A 50 – 487 – Nej –   

Havsfruns 
tärna 23 AF A 51 

Hillebrand 
och Hafs–
frun 111 Småland Ja A   

Havsfruns 
tärna 23 AG A 51 

Sven 
Ellbrand 112 Småland Nej B   

Havsfruns 
tärna 23 K A 51 – 113 Småland Nej C   

Havsfruns 
tärna 23 AH A 51 

Hertig 
Fröjden-
borg 338 Uppland  Ja D   

Havsfruns 
tärna 

23 
fragment A 51 – 552 – Nej E   

Havsfruns 
tärna 

23 * 
(fragment) A 51 – 339 

Öster-
götland Nej E 

Ur en 
uppteckning 
ifrån Östergöt–
land, i Hr. lekt. 
Wiedes sam-
lingar II 167 

Havsfruns 
tärna 23 G A 51 – 340 Uppland  Nej F   

Havsfruns 
tärna 23 Ja A 51 – 412 Gotland Ja G   

Havsfruns 
tärna 23 * A 51 – 380 

Västman-
land Ja – 

Fragment af en 
folkvisa fr. 
Westmanland 

Den berg-
tagna 24 J A 54 – 378 

Söderman-
land Ja A   

Den berg-
tagna 24 K A 54 – 109 Småland Ja B   

Den berg-
tagna 24 * A 54 – 110 Småland Nej C 

Samma ämne 
afhandlas uti en 
annan små-
ländsk visa, 
hvaraf en vers 
lyder:. 

Herr Magnus 
och havsfrun 26 Bb A 59 

Herr 
Magnus 388 – Nej B   
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SMB-titel 
SMB-

nummer 
TSB-

nummer 
GSMS-

titel 
Kopie-

nummer 
Proveni-

ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Herr Magnus 
och havsfrun 26 I A 59 

Herr 
mannerlig 
och 
bergtrollet 389 

Öster-
götland Nej C   

Herr Magnus 
och havsfrun 26 C A 59 

Duke 
Magnus 
and the 
mermaid 404 – Nej – 

  

 

 

Riddar 
Tynne 28 B A 62 – 392 – Nej A   

Riddar 
Tynne 28 C A 62 – 393 – Nej B   

Riddar 
Tynne 28 C A 62 – 379 – Nej –   

Herr Olof 
och älvorna 29 J A 63 

Riddar 
Olof och 
skogs-
jungfrun 390 

Öster-
götland Nej A   

Styvmodern 33 G A 68 – 92 Småland Nej A   

Styvmodern 33 AB A 68 – 93 Småland Ja B   

Styvmodern 33 Ib A 68 – 844 Gotland Nej C   

Styvmodern 33 Jb A 68 – 846 Gotland Ja E   

Styvmodern 
33 * 
(fragment) A 69 – 326c – Nej –   

Styvmodern 33 A 69 – 845 – Nej –   

         

         

Legendvisor  

  

SMB-titel 
SMB-
nummer 

TSB-
nummer  

GSMS-
titel 

Kopie-
nummer 

Proveni-
ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Jungfru 
Maria och 

Jesus 37 G B 4 – 52 Småland Ja C   

Jungfru 
Maria och 

Jesus 
37 
(fragment) B 4 – 515 – Ja –   

Jungfru 
Maria och 

Jesus 
37 * (frag-
ment) B 4 – 

512a, 

512b, 

512c – Ja – 

Då sällskapet 
inträder 
sjunges denna 
hälsning. Efter 
denna hälsning 
vidtager efter-
följande sång. 

Sankte 
Staffan 39 E B 8 

Skede-
visan / 
Staffas 
skede 

300a 

300b Småland Ja A, B   

Sankte 
Staffan 39 D B 8 

Lillebror 
Staffans 
visa 190 Värmland Ja –   
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SMB-titel 
SMB-

nummer 
TSB-

nummer 
GSMS-

titel 
Kopie-

nummer 
Proveni-

ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Sankte 
Staffan 39 B B 8 

Staffans-
visa 510 – Nej –   

Sankt Göran 
och draken 40 B B 10 

Legenden 
om s. 
Göran 399 – Nej C   

Sankt Göran 
och draken 40 Fb B 10 – 126 Småland Ja D   

Liten Karin 42 H B 14 – 64 Småland Nej A   

Liten Karin 42 B B 14 – 275 
Öster-
götland Ja B   

Liten Karin 42 J B 14 – 276 
Öster-
götland Nej C   

Liten Karin 42 * B 14 – 

277a  
277b  
277d 

Västman-
land Ja I a   

Liten Karin 
42 
(fragment) B 14 – 192b – Nej –   

Liten Karin 42 *  B 14 – 462 – Nej –   

Maria 
Magdalena 43 F B 16 

Magda-
lena 447 

Öster-
götland Nej B   

Maria 
Magdalena 43 G B 16 – 455 

Öster-
götland Nej C   

Maria 
Magdalena 43 AC B 16 – 58 Småland Nej D   

Herr Peder 
och hans 

syster 46 M B 20 – 280 
Öster-
götland Nej A   

Herr Peder 
och hans 

syster 46 L B 20 – 66 Småland Ja B   

Herr Peder 
och hans 

syster 46 J B 20 – 68 Småland Ja C   

Herr Peder 
och hans 

syster 46 K B 20 

Herr 
Peder och 
hans 
syster 69 Småland Ja D   

Herr Töres 
döttrar 47 B B 21 – 369 – Nej A   

Herr Töres 
döttrar 47 J(b) B 21 – 362 Småland Nej B   

Herr Töres 
döttrar 47 E B 21 

Wisan om 
Per 
Tyrsons 
döttrar 367 Värmland Ja –   

Herr Töres 
döttrar 47 H B 21 

Syster-
mordet 366 – Nej –   

Duvans sång 48 L B 22 

Dufvans 
sång på 
liljeqvist 441 

Öster-
götland Nej A   

Duvans sång 48 K B 22 – 443 
Öster-
götland Nej B   

Duvans sång 48 E B 22 

Den 
fromma 
jungfruns 
begrafning 440 Värmland Nej C   
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SMB-titel 
SMB-

nummer 
TSB-

nummer 
GSMS-

titel 
Kopie-

nummer 
Proveni-

ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Den rike 
mannens själ 54 Aa B 32 

Death and 
the rich 
man 877 – Nej A   

Den rike 
mannens själ 54 C B 32 – 304 Småland Ja B   

         

         

Riddarvisor  

                 

SMB-titel 
SMB-
nummer 

TSB-
nummer  

GSMS-
titel 

Kopie-
nummer 

Proveni-
ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Herr Karl och 
kloster-
jungfrun 70 AI D 37 – 533 

Söder-
manland Nej A   

Herr Karl och 
kloster-
jungfrun 70 O D 37 – 11 Småland  Nej B   

Herr Karl och 
kloster-
jungfrun 70 A D 37 – 534 – Nej D   

Herr Karl och 
kloster-
jungfrun 70 * D 37 – 107 

Södra 
Småland  Ja –   

Herr Karl och 
kloster-
jungfrun 70 * D 37 – 842 – Nej –   

Herr Karl och 
kloster-
jungfrun 70 *  D 37 – 782 

Västman-
land Ja –   

Herr Karl och 
kloster-
jungfrun 

70 * 
(liknar ver-
sion S) D 37 – 535 

Västman-
land Ja –   

Herr Lagman 
bortför herr 
Tors brud 71 I D 45 – 329 

Väster-
götland Ja B   

Herr Lagman 
bortför herr 
Tors brud 71 Hb D 45 – 115 Småland  Nej C   

Herr Lagman 
bortför herr 
Tors brud 71 E D 45 – 330 

Öster-
götland  Ja E 

Från handskrif-
terna till Sven-
ska forn-
sånger I, upp-
tecknad i Öster-
götland, vi 
lemna sista 
versen. 

Rudegull 
seglar bort 

med sin 
trolovade 72 F D 46 – 331 

Väster-
götland Ja A   

Rudegull 
seglar bort 

med sin tro-
lovade 72 D D 46 – 

332 

333 Dalarna  Nej F, G   
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SMB-titel 
SMB-

nummer 
TSB-

nummer 
GSMS-

titel 
Kopie-

nummer 
Proveni-

ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Herr 
Samsing 76 G D 61 – 60 Småland  Ja –   

Herr 
Grönborg 78 B D 62 – 62 Småland  Nej C   

Jungfrun 
hämtar sin 

fästman 81 A D 72 – 528 Skåne  Nej –   

Herr Hjelmer 82 H D 78 
Herr 
Hjelmer 59 Småland  Ja –   

Rosea lilla 83 N D 84 – 383 
Söder-
manland Nej A   

Rosea lilla 83 M D 84 – 384 
Söder-
manland Ja B   

Rosea lilla 83 * D 84 Jussæa 385 
Öster-
götland  Nej C 

Ur varianter till 
Svenska forn-
sånger. 

Broder 
prövar syster 86 H D 90 

Den kyska 
systern 555 

Öster-
götland  Nej A   

Broder 
prövar syster 86 I D 90 – 556 

Öster-
götland  Nej B   

Broder 
prövar syster 86 Ba D 90 – 554 

Öster-
götland  Nej C   

Broder 
prövar syster 86 Ga D 90 

Karl Våge-
man och 
hans 
syster 553 Gotland Ja D   

Syster friar 
till broder 87 B D 91 

Bror och 
syster 558 Dalsland Nej 15   

Ros Elin och 
kejsare 
David 91 A D 110 

Ros Elin 
och kejsar 
David 755 – Nej 14   

Rosilias sorg 92 C D 115 

Kung Ola 
och Inga 
Lilla 28 Småland  Ja A   

Rosilias sorg 92 Da D 115 

Rosen 
Elin och 
Kung Ola 27 Småland  Ja B   

Rosilias sorg 92 E D 115 – 26 Småland  Ja C   

Rosilias sorg 92 Db D 115 

Rosen–
Elin och 
Kong Olof 25 Småland  Ja D   

Den falska 
tärnan 93 Kb D 118 

Herr Adel-
kind och 
hans 
fästemö 524 Gotland Ja A   

Den falska 
tärnan 93 F D 118 – 526 – Nej B   

Den falska 
tärnan 93 L D 118 

Konung 
Adelkind 17 Småland  Ja C   

Riddar Stigs 
bröllop 97 C D 139 – 475 – Nej C   

Riddar Stigs 
bröllop 97 G D 139 

Den galna 
visan  474 

Öster-
götland  Nej D   
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SMB-titel 
SMB-

nummer 
TSB-

nummer 
GSMS-

titel 
Kopie-

nummer 
Proveni-

ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Jungfru 
Gunnela och 

riddar 
Perleman 101 A D 153 – 747 – Nej B   

Jungfru 
Gunnela och 

riddar 
Perleman 101 F(b) D 153 – 746 

Söder-
manland Ja –   

Brud i vånda 106 H D 182 

Herr 
Peder och 
liten 
Kerstin 24 Småland  Ja A   

Brud i vånda 106 I D 182 – 23 Småland  Ja B   

Brud i vånda 

106 
(fragment 
av E) D 182 – 517 – Nej D   

Brud i vånda 106 J D 182 – 518 Gotland Ja E   

Brud i vånda 

106 
(fragment,
likt C och 
D, strof 1)  D 182 – 521 – Nej G   

Jöde 
Gunnarsson 

och stolts 
Hilla 108 A D 185 

Herr Jöde 
Gunnars-
son och 
Stoltz Hilla 516 – Nej –   

Herr Peder 
och fru 

Margareta 113 D D 220 – 313 Uppland  Nej A   

Herr Peder 
och fru 

Margareta 113 A D 220 – 416 – Nej B   

Liten Kerstin 
och 

drottningen 117 B D 232 

Liten Ker-
stin och 
den grym-
me drott-
ningen 557 

Söder-
manland Nej A   

Folke 
Lagmansson 
och drottning 

Hillevi 118 A(c) D 233 
Folke 
Lagman 410 Småland  Nej B   

Frillans 
hämnd 120 D D 239 – 33 Småland  Ja A   

Frillans 
hämnd 120 E D 239 – 32 Småland  Ja B   

Frillans 
hämnd 120 F D 239 – 31 Småland  Ja C   

Frillans 
hämnd 120 G D 239 – 30 Småland  Nej D   

Frillans 
hämnd 120 B + C D 239 – 352 Uppland  Ja E   

Herr Peder 
och liten 
Kerstin 122 H D 245 – 29 Småland  Ja A   

Herr Peder 
och liten 
Kerstin 122 A D 245 – 354 – Nej B   

Ebbe Skam-
melsson 125 Hb D 251 

Ebbe Års-
gammals-
son 461 Småland  Ja A   
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SMB-titel 
SMB-

nummer 
TSB-

nummer 
GSMS-

titel 
Kopie-

nummer 
Proveni-

ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Ebbe Skam-
melsson 125 J D 251 – 460 – Nej B   

Apelbrand 
och lilla Lena 127 F D 255 

Herr 
Adelbrand 
och Jung-
fru Lena 135 Småland  Ja A   

Dödsbudet 

132 Db 
(melodin 
som Da) D 279 – 322 Småland  Ja B   

Dödsbudet 

132 E 
(melodin 
som G) D 279 – 122 Småland  Ja C   

Dödsbudet 132 G D 279 – 323 
Öster-
götland  Nej D   

Dödsbudet 132 F(b) D 279 – 124 Småland  Nej G   

Kärestans 
död 133 AF D 280 – 119 Småland  Ja A   

Kärestans 
död 133 FF D 280 

Lördags–
Ridten 144 Gotland Ja A   

Kärestans 
död 133 BA D 280 – 120 Småland  Ja B   

Kärestans 
död 133 AZ D 280 – 320 

Söder-
manland Ja C   

Kärestans 
död 133* D 280 – 121 Småland  Ja D   

Kärestans 
död 133 BD D 280 

Olof 
Adelin 321 Värmland Ja D   

Kärestans 
död 133 E(b) D 280 – 324 

Söder-
manland Ja E   

Kärestans 
död 133 FG D 280 – 123 Småland  Nej F   

Kärestans 
död 133 Ia D 280 – 325 

Öster-
götland  Nej H   

Kärestans 
död 133 * D 280 

Unger-
svens 
käresta i 
grafven  505 Närke Ja – 

Upteknad i 
Göthlunda 
socken af 
Nerike. Dy-
becks Runa H 
II p. 59  

Fästmannen 
dör 136 L D 284 – 117 Småland  Ja A   

Fästmannen 
dör 136 M D 284 – 118 Småland  Nej B   

Fästmannen 
dör 136 Jb D 284 – 314 Gotland Ja C   

Fästmannen 
dör 

136 (frag-
ment av 
K) D 284 – 315 

Väst-
manland Nej D   

Lisa och 
Nedervall 138 I D 288 – 21 Småland  Ja B   

Lisa och 
Nedervall 138 G D 288 – 20 Småland  Ja C   

Lisa och 
Nedervall 138 H D 288 – 519 

Söder-
manland Ja D   

Lisa och 
Nedervall 138 Fb D 288 

Liten 
Grässe 
och 
Riddar 
Mivåller 520 Gotland Ja E   



 

434 

 

SMB-titel 
SMB-

nummer 
TSB-

nummer 
GSMS-

titel 
Kopie-

nummer 
Proveni-

ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Lisa och 
Nedervall 138 Ja D 288 

Gress 
liten 523 Gotland Ja F   

Herr Peder 
och fru 
Malfred 140 Eb D 291  

Drottning 
Malefrö 316 Gotland Ja A   

Herr Peder 
och fru 
Malfred 140 G D 291  – 317 Småland  Ja B   

Herr Peder 
och fru 
Malfred 140 H D 291  – 318 

Öster-
götland  Nej C   

Herr Peder 
och fru 
Malfred 140 K D 291  – 319 

Öster-
götland  Nej D   

Stolts 
Margreta 
drunknar 143 B D 294 

Margita / 
drotning 
Margitas 
wijsa 420 Småland  Nej A   

Stolts 
Margreta 
drunknar 143 A D 294 – 419 – Nej B   

Stolts 
Margreta 
drunknar 143 * D 294 – 

326a  
326b    
328    
326d 

Västman-
land Ja –   

Stolts 
Margreta 
drunknar 143 G D 294 

Stolts 
Margareta 125 Småland  Nej –   

Herr Dalabo 
Jonsson 148 B D 304 

Dalabo 
Jonsson  

508a  
508b 

Öster-
götland  Ja –   

Sven i 
rosengård 153 A D 320 

Sonen i 
rosengård 875 – Nej A   

Sven i 
rosengård 153 I D 320 

Sven i 
rosengård 

876a  
876b Småland  Nej B   

Sven i 
rosengård 153 H D 320 – 876c Småland  Nej C   

Den lillas 
testamente 154 G D 321 – 48 Småland  Nej A   

Den lillas 
testamente 154 H D 321 – 49 Småland  Ja B   

Den lillas 
testamente 154 Fa D 321 – 50 Småland  Ja C   

Den lillas 
testamente 154 E D 321 – 199 – Nej D   

Den lillas 
testamente 154 I D 321 – 200 – Nej E   

Tore och 
hans syster 156 E D 324 

Jungfruns 
ursäkter 409 Uppland  Nej 29   

Hustrudråpet 157 A D 329 

Herr Olof 
och 
Silfver–
Lilla 40 Småland  Ja B   

Rikelund och 
Vendeli 159 A D 342 

Lady 
Vendeli 
and Child 
Rikelund 63 Småland  Ja –   
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SMB-titel 
SMB-

nummer 
TSB-

nummer 
GSMS-

titel 
Kopie-

nummer 
Proveni-

ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Konung 
Valdemar 
och hans 

syster 

160 (en 
blandning 
av I och J) D 346 

Liten 
Kerstin 34 Småland  Ja A   

Riddar 
Malkolm 

fängslas för 
häststöld 163 C D 359 – 270 

Söder-
manland Ja C   

Riddar 
Malkolm 

fängslas för 
häststöld 163 F D 359 – 271 Småland  Nej D   

Riddar 
Malkolm 

fängslas för 
häststöld 163 H D 359 – 272 

Öster-
götland  Nej E   

Herr Peders 
sjöresa 164 AF D 361 – 67 Småland  Ja A   

Herr Peders 
sjöresa 164 I D 361 – 273 

Öster-
götland  Nej B   

Herr Peders 
sjöresa 164 AK D 361 – 274 Dalarna  Ja C   

Herr Peders 
sjöresa 164 Aa D 361 

Herr 
Peders 
sjöresa 350 – Nej D   

Herr Peders 
sjöresa 164 * D 361 – 139 

Väst-
manland Ja – Stephens.E. 

Herr Peders 
sjöresa 164 * D 361 – 418c 

Väst-
manland Ja –   

Kloster-
jungfrun 169 I D 376 – 

218a  
218b – Nej B   

Kloster-
jungfrun 

169 (frag-
ment) D 376 – 218c – Nej –   

Kloster-
jungfrun 169 K D 376 

Kloster-
jungfruns 
klagan 490 

Gästrik-
land Ja –   

Hertig 
Fröjdenborg 
och fröken 

Adelin 172 H D 390 – 208 
Öster-
götland  Nej A   

Hertig 
Fröjdenborg 
och fröken 

Adelin 172 * D 390 – 209a 
Väst-
manland Ja – 

Orden ha ej  

kunnat erhållas 

Den 
bortsålda 173 K D 391 – 544 

Öster-
götland  Nej A   

Den 
bortsålda 

173 A 
(fragment) D 391 – 546 

Öster-
götland  Ja C   

Den 
bortsålda 173 * D 391 

Den bort-
sålda 547a Värmland Ja – 

Se Geijer och 
Afzelius I, 73 

Den 
bortsålda 173 D D 392 

The sweet 
rescue 549 – Ja –  

David och 
Solfager 174 C D 392 

Jungfru 
Solfager 537 

Söder-
manland Ja A   

David och 
Solfager 

174 D och 
(E endast 
melodi) D 392 – 10 Småland  Ja B   

Per svina-
herde 177 G D 395 – 473 Uppland  Ja A   
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SMB-titel 
SMB-

nummer 
TSB-

nummer 
GSMS-

titel 
Kopie-

nummer 
Proveni-

ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Per svina-
herde 177 Eb D 395 – 472 Gotland Ja B   

Kerstin stall-
dräng 178 AE D 396 

Liten 
Kerstin 
stalldräng 525 

Öster-
götland  Nej A   

Kerstin 
stalldräng 178 J D 396 – 14 Småland  Ja B   

Kerstin 
stalldräng 178 I D 396 – 15 Småland  Ja C   

Kerstin 
stalldräng 178 * D 396 – 16 Småland  Nej D   

Kerstin 
stalldräng 178 K D 396 – 527 Gotland Ja E   

Kerstin 
stalldräng 

178 
(fragment) D 396 – 476 

Västman-
land Ja –   

Liten 
båtsman 181 C(e) D 399 

Jungfrun 
satt i 
kammaren  529 – Nej A   

Liten 
båtsman 181 K D 399 – 12 Småland  Ja B   

Liten 
båtsman 

181 J 
(fragment) D 399 – 13 Småland  Ja C   

Liten 
båtsman 181 N D 399 – 530 

Öster-
götland  Nej D   

Liten 
båtsman 

181 G 
(fragment) D 399 – 531 – Nej E   

Liten 
båtsman 

181 G 
(fragment) D 399 – 532 – Nej F   

Liten 
Vallpiga 182 P D 405 

Gete-
pigans 
sång 541 

Västman-
land Nej A   

Liten 
Vallpiga 182 AQ D 405 – 8 Småland  Ja B   

Liten 
Vallpiga 182 AP D 405 – 542 

Söder-
manland Nej C   

De sju 
guldbergen 184 C D 410 

Trogen 
kärlek 551 

Dalsland,
Värmland Nej B   

De sju 
guldbergen 184 A D 410 

The seven 
gold hills 560 Uppland  Nej –   

De sju 
guldbergen 184 Bb D 410 

Herr 
Peder och 
jungfrun 559 Småland  Ja –   

Dankungen 
och guld-
smedens 

dotter 187 E D 415 – 18 Småland  Nej B   

Riddar Olle 189 M D 421 
Riddar 
Olle 19 Småland  Ja A   

Riddar Olle 189 L D 421 – 22 Småland  Ja C   

Florens 
Benedikts-
son och fru 
Margareta 190 Da D 424 – 450 – Nej A   

Florens 
Benedikts-
son och fru 
Margareta 190 B D 424 – 405 – Nej B   

Skepparen 
och jungfrun 191 La D 426 – 744 

Öster-
götland  Nej C   
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SMB-titel 
SMB-

nummer 
TSB-

nummer 
GSMS-

titel 
Kopie-

nummer 
Proveni-

ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Skepparen 
och jungfrun 191 H D 426 – 745 

Söderman-
land Ja –   

De bort-
stulna 

konunga-
döttrarna 

195 
(engelsk 
över-
sättning) D 435 

The two 
kingly 
children 311 – Nej –   

De bort-
stulna 

konunga-
döttrarna 195 G D 435 – 742 

Öster-
götland  Nej –   

De bort-
stulna 

konunga-
döttrarna 195 H D 435 

De två 
konungs-
döttrarne 743 

Västman-
land Ja –   

Svend 
Dyrings 

bruderov DGF 394 D 51 

Young 
child -
Dyring 417 – Nej –   

         

Kämpavisor  

                  

SMB-titel 
SMB-
nummer 

TSB-
nummer  

GSMS-
titel 

Kopie-
nummer 

Proveni-
ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Vidrik 
Verlandsons 
kamp med 

Torkel 
Troneson 197 A E 5 

Torkel 
Tronne-
son  371 Småland Nej –   

Syster 
befriar 
broder 202 G E 32 – 269 

Söder-
manland Nej A   

Syster 
befriar 
broder 202 Aa E 32 Sköldmön 131 Småland Nej B   

Ulf från Jern 203 Aa E 37 
Olof 
Makeson 400 Småland Nej –   

Sven 
Svanevit 205 AA E 52 – 106 Småland Ja A   

Sven 
Svanevit 205 * E 52 – 372 

Öster-
götland Nej B 

En uppteckning 
ifrån Östergöt-
land i Hr. lekt. 
Wiedes sam-
lingar II 160 
slutar. Tryckt 
DGF IV 749. 

Sven 
Svanevit 

205 
(engelsk 
över-
sättning) E 52 

Swain 
Swan 
White 457 Uppland Nej –   

Den 
stridbara 
jungfrun 207 B E 64 

Store Bror 
och  

Lille Bror 61 Småland Ja –   

Tors 
hammar-
hämtning 

SMB 212, 
DGF 1 
(engelsk 
översätt-
ning) E 126 

Tord af 
hafsgaard 
(Thur of 
asguard) 402 – Nej –   

Tors 
hammar-
hämtning 212 Ab E 126 

Hammar-
hemtning-
en (Fetch-
ing the 
hammer) 403 – Nej –   
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SMB-titel 
SMB-

nummer 
TSB-

nummer 
GSMS-

titel 
Kopie-

nummer 
Proveni-

ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Orm 
ungersven 215 C E 132 Herr Olaf 376 

Söderman
land Ja A   

Orm 
ungersven 215 E E 132 

Ormer 
ungersven 375 Småland Ja B   

Orm 
ungersven 215 D E 132 – 374 Småland Nej C   

Ramunder 

217 
(engelsk 
över-
sättning) E 139 

The giant 
queller 500a – Nej –   

Ramunder 

217 
(engelsk 
över-
sättning) E 139 – 501a – Nej –   

Ramunder 

217 
(engelsk 
över-
sättning) E 139 – 501b – Nej –   

Ramunder 

217 
(engelsk 
över-
sättning) E 139 

The 
warriors 
chant, on 
departing 
to battle 514a – Ja –   

Ramunder 

217 
(engelsk 
över-
sättning) E 139 

Young 
Ramunder 
the giant 
queller 514b – Ja –   

Ramunder 217 A E 139 – 428 – Nej –   

Havsmannen 

219 DGF 
41 
(danska)  E 148 

The first 
ballad of 
Rosmer 
hafmand 
or the 
merman 
Rosmer 854 – Nej –   

Havsmannen 

219 DGF 
41 
(engelsk 
över-
sättning 
från 
danska) E 148 

The 
second 
ballad of 
Rosmer 
hafmand 
or the 
merman 
Rosmer 853 – Nej –   

Havsmannen 

219 DGF 
41 
(engelsk 
över-
sättning) E 148 

The third 
ballad of 
Rosmer 
hafmand 
or the 
merman 
of Rosmer 411 – Nej –   
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SMB-titel 
SMB-

nummer 
TSB-

nummer 
GSMS-

titel 
Kopie-

nummer 
Proveni-

ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Havsmannen 

219 DGF 
41 
(engelsk 
över-
sättning) E 148 

Necken 
outwitted, 
or the 
second 
merry 
ballad of 
Rosmer 
hafmand 
(or the 
merman 
Rosmer) 413 – Nej –   

Havsmannen 

219 DGF 
41 
(engelsk 
över-
sättning) E 148 

Necken 
outwitted 
or the first 
ballad of 
Rosmer 
hafmand 
(or the 
merman 
Rosmer) 414 – Nej –   

(Grimilds 
hævn) DGF 5 E 56 

Lady 
Grimhilds 
revenge 401 – Nej –   

         

         

Skämtvisor  

                  

SMB-titel 
SMB-
nummer 

 TSB-
nummer 

GSMS-
titel 

Kopie-
nummer 

Proveni-
ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Den 
giftaslystna 220 * F 1 – 250 – Nej C 

Ifrån kong. 
Riksbiblio-
thekets hand-
skrift Harald 
Oluffsons vis-
bok s 153. Den 
gifteslystne 
(överstruket). 

Den 
giftaslystna 220 B F 1 

Den 
giftas–
lystne 44 Småland Ja –   

Den 
giftaslystna 220 C F 1 – 43 Småland Nej –   

Möns och 
svennens 

samtal 223 A F 7 

Den aldrig 
nöjda 
jungfrun 198 – Nej 32   

Finn 
Komfusenfej 224 F F 8 

Fussum 
Fei 201 

Söder-
manland Ja –   

Finn 
Komfusenfej 224 H F 8 

Riddaren 
finkom 
fusom fei 202 

Söder-
manland Nej –   

Mjölnarens 
dotter 229 A F 17 – 468 Roslagen Nej D   

Mjölnarens 
dotter 229 AA F 17 – 56 Småland Nej –   

Mjölnarens 
dotter 229 C F 17 – 467 Uppland Nej –   

Mjölnarens 
dotter 229 D F 17 – 57 Småland Nej –   
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SMB-titel 
SMB-

nummer 
TSB-

nummer 
GSMS-

titel 
Kopie-

nummer 
Proveni-

ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Bonden 
borrade hjul 231 Aa F 19 – 252 – Nej –   

Bond-
drängen och 

jungfrun 233 A F 22 – 539 Uppland Nej C   

Bond-
drängen och 

jungfrun 233 C(b) F 22 – 540 – Nej E   

Bond-
drängen och 

jungfrun 233 D F 22 – 1 Småland Nej –   

Bond-
drängen och 

jungfrun 233 E F 22 – 9 Småland Ja –   

Klampen 235 G F 25 Stylter 561 
Öster-
götland Nej B   

Klampen 235 D F 25 – 563 Småland Ja –   

Klampen 235 E F 25 – 564 
Västman-
land Nej –   

Tiggar-
gubbens 

brud 236 * F 26 – 566 – Nej D 

En uppteckning 
uti varianter till 
svenska forn-
sånger begyn-
ner sålunda 

Tiggar-
gubbens 

brud 236 Ga F 26 – 567 
Öster-
götland Nej E   

Tiggar-
gubbens 

brud 236 Ca F 22 – 565 Gotland Nej –   

Tiggar-
gubbens 

brud 236 D F 26 – 569 
Söder-
manland Ja –   

Tiggar-
gubbens 

brud 236 Ec F 26 – 568 Småland Ja –   

Tiggar-
gubbens 

brud 236 F F 26 – 3 Småland Nej –   

Käringen på 
havsbotten 

238 E 
(fragment) F 30 

Den 
ondsinta 
kärringen 466 

Öster-
götland Nej A   

Käringen på 
havsbotten 

238 AA 
(fragment) F 30 – 465 – Nej –   

Malins prov 240 B F 32 – 42 Småland Ja –   

Håkan Hök 241 * F 33 – 786 
Öster-
götland Nej B 

Ur hand-
skrifterna till 
Svenska 
fornsånger II 

Håkan Hök 241 C F 33 – 91 Småland Nej –   

Håkan Hök 241 B F 33 – 65 Småland Ja –   

Bonden och 
hans hustru 243 * F 40 – 255 – Nej D   

Bonden och 
hans hustru 

243 
(fragment) F 40 – 256 

Öster-
götland Nej –   

Bonden och 
hans hustru 243 * F 40 – 254 

Västman-
land Ja –   
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SMB-titel 
SMB-

nummer 
TSB-

nummer 
GSMS-

titel 
Kopie-

nummer 
Proveni-

ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Bonden och 
hans hustru 243 C F 40 – 257 

Söder-
manland Nej –   

Bonden och 
hans hustru 243 C F 40 – 415c – Nej –   

Bonden och 
hans hustru 243 F F 40 – 41 Småland Ja –   

Det 
underbara 

bältet 245 Ca F 46 

Det 
underbara 
bältet 46 Småland Nej A   

Det 
underbara 

bältet 245 * F 46 – 194 Värmland Nej B   

Bonden och 
kråkan 248 * F 58 Kråkvisan 143 Skåne Nej – 

Mag. Ström-
borg; Högädla 
Fru Sofia 
Strömborg 

Bonden och 
kråkan 248 * F 58 – 157 Värmland Ja –   

Bonden och 
kråkan 248 A F 58 – 156 

Öster-
götland Ja –   

Bonden och 
kråkan 248 C F 58 – 160 Uppland Ja –   

Bonden och 
kråkan 248 D F 58 – 159 Gotland Ja –   

Bonden och 
kråkan 248 E F 58 – 158 Uppland Ja –   

Bonden och 
kråkan 248 F F 58 

Bonden 
och 
kråkan 155 Skåne Ja –   

Kolorumgris 249 A F 60 – 161 Uppland Ja –   

Rävens 
testamente 250 A F 63 – 36 Småland Ja –   

Bonden och 
räven 251 ? (Ia) F 64 

Bonden 
och 
Räfven 168 – Ja –   

Bonden och 
räven 251 A F 64 

Bonden 
gick åt 
grönan 
äng 166 

Söder-
manland Ja –   

Bonden och 
räven 251 B F 64 – 171 

Öster-
götland Nej –   

Bonden och 
räven 251 C F 64 – 37 Småland Ja –   

Bonden och 
räven 251 D F 64 – 170 Medelpad Nej –   

Bonden och 
räven 

251 G 
(fragment) F 64 – 169 

Väster-
götland Nej –   

Bonden och 
räven 251 H F 64 – 167 Värmland Ja –   

Kattens död 252 * F 33 – 224, 225 Gotland Ja C 

Meddelad af 
doc. Herr. Karl 
Säve 

Kattens död 252 A F 33 – 163 – Nej –   

Kattens död 252 B F 33 – 162 Blekinge Nej –   

Tordyvelns 
bröllop 

253 F 
(fragment) F 67 – 173 – Ja 

B 
(tryckt)   
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SMB-titel 
SMB-

nummer 
TSB-

nummer 
GSMS-

titel 
Kopie-

nummer 
Proveni-

ens Melodi 

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

Tordyvelns 
bröllop 253* F 67 

Flugans 
bröllop 180 Uppland Ja C   

Tordyvelns 
bröllop 253 AB F 67 

Flugans 
bröllop 179 Blekinge Nej D   

Tordyvelns 
bröllop 253 F  F 67 – 178 Uppland Nej E   

Tordyvelns 
bröllop 

253 AC 
(fragment) F 67 – 176 Finland Nej F   

Tordyvelns 
bröllop 253 G F 67 – 174 Dalsland Nej F   

Tordyvelns 
bröllop 253 * F 67 – 177 

Väster-
götland Nej G 

Uti en upp-
teckning från 
Västergyllen, 
som begyn-
ner:…har visan 
blifvit förvand-
lad till en För-
trollningssaga... 

Tordyvelns 
bröllop 253 A F 67 – 182 – Nej –   

Tordyvelns 
bröllop 253 B F 67 

Wisa om 
Bromsen 
och 
Flugan 181 Stockholm Nej –   

Tordyvelns 
bröllop 253 E F 67 

Thordyf-
veln låg 
på ängen 
sjuk 172 Finland Ja –   

Tordyvelns 
bröllop 

253 E 
(fragment) F 67 

Thordyf-
veln låg 
på ängen 
sjuk 175 Finland Nej –   

Leja 
tjänstepiga 258 A F 72 

Niels 
Wånges 
Små-
landsfärd 45 Småland Nej –   

Leja 
tjänstepiga 258 A F 72 

Niels 
Vånge 130 Småland Nej –   

Leja 
tjänstepiga 258 C F 72 

Sven 
Svane 248 

Söderman
land Ja –   

Leja 
tjänstepiga 258 D F 72 – 249 Gotland Ja –   

Käringen och 
hovmannen 259 * F 73 – 258 Gotland Ja – 

Animoso 
allegro, 2 vers 
andante. 

Käringen och 
hovmannen 259 B F 73 – 259 Gotland Ja –   

Käringen och 
hovmannen 259 C F 73 

Käringen 
som ville 
låta skrifta 
sig 260 Gotland Ja –   

Tjuvarna 260 * F 75 The thief 774 
Öster-
götland Ja –   

Tjuvarna 260 B F 75 – 773 Gotland Ja –   
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Ballader utan plats i TSB 

  

  

Vårt 
förslag 
på titel   

GSMS-
titel 

Kopie-
nummer 

Proveni-
ens  Melodi

Övrig 
beteck-

ning Anmärkningar 

– 

(Liten 
Kerstins 
söm) – 

Liten 
Kerstins 
sömm 364 – Nej   

Från en skrif-
ven vissamling, 
fordom Götaför-
bundet, nu Vitt. 
å ant. ak. till-
hörig. 

– 
(Oste-
knoppen) – 

Oste–
knoppen 51 Småland Nej 12 

Ur hand-
skrifterna till 
Svenska Forn-
sånger 

– 

(Den 
bedragne 
älskaren) – 

Den be-
dragne 
älskaren / 
Herr 
Staffan 
och Jung-
fru Vall-
borg 138 – Nej B 

Efter en avskrift 
ifrån början av 
1700-talet, i Hr 
Cavalli 
Samling. 

– – – 

Jätte–
Käringen  

på bröllop 243 – Nej A 

Ur kongl. 
bibliothekets 
Hds. wisbok, 
ifrån slutet af 
1500–talet ss. 
28–31 

– 

(Käringen 
på barns-
öl) – – 193 

Söderman-
land Nej –   

– 

(Käringen 
på barns-
öl) – – 47 Småland Nej –   

– – – – 880 – Nej – 

From the same 
garland, printed 
1639 az Lops 
and lassez. 
Denna sköna 
visa är ur-
sprungligen 
dansk. Den ut-
gafs först av 
Vedel (II LI) år 
1591, såsom 
besjungande 
adelns öfver-
magt öfver K. 
Kristian II. Flera 
små ändringar 
förekomma i 
denna friska 
och fria sven-
ska öfversätt-
ning, och en 
vers är ute-
sluten. Den har 
här i Sverige 
varit ansedd 
såsom endast 
en fogelvisa, 
utan någon 
politisk anspel-
ning. 
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Författarpresentationer 
Gunilla Byrman, f. 1953, är docent i nordiska språk och arbetar som uni-
versitetslektor i Växjö. Hennes forskning är inriktad på text, genus och 
skrivande. Inom dessa fält har hon publicerat artiklar, recensioner och 
böcker. 

Louise Bäckvall, f. 1983, är anställd som amanuens och har studerat mu-
sikvetenskap i Växjö. Hon har tillsammans med Micael Sverkersson skri-
vit en kandidatuppsats om medeltida ballader. 

Karin Eriksson, f. 1974, är musikvetare och disputerade 2004 i Göteborg. 
Hon är anställd som forskare och lärare i Växjö, är riksspelman och fri-
lansar som folkmusiker. Förutom avhandlingen har hon publicerat artik-
lar bland annat om Arvikafestivalen och gett ut en notsamling från 
Halland.  

Magnus Gustafsson, f. 1955, är doktorand i musikvetenskap i Lund, chef 
för Smålands musikarkiv och vice VD för Musik i Syd. Han har skrivit 
böcker och artiklar om småländskt musikliv, är riksspelman och medlem 
i folkmusikgrupperna Sågskära och Höök. Nu forskar han om polskans 
historia och populära melodiers vandringar. 

Eva Kjellander, f. 1965, är doktorand i musikvetenskap i Örebro och lära-
re i samma ämne i Växjö. Hon har musiklärarutbildning för årskurs 1–7 
från Malmö högskola och har studerat litteraturvetenskap, etnologi och 
svenska språket i Lund. 

Sigurd Kværndrup, f. 1946, blev Ph.D. i medeltidslitteratur i Odense 
1997, och Dr. phil. på en avhandling om ballader i Köpenhamn 2006. Han 
har skrivit artiklar och böcker om litteratur och i litteraturvetenskap. Nu 
arbetar han som lektor på katedralskolan i Nykøbing och som forskare i 
Växjö sedan 2006.  

Boel Lindberg, f. 1941, är professor i musikvetenskap i Växjö. Hon är ini-
tiativtagare till flera projekt, där hon studerar musikens roll och funktion 
för människor som individer och samhällsvarelser såväl i historisk tid 
som i nutid. Om detta har hon skrivit artiklar, recensioner och böcker.  

Tommy Olofsson, f. 1950, är författare, kritiker i Svenska Dagbladet och 
docent i litteraturvetenskap. Som poet debuterade han 1970. Han dispu-
terade 1981. Sedan 2003 är han universitetslektor i Växjö. 
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