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Abstract  
 
Emma Eriksson and Christina Henriksson: Mirror mirror on the wall: A study on how ballad 
texts reflect women as carriers of tradition in nineteenth century Sweden, Växjö: 
Musikvetenskap C, 10 p 2005. 
 
The aim of this essay is to analyze relations between ballad texts and the lives of female 
carriers of tradition in nineteenth century Sweden. Four carriers of tradition have been chosen, 
connected by being informants to Gunnar Olof Hyltén Cavallius, a collector of medieval 
ballads in Sweden around 1850. The four women are Anna Ehrenström (1786-1857), Catarina 
Andersdotter (1792-1857), Johanna Gustafva Angel (1791-1869) och Wendela Hebbe (1808-
1899). Their lives are seen from a women’s historical perspective. 
 
Although there are uncertainties regarding to what extent the collected repertoire of the four 
women reflects their repertoire as a whole, some conclusions can be drawn regarding relations 
between remaining ballads and their lives as women. These relations are traced in textual 
themes and in textual form (e.g. repetition of words and phrases). The closeness between life 
situation, and choice and shape of ballad texts, leads us to conclude that these occurrences are 
due to deliberate choices, and that the ballad text thus mirror the lives of these women. 
 
Keywords: medieval ballad, women, carrier of tradition, nineteenth century, Anna 
Ehrenström, Catarina Andersdotter, Johanna Gustafva Angel, Wendela Hebbe, Gunnar Olof 
Hyltén-Cavallius, Styvmodern, Lisa och Nedervåld, Harpans kraft, Stolts Margareta 
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Inledning      
 
Idén till denna uppsats föddes ur det material bestående av 3 kapslar, vilka bland annat 
innehöll cirka 1000 uppteckningar av medeltida ballader,1 som i februari 2005 hittades i 
Växjö stadsbibliotek.2 Så småningom hittades även en fjärde kapsel. Balladerna i kapslarna är 
till största del renskrivna av en man vid namn George Stephens.3 George Stephens var skotsk 
språkforskare, fornforskare och samlare som bosatte sig i Sverige från år 1834. Han ägnade 
mycket tid till att renskriva insamlat material som ballader och hans samarbetspartner från 
tidiga år var kulturhistorieforskaren och bibliotekarien Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. Hyltén-
Cavallius hade ett brinnande intresse av insamlande och ägnade en rad år vid mitten av 1800-
talet till att resa runt och göra stora insamlingar av muntliga traditioner som visor, sagor och 
sägner, framförallt i sina hemtrakter runt Småland. Tillsammans planerade Stephens och 
Hyltén-Cavallius en flerbandsutgåva av visböcker men det resulterade endast i ett band, 
nämligen Historiska och politiska visor, år 1853.4  
 
Insamlingsverksamheten under 1800-talet inriktades bland annat på medeltida ballader vilka 
ansågs vara en del av vad man kallade ”det svenska folkets kulturarv”, det vill säga allmogens 
kulturarv.5 Valet av bönderna som ”folket” var på sätt och vis självklart eftersom Sveriges 
befolkning år 1855 uppgick till 2/3-delar bönder.6 Det perfekta föremålet i allmogens kultur 
blev musiken då den betraktades som den svenska ursprungsmusiken med stor nationell 
styrka. Starkast attraktionskraft ansågs just de medeltida balladerna ha.7 Hyltén-Cavallius var 
en av dem som samlade in dessa ballader.8  
 
Den största gruppen av traditionsbärare9 som uppteckningar gjorts från under 1800-talet är 
kvinnor. Det har man konstatera genom att merparten av meddelaruppgifterna till insamlarna 
kommer från dem.10 Om det beror på ideologiska ställningstaganden av insamlarna eller om 
det speglar verkligheten är diskutabelt. Insamlaren Hyltén-Cavallius är en av dem som hade 
en rad kvinnliga meddelare vilka bar en mycket gammal tradition. Fyra kvinnliga 
traditionsbärare och meddelare till honom ska undersökas i denna uppsats.  
 
Det är som tidigare nämnts i första hand kvinnor som framstår som den stora gruppen av 
traditionsbärare av den medeltida balladen under 1800-talet, men informationen om vilka 

 
1 Jansson, Sven-Bertil 1999. Den levande balladen: medeltida ballad i svensk tradition Stockholm: Prisma, s. 7.  
  Med medeltid ballad menar vi som Jansson ”[…] visor som först framträdde i Norden för omkring 700 år sedan  
  och som i Sverige brukar kallas den medeltida balladen”. I fortsättningen kommer vi även att använda oss av  
  ballad om den definitionen av medeltida ballad vi här givit.    
2 Lindberg, Boel. 2005 opublicerad. Inbjudan till Ballad symposiet i Växjö, s. 1 
3 Persson, Torsten C-uppsats under process ”När?” och ”till vad?”- En studie av Stephens-samlingen på Växjö   
   Stadsbibliotek, s. II 
4 Lindberg, 2005. Inbjudan till ballad symposiet i Växjö, s. 1 
5 Jonsson, Ivarsdotter, Anna 1992. ”Upptäckten av folkmusiken”, Jonsson, Leif, Tegen, Martin Musiken i  
  Sverige – Den Nationella Identiteten Stockholm, Fischer: Musikaliska akademi, s. 62 
6 Montgomery, Arthur 1947. Industrialismens genombrott i Sverige. Stockholms, s. 20 
7 Ling, Jan 1994. ”Folkmusiken – en brygd”, Ronström, Owe & Ternhag, Gunnar Texter om svensk folkmusik:  
  från Haeffner till Ling Stockholm, Kungl. Musikaliska akademin, s.250 
8 Jansson, 1999, Den levande balladen: medeltida ballad i svensk tradition, s. 44 
9  Se förklaring i begreppsdiskussionen s. 6 
10 Jansson, 1999, Den levande balladen: medeltida ballad i svensk tradition, s. 46 
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dessa kvinnor var är väldigt knapphändig, vilket dock även gäller manliga traditionsbärare.11 
Därför har vi valt att undersöka fyra kvinnliga traditionsbärare från 1800-talet. Ett andra skäl 
är den hypotes om den medeltida balladens attraktionskraft på kvinnor som Sven Bertil 
Jansson lanserat. Han menar att kvinnliga traditionsbärare under 1800-talet är en grupp som 
särskilt ”[…] funnit det värt att sjunga ballader” och som ”har format texterna utifrån sina 
egna förutsättningar.”12 Om så är fallet borde det avspeglas i balladernas texter.  

Syfte och problemformulering  
 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka om balladens texter upptecknade efter 
kvinnor eller insamlade av kvinnor avspeglar deras liv. 
 
Svaren hittar man om möjligt, i kvinnors sociala ställning i samhället då det visar på kvinnors 
sätt att leva, vilka förhållande som rådde, vad de arbetade med och hur deras vardagliga liv 
såg ut.  Fallstudier av fyra kvinnliga traditionsbärare och informanter till Hyltén-Cavallius blir 
därför utgångspunkten för att belysa syftet. De utvalda är Anna Ehrenström (1786-857), 
Catarina Andersdotter (1792-1857),13 Gustafva Angel (1791-1869) och Wendela Hebbe 
(1808-1899). En inblick i den insamlingsverksamhet som gjordes av upptecknarna är också av 
största relevans då det framförallt är de som fört vidare det som idag finns bevarat av 1800-
talets balladtradition. Kvinnornas repertoarer ska därför plockas fram ur det material som 
finns från insamlandet.   
 
Våra frågeställningar är således följande:  
• Hur såg Ehrenström, Halta-Cajsa, Angel och Hebbes liv ut?  
• Hade kvinnornas sociala ställning någon betydelse för att de var traditionsbärare? 
• Har balladernas texter spelat någon roll för valet av repertoar hos de fyra kvinnorna, om 

så är fallet på vilket sätt? 
• Hur ser kvinnornas repertoarer ut ur insamlaren Hyltén-Cavallius synvinkel?  

Metod och material  
För att uppfylla syftet och svara på frågorna har vi dels gjort biografier över de fyra utvalda 
kvinnorna, dels genomfört analyser av de ballader som Hyltén-Cavallius insamlat från dem. 
Materialet för denna uppsats utgörs av kyrkoböcker, tryckta utgåvor av balladsamlingar och i 
vissa fall även tidskrifter och tidningsartiklar.14 Intervjuer med kvinnliga traditionsbärare och 
meddelare från senare tid finns att tillgå, som till exempel Mats Arnbergs bok Den medeltida 
balladen (1962). Det som utgör primärlitteraturen om svensk balladtradition i uppsatsen 
utgörs av Bengt R Jonssons Svensk Balladtradition I (1967), samt Sven Bertil Janssons Den 
levande balladen (1999). 
 

 
11 Jansson, 1999. Den levande balladen: medeltida ballad i svensk tradition, s. 44 
12 Ibid. s. 212 & s. 43 
13 Catarina Andersdotter omnämns i de flesta fall i litteraturen som Halta-Cajsa, och vi kommer till största del   
    benämna henne som Halta-Cajsa. 
14 Anledning är att det så vitt vi kunnat utröna inte finns något material i form av intervjuer eller  
    enkätundersökningar som behandlar den kvinnliga traditionsbärarens och meddelarens situation i mitten av     
    1850- talet, dock finns litterär sådan till exempel Christian Levin Wiedes Vissamling av Jan Ling. 
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I första hand har vi valt att göra biografier över de fyra utvalda kvinnliga informanterna till 
Hyltén-Cavallius. Eftersom den forskning som tidigare gjorts om kvinnorna gav motstridiga 
uppgifter, har vi valt att gå till primära källor i de fall det varit möjligt. Detta görs i Angels 
och Halta-Cajsas fall genom närstudie av kyrkoböckerna från Ryssby samt Agunnaryd socken 
i Småland, vilka finns på Växjö stadsbibliotek. I Ehrenströms fall har vi inte haft tillgång till 
kyrkböckerna men har genom uppslagsverket Runebergs kvinnor, Bengt, R. Jonssons Svensk 
Balladtradition I samt Gotlandstidningen (1984), fått tillräckligt med uppgifter för att kunna 
fastställa en kortare sociologisk biografi över henne. Hebbe finns det redan en skriven 
biografi över av Britta Hebbe, Wendela – En modern 1800-talskvinna (1997), vilken har varit 
den primära källan tillsammans med tidskriften Parnass.  
 
För att sätta dessa biografier i ett sociologiskt sammanhang har vi gjort en översikt över 
kvinnors villkor i Sverige under 1800-talet. Detta är viktigt för att skapa förståelse för vilka 
dessa kvinnor var och hur deras liv såg ut i jämförelse med andra kvinnor vid denna tid. Den 
allmänna bilden om kvinnors villkor finns i tidigare svensk kvinnohistorisk forskning.  
 
För att uppnå syftet krävs också en förståelse av det rådande sättet att se på musik i de olika 
samhällsklasserna. Det är viktigt för att få ett perspektiv på musiksamhället i jämförelse med 
den musik som fanns i de klasserna kvinnorna kom ifrån. Det beskriver också den utveckling 
som skedde inom musiken, där balladen nu fick en annan roll än vad den tidigare haft. 
Balladens betydelse i samhället är viktig att ta upp då det ger en förståelse av balladens 
funktion i allmänhet. Detta görs genom att dra tråd efter tråd från den musikvetenskapliga och 
kvinnovetenskapliga litteraturen som behandlar de olika samhällsskiktens musicerande. 
 
För att förstå vad som utgör kvinnornas repertoar kommer en bakgrund ges till den 
insamlingsverksamhet som tog sin början med Johan Gottfried Herder i slutet av 1700-talet. 
Denna del utgörs framförallt av musikhistorisk litteratur. Genom att gå igenom 
flerbandsutgåvan Sveriges Medeltida Ballader (SMB) (1983-2001) kan vi få en bild av den 
repertoar som Hyltén-Cavallius samlat in från kvinnorna. Det leder till att vi genom en analys 
av deras ballader tillsammans med resten av metoden kan se vilken roll balladens texter spelat 
för att enskilda individer valt att lägga dem på minnet. 

Tidigare forskning 
 
Den tidigare forskningen i detta sammanhang återfinns i musikvetenskaplig och 
kvinnovetenskaplig litteratur, etnologisk litteratur och litteratur om hembygdsforskning.  
 
Det finns en del skrivet om de fyra kvinnliga meddelarna till Hyltén-Cavallius som vi 
undersöker i denna uppsats och den forskning som tidigare gjorts om kvinnorna, som vi haft 
tillgång till, och använt oss av är följande litteratur: Bertil Bexell, En bok om Ryssby (1978), 
Brita Hebbe, Wendela – En modern 1800-talskvinna (1997), Gunnar Olof Hyltén-Cavalliuis, 
Ur mitt framfarna lif (1929), Sven-Bertil Jansson, Den levande balladen (1999), Bengt, R 
Jonsson, Svensk balladtradition I (1967), Inga Lewenhaupts artikel i ”Parnass” nr 4 (2003), 
Oskar Lidéns Småländskt I (1945), samt Katarina Vejvi, Kronobergkvinnor (1995).  
 
Information om andra insamlares meddelare finns, till exempel i Christian Levin Wiedes 
Vissamling (1965) av Jan Ling, men aldrig i den mening att man försöker utreda 
anledningarna till att personerna i fråga väljer att sjunga det de gör inom den svenska 
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traditionen. På det sättet tillför vi något nytt till den svenska forskningen genom att vi ser på 
kvinnornas livssituation. 
 
Den forskning som tidigare gjorts om olika miljöer som balladen funnits i utgörs framförallt 
av Bengt R Jonssons Svensk Balladtradition I, Gunnar Ternhags bok om Hjort Anders Olsson 
(1992), Pelle Jakobssons bok Om två seklers traditionsbärare (2004), samt Mats Arnberg, 
Den medeltida balladen (1962). Dessa är intressanta att studera i första hand för att de ger 
uppslag till olika sätt att hitta information om meddelare och traditionsbärare och till att få 
kunskap om hur andra traditionsbärare och meddelare levde. Forskningen kring sagor och 
sägner härstammande från 1800-talet och som det bedrivits stor forskning kring i Sverige, är 
även i det här sammanhanget till stor hjälp.   
 
Forskningen kring balladerna i sig har bidragit till att Svenskt Visarkiv har utgivit den 
vetenskapliga flerbandsutgåvan SMB under redaktion av bland annat Bengt R Jonsson. Syftet 
med dessa band var att få med alla ballader som fanns noterade i Sverige.15 SMB banden är 
för oss en stor tillgång då de ballader Hyltén-Cavallius upptecknat efter de fyra kvinnliga 
meddelarna finns utgivna i dessa band. Litteratur som beskriver balladen och de former den 
innehåller är bland annat Sven Bertil Janssons Den levande balladen samt artikeln Den 
medeltida balladen och kvinnan i Genklang - En vänskrift till Märta Ramstens 60-årdag den 
25 december (1996). Beskrivningar av traditionsbärare har bland annat gjorts av Monica 
Lantz i Folkets Visor (1984). Forskning om kvinnor och musik har bland annat gjorts av Eva 
Öhrström och Märta Ramsten i Kvinnors Musik (1989), Eva Öhrström i Borgerliga kvinnors 
musicerande i 1800-talets Sverige (1987), samt Margaret Myers, Blowing her own trumpet 
(1993). 
  

Begreppsdiskussion 
 
I följande avsnitt för vi en diskussion kring de begrepp som är relevanta för denna uppsats. 
Begreppen är: informant, meddelare, traditionsbärare, folkmusik, sång/visa, folkvisa, ballad, 
repertoar, tradera, upptecknare och nedteckning. 
 
En informant är en uppgiftslämnare. Personen ifråga ger upplysningar om språk, kultur och 
levnadsförhållanden till forskare.16 Våra fyra kvinnor kan ses som informanter då de alla gav 
uppgifter till Hyltén-Cavallius. 
 
Med begreppet meddelare menas en person som lämnar viss information, vanligen mer eller 
mindre regelbundet.17 Hyltén-Cavallius nämner Halta-Cajsa som en av sina viktigaste 
meddelare.18

En traditionsbärare definieras oftast som en person som sågs som en återgivare av 
gemensamma traditioner, där ”kontinuiteten och ålderdomliga drag framhölls.” Carl Wilhelm 

 
15 Jonsson Bengt. R (huvudred) 1983-2001. Sveriges medeltida ballader band 1-5. Stockholm: Almqvist &  
    Wiksell International, band 1, förord 
16  www.ne.se informant (2005-11-29) 
17 www.ne.se meddelare (2005-11-29)  
18 Jonsson, Bengt, R (red) 1967. Svensk balladtradition I : The medieval popular ballad in Swedish tradition.  
    Stockholm: Svenskt visarkiv, s.546 
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von Sydow lanserade detta begrepp på 1920-talet för att lyfta fram de enskilda individerna. 
Han menade att det fanns aktiva och passiva traditionsbärare ”de aktiva traditionsbärarna kan 
själv sjunga, berätta eller spela, de passiva känner till traditionerna, utövar dem inte själva, 
men utgör ofta en ‘traditionsbevarande’ kraft”.19 Vad som sen anses vara aktivt beteende 
beror på vad som insamlas och skiftar därför mellan olika forskare.20 Forskare som Mats 
Arnberg och Monica Lantz ger båda uttryck för att begreppet traditionsbärare ur deras 
synpunkt utgörs av speciella personer med särskilda egenskaper. Har man dessa egenskaper 
kan man enligt dem kalla sig traditionsbärare.21 Bengt. R. Jonsson använder endast begreppet 
traditionsbärare i Svensk balladtradition I när han diskuterar meddelarna till Hyltén-Cavallius 
som det finns sparsamt med information om. Han uppger att traditionsbärarna tillhör det lägre 
samhällsskiktet där till exempel Halta-Cajsa får statuera exempel då han ger henne 
benämningen traditionsbärare. Ehrenström, Angel och Hebbe ger han inte denna 
benämning.22  Sven-Bertil Jansson menar att det största gruppen av traditionsbärare finns hos 
allmogen.23 Märta Ramsten använder inte direkt begreppet utan väljer istället att citera det när 
hon till exempel berättar om en småbrukarhustru i Kvinnors Musik.24   

Begreppen informant, meddelare och traditionsbärare använder vi när vi benämner 
Ehrenström, Halta-Cajsa, Angel och Hebbe, i den bemärkelsen att de förmedlade information 
antingen muntligt eller skriftligt.  

Begreppet folkmusik lanserades på 1770-talet av Johan Gottfried Herder. Med folkmusik 
menade Herder anonyma visor som sjöngs av allmogen. Han såg dem som ”sprungna ur 
folksjälen” och han förknippade dem med folket som bodde på landsbygden, eftersom detta 
folk ansågs leva i harmoni med naturen.25 Detta har medfört att man under 1800-talet och 
1900-talet ofta har antagit att folkmusikens repertoar uteslutande kom från allmogen och ej 
från borgerligheten. Ett annat sätt idag att definiera folkmusik i allmänt bruk och i 
musikvetenskapliga studier är att dess repertoar har förmedlats genom muntlig eller ljudande 
tradition och att den kännetecknas av variationer. De flesta musikforskare är överens om att 
begreppet är under ständig förändring, och begreppet låter sig därför inte definieras en gång 
för alla.26 Vi använder det med betydelsen att folkmusik under början av 1800-talet har sina 
rötter i allmogens musik, men benämns först som folkmusik när den kommer in i det 
borgerliga samhället. Med folkmusik menar vi därför musicerande både hos allmogen och 
borgerligheten, även om det tidigare har funnits aktörer i båda skikten. Genom inträdet i 
borgerligheten blev denna folkmusik därför till något annat än vad den tidigare var, i och med 
de premisser den fick när den kom in i borgarnas salonger och konsertsalar. Till exempel 
harmoniserades den och trycktes i noter. 
 

 
19 Nordström, Annika 2002. Syskonen Svensson Sångerna och livet – en folklig repertoar i 1900-talets  
    Göteborg. Göteborg: Etnologiska institutionen, Univ, s. 22 
20 Ibid. s. 22 
21 Arnberg, Matts (red) 1962. Den Medeltida Balladen: Den medeltida balladen: en orientering och  
    kommentarer till Sveriges Radios inspelningar. Stockholm: Sveriges radio, s. 43.ff. samt Lantz, Monica 1984.  
  Folkets visor: om folklig sång för visornas vänner. Stockholm: LT, s. 151. ff. 
22 Jonsson, Svensk balladtradition I, 1967 s. 543.ff.  
23 Jansson, 1999. Den levande balladen: medeltida ballad i svensk tradition, s. 43.ff.  
24Ramsten, Märta 1989. ”Lena Larsson”, Öhrström, Eva, Ramsten Märta Kvinnors Musik Stockholm,  
   Utbildningsradion, s. 83.ff.  
25 Jonsson, Ivarsdotter, 1992. ”Upptäckten av folkmusiken”, Stockholm, s. 53 
26 Nordström, 2002, Syskonen Svensson Sångerna om livet, s.18 ff. 
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Sång/Visa Sång kan enligt Jonsson definieras som ett ”överbegrepp” som omfattar alla 
röstens verbala musikformer.27 Sånger kan även uppfattas som något högtidligare än visor 
och från 1850-talet och framåt används ordet i beteckningar som skolsånger, väckelsesånger 
och kampsånger med mera. Här finns också kopplingar till ”ideologier eller ideella strävande 
hos samhället, samfund, föreningar och folkrörelser”. Detta göra att sången har något mer 
kollektivt över sig än vad visor har.28 Vi använder oss inte av begreppet sång i någon större 
utsträckning då förklaringens syfte mer är till för att göra klart skillnaden sång – visa som 
fanns under mitten av 1800-talet. I den bemärkelse vi använder begreppet sång är det i 
sammanhanget skolsånger, väckelsesånger och liknande. Ordet visa fanns redan i 
fornsvenskan och kom från substantivet vis eller sätt, med innebörden ”vis eller sätt att 
framföra eller sjunga”.29 Begreppet visa förknippas ofta med folklighet och har i många fall 
brukats för en betydande del av den nordiska sångrepertoaren från medeltiden och långt in på 
1900-talet.30 Vi använder begreppet visa för en version av en ballad som finns bevarad. Till 
exempel finns det i SMB: s band 1 en rad olika version av balladen Styvmodern.31 Ett 
exempel är Ehrenströms version av denna ballad som vi benämner som visan Styvmodern.   

Folkvisa benämns i nationalencyklopedin som en gammal visa av okänd författare ofta med 
omkväde och ursprung hos eller upptagen av folket.32 Folklig vissång och folkvisa används 
ofta utan någon direkt definition, men den har kommit att utgöra folkmusikens motsvarighet 
på det vokala området.33 Med folkvisa menar Bengt. R. Jonsson en anonym visa som främst 
lever genom muntlig tradition där ingen fastställd version för visan åsyftas.34 Vi använder 
folkvisa som ett generellt begrepp över folkmusikens visor/sånger.  

Ordet ballad kommer från senlatinets ballare ”dansare” och betyder dansvisa. Ballad är 
nuförtiden en benämning på helt olika litterära och musikaliska verk, som exempel är det 
inom jazzen ett stillsamt musikstycke. Det var först på 1720-talet i England som man använde 
namnet ”ballads” på den brittiska motsvarigheten till den nordiska visgenren, ballader.35 Den 
medeltida balladen är en berättande visa, det vill säga en episk visa vars centrala begrepp vad 
gäller form är versform, strof och omkväde.36 Jonsson betraktar den medeltida balladen som 
en folkvisa, men då endast som en av de många folkvisekategorierna.37 Vi ser precis som 
Jonsson ballad som en form av en folkvisa och använder begreppet därefter. En ballad och 
alla olika versioner som finns av den benämner vi ballad medan vi om en enskild version av 
en ballad säger visa.  

Begreppet repertoar har inom folkloristiken ofta använts i samband med enskilda personer, 
som en samlingsbeteckning för den folklore som olika forskare har fått höra av olika sångare 
eller berättare.38 Ternhag skriver om repertoarer och understryker att ”dokumenterade 

 
27Jonsson, Bengt R. 2001 (1974). Visa och folkvisa. Några terminologiska skisser. I: Noterat 9. Stockholm:  
   Svenskt visarkiv, citerad efter Nordström, Syskonen Svensson Sångerna om livet, 2002, s. 21 
28 Nordström, 2002, Syskonen Svensson Sångerna och livet, s. 21 
29 Ibid. s. 21 
30 Ibid. s. 21 
31 Jonsson, 1983-2001, Sveriges medeltida ballader band 1-5, SMB 33, band 1 
32 www.ne.se folkvisa (2005-11-29)  
33 Nordström, 2002, Syskonen Svensson Sångerna och livet, s. 20 
34 Jonsson, 1967, Svenska balladtradition I, s.3 
35 Jonsson, Bengt R, Musica Sveciae, Folk music in Sweden Den medeltida balladen, CD konvolut, s. 4 
36 Jansson, 1999. Den levande balladen: medeltida ballad i svensk tradition, s. 21. ff.  
37 Jonsson, 1967, Svenska balladtradition I,s. 3 
38 www.ne.se folklore: benämningen på främst den traditionella allmogekulturens yttringar och produkter. 
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repertoarer aldrig är kompletta, utan ofta speglar ett visst tillfälle, medan en levande repertoar 
alltid befinner sig i förändring.”39 Vi använder repertoar i olika avseende men klargör från 
vem repertoaren härstammar ifrån, det vill säga hur urvalet har gjorts.  

Med tradera menas att överföra sägen, sång eller dylikt muntligt, från generation till 
generation.40 En upptecknare är en person som har upptecknat något särskilt i vetenskapligt 
syfte.41 En typisk upptecknare var till exempel Hyltén-Cavallius. Han fick information från 
sina informanter vilket han tecknade ner. Jonsson skriver till exempel i Svensk balladtradition 
I om de olika uppteckningar Hyltén-Cavallius gjorde efter Ehrenström.42 Nedteckning står 
för att skriva ner sina hågkomster, visan.43 Ett exempel på en nedtecknare är Hebbe, som själv 
skrev ner sina ballader och förmedlade dem vidare till Hyltén-Cavallius.44 Tradera, 
uppteckning och nedteckning har i uppsatsen den betydelse som här ges. 

Uppsatsens disposition 
 
I kapitel ett ger vi en historisk utblick över Sverige under 1800-talet med fokus på kvinnans 
sociala villkor så väl i allmogen som i borgerligheten. Kvinnans möjlighet till försörjning och 
under vilka förhållande detta skedde beskrivs. 
 
I kapitel två behandlar vi insamlingsverksamheten. Här beskrivs några av de anledningar till 
den stora insamlingsverksamhet som fick sin start med bland annat Herder i slutet av 1700-
talet. Vi ger en närmare beskrivning om hur insamlandet i Sverige började, vilka det var som 
var verksamma och vad det var man samlade in. I slutet av detta kapitel beskriver vi 
insamlaren Hyltén-Cavallius för att belysa vem denna man var och hur han verkade. 
 
I kapitel tre tecknas biografier av de fyra kvinnliga traditionsbärarna och meddelarna Angel 
(1791-1896), Hebbe (1808-1899), Ehrenström (1786-1857) och Halta-Cajsa (1792-1896) där 
ett avsnitt för var och en av dem finns. Varje del innehåller dock samma huvudinformation 
som till exempel hur deras uppväxt såg ut och om de hade några barn. Exempel ges på 
specifika ballader som dessa fyra kvinnor har förmedlat till Hyltén-Cavallius. 
 
I kapitel fyra, vilket är huvudundersökningen, inleder vi med en diskussion kring vad en 
traditionsbärare är och att de till största del utgörs av kvinnor under 1800-talet. Analysen 
behandlar hur traditionsbäraren gestaltas i balladens texter. Olika exempel ges på hur man kan 
koppla balladens texter med de liv kvinnorna levde. En analys görs därefter med 
utgångspunkt från de ballader kvinnorna har förmedlat, för att se vilka kopplingar som kan 
dras mellan balladers texter och de liv de levde. En diskussion kring de insamlade 
repertoarerna tas även upp. 
 
I kapitel fem slutförs uppsatsen genom en sammanfattning och slutdiskussion där det ges en 
sammanställning av de svar på problemformuleringar som framkommit. Om syftet har 

 
    (2005-11-29) 
39 Nordström, 2002, Syskonen Svensson Sångerna och livet, s. 22.ff.  
40 www.ne.se traderare (2005-11-29)  
41 www.ne.se upptecknare (2005-11-29)  
42 Jonsson, 1967, Svenska balladtradition I, s. 550.f.  
43 www.ne.se nedteckna (2005-11-29)  
44 Jonsson, 1967, Svenska balladtradition I, s. 542 

 8

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/


Växjö universitet  C-uppsats 10p 
Kulturledarprogrammet   Ht 2005 
Musikvetenskap C-uppsats 10p 
Emma Eriksson & Christina Henriksson 
 
uppnåtts eller ej kommer här att tas upp. Andra relevanta frågor som kommit upp under 
uppsatsen gång kommer även att klargöras.  
 
I bilaga 1 finns en sammanställning av Ehrenströms, Halta-Cajsas, Angels och Hebbes 
repertoarer där TSB, Dgf och SMB nummer anges för de ballader som finns bevarade efter 
dem.  
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Kvinnors roll i 1800-talets Sverige 
 
Sverige var under 1800-talet ett samhälle i stor förändring inte minst för kvinnors del, då en 
omsvängning i synen på manligt och kvinnligt skedde under den första delen av 1800-talet. 
För kvinnor innebar detta en tillbakagång i förhållande till männen. Detta märks till exempel 
genom en ny regeringsform där kvinnor inte tilläts inneha statliga ämbeten. Detta hade inte 
varit så vanligt innan heller, men möjligheten hade i alla fall funnits. Inom konstakademin, 
som var en stor knytpunkt för kvinnor, innebar detta att kvinnliga ledamöter inte längre var 
välkomna i denna miljö.45 Anita Göransson beskriver samhällsutvecklingen för kvinnor på 
följande vis:  
 

Det tycks som om professionaliseringen och skapandet av 
nya institutioner (ämbetsverk, akademier, yrken och sådant 
som ett modernt konstliv och musikliv) sammanföll med en 
medveten och artikulerad maskulinisering av vad man kunde 
kalla det civila samhället och den framväxande borgerliga 
offentligheten.46

  
Marknadsekonomin tog helt enkelt över allt mer och den så kallade traditionella 
hushållsekonomin försvagades, vilket inte var till någon fördel för kvinnor. Det pågick också, 
som tidigare nämnts, en debatt om kvinnors olämplighet att delta i offentliga sammanhang 
vilket gjorde att man började tänka mer polariserat vad gällde män. Detta hade stor 
genomslagskraft för de ideal som spreds jämte lagstiftningen. Till exempel skedde en 
lagändring för änkor som innebar att deras rättigheter begränsades. Inom konstsfären började 
det också växa fram en hierarki bland de olika konstgrenarna där kvinnor förknippades med 
det sämsta och män med det bästa. Denna syn på könen var mest tydlig i de högre 
samhällsklasserna.47  
 
Under 1800-talets andra hälft diskuterades en rad relevanta frågor för kvinnor som till 
exempel rätten till yrkesliv, eget konstnärskap, sexuell frihet och moderskapets betydelse.48 
Den tidigare könssegregerade arbetsmarknaden som bidrog till att bevara ojämlikheterna 
mellan könen blev nu mer jämlik. Kvinnoyrken fanns till exempel inom en rad olika 
befattningar som pigor, hembiträde, lägre tjänstemän, lärare samt befattningar inom 
vårdsektorn. Dock erbjöd de alla mycket dåliga förhållanden för kvinnor. Även inom 
industrisektorn fanns sysselsättning för kvinnor men inte heller här var förhållandena de bästa. 
49 Ulla Wikander ger följande beskrivning av detta:  

 
När det nya industrisamhället formades, raserades gamla 
skråregler inom hantverk och handel. De hade utestängt 
kvinnor från hantverksarbetet och fri affärsverksamhet. Den 
långsiktiga effekten av att marknadsregleringen upphävdes 

 
45 Göransson, Anita (red) 2000. Sekelskiften och kön Strukturella och kulturella övergångar  
    år 1800, 1900 och 2000. Stockholm: Prisma, s. 9 
46 Ibid. s. 8 
47 Ibid. s. 8 
48 www.ne.se kvinnohistoria (2005-10-16)  
49 www.ne.se kvinnans historia (2005-10-16) 
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blev ändå inte att kvinnor blev likställda med män inom 
närings- eller arbetslivet.50

 

Kvinnors försörjning på landsbygden  
 
1800-talet var en svår tid för kvinnor att försörja sig på då näringsstiftningen motverkade 
kvinnors rätt till att bedriva handel och hantverk till skillnad från männens. Blev en kvinna 
änka kunde hon ärva sin mans förmåner men det var fortfarande svårt att försörja sig. 
Eftersom kvinnor var omyndiga kontrollerade männen deras inkomster vilket understöddes av 
en patriarkalisk lagstiftning. År 1858 kunde ogifta kvinnor från 25 års ålder bli myndiga. 1863 
ändrades dock lagen till att ogifta kvinnor blev myndiga vid 25 års ålder. År 1921 blev gifta 
kvinnor myndiga vid samma ålder som män, det vill säga vid 21 års ålder.51  
 
Under 1800-talet levde de flesta människor i Sverige av jordbruk. Antingen ägde man mark 
och kunde därmed gifta sig och bilda ett hushåll, eller tog man anställning hos någon som 
ägde mark och arbetade som dräng eller piga. Detta innebar dock att det var svårare att bilda 
en egen familj. Andra alternativ till försörjning var att arbeta inom hantverk, handel, 
bergsbruk, som tjänstefolk eller på fabrik. En lagstiftning fanns som reglerade vad man fick 
och inte fick göra när det gällde olika typer av försörjningsmetoder. Det hade betydelse vilket 
stånd man tillhörde, vilken ålder man var i och vilket kön man hade. Hade man inget kapital, 
anställning eller ägde någon mark var man tvungen att arbeta tjänstetvång. Detta innebar att 
man blev stationerad till tvångsarbete eller fick göra militärtjänst.52  
 
På landsbygden och inom bondesamhället var det noga att man skilde på mäns och kvinnors 
sysslor. Kvinnornas del bestod av arbetet i hushållet genom att ta hand om matlagning, 
städning och barnskötsel. Om familjen hade det någorlunda ställt kunde det även finnas pigor 
som hjälpte till. Hushållet var en viktig uppgift för kvinnorna då inte resten av gården 
fungerade om inte hushållet sköttes. Kvinnor hade på det sättet relativt stark makt. De 
behövde dock inte bara kunna sköta hushållet utan var också tvungen att vara insatta i 
kontakter med offentlig förvaltning för att klara sig om maken skulle avlida. Kvinnor kunde 
därför mycket väl klara sig utan sin make om han skulle gå bort, medan det var mycket 
svårare för män att klara sig utan sin hustru då männen ofta inte hade kunskap om kvinnornas 
sysslor.53

 

Tjänster för kvinnor 
 
Piga var det vanligaste yrket för kvinnor, men även inom tjänstesektorn fanns det kvinnor som 
till exempel arbetade som sjuksköterskor och barnmorskor. På sjukhus arbetade kvinnorna 

 
50 Wikander, Ulla 1992. ”Kvinnorna i den tidiga industrialiseringen”, Kvinnohistoria om kvinnors villkor från  
    antiken till våra dagar, Stockholm, utbildningsradion, s.123 
51 Hedenborg, Susanna & Wikander, Ulla 2003. Makt och försörjning. Lund: Studentlitteratur, s. 57 
52 Göransson, Anita 1992. ”Från släkt till marknad – Ägande, arbete och äktenskap på 1800-talet”,  
   Kvinnohistoria om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Stockholm, utbildningsradion, s. 104 
53 Losman, Beata 1993. ”Landsbygdens kvinnor”, Sjöstedt, Lise Kvinnornas historia: den osynliga historien.  
  Stockholm, Forskningsrådsnämnden, s. 77 
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som husmödrar och tvätterskor och det fanns även liknande yrken på fattighus och barnhus. 
Den som arbetade som husmor på de stora institutionerna kom ofta från de högre skikten av 
samhället och hade vanligtvis en arbetsledande roll.54 Det var inte många av de kvinnliga 
yrkena som krävde någon lärotid om man jämför med männen, där de flesta arbeten krävde en 
viss upplärning. Ett exempel är yrket skomakare, där man först fick gå bredvid som lärling.55 
De kvinnor som levde på vad de gjorde med sina händer, så kallat självförsörjning, behövde 
inte begära att bli myndiga då det enda som krävdes var att hon var över 25 år. Men en kvinna 
fick inte gå ihop med en annan självförsörjande kvinna för då ansågs det som hon bedrev 
handel. Sina egna barn fick man dock ta hjälp av.56  
 
Några av de vanligaste befattningarna för kvinnor vid denna tid var som husmoder, piga, 
amma eller månglerska. Husmoderns roll var att hon fungerade som överhuvud och hade 
ansvaret för husgeråden och sysslor som matlagning, bakning och städning. Under henne 
arbetade både pigor och kokerskor.57 Pigans arbetsplats fanns både i städer och på landsbygd. 
Att vara piga var hårt och de utnyttjades väldigt mycket då arbetet både var grovt och tungt. 
De fick även hjälpa till på fälten där männen arbetade och till skillnad från männen skulle de 
vara i tjänst dygnet runt. En husbonde ”ägde” dessutom sina pigor, vilket även gällde 
drängarna, vilket gjorde att de inte hade många rättigheter.58 Ammor var anställda för att 
amma andras barn och fick betalt för det antingen i husrum och mat eller i en mindre summa 
pengar. Det var främst i överklassen som man använde sig av ammor, då det ansågs som ett 
statusmärke. I den borgerliga klassen anställdes de främst för att kvinnornas arbetsinsatser 
inte kunde undvaras. De kunde också arbeta på barnhus, vilket var denna tids barnhem.59 En 
närmare beskrivning ges nedan av månglerska då en av de fyra kvinnorna i denna uppsats var 
verksam inom detta yrke. 
 
Månglerska 
Mångleri, vilket var en typ av försäljning, var ett av de vanligaste yrkena för kvinnor på 
landsbygden. Från början var det avsett för gifta kvinnor som skulle hjälpa sina män när de 
inte klarade av familjeförsörjning. Detta fanns reglerat i den så kallade behovsregeln, men 
regeln var svår att hålla, så mångleriet kom över tid att även inkludera ogifta kvinnor.60 Som 
månglerska var man antingen kringgående eller hade man en fast försäljningsplats. 74 % 
utgjordes av kringgående. Som kringgående månglerska vandrade man omkring på gatorna 
och sålde sina varor, vilka förvarades i korgar som man bar på. När man stannade för att vila 
fick ingen försäljning ske. De som hade en fast försäljningsplats hade antingen ett 
försäljningsstånd eller en bod med en stol att sitta på.61 Att ha en stol att sitta på, det vill säga 
en fast försäljningsplats, ansågs bättre än att vara en kringgående månglerska. Vilken plats 
man fick för sin stol bestämdes av myndigheten i staden. Det man tjänade mest på var att ha 
en försäljningsbod, men samtidigt kostade den mycket då man skulle betala både hyra och 
underhåll av boden. 62  

 
54Hedenborg, & Wikander, 2003. Makt och försörjning. Lund: Studentlitteratur s. 74 
55 Ibid. s.74. f. 
56 Göransson, 1992, ”Från släkt till marknad – Ägande, arbete och äktenskap på 1800-talet”, s. 106 
57 Ibid. s. 75 
58 Hedenborg & Wikander, 2003, Makt och försörjning, s. 74 
59 www.ne.se barnhus (2005-12-30) 
60 Hedenborg & Wikander, 2003, Makt och försörjning, s. 74 
61 Sawyer, Birgit & Göransson, Anita, 1987, Manliga strukturer och kvinnliga strategier En bok till Gunhild   
    Kyle december 1987, s. 139 
62 Hedenborg & Wikander, 2003, Makt och försörjning, s. 73 
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Ett exempel på en månglerska under 1800-talet är Fru Maria Trostadius. Hon ansökte om 
tillstånd att bli kringgående månglerska efter 11 års äktenskap med Herr Fänriken Mauritz 
Trostadius. Efter 6 år som kringgående ansökte hon om att få bedriva försäljning från bod, 
vilket hon fick beviljat. Maria var aktiv månglerska i 35 år, men hennes behov av att utföra 
mångleri var inte bara av överlevnadsskäl, vilket bevisar att behovsregeln som fanns inte 
fungerade så bra. Den som hade det största behovet av att bedriva verksamhet hade det också 
svårast då det var lättare om man hade en ekonomisk grund att stå på. De som lyckades som 
månglerskor blev dock ofta ekonomiskt oberoende av sin man vilket i många fall ledde till 
skilsmässa, vilket var vanligt bland månglerskor.63  

Gifta och ogifta kvinnor i 1800-talets samhälle 
 
På 1800-talet fanns ett överskott av kvinnor i samhället vilket förstärktes av att 
giftermålsfrekvensen sjönk. Tydligast var detta i städer där ogifta kvinnor i borgarsamhället 
och överklassen ökade. Orsaken var bland annat att den sociala rörligheten bland personer 
från överklassen ökade vilket medförde att männen från denna klass därför inte längre var 
tvingade att gifta sig med kvinnor från samma stånd. Arbetsmarknadens förändring med stora 
inflyttningar till städer hade också en stor betydelse för den sjunkande giftermålsfrekvensen. 
Ett stort överskott av kvinnor i städerna fanns därför medan det på landsbygden fortfarande 
var mycket lättare att ingå äktenskap. För präster avvecklades till exempel det så kallade 
konserveringssystemet, vilket tidigare inneburit att en ny präst var tvungen att gifta sig med 
den gamla prästens fru för att få tillträde till prästbostaden. 64  
 

Gifta kvinnor 
 
Gifta kvinnor hade inte samma möjlighet som ogifta kvinnor till självständighet eftersom de 
stod under sin mans målsmanskap fram till år 1921. Detta år blev kvinnor myndiga samtidigt 
som männen. Den möjlighet som tidigare funnits var att maken gav sin hustru tillåtelse att 
bedriva någon form av verksamhet eller näring. Den borgerliga kvinnligheten var dock inte 
alls förenlig med drivandet av större företag eftersom det var mannen som sågs som ägaren, 
även om det formellt sett var hustrun som ägde verksamheten. Kvinnors kapital investerades 
alltid av maken eller av manliga släktingar. Formellt sett gav männen kvinnorna tillstånd och 
stod för besluten fast det i praktiken var kvinnorna som drev verksamheten. Vid slutet av 
1800-talet luckrades målsmanskapet upp och de gifta kvinnorna fick gradvis större rättigheter. 
Näringsfrihet infördes år 1846 men kvinnors rätt till näringsfrihet var bara villkorlig, för 
samtidigt instiftades regler som gjorde att målsmanskapet blev hårdare.65 Det fanns dock ett 
sätt för kvinnor att bedriva hantverk innan 1846 vilket innebar att kvinnor som blev änkor 
kunde överta sin makes titel. En kvinna kunde till exempel bli skomakaränka, sotaränka eller 

 
63 Sawyer & Göransson, 1987, Manliga strukturer och kvinnliga strategier En bok till Gunhild Kyle 
   december 1987, s. 139 
64 Göransson, Anita 1993. ”Från Sara Videbeck till Sophia Gumaelius – männen, makten och marknaden”,  
    Sjöstedt, Lise Kvinnornas historia: den osynliga historien, Stockholm, Forskningsrådsnämnden, s. 57.f. 
65 Ibid. s. 58.f.  
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bagaränka och levde därför ofta i ett stort hushåll med lärlingar, pigor och gesäller efter att 
hon tagit över produktionen.66

Ogifta kvinnor 
 
I mitten av 1800-talet bestod nästan hälften av alla hushåll i mellansvenska städer av 
ensamma kvinnor.67 De kunde dock till skillnad från gifta kvinnor bli myndiga vid 25-års 
ålder från och med år 1863.68 Den vanligaste försörjningen för ogifta kvinnor var inom 
hushållet som pigor, men detta kunde inte försörja alla kvinnor. För att få andra möjligheter 
till försörjning kunde man gå till kungs, och begära dispens för att på så sätt få lov att försörja 
sig i utkanten av de manliga monopolen hantverk och handel.69 Detta innebar att kvinnor i 
nödfall kunde få tillträde till en del försörjningsgrenar som till exempel mångleri, slakt och 
bakning. Att få detta tillstånd var dock inte lätt då det var behovsprövat och föll inom ramen 
för fattigvård. Anledningen var att det inte skulle kunna konkurrera ut det manliga 
företagandet. Tillstånden ökade dock kraftigt i början av 1800-talet och som tidigare nämnts 
gav man näringsfrihet till kvinnor 1846. Det var även vanligt att flera kvinnor bodde 
tillsammans i samma hushåll vilket Elsa Beskows saga om ”Tant Grön, Tant Gredelin och 
Tant Brun” är ett exempel på. Den gestaltar ett hushåll med kvinnor som bor tillsammans, 
även om deras liv kanske framställs bättre än vad det var i verkligheten.70

Kvinnors möjlighet till skilsmässa  
 
Det var under 1800-talet årligen bara mellan 100-300 skilsmässor i Sverige, det berodde 
främst på den krångliga procedur man var tvungen att genomgå för att få ett äktenskap 
upplöst. Det var en underrättare som beviljade skilsmässan och innan dess var man tvungen 
att genomgå samtal med både prästen och kyrkorådet. Orsakerna för att få tillåtelse till en 
skilsmässa var inte samma för kvinnor som för män. En man fick tillåtelse att skilja sig om 
kvinnan hade varit otrogen medan en kvinna kunde få skilja sig om mannen hade övergett 
henne, samt vid osämja. För att en äktenskapsskillnad skulle komma till tals var det bara den 
som inte var skyldig som fick ta initiativ till skilsmässa. Makarna betraktades lika vid 
äktenskapsbrott och det var den skyldiga parten som förlorade hälften av sin giftorätt till den 
andra. Fanns det barn i äktenskapet förlorade den skyldige partnern även rätten till dem. Även 
om makarna betraktades lika vid äktenskapsbrott var det ändå kvinnan som fick det svårast 
efter en skilsmässa. Anledningarna till det var att den ekonomiska situation blev mycket svår 
för kvinnan och hennes anseende försämrades avsevärt även om det inte var hon som var den 
skyldige.71

 
 

 
66 Hedenborg & Wikander, 2003, Makt och försörjning, s.71 
67 Ibid. s. 56  
68 Ibid. s. 57 
69 www.ne.se hovrätt (2005-10-16) se vidare historik. Kungs innebar att man frågade konungen om lov om   
   annan försörjning.  
70 Hedenborg & Wikander, 2003, Makt och försörjning, s. 56 
71 Taussi, Sjöberg, Marja 1992. ”Giftas och skiljas”, Kvinnohistoria om kvinnors villkor från antiken till våra 
    dagar, Stockholm, Utbildningsradion, s. 67.f. 
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Kvinnliga tjänstemän i manliga institutioner 
 
I Sverige under 1800-talets andra hälft skedde stora förändringar på arbetsmarknaden, antal 
tjänstemän ökade och kvinnor började allt mer söka sig ut på arbetsmarknaden.72 Framtill 
1920 var förändringarna stora, kvinnliga tjänstemän ökade med 35 % i den privata sektorn 
och med 53 % i den offentliga. Anledningarna till detta var många men en av de främsta var 
industrialiseringen och byråkratiseringen av Sverige. De mer sammansatta 
produktionsförhållandena ledde till att en utveckling av de administrativa systemen behövdes, 
vilket i sin tur ledde till att de skapades kunskapsbehov och att utbildningssystemet behövde 
utökas, vilket krävde fler lärarinnor. Det utökande sociala fältet behövde också mer 
arbetskraft och när sjukhusen utbyggdes var det de borgerliga kvinnorna som gjorde 
vårdsektorn till ett kvinnligt fält. Den kvinnliga arbetskraften var eftertraktad och den kom 
också väl till pass inom områden som till exempel affärsvärlden.73

 
En av orsakerna till att kvinnor fick tillträde till tjänstemannasektorn var att de betraktades 
som en annan slags arbetskraft, de var mindre värda, och därför behövde de inte lika mycket 
lön som männen. Att anställa kvinnor blev därmed populärt både hos politiker och 
arbetsgivare. En annan orsak var det sjunkande antalet giftermål i Sverige vilket innebar att de 
ogifta medelklasskvinnorna var tvungen att försörja sig själva. Detta löstes genom att man 
under senare delen av 1800-talet öppnade tjänstemarknaden för ogifta fröknar, mamseller och 
jungfrur.74  
 
Det var många strukturella orsaker till tjänstemannayrkenas förändring bland annat 
feminisering, ekonomi och byråkrati. Men den drivande kraften var till största del kvinnors 
egen vilja att komma ut på tjänstemarknaden. Det hade dessutom en högre status än att arbeta 
i fabrik eller i ett hushåll.75  

Överklassens kvinnor 
 
Om man ser till de högre samhällsskikten under 1800-talet var pojkars liv ofta någorlunda 
planerat i förväg. Antingen tillhörde de adeln och ärvde sina sysslor från fadern, eller tillhörde 
de borgarklassen och ägnade sig antingen åt handel eller åt att bli tjänstemän. Om man 
däremot var flicka var framtiden mycket osäker. Som flicka var man omyndig och skulle inte 
utbildas för yrkeslivet vilket ledde till att flickor i det högre samhället ofta gick sysslolösa. 
Kvinnors liv var helt enkelt mer inriktat på äktenskapet och fram till dess gällde det för dem 
att fylla det med något att göra. Det som en flicka skulle ägna sig åt skedde därmed i salongen 
då det utgjorde kvinnornas sociala utrymme.76  
   
Flickor skulle odla sina talanger inom musik, konst, språkstudier och liknande. Eva Öhrström 
beskriver kvinnors roll på detta sätt: ”en ideal kvinna skulle vara vacker, oskuldsfull och dum 

 
72 Florin, Christina 1992. ”Kvinnliga tjänstemän i manliga institutioner”, Kvinnohistoria om kvinnors villkor 
    frånantiken till våra dagar, Stockholm, Utbildningsradion, 1992, s. 136 
73Florin, Christina 1993. ”Hit men inte längre! De kvinnliga tjänstemännens bakläxa vid sekelskiftet”.  
   Stockholm s.66 
74 Ibid. s. 66 
75 Florin, 1992, ”Kvinnliga tjänstemän i manliga institutioner”, s. 138 
76 Öhrström, 1987. Borgerliga kvinnors musicerande i 1800-talets Sverige. Göteborg: Universitet, s. 19 
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i huvudet så att hon blir ett så förtjusande och överseende sällskap som möjligt”.77 Det var 
vanligt att döttrar till rika familjer skickades bort på ”pensionat”, där de fick bo ett till två år. 
Här lärde de sig sina talanger och fick en bred bild över kulturvärlden. Att ”odla sina 
talanger” var vanligt i hela Europa. Filosofen och författaren Jean Jacques Rousseau har i 
boken Emile eller om uppfostran, formulerat ett uppfostringsprogram för Emile och hans 
blivande hustru Sophie. Denna bok översattes till svenska i början av 1800-talet. Eva 
Öhrström sammanfattar uppfostringsprogrammet såhär:    
 

Rousseaus centrala tanke var att Sophie var skapad för hemmet 
och att hon där ifrån skulle stödja och hjälpa mannen i hans 
yrkesliv utanför hemmet. Rousseau menade att kvinnan stod 
närmare naturen än mannen och hade därför god inverkan på 
honom. Hon var också den viktiga länken mellan barnen, 
tjänstefolket och mannen. Hela hennes uppfostran gick ut på att 
behaga männen och att underkasta sig dem, först fadern, därefter 
den äkta mannen. Flickorna fick tidigt lära sig vad tvång 
innebar.78  

 
Med tvång menar Rousseau att det uppstår en anpassning, vilket kvinnorna behövde eftersom 
de aldrig upphör att vara underkastade.79  
 
Musicerandet sågs också som en statussymbol och om en flicka bara sysslade med att odla 
sina talanger kunde man anta att hennes fader var rik. Om en flicka från stadsborgarkretsar 
däremot gick sysslolös kunde det antas att hon inte hade det bra ställt ekonomiskt.80 Rousseau 
nämner också att det fanns en gräns för kunskap i kvinnors talanger då kunskapen skulle vara 
naturlig. ”Ansträngde hon sig blev hon en löjlig uppenbarelse”.81 Fick kvinnor för mycket 
kunskap inom ett visst område sjönk de i status då det inte var acceptabelt att vara lika bra 
som de professionella. Man kan säga att kvinnor sjöng och spelade till sig ett bra äktenskap 
och det var ofta i salongen som de träffade sina blivande makar. När en kvinna hade gift sig 
var hon inte lika aktiv när det gällde musicerande, då hon som äldre kvinna hade en mera 
uppfostrande och ledande roll i salongen.82

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
77 Ibid. s. 19 
78 Ibid. s. 27 
79 Ibid. s. 27 
80 Ibid. s.106 
81 Öhrström, 1987. Borgerliga kvinnors musicerande i 1800-talets Sverige, s. 28 
82 Ibid. s. 107 
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Insamlandet av ”folkets” visor 
 
I början av 1800-talet fick bondebefolkningen, det vill säga, allmogen ett positivt värde. 
Bönderna blev nationsbärare vilket bland annat berodde på franska revolutionen och de krig 
det medförde. Krigen ledde till att de flesta länder i Europa mer eller mindre drabbades av 
nederlag och förödmjukelser. Detta väckte ett behov av nationell upprättelse. Människor sökte 
sig därför till den egna historien, vilket gjorde att fornforskning blev oerhört populärt. I 
Norden var det bland annat intresset för Eddan, de isländska sagorna, skeppssättningar och 
runskrifter som tog fart. Detta gjorde att bondekulturen återupptäcktes med bönderna som 
nationsbärare av bland annat visor och sagor vari det fanns spår av det gamla. Detta sågs både 
som exotiskt och äkta tillsammans med naturen och folklynnet, vilket gjorde att man såg 
allmogen som levande källorna till det som söktes. Särskilt intressant ansågs det forntida i 
böndernas liv. Genom detta kunde en ny nationalkänsla byggas. Upptäckten av allmogen som 
nationsbärare och dess kulturarv blev därmed en grund för 1800-talets nationalromantik, där 
genomslagskraften först blev stor inom kultur och politik. En tidigare förespråkare för denna 
kultur var Jean Jacques Rousseau som var en av dem som ansåg vetenskap och kultur var det 
som fördärvat människan. Därför skulle man enligt honom framhäva det ”enkla folkets 
naturnärhet som livsideal”. I detta ligger även en reaktion mot den högadliga salongskulturen 
och de franska klassicistiska stilidealen, vilket tillhörde den idétradition som fötts under 1700-
talet. Intresset för bondekulturen växte även i Skottland, mycket tack vare utgivningen av 
skalden Ossians sånger år 1760. Ett stort inflytande hade också Johan Gottfried Herder som 
år 1773 utkom med Von deutscher Art und Kunst och två utgåvor av Volkslider 1778 och 
1779. Här presenteras olika teser och teorier om den skapande ”folksjälen” samt ges en 
förklaring till begreppet Volkslied. Herders samlingar av Volkslider har en stor bredd och 
innehåller bland annat dikter av Shakespeare, Goethe, dikter ur Eddan samt mycket från den 
anonyma ”folktraditionen” från bland annat England, Tyskland, Grönland och även från 
Lappland. Det avgörande enligt Herder, var inte diktens ursprung, utan dess anda. Även om 
det var en sjungen tradition var det inte melodin som var det primära utan texten. Herder 
tyckte precis som Rousseau, att ju närmare människan stod naturen, desto livfullare och friare 
blev visorna. För 1700-talets nationalromantiska utveckling kom  Herder att spela en stor 
roll.83

 
De tyska bröderna Jacob och Wilhelm Grimm vidareutvecklade Herders teser genom sin 
utgåva av Kinder – und Hausmärchen år 1812-22. Precis som Herder sökte de sig under sina 
insamlingar till bondebefolkningen, vilket visar på att det var här de ansåg man hittade 
”folkets” äldsta historia. I och med det blev begreppet ”folk” för lång tid framöver synonymt 
med landsbygdens allmoge, vilket är bakgrunden till att ordet allmoge fick ett positivt 
värde.84  
 

 

 
83 Jonsson, Ivarsdotter, 1992. ”Upptäckten av folkmusiken”, s. 53 ff.  
84 Ibid. s. 54 f.  
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Insamlandet i Norden  
 
Insamlandet i Norden påbörjades tidigt och i Danmark kom den första folkvisesamlingen 
redan på 1780-talet. Sven Grundtvig var en av de stora inom insamlandet i Danmark och han 
påbörjade vid 1800-talets mitt utgivningen av samlingsverket Danmarks gamle Folkeviser.85 I 
Finland var det Elias Lönnroth som var den framgångsrike. Han gjorde 1835 en 
sammanställning av det finska nationaleposet Kalevala. I Norge kom arbetet i gång lite senare 
och den första utgåvan Samling af sange, folkeviser og stev i norske almuedialekter 
publicerades 1840 av Jörgen Moes. Efter Moes bok publicerade Ludvig Mathias Lindemans 
Aeldre og nyare Norske Fjeldmelodier år 1853 .86

 

Insamlandet i Sverige 
 
I Sverige var det liksom på kontinenten främst i akademiska och litterära kretsar intresset för 
det ”folkliga” fanns. Filosofiprofessorn Benjamin Höijer tillbringade några år i Tyskland och 
Frankrike under Gustav IV Adolfs regering där han bland annat skaffade sig information om 
Herders lära. Denna information tog han med sig tillbaka till Sverige.87  
 
Forskarna i Sverige försökte under 1800-talet finna ”det svenska folkets kulturarv”. Deras 
målsättning var att framhäva svenskarnas storslagna förflutna för att få moralisk revansch 
efter förlusten av Finland. Därför sökte man minnen som talade om nordisk kraft och ära.88  
 
Detta tänkande, att framhäva svenskarnas storslagna förflutna var från början idéer från unga 
akademiker och ämbetsmän som alla var medlemmar av vänkretsen, Götiska förbundet. Jakob 
Adlerbeth som anses vara det Götiska förbundets grundare, gav de en seriös inriktning, vilket 
ledde till att förbundets stadgar antogs formellt år 1811.89 Medlemmarna bestod av flera av 
banbrytarna till 1800-talets fornforskning och folkminnesamling, bland annat Erik Gustaf 
Geijer, Arvid August Afzelius, Johan Dillner, Pehr Henrik Ling, Johan Wallman och Leonard 
Fredrik Rääf. Rääf hade redan innan inträdet i Götiska förbundet påbörjat sin insamling av 
visor och ballader. Han skrev dock endast ner texterna eftersom han saknade musikalisk 
bildning. Detta fick han hjälp med av Erik Drake och Drakes lärare Joachim Nikolas Eggert. 
Dessa tre kom så småningom att lägga grunden för en imponerande stor vissamling med 
tillhörande melodier, vilket blev en stor inspirationskälla för de övriga medlemmarna i 
Götiska förbundet. Götiska förbundet hade även en egen tidskrift, Iduna, där olika artiklar 
publicerades av bland annat A. A. Afzelius. Han skrev en artikel om Romansen Neckan, 
diktad till den herrliga folkmelodin Neckens polska där även en musikbilaga utgavs. Inför 
publiceringen av denna artikel uppstod en diskussion om man även skulle publicera melodin 
till visan. Adlerbeth avgjorde det hela när han underströk att: ”musik, lika väl som hvarje 
annat uttryck af känslor, kunde utmärka götisk kraft […]”.90 Denna diskussion ledde till att 

 
85 Jonsson, Ivarsdotter, 1992. ”Upptäckten av folkmusiken”, s. 62 
86 Ibid. s. 62 
87 Ibid. s.55 
88 Ibid. s.55 
89 Ibid. s. 55 f. 
90 Ibid. s. 57 
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man i fortsättningen även betraktade melodin som en del av helheten. Här skiljer sig Sverige 
från kontinenten, där texten i de flesta fall var det centrala.91  
 
I och med Götiska förbundet inledde Afzelius och Geijer ett samarbete som ledde till 
utgivningen av verket Svenska folkvisor från forntiden 1814-1818. Den drivande i detta 
projekt var Afzelius men Geijer bidrog med en utförlig inledning och en uppsats om 
Omqväder i de gamla Skandinaviska visorna.92 Dessa två texter gav en ideologisk grund för 
den vidare insamlingen. Geijer bidrog även med några visuppteckningar från Värmland.  
Utgåvan omfattar cirka 160 vistexter med över 90 melodier. De flesta är från Afzelius 
hembyggd Västergötland, samt Uppland och Östergötland. Geijer och Afzelius använde 
Herders Volkslied som en förebild till verket Svenska folkvisor från forntiden. Den svenska 
versionen är dock begränsad till just det svenska eftersom man ville visa en 
”nationalegendom”. Den ålderdomligaste visgenren i Norden ansågs balladen vara vilket är 
anledningen till att det är just ballader som tas upp i Svenska folkvisor från forntiden.93  
 
Insamlarna av allmogens forna historia blev allt fler under 1800-talet. Ett exempel är Gunnar 
Olof Hyltén-Cavallius som från 1837 ägnade många somrar till att samla in visor, sagor och 
sägner i sina hemtrakter kring Småland vilket bland annat resulterade i utgåvan Historiska och 
politiska visor år 1853.94 (se s. 24 ) 
 
Insamlarnas arbete bidrog allt mer till att muntligt förmedlade traditioner nu blev bevarad i 
nedskriven form, istället för att enbart föras vidare på muntlig väg. Muntliga visor bevarades 
genom nerskrift i konstmusikens noteringssystem. Detta innebar att musiken genomgick en 
process där den passerade olika skikt som till exempel upptecknarens urval, notskriftens 
teckensystem med mera.95 I Musiken i Sverige 3 beskriver man det på följande sätt:  
 

Det ligger en märklig motsägelse i denna strävan att ”rädda” 
en kultur genom att bryta loss den ur sitt ursprungliga 
sammanhang eller, med andra ord, att söka ”bevara” den 
genom att i grund förvandla den.96

 
Det var inte alla som uppskattade detta. En av dem var Geijer som uttryckte att det ”gör ont” 
att se visorna i tryck eftersom det gör att de förlorar lite av sin karaktär.97 En av de första att 
harmonisera och samordna allmogens musik var Johan Christian Friedrich Haeffner, som i sin 
artikel Anmärkningar öfver gamla nordiska sången, är starkt kritiskt mot andra tonsättares 
harmoniseringar av allmogens musik. Anledningen är att de inte försöker bevara det som är 
utmärkande för dess musik utan försöker göra den till något som den inte är. Haeffner själv 
beskriver i sin artikel hur han med största försiktighet gör för att harmonisera de gamla visorna 
”ingen ton må i ackompagnement förekomma, som ej hör till sångens egna, naturliga scala”.98 
Geijer beskriver det på detta sätt: 

 
91 Jonsson, Ivarsdotter, 1992. ”Upptäckten av folkmusiken”, s. 57 
92 Ibid. s. 58 
93 Ibid. s. 58.f.  
94 Bringeus, Nils-Arvid 1971-1973. ”Hyltén-Cavallius, Gunnar-Olof”, Grill, Erik (red) Svenskt biografiskt  
    lexikon band 19, Stockholm, s. 553 
95 Jonsson, Ivarsdotter, 1992. ”Upptäckten av folkmusiken”, s. 63 
96 Ibid. s.63 
97 Ibid. s.63 
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Deras element är ej papperet, utan friska luften, skogarne och 
den Nordiska naturen. I århundraden hafva de blott lefvat i 
Sångens melodiska vågor: Slägten efter Slägten hafva i deras 
enfalldiga toner funnit ett uttryck för sina känslor; och deras 
offentliga framställande för Konstkännarens näsa är 
egentligen en strandning på det torra. Emellertid bättre så, än 
att det skulle nedsjunka i en förgätenhet, som eljest för dem 
nu mera ej kunde vara långt borta. 99

 
När allmogens musik bytte miljö och kom in i borgarnas salong och konsertsal blev det på 
andra premisser än det sammanhang den kom ifrån. Allmogens musik tog på det sättet ett 
jättekliv rakt in i den borgerliga offentligheten med konstmusiken och dess notskrift som 
rådande ideal. Detta innebar en rad olika förändringar för den muntligt förmedlade traditionen 
som nu inte bara upptecknades utan även harmoniserades, trycktes i noter och skrift och 
sjöngs. Den spelades även av kvinnor samt började framföras av sångerskor och sångare 
skolade inom konstmusiken. Detta var förutsättningar som aldrig tidigare funnits för 
allmogens musik och som egentligen inte alls var dess ursprung. Jan Ling definierar 
allmogens musik (vilken han titulerar folkmusiken) i detta sammanhang som en ”vara som 
bjuds ut på marknaden precis som 1800-talets borgerliga musik”. 100 En stark förespråkare för 
detta var Richard Dybeck som från år 1844 spred kunskap om folkvisan och folklåten vid sina 
aftonunderhållningar i Stockholm.101 Hans mål var att skapa ”grogrund för en livskraftig 
nationell musikkultur”.102 Allmogens musik i dess genuina form, var för Dybeck överlägsen 
varje omarbetning, och de arrangemang som framfördes var för honom ”en ständig källa till 
irritation”. Det dröjde dock ett halvt sekel innan allmogens spelmän och vissångare själva 
kunde uppföra sin musik för Stockholmpubliken.103

 
De muntligt förmedlade visorna blev genom inträdet i den borgerliga världen inordnade 
under de gällande normer som här rådde för musik. Så småningom gav man även melodierna 
en bestämd taktart, la till pianoackompanjemang och tog bort verser som ansågs för grova 
eller inte tillräckligt romantiska, enligt det rådande idealet.104 Det blev helt enkelt till en 
norm att behandla denna tradition på detta vis. De flesta av folkminnessamlarna på 1800-talet 
var som tidigare nämnts akademiker som ursprungligen var uppvuxna på landsbygden. Detta 
gjorde att de hade en förståelse för det liv som levdes på landsbygden där avståndet till den 
akademiska världen var stor. Afzelius ansåg det som en ära att ha ”bördsrätt”, till det 
kulturella forntidsarvet. För att förstå och kunna återge folkvisor skriver Afzelius att det 
krävs:105

 
 

98 Haeffner, Johann, Christian, Friedrich 1994. ”Anmärkningar öfver gamla nordiska sången”, Ronström, Owe &   
     Ternhag, Gunnar Texter om svensk folkmusik, Stockholm, Kungl. Musikaliska akademin, s. 39 
99 Jonsson, Ivarsdotter, 1992. ”Upptäckten av folkmusiken”, s. 63 
100 Ling, Jan 1994. ”Folkmusiken – en brygd”, Ronström, Owe & Ternhag, Gunnar Texter om svensk folkmusik:  
     från Haeffner till Ling Stockholm, Kungl. Musikaliska akademin, s. 251 
101 Tegner, Martin, Olsson, Leif 1992. ”Musiken, kulturen och samhället en översikt i decennier”, Jonsson, Leif,  
     Tegen, Martin Musiken i Sverige – Den Nationella Identiteten 1810-1920, Stockholm: Fischer: Musikaliska  
     akademin, s. 32 
102 Jonsson, Ivarsdotter, 1992. ”Upptäckten av folkmusiken”, s. 68 
103 Ibid. s. 70  
104 Ling, 1994, ”Folkmusiken – en brygd”, s. 251.ff. 
105 Jonsson, Ivarsdotter, 1992. ”Upptäckten av folkmusiken”, s. 64 
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att hafva i barndomen genomlefvat ett folklif, och varit sjelf 
en medlem af lekstugan och vinterqvällens sagogillen. Så 
hade Geijer, Ling och Tegnér begyn sin vittra bana. Så 
tillbragte jag min barndom i aflägsen landsbygd, uti en 
förståndig Dannemans hus, der jag vid den gamle vises knä i 
oförgätliga vinteraftnar satt vid härden, lyssnade till sägner 
och forntidsminnen. Mitt minne var redan då en samling af 
folksånger.106

Vad samlades in? 
 
Med nationalismens födelse i början av 1800-talet inleddes som tidigare nämnts ett sökande 
efter det absolut svenska. Allmogens musik blev det perfekta valet då det ansågs som den 
ursprungliga musiken med patriotisk styrka vilket gjorde det omåttligt populärt för 
borgerskapet att lyssna eller utöva allmogens musik. Denna process är samtida med 
borgerlighetens kamp mot industrialismens masskultur där allmogens musik tjänade som 
bevis för vikten av olika klassers ideologier.107 Folkvisesamlarna intresserade sig dock inte 
bara för allmogens musik utan för folkets kultur i alla dess yttringar, det andliga så väl som 
det materiella. Det var således inte bara musik, som ballader och visor som insamlades utan 
även spelmanslåtar, lekar, ramsor, lockrop som man använde när man kallade på sina djur, 
högtidstraditioner samt dialekter som man ville bevara.108 I första hand var 
folkminnessamlarna ute efter äldre material ”fornlämningar” och tecknade därför inte ner 
samtida ”nya” visor. Bilden av vad som därmed fanns på den verkliga musikaliska 
repertoaren blir därför en aning förvrängd. Det kan därför konstateras att repertoaren till 
största del bestod av äldre traditionsstoft som de lärt av föregående generationer då det anses 
typiskt för böndernas musicerande tillsammans med visor, lockrop, ramsor, historier med 
mera.109 Den ”publik” som lyssnade på ballader, visor och sagor tyckte troligtvis om att 
lyssna till det som de hört många gånger förut eftersom det väckte en igenkännande glädje 
som de kunde leva sig in i genom framförandet och kanske även delta i genom att sjunga 
med.110 Det folkliga musicerandet skiljde sig därför avsevärd från det musikutövande som 
ägde rum i de borgerliga salongerna där man ivrigt tog sig an de senaste och allra nyaste 
styckena för att utmärka sig och få så stor uppmärksamhet som möjligt vid kvällens 
musiksoaré.111   
 

Det svenska musiksamhällets förändring och bruk av visor 
 
 I bondesamhället under 1800-talet var vissången en självklarhet. Ling beskriver den som en 
”musikalisk ljudkuliss” som var en sorts förströelsemedel som kombinerades lättare med 
arbete än sagor och gåtor. Man sjöng överallt, vid ”spinnrock eller kniv framför 

 
106 Ibid. s. 64 
107 Ling, 1994, ”Folkmusiken – en brygd”, s. 250 
108Jonsson, Ivarsdotter, 1992. ”Upptäckten av folkmusiken”, s. 64 
109 Ramsten, Märta 1989. ”Margareta Helena Lallér och Greta Naterbreg”, Öhrström, Eva, Ramsten, Märta  
     Kvinnors Musik Stockholm, Utbildningsradion, s. 47 
110 Ibid. s. 74 
111 Ibid. s. 74 
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uppesittarkvällarnas öppna brasspisel, på åker och äng, i ladugård och stall, ja till och med ute 
på sjön då man lade ut fiskenäten sjöng man”. Visorna hos allmogen var helt enkelt det mest 
spridda och omtyckta förströelsemedel som kunde införlivas med arbete.112 Visorna utgjordes 
inte bara av ballader utan också av andra visor som vaggvisor, ramsor, andliga visor, kärleks 
visor, danslekar med mera.113 Framförallt kvinnor kombinerade sången med arbete när de 
arbetade inomhus men även utomhus använde de sig av olika visor i form av rop för att valla 
djur. Några högre krav på sångteknik fanns helt enkelt inte utan det ansågs att en sångare med 
stor repertoar och med genomträngande stämma var en god sångare.114 Att ballader så 
småningom blev populära i alla samhällsklasser vid mitten av 1800-talet pekar om inte annat 
upptecknarnas information om då ”det finns meddelare från helt olika samhällsklasser”.115 En 
förståelse av det är att en vanlig mötesplats för olika folk var köket och kammaren där både 
prostinna och piga, majorska och trotjänarinna möttes. Det fanns en sorts gemensam värld för 
kvinnor där barn fick höra allt från visor till sagor och gåtor. Att dessa barn kom från helt 
olika klasser precis som de vuxna kvinnorna, men vistades på samma plats, gjorde att 
allmogens musik spred sig till andra sociala skikt än bara allmogen.116 Allmogens musik kom 
nämligen snabbt att inta stadens hemmusicerande i salongen och även det offentliga 
musiklivet genom ett systematiskt utgivande av noter för i första hand sång och pianospel 
samt konserter innehållande den folkliga sången där Richard Dybeck som tidigare nämnts var 
en företrädare.117  
 

Det nya samhällets framväxt och övergång från allmogens musik 
till folkets musik 
 
Eftersom Sverige under 1800-talet var ett samhälle i stor förändring kom balladens miljö att 
förändras och bytas till något som var vitt skilt från den självklara allmogemiljö den så länge 
levt i och som så många äldre traditioner haft sitt ursprung i. Urbaniseringen var på ingång 
med industrialiseringen, vilket skapade helt nya miljöer i gamla byar med sin tidigare så 
starka gemenskap och fasta umgängeskrets som levt sen århundrade tillbaka. I denna nya 
miljö hade inte längre de muntliga musikaliska traditionerna någon funktion, då flertalet 
människor lärde sig läsa och skriva samtidigt som religiösa rörelser hade starkt negativt 
inflytande på visan. Väckelserörelsen var en annan bidragande faktor som i stort lamslog hela 
spelmanstraditionen.118 Ling beskriver det på följande vis: ”Där väckelserörelsen dragit fram 
sjöng man sånger om frälsning och helveteseld och vid husandakten psalmer.”119  
 
En förändring av en tidigare så lång tradition fanns därför redan, vilket innebar att nya sätt 
formades att se på denna musik. Detta innebar helt enkelt en ändring och utveckling av 

 
112 Ling, Jan 1970. Svensk folkmusik: bondens musik i helg och söcken. Stockholm: Prisma, s. 28 
113 Jonsson, Ivarsdotter, 1992. ”Upptäckten av folkmusiken”, s. 74 
114 Ling, Jan 1965. Levin Christian Wiedes vissamling: en studie i 1800-talets folkliga vissång. Uppsala: Univ:  
      Almqvist & Wiksell 31.f. samt Jonsson, Ivarsdotter, 1992. ”Upptäckten av folkmusiken”, s. 82 
115 Jonsson, Ivarsdotter, 1992. ”Upptäckten av folkmusiken”, s. 63 
116 Ibid. s. 63  
117 Kjellberg, Erik, Ling Jan 1991. Klingande Sverige: musikens vägar genom historien. Göteborg:  
      Akademiförlag, s. 106. ff.  
118 Arnberg, 1962, Den Medeltida Balladen: Den medeltida balladen: en orientering och kommentarer till  
     Sveriges Radios inspelningar, s. 43 
119 Ling, Jan 1970. Svensk folkmusik: bondens musik i helg och söcken. Stockholm: Prisma, s. 28 
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balladen och dess tradition som medförde att det fanns fler metoder att göra den levande än 
den muntliga traditionen. Den ökade läskunnigheten bland folket gjorde dessutom att man 
mer och mer sjöng efter tryckta texter i form av musikböcker och skillingtryck. Visor och 
sånger i tryck blev därmed mycket populärt. Den äldre vistraditionen balladen, som denna 
uppsats handlar om, ersattes helt enkelt av yngre visor eller sånger där många hade ett 
frireligiöst innehåll, vilket innebar att de muntligt traderade visorna och dess förmedlare blev 
allt färre och färre.120 Att upptecknarna av dessa visor därför har spelat en avgörande roll för 
bevarandet av visor står helt klart. Upptecknaren Levin Christian Wiede klagade över att han 
på 1840-talet var ute i sista minuten som vissamlare.121 Att det sen började ges ut visböcker 
där dessa ballader fanns samlade gjorde att de fick ett uppsving eftersom den borgerliga 
samhällsklassen nyttjade dem väl då det ”folkliga” var på modet.122 Kvinnor från borgarhem 
lade nämligen ner mycket tid på musik eftersom det ansågs ge uttryck för det äkta och sköna i 
människans natur.123   
 
Det rådande synsättet idag är med Lings beskrivning att ”… folkmusiken i sig består av en 
brygd av musikaliska element från skilda tider och samhällsklasser, formade vid en viss 
tidpunkt av oftast anonyma individer i en viss miljö, …”, och att ”folkmusik” även blivit till 
ett begrepp som utövarna av den själva använder. 124

 
Hyltén-Cavallius var en av dem som bidrog med mycket information till 
insamlingsverksamheten i Sverige. Här följer en kort översikt av hans liv och hans 
insamlingsverksamhet.  
 

 

 

 
 
 
 

 
120 Ling, 1965, Levin Christian Wiedes vissamling: en studie i 1800-talets folkliga vissång, s. 32 
121 Ibid. s. 32 
122 Ling, Folkmusik boken, 1980, s. 18. ff.  
123 Öhrström, 1987, Borgerliga kvinnors musicerande i 1800-talets Sverige, s. 30 
124 Ling, 1994, ”Folkmusiken – en brygd”, s 246 f.  

 23



Växjö universitet  C-uppsats 10p 
Kulturledarprogrammet   Ht 2005 
Musikvetenskap C-uppsats 10p 
Emma Eriksson & Christina Henriksson 
 

                                                

Hyltén-Cavallius 
 
Gunnar-Olof Hyltén-Cavallius föddes den 18 maj år 1818 på Hönetorp i Vislanda. Hans 
föräldrar var prosten Carl Fredrik Cavallius (1781-1857) och Anna Elisabeth Hylténius. 
Hyltén-Cavallius började tidigt i skola och kunde fortsätta sin utbildning vid universitetet i 
Uppsala genom stora ekonomiska uppoffringar från sina föräldrar.125 Under tiden vid 
universitetet hade han inga klara framtidsmål. Hans stora intresseinriktning kom först när han 
1835-36 stiftade bekantskap med Geijer – Afzelius bok Svenska folkvisor.  Han beskriver det 
på följande sätt i sin självbiograf Ur mitt fram farna lif: 
 

Midt under studiet af Ciceros Tusculanska undersökninger, 
hvilka i likhet med den klassiska litteraturen i allmänhet aldrig 
kunde afvinna mig något djupare intresse, hände sig nämligen i 
Mars 1836, att jag hos en gammal fältprost v. n. Strandberg, som 
bodde på Jäders gästgifvaregård, kom öfver ett exemplar af 
Geijers och Afzelius svenska folkvisor. Jag fick dem till låns och 
begynte studera. Den känslans innerlighet, som genomgår denna 
gamla poesi grep mig förunderlig makt. 
[…] Ifrån denna stund egnade jag mig åt svensk språkforskning 
och svensk fornforskning, följande blotta instikten hos en sig 
utvecklad genius. Jag begynte med passionerad ifver att samla.126  

 
Det var genom denna bok, Svenska folkvisor, han inspirerades att göra en nationell insats av 
liknande slag. Han började därmed uppteckna folktraditioner och hans främsta område 
utgjordes av hans hembygd i Småland. Här tillbringade han många somrar från år 1837 och 
framåt med att uppteckna folkvisor, sagor, sägner, gåtor och dialektord.127

  
År 1839 fick han anställning vid KB där han blev kvar i 17 år. I Stockholm träffade han 
många personer från litterära och konstnärliga kretsar. En av dem var engelsmannen George 
Stephens som han från år 1841 och fram tills han gifte sig 1847 bodde hos.128 Tillsammans 
med Stephens publicerade Hyltén-Cavallius 1844 den första samlingen av Svenska folksagor 
och äfventyr, den andra delen kom 1849. En förebild till Sveriges folksagor och äfventyr var 
bröderna Grimms Kinder – und Hausmärchen, och den första delen är tillägnad bröderna 
Grimm.129 Gunnar Olofs far – prosten Carl Fredrik Cavallius var en stor bidragare till 
samlingarna, och lämnade under många år uppteckningar till sin son.130 År 1853 publicerade 
de visboken Sveriges historiska och politiska visor. 
 
En annan vän till Hyltén-Cavallius var Nils Månsson Mandelgren. Tillsammans stiftade de 
Konstnärsgillet 1846. Detta Konstnärsgille var en mötesplats för yngre konstnärer, litteratörer 

 
125 Bringeus, 1971-1973, Hyltén-Cavallius, Gunnar-Olof, s. 552 
126 Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof 1929. Ur mitt framfarna lif: hågkomster och anteckningar / af Gunnar Olof  
    Hyltén-Cavallius. Stockholm: Norstedt, s. 54 
127 Bringeus, 1971-1973, Hyltén-Cavallius, Gunnar-Olof, s. 553 
128 Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof 1863-1864. Wärend och wirdarn: ett försök i svensk ethnologi. Vol. 1.  
      Stockholm: Norstedt, s. 21 
129 Bringeus, 1971-1973, Hyltén-Cavallius, Gunnar-Olof, s. 553 
130 Gustafsson, Magnus opublicerad. 2005. George Stephens, Gunnar-Olof Hyltén-Cavallius,  
      Carl-Eric Södlling och andra visinsamlare i södra Småland 
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och konstvänner. Hyltén-Cavallius var också med om att stifta Artisternas och konstnärernas 
pensionskassa 1847. Hyltén-Cavallius var dessutom politiskt aktiv och verksam i konung 
Oscar I krets, vilket ledde till att han erbjöds att bli intendent för kungliga teatern. Han hade 
dessförinnan satt upp sitt eget drama Dackefejden 1846, vilket var en bidragande orsak till att 
han erbjöds tjänsten.131 På kungliga teatern bidrog han främst med att höja personalens löner 
och att återskapa elevskolan. Hans tid här blev dock inte så lång då han på grund av en rad 
tvister år 1860 ansökte om tjänstledighet, vilket han blev beviljad.132  
 
Tiden efter kungliga teatern var hård för Hyltén-Cavallius eftersom han inte fick något nytt 
arbete. Efter en tid blev han dock erbjuden en post som svensk-norsk chargé d'affaires,133 
och generalkonsul i Brasilien, dit han flyttade 17 april, 1861. Tiden i Brasilien blev inte 
särskilt lyckosam då han blev sjuk i en nervsjukdom och redan 1862 fick återvända till 
Sverige. Efter en tid i Stockholm flyttade han år 1864 tillbaka till Småland, närmare bestämt 
till Moheda för att 1871 flytta till den gamla släktgården Sunnanvik i Skatelöv.134

 
Hyltén-Cavallius främsta intresse var dock fornforskning vilket bland annat Karl XV fick ta 
del av genom den stora samling fornsaker han fick till skänks av Hylén-Cavallius. I Småland 
samlade Hyltén-Cavallius äldre bruksföremål från allmogehem och delar av hans samling var 
även med på världsutställningen i Paris 1866. I februari 1867 överlämnade han sin samling till 
domkapitlet i Växjö och från november 1867 var den tillgänglig för allmänheten. Detta kom 
senare att bli Sveriges första landsortsmuseum vilket idag är Smålands museum.135

 
Hyltén-Cavallius hade redan i ungdomen planer på att utnyttja sina uppteckningar från 
Småland i ett stort Smålandsverk. Det var inte en traditionell topografisk beskrivning han ville 
göra utan en undersökning av småländska folkstammens ursprung och seder. Material till 
verket hade han samlat på sig under hela sitt liv, men det var först 1863 han började att arbeta 
med verket och 1868 kom det ut med titeln Wärend och Wirdarne. Boken har under årens 
lopp blivit en inspirationskälla för såväl hembygdsforskning som skönlitterär folkskildring.136

Hyltén-Cavallius dog den 5 juli 1889 på Sunnanvik.137

 
Hyltén-Cavallius var en stor insamlare och han bidrog med mycket material till den svenska 
muntligt traderade medeltida balladtraditionen. Det följande kapitlet behandlar fyra av hans 
kvinnliga informanter av ballader och det samröre de hade med honom. 
 
 
 

 
131 Bringeus, 1971-1973, Hyltén-Cavallius, Gunnar-Olof, s. 553 
132 Ibid. s. 554 
133 www.ne.se diplomatisk tjänsteman som i ordinarie chefs, ambassadörs, frånvaro förestår en  
      beskickning. (2005-11-22) 
134 Bringeus, 1971-1973, Hyltén-Cavallius, Gunnar-Olof, s. 554 
135 Ibid. s. 554 
136 Ibid. s. 555 
137 Ibid. s. 552 
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138 Dahl, Torsten, (huvud.red) 1946, Svenska män och kvinnor, biografisk uppslagsbok 3, G-H, 
      Stockholm Allbert Bonniers förlag, fotot: P.G. Wistrand 
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Biografier över fyra kvinnliga traditionsbärare av den 
medeltida balladen 
 
De fyra kvinnor som här nedan kommer att presenteras genom biografier finns alla 
representerade i Hyltén-Cavallius insamlingar som meddelare. Gemensamt för kvinnorna är 
också att de alla diskuteras i Jonssons Svenska balladtradition I samt att han sammanställt en 
lista över de ballader som finns representerade av kvinnorna i det insamlingsmaterial som 
kommer från Hyltén-Cavallius samlingar på KB i Stockholm.139  
 
Hyltén-Cavallius var mycket sparsam med informationen om sina meddelare och därför vet 
man inte mycket om deras liv förutom i de fall där kvinnorna i fråga utmärkt sig på andra sätt 
och därför finns omskrivna i andra sammanhang. Detta är fallet med framförallt en av 
kvinnorna, Wendela Hebbe. Hon blev nämligen en av Sveriges första kvinnliga journalister 
och rörde sig mycket i de litterära kretsarna i Stockholm. Om henne finns det därför en hel del 
material att tillgå. Två av de andra kvinnorna, Angel och Halta-Cajsa (Catarina Andersdotter), 
har det också varit tämligen enkelt att finna uppgifter om då kyrkböckerna berättar mycket 
information om dem. Det finns även bra beskrivningar om deras boendeorter att tillgå på 
stadsbiblioteket i Växjö.  
 
Ehrenström har varit svårast att hitta information om, vilket beror på att vi inte haft 
möjligheter eller resurser att tillgå de kyrkböcker där hon kan tänkas finnas med. Det finns 
därför ingen jämn fördelning över hur mycket information som ges om varje person. Det som 
återberättas är den information som på bästa sätt ger en klar och tydlig bild av vilka dessa 
kvinnor var och hur de levde. I vissa fall presenteras det mer om en kvinna än en annan men 
det är således inte det viktiga eller relevanta. Det viktiga är att försöka få fram en enskild bild 
av varje kvinnas liv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
139 Hyltén-Cavallius samlingen på Kungliga Biblioteket i Stockholm består bland annat av det material och  
     uppteckningar som insamlats av honom. 
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Anna Ehrenström föddes på Gotland i Hemsö år 1786. Hon var dotter till lagman Christian 
Gråberg och Magdalena Tofftén.141 Christian Gråberg var för övrigt bror till den 
mångkunnige diplomaten Jacob Gråberg af Hemsö.142 Ehrenström fick under sin uppväxt en 
bildande uppfostran genom sina föräldrar i bland annat litteratur.143 År 1812 gifte sig 
Ehrenström med Nils-Ludvig Ehrenström från Värmdö. Han var född år 1789 på Vreta gård, 
Värmdö och var son till översten och generalfältstygmästare Nils Fredrik E. och Maria 
Charlotta v. Schwen.144 Nils-Ludvig blev 1815 löjtnant vid Gotlands nationalbeväring och 
steg snabbt i graderna och blev 1820 kapten för att 1837 slutligen bli major. År 1841 blev han 
dock av okänd anledning avskedad. Han dog på Fårö 1869.145

 
Anna och Nils-Ludvig Ehrenström fick ett barn tillsammans, nämligen dotter Fredrika 
Charlotta Magdalena Marianne som föddes 1813. Deras äktenskap varade dock bara i 11 år, 
och äktenskapet upplöstes år 1823.146 För att äktenskapet lagligen skulle kunna upplösas var 
hon tvungen att avstå från det arv hon fått från sin fader. Arvet innehöll bland annat en 

                                                 
140 Släktträd av Henriksson, Christina 
141 Jonsson, 1967, Svensk balladtradition I, s. 550 
142 Ibid. s. 550, samt www.ne.se Förklaring vem Gråberg var:  
      Gråberg af Hemsö, Jacob, 1776-1847, diplomat, skriftställare. G. var svensk konsul i bl.a. Italien,  
      Marocko och Tripolis och slutade som romersk adelsman och bibliotekarie hos storhertigen av Toscana.  
      (2005-12-02) 
143 http://runeberg.org/sqvinnor/0147.html (2005-11-02) 
144 Nyberg, Emil 1938. Gotländsk släktbok: genealogiska och biografiska anteckningar. Visby, s. 148 
145 Ibid. s. 148 
146 Jonsson, 1967, Svensk balladtradition I, s. 550 
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egendom. Hela arvet gick till Nils-Ludvig.147 Anledningen till att de skilde sig är oklar, men 
Ehrenström beskriver det hela i en av sina dikter:  
 

Ofta, mången gång, när dag och qväll. Mina tårar hafva 
ymmogt flutit, var jag likväl inom mig visst säll. Mer än den 
som mig så grymt förskjutit. Dock, om jag som maka säll ej 
var. Hoppas jag att det som moder blifva. Ja, den planta som 
jag vårdat har. Skall mig skygd på ålderdomen gifva.148

 
En tolkning enligt oss om orsaken till skilsmässan kan utifrån ovanstående dikt vara att maken 
förskjutit henne på grund av otrohet. Ehrenströms man gifte om sig 1823 med Margaretha 
Sofia Lyth, och de fick fyra barn tillsammans.149 Ehrenström själv förblev ensamstående fram 
till sin död.150

 
Tiden efter skilsmässan var svår för Ehrenström, framförallt eftersom det vid den här tiden var 
lagligt för fordringsägare att ”bysätta”151 de som var skuldsatta, tills betalning skett. I 
november 1829 blev Ehrenström bysatt i Visby lansdsfängelse i Kajsaren, vid Södra 
Murgatan. Under tiden i fängelset skrev Ehrenström många av dikterna som kom att finnas 
med i henne diktsamling Skaldeförsök som utkom 1830. Ehrenström skildrar i sin diktsamling 
inträdet i Landsfängelset på två olika sätt. Den ena uttrycker humor och förtröstan och den 
andra sorg och uppgivenhet. Bland annat skildrar hon humor och förtröstan på följande vis:  
 

Åter ödet mig har spelt ett streck. Som jag förr ej rönt utaf 
det slaget: En person, som lyckan gjort helt fräck. Låtit 
bysatt mig i detta draget. Men hur lycklig är jag ej mot den. 
Som vill likar plåga och förtrycka! För mig ömmar mången 
redlig vän. Som föragtar honom och hans lycka.152

 
Efter sin tid i fängelse flyttar hon till Stockholm med sin dotter, trots att hon högt lovprisar 
landet i jämförelse med staden. Hon skriver:  
 

Jag landtbo är, och det begär. Och tror så rigtigt denna lagen. 
Att man på landet lycklig är. När man vet rätt använder 
dagen. Skall det så bli, att flickor, vi På landet måtte sakna 
baler: Så slippa vi alla jalousie, critiker, domar och rivaler. 
153

 
I Stockholm försörjde hon sig med knapp nöd som kringvandrande ”bokhandlerska”, det vill 
säga månglerska. (se vidare s. 11) Hennes umgängeskrets var inte stor men eftersom hennes 
uppväxt hade gett henne en bildad uppfostran i litteraturen bestod hennes kontakter till största 
del endast av folk inom de litterära kretsarna. Som ”bokhandlerska” hade Ehrenström lärt sig 
att känna till gamla böckers värde och viste därför var de uppskattades och kunde säljas. Hon 

 
147 http://runeberg.org/sqvinnor/0147.html  2005-11-02 
148 Daun, Torsten, Gotlands Tidningar Visby 1984-05-30 
149 Nyberg, 1938, Gotländsk släktbok: genealogiska och biografiska anteckningar, s. 148 
150 Daun, Gotlands Tidningar Visby Sverige 1984-05-30 
151 www.ne.se bysätta: sätta i häkte tills denne fullgjort sina förpliktelser (2006-01-04) 
152 Daun, Gotlands Tidningar Visby Sverige 1984-05-30, Hur länge Ehrenström satt i fängelse är oklart. 
153 Daun, Gotlands Tidningar Visby Sverige 1984-05-30  
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var alltid välkommen i dessa kretsar och det har berättats att hon i flera timmar kunde sitta 
med en ”förvånansvärd lätthet och ett särledes gott minne och berätta sagor från Gotlands 
forntid.”154 Ehrenström utkom 1852 med sin andra bok Hundarnes Klagosång.155 I Gotlands 
Allehanda kan man 1916 läsa att Ehrenström nämns som ”Gotlands första poetissa” och att 
hon utan tvivel var den första kvinna på Gotland som gav ut sina egna dikter i tryck.156 
Ehrenström dog 1857, 71 år gammal i Stockholm.157

Anna Ehrenström och Hyltén-Cavallius 
 
I Jonsson Svenska balladtradition I står det om Hyltén-Cavallius sammanträffande med 
Ehrenström. Hyltén-Cavallius nämner nämligen i ett brev till sin fader, prosten Cavallius, att 
”Jag har nyligen fått fatt i en gammal käring, som skaffat mig många nya folk-wisor”.158  I 
detta brev syftar han på Ehrenstöm, och om man ser till de balladuppteckningar som man med 
säkerhet kan hänvisa till bestämda meddelare är Ehrenström den som Hyltén-Cavallius har 
upptecknat flest ballader från.159 I KB:s Hyltén-Cavallius samling finns det på första sidan 
antecknat ”Swenska folksånger dikterade af fru Kaptenskan Ehrenström född Gråberg i 
Hemsö.” Det finns inga dateringar gjorda på texterna men det finns dock tillskrifter gjorda av 
A. I. Arwidsson, då han har använt sig av materialet till en av visorna i SF II från 1837. En 
antydning kan därför göras om att samlingen har tillkommit innan 1837. Den måste dock ha 
tillkommit efter 1820 i och med att det i titeln står ”kaptenskan” då Ehrenströms make inte 
blev kapten förrän 1820. Alltså måste partiet ha tillkommit mellan åren 1820 och 1837. 160                              
 
Det finns även ett antal fler visuppteckningar efter Ehrenström bevarade i KB:s samlingar, 
vilka är upptecknade efter Ehrenström av Hyltén-Cavallius i december 1842. I dessa 
samlingar rör det sig om 18 originaluppteckningar och sju renskrifter. På de flesta 
originaluppteckningar har Hyltén-Cavallius skrivit ”Fru Ehrenström, Gotland” och datum, 
vilket gör att det inte råder några som helst tvivel om att uppteckningarna är gjorda efter 
Ehrenström. Till de flesta visor finns det också melodiuppteckningar, vilket tyder på att 
Ehrenström själv sjöng sina visor. Det finns även angivelser om att en del är dikterade.  
Uppteckningarna efter Ehrenström gjordes med största sannolikhet när Hyltén-Cavallius var 
amanuens vid KB 1842.161 Gemensamt för samlingarna på KB är tio vistexter och vad som 
skiljer dem åt är ett antal strofer och vissa textliga detaljer. Detta tyder på att Ehrenström inte 
hade några tryckta förlagor till sina ballader och visar dessutom hur balladerna förändras i en 
traditionsbärares minne.162 Det finns även två folksagor upptecknade efter Ehrenström som 
även de finns på KB.163 Enligt Jonssons sammanställning i Svensk balladtradition I finns det 
17 ballader upptecknade efter Ehrenström av Hyltén-Cavallius varav det i SMB banden finns 
21 stycken. Av de 21 balladerna är det fyra som är naturmytiska visor, elva som är riddarvisor 
och sex som är kämpavisor.164

 
154 http://runeberg.org/sqvinnor/0147.html 2005-11-02 
155 Jonsson, 1967, Svensk balladtradition I, s. 550 
156 Daun, Gotlands Tidningar Visby Sverige 1984-05-30 
157 http://runeberg.org/sqvinnor/0147.html 2005-11-02 
158 Jonsson, 1967, Svensk balladtradition I, s. 551 
159 Jonsson, 1967, Svensk balladtradition I, s. 547 
160 Ibid. s. 550 
161 Ibid. s. 551 
162 Jonsson, 1967, Svensk balladtradition I, s. 551.f.  
163 Ibid. s. 553 
164 Se bilaga I Ehrenström 
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165

 
Halta-Cajsa föddes den 19 maj år1792 på gården Kalvnäs i Agunnaryd.166 Hon var dotter till 
Ingjerd Samuelsdotter som var född den 20 september 1761.167 Halta-Cajsa föddes som 
”oäkting” och någon fader fanns därför inte med i bilden. Det finns dock uppgifter om att en 
bonde vid namn Anders Persson skulle vara fadern, men det är osäkert.168 Halta-Cajsa hade 
även en äldre bror vid namn Johan Gustaf som var född den 15 oktober 1789.169 Även han 
föddes som ”oäkting”. På gården Kalvsnäs arbetade Ingjerd som piga från 1785 till 1789. 
Halta-Cajsas morföräldrar Samuel Svensson och Karin Nilsdotter bodde även här. 170   
 
År 1794 flyttar Ingjerd från Kalvsnäs med sina två barn till torpet Tjuveboda i Målensås ditt 
även hennes föräldrar flyttade 1799. Johan och Halta-Cajsa växte därför upp med sina 
morföräldrar nära inpå. Detta var dock inte så långvarigt eftersom morföräldrarna dog i början 
på 1800-talet.171 Johan och Halta-Cajsa fick dock en styvfar när deras mor Ingjerd gifte sig 

                                                 
165 Släktträd av Henriksson, Christina 
166 KGF:s databas 430246 
167 KGF:s databas 403868 
168 Jonsson, 1967, Svensk balladtradition I, s. 546 
169 07 Agunnaryd AI: 1 20592 4/6 
170 07 Agunnaryd AI: 1 20592 2/6 
171 07 Agunnaryd AI: 1 20592 4/6 
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med änklingen Magnus Ingeversson den 12 februari 1809.172 Ingjerd var då 46 år och hennes 
nya make 54 år. Äktenskapet resulterade inte i några barn. Att Ingjerd inte gifte sig förrän i 
hög ålder kan ha att göra med att det vid denna tid ansågs som en skam att föda barn utanför 
äktenskapet.173 På torpet Tjuveboda var det inte bara Halta-Cajsas familj som bodde utan 
även en rad andra fattiga familjer som trängdes i stugan.174 Magnus Ingeversson står från 
1809 som torpare för Tjuveboda.175 Från 1819 står det antecknat i husförhörslängderna att 
drängen Johan Jönsson, född den 12 januari 1800, var torpare på Tjuveboda och att Ingjerd 
var änka.176 Detta innebär att Ingjerds man Magnus måste ha dött innan år 1819, men några 
uppgifter om detta har vi inte hittat. Halta-Cajsas bror Johan finns efter denna tid inte heller 
med i husförhörslängderna, anledningen till detta är oklar. Det troligaste är att han har dött 
eller flyttat hemifrån. År 1820 flyttade Ingjerd och Halta-Cajsa från Tjuveboda till gården 
Karhult i Århult.  Med i flytten var också Johan Jönson.177

 
I december 1821 gifte sig Halta-Cajsa med den 8 år yngre Johan Jönsson. Halta-Cajsa var nu 
29 år.178 Något efternamn på Halta-Cajsa går inte att finna förrän vid giftermålet med Johan 
vilket sannolikt beror på att hon var oäkting. I vigsellängden uppges det att Halta-Cajsa hette 
Salomonsdotter, en förvrängning på moderns efternamn. Redan efter tre månader äktenskap 
föddes parets första barn den 21 mars 1822. Detta innebär att Halta-Cajsa måste ha varit 
gravid redan innan giftermålet, vilket troligen är orsaken till att det genomfördes. Barnet dog 
dock endast 8 månader gammal.179  
 
Samma år det vill säga år 1822, flyttade familjen, samt Halta-Cajsas moder Ingjerd, från 
gården Karhult till granngården Södergård. De bytte helt enkelt gård med familjen som bodde 
på Södergård men anledningen till detta är oklar. Vid detta tillfälle får Halta-Cajsa ett annat 
efternamn i husförhörslängderna, nämligen Andersdotter. Vad detta beror på är även det 
oklart, men en förklaring kan vara att den familj som de bytte gård med hade en piga, vars 
namn var Cajsa Anderdotter. Detta kan ha lett till att prästen i bygden missuppfattat det hela 
och blandat ihop Halta-Cajsa med grannflickan Cajsa Anderdotter. Detta ledde också till att 
Halta-Cajsa i fortsättningen fick heta Andersdotter i efternamn.180  
 
Enligt husförhörslängderna ägdes gården Södergård av Halta-Cajsas man Johan,181 då han står 
som hemmansägaren.182 De borde därför ha haft det tämligen bra ställt. De hade även en 
dräng och alltid en eller två pigor anställda. Gården bestod av 1/2 mantal,183 och samt ett 
okänt antal torp.184 Halta-Cajsa och Johan fick på Södergård sammanlagt fyra barn varav tre 

 
172 KGF:s databas 99915 
173 Losman, 1993, Landsbygdens kvinnor, s. 71.ff.  
174 Genline 810. 3 AI:3 1812-1819 Husförhörslängder Agunnaryd 810.3.54600  
175 07 Agunnaryd AI: 2 20593 2/3 
176 07 Agunnaryd AI: 3 20594 3/4 
177 07 Agunnaryd AI: 4 20595 3/5 
178 KGF:s databas 70805 
179 Genline 810.24.93500 döda i Agunnaryd 1822 
180 Genline 810.4 AI:4 1819-1825 Husförhörslängder Agunnaryd 810.4.71700  
181 Ibid. 
182 www.ne.se Hemmansägare är titeln för en person som äger och brukar en jordbruksfastighet. (2005-11-30) 
183 www.ne.se Mantal: ”besuttenhetsmått till grund för beskattning,” ett mantal ”grundades ursprungligen  
     på för olika landsdelar anpassad normstorlek för jordbruk som gav full bärgning åt en familj med tjänstefolk.”  
     (2005-11-30) 
184Björk, Barbro 1988. De små stugorna och deras folk i Agunnaryd / utgiven av Agunnaryds hembygdsförening 
     Ryssby: Agunnaryds hembygdsförening, s. 124 
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överlevde under den tid de bodde där. Deras första dotter föddes den 4 september 1823 och 
döptes till Carin.185 Den andra dottern, som döptes till Eva, föddes den 26 november 1827 
men dog vid ett års ålder.186 Det tredje barnet var också en dotter och föddes den 23 februari 
1830. Även hon döptes till Eva.187 Det sista barnet blev även det en dotter som föddes den 12 
februari 1833 och döptes till Anna.188

 
I husförhörslängderna står det skrivet att man inom familjen hade goda läskunskaper samt att 
man även hade kunskap om Svebelius.189 Uppgifter finns också om att alla döttrarna blev 
konfirmerade. Halta-Cajsas kunskaper i skrivning och läsning står det inget om, och hennes 
närvaro vid husförhör och nattvarder var inte många. Halta-Cajsas mor, Ingjerd var däremot 
en flitig besökare.190

 
När familjen, det vill säga Halta-Cajsa, Johan, de tre barnen och Halta-Cajsas mor Ingjerd, 
hade bott på Södergård i 14 år gick flytten1836 till Tumhult där de bodde en kort tid.191 Under 
den tid de tillbringade på Tumhult dog Ingjerd vid en ålder av 74 år.192 Efter moderns död 
gick flytten till torpet Udden på ön Marsholm. I torpet bodde förutom familjen, sedan tidigare 
även en änka med sin dotter.193 Änkan med dotter flyttade dock efter fyra år och Johan står 
från detta år, det vill säga 1840, som torpare. Torpet var ett av Marsholms största och det kan 
därför tänkas att de har haft eget jordbruk med djur.194 Efter bara två år som torpare på Udden 
dör Johan endast 42 år gammal 1842. Enligt husförhörslängden var dödsorsaken 
återkommande feberattacker.195 Halta-Cajsa blev därmed änka endast 50 år gammal. Det är 
vid denna tid man för första gången kan läsa att Halta-Cajsa omnämns som halt i 
husförhörslängderna.196  
 
År 1843 flyttade Halta-Cajsa med sina döttrar från Udden, till backstugan Hagastugan,197 
under Ryds Storegård där de bodde som inneboende.198 Detta måste ha inneburit en 
försämring i deras levnadsstandard då det i husförhörslängden står att Halta-Cajsa är fattig.199 
Då det redan bodde en familj med sju barn i stugan var det under trånga omständigheter som 
Halta-Cajsa och hennes döttrar flyttade in i Hagastugan. Denna familj flyttade dock efter ett 
år, vilket också Halta-Cajsas äldsta dotter Carin gjorde.200 Carin flyttade ihop med Gustaf 
Fredric Ahlborg i Holmen och de fick dottern Ingrid tillsammans.201 Halta-Cajsas dotter Eva 

 
185 KGF:s databas 239649 
186 KGF:s databas 240207 
187 KGF:s databas 265569 
188 KGF:s databas 265751 
189 www.ne.se  Olov Svebelius: Hans viktigaste insats var översättningar av Luthers katekes som var 
      dominerande läromedel i kyrkan och skolans undervisning. (2005-12-15) 
190 Genline 810.5 AI:5 1826-1830 Husförhörslängder Agunnaryd 810.5.11400  
191 07 Agunnaryd AI:7 20608 4/7  
192 07 Agunnaryd AI:7 20608 4/7 
193 Genline 810.18 AI:7 1836-1840 Husförhörslängder Agunnaryd 810.18.56300 
194 Björk, 1988, De små stugorna och deras folk i Agunnaryd, s. 144 
195 KGF:s databas 167925 
196 07 Agunnaryd AI: 8 20609 6/2 
197 www.ne.se backstuga: en ”stuga på hyrd eller upplåten mark utan tillhörig jord, ofta på en   
      bondbys ofruktbara utmark”. (2005-11-30) 
198 Genline 810.19. A:8 1841-1845 Husförhörslängder Agunnaryd  810.19.72200 
199 Genline 810.19. A:8 1841-1845 Husförhörslängder Agunnaryd  810.19.72200 
200 Genline 810.19. A:8 1841-1845 Husförhörslängder Agunnaryd  810.19.72200 
201 KGF:s databas 276334 
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flyttade även hon ifrån Hagastugan, 1851.202 Under tiden i Hagastugan arbetade Halta-Cajsa 
en period från år 1848 hos Hyltén-Cavallius i Stockholm som barnpiga. Hon flyttade dock 
hem efter ett par år då dottern Anna fanns kvar i Hagastugan.203 Halta-Cajsa bodde kvar i 
Hagastugan med Anna fram till sin död 29 december 1857, då hon precis som sin make dog 
av ”remittent feber”, återkommande feberattacker. 204

Halta-Cajsa och Hyltén-Cavallius 
 
Hyltén-Cavallius uppgav att en av hans viktigaste meddelare av olika folktraditioner var 
Halta-Cajsa. I Ur mitt framfarna lif berättar Hyltén-Cavallius om första gången han träffade 
Halta-Cajsa.205  

Det var vid detta tillfälle, jag gjorde min första bekantskap 
med ”Halta-Kajsa”, 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 uppfattning 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 skogsbygd längst försvunna medeltid. 
Jag egnade ock all min till buds stående ledighet åt studiet af 
denna rikt begåfvade  varelse, och då hennes traditionella 
förråder syntes outtömliga, tog jag hennes framledes som 
barnpiga i mitt hus i Stockholm. Mycket af hvad jag forskat 
har jag lärt af henne, och jag tycker mig ännu ofta hos min 
äldsta dotter Anna igenkänna känslostämningar och 
uppfattningsätt, lånade från den fromma qvinna, som skötte 
hennes barndom.206

 
Hyltén-Cavallius träffade Halta-Cajsa första gången när han var på resa i sin hembygd 
sommaren 1843. Halta-Cajsa var då 51 år gammal.207 Det finns inga balladuppteckningar 
bevarade från detta tillfälle utan första gången Hyltén-Cavallius nämner Halta-Cajsa som 
meddelare är den 10 mars 1845.208 Hyltén-Cavallius var så imponerad av den kunskap Halta-
Cajsa hade, vilken gjort ett enormt intryck på honom, att han bestämde sig för att anställa 
henne som barnpiga. Detta gjorde det lättare för honom att skriva ner den kunskap hon hade. I 
slutet av sommaren 1848, flyttade, vilket tidigare nämts, Halta-Cajsa upp till Stockholm för 
att arbeta som barnpiga hos Hyltén-Cavallius. Halta-Cajsa stannade dock bara ett par år. 
Anledningen var troligen att hennes yngsta dotter Anna som bara var 15 år, fortfarande bodde 
kvar i Hagastugan.209 Tiden i Stockholm måste ha inneburit en stor omväxling för Halta-Cajsa 
då Hyltén-Cavallius bodde och rörde sig i helt andra sociala kretsar än vad hon var van vid. 
(se s. 24 f.) 

 
202 Genline 810.19. A:8 1841-1845 Husförhörslängder Agunnaryd  810.19.72200 
203 Jonsson, 1967, Svensk balladtradition I, s. 547 
204 Genline 810.25. CI: 5 1821-1861 Döda Agunnaryd 810.25.17100 
205 Jonsson, 1967, Svensk balladtradition I, s. 546 
206 Hyltén-Cavallius, Ur mitt framfarna lif, 1929, s. 102 
207 Ibid. s. 102 
208 Jonsson, 1967, Svensk balladtradition I, s. 546 
209 Ibid. s. 547 
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Nästa kontakt som Hyltén-Cavallius och Halta-Cajsa hade med varandra var år 1855 då han 
besökte sin far i Småland.210 En stor anledning till hemresan var att han ville att Halta-Cajsa 
skulle godkänna hans manuskript till Wärend och wirdarne. I Wärend och wirdarne kan man 
om detta läsa följande: ”Jag hoppas att ha manuskriptet färdigt till min hemresa för att i 
Vislanda vederbörligen granskas av Pappa, gamla Kajsa och andra sakkunniga”.211 Att 
Hyltén-Cavallius ser Halta-Cajsa som sakkunnig inom detta område tyder om inte annat på att 
han måste ha haft stor respekt för henne.  
 
Det var inte bara balladområdet som Halta-Cajsa var kunnig inom då de uppgifter hon 
framförallt förmedlade till Hyltén-Cavallius rörde seder och bruk, som till exempel omfattade 
uppgifter om jul- och bröllopsseder från Småland. Detta var uppgifter som Hyltén-Cavallius 
senare använde i sitt verk Wärend och wirdarne.212 Halta-Cajsa gav också uppgifter om 
dialektord och en mängd sägner, så som Jordfolket spinner och väver och Det bortrövade 
dryckeskärlet. Även en stor mängd gåtor finns nedtecknade från Halta-Cajsa.213 I ett brev från 
Hyltén-Cavallius till sin far prosten Cavallius daterat den 1 maj år 1849, står följande att läsa: 
”Gamla Kajsa och jag har under nära en hel månad roat oss med att gå igenom mina 
småländska ordsamlingar.”214 De ballader som finns nedtecknade från Halta-Cajsa är bland 
annat olika varianter på Jungfrun förvandlad till lind, och Rosilias sorg. 215  Enligt Jonssons 
sammanställning i Svensk Balladtradition I finns det sex ballader upptecknade av Hyltén-
Cavallius. I SMB banden har vi hitta sju ballader upptecknade av Hyltén-Cavallius. Av de sju 
balladerna finns det en naturmytisk visa, en legendvisa, tre riddarvisor och två skämtvisor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
210 Bringéus, 1966, Gunnar Olof Hyltén-Cavallius som etnolog: En studie kring Wärend och Wirdarne, s. 115 
211 Ibid. s.115 
212 Ibid. s. 277 
213Bringeus, Nils-Arvid 1968. ”Folksägner från Värend”, Anderbjörk, Jan-Erik Kronobergsboken 1968,  
     Kronobergs läns Musei- och Hembygdsförbund, s. 49 
214 Bringéus, 1966, Gunnar Olof Hyltén-Cavallius som etnolog: En studie kring Wärend och Wirdarne,  s. 114 
215 Jonsson, 1967. Sveriges medeltida ballader I, s. 532-535 
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Johhanna Gustafva Angel föddes i Kalmar den 29 januari år 1791 och bar det adliga 
efternamnet Lagergréen.217 Hennes far hette Jonas Magnus Lagergréen och föddes i Tolg 
1762 där hans fader var kronolänsman.218 Jonas Magnus utbildade sig i Uppsala och blev 
efter avslutad utbildning 1784 stadsnotarie i Kalmar. Här träffade han Helena Sofia Lind som 
var född 1766 och dotter till borgmästaren i staden.219 Johan Magnus och Helena Sofia gifte 
sig 1786 och de fick inte mindre än elva barn varav nio uppnådde vuxen ålder. År 1791 blev 
Johan Magnus jurist vid Kalmar regemente och arbetade här tills 1799 då han slutade för att 
bli jordbrukare. Hans fader dog detta år och antagligen var det anledningen till att han slutade 
som jurist då det förmodligen fanns en släktgård som familjen tog över. Det finns nämligen 
uppgifter om att de flyttade till Johan Magnus födelseort Tolg detta år.220 Johan Magnus dog 
år 1836 på torpet Lilläng i Hamneda.221 Hans fru Helena Sofia dog i Kalmar stadsförsamling 
år 1842. 222  
 

                                                 
216 Släktträd av Henriksson, Christina 
217 07 Tolg A:1 22017 4/5 
218 07 Hamneda C:4 21038 4/5 samt www.ne.se  sökord kronolänsman, lägre statstjänsteman som  
      hade till uppgift att vaka över allmän ordning och säkerhet. (2005-12-14) 
219 Molin, Gösta, 1986. Smolandi Upsaliense : Smålandsstudenter i Uppsala på 1500- och 1600-talen. 6, 1745- 
     1800, Uppsala: Smålands nation, Wilstadius s. 185 
220 Ibid s. 185 
221 KGF:s databas 340571 
222 Molin, 1986, Smolandi Upsalienses: Smålandsstudenter i Uppsala på 1500- och 1600-talen. 6, 1745-1800,  
     Wilstadius s. 185 
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Angel var barn nummer tre och hade två storasystrar, fem småsystrar och tre småbröder. Sin 
blivande make Gustaf Gabriel Angel träffade hon troligen under den tid som familjen bodde i 
Tolg. Gustaf föddes den 4 april 1779 på Kvänjarp i Kånna och kom från en tämligen välboren 
familj.223 I sin ungdom ägnade sig Gustaf åt affärsyrket och var handlare i Göteborg. I 
Göteborg knöt han många värdefulla och inflytelserika kontakter med köpmannasocieteten 
vilket gav honom större och vidare världsvana än någon annan i hans hemby Ryssby i 
Småland. Detta beskrivs av Owe Samuelsson i En bok om Ryssby där följande står att läsa:  
 

Vid en sockenstämma 1808 förklarade Angel, att det för 
tillfället inte fanns någon anledning för Väreboda att gå med 
i socknens brandstodsbolag, eftersom han hade alla dess 
byggnader försäkrade i Phenix Company i London.224  
 

Gustaf ägde från 1805 herrgården Väraboda i Ryssby vilket kom att utgöra bostad för de 
blivande makarna.225 Den 1 maj 1812 gifte de sig och Angel var då 21 år gammal och Gustaf 
33 år gammal. Angel flyttade vid denna tid från Tolg till Ryssby och i husförhörslängderna 
hittar man henne därför under Väraboda tillsammans med Gustaf och barnen tillagda ett efter 
ett. Fem av de sex barnen nådde vuxen ålder. 226   
 
Utmärkande för herrgården Väraboda var att där fanns en handelsbod som tillhandahöll 
service åt ett stort område. I vanliga fall fanns det nämligen ingen affärsverksamhet på landet 
utan det var gårdfarihandlare, torgdagar eller vid marknader man handlade vad man 
behövde.227 Enligt husförhörslängderna hade familjen Angel cirka tio pigor och drängar 
anställda samtidigt och herrgården bestod av ¾ mantal.228  
 
Det första barnet föddes den 15 januari 1813 och var en flicka vid namn Adela Theresia. Det 
andra barnet den 24 april 1814 vilket var en son vid namn Gustaf Adolf Robert. Det tredje den 
13 april 1816 vilket var en dotter vid namn Emelia Costantia. Efter denna dotter dröjde det 
fyra år innan nästa barn kom.229 Angel var då 25 år gammal och var husfru på en herrgård full 
av tjänstefolk och en handelsbod samt mor till tre småbarn. Att leva under dessa förhållanden 
innebar en hel del arbete, framförallt eftersom maken Gustaf ofta var iväg på långa 
upphandlingsresor vilket innebar att Angel fick ta ansvaret för allt på Väraboda.230  
 
Den 1 juli 1820 föddes den fjärde dottern vid namn Augusta Sophia Carolina.231 Det femte 
barnet föddes den 30 oktober 1833 och var en dotter vid namn Elida Johanna Angel.232 Hon 
avled dock enligt kyrkoboken 1835.233 Angel var nu inte mindre än 42 år gammal vilket i och 
för sig inte var en särskilt hög ålder att få barn i vid denna tid. En tanke väcks ändå om att det 
kanske var en son de försökte få, så blev dock aldrig fallet. Angels sjätte och sista barn föddes 

 
223 Samuelsson, Owe 1978. ”Makarna Angel på Väraboda”, Bexell, Bertil En bok om Ryssby i Sunnerbo, i  
     Kronbergslän, Ryssby, s. 224 
224 Ibid. s. 224 
225 Genline AI:6 840.12.2900 Husförhörslängd Ryssby 840.12.2900 
226 Ibid 
227 Samuelsson, 1978, Makarna Angel på Väreboda, s. 224 
228 Genline AI:6 840.12.2900 Husförhörslängd Ryssby 840.12.2900 
229 Ibid 
230 Samuelsson, 1978, Makarna Angel på Väreboda, s. 226 
231 KGF:s databas 445364 
232 KGF:s databas 567312 
233 KGF:s databas 312602 

 37



Växjö universitet  C-uppsats 10p 
Kulturledarprogrammet   Ht 2005 
Musikvetenskap C-uppsats 10p 
Emma Eriksson & Christina Henriksson 
 

                                                

den 15 juni 1836 och var en dotter vid namn Clara Ida Susanna.234 Angel var då 45 år 
gammal.  
 
Familjen Angel ansågs vi denna tid som bildade människor tillhörande den samhällsgrupp 
som ofta kallas ”ofrälse ståndspersoner” det vill säga inte adliga men stod ett bra steg över 
allmogen. De tillhörde snarare den medelklass som växte fram under 1800-talet och som 
bidrog till att underminera och spränga sönder det gamla ståndssamhället.235 I husförhören går 
det att läsa att båda makarna samt barnen hade plustecken i kolumnerna för läskunnighet, 
förståelse av det lästa samt kunskap i Luthers katekes. Det framgår också att familjen 
regelbundet tog nattvarden samt alltid deltog i husförhören.236 Makarna Angel arbetade också 
mycket aktivt med väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen där de kom i kontakt med 
prästerna Peter Lorenz Sellergren i Hälleberga och Peter Wieselgren samt en rad andra från 
Göteborg.237 Makarna Angel lanserade detta hårt i bygden och spred mängder med 
nykterhetsskrifter samt väckelseskrifter. Gustaf Angel hade också ett annat projekt där han 
byggde en snusfabrik på Väraboda 1834. Tobak var nämligen helt tillåtet att använda till 
skillnad från spriten.238 Han arbetade också aktivt inom bygdens sockenråd tillsammans med 
Angel för att bland annat vidmakthålla en nygrundad skola i Ryssby. Detta lyckades genom 
Gustafs kontakter med köpmän och präster i Göteborg vilka bidrog med penninggåvor.239

 
Enligt husförhörslängden flyttade makarna Angel 1839 tillsammans med yngsta dottern till 
Lyckan, vilket var ett torp som tillhörde Väraboda.240 Den enda sonen Robert tog nämligen 
över både gården och handelsrörelsen Väraboda detta år. Han var då 25 år gammal och 1840 
gifte han sig med prästdottern Carolina Elizabet Ekerot. De fick fyra barn tillsammans.241  
 
Gustaf Angel dog den 17 februari 1848. Dödsorsaken är antecknad som ålderdom.242 I ett 
brev till Peter Wieselgren beskriver Angel sin makes begravning. Hon berättar om kistan och 
allt runtomkring, om hur 20 bönder bar kistan till kyrkan klockan 12, om hur hon bjöd på 
begravnings middag på Lyckan och om hur hon och de andra fruntimren fick stanna hemma 
när männen gick till kyrkan. Hon avslutar brevet med ”Ty då tog naturen ut sin rätt, sedan jag 
vid god sans hade ordnat allt …”.243 Angel överlevde sin make med drygt 20 år och bodde 
fram till 1854 kvar på Lyckan med yngsta dottern Clara då de flyttade till torpet Borsna som 
tillhörde Skatttegård i Ryssby.244 Angels son Robert sålde Väraboda 1854 vilket kan ha varit 
en av orsakerna till flytten.245 År 1855 gick flytten vidare till Tunalund i Ryssby där Angel 
bodde tillsammans med andra inneboende i 13 år.246 År 1868 flyttade hon för sista gången, 
och då gick flytten till Övraby prästgård och dottern Clara. Här dog hon den 31 juli 1869, 78 
år gammal.247  

 
234 KGF:s databas 567457 
235 Samuelsson, 1978. Makarna Angel på Väraboda, s. 226 
236 07 Ryssby AI:8 21592 6/7 s. 298 
237 Samuelsson, 1978. Makarna Angel på Väraboda, s. 227.f.  
238 Ibid. s. 226.ff.  
239Samuelsson, 1978. Makarna Angel på Väraboda, s.  232 
240 07 Ryssby AI:10 21594 6/6 
241 Lidén, 1945. Småländskt I. Lund: Gleerup, s. 186 f.  
242 KGF:s databas 113325 
243 Samuelsson, 1978. Makarna Angel på Väraboda, s. 245 
244 07 Ryssby AI:12 21596 4/10 
245 Samuelsson, 1978. Makarna Angel på Väraboda, s. 226 
246 07 Ryssby AI:14 21598 11/12 
247 Samuelsson, 1978. Makarna Angel på Väraboda, s. 226 
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Johanna Gustafva Angel 
 

Johanna Gustafva Angel och Hyltén-Cavallius  
 
Owe Samuelsson skriver så här om Angel i En bok om Ryssby:  
 

Gustafva Angel Lagergren utmärkte sig för sin lysande och 
mångsidiga begåvning. Hon var praktisk och duglig, kunnig 
och mycket beläst. Hon hade stor förmåga att uttrycka sig i 
tal och skrift, även att skriva vers. Efter 
begynnelsebokstäverna i sitt namn bildade hon sitt valspråk: 
Jesus Giver Lycka.249

 
Peter Wieselgren beskriver henne som en kvinna som var ”ytterst verksam i den inre 
missionen för kristendom och mot brännvin”. Inom det profana området lämnade hon 
värdefulla bidrag vid upptecknandet av gamla sagor, sägner och visor. 250 När Angels dotter 
Augusta 1839 gift sig med kyrkoherden Johan Daniel Cederberg och två dagar senare 
lämnade hemmet Väraboda för gott, skickade Angel med ett poem som hon skrivit som 
färdkost för livet till var och en av dem. Detta poem innehöll förmaningar och 
förhållningsregler och här återges förmaningen till svärsonen:  

 

                                                 
248 Vejvi, Katarina 1995. ”Fru Angel och Halta-Cajsa: två anonyma vissångerskor och informanter i 1800-talets  
     Småland”, Thor, Lars Kronobergskvinnor Växjö: Kronobergs läns hembygdsförb. i samarbete med  
     Smålandsmuseum, 82 fotot tillhörande Ragnhild Madeland, Nybro 
249 Samuelsson, 1978. Makarna Angel på Väraboda, s. 225 
250 Ibid. s. 225 
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Nu, dyre son, du makan för 
Som egendom till Skåne. 
Hantera hennes som sig bör! – 
Av Gud du fått till låne 
Rätt stora gåvor, vårda dem, 
Att du med ränta för dem hem 
Till Gud och får belöning. 
 
Nu Gud välsigne dig min vän! 
Allt gott jag dig förunnar, 
Och är det nyttigt önskas än 
Söt dryck ur lifsens brunnar. 
Men skulle Herren finna gott 
Att motgång ge i större mått – 
Bliv tålig i Guds kärlek! 251

 
Angels litterära talang tog sig också uttryck i andliga skrifter vilka hon försökte få utgivna.252

 
Att hon hade ett stort intresse för insamling av visor samt var traditionsbärare av dem framgår 
av de uppteckningar som gjorts efter henne samt det material hon överlämnat till Hyltén-
Cavallius.253 Kontakten med Hyltén-Cavallius fick hon genom Hyltén-Cavallius pappa 
prosten Cavallius i Vislanda. Prosten Cavallius hade nämligen nykterhetsarbetet gemensamt 
med Angel, och var även på långt håll släkt med henne.254 I Jonssons Svensk balladtradition I 
uppges att Angel i flera omgångar lämnat visuppteckningar till Hyltén-Cavallius. På en av 
pärmarna till visuppteckningarna har Hyltén-Cavallius antecknat: 
  

denna samling skickades mig från Pappa d. 7:de  Augusti 
1840. den är för längre tid sedan samlad af Välborna fru 
Angel, född Lagergren i Sunnerbo härad – och numera 
lemnad till mitt begagnande. 255   

 
I en av Angels vistexter har hon tillfört upplysningen ”hörd i min barndom 1799”.256 Att hon 
därför nedtecknade visor direkt från minnet står helt klart. Jonsson anser det också uppenbart 
att hon bedrivit regelrätta uppteckningar efter andra meddelare, vilket han klart tycker framgår 
genom ett brev som bevarats från Angel till prosten Cavallius daterat 28.2.1841.257  
 

Värderade Herr Contractsprost! 
Älskelige Broder i Herranom! 
 
Nu sänder jag åter en samling af Gamla visor m:m: Jag tror 
ej at rätt många skall finnas i vår ort, som ej äro upsamlade 

 
251 Lidén, 1945, Småländskt, 1945, s. 183 
252 Samuelsson, 1978, Makarna Angel på Väreboda, s. 230 
253 Jonsson, 1967, Svensk balladtradition I, s. 130  
254 Vejvi,1995. ”Fru Angel och Halta-Cajsa: två anonyma vissångerskor och informanter i 1800-talets  
      Småland”, Växjö, s. 85 
255 Jonsson, 1967, Svensk balladtradition I, s. 540 
256 Ibid. s. 540 
257 Jonsson, 1967, Svensk balladtradition I, s. 540  
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af denna sort – Tonerna kan jag på mäst alla desse, som jag 
hitils sänt. roligt vore få råka Bror Ola sjelf, ty jag har haft 
mycket brott hvarje gång, som jag skrifvit af dem, och ofta 
fått nog orediga uppgifter, roligt om de blefvo till någon 
nytta! – Jag hade bort skrifva till Bror Olof å tacka för hans 
bref, men jag hoppas vi får väl råkas, då jag får ursäkta mig 
härför. 258

 
I ett annat brev direkt till ”Bror Olof” det vill säga Gunnar Olof Hyltén-Cavallius själv, från 
15.12.1843 berättar Angel om sin visinsamling. Endast i ett fall nämns en meddelare vid 
namn nämligen ”Johanna i ösjö”. 259  
 
I en av samlingarna på KB finns en rad av Angels vistexter samt melodier som är 
upptecknade av Hyltén-Cavallius. Hyltén-Cavallius besökte nämligen henne sommar 1840 
och om det besöket skriver han i sin biografi Ur mitt framfarna lif. ”Efter denna färd omkring 
sjön Åsnen, vände jag mig åt Finnveden och red öfver Piggaboda och Sandvik till Wäraboda, 
der jag hos gumman Angel fick många visor”.260 Vid denna tid bodde Angel på Lyckan och 
inte på Väraboda.  
 
De melodier som finns till Angels texter är således alla nedtecknade i noter av Hyltén-
Cavallius efter hennes eget föredragande.261 Detta innebär att Angel måste ha lärt sig även de 
visor hon fått av andra informanter, för att ha kunnat sjunga dem för Hyltén-Cavallius, vilket 
hon nämner i brevet att hon kunde. ”Tonerna kan jag på mäst alla desse, som jag hitils 
sänt”.262  Exempel på ballader som hon lämnat är varianter på Agneta och Havsmannen samt 
Harpans kraft.263  
 
I Jonssons sammanställning över ballader kan elva stycken knytas till Angel,264 medan man i 
SMB kan knyta 20 stycken till henne. Av dessa ballader är fem naturmytiska visor, en 
legendvisa, åtta riddarvisor, en kämpavisa och fem skämtvisor.  
 
Hyltén-Cavallius far prosten Cavallius och Angel upptecknade också sagor och sägner åt 
Hyltén-Cavallius.265 Hyltén-Cavallius och Stephens hade som tidigare nämnts tänkt ge ut en 
sagosamling. Detta blev dock inte av förrän på 1930-talet. Originaltexterna från 
manuskripten i Hyltén-Cavallius och Stephens samling utgavs då också och där återfinns inte 
mindre än 21 sagor upptecknade av Angel.266

 

 
258 Ibid. s. 541 
259 Ibid. s. 541  
260 Hyltén-Cavallius, 1929, Ur mitt framfarna lif, s. 95 
261 Jonsson, 1967, Svensk balladtradition I, s. 541 
262 Ibid. s. 541 
263 Jonsson, 1983-2001, Sveriges medeltida ballader band 1-5, SMB band I Angels versioner, s. 207 samt s. 286 
264 Jonsson, 1967, Svensk balladtradition I, s. 531.ff.  
265 Jonsson, 1967, Svensk balladtradition I, s. 541 
266 Sahlgren, Jöran, Liljeblad, Sven (utgiv) 1939. Svenska sagor och sägner. 3, Sagor från Småland, Stockholm:  
     Thule, s. 284 .f. 
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267  

 
Wendela Hebbe föddes i Jönköping den 8 september 1808 och bar efternamnet Åstrand efter 
fadern Samuel Åstrand. Samuel Åstrand föddes 1767 i Lenhovda socken i Småland. Hans 
föräldrar Johan Nilsson och Kerstin Gudmundsdotter var fattiga bondfolk. Samuel hade i tidig 
ålder bestämt sig för att bli präst och gav sig i tonåren iväg mot Växjö där han lyckades skaffa 
sig hus och rum. Här studerade han de följande åren och var vid 21 års ålder redo för 
universitetet i Uppsala. Efter fem års studier i Uppsala prästvigdes han i Växjö år 1793.268 
Mot slutet av århundradet fick han vikariat som pastorsadjunkt vid Kristinakyrkan i 
Jönköping. Samuel gifte sig ganska snart efter detta, men han blev änkeman och gifte om sig 
med Jönköpingsflickan Maria Lund. Maria föddes i Lund år 1776 och var dotter till Petrus 
Lund som var karduansmakarmästare och rådman.269 Samuel och Maria fick 4 barn varav 
Hebbe var det andra. Det första dog redan efter 7 år 1814.270 Samuel och Maria uppfostrade 
sina barn med samma prägel som andra prostbarn med två undantag. Samuel var en mycket 
fördomsfri man och ville att hans döttrar skulle skolas i naturvetenskap, språk, litteratur och 
musik vilket de alla gjorde.271 Dessutom fick framförallt Hebbe kontakt med biskopen Esaias 
Tegnér vid de rutinbesök han gjorde på prästgården. Tegnér blev mycket förtjust i Hebbe och 
de två kom genom årens lopp att ha en nära kontakt, bland annat genom brevväxling, långt in 
i Hebbes vuxna liv.272  

                                                 
267 Släkträd Henriksson, Christina 
268 Hebbe, Britta, 1997, Wendela –En modern 1800-talskvinna. Stockholm: Natur och kultur, s. 8 
269 Ibid. s. 8 
270 Lewenhaubt, Inga, 2003. Wendela Hebbe. Tidskriften Parnass Nr: 4. Stockholm: Allt om böcker/Parnass, s. 4 
271 Hebbe, 1997, Wendela – En modern 1800-talskvinna, s. 15 
272 Lewenhaubt, 2003, Wendela Hebbe. Tidskriften Parnass Nr: 4, s. 4.f.  
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Ganska snart gick flytten till Nässjö där Samuel blev ”församlingsherde” och sedan till 
Sandsjö där han blev ”kyrkoherde”. Samuel dog 1827.273 Maria var nu ensam med tre döttrar 
och kom att mot slutet av 1820-talet flytta tillbaka till Jönköping där hon hade sin syster och 
en rad vänner. Dessvärre vet man inte mycket om denna tid mer än genom den vän Hebbe 
tillbringade mycket tid med i ung ålder, nämligen Pauline Cronhielm. Hennes dotter Ellen 
Maria Tretow har återgivit en del brev i boken Ur svarta lådan.274 Här framgår det framförallt 
vilken förkärlek för poesi som fanns hos Hebbe samt vilka personer det var som rörde sig runt 
henne. Vännen Pauline Cronhielm som kom från en välboren familj presenterade även Hebbe 
för Samuel Abraham Leijonhufvud. Leijonhufvud var president i Göta hovrätt och hade även 
kontakt med Tegnér vilket han förövrigt själv var mycket stolt över. I brev till Tegnér 
beskriver han familjen Åstrand: 
 

Mamsellerna Åstrand, av prästerlig extraktion, är vällustiga 
och mycket framom de andra tärnorna i retande behag. Men 
de bor i kloster. Modern kan väl ej införas i min societet. Jag 
vet ej hur jag skall komma i beblandelse med dessa flickor: 
De vore angenäma kunder för skymningsstunderna. 275

 
I ett annat brev låter det så här:  
 

Mamseller Åstrand synades igår på bal. Det är en vacker 
natur, kättjesinnet flyter över och manb.lustan spritter i alla 
ådror, men jag känner dem ej och blir väl aldrig bekant.276  
 

Hebbe blev så småningom god vän med Leijonhufvud och hans fru och det var troligen 
genom dessa hon träffade sin blivande make Clemens Hebbe. Han var nämligen från 1830 
och framåt lärling vid Göta hovrätt.277 Hebbe och Clemens gifte sig den 13 april 1832 i 
Kristinakyrkan i Jönköping.278 Hebbe var nu 24 år gammal och Clemens 28 år gammal.   
 
Clemens Hebbe föddes i Stockholm år 1804 och var äldste son till Jan Hebbe av det ansedda 
och förnäma Hebbeska handelshuset. Modern var Beata Tomalini. Större delen av sin 
barndom bodde han på gården Sundsholm nära Jönköping och fick undervisning i hemmet. 
Efter det läste han vidare vid gymnasiet i Strängnäs och fortsatte direkt efter det till 
universitetet i Uppsala. Här skaffade han sig en gedigen humanistisk allmänbildning och en 
stark politisk uppfattning. Hans huvudämne var dock juridik i vilket han 1829 försvarade en 
avhandling och fick utnämningen Juris utriusque kandidat.279 Från år 1830 fram till 1832 var 
han som tidigare nämnts lärling vid Göta hovrätt. År 1832 fick han domarförordnande i 
Värnamos domstol och flyttade således dit med Hebbe.280

 

 
273 Hebbe, 1997, Wendela – En modern 1800-talskvinna. s. 8.ff.  
274 Ibid. s. 22 
275 Ibid. s. 23 
276 Ibid. s. 23 
277 Ibid. s. 24 
278 Ibid. s. 26 
279 Hebbe, 1997, Wendela – En modern 1800-talskvinna, s. 27 
280 Ibid. s. 28 
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En stor gård i Näsbyholm inköptes till vilken de flyttade. Clemens hade dock tagit sig vatten 
över huvudet och insåg ganska snabbt att gården var för mycket för en ovan lantbrukare. 
Gården övergick därför i faderns ägor och han och hans hustru flyttade in 1833 och bosatte 
sig här tillsammans med Hebbe och Clemens. Clemens var ofta bortrest i affärer och gav 
aldrig sin hustru något förtroende. Hebbes sysselsättning på gården bestod därför framförallt i 
hushållsarbete och barnafödande. Den första dottern, Wendela Fanny Armida, föddes den 11 
april 1833. Två år senare den 9 augusti 1835 föddes det andra barnet, också en dotter vid 
namn Thecla Theresia Elisabeth Malvina och den 30 juli 1837 föddes parets sista barn, 
dottern Signe Amanada Georgina.281 Under denna tid hade Hebbe ständig korrespondens med 
Esaias Tegnér, vilken också lånade henne böcker samt besökte henne på gården.282  
 
Clemens som under årens lopp alltid hade haft ekonomiska bekymmer som hotat honom gick 
1839 i konkurs.283 Han valde att hals över huvud fly landet för Amerika och lämnade kvar 
Hebbe och de tre döttrarna med alla problem i konkursboet Näsbyholm.284 Svärfar Jan var helt 
utblottad och inga resurser fanns att tillgå. Hebbe fick själv inställa sig till tinget där det 
bestämdes att allt skulle säljas på aktion. Huset, möblerna, böckerna, alla hennes noter, allt 
såldes på aktion.285  Det enda positiva ur detta var att hon juridiskt sett blev jämställd med en 
änka och blev därmed myndig.286 (se s.15) Detta var få förunnat vid denna tid men var en 
förutsättning för att hon skulle klara sig. Tegnér spelade också en avgörande roll då hon vände 
sig till honom för att be om ett lån till mat och husrum. I ett brev till honom daterat 22 april, 
1839 skriver hon:  

 
[…] och som jag för Clemens´ lösen i Stockholm skattat alla 
bekanta där. Äger jag inget utom Dig till vilken jag kan 
vända mig i närvarande stund. 100 rdr torde vara oumbärligt, 
och jag anhåller att Du, om Du kan undvara en sådan 
summa, vilket kanske är svårt då Du självskall göra en 
längre resa, […] 287  

 
Tegnér skickade omgående pengarna.288 Hebbe tog genast itu med sin situation och bestämde 
sig för att flytta till Jönköping och starta en privatskola. I en annons i Jönköpingstidningen 
den 21 september 1839 står det att hon snart ska flytta till staden och att hon då tänker 
undervisa i musik, sång, ritning och målning samt tyska, fransyska och engelska.289 Hebbe 
flyttade och öppnade privatskola samtidigt som hon skrev på sin första roman Arabella. 
Arabella blev år 1840 antagen av Tegnérs stora fiende Lars Johan Hierta vid Aftonbladet, tack 
vare hjälp från Hyltén-Cavallius som Hebbe träffat på en resa till Stockholm tidigare år 1840. 
Anledningen till hennes resa var att hon skulle ta sånglektioner för den italienska 
operasångaren Giovanni Belletti. Hyltén-Cavallius brevväxlade hon sedan flitigt med och det 
var han som förmedlade de essäer och följetonger hon i snabb följd skrev för tidningen.290 

 
281 Ibid. s. 29 
282 Ibid. s. 15. ff.  
283 Ibid. s.  46 ff.  samt s. 78 
284 Ibid. s. I 
285 Ibid. s. 82  
286 Ibid. s. II 
287 Ibid. s. 78 
288 Ibid. s. 79 
289 Ibid. s. 89  
290 Hebbe, 1997, Wendela – En modern 1800-talskvinna, s. 97. f. samt s. 100. f.f.  
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Hebbe bestämde sig efter detta för att resa till Stockholm och personligen träffa Hierta vilket 
hon gjorde samt många av hans vänner därtill som Jenny Lind, biskop Heurlin med flera, 
vilket ledde till en anställning vid Aftonbladets kulturavdelning. Kontrakt skrevs den 24 juli 
1841 för ett år. Med en lön på 1000 riksdaler banko om året flyttade Hebbe upp till Stockholm 
med sina tre döttrar. Här bosatte hon sig med barnen samt sin syster och en piga. Kontraktet 
för Aftonbladet kom år efter år att förnyas, ända fram till 1848.291 Hebbe refereras oftast till 
som den första kvinnliga journalisten i Sverige som fick fast anställning.292    
 
I Stockholm blev livet för henne nytt och spännande och hon skapade sig snabbt en stor 
vänkrets genom Hierta som var omåttligt förtjust i henne. Hon rörde sig därför i vad man kan 
kalla ”de fina sociala litteraturkretsarna” i Stockholm. Hon höll även ofta aftoncirklar med 
tebjudning i hemmet i Gamla stan där någon enkel mat bjöds som tilltugg. Underhållningen 
vid tebjudningarna bestod både av sång, musik, poesi och samtal som andlig spis. Alla hennes 
vänner vilka framförallt kom från tidens liberala konstnärskretsar kunde delta i detta.293  
 
För Aftonbladet översatte Hebbe en rad utländska böcker till Hiertas stora verk Läsebibliothek 
af den nyaste utländska litteraturen. För kulturavdelning på Aftonbladet skrev hon under 
årens lopp åtskilliga artiklar, ofta i form av socialreportage samt teater- och 
bokrecensioner.294  
 
År 1845 gav Hebbe ut antologin Svenska skaldestycken för ungdom och året därpå romanen 
Brudarne. År 1851 kom romanen Lycksökarne ut. Under denna period blev kontakten med 
Hierta mer och mer intim och hon blev hans älskarinna. Den 28 januari 1852 födde hon deras 
son Edvard. Hebbe var nu 43 år gammal. Sonen utackorderas till en familj i Berlin.295 Hierta 
hade nämligen redan sex barn och en hustru, men erkände dock Edvard fullt ut och tog på sig 
ansvaret helt och hållit för hans ekonomi och utbildning.296   
 
1850-talet var för Hebbe en period som inte var lika lyckosam som det förra årtiondet då hon 
1851 förlorade sitt arbete efter att Hierta sålt Aftonbladet. Hon led dessutom av malaria och 
början till reumatism. De följande decennierna skrev och översatte hon en hel del men det var 
döttrarna och sonen som kom i första hand.297 Hon satsade hårt på de två yngsta flickorna 
Tecla och Signes sceniska framtid och satte dem bägge bland annat i Kungliga teaterns 
elevskola. Signe kom också vid 19 års ålder in vid Pariskonservatoriet där hon så småningom 
erhöll medalj i operaklassen.298 Båda döttrarna blev framgångsrika och meriterade sångerskor 
och skådespelerskor.299   
 
Under 1850-talet skrev och översatte också Hebbe en rad pjäser för Kungliga teatern där 
dåvarande chef var Hyltén-Cavallius.300 År 1858 kom hon i ny kontakt med Aftonbladet och 

 
291 Ibid. s. 102.f.  
292 Ibid. s. 106 
293 Ibid. s. 11.f.  
294 Ibid. s. III, samt kapitel 10 Yrkeskvinna i Huvudstaden 
295 Ibid. s. 219.f.  
296 Ibid. s. IV, samt s. 227 
297 Ibid. s.  IV samt s. 216.f.  
298 Hebbe, 1997, Wendela – En modern 1800-talskvinna, s. 286 
299 Ibid. Se kapitel 26 Tre Systrar 
300 Ibid. s. 235 
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skrev en rad följetonger för dem.301 Hennes kontakt med Hierta höll under alla år i sig och 
Hierta levde till slut dubbelliv mellan Hebbes familj och hans fru Wilhelmina och deras barn 
vilket gjorde Wilhelmina mycket olycklig.302  
 
De kommande åren blev även de mycket olyckliga då hennes dotter Fannys ena barn, Gerda, 
1858 dog av scharlakansfeber,303 och hennes dotter Thecla 1861 dog av TBC i Paris, efter att 
ha fött en son Armand tidigare på året.304 De följande tio åren ägnade sig Hebbe åt att resa 
runt med dottern, operasångerskan Signe, och hennes och Hiertas son Edvard i jakt på roller 
för Signe. Detta föranledde att Hierta saknade henne så mycket att han år 1863 köpte henne 
gården Snäckvik vid Mälaren strax norr om Södertälje. Här bodde hon över 20 somrar och 
idag är gården känd som Hebbevillan.305 År 1875 var Hebbes reumatism så svår att Signe fick 
avbryta en turné och hjälpa modern vilket ledde till att de flyttde till Helsingborg, för att 
komma närmare dottern Fanny i Danmark och den hjälp hon kunde bistå med. Dottern Signe 
fick dessutom betydligt kortare resor till engagemang. Efter fyra år återvänder de till 
Stockholm och bosatte sig åter här. Hebbe var nu helt stolsbunden. Dotter Signe startade efter 
flytten till Stockholm upp en skola i sång, plastik och scenframställning som så småningom 
blev mycket berömd. Hon var vid denna tid även huvudlärare i plastik och scenframställning 
vid scenskolan och operaskolan i Stockholm.306 Hebbes händelserika liv avslutas den 27 
augusti 1899, då hon dog  91 år gammal.307   

Wendela Hebbe 

308

 

Wendela Hebbe och Hyltén-Cavallius 
 

                                                 
301 Ibid. s. 332 
302 Ibid. s. 223 
303 Ibid. s. 266 
304 Ibid. s. 280.f.  
305 Ibid. s. 224.f.  
306 Lewenhaubt, 2003, Wendela Hebbe. Tidskriften Parnass Nr: 4, s. 9 
307 Hebbe, 1997,  Wendela – En modern 1800-talskvinna, s. 314 
308 http://home.swipnet.se/wendela/  Akvarellminiatyr av Stockholmskonstnären CJ Brummer 1847 
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Wendela Hebbes fader Samuel Åstrand lär ha haft en mycket vacker röst och omtalas på 
flertalet ställen som en storsångare, som till och med lär ha fått ett erbjudande av kronprinsen 
om att bli operasångare vid Kungliga operan. Detta tackade han dock nej till då han vigt sin 
röst åt Herren, vilket han även försökte inspirera sina barn till genom en bred musikalisk 
utbildning.309 Att Hebbe var musikalisk framgår klart av hennes uppväxt och den livshistoria 
hon har, där hon både undervisat i musik samt tagit sånglektioner för den store operasångaren 
Giovanni Belletti. För Hebbe var det dock framförallt i den senare delen av livet som hon 
hade tid att ägna sig åt detta intresse som innefattade sagor, sägner och visor. Mycket på 
grund av sonen Edvard och alla barnbarn, som hon underhöll med sagor och sägner,  då de 
framförallt på somrarna besökte och bodde hos henne på gården Snäckvik.310 Från 1860-talet 
och framåt skrev Hebbe också många folkvisor och romanser, varav flera utgavs senare. Mest 
känd har hennes visa Högt deruppe mellan fjellen blivit.311 Till sina barnbarn och Edvard 
översatte hon också två franska barnböcker på vers: Herr Toms jagtäfventyr, en sorts 
föregångare till Babar-böckerna där hon stod för illustrationerna samt Den lille 
odygdsmakaren och hans öde. Hon skrev också sin mer kända I Skogen och Sannsagor för 
ungdom, som båda utkom 1871. År 1877 utkom Bland trollen där hon publicerade egna 
upptecknade sagor blandade med översatta sagor från olika länder och även boken Under 
hänggranarne som är berättelser ur folklivet.312

 

I ett brev till bibliotekarien och publicisten Harald Wiselgren skriver Hebbe om alla visor och 
sagor som hon under årens lopp samlat på sig. Hon beskriver det hela genom att säga att hon 
”på något sätt måste bekantgöra den stora mängd av sagor och sägner som alltifrån 
barndomen dragit in i min skalle”. Författaren till Wendela – En modern 1800-talskvinna, 
Britta Hebbe, beskriver hur Hebbes tankar gick tillbaka på tiden då hon bodde i prästgårdarna 
där hon som liten hade fått höra både visor och historier från husfolket, som berättades efter 
kvällsvarden i köket.313  Britta Hebe beskriver också hur Hebbe, när hon blev mormor, med 
barnbarn ständigt runtomkring sig, kom in i vis- och sagoperioden genom träget berättande 
för barn och barnbarn. Samma år som I skogen kom ut det vill säga 1871, trycktes också det 
första av två nothäften tillägnade Jenny Lind där Hebbes signatur W fanns tryck på 
framsidan. Det andra kom 1875 och bägge innehar titeln Perlebandet. Innehållet består av ett 
tiotal folkvisor, polskor och romanser sjungna av bland annat Jenny Lind och Signe Hebbe 
under deras glansdagar.314 Tyvärr har mycket av det musikmaterial Hebbe skrev ner gått 
förlorat då det endast trycktes ett fåtal exemplar av det mesta av hennes alster.315 Knut 
Brodin skriver om Hebbes vissång i Sångartidningen 1940.  Han skriver följande:  

För visor, sagor, gåtor och sägner hyste Hebbe icke endast 
det livligaste intresse utan hade även en inlevelsens och 
gestaltningens förmåga så att icke ens folklorister och 
språkforskare av rang kunde skilja nydiktat stoff från 
upptecknat.316  

 
309 Lewenhaubt, 2003, Wendela Hebbe. Tidskriften Parnass Nr: 4, s. 4 
310  Hebbe, 1997, Wendela – En modern 1800-talskvinna, s. 8 
311 Ibid. s. 6 
312 Ibid. s. 9 
313 Ibid. s. 299 
314 Ibid. s. 301.f.  
315 Brodin, Knut. 1940. Wendela Sångartidningen nr 9 september 1940. Stockholm: Sångartidningen, s. 71 
316 Hebbe, 1997, Wendela – En modern 1800-talskvinna, s. 69  
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Brodin beskriver även i sångartidningen hur Hebbe skrev om en rad visor för att göra dem 
mer attraktiva vilket hade stor genomslagskraft. Hennes dotter Signe och sångerskor som 
Kristina Nilsson med flera tog sångerna med sig ut i världen och framförde dem. Bland de 
mest kända kan nämnas Kom du lilla flicka, kom och låt oss dansa samt Fjorton år tror jag 
visst att jag var, vilka alla har gjorts till nya versioner av Hebbe, för att mer passa sin tid.317

 

Jonssons presenterar i Svenska Balladtradition I Hebbe och det samarbete som fanns mellan 
henne och Hyltén-Cavallius. Hon förekommer nämligen som bidragsgivare till hans 
vissamling både genom egenhändig utskrift undertecknad W. H. och genom egenhändigt 
insamlande. Enligt Jonsson finns det fyra balladuppteckningar i samlingarna på KB som 
kommer från Småland och som kan föras till Hebbe.318 Om Hyltén-Cavallius själv 
nedtecknat visor från Hebbe är oklart. Vi har dock funnit sex ballader i SMB som kommer 
från Hebbe. En naturmytisk visa, två riddarvisor, två kämpavisor och en skämtvisa.  

 

Hebbe och Hyltén-Cavallius rörde sig i samma kretsar och han hade även hjälpt henne med 
mycket under årens lopp vilket tidigare beskrivits. Om hennes aftoncirklar tyckte han 
följande: 

De aftnar jag tillbringat hos fru H. Är bland de gladaste och 
angenämaste jag haft i Stockholm. Skämtet och känslan, 
gitarren och pianot, den svenska folkvisan, den spanska 
boleron, natursångaren och talaren, vetenskapen och 
politiken, allt bidrar de till nöjet, allt tjänar de förenat att 
värma hjärtat och fängsla huvudet.319

Britta Hebbe beskriver i boken Wendela – En modern 1800-talskvinna, Hyltén-Cavalius 
besök på följande sätt: 

Till de trägna hörde folkminnesforskaren Gunnar Olof 
Hyltén-Cavallius, som då och då försvann ut i köket för att 
höra den  strumpstickande Brita- Greta Löfqvist berätta 
folksagor för småflickorna.320  

 
Att Hebbe och Hyltén-Cavallius hade stor nytta av varandra under årens lopp är helt klart då 
de rörde sig i samma kretsar och med gemensamma intressen.321   

 

I Sångartidningen räknar Brodin upp fem visor vilka han anser vara Hebbes bästa och mest 
populära visor. Främst sätter han Klara Stjärnor även kallad Polska från uppland i 
Perlebandet. I Perlebandet ingår också en ballad, nämligen en version av riddarvisan Per 

 
317 Ibid. s. 68 
318 Ibid. s. 542 
319 Ibid. s. 168  
320 Ibid. s. 165 
321 Ibid. s. 168 
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Svinaherde. 322 I Svensk Solosång 1850 – 1890 står Hebbe som textförfattare till inte mindre 
än 12 sånger vilka operasångaren Danström publicerade i eget arrangemang, de flesta utgivna 
år 1886.323    

 

 
322 Hebbe, 1997, Wendela – En modern 1800-talskvinna, s. 302 
323 Helmer, Axel. Svensk solosång 1850-1890. Stockholm: Svenskt musikhistoriskt arkiv, s. 20.f. samt s. 32 
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Ballader som livets spegel  

Vem är traditionsbärare av ballader?  
 
Frågan om vilka traditionsbärarna var och varför det var just de som bar balladen vidare är 
något som man bara kan spekulera runt och därför inte kan dra några direkta och precisa 
slutsatser av. En av anledningarna är att de traditionsbärare vi idag känner till endast är de 
som förmedlade och var meddelare till insamlare. De traditionsbärare som inte var meddelare 
eller förmedlare av ballader känner vi inte till. Vad man kan konstatera är att vi inte vet så 
mycket om den roll det muntliga materialet och traditionsbäraren hade i det sociala livet under 
1800-talet.  
 
Det man vet är att man i stort sett alltid hittar traditionsbärare i gemenskap av en familj. 
Familjerna förr bestod ofta inte bara av en eller två generationer samt tjänare utan vanligtvis 
av flera generationer tillsammans. De flesta traditionsbärare lärde sig därför sina visor i tidig 
ålder av någon i hemmet, vilket lika gärna kunde ha varit av mor eller farföräldrar, en piga 
eller dräng, som av föräldrar. Anledningarna till detta var framförallt att de äldres uppgift i 
hemmet, när de inte längre kunde utföra sysslor, var att roa och passa barnen vilket även var 
tjänares uppgift när de hade arbete som utfördes i hemmet.324  
 
Att traditionsmaterial står i ständig förändring och att omarbetning omedvetet görs av 
balladerna när det går från generation till generation, är en process som är naturligt nödvändig 
för att visorna ska fortsätta vara av intresse och fungera. De omarbetas i en omedvetenhet för 
att passa in i sin samtid. Några gemensamma drag för traditionsbärare kan man aldrig direkt 
peka på men man kan göra antydningar och ha spekulationer kring de situationer de 
härstammar från, och utifrån det dra slutsatser. Traditionsbärare tenderar nämligen ofta att ha 
starka känslor för personer som de fått arvet från samt den tid som de förknippar med 
inlärningen av dem, vilket vanligtvis är under barn och ungdomsåren. De har helt enkelt en 
stark känslomässig bindning med dessa minnen som de inte släpper. Detta gör att de kommer 
ihåg vad de en gång lärt sig samtidigt som de vet att det är värdefull information för många.325

Forskaren Monica Lantz har genom att jämföra beskrivningar av meddelare som gjorts av 
upptecknare under 1800-talet kunnat visa på en del egenskaper som hon menar är 
gemensamma för traditionsbärare.326 Det hon kommit fram till återges i följande citat:   
 

1. De är allmänt intelligenta och i förhållande till sin utbildning överraskande 
”bildade”. 

2. De är inte visspecialister, utan framstående meddelare också på andra områden.  
3. De är själva medvetna om att de har kunskaper utöver vad som är vanligt, och de är 

stolta över dessa kunskaper. 
4. Deras sjungande, berättande etc. tar upp mycket av deras tid och fungerar ofta som 

inträde till olika sociala miljöer. De som lever i samhällets ”utmarker” välkomnas 

 
324 Arnberg, 1962, Den Medeltida Balladen: Den medeltida balladen: en orientering och kommentarer till  
     Sveriges Radios inspelningar, s. 44 
325 Ibid. s. 44. ff.  
326 Lantz, 1984, Folkets visor: om folklig sång för visornas vänner, s. 153  
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ändå bland de mera stadiga medborgarna för sin konsts skull. Man kan nästan tala 
om en halvprofessionell ställning i vissa fall. 

5. De har en gestaltande förmåga, ett konstnärskap, som fängslar åhörarna så att 
framförandet inte bara blir en minnesprestation, utan framför allt en upplevelse av 
känsla och inlevelse för den som lyssnar.327  

 
 
1800-talets traditionsbärare 
Traditionsbärare av ballader under 1800-talet hittar man generellt sätt i alla sociala skikt, men 
framförallt hos allmogen bland tjänstefolk på bondgårdarna och bland män och kvinnor i 
soldattorpen. Kärngruppen utgörs av bondhustrur, torparhustrur och pigor. I de socialt högre 
kretsarna som de borgerliga miljöerna på herrgårdar och prästgårdshem, hittar man 
balladsångerskorna bland mamseller och jungfrur, medan man i stadsmiljö hittar dem bland 
fröknar och friherrinnor. Uppgifterna om balladens sångare är i mångt och mycket väldigt 
begränsade. Enligt Sven Bertil Jansson är det uppskattningsvis cirka 40 % av alla 
uppteckningar som det inte ges någon information alls om meddelarna eller väldigt knapp 
information i form av namn. Deras sociala miljö är inte heller något som omtalas.328 Detta är i 
och för sig förståligt då det inte var upptecknarnas primära syfte. Det viktiga för dem var 
tillvaratagandet av balladen. 
 
Som tidigare nämnts är det i första hand kvinnorna som framstår som den stora gruppen av 
traditionsbärare av balladen. Enligt Sven Bertil Jansson som gjort en beräkning med 
utgångspunkt i SMB bandens versioner och varianter över könsfördelningen kommer cirka 68 
% av meddelaruppgifterna från kvinnliga meddelare. De resterande 32 % kommer från 
män.329 Kvinnorna är även starkt överrepresenterade i annan vissång från denna tid. 
Anledningarna till detta har det genom åren spekulerats mycket runt men den vanligaste 
tolkningen är att många ballader under medeltiden hade sin naturliga plats bland kvinnor. 
Några belägg för antagandet finns dock inte men man hänvisar ofta till texterna som tar upp 
ämnen som framförallt var intressanta och angelägna för kvinnor.330 Analyser av hur kvinnor 
har uppfattat ballader och kanske särskilt de ballader där kvinnor har en uppseendeväckande 
roll, saknas i stort sett helt.331 Forskningens ointresse för detta område bottnar enligt Jansson i 
att den aldrig vågat beröra frågan om vilken mening ballader haft för de människor som tagit 
dem till sig, lyssnat till dem, burit dem med sig, sjunget och förmedlat dem vidare till nya 
generationer. Intresset för texters betydelser har dock under en lång tid varit en trend inom 
forskningen av det folkliga berättandet i avseendena sagor och sägner, men studiet av ballader 
har aldrig hört till denna forskning. En anledning är att man inte anser att balladtexter är lika 
lätta att komma åt som till exempel folksagor.332  
 
I nästa avsnitt provas hypotesen om vilken relevans texten har för den kvinnliga 
traditionsbäraren då avsikten är att belysa om, och i så fall hur, människor som sjungit 
ballader har format texter utifrån sina egna förutsättningar. Detta bidrar naturligtvis till 

 
327 Lantz, 1984, Folkets visor: om folklig sång för visornas vänner, s. 153.f. 
328 Jansson, 1999, Den levande balladen, s. 43.ff. 
329 Ibid. s. 46 
330 Ibid. s. 47 
331Jansson, Sven-Bertil 1996. ”Den medeltida balladen och kvinnan”, Ternhag, Gunnar Genklang -En vänskrift  
     till Märta Ramstens 60- årsdag den 25 december. Uppsala: Språk- och folkminnesinstitutet, s. 53 
332 Ibid. s. 35 
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generaliseringar men meningen är att understryka mångfalden av variationerna i balladens 
verkliga framförande. Utgångspunkt tas i de ballader som kan hänföras till de fyra kvinnliga 
traditionsbärarna och meddelarna som ovan presenterats. 
 

Traditionsbärares gestalter i balladens texter 
 
Alla individers liv är uppbyggda av traditioner och seder som vi lärt oss när vi var små så 
egentligen bär vi alla runt på kunskaper som vi tillägnat oss och förmedlar på olika sätt. 
Kunskap får vi både från personer ur olika generationer och från personer ur vår egen 
generation. Vanligast är att man tar till sig kunskap från personer ur olika generationer, då det 
är under barndomen man genomgår en inlärningsprocess som framförallt lärs ut av den äldre 
generationen, det vill säga föräldrar.333  
 
Det finns en rad sätt som man i en ballad kan markera den vikt och engagemang som textens 
innebörd speglat för dess bärare. Ett sätt att avgöra hur intressant en ballad har varit för 
kvinnor är genom att titta på dess tema. Ofta handlar det om teman som har stark 
attraktionskraft på kvinnor som barn och familj.334  
 
Ett andra sätt är att särskild vikt läggs vid bestämda partier i balladen. Till exempel kan det 
göras genom att texten i vissa partier utvidgas genom smärre förändringar som till exempel 
upprepning av rader eller strofer. Det gör att sångaren väljer att lägga tyngdpunkten på det 
som den anser vara av vikt. Balladen får därmed sin egen speciella kvalitet gentemot andras 
versioner.335 Det kan gestaltas genom att man plötsligt hamnar i en scen där något 
betydelsefullt sker. Det betydelsefulla hålls kvar för att skapa klarhet till scenens betydelse. 
Sångaren gör detta genom upprepning med variation av det viktiga. En annan orsak till 
upprepningen är att lyssnaren ska hinna ta till sig det budskap som balladen sänder ut 
eftersom det förmedlas muntligt. Genom upprepning av text ökar även kvantiteten vilket ger 
kvalitet åt de egenskaper som sångaren vill förmedla. Även överdrifter i texter ger styrka åt 
betonade partier ofta genom beskrivningar av ord. Ett exempel är ordet vågor, som när de blir 
höga vittnar om att starka känslor är i omlopp. 336       
 
Ett tredje sätt är att ge texten en bestämd mening vilket görs genom att ge den del av texten 
som anses ha störst vikt en speciell betoning, utan att det stör resten av innehållet i 
balladen.337

 
 
 
 
 

 
333 Lundberg, Dan, Ternhag, Gunnar 1996. Folkmusik i Sverige. Hedemora: Gidlund, s. 54 
334 Jansson, 1996, Den medeltida balladen och kvinnan, s. 38 
335 Ibid. s. 38 
336 Jansson, 1999, Den levande balladen, s. 212.ff.  
337 Jansson, 1996, Den medeltida balladen och kvinnan, s. 38 
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Analys av balladtexter förmedlade av Ehrenström, Halta-Cajsa, 
Angel och Hebbe   
 
Ett exempel på ett typiskt kvinnligt tema är enligt oss balladen Styvmodern (SMB 33) som 
utan tvivel måste ha haft en stark attraktionskraft på kvinnor då den tar upp relationen moder 
kontra styvmoder. Ehrenström och Angel sjöng denna ballad.338 Styvmodern hör dessutom till 
de ballader som har en mycket stark kvinnlig dominans bland traditionsbärarna av ballader 
med 88 % kvinnlig representation gentemot männens 12 %.339 Styvmodern, som är en 
naturmytisk ballad, handlar i grund och botten om hur en mor dör och lämnar efter sig små 
barn. Fadern gifter om sig men styvmodern är hård mot barnen vilkas gråt hörs till himlen. 
Modern i himlen hör gråten och ber Gud om tillåtelse att hälsa på i sitt forna hem. Väl i 
hemmet anklagar hon styvmodern för behandlingen av barnen och hotar henne med evig 
fördömelse om hon inte behandlar barnen väl. Modern återvänder till himlen och styvmodern 
behandlar i fortsättningen barnen väl.340  
        
Ett exempel på hur man lägger särskild vikt vid bestämda partier i balladen och sen varierar 
detta parti är enligt oss Ehrenströms första version av Styvmodern. Det sker flera upprepningar 
i strof 16-20 om hur modern hör barnens klagan på den behandling de får av styvmodern. 
 

16. Hvad är det för klagan? Hvad är det för ljud? 
mina barns suckar gå ända till Gud. 

17. Jag hör deras klagan jag hör deras gråt, 
på griften jag hörde en ömklig låt. 

18. Och efter mig lemnades åker och jord, 
Men mina små barn gå sultna från bord. 

19. Och efter mig lemnades åker och äng 
Men mina små barn gå sultna i säng. 

20. Och efter mig lemnades bålsterna blå, 
Men mina små barn får ligga på stickor och strå. 341  
 

Behovet av att upprepa partier genom variation för att få fram dess vikt görs genom att ord i 
stroferna byts ut mot liknande ord med liknande mening för att det ska rimma. Detta ser man 
till exempel i stroferna 18 och 19 här ovan där slutet av raderna i strof 18 är jord och bord och 
i strof 19 är äng och säng.   
 
Ett exempel på hur man ger en text en bestämd mening finns även representerat i olika 
versioner av Styvmodern, som finns presenterade i SMB, där det sker genom att faderns 
uppträdande hamnar i bakgrunden i handlingen. Han reagerar med stor besvikelse när han får 
veta att modern har kommit ner från himlen och visat sig för alla i huset utom honom. Det 
visar att det inte är honom som visan handlar om, han är inte hjälten. Här handlar det om 
uppgörelse mellan modern och styvmodern. En uppgörelse mellan kvinnor där moderns 
största uppgift som familjens centrum är att ta hand om barnen.   
       

 
338 Se bilaga 1 
339 Jansson, 1996, Den medeltida balladen och kvinnan, s. 37 
340 Jansson, 1999, Den levande balladen I, s.72.f.   
341 Jonsson, 1983 – 2001, Sveriges medeltida ballader band 1-5, SMB 33, band 1, s. 463.f.  
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Styvmodern finns nedtecknad i två versioner av Ehrenstöm. De två versionerna är från två 
olika livsfaser av Ehrenströms liv. Den ena versionen nedtecknades någon gång under tiden 
1820-1837 och den andra år 1842. Skillnaden nedteckningarna i mellan, är framförallt att den 
första versionen uttrycker mer ilska och våld än vad den senare versionen gör.   
 
 
Ehrenströms första version av Styvmodern: 
 

1. /:Och konungen red sig söder under ö,:/ 
så fäste han fru Silfva dervid. 
- du ädela min den skönaste. 

      2.   Han reste med henne öfver vatten och land, 
            tills han kom hem till sitt eget land. 

3.   De lefde tillsammans i årena sju. 
hon födde honom de tre barnen nu. 

4. Men sedan kom döden uti deras gård 
fru Silfva blef lagd uppå svartan bår. 

5. Och Konungen reste söder under ö, 
så fäste han fru Frödenborg dervid. 

6. Han reste med henne öfver vatten och land, 
tills han kom hem i sitt eget land. 

7. Hon var inte der mer än i dagarna två; 
de styfbarn stunko hvar i sin vrå. 

8. Det ena hon hata, det andra hon slog, 
det 3 hon tog uti håret och drog. 

9. De små barnen de gick till fader och bad, 
att de skulle få lof gå på sin moders graf. 

10. Och väl kan ni få lof att gå på er moders graf,  
men inte hemten I någon tröst derutaf. 

11. De små barnen togo sitt eget beråd 
och så gingo de på sin moders graf. 

12. Det ena gråt tårar, det andra gret blod, 
Det 3 gret sin moder ur jord. 

13. Fru Silfva hon gick till Gud fader och bad, 
att hon skulle få gå på jorden idag. 

14. Och väl får du gå på jorden i dag, 
men klockan 1 skall du vara i din graf. 

15. Och fru Silfva hon gick uppå konungens gård, 
och ute för henne fru Frödenborg står. 

16. Hvad är det för klagan? Hvad är det för ljud? 
mina barns suckar gå ända till Gud. 

17. Jag hör deras klagan jag hör deras gråt, 
på griften jag hörde en ömklig låt. 

18. Och efter mig lemnades åker och jord, 
Men mina små barn gå sultna från bord. 

19. Och efter mig lemnades åker och äng 
Men mina små barn gå sultna i säng. 

20. Och efter mig lemnades bålsterna blå, 
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Men mina små barn får ligga på stickor och strå. 
21. Och vill du vara mina barns goda mor, 

I himmelen skall jag låta sätta dig en stol. 
22. Men vill du inte vara mina barns goda mor, 
      i helfvete skall jag låta sätta dig en stol. 
23. Fru Frödenborg föll på sina bara knä, 
      och kära Fru Silfva! Förlåt mig det här. 
24. Och aldrig dina barn ska lida nån nöd, 
      jag lofvar och håller det intill min död. 
25. Må ormarna fräta mitt hjerta och barm, 
      om jag nånsin gör mera dig någon harm. 
26. Och aldrig skall jag vara hård mot din slägt, 
      men visa dig aldrig i sådan en drägt. 
27. Jag ryser och bäfvar: mitt straff är för hårdt, 
      Ack skynda! ack skynda! gå från mig långt bort.  
28. Och der blef stor ändring i Fru Frödenborgs hus, 
      för barnen hon tände facklor och ljus. 
29. Hon tager dem all o moderlig famn, 
      och nämner dem alla med älskliga namn. 
30. De tvenne hon värmer vid moderlig barm, 
      det yngsta hon hvyssar på snöhvitan arm. 
31. /:Och der blef stor sällhet i konungens gård, :/ 
      och aldrig var Fröjdenborg mera så hård. 
      - du ädela min den skönaste.342    

 
När Ehrenström lät teckna ner Styvmodern första gången hade hon precis skilt sig från sin 
man och han hade ärvt allt hon ägde och hade. Han hade också i rask takt gift om sig med en 
ny kvinna som han så småningom fick ett antal barn med. Under denna tid fick Ehrenström 
sitta i fängelse eftersom hon inte kunde betala sina skulder. En skilsmässa vid denna tid 
innebar för den ”skyldige” att han/hon förlorade hälften av sin giftorätt till den andre parten. 
(se s.14) Vi tolkar det som att Ehrenström var den ”skyldige” utifrån en av hennes dikter som 
uttrycker att hon skulle ha varit otrogen. (se dikten s.29) Vid en skilsmässa var det i de flesta 
fall även så att den ”skyldige” fick avstå från sina barn. Det troliga är att Ehrenström fick 
avstå från sin dotter, i alla fall under den första tiden efter skilsmässan.  
 
Vår tolkning är att denna version av Styvmodern speglar de känslor som fanns hos Ehrenström 
efter hennes skilsmässa då hennes värsta mardröm förmodligen var att hennes dotter skulle 
fara illa. Vilket inte är konstigt då hon vid denna tid satt i fängelse och därmed inte kunde ta 
hand om sin dotter. Det troliga är att hennes före detta make hade tilldelats vårdnaden. I denna 
första version sker dessutom i strof 16-20 flera upprepningar där modern hör barnen klaga på 
den behandling de får av styvmodern. Vår tolkning är att det var detta Ehrenström var rädd för 
att hennes dotter skulle uppleva. Denna version uttrycker också enligt oss mycket mer ilska, 
vilket man kan se i strof 15-17 samt 21-23, än den andra versionen som finns av Ehrenström.  
 
Den andra versionen av denna visa är upptecknad av Hyltén-Cavallius år 1842, vilket var när 
Ehrenström befann sig i Stockholm. (se s.29) Vad som skiljer denna från den första versionen, 

 
342 Jonsson, 1983-2001, Sveriges medeltida ballader band 1-5, SMB 33, band 1, s. 463 f. 
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förutom en rad språkliga förändringar av ord, är stroferna 15-17 som i version två består av 
två strofer samt stroferna 23-31 som består av tre strofer. De återges här nedan 
 

15. Och styfmodren satt så munter och sang, 
Och hundarne tjöto och dörrarne sang. 

16. Fru Silfver hon stod i sin svepe-habit 
”du grymma, du grymma du förde mig hit.” 
 

21.  Fru Fröjdenborg varade i ångesten stor, 
 ”Visst vill jag vara dina barns go´mor.” 

22.  Det ena hon håller på snö-hvitan arm, 
       Det andra hon kammar med rödan gull-kamm. 
23.   O konungens gård blef glädjen så stor 

  För aldrig man fann en ömmare mor.343   
 
Ehrenström hade vid denna tid sin dotter hos sig och försörjde sig som bokhandlerska, så 
kallad månglerska. (se s.12) Som bokhandlerska hade hon kontakt med de högre litterära 
kretsarna, vilket vi tror beror på den uppväxt hon hade fått. Vår tolkning är att hennes kontakt 
med de litterära kretsarna påverkade henne på det sättet att hon fick det bättre ställt än vad en 
”vanlig” månglerska normalt sätt hade det. Ehrenströms liv i Stockholm ledde därmed till att 
hon kunde försörja sig och sin dotter. Vår tolkning av hennes andra version av Styvmodern är 
att hon här inte känner sådan ilska mot styvmodern som hon gör i den första versionen. Vi 
menar att det beror på att hon vid denna tid hade dottern hos sig och kunde försörja henne och 
sig själ utan större problem. 
 
Dessa två versioner kan jämföras med Angels version som är från cirka år 1840.344 År 1840 
var den tid när hon precis lämnat sin gård Väraboda med familj och flyttat till torpet Lyckan. 
Hennes son Robert tog över den stora gården Väraboda och gifte sig snart och skaffade en rad 
barn. (se s. 38) 
 
Angels version av Styvmodern.  
 

 1.    Den Herren han reste till löfvinge sta, 
  Der fäster han sig fru silfverla, 

             -Så ädel hon är och skön jungfru. 
       2.    De voro ihop i årena 12. 

       de aflade barn en 4. eller 5. 
       3.    fru silfverla hon blef så hastigt bortdö 

  och hennes små barn de ledo stor nö 
4.  Den Herren han reste til löfvinge sta, 

der fäster han sig Fru ållerberg. 
5. så förde han bruden hem till sin borg, 

              Fru silfverlas barn de ledo stor sorg. 
6. fru ållerberg går sig till kammaren in 

der mötte henne fru silfverla. 
7. Välkommen hit fru silfverla, 

 
343 Jonsson, 1983-2001, Sveriges medeltida ballader band 1-5, SMB 33, band 1, s. 464 ff.  
344 Ibid. SMB 33, band 1, s. 461 
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Eder man han mår nu alt för bra,  
 8.    Jag frågar inte mycket efter mannen din, 
        jag frågar långt mer efter småbarnen min. 
9.  Era barn de må både väl å bra, 

jag gifver dem mjö å vin hvar da. 
       10.  Christ gifve de fingo vattenet rent 

så att det icke vore dem förment, 
    11.  å efter mig lemnade jag gods å gård 

 men mina små barn de ha ingen vård. 
12.   å efter mig lemnade jag klädningar ny, 
       men mina små barn få gå nakna till by. 
13.   efter mig lemnade jag bålstrarne blå,  
        men mina små ligga nu på stickor och strå. 
14.  efter mej lemnade jag oxe och koo 
       men mina små barn lida brist uppå sko, 
15.  men vill du inte vara mina barn för en mor, 
       i helfvete bygger jag dig en stol. 
16.  å vill du vara mina små barn för en mor, 
       i himmelen vill jag upbygga din stol. 
17.  å när du får höra de himmelska hanar gala 
       så skall du veta de döda de tala. 
18.  å när du får höra de hundar skjälla 
       så skall du vänta de döda om qvälla.  
19.  å när du får höra de hundar gny, 

så skall du vänta de död till by. 
20.  fru silfverla försvann så hastigt bort 

             fru ållerberg går sig åt kammarn med sorg. 
      21.  Hon krusar å kammar de små barnens hår,     
             Hon satte de röda Guldknappar uppå. 

22.  Den Herren han stod nu å såg uppå 
 hvarföre får ej barnen på golfvet gå, 

23.  Nej dina små får ej på golfvet gå 
             Jag talte vid fru silfverla i går. 
      24.  tvi vare dig både till topp å till tå, 
             som ej ba fru silfverla före mig gå. 

25. Hon frågar inte mycket efter mannen min 
Hon frågade mera efter småbarnen sin. 
-Så ädel hon är och skön jungfru. 345    

 
I Angels version är det mycket tydligt hur fadern hamnar i bakgrunden då det i strof 8 och 25 
görs tydligt och klart att det definitivt inte är han det handlar om.  
 

8.    Jag frågar inte mycket efter mannen din, 
             jag frågar långt mer efter småbarnen min 
 

25.  Hon frågar inte mycket efter mannen min 
Hon frågade mera efter småbarnen sin. 

 
345 Jonsson, 1983-2001, Sveriges medeltida ballader band 1-5, SMB 33, band 1, s. 461 
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-Så ädel hon är och skön jungfru. 
 
I Angels version görs det även i stroferna 11-14 väldigt klart att hon lämnat gården och vad 
det innebär att lämna allt man har eftersom man då lider brist på mycket.  
 

   11.    å efter mig lemnade jag gods å gård 
 men mina små barn de ha ingen vård. 

12.   å efter mig lemnade jag klädningar ny, 
       men mina små barn få gå nakna till by. 
13.   efter mig lemnade jag bålstrarne blå,  
        men mina små ligga nu på stickor och strå. 
14.   efter mej lemnade jag oxe och koo 
        men mina små barn lida brist uppå sko, 

 
Balladen är upptecknad vid den tid då Angel med sin familj flyttade ifrån Väraboda och 
flyttade in i det tillhörande torpet Lyckan, då sonen Robert tog över verksamheten på 
Väraboda. (se s.38) Enligt oss innebar detta en försämring av den levnadsstandard Angel 
tidigare varit van vid. Men detta var också en naturlig utveckling för äldre vid denna tid. Vår 
tolkning av balladen är att man i strof 11-14 tydligt märker hur Angel uttrycker klagan över 
att ha lämnat sin gård. Hon beskriver de materiella saker hon ger upp, och hur hon lämnar 
efter sig gård och gods. Vi anser att balladen i övrigt är som en av alla andra ballader, då vi 
inte tycker att man får känslan av att hon berörs av texten mer än genom dessa strofer. Vilket 
är rätt självklart enligt oss då hon levde ett problemfritt liv med sin make med vilken hon hade 
det väl ställt genom alla år.  
 
Harpans kraft 
En annan av Angels ballader är den naturmytiska visan Harpans kraft vilket är en av de mest 
nedtecknade balladerna. Harpans kraft handlar om en kvinna som ska gifta sig och som 
våndas inför denna dag. Hon sitter i sin bur och gråter medan brudgummen förtvivlat frågar 
vad som orsakat hennes sorg. Bruden ger en massa skäl men tillslut kommer det fram att hon  
är rädd för att hon skall drunkna på sin stora dag, då de måste passera en bro. Brudgummen 
försäkrar att hon ska sluta frukta för han ska se till att bron är bred och stark. När de väl 
kommer till bron snubblar ändå hästen och bruden trillar i och hamnar i vattnet och därmed i 
näckens våld. Brudgummen greppar då sin harpa och spelar så förföriskt att näcken måste ge 
sig för den kraft harpans toner utger. Han lämnar tillbaka bruden till brudgummen och allt får 
ett vacker slut. Den symbolik Harpans kraft handlar om, är den rädsla en brud har från 
övergången från jungfru till gift kvinna, där bron gestaltar själva passagen, tvånget, till det liv 
där hon måste uppge något av sig själv.346 Angels version upptecknades år 1840 av Hyltén-
Cavallius. 
 
Angels version av Harpans Kraft: 
 

1. å bud kom det för herr Peder inn 
liten Kerstin sitter å gråter, lägger handen  under  

            kinn – 
-Min hjertelige kär, Hjertlige kär, håller Eder  

 
346 Jansson, 1999, Den levande balladen, s. 153 ff.  
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            uti väl-tro, i väl tro. 
2. Herr Peder han in till liten Kärstin går 

Han ser at hon fäller så modigan tår 
3. antingen gråter Du nu fader eller mor? 

Eller begråter du den dagen du blef stor? 
4. å inte så sörjer jag fader eller mor – 

å inte så sörjer jag den dagen jag  [blef] stor. 
5.   å antingen sörjer Du för kinden ej är rö – 
      eller så sörjer du den dagen du var mö – 
6. inte sörjer jag min kind som förr var rö – 

å inte besörjer jag den dagen jag var mö – 
7.   antingen sörjer du då sadel eller häst -? 
      Eller så sörjer du den dagen du blef fäst? 
8.   intet sörjer jag Guldsadel eller häst -, 
      Å intet sörjer jag den dagen jag blef fäst, 
9.   Det enda jag sörjer för, så är det mig spått, 
      at näcken mig skall taga i Linlaga å- 

 10.  å tag nu till Guldharpan och spela deruppå, 
     Medan vi rida öfver Linlaga å. 

 11.   å jag skall göra broen både långer och stark, 
            om det skall kåsta mig 50. mark.  
    12.   å jag skall göra broen både höger å bre - 
            om det skall kosta mig 50. mark te - 
    13.    Så leddes der framm deras gångare grå 
             Sen lades Guldsadlarne deruppå – 
    14.    Sen redo de vägen så långan i traf - 
             och mitt uppå broen togs Guldharpan framm. 
    15.    å första slaget hon på Guldharpan sloo 
             Så satte sig Neken uppå vattenet å loo – 

- Min hjertelige kär, Hjerteligen kär, håller Eder 
                                                 uti väl-tro, i väl tro. 
 
Utöver versionen i SMB har renskriften följande strofer: 
 

16. Och andra slaget hon på Gull-harpan la´, 
Så var den Necken både ledsen och gla´. 

17. Och tredje slaget som på Gull-harpan lät, 
Så satte sig Necken uppå vattenet och gret. 

18. Och fjerde slaget som på Gull-harpan klang, 
Så hastigt Necken under vattenet bortsprang. 

19. Så var nu liten Kerstin både glader och nöjd, 
När svennerne kommo så blef en hjertans fröjd. 

20. ”Och Gull-harpans bön, som så kosteliga ljöd, 
Hon frälsade mig utur sorg och stor nöd!” 

             -Min hjerteliga kär, hjerteliga kär, 
               Håller eder uti väl-tro, i väl-tro!347

 
 

347 Jonsson, 1983-2001, Sveriges medeltida ballader band 1-5, SMB 22 band 1, s. 286 
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I fru Angels version läggs särskild vikt vid stroferna 3-8 som är upprepande 
strofer med variation.  
 

3.   antingen gråter Du nu fader eller mor? 
Eller begråter du den dagen du blef stor? 

4.   å inte så sörjer jag fader eller mor – 
å inte så sörjer jag den dagen jag  [blef] stor. 

5.   å antingen sörjer Du för kinden ej är rö – 
      eller så sörjer du den dagen du var mö – 

      6.   inte sörjer jag min kind som förr var rö – 
å inte besörjer jag den dagen jag var mö – 

7.   antingen sörjer du då sadel eller häst -? 
      Eller så sörjer du den dagen du blef fäst? 
8.   intet sörjer jag Guldsadel eller häst -, 
      Å intet sörjer jag den dagen jag blef fäst,       
 

Dessa strofer leder till strofen som talar om vad det är hon fruktar där den 
långa upprepningen således tillslut frambringar detta svar. 
 

9.  Det enda jag sörjer för, så är det mig spått, 
      at näcken mig skall taga i Linlaga å- 

 
Angels version upptecknades år 1840 och hon uppger till nedtecknaren Hyltén-Cavallius att 
hon hört den i sin barndom år 1799. År 1799 var Angel 8 år och det var detta år Angel 
flyttade med sin familj till Tolg, då hennes far fått ärva sitt föräldrahem från sin fader. (se s. 
40) Vår tolkning är att Angel har hört denna ballad från sin moder och därefter format den 
efter sig själv och sitt leverne, vilket vi tycker är tydligt då den klart uttrycker en kvinnas 
självständighet. I stroferna 3-8 får man upprepande gånger veta att bruden inte sörjer något 
förutom näcken, vilket man får reda på i strof 9. Detta löser dock bruden med att hon spelar 
så förföriskt på harpan att näcken måste ge sig för den kraft harpans toner utger. Om man ser 
till alla andra versioner i SMB, är det mannen som spelar på harpan, medan det endast i 
Angels version är kvinnan som spelar på harpan. Det är också bara i Angels version som 
kvinnan inte blir tagen av näcken. Vi tolkar det som att Angels version visar hur bruden 
aldrig ger upp något av sig själv, inte ens till näcken. Hon agerar som en självständig kvinna, 
precis som Angel själv var. Hon fick en gedigen utbildning, hon kämpade för 
nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen och hade en stor litterär talang som tog sig uttryck i 
religiösa skrifter. (se s.40) Hon var också van att själv ta hand om gården Väraboda, då 
hennes make ofta var bortrest. Detta var i och för sig inte något ovanligt vid denna tid, då en 
kvinna fick lära sig att ta hand om hela gården och inte bara hushållet om något skulle hända 
maken. (se s.11) Att detta är anledningen till att Angels version av Harpans kraft har det 
textliga innehåll som den har tycker vi är tydligt eftersom hon under hela sitt liv framstod 
som en självständig kvinna.   
 
Lisa och Nedervall 
En av Halta-Cajsas ballader är riddarvisan Lisa och Nedervall som handlar om en hård moder 
som dömer sin dotter, då det visar sig att hon bär ett föräktenskapligt barn. Modern är dock 
inte elak utan anledning. Hon agerar bara som vid denna tid var brukligt vid händelser som 
denna. Dottern behöver nämligen en sträng tillrättavisning för att förstå allvaret i situationen 
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vilken kunde leda till problem inte bara för henne själv utan för hela släkten.348 Det hela 
slutar med att dottern dör under förlossningen, där två barn föds. Fadern till barnen begraver 
den döda Lisa, samt de två barnen levande och tar sen själv sitt liv.349  
 
Halta-Cajsas version av Lisa och Nedervall upptecknades år 1845 av Hyltén-Cavallius. Hon 
var då 53 år gammal. Hennes titel på denna riddarvisa var Lis Lilla och Nedervåld. 
 
Halta-Cajsas version av Lis Lilla och Nedervåld: 
 

1. Lis lilla sydde på Linn-kläder små 
-den sorgen faller än- 

            Hennes moder kommer in, hon henne månd slå 
            -för den sorgen hon tvingar så mången. 
      2.   Har du låt´ Nederwåld locka dig 
            Så skall jag snart låta förstöra dig. 
      3.   Nedervåld och dig skall jag låta upphänga. 
            Och dina små foster åt landet sända. 

4. Lis lilla gick dit Nederwåld var 
En hjertans sorg i bröstet hon bar. 

5. Hon klappar på dören med fingrarne små: 
Stig upp Nedervåld, drag låsen ifrå. 

6. Ingen stämma hafver jag satt 
Och ingen släpper jag in om en natt 

7. Stig upp Nedervåld dra låsen ifrå. 
Det är Lis lilla den du håller å. 

8. Är det Lis lilla den jag håller å. 
Så gerna dragen jag låsen ifrå. 

9. Ack! Jag är så illa till mods 
Min moder hon är så vreder på oss 

10. Dig och mig vill hon låta upphänga, 
Och våra små foster ur landet sända. 

11. Nederwåld breder ut kappan blå, 
Sen lyfter han Lis lilla på gångaren grå. 

12. När som de kommo i rosende-lund 
Der lyster Lis lilla hvila en stund. 

13. Min moder hon hade 3 qvinnor hos sig 
Christ gifve jag hade nu en hos mig ! 

14. Lis lilla bind kläde för ögonen min. 
Sjelf vill jag vara qvinnan din. 

15. Min moder drack både mjöd och vin 
Christ gifve jag hade nu wattnet rent. 

16. Nederwåld sprang dit wattnet rann. 
Der satt en näktergal och sang. 

17. Den näktergalen sjunger alltså: 
Lis lilla är död, den du håller af. 

18. Nederwåld sprang dit Lis lilla låg 
 

348 Jansson, 1999, Den levande balladen, s. 71 
349 Ibid. s. 101.ff.  
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Då hade hon födt honom sönerna två. 
19. Han lade de barnen på hvar hennes arm. 

Det har din moder våldt oss denna harm. 
20. Fästet satte han mot en sten 

Och udden gjorde hans hjerta mehn. 
21. Det var på den klara morgonstund 

-den sorgen faller än- 
der låg 4 lik i rosende-lund. 
-för den sorgen hon tvingar så mången.350     
 

Vad som är utmärkande är först och främst titeln Lisa och Nedervåld där mannens namn 
Nedervåld för en till tankar om våld. Halta-Cajsas version pekar dock inte på att han skulle 
ha brukat något våld. Möjligtvis är det sammankopplat med att sex innan äktenskapet inte var 
tillåtet.351 Modern är den första som brukar namnet i strof 2. 
 
        2.   Har du låt´ Nederwåld locka dig 
                Så skall jag snart låta förstöra dig. 
 
I Halta-Cajsas version är det som sagt modern som först brukar namnet Nedervåld, vi tolkar 
det som att det är hennes sätt att tala om att sex innan äktenskapet inte var tillåtet. Detta sågs 
som något väldigt skamlig vid denna tid och vi menar att det är ett tydligt bevis för det liv 
Halta-Cajsa föddes in i som oäkting. (se s.31.f.) Vi tycker också att det tydligt avspeglar 
hennes eget liv, då hon blev gravid innan äktenskapet var genomfört. Vid tidpunkten när 
Hyltén-Cavallius nedtecknade denna version var Halta-Cajsas alla barn i giftasålder. Den fick 
därför säkert stå exempel för vad som kunde hända om man hade sex innan äktenskapet. Vi 
menar att det definitivt inte var något märkvärdigt att Halta-Cajsa sjöng denna visa då det 
speglar hennes liv väl. Det som inte stämmer överens är dock slutet, men det är enligt vår 
tolkning en föredömligt varnig om vad som kan ske om man hamnar i denna situation.  
 
Stolts Margreta drunknar 
En av Hebbes ballader är riddarvisan Stolts Margreta drunknar. Stolts + namn, står för en 
kvinna på hög social nivå, 352 vilket Hebbe med sin karriär definitivt kunde räkna sig till.  
Stolts Margreta drunknar handlar om hur drottning Margreta lämnar sin syster i land och 
med sina barn ska färdas över ett vatten. Det blåser dock upp till storm och skeppet börjar 
sjunka. Skepparen öser tills han blir vred trotts att Margreta försäkrar honom om att han ska 
få allt guld i världen bara han ror dem i land. Deras öde står enligt skepparen emellertid i 
Guds händer varpå Margreta börjar göra sig av med allt hon äger och har för att göra skeppet 
lättare. Allt hon kastar över bord flyter så därför kastar hon även i sina barn. Tillslut hoppar 
hon också själv i. Skeppet sjunker men skepparen simmar i land. Kvar på havsbotten ligger 
Margreta med sina barn.353   
 
Hebbes version är upptecknad någon gång före år 1843. Vilket är den tid hon tillbringade 
med maken Clemens, som 1839 lämnade henne. Hon flyttade då till Jönköping och försörjde 

 
350 Jonsson, 1983-2001, Sveriges medeltida ballader band 1-5, SMB 138, band 4:1, s. 80 
351 Ohlander, Ann-Sofie 1992. ”Farliga kvinnor och barn – Historien om det utomäktenskapliga”,  
     Kvinnohistoria om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Stockholm, utbildningsradion, s. 71 ff.  
352 Jansson, 1999, Den levande balladen, s. 49 
353 Jonsson, 1983-2001, Sveriges medeltida ballader band 1-5, SMB band 4:1, s. 128 .ff. 
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sig bland annat som lärare. År 1841 fick hon kontrakt vid Aftonbladet och flyttade med sina 
barn till Stockholm. (se s.45) Hennes titel på denna riddarvisa var Stolts Margreta. 
 
Hebbes version av Stolts Margreta 
      
      1.   Stolts Margreta sköt sitt skepp ifrån land 

-Det regnar och det blås. – 
Hon frågte ej efter Gud fader eller and´ 
-Wi ro öfver sjön med de åror. 

      2.   Och när som de kommo på hafsens djup 
      Så vexte der en storm ifrån himlens grund. 
3.    ”Kära Ni min Skeppare, ni ro mig i land, 

Eder will jag gifva mitt röda gullband.” 
4. Jag passar inte på edert röda gullband 

Det ståndar till Gud fader om wi komma i land. 
5. ”Kära ni min skeppare, ni ro mig väl hem, 

Eder will jag gifva mitt förgyllande skrin.” 
6. Jag passar inte på ert förgyllande skrin, 

Det ståndar till Gud fader om wi nånsin komma 
hem. 

7. Stolts Margreta kastar ut karske sönerna twå, 
-Det regnar och det blås.- 
på vågorna sam deras hvitgula hår. 
-Wi rå öfver sjön med de åror.354        

 
I Hebbes version drunknar ingen och visan blir därmed mer en berättelse om en 
handlingsstark kvinna som gör vad hon kan genom att kasta sina självsäkra söner i vattnet i 
första raden i strof 7 ”Stolts Margrete kastar ut karske sönerna twå,”. Tillskillnad från alla 
andra versioner i SMB är det ingen här som drunknar. Balladen blir i vår mening därför mer 
till en visa om en handlingsstark kvinna som själv ska klara ut situationen. Att hon väljer att 
inte ta upp det faktum att Stolts Margrete faktiskt drunknar i alla andra versioner som finns 
representerade i SMB kan enligt oss ha två orsaker. Antingen var det inte den versionen hon 
kunde eller valde hon att utelämna det då det inte passar in i hennes liv. Vår tolkning är att 
Hebbe valde att sjunga endast dessa strofer för att de tydligt speglade det liv hon levde där 
hon själv tvingades ta ansvar och lösa alla problem som hennes make Clemens skapade. ( se 
s.44) Hon försörjde sig dessutom själv genom att driva en privatskola, efter uppbrottet med 
maken. Hebbe fick också anställning på Aftonbladet som Sveriges första kvinnliga journalist, 
vilket även det bidrog till försörjningen och att hon kom in i de fina samhällskretsarna. Att 
kvinnor vid denna tid började söka sig ut på arbetsmarknaden var nytt. Orsakerna till det var 
många, men den största orsaken var kvinnans egen vilja att komma ut på arbetsmarknaden. 
Vilket är ett bevis på att Hebbe var en handlingsstark kvinna. (se s.45) Stolts Margrete blir 
enligt oss ett tydligt bevis och avspegling på att Hebbe var en kvinna med stark 
självförtroende och vilja vilket säkert dessutom var egenskaper som fick stå som exempel för 
andra kvinnor under denna tid.  
 
 
 

 
354 Jonsson, 1983-2001, Sveriges medeltida ballader band 1-5, SMB band 4:1, s. 133 
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Leja Tjänstepiga  
En annan ballad av Hebbe är skämtvisan Leja Tjänstepiga som handlar om en självständig 
kvinna som visar sig vara starkare än en man genom en kraftmätning som går ut på att hävda 
sig. Kampen står mellan en arbetsgivare och en anställd, där den anställda kvinnan vinner 
eftersom mannen tillslut väljer att ge upp. Kvinnan ställer en rad krav, framförallt sexuella 
samt materiella ting vilka mannen uppfyller. När han inte orkar mer ger han upp och väljer 
att lämna kvinnan genom att fly. 355  
 
Hebbes version av Leja Tjänstepiga är precis som Stolts Margreta upptecknad före år 1843 
och består endast av en strof. Anledningen till det finns ej angivet.  
 
Hebbes version av Leja Tjänstepiga 
 
   1.  Jag vill ha två oxapar 
        Och alla ska vara brokota  
         Det ena hornet ska stå i krok 

 
  Det andra skall stå till kronia. 
 -För ettande mä, för strand gevall om 
   Nabbeti katt för ängwå. 356

 
Det Hebbe sjunger om i denna strof handlar endast om de krav som den anställde ställer på 
arbetsgivaren. Vi menar att detta är något som Hebbe, som Sveriges första kvinnliga 
journalist, mycket väl kan tänka sig varit med om. Eftersom hon dessutom innan var van att 
kämpa för sitt leverne är det inget märkvärdigt att hon sjunger denna strof. Det är dock en 
liten text, men vi tycker ändå att man kan se en tendens i linje med Hebbes liv. Den passar 
precis som Stolts Margrete in på henne liv och avspeglar återigen en känsla av den starka och 
handlingskraftiga kvinna som Hebbe var.  
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
355 Jansson, 1999, Den levande balladen, s. 189.f.  
356 Jonsson, 1983-2001, Sveriges medeltida ballader band 1-5, SMB band 5:2, s. 302 
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Vilken repertoar visar insamlandet på? 
 
Att beskriva den musikaliska helheten hos en individ är enligt Gunnar Ternhag inte något som 
ofta blir gjort när det gäller musik med muntlig tradition. Anledningen är att den inte finns 
dokumenterad på samma vis som konstmusiken. Men det finns ändå en relevans i att se 
närmare på traditionsbärares repertoarer då Ternhag menar att det ger en analys som 
innehåller både information om individen, dess omgivning och det samspel som uppstår dem i 
mellan. Repertoaren kan således beskriva både handlingar och värderingar samt musikaliska 
värderingar.357 Det stora problemet ligger i att bestämma vad som tillhör en repertoar, då en 
repertoar aldrig kan bli komplett. Det som utgör en individs repertoar är alltid ett ”urval”, då 
en dokumentation av något alltid består av urval oavsett dokumentationsmetoden och 
dokumentatörens inställning. Dessutom är det omöjligt att undgå sångarens eget urval då 
denne inte kan visa hela sitt musikaliska kunnande eftersom minnets funktioner hindrar det.358

 
En repertoar kan således vara: utövares totala repertoar, insamlarens repertoarbild, utövarens 
repertoarbild eller en rekonstruerad repertoarbild.359

 
Det vanligaste sättet är att låta en insamlare dokumentera i intervjuform, vilket ger 
insamlarens repertoarbild. Denna repertoarbild formas framförallt efter vad insamlaren frågar 
efter. Insamlarens värderingar och förväntningar spelar därför en avgörande roll för 
slutresultatet.360 Vad man kan konstatera är att hur man än gör för att presentera en repertoar 
blir urvalet styrt. Repertoaren för de fyra kvinnorna i denna uppsats utgörs av ”insamlarens 
repertoarbild” då den består av den repertoar Hyltén-Cavallius upptecknat från kvinnorna 
samt det material de själva nedtecknat och givit till honom. Han har med största säkerhet gjort 
ett urval i det material han fått av kvinnorna, precis som det urval han annars gjorde vid ett 
direkt insamlande där visan genast nedtecknades.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
357 Ternhag, Gunnar 1992. Hjort Anders Olsson: spelman, artist. Hedemora: Gidlund s. 196 
358 Ibid. s. 197 
359 Ibid. s. 199 
360 Ibid. s. 200 .f. 
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Sammanfattning och Slutdiskussion 

Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om balladens texter avspeglar kvinnliga 
traditionsbärares liv. Detta görs på två sätt: dels har vi skrivit biografier över fyra kvinnliga 
traditionsbärares liv, dels analyserar vi delar av den repertoar som Hyltén-Cavallius samlade 
in. Detta framställs genom biografier över kvinnorna samt genom en sammanställning över 
varje enskild kvinnas repertoar.  
 
För att sätta det hela i ett sociologiskt sammanhang och få en jämförelse med andra 
förhållanden ger vi först en översikt av kvinnors sociala villkor i Sverige under 1800-talet. För 
att få en förståelse för vad som samlades in ges också en bild av insamlingsverksamheten som 
bedrevs under 1800-talet. Detta är väsentligt för att förstå vad som idag finns kvar av den 
repertoar som kvinnorna hade, vilket är den repertoar Hyltén-Cavalllius insamlat. I analysen 
gör vi en närstudie av kvinnornas textliga versioner i kombination med informationen om 
deras liv. Varje version av en ballad måste bedömas enskilt från fall till fall tillsammans med 
den information som finns om förmedlarens liv, för att man ska kunna bedöma om en version 
av en ballad avspeglar kvinnan. Utifrån detta har vi bildat oss en uppfattning om huruvida de 
fyra utvald kvinnliga traditionsbärarnas liv avspeglas i balladernas textliga innehåll eller ej. 
 
En konsekvens av de undersökningar vi gjort, är att vi funnit anledning att diskutera 
begreppen ”folkmusik” och ”traditionsbärare” vilket vi därför gör dels i kapitlet om 
insamlarna, dels i analysdelen. Dessa begrepp förklaras ofta inte av forskare och används ofta 
på olika sätt. Vi valde att diskutera dem samt ge dem en förklaring för att skapa bättre 
förståelse för vad de betyder.    
 
Har vi uppnått vårt syfte? Ja, då vi har hittat kopplingar mellan texten i balladen och det liv 
kvinnan levde hos alla våra fyra kvinnor. Man måste dock vara medveten om att man inte kan 
dra generella slutsatser för alla kvinnliga traditionsbärare utifrån detta. Man kan bara dra 
slutsatser om de versioner av ballader som förmedlats av varje enskild kvinna. Man kan därför 
inte heller säga att hela repertoaren ligger nära deras livserfarenheter eftersom man inte kan 
reducera hela deras balladsjungande till att endast uttrycka detta. Alla visor sjungs av olika 
anledningar.  
 
En rad begrepp har som tidigare nämnts blivit problematiska under vägens gång. Folkmusik 
är ett sådant begrepp då det har en tvetydig betydelse som än idag hänger kvar. 
Traditionsbärare är ett andra begrepp som är problematiskt eftersom det har flera betydelser. 
Repertoar är ett tredje eftersom det inte går att fastställa de fullständiga repertoarer som 
kvinnorna bar på.  
 
En sammanfattning av kvinnornas liv samt vår tolkning av hur man i texterna kan se 
kopplingar mellan hur kvinnornas liv gestaltas i balladernas texter, presenteras här nedan.  
Man måste ha i åtanke att exemplen är utvalda ur den repertoar som framläggs. De syftar 
därför inte till att statuera exempel för det som utgör kvinnans hela repertoar utan endast de 
utvalda delar som har presenterats.  
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Anna Ehrenström  
Ehrenström levde i det borgerliga samhällskiktet. Hon föddes på Gotland och gifte sig 1812 
med den blivande kaptenen Nils-Ludvig Ehrenström som hon sedermera fick en dotter med. 
Efter 11 år, 1823, upplöstes äktenskapet och Ehrenström hamnade i fängelse då hon hade 
stora skulder. Under tiden i fängelset skrev hon många av de dikter som finns med i hennes 
bok Skaldeförsök. Efter detta begav hon sig med sin dotter till Stockholm, där hon försörjde 
sig som kringvandrande bokhandlerska det vill säga månglerska. Detta innebar att hon gick 
från de högre samhällsklasserna till de lägre. Det finns dock uppgifter om att hon hade 
kontakter med de högre litterära kretsarna där hon lär ha varit uppskattad. En förklaring kan 
vara att hon var van att föra sig i sådana sällskap, då hon kom från en borgerlig familj.  Hon 
kom även under sin tid i Stockholm ut med sin andra bok Hundarnes klagosång. Idag finns 
det 21 ballader bevarade efter Ehrenström, och vi vet att en rad av dem har utskrifter av okänd 
hand. De övriga är upptecknade av Hyltén-Cavallius.  
 
Det finns 4 naturmytiska visor, 11 riddarvisor, 1 kämpavisa och 5 skämtvisor bevarade från 
Ehrenström.  En av dem är den naturmytiska visan Styvmodern som handlar om en uppgörelse 
mellan moder och styvmoder. Styvmodern behandlar barnen illa vars gråt hörs till himlen. 
Deras döda moder hör detta och beger sig till sitt forna hem, där hon anklagar styvmodern för 
behandlingen av barnen. Modern återvänder till himlen och styvmodern behandlar därefter 
barnen väl. Det finns två versioner av Ehrenströms Styvmodern, en från tiden 1820-1837 och 
en från 1842. Den första versionen är upptecknad av ”okänd hand” någon gång under den tid 
då hon just skilt sig från sin make Nils-Ludvig Ehrenström. Han gifte samma år om sig och 
fick 4 barn med sin nya hustru. Ehrenström hade stora skulder efter skilsmässan och hade det 
svårt, vilket ledde till att hon 1829 hamnade i fängelse. Var hennes dotter då befann sig är 
oklart men det troliga är att hon bodde med sin fader och hans nya hustru samt sina 
styvsyskon under den tid hennes mor satt i fängelse. Troligtvis satt hon bara i fängelse i ett år 
då diktbok Skaldeförsök utkom 1830.  
 
I våra ögon avspeglar Ehrenströms version av Styvmodern helt klart de känslor som måste ha 
funnits hos henne efter skilsmässan då hon ansågs som den skyldige och fick avstå både från 
sin dotter och det arv hon fått från sin fader. Vår teori är att Styvmodern avspeglar det som var 
hennes värsta mardröm att dottern på något sätt skulle fara illa. Detta är inte så konstigt då 
hon åren efter skilsmässan helt saknade försörjning samt sattes i fängelse vilket innebar att 
hon inte kunde ha dottern hos sig. Att hon därför under dessa år var orolig för sitt barn är helt 
förståligt. Detta uttrycker dessutom väl i hennes första version där det i strof 16-20 sker flera 
upprepningar om hur modern hör barnen klaga på den behandling de får av styvmodern. 
Denna version uttrycker mycket mera ilska i stroferna 15-17 samt 21-23 än vad hennes andra 
version från 1842 uttrycker. När den andra versionen upptecknades av Hyltén-Cavallius 
befann sig Ehrenström i Stockholm med sin dotter. Hennes flytt till Stockholm innebar att hon 
skapade sig en försörjning för sig och sin dotter som var tämligen god. Den andra versionen 
av Styvmodern som kommer från denna tid uttrycker därför inte en sådan ilska mot 
styvmodern som den första versionen gör. Vi anser att detta beror på att Ehrenström hade 
dottern hos sig samt att hon nu kunde försörja sig. Hon kunde helt enkelt ta hand om både 
dotter och sig själv utan större problem.  
 
Halta-Cajsa 
Halta-Cajsa levde i samhällets lägre skikt. Hon föddes som oäkting på gården Kalvnäs i 
Agunnaryd och gifte sig 1821 med torparen Johan Jönsson. De fick fem barn tillsammans 
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varav två dog i tidig ålder. Johan och Halta-Cajsa flyttade under deras första tid tillsammans 
runt till en rad olika torp. En längre tid stannade de dock på gården Södergård, där de bodde i 
fjorton år. Johan står i husförhörslängderna som ägare till gården och de borde därför ha haft 
det tämligen bra ställt. Johan dör dock bara 42 år gammal. Halta-Cajsa var nu 50 år gammal 
och tvingades med sina döttrar bli inneboende i en backstuga. Detta innebar en försämring i 
deras levnadsstandard och enligt husförhörslängden är Halta-Cajsa fattig vid denna tid. Halta-
Cajsa bodde kvar här till sin död. Under den tid de bodde här tillbringade Halta-Cajsa ett par 
år i Stockholm som barnpiga hos Hylén-Cavallius. Hyltén-Cavallius hade upptäckt henne när 
han var på resa i sin hembyggd och blev så imponerad av hennes kunskap att han anställde 
henne. Till Hyltén-Cavallius förmedlade Halta-Cajsa inte bara ballader utan även seder och 
bruk, sägner och gåtor, främst från Småland. Idag finns det 7 ballader bevarade efter Halta-
Cajsa varav alla är upptecknade av Hyltén-Cavallius. Hyltén-Cavallius såg Halta-Cajsa som 
en av sina främsta traditionsbärare.  
 
Det finns 1 naturmytisk visa, 1 legendvisa, 3 riddarvisor och 2 skämtvisor bevarade efter 
Halta-Cajsa. En av Halta-Cajsas ballader är riddarvisan Lisa och Nedervall som handlar om 
hur en moder fördömer sin dotter då det visar sig att hon bär ett föräktenskapligt barn. Dottern 
behöver en tillrättavisning för att förstår allvaret i situationen och det hela slutar med att 
dottern dör i barnasäng, efter att två barn fötts. Fadern begraver den döda modern och de två 
barnen levande och tar sen själv sitt liv. Halta-Cajsas titel på Lisa och Nedervall var Lis Lilla 
och Nedervåld. Denna version upptecknades år 1845 av Hyltén-Cavallius, då Halta-Cajsa var 
53 år gammal. Utmärkande är titeln med namnet Lisa och Nedervåld då det för tankarna till 
våld. Det är modern som i strof 2 först brukar namnet vilket gör att man kan anta att det är 
hennes sätt att tala om att sex innan äktenskap inte var tillåtet. Detta sågs som något väldigt 
skamligt vid denna tid och är ett tydligt bevis för det liv Halta-Cajsa föddes in i som oäkting. 
Dessutom avspeglar det hennes eget liv då hon själv blev gravid innan äktenskapet var 
genomfört. När Hyltén-Cavallius nedtecknade Lisa och Nedervåld var Halta-Cajsas barn alla i 
giftasålder och var därför säkert en visa som fick stå som exempel på vad som kunde ske om 
man hade sex innan äktenskapet. Att Halta-Cajsa sjöng denna visa är därför definitivt inget 
märkvärdigt då det speglar hennes liv. Slutet på denna ballad vilken inte stämmer överens 
med Halta-Cajsas liv fungerar dock som en föredömlig varning om vad som kan ske om man 
hamnar i denna situation. 
 
Johanna Gustafva Angel 
Angel tillhörde det borgerliga skiktet. Hon föddes i Kalmar och gifte sig 1812 med 
köpmannen och herrgårdsägaren Gustaf Gabriel Angel. På herrgården drevs en handelsbod, 
vilket var en ovanlig företeelse vid denna tid, samt en snusfabrik. Gustaf var under långa tider 
iväg på upphandlingsresor, vilket innebar att Angel hade ansvar för verksamheten på 
Väraboda. Makarna Angel var väldigt verksamma i sin hembygd genom aktivt arbete med 
väckelserörelser och nykterhetsrörelsen samt bygdens sockenråd. De ansågs som bildade 
människor och stod ett bra steg över allmogen. År 1839 tog sonen över herrgården Väraboda 
och makarna Angel flyttad in på ett av de tillhörande torpen Lyckan. Gustaf dog år 1848. 
Angel överlevde honom med 20 år. Hon bodde kvar på Lyckan till 1854 varpå hon flyttade till 
torpet Borsna på Skattegård eftersom sonen Robert sålde herrgården Väraboda. Snart gick 
flytten vidare till torpet Tunalund där hon bodde med andra inneboende i 13 år. Detta innebar 
en försämring från den medelklass hon en gång tillhört. Angel var en mycket bildad människa 
som hade en stor talang i att uttrycka sig när det gällde tal och skrift vilket resulterade i 
versskrivande. Hennes litterära talang tog sig också uttryck i religiösa skrifter. Kontakten 
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mellan Hyltén-Cavallius och Angel upprättades genom prosten Cavallius som hade 
nykterhetsarbetet gemensamt med Angel. Angel lämnade i flera omgångar visuppteckningar 
till Hyltén-Cavallius innehållandes egna nerskrifter samt uppteckningar som hon själv hade 
gjort. Angel lärdes sig även de visor som hon fick av andra informanter, vilket vi vet eftersom 
hon i ett brev till Hyltén-Cavallius nämner att hon kan sjunga dem alla. Det finns 20 ballader 
bevarade idag från Angel, varav alla har förmedlats samt upptecknats av Hyltén-Cavallius. 
Angel och prosten Cavallius upptecknade också en rad sagor och sägner åt Hyltén-Cavallius, 
varav 21 sagor från Angel är publicerade.  
 
Det finns 5 naturmytiska visor, 1 legendvisa, 8 riddarvisor, 1 kämpavisa och 5 skämtvisor 
bevarade från Angel. Precis som Ehrenström sjöng Angel den naturmytiska balladen 
Styvmodern. Den upptecknades av Hyltén-Cavallius cirka 1840 vilket var den tid då hon 
lämnade gården Väraboda med familj och flyttade in i det tillhörandet torpet Lyckan. 
Väraboda övertogs av hennes son Robert. Att detta innebar en försämring i deras liv i 
jämförelse med vad de tidigare hade varit vana vid är helt klart. Men detta var den naturliga 
utvecklingen för äldre. Tidigare hade de tillhört vad man kallade den nya medelklassen och 
rört sig i vida sociala kretsar. Detta överläts till sonen som tog över allt när föräldrarna drog 
sig tillbaka. Angels version av Styvmodern, upptecknades samma år som de flyttade till 
Lyckan. I strof 11-14 märks detta tydligt då hon uttrycker klagan över att ha lämnat en gård. 
Hon ger även uttryck för vad det innebär att lämna allt man äger och har. Den första raden i 
strof 11 handlar om att hon lämnar efter sig gods och gård vilket följs av stroferna 12-14 där 
hon beskriver de materiella saker hon ger upp. För oss känns hennes version i övrigt som en 
av alla andra ballader, då man får känslan av att hon inte berörs av texten mer än genom 
stroferna 11-14. Det är endast här det känns som om hon är entusiastisk över vad hon sjunger. 
Detta kan vi mycket väl förstå eftersom där inte finns något i övrigt som hon kan känna sig 
engagerad i. Anledningen är att hon levde ett tämligen problemfritt liv med maken Gustaf 
Gabriel Angel då de hade det väl ställt genom alla år.  
 
Angel sjöng också den naturmytiska balladen Harpans kraft som handlar om den rädsla en 
brud har från övergången från jungfru till gift kvinna. En bro gestaltar själva passagen, det vill 
säga tvånget till det liv där hon måste uppge något av sig själv. Hennes version upptecknas 
1840 av Hyltén-Cavallius. Hon uppgav då att hon hört denna version i sin barndom när hon 
var 8 år gammal, det vill säga 1799. Detta år flyttad Angel tillsammans med sin familj till 
faderns ärvda föräldrahem i Tolg. Vi tror att hon ofta hört modern sjunga Harpans kraft och 
att det är anledningen till att hon har den i sin repertoar. Moderns version vet vi inget om, men 
den kan mycket väl ha varit annorlunda. Att Angel i hög grad kan ha format den efter sig själv 
och sitt leverne tycker vi är tydligt eftersom den klart uttrycker en kvinnans självständighet. I 
stroferna 3-8 får man upprepande gånger veta att bruden inte sörjer något förutom näcken, 
vilket avslöjas i strof 9. Detta problem löser dock bruden genom att hon greppar sin harpa och 
spelar så förföriskt att näcken måste ge sig för den kraft harpans toner utger. Tillskillnad från 
alla andra versioner av Harpans kraft i SMB är det männen som spelar harpan medan det här 
är kvinnan som spelar harpan. Bruden blir heller aldrig tagen av näcken i Angels version 
vilket alla andra brudar blir. Skillnaden med denna version i jämförelse med de andra i SMB 
är att bruden i Angels version aldrig ger upp något av sig själv, inte ens till näcken. Hon 
agerar som en självständig kvinna, precis som hon själv var. Hon föddes i ett borgerligt hem 
och hade fått en gedigen utbildning. Hon kämpade tappert för nykterhetsrörelsen och 
väckelserörelsen och hon hade en stor litterär talang. Hon var också van att själv sköta hela 
Väraboda då maken ofta var bortrest. Att det är anledningen till att hennes version har det 
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textliga innehåll som den har, tycker vi är tydligt eftersom hon genom hela livet framstår som 
en stark kvinna. Hon tar sig igenom livet med en bestämdhet vilket Harpans kraft för oss är 
ett tydligt textligt bevis för. Att Angel skulle ha haft någon rädsla för övergången från jungfru 
till gift kvinna vet vi inget om. Så kan mycket väl vara fallet men hennes liv tyder inte på det 
och inte heller hennes version av Harpans kraft.    
 
Wendela Hebbe 
Wendela Hebbe tillhörde det borgerliga skiktet. Hon var dotter till en prost och fick som barn 
en väldigt lärdomsrik uppfostran. År 1832 gifte hon sig med Clemens Hebbe. Han hade just 
fått domaretjänst i Värnamos domstol, vilket ledde till att den stora gården i Näsbyholm 
köptes. Clemens insåg snabbt att han tagit sig vatten över huvudet genom inköpet av gården 
som var för stor. Gården övergick därför i faderns äger varpå han och hustrun flyttade in 
tillsammans med Hebbe och Clemens. I rask takt föddes parets tre barn och Hebbes 
sysselsättning på gården bestod främst av hushållsarbete. Detta liv var kanske inte direkt det 
liv man fått uppfattning om att Hebbe hade som mål. Redan i tidig ålder fick Hebbe kontakt 
med Esaias Tegnér och hade genom årens lopp ständig korrespondens med honom. Tegnér 
gjorde även ett antal besök på gården i Näsbyholm och försåg henne med litteratur. Han var 
även den som hjälpte henne ekonomiskt när Clemens år 1839 gick i konkurs och hals över 
huvud flydde landet. Han lämnade då Hebbe och de tre barnen med alla skulder. Efter detta 
bestämde sig Hebbe för att flytta till Jönköping och startade där en privatskola där hon bland 
annat undervisade i musik och sång samt språk. Under denna tid skrev hon även på sin första 
roman Arabella. Denna blev antagen år 1840 av Lars Johan Hierta vid Aftonbladet. Detta tack 
vare Hyltén-Cavallius som hon tidigare detta år fått kontakt med under en resa till Stockholm, 
då hon skulle ta sånglektioner för en känd operasångare. Hebbe och Hyltén-Cavallius 
brevväxlade sen flitigt vilket ledde till att han hjälpte henne förmedla de essäer och 
följetonger som i snabb takt antogs av Aftonbladet. Hebbe reste efter detta till Stockholm för 
att träffa Hierta vilket ledde till att hon anställdes vid Aftonbladets kulturavdelning. Hon blev 
nu Sveriges första kvinnliga journalist. Hebbe flyttade efter detta upp till Stockholm med sina 
döttrar. Här kom hon snabbt in i de fina sociala litteraturkretsarna, mycket tack vare att Hierta 
var omåttligt förtjust i henne. Vid Aftonbladet hade hon en stark inflytelserik ställning och 
skrev allt från teater, operor och bok recensioner, även social reportage. Här arbetade hon 
fram till år 1851 då Hierta sålde Aftonbladet. Hebbe var även Hiertas älskarinna och födde 
hans son Edvard. I fortsättningen försörjde sig Hebbe med att skriva en rad böcker, samt 
översätta pjäser för Kungliga teatern där Hyltén-Cavallius var chef. Hon såg även till att två 
av hennes döttrar fick en scenisk framtid. Mest känd blev hennes dotter Signe. År 1863 köpte 
Hierta henne gården Snäckvik norr om Södertälje där hon också bodde över 20 somrar. Hebbe 
dog i Stockholm år 1899.  
 
Efter Hebbe finns det idag 6 ballader bevarade tackvare Hyltén-Cavallius. Hebbe gjorde egna 
uppteckningar av sagor och visor, vilket bland annat resulterade i samlingen Perlebandet. 
Huruvida Hyltén-Cavallius upptecknade ballader från Hebbe är oklart. Men eftersom han och 
Hebbe hade så nära kontakt kan man ana att hon bidrog till hans insamling med de kunskaper 
hon hade. Vi vet dock att hon lämnade uppteckningar till honom. 
 
Det finns 1 naturmytisk visa, 2 riddarvisor, 2 kämpavisa och 1 skämtvisa bevarade från 
Hebbe. En av hennes ballader är riddarvisan Stolts Margreta drunknar. Stolts Margreta 
drunknar handlar om hur en adlig kvinna ska färdas med sina barn över ett vatten. Det blåser 
upp till storm och skeppet börjar sjunka. Kvinnan gör allt i sin makt för att göra skeppet 
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lättare och kastar allt hon äger och har över bord. Tillslut är det bara barnen kvar vilka hon 
också kastar i, och sist hoppar hon själv i. Skeppet sjunker och på havsbotten ligger Margreta 
med sina barn. Hebbes titel på denna riddarvisa var Stolts Margreta och den utgörs endast av 
7 strofer. Stolts + namn står för en kvinna på hög social nivå, vilket Hebbe med sin karriär 
definitivt kunde räkna sig till. Hebbes version är upptecknad någon gång före år 1843. Detta 
är den tid hon tillbringade med maken Clemens som 1839 lämnade henne. Sedan gick flytten 
till Jönköping där hon startade privatskola och 1841 fick hon anställning vid Aftonbladet. I 
Hebbes version tillskillnad från alla andra versioner i SMB drunknar varken mor eller barn 
och blir mer till en visa om en handlingsstark kvinna som själv ska klara ut situationen. Hon 
kastar till exempel sina barn i vattnet i strof 7. Att Hebbe valde att sjunga just dessa strofer 
beror enligt oss på att de tydligt speglar det liv hon levde där hon själv tvingades ta ansvar och 
lösa alla problem som hennes make Clemens skapat. Efter skilsmässan försörjde hon sig själv 
genom att driva en privatskola och skriva romaner fram till sin anställning vid Aftonbladet 
1841, där hon fick en betydande ställning. Stols Margreta blir för oss ett bevis för den 
handlingsstarka kvinna hon var genom det liv hon levde. Att hon väljer att inte ta upp det 
faktum att Stolts Margreta faktiskt drunknar kan ha två orsaker. Antingen var det inte den 
version hon kunde eller har hon valt att utlämna det då det inte passar in i hennes liv.  
 
En annan ballad av Hebbe är skämtvisan Leja Tjänstepiga som handlar om en självständig 
kvinna som visar sig vara starkare än en man genom en kraftmätning som går ut på att hävda 
sig. Kampen står mellan en arbetsgivare och en anställd. Kvinnan ställer en rad krav som 
mannen uppfyller, och när han inte orkar mer ger han upp och lämnar kvinnan. Hebbes 
version är upptecknad före år 1843 och består endast av en strof. Denna strof handlar endast 
om de krav som den anställda kvinnan ställer på arbetsgivaren. Som Sveriges första kvinnliga 
journalist kan man mycket väl tänka sig att detta var något som hon hade varit med om. 
Eftersom hon dessutom innan var van att kämpa för sitt leverne är det inget märkvärdigt att 
hon sjunger denna strof. Den passar precis som Stolts Margreta in på det liv hon levde och 
ger känslan av en stark och handelskraftig kvinna.  
 
Den slutsats vi kan dra är att det i alla de fyra kvinnornas fall finns texter ur deras repertoar 
som speglar deras liv, eller enskilda händelser i deras liv. Detta har vi kommit fram till genom 
kvinnornas biografier som avslöjat viktiga händelser i deras liv, som sen, vilket vi här visat 
på, gått att knyta samman med de visor de förmedlade. Den enda kvinna vi önskat vi fått fram 
mer information om är Ehrenström då vi endast lyckats få fram enstaka delar av hennes liv. 
Det bör också påpekas att man med säkerhet inte vet om alla ballader som finns bevarade 
efter Angel, Ehrenström och Hebbe faktiskt sjöngs av dem själva då de alla tre lämnade 
visuppteckningar till Hyltén-Cavallius. Angel uppgav dock i ett brev till Hyltén-Cavallius att 
hon kunde alla de visor hon förmedlade till honom vilket antagligen stämmer. Hyltén-
Cavallius upptecknade nämligen den direkt från Angel. Om Hebbe någonsin själv sjöng sina 
visor för Hyltén-Cavallius är oklart men det är mycket tydligt att en rad av de visor som utgör 
hennes repertoar avspeglar hennes livssituation. Detta är även gällande för Ehrenström och 
Angel och Halta-Cajsa. Att Halta-Cajsa själv sjöng alla sina ballader råder det inget tvivel om. 
Hon lämnade sålede inte heller några egna nedteckningar till Hyltén-Cavallius.   

Slutdiskussion  
Syftet med uppsatsen var att undersöka om balladens texter avspeglar kvinnliga 
traditionsbärares liv, vilket vi kommit fram till att det i Ehrenströms, Halta-Cajsas, Angels 
och Hebbes fall finns versioner av ballader som gör. Dock måste det poängteras att man måste 
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se varje kvinna som ett enskilt fall då alla sjunger visor av olika anledningar. Alla versioner 
av ballader behöver inte ha denna betydelse och man kan inte heller anta eller göra detta 
gällande för någon annan traditionsbärares versioner av ballader. Man kan därför definitivt 
inte heller dra någon slutgiltig slutsats över hela den repertoar som tillhör någon av dessa 
kvinnor. Vi har nämligen endast gjort ett urval av ett fåtal versioner ur kvinnors repertoar för 
vår analys. De versioner av ballader som vi valt att ta upp pekar dock på att det inte är en 
slump att Ehrenström, Halta-Cajsa, Angel och Hebbe valt att tradera just dessa ballader. 
Därför kan vi konstatera att de ballader som här analyserats och som var och en utgör en del i 
de fyra repertoarbilder som vi utgått ifrån avspeglar deras liv. Vi menar att en av orsakerna till 
att balladen levt vidare, är att människor omformat balladers texter efter egna behov, vilket 
avspeglas i att det finns så många versioner av en och samma ballad. Annars hade de inte levt 
vidare som en tradition. Människor har helt enkelt både haft utbyte av dem och valt att variera 
dem för att själva få starkare engagemang.  
 
Ehrenströms, Halta-Cajsas, Angels och Hebbes livssituationer ser alla väldigt olika ut vilket 
visar att det inte bara var en viss sorts människor som tillhörde en och samma samhällsklass 
som var traditionsbärare av ballader. Det visar också hur traditionen hos forskare, med att låta 
allmogen beteckna ”folket” och ”folkmusiken”, inte stämmer med de aktörer som vi 
framställer. Att kvinnornas sociala ställning skulle ha haft någon betydelse för val av 
repertoar har vi ingen anledning att tro. Det verkar nämligen som att även om balladen i fråga 
inte direkt avspeglar kvinnans liv, oavsett samhällsklass, omarbetas texten så att den passar in. 
Hebbes Stolts Margreta är ett exempel på en omarbetning som visar detta.  
 
De repertoarbilder vi utgått ifrån, baseras helt och hållit på den information som kommer från 
Hyltén-Cavallius. Precis som alla andra insamlare har han gjort ett ideologiskt urval av vilka 
ballader som intresserade honom. Det måste man ha i åtanke när man väljer att dra slutsatser, 
då det man drar slutsatser från endast visar den repertoar som kommer från honom samt det 
urval kvinnorna gjort när de förmedlat information till honom. Kvinnornas övriga repertoar, 
som andra visor samt ballader vet vi inget om, då Hyltén- Cavallius endast samlade in det han 
ansåg ha ”absolut värde”. Därför har det varit omöjligt att ge en helt fullständig repertoar av 
kvinnornas ballader, då en dokumentation av något alltid består av en selektion oavsett 
dokumentationsmetoden och dokumentatörens inställning. Dessutom var det otänkbart för 
Hyltén-Cavallius att undgå kvinnornas eget urval då det var omöjligt för dem att visa upp hela 
sitt musikaliska kunnande. Det hindras nämligen av minnets funktioner. Att dra några 
slutsatser eller föra spekulationer kring kvinnornas övriga repertoar om huruvida dess texter 
avspeglar kvinnornas liv är inte möjligt. Hebbe är den enda av kvinnorna som vi med säkerhet 
vet hade en annan musikalisk repertoar, då hon både skrev egna melodier och texter samt 
skrev om, en rad visor och sånger för att göra dem mer attraktiva. Hon gav även ut två band 
som bär titeln Perlebandet. Dessa innehåller allt från romanser, polskor till vad hon, 
benämner som folkvisor. I Perlebandet finns också en version av riddarvisan Per Svinaherde 
vilken inte finns med i Hyltén-Cavallius repertoar av Hebbe. Detta visar om inte annat att 
repertoarbilden som Hyltén-Cavallius visar upp av dessa kvinnor inte är fullständig.  
 
Vad gäller kvinnornas sociala ställning har, som tidigare nämnts, det tvärtemot en del 
forskares antagande visat sig att det inte bara är de fattiga kvinnorna som kunde ballader.  
Forskare som Jonsson, Ramsten och Jansson talar om 1800-talets traditionsbärare som fattiga. 
Det visar inte vår analys. Den visar att repertoaren är spridd också bland andra aktörer, från 
andra sociala skikt runt mitten av 1850-talet. Egentligen är det bara Halta-Cajsa som tillhörde 
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den fattiga klassen även om Ehrenström, så småningom, genom sin livssituation också kunde 
räkna sig hit. Hon kom dock från ett borgerligt hem från början. Detta visar tydligt på den 
problematik vi brottats med genom hela denna uppsats, då folkmusikbegreppet hela tiden är 
något som jämställs med allmogen. Folkmusiken fanns, vilket vi nu visat på, inte bara i 
allmogekulturen utan likväl i de borgerligas kultur som en muntlig tradition. Att den 
härstammade från allmogen är en sak, men den levde inte bara här under 1800-talet, den levde 
i alla samhällsskikt. Om inte annat är Hebbe ett tydligt och utmärkt exempel på detta. 
 
Som vi förstår den tidigare forskningen definieras begreppet traditionsbärare på två olika sätt. 
En definition är den vilka forskare som Mats Arnberg och Monika Lantz har, där de tydligt 
talar om vilka de ser som traditionsbärare och gör noggranna beskrivningar av detta, men talar 
aldrig om varför. De talar heller aldrig om vilka som inte är traditionsbärare eller 
anledningarna till detta. De ger aldrig en rak förklaring om vad begreppet traditionsbärare står 
för. Därför får man uppfattningen att en traditionsbärare för dem är något som man blir, inte 
något som man är. Som att det är en roll man träder in i. Den andra definitionen är den som vi 
har av traditionsbärare. Denna definition innebär att alla människor är traditionsbärare mer 
eller mindre. Alla bär vi med oss kunskaper som vi fått förmedlat till oss på ett eller annat sätt 
under vår livstid. Dessa kunskaper står i ständig förändring, då vi ständigt intar nya intryck av 
vår omgivning. Helt klart är dock att man kan förvalta och använda sig av detta på olika sätt 
då vi alla är enskilda individer. Enligt vår mening, precis som Carl Wilhelm von Sydows, 
tycker vi att man antingen kan var en aktiv eller passiv traditionsbärare, i den mening man 
lyfter fram den enskilda individen. Med aktiv menar vi dem som själva kan sjunga, berätta 
eller spela, med passiv menar vi de som har kunskap om traditioner men inte utövar dem 
själva. De passiva har dock en viktig funktion då de utgör en traditionsbevarande kraft genom 
att de till exempel kan sjunga med i vissa partier eller kanske kommer ihåg melodin men inte 
texten. Vad man kan konstatera är att man i efterhand väljer att benämna folk som 
traditionsbärare. Att vara traditionsbärare är definitivt inget som man enligt oss blir medvetet. 
Traditionsbärare är vi alla oavsett vad. Att detta definitivt inte var något som man funderade 
över under 1800-talet eller funderar över idag är tydligt. Traditionsbärare är helt enkelt något 
som man utnämns till i efterhand men som man alltid egentligen är. Våra kvinnor, 
Ehrenström, Hebbe, Halta-Cajsa och Angel känner vi idag till eftersom Hyltén-Cavallius 
uppmärksammade dem som traditionsbärare.  
 
Ett konstaterande som vi gjort under arbetets gång, genom den litteratur som använts, är att 
det i den tidigare forskningen om ballader, framstår som att de olika funktionerna i 
insamlandet med insamlare, meddelare och traditionsbärare är delat mellan olika 
aktörsgrupper. Man delar alltid in aktörerna i någon av dessa grupper. Detta stämmer inte vad 
gäller Ehrenström, Angel och Hebbe vilka själva var både insamlare, meddelare och 
traditionsbärare.  
 
För oss har det faktum att det inte med säkerhet går att fastsälla vilka ballader som tillhörde 
dem själva inte spelat någon roll, eftersom kvinnorna med all säkerhet själva gjort ett urval i 
det nedtecknande de i vissa fall sysselsatte sig med. Dessutom är det helt självklart att inte alla 
ballader gestaltar kvinnornas liv, eftersom de faktiskt sjöng visor av andra anledningar också 
som till exempel anknytningar till olika händelser i barndomen. De ballader vi här analyserat, 
visar dock på avspeglingar av Ehrenström, Halta-Cajsa, Angel och Hebbes liv. 
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Vidare forskning 
Förslag till vidare forskning har under uppsatsens gång blivit många. Bland annat finns en idé 
om att undersöka gemene mans repertoar då det skulle kunna bevisa att alla är 
traditionsbärare. Om de sen är passiva eller aktiva har ingen betydelse eftersom det troligtvis 
går att finna andra traditioner än just vissång som gör dem aktiva. 
 
Våra förslag till vidare forskning är framförallt mer forskning kring kvinnliga traditionsbärare 
under 1800-talet i form av biografier där relationen kvinnor, text och repertoar tas upp. Detta 
gäller även manliga traditionsbärare under 1800-talet för hur ser egentligen relationen män, 
text och repertoar ut?  
 
Ett annat förslag är att utgå från våra fyra kvinnor och vidare undersöka hur andra människors 
liv avspeglas i ballader. Resultatet kan bli ett helt annat än vad vi har kommit fram till. En 
annan idé är att utforska Hebbes relation till musik då hon helt klart har en större repertoar än 
vad vi här kunnat påvisa. 
 
Forskningen kring ballader har länge varit stor, men mer forskningen kring folks vanor av 
sjungande skulle kanske ge svar som är värdefulla för att förstå den starka relation som finns 
mellan vissång och människa. Att undersöka ballader som 1800-tals fenomen och ej som 
medeltida fenomen är också ett förslag då 1800-talet innebar stora förändringar för balladens 
muntligt förmedlade tradition. 
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Bilaga 1  
 
Kvinnornas repertoarer  
 
Anna Ehrenströms ballader 
Naturmytiska visor 4st 
Riddarvisor 11 st 
Kämpavisor 6 st 
 
Totalt 21 st 
 
SMB band 1 Naturmytiska visor 
 
SMB 13 De två systrarna Ehrenströms version s. 106.ff. I a, b 
TSB A 38 
DgF 95 
 
SMB 23 Havsfruns tärna Ehrenströms version s. 310. I 
TSB A 51 
DgF 380 
 
SMB 26 Herr Magnus och Havsfrun Ehrenströms version s. 389. AC 
TSB A 59 
DgF 48 
 
SMB 33 Styvmodern Ehrenströms version s. 463.ff. I a, b 
TSB A 68 
DgF 89 
 
SMB band 2 Legend visor, Historiska visor 
 
SMB band 3 Riddarvisor I  
 
SMB 86 Broder prövar syster Ehrenströms version s. 241.f. G a, b 
TSB D 90 
DgF 381 
 
SMB 93 Den Falska Tärnan Ehrenströms version s. 276.ff. K a, b 
TSB D 118 
DgF 266 
 
SMB 106 Brud i vånda Ehrenströms version s. 337.f. J 
TSB D 182 
DgF 277 
 
SMB band 4:1 Riddarvisor II 
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SMB 133 Kärestans död  Ehrenströms version s. 42.ff. 
TSB D 280 
DgF 458 
 
SMB 136 Fästmannen dör Ehrenströms version s. 60.ff. J a, b 
TSB D 284 
DgF 460 
 
SMB 138 Lisa och Nedervall Ehrenströms version s. 75.ff. a, b 
TSB D 288 
DgF 271 
 
SMB 140 Herr Peder och fru Malfred Ehrenströms version s. 109.ff. E a, b 
TSB D 291 
DgF 445 
 
SMB 163 Riddare Malkom fängslas för Häststöld Ehrenströms version s. 264. B 
TSB D 359 
DgF 336 
 
SMB 164 Herr Peders sjöresa Ehrenströms version s. 292. AE 
TSB D 361 
DgF 376 
 
SMB band 4:2 Riddarvisor II  
 
SMB 177 Per Svinaherde Ehrenströms version s. 88.ff. E a, b 
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SMB 178 Kerstin stalldräng Ehrenströms version s. 118.f. K 
TSB D 396 
DgF 267 
 
SMB band 5:1 Kämpavisor (nr 197 – 219) Skämtvisor I (nr 220 – 233) 
 
SMB 217 Ramunder Ehrenströms version s. 146. AB  
TSB E 139 
DgF 28 
 
SMB band 5:2 Skämtvisor II 
 
SMB 248 Bonden och kråkan Ehrenströms version s. 162.f. D 
TSB F 58 
 
SMB 258 Leja Tjänstepiga Ehrenströms version s. 300.f. D 
TSB F 72 
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Emma Eriksson & Christina Henriksson 
 
 
SMB 259 Käringen och hovmannen Ehrenströms version s. 319.f. B 
TSB F 73  
SMB 259 Käringen och hovmannen Ehrenströms version s. 321.f. C 
TSB F 73 
 
SMB 260 Tjuvarna Annas version s. 329. B 
TSB F 75 
DgF 386 
 
Halta-Cajsas ballader 
Naturmytiska visor 1 st 
Legendvisor 1 st 
Riddarvisor 3 st 
Skämtvisor 2 st 
 
Totalt: 7 st 
 
SMB band 1 Naturmytiska visor 
 
SMB12 Jungfrun förvandlad till Lind Halta-Cajsas version s. 91.f. H 
TSB A 30 
DgF 66 
 
SMB band 2 Legend visor, Historiska visor 
 
SMB 54 Den rike mannens själ Halta-Cajsas version s. 234.f. C 
TSB B 32 
DgF 105 
 
SMB band 3 Riddarvisor I  
 
SMB 92 Rosilias sorg Halta-Cajsas version s. 260.ff. D a, b  
TSB D 115 
DgF 265 
 
SMB 114 Trohetsprövningen Halta-Cajsas version s. 387.f. B 
TSB D 224 
DgF 252 
 
SMB band 4:1 Riddarvisor II 
 
SMB 138 Lisa och Nedervall Halta-Cajsas version s. 80.f. I 
TSB D 288 
DgF 271 
 
SMB band 4:2 Riddarvisor II  
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Kulturledarprogrammet   Ht 2005 
Musikvetenskap C-uppsats 10p 
Emma Eriksson & Christina Henriksson 
 
 
SMB band 5:1 Kämpavisor (nr 197 – 219) Skämtvisor I (nr 220 – 233) 
 
SMB band 5:2 Skämtvisor II 
 
SMB 240 Malins Prov Halta-Cajsas version s. 60.f. B 
TSB F 32 
 
SMB 243 Bonden och hans hustru Halta-Cajsas version s. 82.f. F 
TSB F 40 
 
Angels ballader 
Naturmytiska visor 5 st 
Legendvisor 1 st 
Riddarvisor 8 st 
Kämpavisor 1 st 
Skämtvisor 5 st 
 
Totalt: 20 st  
 
 
SMB band 1 Naturmytiska visor 
 
SMB 11 Linderormen Angels version s. 76. I  
TSB A 29 
DgF 65 
 
SMB 19 Agneta och havsmannen Angles version s. 207. A 
TSB A 47 
DgF 38 
 
SMB 22 Harpans Kraft Angels version s. 286.f. O 
TSB A 50 
DgF 40 
 
SMB 23 Havsfruns tärna Angels version s. 327. AG 
TSB A 51 
DgF 380 
 
SMB 33 Styvmodern Angels version s. 461. G 
TSB A 68 
DgF 89 
 
SMB band 2 Legend visor, Historiska visor 
 
SMB 42 Liten Karin Angels version s. 98.f. H 
TSB B 14 
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Kulturledarprogrammet   Ht 2005 
Musikvetenskap C-uppsats 10p 
Emma Eriksson & Christina Henriksson 
 
DgF 101 
 
SMB band 3 Riddarvisor I 
 
SMB 70 Herr Karl och Klosterjungfrun Angels version s. 25.f. O 
TSB D 37 
DgF 409 
 
SMB 93 Den Falska Tärnan Angels version s. 279.f. M 
TSB D 118 
DgF 266 
 
SMB 106 Brud i Vånda Angels version s. 338.f. J 
TSB D 182 
DgF 277 
 
SMB 120 Frillans Hämnd Angels version s. 406.f. G 
TSB D 239 
DgF 208   
 
SMB band 4:1 Riddarvisor II 
 
SMB 153 Sven i Rosengård Angels version s. 168. I 
TSB D 320 
DgF 340 
 
SMB 154 Den lillas testamente Angels version s. 189. G 
TSB D 321 
DgF 341 
 
SMB band 4:2 Riddarvisor II  
 
SMB 178 Kerstin stalldräng Angels version s. 117 .f. J 
TSB D 396 
DgF 267 
 
SMB 187 Dankungen och guldsmedens dotter Angels version s. 222. D 
TSB D 415 
DgF 245 
 
SMB band 5:1 Kämpavisor (nr 197 – 219) Skämtvisor I (nr 220 – 233) 
 
SMB 205 Sven Svanevit Angels version s. 40.f. E 
TSB E 52 
Dgf 18 
 
SMB 233 Bonddrängen och Jungfrun Angels version s. 353 .f. D 
TSB F 22 
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Musikvetenskap C-uppsats 10p 
Emma Eriksson & Christina Henriksson 
 
DgF 370 
 
SMB band 5:2 Skämtvisor II 
 
SMB 236 Tiggargubbens brud Angels version s. 15.f. F 
TSB F 26 
DgF 369 
 
SMB 238 Käringen på Havsbotten Angels version s. 42 .f. D 
TSB F 30 
 
 
SMB 241 Håkan Hök Angels version s. 64 .f. C 
TSB F 33 
 
SMB 245 Det underbara bältet Angels version s. 108.f. C a, b 
TSB F 46 
 
 
Hebbes ballader 
Naturmytiska visor 1 st 
Riddarvisor 2 st 
Kämpavisor 2 st 
Skämtvisa 1 st 
 
Totalt: 6st 
 
SMB band 1 Naturmytiska visor 
 
SMB 19 Agneta och havsmannen Hebbes version s. 207.f. B 
TSB A 47 
DgF 38 
 
SMB band 2 Legend visor, Historiska visor 
 
SMB band 3 Riddarvisor I  
 
SMB band 4:1 Riddarvisor II 
 
SMB 136 Fästmannen dör Hebbes version s. 64. M 
TSB D 284 
DgF 460 
 
SMB 143 Stolts Margareta drunknar Hebbes version s. 133. G 
TSB D 294 
 
SMB band 4:2 Riddarvisor II  
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Musikvetenskap C-uppsats 10p 
Emma Eriksson & Christina Henriksson 
 
 
SMB band 5:1 Kämpavisor (nr 197 – 219) Skämtvisor I (nr 220 – 233)  
 
SMB 205 Sven Svanevit Hebbes version s. 56. AA 
TSB E 52 
DgF 18 Hebbes version DgF IV s.748-749 
 
SMB 229 Mjölnarens dotter Hebbes version s. 290. AA 
TSB F 17 
 
SMB band 5:2 Skämtvisor II 
 
SMB 258 Leja Tjänstepiga Hebbes version s. 302. F 
TSB F 72 
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