
 

I mars 2008 arrangerades ett nordiskt balladmöte för forskare, utövare och pedagoger i Växjö. Bakom 
arrangemanget låg projektet Intermedialitet och den medeltida balladen, som är en del av Forum för intermediala 
studier vid Växjö universitet. Arrangemanget skedde i samarbete med Musik i Syd och finansierades av bidrag 
från Crafoordska stiftelsen, Riksbankens jubileumsfond, Svenska Akademien och Växjö universitet.  
 
Tanken med balladmötet var att skapa en mötesplats för personer från hela Norden som på något sätt arbetar med 
medeltida ballader. Det blev runt hundra personer som deltog, och under några hektiska men intressanta dagar gavs 
plenarföreläsningar, verkstäder, föredrag, balladmöten där publiken fick höra utövare sjunga och tala om ballader 
och konserter av olika slag. Arrangemanget gav tillfälle för alla med balladintresse att mötas, lyssna, dansa, 
diskutera och framföra ballader inför och tillsammans med varandra. 
 
En målsättning med den här webbantologin är att försöka spegla det som skedde under balladmötet. 
Bidragsgivarna hör alla till dem som aktivt bidrog som föreläsare, artister, forskare och pedagoger. En annan 
målsättning är att tillgängliggöra delar av den nordiska balladforskning som pågår i dag och att försöka visa på 
dess bredd. Med dessa båda förutsättningar som utgångspunkt bjöds alla aktiva deltagare på balladmötet in att 
delta i antologin – resultatet blev dessa sexton bidrag som alla anknyter till eller handlar om ballader. Bidragen 
utgör innehållsligt och vetenskapligt en mångskiftande samling. De flesta av artiklarna är skrivna av 
plenarföreläsarna och sektionsföredragarna. Några av bidragen kommer dock från utövare och pedagoger, vilket 
visar på områdets bredd och kreativitet. 
 
Antologin publiceras enbart på webben. Om du vill ha en snabb inblick över vad artiklarna handlar om, kan du läsa 
sammanfattningarna. Varje artikel kan också laddas ner som en pdf-fil. Alla bilder och illustrationer i artiklarna 
kan du klicka på och få upp i ett nytt fönster. De ljud- och filmfiler som finns i några av artiklarna kan enbart 
kommas åt via webben. I pdf-versionerna har vi markerat var de är placerade i texten. 
 
Till sist vill jag tacka alla dem som har bidragit till antologin. Jag vill även tacka Astrid Skoglund, Sigurd 
Kværndrup och Gunilla Byrman som korrekturläst de olika artiklarna och antologins webbredaktör Cecilia 
Johansson, som formgivit antologin på webben.
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Balladen som forskningshistorie og intermedial kunstform 
Sigurd Kværndrup 
 
Optakt 
Når jeg fortæller mine kolleger på Falster, den ø hvor denne aftens spillemænd 
og dansere i Falsterpiben kommer fra, at jeg arbejder i Sverige og forsker i bal-
lader, så mødes jeg med hovedrysten, ja latter. Er ballade da noget man kan 
forske i? De må sandelig have råd til det ”hinsidan”. Misforståelsen lader sig jo 
hurtigt opklare, og den siger noget om at begrebet ballade ikke er slået an i 
Danmark, hvor de kaldes folkeviser; men tilbage står man med eftertanken, for 
der har faktisk altid været ballade (dansk for ”bråk”) i folkeviseforskningen: 
Hvis det ikke var om visernes alder, så om de har været danset. Hvis man ikke 
skændtes om en vis vise var dansk, svensk eller norsk, så kunne man jo disku-
tere om genren stammede fra overklassen og sank nedad til folket, eller om den 
tværtimod bestod af folkelige sange som adelen havde overtaget. Nogle mente at 
de tolinjede viser var de ældste, andre at det var de firelinjede. Og så fremdeles. 
Ser man ud i verden er billedet det samme: vrøvl og ballade, mangel på konsen-
sus og nationalistiske standpunkter karakteriserer også meget af den internatio-
nale balladeforskning i forrige århundrede. Hvorfor? 
 
Første afsnit 
Der er givetvis en række årsager: Fra midt i 1800-tallet blev indsamlingen og 
publiceringen af balladerne et vigtigt led i opbygningen af de nationale moders-
målsstudier. En af de første danske professorer i nordisk filologi var Svend 
Grundtvig som også var pioner i balladeforskningen og som grundlagde udga-
ven Danmarks gamle Folkeviser. Hvordan man forstod folkevisen socialt og hi-
storisk, blev et væsentligt element i den stærke nationale selvforståelse, som 
formedes i de samme årtier af 1800-tallet. Selv om balladen er en paneuropæisk 
kunstform, gik der både politik og nationale modsætninger i forskningen lige fra 
starten. Det kunne f. eks. være forbundet med national prestige at datere folkevi-
ser meget tidligt, ja, gerne til den grå oldtid. 

Stort set alle i balladeforskningen er enige om at balladen som kunstform er 
skabt i middelalderen; det er en oral genre der først blev skriftliggjort i renæs-
sancen, dels gennem optegnelser, dels gennem flyveblade og endelig med po-
pulære bogtryk, som Anders Sørensen Vedels Hundredvisebog, 1591. På den 
måde kompliceres balladestudiet af at vi normalt har en oral fase, næsten uden 
kildemæssige spor, en semilitterær fase (eks. Vedel) og en litterær fase; og 
imellem disse tre faser er der betydelig usamtidighed fra land til land. 

Datering af orale genrer er altid – som David Buchan engang bemærkede det 
(1978:100) – ”a slippery subject”! I balladens tilfælde bliver det særligt ”slip-
pery”, fordi man i middelalderen havde principielle indvendinger imod at bruge 
kostbart pergament på at optegne ballader. Dante Alighieri giver i sin De vulgari 
eloquentia (”Om folkesproglig digtning”) en meget vigtig nøgle til at forstå 
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hvorfor balladetekster ikke er blevet optegnet i middelalderen. Han sammenlig-
ner ”ballata” med ”canzones” og fremhæver at den senere genre er finere end 
”ballata” og derfor skrives ned af ”bogens venner”. Det skyldes at canzonen har 
en tekst som kan stå alene, mens balladen skal støttes af ”plausores” (dansere og 
klappere) for at blive fremført.1 Balladen er med andre ord intermedial, og i 
Dantes optik, som er inspireret af Aristotelisk æstetik, er den derfor af ringere 
værdi end en rent poetisk tekst. 

For at samle op: igennem balladerne taler en gammel kultur på sit eget fasci-
nerende sprog direkte til os i dag, men gennem mellemmænd og -kvinder. Meget 
af balladen i forskningen hænger sammen med de vanskelige kildeforhold og til 
syvende og sidst med et stort engagement i denne kunstform, dens musik- og 
tekstverden. Emnet er så vigtigt, derfor bliver modsætninger nemt store. I vor tid 
forekommer det mig på den anden side ganske futilt at spilde kræfter på at 
skændes om, hvorvidt balladen nu stammer fra 1100, 1200, 1300 eller måske fra 
1400-tallet. Kunstformen er i Norden bevidnet gennem de mange spor dens 
sprog og formelskat har afsat i den svenske ridderroman Ivan Lejonriddaren fra 
1303, en oversættelse fra franske vers og norsk prosa til fornsvenske knittelvers. 
Dermed bliver 1300 en terminus ante quem for balladens sprog i Norden, og 
meget mere lader der sig sådan set ikke sige om den sag.2 Hvad jeg under ingen 
omstændigheder finder frugtbart, det er en nylitterær amerikansk trend, som en 
overgang også var ganske dominerende på Københavns Universitet. Den tryl-
lede hele balladens orale forhistorie bort og hævdede at ingen viser var ældre 
end deres ældste optegnelse. Måske nok filologens drøm, men folkloristens ma-
reridt. Og hvor står litteraturvidenskaben? I Sverige protesterede Karl Ivar Hil-
demann (1985) vildt og inderligt, andre steder bredte sig en dyb forvirring. 
Denne afspejles på en fin måde i den gode introduktion til folkevisestudiet ved 
Jens Anker Jørgensen, Jorden og slægten (1976). Årsagen til den ekstremt sene 
datering er en kombination af gode og mindre gode motiver: Blandt de gode 
hørte et behov for at gøre op med den tidlige balladeforsknings nationalt motive-
rede overdrivelser. Blandt de mindre gode et illegitimt behov for at hævde at 
balladernes sprog ikke måtte tilhøre middelalderen, i hvert tilfælde ikke den 
danske. 

 
Teori forenet med praksis 
Selv om der er meget hos pionererne som må henregnes under romantiske fejl-
kilder, så er der også noget at tage med fra den tid: romantikernes og de første 
folkloristers herderske interesse for folket og for de ’urgamle traditioner’ det 
trofast traderede, betød at datidens balladeforskere som regel fik ’jord under 
neglene’, de fik erfaringer med den levende ballade ved at optegne efter sangere, 
ja, man kan sige at folkemindeforskerne i 1800-tallet opdagede vigtigheden af 
feltarbejde længe før Bronislaw Malinowski knæsatte dette som standarden for 
videnskabelig etnografi. Men deres erfaringer sagde dem at balladen var en 
døende kunstform, for deres typiske meddelere var ældgamle, ofte fattige men-
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nesker. Svend Grundtvig brugte udtrykket at visse viser var blevet reddet fra 
glemsel og undergang ”som en brand af ilden”, dvs. i yderste øjeblik. 
De første folklorister grundlagde således det syn på folketraditioner, at de så vidt 
muligt skulle studeres i en levende forening af teori og praksis. Det er den vi i al 
beskedenhed forsøger at genoplive på denne balladekonference. Det var en en-
hed som gik tabt i det tyvende århundrede, bl.a. fordi initiativet overgik til litte-
raturvidenskaben, men også fordi folkloristikken mistede noget af sin betydning, 
efterhånden som de gamle traditionsbærere uddøde. De typiske balladestudier i 
forrige århundrede handler derfor enten om teksterne eller om musikken; der 
findes meget lidt som forstår balladen som et ord-tone-kunstværk. På den 
baggrund bliver en intermedial tilgang til balladerne en fornyelse. Og den ven-
der vi tilbage til, men først nogle hovedtræk af balladeforskningens internatio-
nale historie. 
 
International balladeforskning 
Den amerikanske balladeforsknings grundlægger, Francis B. Gummere (1855–
1919), var elev af Francis James Child (1825–1896) som udgav de engelske og 
skotske ballader med gode råd fra Grundtvig; Gummere havde ikke meget 
forstand på musikken, men som Harward-forsker fastholdt han feltarbejdet. Han 
lærte dansk, besøgte Færøerne og blev fuldstændig overbevist om at balladen er 
en oprindelig dansevise. Han anså fænomenet incremental repetition (udvidende 
gentagelse) og balladens typiske vekslen mellem ”leaping and lingering ” for 
stærke indicier på at kunstformen var opstået som kollektivt improviserede 
sangdramaer i dansefællesskaber. Det episke element betragtede han som se-
kundært. 

Så markante teorier måtte nødvendigvis modsiges og det blev de virkelig 
også. Den der skabte balladen var Louise Pound (1921), som fik en længere dis-
kussion mellem kommunalister og individualister op at stå. Pound brød sig ikke 
om danseteorien, og hun brugte sin afhandling på at forsøge at modbevise 
Gummere på dette punkt: balladen har ikke noget med dans at gøre, og da slet 
ikke kollektiv dans. Lige siden har litterater skændtes om dette, og man har lidt 
på fornemmelsen at teoridannelsen er proportional med danselysten. Pound har 
én meget fin iagttagelse, og det er at de ældste ballader i England-Skotland har 
kirkelig tematik, og hun afrunder sin vasse kritik med at opstille den teori at 
balladerne er frembragt af digtere med tilknytning til kirken. Det tror jeg kan 
rumme noget rigtigt. Men Gummere var lagt død i lang tid. 

Diskussionen i USA endte i stedet med en slags kompromis i Gordon Ge-
rould’s forfatterskab, især med The Ballad of Tradition fra 1937, hvor løsningen 
på striden ligger i formlen ”individuel creation – collective recreation”. Gerould 
anså den episke sang for primær, dansen som en sekundær udvikling (altså mod-
sat Gummere). Fra Gerould går udviklingen i balladeforskningen fra en bagud-
vendt, traditionsfikseret position til procesteorier, hvor balladen skabes, også af 
andre sangtyper i en kollektiv reproduktionsproces, fra sanger til sanger, i en 
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levende traditionskæde. Den i Danmark bosatte, engelske balladeforsker Tho-
mas Pettitt (1994) kalder denne proces for ”the balladmaschine”, og Pettitt gen-
nemgår forskellige empiriske eksempler på hvordan denne ”maskine” virker. 

Disse procesteorier foregreb vel på visse måder den såkaldt oral-formul-
ariske teori, men manglede måske den præcise forståelse af, hvordan ballade-
processen faktisk gik for sig. Det mente balladeforskerne at lære sig gennem 
Milman Parrys studier og ikke mindst med hans elev, Albert Lords hovedværk 
The Singer of Tales (1960): Det skildrer sydslaviske epossangere der i 1920’erne 
komponerede deres lange epos i levende performance foran et medlevende pub-
likum; derved mente Parry at have løst ”den homeriske hukommelsesgåde”: At 
fremføre et flere tusind linjer langt epos er ikke resultatet af at værket er lært 
udenad, men beror på en musikalsk kompetence der er grundlagt i barndommen 
med indøvelse af violinspil, formler og substitutions-systemer, af temaer og ’sto-
rylines’. Parry definerede formlen i den homeriske epik således: ”a group of 
words which is regularly employed under the same metrical conditions to ex-
press a given essential idea” (Parry 1930:80). Altså en formel er en gruppe af 
ord som hyppigt anvendes til at udfylde den samme plads i metret for at ud-
trykke en vigtig ide. Hvis en formel anvendes hyppigt, er det fordi der er et stort 
behov for den. Perry ville bevise at de homeriske eper var orale kunstværker, 
fremført ved en form for improvisation, til den ende brugte han statistik. 

Parry og Lords erkendelse af visse skriftløse kulturers høje niveau havde 
virkninger langt udenfor det orale kulturstudie; en proces begyndte der proble-
matiserede synet på forholdet mellem oralitet og litteraritet som et rent fremsk-
ridt (på mange måder en indsigt der blev paradigmedannende for kritikken af 
(post)-kolonialismens udviklingsstrategier). Mens det litterære system siden ro-
mantikken havde prioriteret kunstværkets organiske enhed, blev det nu muligt at 
se det orale værks styrke i dets pluralitet og variabilitet. Vi ser lidt nærmere på 
diskussionen af den orale teori efter The Singer of Tales. 

 
Nogle hovedtræk af diskussionen om oral-formularisk teori: 
Når oral poesi er karakteriseret ved formler, er al formeldigtning så også oral? 
Den aldrende Lord (1986) ser tilbage på mange bekræftelser heraf, i en succe-
shistorie der også omfattede nordiske bidrag, hvoraf vi har den glæde at have en 
af bidragsyderne med os i dag, nemlig professor Lars Lönnroth. I 1976 analyse-
rede Lönnroth Njals Saga som oralt kunstværk og i 1978 udgav han Den dubbla 
scenen som formidler den orale teori gennem populærvidenskabelige introduk-
tioner og spændende tekstanalyser, ”från Eddan till Abba”. Men ikke alle var 
enige med Lord. Ruth Finnegan (1977) fremhævede det litterære element i oral-
kulturerne (den islandske f.eks.), og gav klare modeksempler til Lord på memo-
rering, endog gennem generationer, og det gælder især for de oldindiske vedaer. 

Forholdet mellem mellem epos og ballade kommer også til udtryk i den 
forskning der er påvirket af Parry og Lord: Der er en stigende tendens til at be-
tone ligheden mellem disse to episke kunstformer, tydeligst hos Paul Zumthor i 
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Oral Poetry (1990). Begge steder foreligger en ide, udkrystalliseret i et tema el-
ler en temarække; sangeren benytter sig af tidligt indlærte formler for at realisere 
denne række, sikkert også gennem memorering. Begge genrer er normalt ano-
nyme og orale, både i komposition, overlevering og fremførelse; begge steder 
’mangler’ en fikseret, ’korrekt’ version af værket. Zumthor fremhæver dog også 
(fejlagtigt) den forskel, at alle kendte epossangere er mænd, mens der forekom-
mer kvindelige performere i den kortere kunstform. 

Ser man på selve balladeforskningens reaktion på The Singer of Tales, så 
fortæller William B. McCarthy i The Ballad Matrix (1990) om sin generations 
begejstring for værket, der satte ny gang i balladestudiet: Var disse gentagne kli-
cheer da formler som balladesangeren havde brugt til at improvisere deres sange 
over? Det mente Lord-tilhængerne. David Buchans The Ballad and the Folk 
(1972) står som et hovedværk i denne forskning, selv om en af dens grundanta-
gelser, at den udvalgte sangerske, Mrs. Brown of Falkland, var en ægte singer of 
tales, er blevet problematiseret. Mens improvisationsteorien udsprang af begejst-
ringen over Parry og Lord, så er den almindelige opfattelse i dag at kortere 
tekster i den orale kultur fungerer gennem memorering. Men der er ikke enighed 
om det. 

Thorkild Knudsen, den danske folkemusikforsker som døde i sommeren 
2007, repræsenterer et kompromis mellem Lord og skeptikerne. Det er resultatet 
af at han har oplevet balladesang blandt ”de gamle” (især på Hebriderne og i 
Bretagne): Knudsen konstaterer at de fleste balladesangere memorerer, men 
store sangersker som Agnes Lyle, Ingierd Gunnarsdotter og Sidsel Jensdatter er 
eksempler på at ’improviserende’ balladesangere virkelig også findes. Og når 
disse sangere var i stand til at producere nye versioner foran en lærd samler, 
hvor meget mere ville en virkelig performance foran et medlevende publikum da 
ikke kunne inspirere sådanne ’improvisatorer’? 

Den procesbaserede balladeforskning har været meget vigtig i det tyvende 
århundrede, men har ikke løst alle problemer. Den næste fase vender interessen 
mod det performance-orienterede studie. Lars Lönnroths begreb ”den dobbelte 
scene” udbygger Parry og Lord med en performance-teori, der også kan finde 
anvendelse på middelalderlige tekster. En fordobling af den orale scene forelig-
ger under en performance hver gang fortællingen foregår på det samme eller et 
lignende sted hvor performeren fremfører sin fortælling. 

John M. Foleys kritiske revision af The Singer of Tales (1995) bringer 
mindre fokus på teknik og mere på traditionen i dens samspil med konteksten, 
og dermed på det kvalitative ved oral kunst. Det har konsekvenser for tolkning-
sarbejdet, som mere bliver en meddigtende genskabelse af værket, end litterær 
analyse. Foleys kernebegreb er word-power, dvs. opladning af situerede ord. 
Desuden introducerer han tre analytiske begreber, register, kommunikativ øko-
nomi og performance arena: det betyder dels fremførelsesfora, hvor kunstnerisk 
udfoldelse kan forekomme uden at degenerere til en repetitiv begivenhedsserie, 
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dels den forventningshorisont inden for hvilken teksten gennem fremførelse bli-
ver til et værk. 

 
”Marsk Stigs Døttre”. Tiggerscenen 
I min disputas Den østnordiske ballade (2006) giver jeg et eksempel på en sådan 
meddigtende læsning af ”Marsk Stigs Døttre” (på svensk ”De Bortstulna Ko-
nungadöttrarna”, SMB 195), og jeg rekonstruerer en upåagtet, men vigtig per-
formance arena som jeg kalder tiggerscenen. Det stærkeste signal for den ydre 
tiggerarena ses i stevstammen, der her lader tiggende børn erklære sig som 
bortførte eller forældreløse. Visen er bl.a. blevet sunget af Mette Marie Jensdat-
ter, der både lærte at synge ballader og at tigge af sin mor som ’trak’ på sin vej 
gennem landet (dvs. lod sig prostituere). 

Der kan altså være en sådan kongruens mellem ydre og indre performance 
arena, men de der behøver langt fra altid at være det. En ballade der begynder 
med en dansescene på grønnen vold kan være brugt til dans i det frie, men også 
på andre måder. Hvad man kan sige er at de indre performance arenaer i balla-
derne med en vis sandsynlighed afspejler deres brug, generelt set, men ikke 
nødvendigvis i det specifikke tilfælde. 

 
Opsamling 
Til slut kan vi opsamle nogle elementer i den orale teori, som forekommer an-
vendelige i balladeforskningen: balladen har som eposet et traditionsreservoir, 
som mangler en del beskrivelse, og den benytter sig af formler. Tyskeren Otto 
Holzapfel var den første til at videreføre inspirationen fra Parry og Lord i Nor-
den: I Det balladeske (1980) skelner han mellem ornamentale og episke formler, 
sidstnævnte kan gemme en hemmelighedsfuld betydning: Holzapfels resultater 
videreførtes i Flemming G. Andersens studie i skotsk balladesang, Common-
place and Creativity (1985), og af Vibeke A. Pedersen i ”Formler i Dronning 
Sophias Visebog” (2001), der indførte en fin skelnen mellem statiske og dyna-
miske formler, hvor de dynamiske ligeledes har en foregribende funktion i 
handlingens udvikling.  

Også temabegrebet er nyttigt i balladeforskningen, men har ikke altid været 
anvendt, så det passer til længere østnordiske viser: Mens eperne er opbygget på 
baggrund af et tematisk skelet, så er balladen dels styret fra et ideplan, dels ud-
foldet gennem en række af dramatiske scener. Den syv scener lange østnordiske 
vise rummer ikke mindre end fem potentielt katastrofiske felter; de er således 
ikke som hævdet af Ruth Finnegan (1977:10) og mange andre koncentreret om 
en enkelt episode. Sven-Bertil Jansson viser bl.a. også i Den levande balladen 
(1999), at den sceniske opbygning er meget afgørende for om balladen bliver 
lang eller kort. 
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Andet afsnit. Intermedialitet 
Indledning 
Hvad er det egentlig der gør ballader så spændende at de både har kunnet optage 
en væsentlig plads i det 19. og 20. århundredes humanistiske forskning og over-
levet på Færøerne, såvel som ”på estraden”? Har det noget at gøre med balla-
dens mediemæssige kompleksitet? I så fald er det i orden at komplicere den i 
forvejen komplicerede situation med en diskussion af balladen i lyset af de in-
termediale teorier og analyser, som bl.a. udføres her på Växjö universitet. Balla-
deforskningen belærer os om at balladen ikke bare er tekster, men sange. 

De forener to såkaldte medier, tekst og musik. Iørn Piø understreger gang på 
gang i sin Nye veje til folkevisen (1985) at balladerne er en gammel måde at 
synge-fortælle på, og han mente at denne kompetence var en markedskunst, 
skabt af omvandrende gøglere og spillemænd (legere) i senmiddelalderen, dog 
samtidig med at også landsbyernes bofaste sangere bidrog (derimod ikke en 
eneste adelsdame, nej, de overtog først arven fra folket i renæssancen). 

Javel ja, men jeg har læst og hørt mange lyriske sange fra middelalderen, 
ofte med skøn musik – af adelig herkomst i øvrigt. Disse sange er præget af en 
sødmefuld ekspressivitet, en sær uskyld og en enorm følsomhed både i tekst og 
musik. Men de er ikke så spændende som balladerne, og de når også kun sjæl-
dent uden for en snæver publik af specialister i dag. 

Fra anden mediemæssig side har vi en rig episk fortællekultur, i litterær form 
hos Boccacio, Chaucer og Marie de France, men i folkeeventyrets verden givet-
vis også med oral baggrund. I Sydeuropa kan disse episke småformer som no-
veller ret nemt blive omskabt til små episke ballader med masser af formler; i 
denne del af Europa er balladen nemlig ikke strofisk men stikisk, dvs linjepoesi, 
som i forhold til de nordlige former har et meget mere beskedent islæt af direkte 
tale. Men den nordisk-angelsaxiske ballade, både de vestnordiske kvad og de 
østnordiske viser, er noget mere end transmedierede fortællinger, de er selv et 
sammensat medium hvor dramatiske scener spiller en meget stor rolle. Således 
er mange gamle ballader som er optegnet i renæssancen komponeret i syv dra-
matiske scener med spændende replikker og flere katastrofiske højdepunkter; 
man kan sammenligne dem med tableau-stilen som findes i kirke- og bogmaleri-
erne siden den tidlige middelalder. Her skimter man således yderligere to me-
dier, drama og måske billedkunst. Det berettiger til at kalde den nordiske ballade 
for en hybrid kunstform, hvis intermediale inriktning er med til at skabe kunst-
neriske udtryk som har vist sig langtidsholdbare. 

Men lad os se lidt nærmere på hvad et medium er og dermed på hvordan in-
termedialitet kan forstås: 

 
Medium og intermedialitet 
Mediebegrebet blev af den canadiske pioner Marshall McLuhan i værket Un-
derstanding Media – the Extensions of Man fra 1964 gjort så bredt det overho-
vedet kunne lade sig gøre. Ifl. McLuhan er ”medium” nemlig alle former for 
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”extensions of man”, dvs. forlængelser af menneskelig formåen. Ikke blot bo-
gen, maleriet, radioen og andre elektroniske medier er en extension af mennes-
kets naturgivne formåen, det er hjulet, kappen, huset og broen også. Hans 
provokerende slagord var: ”The medium is the message”. McLuhan slår også 
fast at medier er ”make happen”-agenter, ikke ”make aware”-agenter; men netop 
i hybrid-situationen hvor to medier støder sammen med et brag eller forenes 
søsterligt, opstår der både ny energi og et privilegeret øjeblik af erkendelse, af 
inter-medial ”make aware”. 

McLuhans udmærkede intermediale hovedeksempel er mødet mellem en oral 
og en litterær kultur: at give et menneske ”et øje for et øre” gennem mediet fo-
netisk litteraritet er formentlig den mest radikale eksplosion som kan hænde i 
nogen socialstruktur (1964:49). Hovedpointen i kapitlet ”An Eye for an Ear” er 
at det fonetiske alfabet, som genudbredtes i middelalderen, var helt essentielt for 
overgangen fra den lokale stammekultur til det civilicerede europæiske retssam-
fund. Ser man bort fra det bogvæsen, som kirken selv førte med sig til Norden 
allerede siden 800-tallet, så var det faktisk lovhåndskrifter der først blev produ-
ceret i større mængde, ikke til almen oplysning men som et helligt pant på de 
skriftkyndige tingmænds autoritet. 

Samtidig med at McLuhan skabte røre var interart studies kommet på dag-
sordenen. I 1960’erne udviklede Steven Paul Scher sine musik- og tekststudier 
til et egentligt intermedialt felt, og lige fra starten var det verbal music som stod 
i fokus, sammen med studiet af ekfrasen, tekstlige repræsentationer af billeder. 
Werner Wolff definerer i forlængelse af Scher medium således i sin The Musi-
calization of Fiction. A Study in the Theory and History of Intermediality 
(1999): 

 
[M]edium could be defined […] as a conventionally distinct means of communication, 
specified not only by particular channels (or one channel) of communication but also by 
the use of one or more semiotic systems serving for the transmission of cultural ‘messa-
ges’. […] ‘[I]ntermediality’ can therefore be defined as a particular relation […] between 
conventionally distinct media of expression or communication. (Wolff 1990:35 ff) 
 

En vigtig form for intermedialitet er således omsætning af et medie til et andet 
semiotisk system, f.eks. billede til skrift, men der findes andre former. Wolffs 
definition af intermedialitet har sin styrke og begrænsning deri at den har den 
nyere tids europæiske kultur (bl.a. Lessings æstetik) som sit udgangspunkt, med 
veldefinerede kunstformer der kan interagere, men også fungere som selvstæn-
dige medier. Vender vi os nu imod middelalderen så er Wolffs definition ikke 
specielt operativ. De fleste kunstneriske udtryksformer i middelalderen blev per-
formet i direkte kontakt med et publikum der endda i mange tilfælde selv med-
virkede aktivt, således i det simultan-sceniske drama som begyndte i kirkerne og 
efterhånden rykkede udenfor på byernes torve. Det var medier i umiddelbar fy-
sisk kontakt med et publikum og samtidig var de ’født intermediale’: Tænk på 
kirkemaleriet som omsætter bibelske tekster og folkelige legender i det ikoniske 
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medium, på gøgleren som udtrykker sig simultant gennem mime, musik, gestik 
og tekst og ikke mindst på balladen. Kirkerummet, der især i katedralerne fore-
nede mange forskellige medier til en storslået helhed, er ligesom bogen et mere 
moderne medium der er skabt med en meget mere udviklet teknologi end de 
umiddelbart fysiske midler. 

Omvendt er problemet med McLuhans mediebegreb at dets generaliserings-
niveau er så højt at ”medium” kommer til at ligne middelalderens begreb for 
Ars, der også omfattede hjulet og kappen, huset og broen – alt det som mennes-
ket kunne føje til Natura, til skaberværket. Begrebet medium fandtes dog også i 
middelalderen: 

I det tolvte århundrede spredtes den folkesproglige liber (bog) over hele Eu-
ropa og kom så småt også til Norden i det trettende. Bogen er jo et typisk mas-
semedium, men det er et talende faktum at ”en bog” i de ældste kilder ikke er 
noget man læser i, den forstås udelukkende som et helligt klenodie man kan 
bruge til at aflægge éd på foran et alter. Med andre ord blev bogen også forstået 
som et ”medium”, nemlig en bro til guddommen, der gav eden alvor og hold-
barhed. Den middelalderlige betydning af medium er noget som slår bro mellem 
to yderpunkter, menneske og Gud, konge og tjener. Ordet betyder på latin midte 
og det er beslægtet med at formidle: Jomfru Maria blev kaldt alle dyders Medi-
atrix. 

Intermedialitet kan man således anvende om middelalderkunst på to måder, 
dels om det forhold at én kunstform (et medium) transponeres til et andet me-
dium – og dermed til et andet tegnsystem3 – dels at to medier smelter sammen til 
én bro, én udtryksform.4 Begge typer af intermedialitet kendes fra balladens ver-
den: 

 
1. Extra-kompositional intermedialitet 
Fra historieskrivning til ballade: Det færøske kvad ”Ormurin langi”, navnet på 
den norske kong Olaf Tryggvassons skib, er en intermedial transposition af 
Snorri Sturlusons beretning om slaget ved Svolder år 1000 i historieverket 
Heimskringla; det ligner til forveksling et middelalderkvad, men er digtet af 
bonden Jens Chr. Djurhuus, som levede fra 1773 til 1853. Kvadet kom straks i 
mundtlig brug, blev danset og optegnet første gang i 1819 på Sandø; trykt blev 
det da Svend Grundtvig og Jørgen Bloch udgav Föroya kvädi omkring 1880. Da 
var det blevet folkeeje og meget få vidste at det ikke var autentisk poesi fra mid-
delalderen. 

På lignende måde har skriftlige medier som legende, novelle og roman, til ti-
der med orale mellemled (f.eks. Boccacios ”Griseldis”-novelle), kunnet transpo-
neres til ballademediet. Dette gælder især for den vestnordiske gren af den nor-
diske ballade, som jeg i min disputats foreslår man kalder for kvad. De har et 
forlæg, men meget ofte i faktiske historiske begivenheder, modsat i den østnor-
diske vise som er en fiktiv kunstform, der normalt ikke har noget ydre forlæg, 
men skabelonagtig (schablonliknande) aktantstruktur og fortællemodus. 
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Ballademotiver som kordans eller ringdans er også blevet transponeret til 
andre medier, især til billedmediet: Glædesfuld kordans i Himlen findes som 
kalkmaleri fra ca. 1325 i Ørslev kirke på Sydsjælland, Danmark: En åben kæde 
danser kordans foran Kristus og jomfru Maria som symbolsk forenes i det hel-
lige bryllup. Billedet konnoterer særlig klart til balladens univers, for på den 
tilstødende væg har maleren gengivet scener fra den høviske riddervises motiv-
verden. Den store tysk-svenske maler Albertus Pictor (ca. 1440–1507) har malet 
ringdanse i tre uppländske kirker:5 I Husby-Sjultolft (ca. 1480) er der især tale 
om en lignende glædesdans, og anledningen er at Maria tilbeder det nyfødte Je-
susbarn i krybben, mens engle omkranser hans leje. Imens danser hyrderne ring-
dans til sækkepiber udenfor på marken hvor de vogter deres hjord. 

 

 
Balladedans i himlen; øverst det hellige bryllup mellem Kristus og den himmelfarne Maria. 
Örslev Kirke, Sydsjælland, ca. 1325. Foto: Tommy Olofsson. 

 
Den kirkelige kordans må være én af balladedansens kilder, men er næppe den 
eneste, og med tiden vendte den katolske kirke sig imod kunstformen. Det bør 
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imidlertid ikke få forskningen til at glemme at denne gamle intermediale kunst-
form også havde en plads i kirkerummet. Det kan bl.a. bidrage til at man kan 
forstå hvorfor så mange ballader internationalt set hører til legendevisegenren, 
som naturligt nok er endnu rigere bevaret og optegnet i den katolske del af Eu-
ropa end i Norden. 
 
2. Intra-kompositionel intermedialitet  
Denne form karakteriserer den østnordiske ballade, og dette at to eller flere me-
dier er smeltet sammen kan både ske åbenlyst og skjult. Det er jo åbenlyst at 
tekst og musik går hånd i hånd som krop og sjæl; men hvis man betragter teks-
ten som balladens krop, da forholder det sig sådan at sjælen følger kroppen, den 
er som Thorkild Knudsen sagde, en ”model”, og den føjer sig smidigt efter 
tekstens behov; de er defineret af at balladen er elementære ”rim”, formet over 
rytmiske fireslagsrækker. Balladens melodi kan derfor variere efter antallet af 
stavelser, men ud fra en grundmodel, og den kan naturligt nok variere fra sanger 
til sanger, ofte således at hvert distrikt havde sin egen variant af melodien. 
 
Kordansen 
Ballader er ikke bare blevet danset i nyere tid, den svenske historiker Olaus 
Magnus beretning om kordanse Sankt Hans aften i sin Historia om de Nordiska 
Folken (1555) er en af de bedste kilder til gamle ringdanse. Men kordansen 
forsvandt de fleste steder i den protestantiske epoke hvor fromhed visse steder 
kom i et modsætningsforhold til al form for dans. Man ser det tydeligt når man 
både kender de gamle danske og de yngre svenske optegnelser, at jo før en given 
ballade er optegnet, desto flere tydelige tegn på dans kan man finde; der er såle-
des ca. 50 danske balladetyper som rummer dans, enten som del af handlingen 
eller med fatisk funktion i omkvædet. Zumthor og Foley har begge den vigtige 
pointe fra mange forskellige casestudies at konteksten integreres i den orale 
fortælling gennem en ”circumstantial discource”, så man kan roligt stole på at 
dansen har sat sig sine spor. Thorkild Knudsen ser dog især melodiernes tendens 
til seksslags-rytme, velegnet til branle simple, som det bedste argument for at 
balladen også var en dansevise. I disputatsen anfører jeg en speciel dansebal-
lade, ”Indtagelsen af Riberhus” (DgF 147), også som støtte til Gummeres teori 
om at ballader er blevet improviseret kollektivt i dansegrupper; eksemplet viser 
tydeligt at hans vilde teori kan være relevant – i visse tilfælde i det mindste. 
 
Ballade og billedkunst 
I min disputats’ fjerde del karakteriserer jeg balladens æstetik. Her argumenterer 
jeg for at også et skjult medie spiller en vigtig rolle for balladens æstetiske sær-
præg, nemlig billedkunst. Åbenlys brug af billedkunst ses blot i en håndfuld 
ballader, nemlig udover ”Marsk Stigs Døttre” i ”Esbern Snare”, en vise der er 
udbredt i hele Norden:6 To adelsmænd taler om at den ene vil gifte sig med den 
andens datter, men det vil han ikke fordi hun ikke lever op til jomfruers kvalifi-
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kation nummer ét, at skære og sy, i stedet sender hun ”alle sine søm udi by”. Da 
det kommer til stykket – for hun vil jo gerne giftes – viser det sig at hun tværti-
mod er en sand mester i at skære og sy. Hun syr sin negative bejler en kjortel så 
han ikke kan afvise hende, og den udbroderer hun med balladeske billeder, så-
som roser og liljer, en herre med dragen sværd, en snekke mod den stride strøm, 
”en ridder og en jomfru trøst” pryder hans bryst, i hans ermekrans ”femten jom-
fruer i en dans”, osv. Hver version har nye billeder, alle taget lige ud af balla-
dens eget repertoire – eller er det mon ikke omvendt? Det argumenterer jeg for i 
min disputats, bl.a. ved at demonstere hvor mange af visernes indledende scener 
der også kan findes i datidens billedkunst. 

Man må således medtænke billedkunst og tableauskildring i balladen som 
intermedial kunstform. Denne billedlighed kan erkendes gennem formgivne 
mønstre, som især fremstiller hverdagssituationer i balladens introduktionsfelt, 
før handlingen for alvor går i gang i centralfeltet. Fra denne billedverden udgår 
meget ofte den østnordiske ballades fiktive handling. Med udgangspunkt i hver-
dagsmønstret kan tilhørerne bevæges, også meget langt væk, geografisk i de 
lange romanviser, til den magiske andenverden i trylleviserne, og ud i helt uo-
verskuelige menneskelige forhold i ridderviserne. Handlingen er som regel 
overskridende, amoralsk, til tider vild, om end ikke helt uforudsigelig; for under 
billedet hviskes der om skjulte eller mulige katastrofer, signaleret ved indholds-
fyldte formler som ”ude ved aa”. 

 
Tredje afsnit. ”Herr Töres döttrar” – Jungfrukällan 
Den legendevise, som var forlæg for Ingmar Bergmans Oscar-belønnede film 
Jungfrukällan 1960, begynder netop ’ude ved aa’, men kun når den svenske 
Ødipus-version af handlingen udspiller sig på dansk mark: 
 

Herr Ture han boede sig ude ved aa, 
– Forinden den Norgelands ø. – 
Han havde tre sønner baade liden og smaa. 
I silke drager de roser. 
(DgF 338 K 1, sunget af Kristense Kristensdatter til Ewald Tang Kristensen i 1890.) 

 
På typisk balladevis, og specielt når en vise begynder ’ude ved aa’, udvikler 
handlingen sig fra en hverdagssituation ud i en meget dramatisk, nærmest panisk 
fase, med voldtægt og mord, for at ende med en form for forsoning, kontrakt-
indstiftelse kalder jeg det. I Sverige begynder den samme vise sådan her: 
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Thöres döttrar i Wänge, 
– Kåller war theras Skough 
Dee sufuo een stund för lenge. 
– mädan Skogen han löfgas. 
(SMB 47 A, optegnet ca. 1670 efter bonden Pehr Jonsson i Kärna socken.) 
 

Formlen ’ude ved aa’ anvendes ikke så ofte i Sverige, men noget af den samme 
uhygge og dæmoni som visen udfolder kan man se i det første omkvæd, ”Kold 
var deres skov”. Visen fortæller om Herr Töre som har seks børn, tre drenge og 
tre piger; i visens forhistorie, som bare findes i visse versioner, spås det Herr 
Töre at drengene skal forårsage pigernes død, derfor sætter han dem ud i bjer-
gene. Men som i Ødipus-legenden medfører dette blot at de bliver fremmede, og 
netop i egenskab af wallaremän, dvs fredløse skovrøvere, bliver de deres søstres 
voldtagere og mordere, da disse er på vej gennem den øde skov til kirke, lidt for 
sent for de har det med at sove længe – de er rigsmandsdøtre. Efter at den dob-
belte forbrydelse er fuldbyrdet, sprudler der tre kilder frem af marken. Røverne 
stjæler pigernes fine søndagsklæder og ender med at bede om husly i deres egne 
forældres gård, som de jo ikke genkender. De får husly, og i Bergmans film også 
alt forefaldent arbejde. Pigernes silkesærke vil de noget uklogt sælge til husmo-
deren, Fru Karin, som dermed bliver klar over at de har ombragt pigerne. Det 
melder hun til bonden, som straks dræber de to, den tredje røver lader han leve 
så han kan fortælle sandheden. Han afslører da deres hårde skæbne, og Töre ind-
ser med gru at han har dræbt sine egne sønner (anagnorisis, igen som i Ødipus-
legenden). Som syndebod lader han bygge en kirke oven på de hellige jomfru-
kilder. 

Inden vi ser lidt nærmere på Bergmans remediering af den gamle vise vil jeg 
citere hvad Sverker Ek i 1924 skrev om den. Ek ser generelt legendeviserne som 
nogle af de ældste ballader ligesom Louise Pounde (1921). Handlingen i ”Herr 
Töres dötre” kendes i Frankrig, og Ek mener at den er vandret fra romansk om-
råde til Sverige, hvor den er blevet knyttet til en gammel jomfrukildekult: 

 
I Kärna socken [hvor visens ældste version er optegnet] i Östergötland, grannsocken til 
Kaga, finnes mitt på kyrkogården en kostelig källa omgiven av lövträd. Vid midsommar-
tiden – ”medan skogen han lövas” – har allmogen samlats kring den och alltsedan 1200-
talets slut en till källan knuten legendvisa. (Ek 1924:87) 
 

Ingmar Bergman har forenklet visens handling på nogle punkter, på andre har 
han udbygget den. I filmen har Herr Truels kun én datter, men hun ledsages på 
sin sene færd til kirke af en gravid tjenestepige. I filmens optakt anråber denne 
tre gange Gud Odinn om at gribe ind i menneskenes verden, og da hun tvinges 
til at smøre rejsekost til den forfinede jomfru, dukker der en tudse op (ifølge 
Hyltén-Cavallius var det i folketroen en af de underjordiske i forklædning), og 
dette ækle dyr lægger hun ind i jomfruens sandwich. Så er der varmet op til rig-
tig balladesk dramatik: tjenestepigen overværer skjult de tre røveres voldtægt på 
jomfruen uden at gribe ind, og da de dukker op på Herr Treuels’ gård, foretager 
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hun sig heller ikke noget. Hun fungerer som dramaets implicite fortæller og 
hendes hævnerskikkelse er med til at understege en social dimension i hand-
lingen. Som i balladen ender den med at bonden (glimrende spillet af Max von 
Sydow) dræber de tre røvere, men historien melder ikke noget om disses even-
tuelle slægtskab med deres offer, så balladens incesthistorie har Bergman ude-
ladt. 

 
[1] Jvf. Fredén 1976: 8 ff, Dante 1966:54 ff. 
[2] Jvf. Frandsen 1935; og endnu mere dybtgående: Colbert 1989. 
[3] Werner Wolff (1999) kalder dette for extracompositional intermediality.  
[4] Werner Wolff (1999) kalder dette for intracompositional intermediality. 
[5] I Härkeberga og i Täby kirker er der tale om bondske ringdanse omkring guldkalven med 
motiv fra GT; de dansendes håndstilling viser at der er tale om en balladedans, måske med 
satirisk ballademotiv (se Barth Magnus & Kjellström 1993). 
[6] I George Stephens manuskriptsamling (GSMS) på Växjö Stadsbibliotek fandt jeg en vise, 
”Liten Kerstins sömm”, som jeg måtte antage var en hidtil ukendt balladetype. Det mener jeg 
sådan set stadigvæk; men Svend Grundtvig betragtede den som et fragment af ”Esben Snare” 
(i DgF III:182), så er den kommet til at stå under den i SMB som nummer 67 B. Handlingen 
og visens pointe er imidlertid nogenledes den modsatte af den pågældende balladetype. 
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Færøerne og den færøske dans – en rejse gennem tiden 
Andrea Susanne Opielka 
 
Indledning 
Når man sætter fokus på den nordiske middelalderlige ballade, er det umuligt at 
undgå Færøerne, fordi det er det sted i Norden, hvor de gamle ballader ikke lig-
ger ubrugt og næsten glemt i bogsamlingerne og hvor der ikke kun er få som 
kender til dem. På Færøerne er de middelalderlige ballader (kvæði) almindelig 
kendt i befolkningen og de bliver stadig brugt til den færøske kædedans. 
Færødansen er en af de ældste dansetraditioner i Europa og dens rødder rækker 
helt tilbage til middelalderen. Med sine lange, sungne ballader og sit enkle, sta-
dig gentagne dansetrin virker den færøske dans selvfølgelig meget gammeldags. 
Dette faktum fremkalder ofte den forkerte forestilling, at en rejse til Færøerne og 
til den færøske dans er det samme som en rejse direkte tilbage til middelalderen. 
Folk tror, at den færøske dans er en nøjagtig afbildning af den middelalderlige 
kædedans. Men selv om færødansen går tilbage til en middelalderlig dansetradi-
tion, er den ikke dens præcise spejlbillede. For at kunne bevare en dansetradition 
helt nøjagtigt og uforandret var jo forudsætningen, at man var bevidst om tradi-
tionens værdi og særpræg. Færingerne opdagede betydningen af deres kædedans 
for første gang i 1822, da bogen Qvæder om Sigurd Fofnersbane og hans Æt 
blev udgivet (Lyngbye 1980/1822). Dette skete altså flere århundrede efter at 
den færøske dansetradition var trådt ud af middelalderen og ind i mange 
forskellige epoker med talrige udviklinger. Desuden var kædedansen på 
Færøerne altid en levende tradition, og det er karakteristisk for disse, at de for-
andrer og udvikler sig i løbet af tiden. Den nuværende færødans er følgelig ikke 
en ubrudt fortsættelse af en ældgammel middelalderlig tradition, men resultatet 
af mangfoldige indflydelser og udviklinger. Den er et levende vidnesbyrd om 
den varierede og spændende færøske historie. 

Denne artikel tager på en rejse gennem tiden og gør ved hjælp af forskellige 
eksempler fra forskellige områder tydeligt, hvordan den færøske dans efterhån-
den kunne blive til akkurat det fænomen, som den er i dag. Målet er selvfølgelig 
ikke at mindske færødansens betydning, men at befri traditionen fra en byrde der 
truer af og til med at fratage den dens livlighed og spontaneitet. 

 
Den forkerte ”middelalder-idé” 
Der findes forskellige grunde til at den urigtige ”middelalder-idé” (: at den 
færøske dans var et nøjagtig spejlbillede af middelalderlig kædedans) kunne 
opstå og hævde sig. For det første fik idéen stor medvind og støtte i den natio-
nalromantiske tid, da de færøske kvæði blev indsamlet og nedskrevet. Befolk-
ningen på øerne begyndte at udvikle deres egen nationalfølelse og var stolt af at 
have sit eget sprog, sin egen historie og sine egne traditioner. Den enestående 
færøske dansetradition var en meget vigtig støtte for nationalfølelsen, og færing-
erne fremhævede med fornøjelse at de havde bevaret en middelalderlig danse-



 2

tradition helt op til vor tid. Derved glemtes det ofte at dansen selvfølgelig også 
havde forandret og udviklet sig i løbet af århundrederne. 

Desuden kom forskellige videnskabsmænd til Færøerne og roste den tradi-
tionelle kædedans som ægte middelalderdans. Den videnskabelige verden selv 
var altså betaget af middelalder-idéen. Som eksempel kan nævnes Hjalmar Thu-
ren, der omkring 1900 i København blev opmærksom på den færøske dans. I 
1902 foretog han sig en stor indsamlingsrejse til Færøerne, hvor han optog ca. 
400 færøske melodier ved hjælp af fonografen. Hans forskningsresultat var bo-
gen Folkesangen paa Færøerne, som udkom i 1908. Hele afhandlingens grund-
idé bestod deri, at de færøske ballademelodier kunne vise, hvordan musikken i 
middelalderen havde været. Men Hjalmar Thuren tog fejl. I virkeligheden havde 
ballademelodierne forandret sig lige så meget i løbet af tiden som balladeteks-
terne, danseformerne og selve dansetraditionen. 

 
Balladeteksterne 
Når man ser nærmere på de færøske danseballader, lægger man mærke til, at 
både balladerepertoiret og de enkelte balladeteksterne har forandret sig i løbet af 
århundreder. 

For det første har de færøske kvæði slet ikke altid været lige så populære i 
dansestuen som de er i dag. Faktisk foretrak folk i mange bygder og på mange 
øer at bruge danske viser i temmelig lang tid. Det var på 1600- og på 1700-tallet, 
at der kom forskellige danske viser til øerne i skriftlig form med Anders Søren-
sen Vedels og Peder Syvs visebøger fra 1591 og 1695. I løbet af ganske kort tid 
blev disse meget afholdt i dansestuerne, fordi de var lettere, kortere og mere va-
rierede end de gamle færøske kvæði. Nogle steder dominerede viserne den tradi-
tionelle kædedans i så høj grad, at folk frygtede at de gamle og oprindelige 
kvæði snart ville gå i glemmebogen. Så rejste f.eks. færingen Jens Christian 
Svabo i 1781 fra København til sine hjemmeøer for at skrive en historisk topo-
grafisk afhandling. Samtidigt indsamlede han også nogle kvad og forklarede i 
denne sammenhæng: 

 
Jeg synes, da jeg i Aarene 1781 og 1782, efter Kongelig Befaling, rejste i Færøe, at det 
vel var Umagen værdt at optegne de gamle færøske Kjæmpe-Sange og Rimer, og 
følgende Hæfter ere en Frugt af disse Tanker, der grundede sig derpaa, at bemældte 
Sange, der aldrig nogensinde vare betroede Pennen, men Hukommelsen allene, nu vare 
saa meget fordærvede, at der om meget kort Tid forgjæves vilde spørges derom [...] Jeg 
troer, at hvor ufuldkomne disse Kvæder nu befindes, og hvormange Spring og Huller i 
Meningen, ja endog Urigtigheder, siden de allene have været Hukommelsen betroede, 
antreffes, saa burde de dog optegnes. Det kunde maaskee falde en ind at spørge: til hvad 
Nytte at optegne saa mangelhafte Sange? Jeg svarer: naar en om 100 Aar, eller kortere 
Tid [...] vilde vide, hvordan disse Sange havde været, saa vil han med Rimelighed neppe 
finde Spoer dertil, ifald de nu ikke bleve optegnede, da de for nærværende Tid synes at 
ligge, formedelst Hukommelsens Utroeskab, i sidste Aandedræt. (Matras 1939:3 f ) 
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50 år senere skrev Jóhannes í Króki, der er forfatteren til det største færøske 
balladehåndskrift med navnet Sandoyarbók: 
 

Ieg ogsaa selv beholdt copie ikke for min skyld, men for den efterkommende ungdom, at 
de kunde see hvad fortidens ungdom havde til fornøielse at qvæde i deres dandstid, i ste-
det for at nutidens ungdommen saa lidet ved om disse, da de nesten vare gangne ud af 
brugen, men ungdommens fornøielse nu mest bestod i at drikke brendeviin og synge 
skiøgeviiser. (Jacobsen 1929:13 f ) 
 

Dette citat gør tydeligt, at de gamle færøske kvæði i 1831 stadig var i gang med 
at gå i glemmebogen, selv om den første kvadbog allerede var udkommet 9 år 
tidligere. Genoplevelsen af de traditionsrige færøske ballader i dansestuen fore-
gik altså ikke fra en dag til den anden. Tværtimod: Først blev de gamle kvad 
indsamlet og nedskrevet, så blev færingerne opmærksomme på deres store værdi 
og derefter blev de igen mere og mere populære under dansen. 

Følgelig har færingerne ikke altid forsvaret deres ældgamle kvæði mod den 
moderne danske indflydelse, de har ikke kæmpet med stolthed og styrke for at 
bevare deres egen tradition. Situationen var i virkeligheden omvendt: Midt i 
isolationen brændte folk efter at opleve noget nyt og var meget åbent overfor 
nye impulser. De danske viser blev modtaget med stor glæde og begejstring, 
mens den hjemlige tradition blev takseret som gammeldags og mindre spæn-
dende. 

Når man belyser balladeteksternes forandringer i løbet af tiden, er variations-
rigdommen et andet vigtigt aspekt. Til de fleste kvæði findes der forskellige 
tekstvarianter; både antallet af strofer og strofernes indhold varierer i de forskel-
lige overleveringer. Det store videnskabelige værk CCF (Corpus Carminum Fa-
eroensium, Grundtvig 1941–72) forener alle kendte kvadvarianter og går tilbage 
til 11 forskellige balladehåndskrifter. På 8 202 håndskrevne sider er 234 færøske 
ballader med ialt 70 000 strofer bevaret. 44 000 af stroferne hører til fuldstæn-
digt nedskrevne ballader, mens de andre 26 000 strofer repræsenterer varianter, 
dvs. vers som kunne bruges i stedet for andre. Hvert kvæði er i gennemsnit beva-
ret i 4 forskellige overleveringer. Helt sikkert eksisterede der endnu flere vari-
anter før i tiden, som aldrig blev nedskrevne og som der ikke længere findes 
spor af i dag. 

Variationsrigdommen hørte fast til den muntlige tradition og var tidligere 
meget stor i de færøske dansestuerne. Dette faktum har forandret sig fuldstændig 
i løbet af de sidste 150 år, fordi traderingsprocessen er blevet helt anderledes. I 
dag lærer folk sig ikke længere balladerne under dansen, men ved hjælp af 
bøger. Der er udkommet mange forskellige kvadbøger og kvadsamlinger til 
hjemmebrug. Hver udgiver måtte selvfølgelig beslutte sig, hvilken af de forskel-
lige kvadvarianter han ville publicere i sin bog. På denne måde blev nogle kvad-
versioner meget populære og almindelig kendte, mens andre kun står i det store 
videnskabelige værk CCF uden at være kendt eller blive brugt på Færøerne. Si-
tuationen i dag er ofte sådan, at der findes én standardversion til kvadene, som 
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altid bliver brugt og som er godkendt som den ”rigtige”. Når man ikke holder 
sig til denne version under dansen eller tør at improvisere spontant, virker det 
næsten ”forkert”. Den slags opførsel kan sikkert accepteres ved en almindelig 
danseaften, men den ville blive kritiseret temmelig hårdt ved en offentlig 
fremførelse i ind- eller udlandet. 

 
Ballademelodierne 
Ved melodierne, som bliver sunget under dansen, er fænomenet faktisk det 
samme som ved teksterne: den tidligere variationsrigdom forsvandt næsten 
fuldstændigt i løbet af de sidste 100 år. Da Hjalmar Thuren rejste til Færøerne i 
1902, kunne han optage mange melodivarianter ved hjælp af fonografen. Også 
efterfølgende videnskabsmænd som Hakon Grüner Nielsen, Thorkild Knudsen, 
Svend Nielsen, Ólavur Hátun, Mortan Nolsøe eller Marianne Clausen fandt en 
vis variationsrigdom, som stadig levede hos de gamle. I dag er mange melodiva-
rianter bevaret på bånd og de er også nedskrevet i CCFs 8. bind Føroya Kvæði – 
melodies, som blev udgivet af Marianne Clausen (2003). Derimod uddøde de 
allerfleste melodivarianter i dansestuen allerede med den forrige generation. I 
dag bruger næsten alle færinger de samme melodier, unanset om de blev født 
f.eks. på Nordøerne, på Nolsoy, på Sandoy eller i Tórshavn. Grunden består 
deri, at de forskellige øer er vokset meget mere sammen end før i tiden, ikke 
bare på grund af de mange gode og nye veje eller tunneler mellem øerne, men 
også på grund af medierne som radio eller fjernsyn. Disse tematiserer regelmæs-
sig den færøske dans, sender optagelser og har på denne måde en vis indflydelse 
på, hvilke af melodierne der bliver almindelig kendte og som gælder som stan-
dard. 

Ved hjælp af den færøske kvæði ”Ormurin langi” vil jeg vise, hvor forskel-
ligt melodierne oprindelig kunne være, som brugtes til samme kvad. ”Ormurin 
langi” blev digtet af bonden Jens Christian Djurhuus omkring 1810 og fortæller 
om slaget ved Svold. Følgende tre melodier var oprindelig kendte i Tórshavn, i 
Velbastaður og i Sumba: 
 

Tradition fra Tórshavn (Dansifelagið i Havn 1984) 
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Tradition fra Velbastaður (Tróndur við Á i et interview med Mortan Nolsøe 1974) 
 

Tradition fra Sumba (Opielka 25.01.2003) 
 
Når man ser nærmere på melodierne, opdager man ikke bare den forsvundne 
variationsrigdom, men også et andet fænomen: melodierne selv er i gang med at 
forandre sig. Før i tiden var Færøerne et meget isoleret sted, hvor både musikin-
strumenter og den europæiske kunstmusik næsten ikke var kendte. Begreber 
som tonalitet, fast takt, klar struktureret rytme eller enestående melodi var 
fremmedord for de fleste færinger. De traditionelle melodier lyder derfor ofte 
besynderligt, urytmisk og umelodisk for folk, som er vandt til den vesteuropæ-
iske kunstmusik. I dag har færingerne selvfølgelig adgang til europæisk musik, 
f.eks. gennem radioen, koncerter eller cd-er. Som følge heraf har deres egen mu-
sikforståelse og musikbegreber forandret sig, melodier, der lød fuldstændig 
normalt for 100 år siden, kan også for færinger lyde lidt mærkeligt i dag. Ube-
vist begynder folk derfor nogle gange at forandre deres egen meloditradition. 

Et eksempel er den færøske sangleg ”Kráka situr á steini” (Kragen sidder på 
en sten), der var meget kendt på Færøerne før i tiden. Óli Dahl fra Funningur 
(* 1915) har sunget den på følgende måde på bånd: 
 



 6

Óli Dahl i et interview med Eyðun Andreassen i 1977 
 
Tonaliteten er dorisk og både melodien og rytmen virker uregelmæssig, således 
at der opstår et ujævnt og knudret helhedsindtryk. 

Femogtredve år senere sang Ólis søn Arni Dahl (* 1946) den samme sangleg 
på bånd: 
 

Árni Dahl i et interview med Andrea Susanne Opielka (24.02.2005) 
 
Selv om Arni har lært melodien fra sin far, synger han den ikke på samme måde. 
Tonaliteten er skiftet fra dorisk til mol og virker mere naturlig. Desuden er ryt-
men mere regelmæssig og blød. 
 
Danseformen 
Dansetrinene til den færøske dans er meget enkle, de består kun af to skridt til 
venstre og et til højre. Dette skridtmønster er ældgammelt (såkaldt branle 
simple) og blev sandsynligvis allerede brugt på Færøerne i middelalderen. Dan-
setrinene udviklede sig altså ikke i de sidste århundrede, men deres udtryk og 
livlighed forandrede sig meget. I dag virker kædedansen ofte tung, og karakte-
ristisk for den er en ensformig stampen med fødderne. De dansende går næsten 
altid og springer meget sjælden, så at dansen er ”tam”. Dansefolket behersker 
sig og går ikke så meget ud af sig selv, især når det drejer sig om en offentlig 
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fremførelse. Derimod viser eller beretter flere kilder, at færingerne før i tiden gik 
meget højt op i dansen både med kroppen og med hjertet. Thomas Tarnovius 
skrev allerede i 1669 nogle ord om den færøske dansetradition i sit lille hæfte 
Ferøers Beskrifvelser: 
 

Saa siunger en af dem Quæder, oc saa danse de effter ligesom Quæderne gaae til, underti-
den fast, oc undertiden langsom, undertiden med stampen i gulfvet, undertiden med bene-
nis høyt opløfftlese. (Tarnovius 1950/1669:76 f ) 
 

Tohundredetoogtyve år senere beskriver V.U. Hammershaimb den færøske dans 
på en lignende måde i sin Færøsk Anthologi: 
 

Indholdet af folkesangen følges af alle de dansende med spændt interesse, og når der er 
noget særligt tiltalende eller gribende i det, præger det sig i de dansendes miner og bevæ-
gelser; – når slagets tummel skildres, knuger man hinandens hænder, når sejren er vun-
den, springes der i jublende hop. (Hammershaimb 1991/1891:XLII ) 
 

Der findes også nogle gamle filmoptagelser, som viser den færøske dans i 1920-
erne. I 1927 rejste færinger fra Sumba og Velbastaður sammen til København 
for at danse på det Kongelige Teater, og inden de tog afsted blev der lavet en 
kort dansefilm med mændene på en eng udenfor Sumba. Desuden rejste svens-
keren Tordenskjold til Færøerne i 1929 for at lave en dokumentarfilm, og han 
deltog også i et bryllup på Skúvoy med færøsk dans. Begge filmudsnit viser en 
meget livlig og hurtig danseform med latte, ofte kun antydede trin, der adskiller 
sig meget fra den nuværende kædedans. 

Når man ser nærmere på gamle kilder, bliver man ikke bare opmærksom på 
forandringer i danseintensiteten, men også på en forlængst uddød variation i 
dansetrinene. Det i dag almindelige færøtrin var før i tiden kendt under navnet 
stígingarstev, som Hammershaimb beskriver på følgende måde: 

 
Dette består deri, at de dansende bevæge sig i jævn fremadskriden til venstre, så at hver 
hel takt i melodien ledsages af seks trin med fødderne. (Hammeshaimb 1991/1891:XLII f)  

 
I samme afsnit af sin Færøsk Anthologi beskriver Hammershaimb også den i dag 
uddøde trokingarstev: 
 

En anden art af dansen er ”trokingarstev” [...], hvor man som sædvanlig holder hinanden i 
hænderne i en uafbrudt rundkreds, men står stille eller går lidt tilbage med de sædvanlige 
trin, mens verset bliver sunget, og så går fremad stadig med samme trin, når omkvædet 
synges. Hertil bruges især viser, som gå hurtigt og livligt. Denne måde er bortfalden nor-
denfjords, men på Suderø, og da især i de sydligste bygder, har jeg oftere deltaget i den. 
(Hammershaimb 1991/1891:XLII f ) 

 
At trokingarstev var en meget gammel dansemåde med en lang tradition på 
Færøerne fremgår deraf, at den allerede blev nævnt af Jens Christian Svabo i 
1781: 
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Paa Suderøen især har man en Forandring af denne Dands, som skeer hurtigere, og 
Skridtene er kortere. Dette kaldes à troka. (Svabo 1976/1781–82:319) 
 

Dansetraditionen 
Dansetraditionen og dens stilling i samfundet har også forandret sig på mangfol-
dig vis i løbet af århundrederne, så at den ikke kan kaldes for ”middelalderlig” i 
dag. 

I den gamle bondesamfund bestod dansetraditionen deri, at landsbybeboerne 
samledes om aftenen i et af bondehusene for at danse sammen i stuen. I danse-
tiden, som varede fra anden juledag til fastelavn, var der dans hver søndags- og 
hver helligdagsaften. Mens dansen sluttede omkring midnat søndagaften, plejede 
den at vare hele natten på helligdage som anden juledag, helligtrekonger eller 
kyndelmisse. På disse store dansedage var det også skik og brug, at folk fra 
forskellige bygder besøgte hinanden for at danse sammen, så at der var mange 
flere folk i dansestuen end ved en almindelig søndagaften. 

Denne dansetradition, som er knyttet til hele juletiden, er ikke en færøsk op-
findelse, men den har sine rødder i den gamle nordiske julestue-tradition, som 
Hakon Grüner Nielsen beskriver på følgende måde: 

 
Ved Julestue forstaas en særlig Forlystelsesform, der omkring 1700 var almindelig yndet i 
Danmark baade blandt Borgere og Bønder, og som var knyttet til hele Juletiden (fra Hel-
ligdagene til Kyndelmisse), da Ungdommen samledes til Selskabelighed i stor Stil [...] og 
Aften efter Aften, selv Højhelligaftnerne, foredrev Tiden væsentlig med Leg, ikke alene 
Sanglege, men ogsaa Vielseslege, Gemmelege, Gættelege, Behændighedslege, Pantelege, 
Pantedomme, Efterlignelseslege [...] samt Fremførelse af burleske Figurer [...] og af 
Skræmmedyr. (Grüner Nielsen 1933:1) 
 

I den færøske dansetradition genspejler sig altså julestuens karakteristiske form. 
Nu kunne man komme i tanke om, at der alligevel findes én meget stor forskel 
mellem begge forlystelsesformer. Ved første blik virker det nemlig som om der 
brugtes mange forskellige slags lege i julestuen, mens der kun dansedes kæde-
dans på Færøerne. Men dette indtryk er forkert. Selv om man ofte tror i dag, at 
færingerne ikke kendte til nogen anden dans eller leg end til kædedansen, brugte 
de i virkelighed mange forskellige danseformer og lege i deres dansestuer. Disse 
bliver kaldt for dansispøl og niðrispøl. Under navnet dansispøl sammenfattes 
både sanglege og forskellige slags danse, som man selv synger til og som ikke 
bliver akkompagneret af instrumentalmusik. Ved niðrispøl forstås mangfoldige 
lege uden sang og dans, der alligevel var fast knyttet til dansestuen. Færingerne 
importerede mange typiske julelege – hovedsageligt fra Danmark – og brugte 
dem i dansestuen. Disse lege med udenlandsk oprindelse blev kombineret med 
traditionel kædedans og ældre færøske lege, så at der opstod varierede og 
fornøjelige danseaftener. Islændingen Jón Ólafsson Indiafari oplevede allerede i 
1616 en typisk færøsk danseaften, da han rejste til øerne med en dansk flåde for 
at holde udkig efter sørøvere: 
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Vi var en fjorten dages tid på Færøerne og lå uden for Tórshavn, som er øernes eneste 
handelsplads, og skibet ankrede på en fjord, som kaldes Kaldbak. Lagmanden Mikkjal í 
Lamba boede ude ”við Sjógv” inde på Østerøen, og nogle fra admiralskibet med selve 
admiralen i spidsen samt kaptajnerne fra 4 andre skibe var hans gæster i to nætter. [...] 
Her blev festet på mange måder med forskellige musikinstrumenter og efter færøsk skik 
dans og hringbrot med sange og kvad. (Citeret efter Bakka & Biskop (red.) 2007:69) 

 
Skildringen formidler billedet af fornøjelige og afvekslingsrige danseaftener på 
Færøerne, som allerede var yndet i begyndelsen af 1600-tallet.  

På en lignende måde beskriver også Thomas Tarnovius den færøske danse-
tradition i sit lille hæfte Ferøers Beskrifvelser fra 1669. Han siger, at befolk-
ningen på øerne fornøjer sig med ”adschillige dantse” og at ”iblant alle andre, er 
ingen saa selsom som en de kalde Bande Dans.” (Tarnovius 1950/1669:76 f) 

Mere detaljeret beretter Jens Cristian Svabo om forlystelsesformer på øerne. 
Hans rige materialeindsamling fra en Færørejse i 1781 og 1782 indeholder et 
afsnit ”om lege og lystigheder”, hvor der nævnes bl.a. danse som Tre-Angel eller 
Bandadansur og (sang)lege som Vanskabende dragt, Reisa hjørt, Draga dýnu 
eller Markusarleikur (Svabo 1976/1781–82:319 f). 

Der findes således forskellige kilder som viser, at en færøsk danseaften var 
en meget afvekslingsrig og fornøjelig begivenhed. Spørgsmålet er følgelig, 
hvorfor dette er så lidt kendt i dag og hvorfor folk ofte tror, at kædedansen var 
den eneste danseform på øerne. Der findes forskellige forklaringer, af hvilke 
bare én skal tematiseres her. Kædedansen var den eneste færøske danseform, 
som vakte videnskabelig interesse. Den videnskabelige verden fokuserede ude-
lukkende på den, omtalte den i bøger og tidsskrifter og sørgede på denne måde 
for, at den traditionsrige kædedans blev kendt som en enestående færøsk danse-
tradition, mens de andre færøske danseformer aldrig blev nævnt eller undersøgt. 
Færingerne selv fremhævede kædedansens betydning i den nationalromantiske 
tid, da den blev anset som en vigtig støtte for den nyvågnende nationalfølelse. 
Befolkningen var meget stolt af at have bevaret en ældgammel dansetradition 
helt op til nutiden, og sørgede for at kædedansen fik større og større betydning i 
dansestuen, indtil den havde fået præcis den dominerende stilling, som den sta-
dig har i dag. 

Denne fremstilling gør det klart at ”middelalder-idéen” med kædedans til 
lange, sungne ballader som eneste danseform i de færøske dansestuer ikke svarer 
til sandheden. I virkeligheden forekom der mange forskellige slags danse og 
lege på Færøerne og foruden dansispøl og niðrispøl blev der endog brugt dans 
til instrumentalmusik. 

Den mest kendte færøske roman er Barbara af Jørgen Frantz Jacobsen (Ja-
cobsen 1997/1939), som blev filmatiseret i 1997 med Anneke von der Lippe 
som Barbara og Lars Simonsen som Hr. Poul. I filmen findes der en scene, hvor 
franske krigsskibe kommer til øerne i fredelig hensigt. Mandskabet beder om 
frisk vand og om en festaften med dans og kvinder. Franskmændene har deres 
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egne spillemænd med om bord og der bliver organiseret et rigtigt bal. De 
færøske kvinder danser pardans til instrumentalmusik med gæsterne, de klarer 
sig godt og opfører sig på en måde, som om de er vant til at danse europæiske 
modedanse. Denne filmscene beror ikke på en historisk vildfarelse, men på 
sandheden. Selskabsdans til instrumentalmusik var mere udbredt på Færøerne 
end man ofte tror. Isolationen var ikke så stor, at færingerne aldrig fik en mo-
derne dans at se, som Jens Christian Svabo allerede beretter i 1781: 

 
Paa fornemme Brylluper og Lystigheder især i Thorshavn, begynder den færøske Dands 
meget at gaae af Brug, og i dens Sted at indføres Menuets, polske, engelske, skotske, Re-
els- og Contra-Danser. Paa Thorshavn giver man i de sildigere Aar ej saa sjelden smaa 
Baller. (Svabo 1976/1781–82:319) 
 

Sidst på 1800-tallet og først på 1900-tallet udspredte sig endnu en ny danseform: 
Harmonikadans blev indført i stor stil på Færøerne, hvor den snart fik navnet 
engelsk dans. Den blev meget populær især blandt de unge, fordi den bestod af 
mangfoldige pardansformer, som var livligere og mere spændende end den tra-
ditionelle færøske dans. På nogle øer og i nogle bygder kunne den engelske dans 
fortrænge kædedansen næsten fuldstændigt, så at der findes steder på Færøerne, 
som ikke har en uafbrudt færøsk dansetradition. 

I dag går den færøske ungdom på diskoteker og danser til den samme musik, 
som alle de andre unge i Europa eller næsten i hele verden. Færødansen er 
fuldstændig forsvundet fra hverdagslivet, fordi den som dansetradition var fast 
knyttet til det ikke længere eksisterende gamle bondesamfund. Der havde dan-
sen en stor betydning for bygdelivet og forskellige funktioner som rekreation, 
identifikation, kommunikation og information. 

Nu sørger danseforeninger for, at den gamle dansetradition bliver bevaret og 
at den ikke uddør. Fire procent af befolkningen på Færøerne er for tiden med-
lemmer af en danseforening. Foreningerne har en stor betydning i samfundet og 
spiller på den ene side en lignende rolle som sportsklubber, fordi det sociale 
aspekt er centralt og vigtig for medlemmerne. På den anden side er dansefore-
ningerne traditionsbærere og det er bl.a. deres fortjeneste, at folkedansen stadig 
spiller en større rolle på Færøerne end i de andre nordiske lande. 

En anden idé, der skal sikre kundskabet om færødansen i fremtiden, er tema-
tiseringen af dansetraditionen i skolen. Da den nye færøske folkeskolelov ud-
kom i 1997, blev både kvadene og kædedansen direkte nævnt. Der blev det 
fastlagt, at børnene skulle stifte bekendtskab med dansen i skolen og at dette 
skulle ske i forskellige fag og på forskellige klassetrin. 

 
Afslutning 
Det færøske samfund har sørget for, at dansetraditionen også i fremtiden bliver 
bevaret og at færingerne om 100 eller 200 år stadig vil danse deres ældgamle 
kædedans både til egen forlystelse og til offentlige fremvisninger. Men ingen 
kan forudse, hvordan dansen i fremtiden kommer til at se ud. Den har gjort en 
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lang rejse fra middelalderen til nutiden, og under rejsen var den udsat for mange 
indflydelser, så at balladeteksterne, ballademelodierne, danseformen og hele 
dansetraditionen har forandret sig. 

I dag er den færøske dans meget godt dokumenteret både i skriftlig form, på 
lydbånd og på film. Muligvis vil denne gode dokumentation fører til, at dansen 
ikke forandrer og udvikler sig længere, men at den får en fast og forpligtende 
form. Muligvis vil færødansen trods alt fortsætte med at forandre og fornye sig. 
Diskussionen i befolkningen er i dag ofte præget af at være på jagt efter den 
”rigtige” og ”oprindelige” danseform, og denne indstilling lader formode, at 
færødansen er i gang med at blive en museal dansetradition. Både middelalder-
idéen og den nationale stolthed på dansetraditionen øger indfrysningsprocessen. 
Aspekter som improvisation, variation og spontaneitet, der oprindelig spillede 
en meget vigtig rolle i den muntlig overleverede tradition, kommer i dag bare 
sjælden til anvendelse. Her kunne det måske være hjælpsomt at kaste et blik på 
de andre nordiske lande, hvor der ikke findes en gennemgående balladetradition 
og hvor man følgelig omgås friere og mere eksperimentelt med balladerne. Ide-
elt set vil færingerne i fremtiden finde en vej for, hvordan den enestående 
færøske dans kan bevares, uden at traditionens høje alder og middelalderlige 
rødder udvikler sig mere og mere til en byrde, der truer at fratage kædedansen 
dens livlighed og spontaneitet. 
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Frå munnleg tradisjon til tekst: ei drøfting av språkform i 
den nordiska balladen 
Olav Solberg 
 
Det er eit paradoks at balladen nesten alltid blir analysert og diskutert som eit 
skriftleg uttrykk, jamvel om denne diktgenren etter alt å døme oppstod som 
munnleg dikting ein gong i seinmellomalderen. Ein munnleg genre er flyktig, 
relativt ustabil. Den ”munnlege teksten” er ikkje fast etablert; det finst variantar 
– den eksisterer eigentleg bare ved kvar framføring. Den ”munnlege teksten” 
lever bare som lyd; den finst ikkje i skrift og kan derfor ikkje setjast i bokhylla. I 
eit skriftlitterært samfunn er dette noko vi sjeldan tenkjer noko særleg over. Vi 
har vel heller ikkje noko val, vi må sjølvsagt forholde oss til skrift og til munn-
lege diktformers liv i skrift. 

Likevel kan det vere nyttig ein gong i mellom å stoppe opp og tenkje over 
kva som skjer når balladen blir overført til skrift og skriftbilde. Kvifor vart nå 
akkurat dette skriftbildet valt? Kvifor skreiv nedskrivaren som ho eller han 
gjorde, og kvifor valde utgjevaren nettopp desse formene? Har nedskrivar eller 
utgjevar utelate noko – eller kanskje til og med dikta til noko på eiga hand? Kan 
vi tenkje oss ein nedskriven ”munnleg tekst”, utan at den som skreiv teksten 
ned, har hatt ein skriftnormal å stø seg til? Dette er ikkje filologisk pirk; tvert 
imot vil den ”munnlege tekstens” skriftbilde kunne seie oss ein heil del om bal-
ladetradisjonen i vid forstand, om kunnskapsnivå og ideologi hos songar, nedsk-
rivar og utgjevar, og om kulturpolitiske forventningar i samtida. I dette foredra-
get vil eg trekkje fram nokre døme som kan kaste lys over denne problemstil-
linga; dvs. korleis språkforma i balladen ikkje er naturgitt, men – først og fremst 
– eit resultat av tradisjonsberarens tale eller song og av nedskrivarens, og i 
neste instans utgjevarens oppfatning av korleis balladeteksten burde sjå ut. 

 
Olea Crøger 
La meg byrje med eit eksempel som kan illustrere spørsmålet; her er først to 
strofer frå ”Åsmund Frægdegjæva”. Det er ein norsk kjempe- og trollballade 
(TSB E 145), ein av dei klassiske norske balladane, må det kunne seiast – ei vise 
med mange eventyrtrekk. Det finst ca. 90 oppskrifter av den, så visa har vore 
ganske utbreidd i den norske balladetradisjonen. Landstad plasserte den først i 
Norske Folkeviser (1853) for å markere at denne visa verkeleg var eit praktek-
semplar. Varianten som desse to strofene er henta frå, vart oppskriven av Olea 
Crøger (1801–1855) i 1840-åra, etter ein telemarkssongar som heitte Olav Glo-
simot. Prestedottera Olea Crøger samla balladar og andre viser på same tid som 
Landstad. Av ulike årsaker lykkast det henne ikkje å få gitt ut sine eigne sam-
lingar, men stoffet hennes har gått inn i Landstads balladeutgåve. 
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Dæ va Irlands Kongje bol 
han tala te sine Mænd, 
kven skaa nor i Traalebaatten 
aa hente mi Daatter heim. 
– Æ de inkje Dagjen.  
 
Te saa svara han Raae Hest 
han steig fæ Kongjen fram, 
”Aasmon æ baae stor aa stærk 
han æ saa fræg ein Man” 
(Blom & Bø (red.) 1981:277) 
 

Bortsett frå eit par ord er det vel ikkje spesielt vanskeleg å forstå desse strofene. 
Vi kjenner igjen vanlege presentasjons- og samtaleformlar (her gjengitt i nor-
malspråk): det var Irlands konge, han tala til sine menn, til så svara han Råe 
Hest, han steig for kongen fram, han er så fræg ein mann. Det er ingen grunn til 
å tru at Olea Crøger – trass i at ho må karakteriserast som amatørsamlar – ikkje 
har lykkast i å feste til papiret kva denne songaren song. Faktisk er dette ei av 
dei beste, kanskje den beste, oppskrifta av ”Åsmund Frægdegjæva”; da tenkjer 
eg særleg på motivrikdom og komposisjon. Men på det språklege nivået ser vi at 
Olea Crøger har hatt visse problem ved overføringa av den munnlege teksten til 
skrift. Dels dreiar det seg om spørsmålet kor mykje av ”det munnlege” som skal 
overleve skriftfestinga, og kor mykje som skal normaliserast med skriftspråket i 
ryggen, som støtte. Vi ser at Crøger i mange tilfelle gir ”det munnlege” forrang: 
dæ va (ikkje: det var), kven skaa (ikkje: kven skal), aa hente (ikkje: og hente), te 
saa svara (ikkje: til saa svara).  

Men konsekvent er Crøger ikkje; vi ser at ho skriv sine Mænd. Det er truleg 
ei form som har følgt med frå Crøgers danske skriftspråk. Det fanst nok elles 
fleire songarar i Telemark som kunne bruke danske ord og uttrykk – bl.a. fordi 
dei direkte eller indirekte hadde lært viser frå Peder Syvs visebok, den såkalla 
”kjempeboka”, som var ganske utbreidd i Norge – men det er tvilsamt om denne 
songaren, som byggjer på ein sterk munnleg tradisjon, har brukt forma Mænd. 
Forma Traalebaatten er utvilsamt i samsvar med ”det munnlege”, men det er 
nok ein skrivefeil at Crøger nøyer seg med ein l og ikkje skriv to l’ar, slik ho 
elles gjer i dette ordet. Crøger burde kanskje også ha skrive botnen for tydele-
gare å få fram meiningsinnhaldet. Uansett illustrerer dette ordet ei anna proble-
matisk side ved mange balladeoppskrifter – vi kunne kalle det den historisk-
språklege dimensjonen. For Trollebotnen er eit norrønt ord, Trollabotn, dvs. 
”Trollvika”, eit fabelland i Nord-Norge. ”Åsmund Frægdegjæva” byggjer nem-
leg på ein norrøn saga om helten Ásmund Flagðagæfa, dvs. den Åsmund som 
har lykke til å drepe troll (flagð (n) = troll, gæfa (f) = lykke). Når han likevel 
heiter Åsmund Frægdegjæva i tradisjonen, er det fordi ordet flagð ikkje har blitt 
forstått lenger, og så har frægd = ry, gjetord, ære blitt sett i staden. Åsmund 
Frægdegjæva betyr derfor – kan vi seie – noko i retning av den ærerike og 
gjæve, dyktige Åsmund, og det gir god meining. 
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Problemet med den historisk-språklege dimensjonen møter vi også i uttryk-
ket Raae Hest; det har ingen ting med riding, ryttarar eller hestar å gjere! Så vidt 
eg kjenner til, er det bare Olea Crøgers oppskrift som inneheld denne strofa og 
dette uttrykket, og det heng truleg saman med at songarane ikkje har forstått det 
lenger. Strofa er utan tvil svært gammal. Men heilt nødvendig for den episke 
tråden er strofa og uttrykket ikkje. Vi har igjen å gjere med eit norrønt spesia-
lord; Raae Hest tyder noko i retning av ”øvste rådgjevar” (hos kongen) – av 
ráða + hæstr (ráða = råde, gi råd; hár = høg, med forma hæstr i superlativ). Den 
utfordringa Olea Crøger stod overfor, kan kort samanfattast slik: Korleis skal ein 
skriftfeste ein tradisjonssong som blir framført på eit norsk 1800-talsmålføre, 
evt. med nokre innslag av dansk skriftspråk, og med eit visst preg av norrøne 
former – når nedskrivaren som skriftspråksnorm bare kjenner dansk? Olea 
Crøger kunne sjølvsagt ikkje godt kjenne til Ivar Aasens norske landsmål som 
med eitt slag endra denne situasjonen; det var ikkje etablert da ho skreiv ned 
”Åsmund Frægdegjæva”. 

 
Sophus Bugge 
Det neste eksemplet er også frå norsk balladetradisjon og balladeutgjeving. Det 
dreiar seg om to strofer frå den naturmytiske balladen ”Margjit og Jón i Vad-
delíó” (TSB A 57) – balladen framstiller eit trekantdrama; ei kvinne mellom to 
menn, og ein av dei er ein underjordisk, ein tusse (dette har forresten blitt dis-
kutert; det har vore hevda at det dreiar seg om ei kvinne og to høgst jordiske 
menn). I alle fall står balladen oppført blant dei naturmytiske visene i TSB-ka-
talogen, og det er nok det rette. Denne varianten har den norske framståande fi-
lologen Sophus Bugge (1833–1907) skrive opp, og han publiserte den i Gamle 
norske Folkeviser (1858). Bugge hadde elles eit nært venskapsforhold til 
Grundtvig og sende fleire balladetekstar til han, som er publiserte i DgF. Bugge 
skriv at han har balladen etter to songarar, Anne Skålen og Ingebjørg Sandvik; 
dei song meir eller mindre identiske utformingar: 
 

Margjit hó gjæter í líó nór, 
hó blæs í forgylte honn; 
höyrer ’a Jón í Vaddelíó, 
dæ aukar haanom stóre sorgjir. 
Dæ va’ mí aa alli dí, som jala her upp unde líó. 
Margjit hó gjæter í líó nór, 
hó blæs í forgylte pípe; 
höyrer ’a Jón í Vaddelíó, 
dæ aukar haanom stór kvíe. 
(Bugge 1971:29 f) 
 

Det er tydeleg at Bugge gjengir ”den munnlege teksten” etter andre prinsipp enn 
Crøger (vi må rett nok presisere at det hos Bugge dreiar seg om ei kritisk, 
vitskapleg balladeutgåve og hos Crøger om ei oppskrift). Det som særleg slår 
ein, er skriftbildet som blir sterkt prega av aksentteikn – markering av trong vo-
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kal – noko som Bugge gjer greie for i forordet. Det han oppnår med aksentbru-
ken, er at uttalen blir gjengitt meir korrekt. Men ei motførestelling melder seg 
vel; blir ikkje dette i meste laget og forstyrrande å lese, sett ut frå den gevinsten 
ein oppnår? Vi ser vidare at Bugge har sett inn ein apostrof før den gamle akku-
sativforma hana, som er forkorta i målføret – höyrer ’a Jón í Vaddelíó. Bugge er 
elles ikkje heilt konsekvent når det gjeld å gjengi målføret mest mogleg korrekt 
etter uttalen, for han skriv forgylte og ikkje t.d. forgjylte. Det er nok fordi han 
meiner at forma forgjylte/forjylte ville bryte for sterkt med lesarens forvent-
ningar om kva som burde stå – med andre ord er det skriftspråket som overstyrer 
”det munnlege”.  

Vi ser elles kor mykje det har å seie for tekstforståinga at teksten har skilje-
teikn som komma og semikolon. Bugge var – i motsetning til Crøger – i den 
heldige situasjonen at han gav ut si balladesamling etter Ivar Aasens to sentrale 
forskingsarbeid: Det norske Folkesprogs Grammatikk (1848) og Ordbog over 
det norske Folkesprog (1850). Aasens innsikter i norske målføre og i forholdet 
mellom norrønt og norske målføre gav Bugge ein mal og eit mål å styre etter, eit 
fast haldepunkt. Dette hadde ikkje Olea Crøger, og som kvinne hadde ho heller 
inga filologisk utdanning – jamvel om ho var dotter til ein prest. Bugge siterer 
Aasens råd til han om korleis ”munnleg tekst” bør overførast til skrift i forordet 
til Gamle norske Folkeviser: 

Jeg antager, at man, saalænge man har med en bestemt Dialekt at gjöre, maa 
tage et fortrinligt Hensyn til Udtalen, men tillige ogsaa have Ordenes oprinde-
lige Form for Öye. De Egenheder, som lettelig kunde betegnes ved bekjendte 
Bogstaver, maa altsaa vise sig i Skriften; men de Egenheder, hvis Betegning 
vilde blive vanskelig og maaskee forvildende for Læseren, maa heller overlades 
til den mundtlige Meddelelse og kun antydes anmærkningsvis. Hvor Ordets 
fulde Form kan beholdes uden at stöde an imod Udtalen, der maa den ogsaa ind-
föres. Hvor Udtalen er uvis eller staar paa et Mellemtrin, maa man ogsaa helst 
beholde den oprindelige Form. Hvor derimod Udtalen har en bestemt og tydelig 
Afvigelse fra den oprindelige Form, der maa Udtalen fölges. (Bugge 1971:V) 

Dette er ganske krevjande – dels må ein vite kva dei opphavlege ordformene 
var, dvs. ein må kunne norrønt; dels må ein ha inngåande kjennskap til den dia-
lekten det dreiar seg om; dels må ein (det nemner ikkje Aasen, men det er 
sjølvsagt viktig) ha innsikt i prinsippa for norsk språkutvikling som er nedfelt i 
Aasens landsmål. Og uansett vil det oppstå tvil om tilfelle som kjem i mellom-
kategorien. Men det kan ikkje understrekast sterkt nok at å skrive på dialekt, el-
ler skrive ned dialekt etter Aasen, er avgjerande forskjellig frå tilstanden før han. 
Alle som prøvde seg på dialektnedskriving før Aasen måtte nødvendigvis bli 
ståande som amatørar – uansett formell kompetanse – fordi dei måtte nøye seg 
med å støtte seg til uttalen, og til dansk skriftspråk. 
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Anders Sørensen Vedel 
Da vil eg gjerne ta eit nytt eksempel frå eit anna nordisk land, og frå eit heilt 
anna tidsrom – det tidlegaste som vi har relativt store tekstmengder frå, dvs 
slutten av 1500-talet. Den sentrale balladeutgjevaren i dette tidsromet er som 
kjent Anders Sørensen Vedel (1542–1616). Vedels visebok (1591) var medver-
kande årsak til at ein fekk auga opp for dei gamle visene også i andre nordiske 
land; såleis byrja den islandske presten Gissur Sveinsson etter alt å døme å 
samle gamle viser (i 1660-åra) fordi han hadde blitt kjend med Vedels visebok. 
Spørsmålet er kva vi kan vite om Vedels forhold til dei tekstar han byggjer på i 
si hundrevisebok, og forholdet hans til munnleg tradisjon. Her er i alle fall to 
strofer frå første band av Danmarks gamle Folkeviser og balladen ”Tord af 
Havsgaard” (TSB E 126). 

Som kjent er ”Tord af Havsgaard” ei omdikting og vidareføring av eddadik-
tet ”Trymskvida” og sikkert derfor medverkande årsak til at Grundtvig plasserte 
den først da han publiserte første band av DgF i 1853. Grundtvig gjengir to for-
mer av ”Tord af Havsgaard”; A-forma etter Svaning I og Rentzels handskrifter 
som er temmeleg like, og B-forma etter Vedels hundrevisebok. Dette er dei to 
første strofene av A-forma: 

 
Thet vor Tord aff Haffsgaard, 
rider offuer di grønne ennge: 
tapte hand sin hammer aff guld, 
oc borthe vor hand saa linge. 
– Saa vinder mand suerchen. 
 
Thet vor Tord aff Haffgaard, 
taler till broder sin: 
”Du skallt fare till Nørre-field 
oc liuse epther hammer mine” 
(DgF I:3) 
 

Grundtvig meiner at Vedel ikkje har kjent andre oppskrifter av balladen enn 
Svaning I og Rentzel, og det ser da også unekteleg ut til at han byggjer på net-
topp desse i si redigerte form. Vedels to første strofer kan vi direkte jamføre 
med strofene i A-forma: 
 

Det vaar Tord aff Haffsgaard 
rider offuer de grøne Enge: 
Der tabte hand sin Hammer aff Guld, 
oc borte vaar den saa lenge. 
– Saa vinder mand Suerckind. 
 
Det vaar Tord aff Haffsgaard, 
hand taler til Broder sin: 
”Du skalt fare til Nordness Field, 
oc liuse effter Hammer min” 
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(DgF I:5) 
 

Det er ingen store skilnader mellom A- og B-formene av denne balladen, men 
dei som finst, peikar alle i same retning; mot skriftspråkleg normalisering. Det 
gir seg utslag i språkleg modernisering og standardisering. I staden for den 
seinmellomalderlege forma thet, der kombinasjonen th ein gong erstatta þ-teik-
net, skriv Vedel det, slik vi framleis gjer. Vidare innfører Vedel stor forbokstav i 
substantiv. Dette er ikkje lenger skriftnormal i noko nordisk land, og Vedel er i 
andre samanhengar ikkje konsekvent i bruken av stor forbokstav. Uansett kan vi 
oppfatte systemet med stor forbokstav i substantiv som eit grep for å skape 
språkleg logikk og system i skriftbildet.  

Agnes Agerschou har i eit stort arbeid om Vedels språk, ”Vedels forhold til 
de af ham benyttede tekster, saaledes som det fremtræder i Hundredvisebogen”, 
undersøkt i detalj i kva grad han endrar sine eigne tekstar i høve til forelegget, 
og i kva grad han ikkje gjer det. Vedel normaliserer og moderniserer, slik vi ser 
av desse strofene, og han skaper bevisst ein fast ortografi. I visse tilfelle byter 
han ut ord, bl.a. såkalla ”katolske uttrykk”, som når ”sancte Marie bog” blir til 
”den hellige Bog”, og det er ei relativt vanleg oppfatning at han ikkje gjekk av 
vegen for å dikte til linjer og strofer når han meinte det trongst. Grundtvig skriv 
t.d. om strofene 19, 21 og 22 i B-versjonen at dei ”utvivlsomt ere hans eget [Ve-
dels] Arbejde” (DgF I:2). 

Eit anna grep Vedel nyttar seg av er å ”forbetre teksten” ved å bytte ut rim-
ord slik at rima blir betre; det ser vi at han har gjort i begge strofer ved å endre 
linge til lenge og mine til min. Vedels språk er meir skriftleg-logisk på fleire 
plan; når han skriv der tabte hand sin Hammer aff Guld i staden for tapte hand 
sin hammer aff guld, kan vi oppfatte det som ei skriftspråkleg presisering av 
kvar tapet skjedde – nemleg der, på dei grøne engene. Noko av det same ser vi i 
neste linje; borthe vor hand saa linge er hos Vedel blitt til borte vaar den saa 
lenge. Pronomenet hand vil kunne oppfattast som om det peikte tilbake på Tord 
og ikkje på hamaren, og det er sjølvsagt ikkje meininga. 

 
Svensk og dansk patriotisk historieskriving 
Vedel var eigentleg historikar; det var planen at han skulle skrive ei stor dan-
markshistorie frå mellomalderen og fram til hans eiga tid. Dette vart det ikkje 
noko av, men det er i alle fall klart at balladeprosjektet kan knytast til dei histo-
riske interessene hans. Og når historieskriving stod på dagsordenen både i Dan-
mark og Sverige på 1500- og 1600-talet, heng det saman med dansk og svensk 
statsbygging og patriotisme; historia skulle brukast for alt den var verdt, og po-
enget var å støtte opp om kongehus og fedreland. I 1666 vart det svenske Antik-
vitetskollegiet organisert med Johan Hadorph som drivande kraft, og han sende i 
kongens namn ut ei forordning til verdslege og kyrkjelege leiarar om at antikva-
risk materiale – bl.a. viser – skulle samlast inn: ”Gambla Kämpe- och Historie 
Wijsor som aff forna tijder nog i Landen hafva sungne warit och ännu aff många 
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siungas at the noga effterfrågas och antecknas effter som ther vthi aff Förfäder-
nes gambla Bedrifter myckin sanning finnes” (Jonsson 1967:50). 

Det var forresten initiativet frå Hadorph som førte til at visene til Ingierd 
Gunnarsdotter i Västergötland vart feste til papiret, kring 1670. Dei gamle vi-
sene som levde på folkemunne, vart altså aktuelle. Som munnleg tradisjon var 
verdien relativt beskjeden; ved fiksering i skrift vart det annleis. Vedel skriv i 
fortalen til hundreviseboka at dei gamle visene ”indholde oc foruare i sig gamle 
Historiske Bedrifft, som vdi fordom tid skeed ere, huilcket, maa vel skee, ellers 
letteligen skulde gaaet aff Mandminde oc været lang tid siden screffuen i Glem-
bog, saa at ingen skulde vist noget synderligt aff en deel som de faaregiffuer” 
(Rubow (red.) 1926:13). Her blir ”gløymeboka” – den flyktige, usikre og 
munnlege tradisjonen – stilt opp mot ”hundreviseboka” med si skriftlege fikse-
ring dei gamle visene. Og Vedel var svært opptatt av at hans eiga skriftfesting av 
”den munnlege teksten” skulle vere trufast mot tradisjonen; den munnlege tradi-
sjonen var spesielt verdifull fordi den kunne by på ”herlige gamle Danske Glo-
ser oc Ord […] hin skøne Sprog oc runde Tale, oc […] den artige Compositz oc 
Dict i sig selff. Huilcket alt sammen findis vdi disse gamle Viser paa den beste 
manire. Vil nogen det forsøge, hand tage sig en aff de nye Dict, som nu om 
stunden giøres, oc ligne met en anden aff disse fordoms Dict, da skal mand vdi 
Sandhed forfare, at det er lige som Dag fra Nat, som mand plejer at sige” (Ru-
bow (red.) 1926:17). 

 
Hans Christian Lyngbye og Johannes Klemensen 
Som eit siste eksempel har eg tenkt å diskutere nokre sider ved færøysk balla-
deutgjeving, med eit visst sideblikk til Landstads særeigne norske prosjekt – her 
er det nemleg ein tydeleg samanheng. Den færøyske balladen skil seg ut ved å 
representere ein ubroten mellomalderleg dansetradisjon; visene er ofte svært 
lange, og kjempe- og trollviser har stor plass. Dei færøyske visene høyrde frå 
gammalt av saman med dei norske og islandske visene i eit vest-nordisk kultur-
område med den gamle norske hovudstaden Bergen som sentrum, og med havet 
og skipsfarten som kommunikasjonslinjer. 

Dei eldste viseoppskriftene vi høyrer om på Færøyane, går tilbake til 1639; 
den danske språkforskaren Ole Worm gjorde da nokre oppskrifter, men dei er nå 
tapt. Den færøyske studenten Jens Christian Svabo skreiv ned eit 50-tals balladar 
kring 1780, men dei vart ikkje trykt. Derfor vart den første utgåva med færøyske 
tradisjonsviser Hans Christian Lyngbyes Færøiske Qvæder om Sigurd Fofners-
bane og hans Æt; den kom i 1822. Lyngbye var dansk prest og ivrig botanikar, 
og på ei reise til Færøyane for å samle tang vart han kjend med den færøyske 
song- og dansetradisjonen. 

Det som vart det store problemet ved nedskriving av færøyske viser, var 
språket. Kva for ytre språkform skulle ”den munnlege teksten” kledast i; korleis 
skulle den fikserast? Lyngbye diskuterer dette problemet; det heng saman med 
at det ikkje fanst noko eige skriftspråk på Færøyane: 
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Da Færøeboerne stedse bruge det danske Sprog som Skrift- og Bogsprog, saa er der ingen 
Fasthed eller Eenhed i den færøiske Dialekts Orthographie, men forskjellige skrive paa 
forskjellige Maader, og det især efter Udtalen […]. Da det tillige er lidet, hvad der er trykt 
i denne Mundart [færøysk], og dette lidet er trykt efter Svaboes Orthographie, saa har jeg 
fulgt denne. (Lyngbye 1980:XII) 
 

For at boka skulle vere mest mogleg lesarvenleg, utstyrte Lyngbye den med 
danske omsetjingar; den færøyske og den danske teksten vart trykt på annakvar 
side. Her er ei prøve frå det lange kvadet om Sigurd Fåvnesbane. Sjølve kvadet 
er delt i fleire underavdelingar eller tætter; det er som kjent eit karakteristisk 
komposisjonsprinsipp i den færøyske balladen. Første strofe lyder slik – på 
færøysk og dansk: 
 

Villja Teâr nu luja aa, 
Meni Ee man qvöa 
Um tajr rujku Konganar, 
Sum Ee viil nû omröa. 
 
Hvis I nu ville lytte til 
Og høre paa min Sang, 
Alt om de rige Konger vil 
Jeg qvæde denne Gang. 
(Lyngbye 1980:44 f) 
 

Det er direkte samanheng mellom Lyngbyes Færøiske Qvæder og ei anna sen-
tral viseutgåve på Færøyane. Det hadde seg slik at Lyngbye vart rådd til å søke 
hjelp til å skrive opp fleire viser, og skrivekaren hos amtsprost Hentze på 
Sandøy vart beden om å gjere innsamlings- og nedskrivingsarbeidet. Han heitte 
Johannes Klemensen – Jóannes í Króki – og i løpet av 1820-åra gjorde Klemen-
sen ferdig den store visesamlinga som seinare er blitt kalla Sandoyarbók. Som 
andre færøyske visesamlarar gjengav Klemensen ”den munnlege teksten” på 
målføre. Her er eit eksempel frå balladesyklusen om Sigurd Fåvnesbane, som vi 
kan jamføre direkte med Svabos gjengjeving: 
 

Vilju tiid nu lujja aa 
meni e man qvøa 
Um tajr baa-ar konganar 
u nu er um tajr aa røa. 
(Klemensen 1968:87) 
 

Lyngbyes viser er frå Vágar og Klemensens frå Sandøy – det forklarer noko av 
dialektskilnaden. Men likevel er nok Klemensens ortografi enklare. Situasjonen 
på Færøyane illustrerer kor problematisk det er å overføre ”munnleg tekst” til 
skrift når det ikkje finst nokon etablert skriftnormal å forholde seg til. Dels dre-
iar det seg om å finne eit skriftbilde som fungerer i forhold til lydbildet – dels 
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dreiar det seg om å løyse problemet med at det kan vere relativt stor skilnad på 
dei ulike målføra som ”den munnlege teksten” spring ut av. Så kjem sjølvsagt i 
tillegg forståingsproblematikken; visene må kunne lesast og forståast både av 
lærde granskarar og av vanlege folk. 
 
Venceslaus Ulricus Hammershaimb og Magnus Brostrup Land-
stad 
Nå fanst det ein annan måte å gå fram på ved overføring av færøyske ballade-
tekstar til skrift. Alle som var opptekne av dette problemet, visste sjølvsagt at 
Færøyane ein gong hadde hatt eit skriftspråk; det var det gamle vestnordiske, 
norrøne språket. Dette språket levde framleis i beste velgåande på Island, men 
på grunn av språkutviklinga i seinmellomalderen kunne det ikkje fungere lenger 
i Norge og på Færøyane; det hadde gått under, og av politiske årsaker hadde 
dansk overteke som skriftspråk. Likevel – dialektane på Færøyane representerte 
nettopp det gamle norrøne skriftspråket. Da kunne ein tenkje seg at det gamle 
skriftspråket kunne gjenoppstå i kraft av balladen! Når ein tenkte slik nettopp i 
første del av 1800-talet, var det bl.a. fordi det med romantikken og nasjonsbyg-
ginga kom krav om at skriftspråket burde vere nasjonalt forankra. Dette var 
ikkje minst eit viktig poeng for den tyske filosofen Herder. 

I Norge vart denne utfordringa løyst etter to linjer. Det danske skriftspråket 
vart fornorska når det galdt ordtilfang, syntaks og rettskriving, og resultatet vart 
dagens norske bokmål. Den andre linja var å lage eit nytt skriftspråk, basert på 
norske målføre – slik Ivar Aasen gjorde det. Eit tredje alternativ kunne teoretisk 
vore Landstads etymologiske skriveprosjekt i Norske Folkeviser (1853). Og det 
var dette alternativet den færøyske presten Venceslaus Ulricus Hammershaimb 
(1819–1909) valde da han ved midten av 1800-talet skapte det færøyske skrift-
språket, rett nok med viktige innspel frå historikaren Jón Sigurðsson. Hammer-
shaimb skriv: 

 
Jeg valgte den etymologiserende skrivemåde, da den forekom mig at frembyde de störste 
fordele for sproget, dersom det skulde have nogen fremtid for sig: ikke blot at meddelel-
ser på færøsk herved blev lettere at læse for fremmede og tækkeligere af udseende, men 
også at Færingerne herved kom nærmere til de nærbeslegtede sprog: islandsk og dansk. 
(Hammershaimb I 1991:LV) 
 

Hammershaimb la fram prinsippa for det nye språket i Færøisk Sproglære; han 
går gjennom dei færøyske dialektane, gjer greie for lydovergangar, stiller opp 
bøyingsmønster for substantiv og verb og kommenterer andre ordklasser. Den 
norrøne arven – dei færøyske song- og dansevisene – er berebjelken i Hammer-
shaimbs prosjekt. Og prosjektet slo faktisk gjennom! Dei færøyske balladane 
vart ikkje bare overført til eit nasjonalt skriftspråk; det var balladane som la 
grunnen for sjølve skriftspråket. Balladespråket på Færøyane vart dermed lagt 
fram i ei språkform som låg på eit nivå over dialektnivået, i ei språkform som 
var moderne nok til å fungere som bruksspråk og som dessutan viste saman-



 10

hengen med det gamle norrøne språket. Men dersom ein vil arbeide filologisk 
med dei færøyske visene, må ein må gå bak det store seksbandsverket Føroya 
kvæði og til dei manuskript som ligg til grunn for utgåva. I Sverige arbeidde Ge-
orge Stephens etter same linjer, men vel ikkje med same målsetjing som Ham-
mershaimb og Landstad.  

Her skal vi sjå tre strofer i Hammershaimbs visespråk frå ein velkjend nor-
disk ballade som finst over heile Norden – ”Ólavur Riddararós” heiter den på 
færøysk (TSB A 63). Vi går inn i den scenen der alvemøya freistar Olav til å 
danse med henne og velje henne i staden for festarmøya; først tre strofer på 
færøysk, deretter eit par tilsvarande strofer slik Landstad la fram visa i si ety-
mologiske språkform. Hos Landstad heiter visa ”Olav Liljukrans”: 

 
Eg kann ikki meira hjá álvum vera, 
í morgin lati eg mitt brúdleyp gera. 
 
Vilt tú ikki longur hjá álvum vera, 
sjúkur skalt tú títt brúdleyp gera. 
 
Hvat heldur vilt tú sjey vetur liggja sjúk’, 
ella vilt tú í morgin liggja lík? 
(Hammershaimb I 1991:9) 
 
Aa danse með deg eg inki má, 
imorgo skal mit bryllaup stá. 
 
Hokke vil du dá heller með elvo vera 
hell’ du vil sjúk dit gesteboð gera? 
(Landstad 1968:356 f) 
 

Det slår ein at Hammershaimb og Landstad har gått fram på liknande måte – dei 
har – på bakgrunn av det felles norrøne utgangspunktet, og med sideblikk til 
moderne islandsk skapt eit ”norrøn-light-visespråk” med aksentar for å markere 
lange og tronge vokalar, og med det norrøne skriftteiknet ð. Eit viktig poeng når 
det gjeld Hammershaimbs språk, er at dei nyare diftongane som det finst så 
mange av i færøyske målføre, blir skrivne som monoftongar. Elles er det 
sjølvsagt også skilnader mellom Hammershaimbs og Landstads språk, men den 
største skilnaden ligg truleg i den mottakinga dei to prosjekta fekk. Landstads 
Norske folkeviser vart møtt med knallhard kritikk; særleg var Grundtvig og 
Bugge nådelause. Dei meinte Landstads visespråk verken var fugl eller fisk, og 
mistenkte han dessutan både for å ha underslått materiale og dikta til strofer på 
eiga hand. Denne kritikken var urettferdig; ikkje minst har det blitt klart etter at 
Landstads oppskriftsmateriale kom for dagen. Det viser at han restituerte sine 
tekstar etter fornuftige prinsipp, og verken hadde dikta til eller trekt ifrå.  

Det vil føre for langt å diskutere kvifor Hammershaimb lykkast og Landstad 
ikkje gjorde det; ein grunn var nok i alle fall at skilnaden mellom færøysk og 
dansk var – og er – større enn mellom norsk og dansk; med andre ord føltest 
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ikkje Landstads norrøntinspirerte språk som relevant eller nødvendig. Og 
færøysk låg vesentleg nærmare forbildet moderne islandsk enn norsk gjorde. 
Landstad var heller ikkje interessert i å skape noko norsk språk – det var det Ivar 
Aasen som skulle gjere – Aasen var da også ein viktig rådgjevar for Landstad. 
For Landstad låg nok poenget til ein viss grad i det antikvariske, men som 
framståande salmediktar og lyrikar la han også vekt på estetikken i balladesprå-
ket. Det spela den største rolla for han. I innleiinga til Norske Folkeviser skriv 
han bl.a.: ”Ved den runde og blöde Udtale som her [i Telemark] finder Sted, 
sammendynges Vokaler, og Konsonanter bortkastes eller haarde gaa over til 
blöde; skrevne paa denne Maade vilde kjendte Ord ofte blive ganske ukjende-
lige, og det Hele faa et utækkeligt, for ei at sige barbarisk Udseende” (Landstad 
1968:IX). 

Kanskje er det eit poeng at det ligg skriftlege kjelder til grunn for mange 
balladar; genren byggjer bl.a. på riddarsagaer, fornaldersagaer og andre former 
for skriven dikting. Det skriftlege uttrykket er – kan vi seie – ikkje framandt for 
balladen. Likevel var den seinmellomalderlege bruken av skrift annleis enn den 
moderne. I den såkalla oralitetsforskinga om mellomalderlege forhold talar ein 
ofte om vokalitet – ei form for blandingskultur der skrift og tale møtest i skif-
tande former. Ikkje minst vart den skrivne teksten gjerne lesen høgt eller for den 
saks skuld sungen av ein person, for ei gruppe tilhøyrarar. Offentlege brev vart 
kunngjort på denne måten, og lesne høgt på kyrkjebakken, jf. den velkjende 
formelen ”til alle menn som ser eller høyrer dette brevet, sender N.N. Guds og si 
helsing”. 

Balladeteksten fekk ei rekke nye funksjonar da den i stor stil vart overført til 
skrift. Som ”munnleg tekst” fungerte balladen underhaldande og kanskje også 
moraliserande ved kvar framføring – men den hadde ikkje og kunne ikkje ha, 
funksjonar som gjekk utover framføringssituasjonen. Ved skriftfestinga vart det 
stilt andre krav; balladen skulle fungere som ledd i nasjonsbygging, som estetisk 
uttrykk, som språkleg og språkhistorisk dokumentasjon, som vitnemål om histo-
riske bedrifter. Vedel var den første som formulerte slike moderne krav til balla-
den; dei vart følgt opp og vidareutvikla i dei følgjande hundreåra – slik vi har 
sett nokre døme på her. 
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”Så varliga genom lunden med henne”. Återskapande, 
omskapande och nyskapande i nutida och äldre balladsång 
Ingrid Åkesson 
 
Inledning 
Ballader och balladsång är ett mycket stort område, som jag inte utger mig för 
att vara expert på. Jag har emellertid ägnat mig åt balladsång som en del av nu-
tida folklig sång i min nyutgivna avhandling Med rösten som instrument (2007). 
I den behandlar jag såväl vissång som trall, lockrop och genreöverskridande mu-
sicerande, med tyngdpunkt på hur ett antal av dagens folksångare förhåller sig 
till material, stildrag och förebilder i det vi kallar folkmusiktradition. I avhand-
lingen behandlar jag också den plats och position som vissång och annat röstmu-
sicerande har tagit sig – hittills – i den vokala vågen och i folkmusik som genre, 
musikalisk subkultur eller senmodern ”post-revival” och jag diskuterar begrepp 
som tradition, autenticitet och modernitet. Tidigare har jag också arbetat med ett 
forskningsprojekt kring folklig koralsång tillsammans med Margareta Jersild 
(Jersild & Åkesson 2000), och mycket av det vi har skrivit om sångstil, tonali-
tet/modalitet, variation och utsmyckning är giltigt långt utanför genren koraler. 
Men det är framför allt med min avhandling som utgångspunkt som jag ska tala 
om återskapande, omskapande och nyskapande i både nutida och äldre ballad-
sång. 

Tyngdpunkten ligger på den modell jag har försökt formulera för det som 
sker i gehörsdominerad överföring, när sångare både återger/återskapar det man 
har lärt sig av en föregångare och ofta lägger till någonting eget eller förändrar 
vissa element mer eller mindre avsiktligt. Jag betraktar alltså denna överföring 
som en process som samtidigt innebär ett kreativt och re-kreativt bruk av bal-
ladtradition och annan vokal folkmusik, och jag vill beskriva skeendet som stän-
digt överlappande skikt av återskapande, omskapande och nyskapande förhåll-
ningssätt. Jag har i min avhandling utgått från nutida musicerande i det vi kallar 
den vokala vågen, från senare delen av 1980-talet och framåt, men jag menar att 
mina begrepp också kan användas för att definiera gehörsöverföring i allmänhet 
och i äldre tidsskikt. 

I folkmusikmiljöer finns en betoning av det som uppfattas som ålderdomligt 
eller ovanligt/exotiskt. Märta Ramsten (1991:37) har kallat detta ”förstärkt tra-
dition”, dvs. man lyfter fram de element som starkast profilerar genren och skil-
jer den från annan musik, och man använder ofta dessa stildrag mera och i högre 
koncentration än vad de finns i förebildernas musicerande. Det hänger samman 
med etableringen av folkmusiken som genre eller ”micromusic” i paritet med 
t.ex. jazz eller tidig musik. 

Dessutom har det vuxit fram ett behov av profilering av den vokala folkmu-
siken i relation till den instrumentala, till låtspelet. Artister och pedagoger har, 
delvis som ett svar på det ökande intresset för både folklig musik och konstmu-
sik från hela världen, velat visa på att det finns en vokal tradition i Sverige som 
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har rötter i det medeltida samhället (eller åtminstone i 1500- och 1600-talen), 
modala drag i tonalitet och melodik, frasering och puls som ligger utanför den 
noterade musikens taktarter samt ett bruk av utsmyckningar som inte förekom-
mer i modern sång. I intresset för det gamla och det ovanliga kan den nutida pro-
fileringen sägas påminna om den som representeras av Richard Dybeck och 
andra 1800-talsinsamlare och folkmusikfrämjare; där man då adapterade folk-
musikaliska element för salongsmusicerande renodlas dock i dag i stället ”folk-
musikidiomatiska” sound och stildrag. Här spelar balladerna en väsentlig roll. 

 
Om urval 
De flesta av våra dokumenterade ballader hör till tre undergenrer, och det är 
också dessa som dominerar i nutiden: 
 

1. naturmytiska ballader med övernaturliga inslag (t.ex. ”Den förtrollade 
barnaföderskan” eller ”Lindormen” ) 

2. de s.k. riddarvisorna, oftast med erotik eller kärlek som tema (t.ex. 
”Rudegull seglar bort med sin trolovade”, mera känd som ”Vänner och 
fränder”), samt 

3. skämtballader, som ju ofta utgör parodier på de allvarligare visorna (t.ex. 
”Bonden och kråkan” eller ”Det underbara bältet”). 

 
Några legendvisor finns också bland de ballader som sjungs ofta, i synnerhet 
”Liten Karin” och den mest spridda av alla, ”Staffan Stalledräng”. Dessa ballad-
genrer dominerar också i den repertoar som har dokumenterats under 1800- och 
1900-talen, så generellt sett sjunger dagens folksångare samma typ av repertoar 
som sångarna i uppteckningar och arkivinspelningar. Mindre populära är de 
resterande två balladtyperna, kämpavisor om strider mellan starka män eller jät-
tar, och historiska visor med (antagen) anknytning till historiska händelser.1 

Dessa visor är också betydligt färre i det dokumenterade materialet, men att de 
inte hör till den levande repertoaren har troligen fler orsaker än de rent propor-
tionsmässiga. Den enda ballad som räknas bland kämpavisorna och som sjungs 
av många i dag är ”Sven Svanevit”, och i de varianter som sjungs är det gåtstri-
den som står i centrum medan det inledande stridsmotivet och det avslutande 
mordet, som finns med i flera äldre varianter, utelämnas. De enda två ytterligare 
kämpavisor som sjungs av de sångare jag intervjuade för min avhandling är 
”Syster befriar broder”, där det är en kvinna som slår alla fienderna, samt 
”Ramunder”, som med sina komiska repliker ligger nära skämtballaderna. 
 
Episk sång och genus 
Ballader sjungs i stor utsträckning av kvinnor i dag – de har också i stor ut-
sträckning sjungits av kvinnor i Skandinavien under de århundraden under vilka 
ballader har dokumenterats. Vanliga motivkretsar är relationer mellan manligt 
och kvinnligt och mellan individ och släkt, liksom äktenskap, graviditet och 
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barnafödande. Detta är ett inte oväsentligt faktum i jämförelse med den episka 
sången i östra och sydöstra Europa (jfr Ling 1989:97 ff.). Där är krigiska hand-
lingar vanliga motiv, och eposen har huvudsakligen framförts av manliga ut-
övare. En sådan uppdelning är naturligtvis en ganska hård generalisering, men 
det jag vill betona är att nordiska ballader i hög grad har sjungits av kvinnor 
samt ofta omfattar motiv och teman som på olika vis avspeglar genusstrukturer, 
individ kontra släktsamhälle, eller konflikt mellan hög och låg. Det är väl inte 
minst därför många ballader lever än i dag. 
 
Västra och norra Europa Östra och södra Europa 
• många kvinnliga sångare 
• motivkretsar: individ/samhälle, 

kvinnligt/manligt 
• strofisk ballad 

• övervägande manliga sångare 
• ofta krigiska motiv, manliga hjältar
• stikiskt epos (ej strofindelning) 

  
 

Utgångspunkter 
I min avhandling diskuterar jag begreppen kulturarv, kanon och tradition som 
olika sätt för människor att konstruera och avgränsa en mängd kulturuttryck – 
stående i sin egen samtid med siktet ställt bakåt. Kulturarv står då i princip för 
kulturuttryck och kulturmönster som vi betraktar som nedärvda medan kanon 
betecknar en mindre mängd som har utkristalliserats genom särskilda urvalspro-
cesser, en mängd som en insatt person bör känna till och som betraktas som fö-
rebild och modell (jfr Bohman 2007). I traditionsbegreppet ligger koncentratio-
nen på själva överföringen av kulturarv och kanon i någon utformning, alltså på 
processen, tidsaspekten. Det innebär att ”tradition” innefattar förändring och att 
begreppet kan relateras också till modernitet. Jag utgår från tre olika vinklar på 
det traditionella: 
 

1. Olika tidsskikt och förhållningssätt till tid och till det förflutna existerar 
samtidigt i ett samhälle. Moderna element har funnits närvarande tidigt i 
historien, liksom element ur det förflutna i någon form lever kvar i ett 
senmodernt samhälle. Det som t.ex. Thomas Ziehe (1989) kallar traditio-
nella, kontratraditionella och posttraditionella element överlappar var-
andra snarare än avlöser varandra. Historikern Britt Liljewall har uttryckt 
detta på ett koncist sätt: ”I förändringsprocesser kan man identifiera ett 
kontinuerligt/traditionellt och ett diskontinuerligt/modernt element. Ut-
vecklingen innebär sammanflätning av dessa och successiva förskjut-
ningar snarare än brott.” (1990:138) Johan Fornäs påpekar att det inte är 
traditioner som upplöses i moderniteten, utan ett traditionalistiskt förhåll-
ningssätt till traditionen, att det är möjligt att handla traditionellt men 
samtidigt tänka modernt (1995:22). 
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2. ”Tradition” kan innefatta förändring och dynamik samt stå i förbindelse 
med det nutida. Vissa modernitetsteoretiker som Anthony Giddens och 
Johan Fornäs är varse att det finns en dynamik i relation till det traditio-
nella. Giddens skriver: ”In general, traditions only persist in so far as they 
are made available to discursive justification and are prepared to enter 
into open dialogue not only with other traditions but with alternative 
modes of doing things.” (1994:105, kursiv i originalet) Denna infallsvin-
kel står öppen för den faktiska existensen av traditionella element som är 
tillgängliga för samtal och dialog, vilket enligt min mening är fallet när vi 
talar om en musikalisk tradition (eller andra konstnärliga uttryck). 

 
3. En musikalisk tradition kan sägas ha ett slags dubbel natur, som förenar 

dess konstruerade och dess nedärvda, essentiella karaktär. Många forskare 
menar att eftersom traditionens objekt alltid har utsatts för mer eller 
mindre förändring och variation finns ingen absolut motsättning mellan 
kontinuitet och stabilitet å ena sidan och diskontinuitet och innovation å 
den andra.2 De betraktar ”tradition” som ett dubbelsidigt begrepp, både 
organiskt/essentiellt (som en nedärvd mängd) och symboliskt/konstruerat 
(utifrån den egna samtidens synsätt). Ett annat sätt att uttrycka detta är att 
se tradition som både objekt/kanon och process samtidigt. Henry Glassie 
påpekar i en ofta citerad artikel: ”Change and tradition are commonly 
coupled [...] as antonyms. But tradition is the opposite of only one kind of 
change: that in which disruption is so complete that the new cannot be 
read as an innovative adaptation of the old.” (Glassie 1995:395).3 Han 
menar också att tradition varken är enbart statisk eller enbart föremål för 
förhandling och ”emergence”, utan att den kan vara både och, omformas 
och röra sig både framåt och bakåt i tiden (Glassie 1995:405). 

 
Åter-, om- och nyskapande som tankemodell 
De tre förhållningssätten återskapande, omskapande och nyskapande kan på 
olika sätt sammanfalla och överlappa varandra; de kan betraktas som skikt, vilka 
i olika kombinationer kan lagras över varandra – i enskilda musikaliska uttryck 
eller i större strukturer. I återskapande ligger tyngdpunkten på likhet med en fö-
rebild; omskapande öppnar för nya kombinationer av eller användningssätt för 
traditionella element medan det nyskapande – eller innovativa – i denna bety-
delse står för en kombination av nya element med ett synligt sammanhang bakåt 
i ”traditionen”. 

Som jag skrev inledningsvis är begreppen tätt sammanknutna som olika 
aspekter av såväl överföring som skapande, och jag menar att de kan ses som en 
modell för dessa två processer inom folkligt musicerande. Om vi betraktar tradi-
tionsbegreppet med tyngdpunkt på just överföring över tid så kan detta beskrivas 
som kombinationer av åter-, om- och nyskapande. Samtidigt vill jag föreslå den 
här modellen som ett redskap för att studera kreativitet i s.k. folklig kultur, där 
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den re-kreativa, dvs. åter- och omskapande, aspekten både är betydelsefull i sig 
sjäv och en viktig grund för nyskapandet – jag återkommer till detta. 

Definitionerna av de här begreppen har i första hand utformats med tanke på 
utformning och framförande av musik. Emellertid kan termerna användas på 
olika nivåer, t.ex. för att beskriva musiksituationer, användning av musikinstru-
ment m.m. När man talar om återskapande av t.ex. en musikgenre måste ter-
merna definieras på ett vidare sätt. 

 
återskapande 
• nära källan 
• innehåller ett element av härmning 
• inkluderar mindre (oavsiktliga/omedvetna) förändringar typiska för ge-

hörstradition (t.ex. av intonation el. utsmyckning) 
• behåller visans/låtens form 
• i vidare mening: att hålla sig nära det tidigare existerande eller ett tänkt för-

flutet 
 
omskapande 
• avsiktlig/medveten förändring och/eller arrangemang av traditionell musik 
• innefattar medveten variation typisk för utövare med tyst kunskap om det 

musikaliska hantverket, t.ex. omplacering, repetition eller utelämnande av 
motiv eller strofer 

• inkluderar samma tekniker använda av utbildade musiker med tillgång till 
ett större musikaliskt material 

• kombination av varianter eller av texter och melodier; pusselteknik, med-
leys etc. 

• i vidare mening: att avsiktligt förändra eller flytta om det ”traditionella” 
 
nyskapande 
• skapa nya melodier och/eller texter på den traditionella musikens (och lyri-

kens) grund och inom ett folkmusikaliskt idiom 
• kombinera traditionella melodier med nykomponerade delar, förspel, mel-

lanspel etc. 
• kombinera nygjorda melodier med gamla texter och vice versa 
• genreöverskridande kompositioner baserade (delvis) på folkmusik men med 

blandade idiom (”världsmusik”, jazz, rock, nutida konstmusik etc.) 
• ta in uttryck, sound, instrument och musikaliska element från andra musik-

slag eller kulturer 
• i vidare mening: att skapa nytt inom eller i anslutning till en stil och ta in 

nya element 
 
Som jag definierar dem är åter-, om- och nyskapande ganska vida begrepp. Mo-
dellen är tänkt att omfatta olika typer av förhållningssätt till s.k. traditionellt 
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material och traditionella stildrag samt olika typer av kombinationer och 
nyskapande. Jag syftar på sådana förhållningssätt som bygger på grundläggande 
kännedom om material och stildrag m.m., inte ett emblematiskt bruk av ”folk-
ton” hos kompositörer och arrangörer utanför folkmusikområdet. Jag använder 
termerna i första hand som analysbegrepp, inte för att beskriva utövarnas inten-
tion – graden av medveten intention kan variera. Gränsen mellan oavsikt-
lig/omedveten och avsiktlig/medveten förändring kan diskuteras t.ex. i fråga om 
glömska, som kan medföra oavsiktligt omskapande av en visa eller låt, även om 
intentionen är återskapande, dvs. att återge det man har lärt sig.4 Det innebär 
också att det är svårt att dra en skarp gräns mellan återskapande och 
omskapande. 

Ett återskapande förhållningssätt innebär så att säga återskapande med en 
viss marginal av frihet. Spontan och mer eller mindre oavsiktlig variation ingår i 
vad vi kan kalla ett folkmusikaliskt idiom. Denna marginal finns också inom 
andra gehörspräglade musikslag som blues och jazz och, vilket folkmusiker ofta 
påpekar, den var in på 1700-talet underförstådd även i fråga om notbunden mu-
sik, där t.ex. utsmyckningar inte skrevs in i noterna utan improviserades utifrån 
musikernas genrekännedom. I dag finns inte denna marginal i samma utsträck-
ning inom områden som kör- eller orkestermusik, vilket präglar många utövares 
syn på såväl musicerande som notskrift.   

Jag vill upprepa igen att åter-, om- och nyskapande inte ska ses som isole-
rade kategorier. I ett enskilt framförande finner man ofta exempel på hur åter-, 
om- och nyskapande i någon mening överlappar varandra (se fig. 1); både 
omskapande och nyskapande innehåller för det mesta ett element av återska-
pande, åtminstone på en allmän nivå (t.ex. att skriva en ny visa i gammal stil). 
Exempel på såväl åter-, om- som nyskapande kan återfinnas i en och samma ut-
övares framförande – hos föregångare och hos nutida utövare. Till exempel kan 
en sångare framföra en del av sin repertoar på ett huvudsakligen återskapande 
sätt, som ligger nära stil och utförande hos den utövare hon eller han har lärt sig 
visan av. I annat sammanhang eller en annan del av repertoaren kan sångarens 
framförande vara mera omskapande, med egna kombinationer av text- och me-
lodifraser eller -strofer, större variation etc. Även i det förflutna har en del sång-
are gjort egna visor, dvs. varit nyskapande i en bemärkelse. 
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Fig.1 Åter-, om- och nyskapande som överlappande skikt. 
 
Inom de dominerande musikområdena i den västerländska kulturen (dvs. konst-
musik efter ca 1800 samt populärmusik) är idealet huvudsakligen innovation, 
originalkompositioner kopplade till verkbegreppet (samt ytterst till bilden av det 
företrädesvis manliga geniet som skapades i den romantiska periodens början). 
Här kan man säga att ett skriftkulturellt ideal dominerar: den i bokstäver eller 
noter nedskrivna ”texten” antas ha absoluta gränser (även om man då bortser 
från den intertextualitet och det återbruk som förekommer i de flesta genrer). 
Även populärkulturella kreativa ideal innebär att ”skriva nya låtar”, skapa nya 
stilar och genrer, hitta nya klanger etc. Dessa ideal inkluderas i nyskapande som 
jag definierar det. 

I gehörspräglade eller gehörsdominerade genrer, däremot, liksom i tidigare 
historiska epoker, existerar ett annat ideal, det vi i brist på bättre kan kalla folk-
ligt skapande, och som framför allt har studerats inom folkloristiken, i forsk-
ningen kring sagor och annat folkligt berättande samt episk sång. I skapande ut-
ifrån formler och modeller värderas variation, återanvändning och igenkän-
nande högre än innovation – det är gestaltandet i stunden som räknas (jfr Ong 
1990:55, Lilliestam 1995:21). Där är det viktigt med återgivande av s.k. tradi-
tionella visor och låtar eller sagor och berättelser – och detta återgivande ska 
gärna både följa hantverkets regler och bära utövarens individuella prägel. Här 
befinner vi oss längre mot den muntliga polen i det muntligt-skriftliga kontinuet; 
verket som text har inte lika stark position och tyngdpunkten ligger mera på ut-
övaren, på tolkning, utformning och framförande. 

 
Finkultur – populärkultur: kreativa ideal 
• innovation, original 
• verkbegreppet 
• ”texten” 
• upphovsmannen (geniet) 
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”Folkligt skapande”: kreativa ideal 
• variation, återanvändning, igenkännande 
• formler och modeller 
• utövaren 
• tolkning och framförande 
 
Inom forskning kring episk sång har vissa forskare talat om memorerande och 
improvisation som två skilda tekniker, där man i det första fallet strävar efter att 
minnas och återge en hel text, oftast strofisk och rimmad och eventuellt utifrån 
en nedskrift, alternativt en ”färdigkomponerad” melodi. Så definieras t.ex. de 
nordiska balladerna. Improvisation bygger då snarare på att minnas längre ske-
enden och rader av episoder samt återge dem i en textligt och musikaliskt friare 
form med hjälp av formler och korta melodifraser som kan kombineras på olika 
sätt, t.ex. i långa icke-strofiska epos – här tänker man sig att varje framförande 
skiljer sig betydligt från andra framföranden. I verkligheten är de två teknikerna 
inte alltid så tydligt åtskilda från varandra – i synnerhet om vi betraktar text och 
melodi som en helhet. Text och melodi är sammanbundna med varandra men 
kan ha inbördes olika fast form. Man skulle kunna säga att det jag försöker 
komma åt med mina begrepp är den re-kreativa verksamhet som ligger mellan 
polerna memorerande och improvisation, och som i första hand karakteriseras av 
variation och kombination i såväl text som melodi. Jag vill se ”folkligt ska-
pande” som mera av kontinuum mellan memorerande och improvisation, mellan 
muntligt och skriftligt och mellan stabilt och föränderligt (se även Ling 
1987:125 ff). 
 

 
Fig.2 
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Utformning, bearbetning och arrangemang 
De vanligaste teknikerna i fråga om bearbetning och arrangemang av t.ex. balla-
der är följande: 
 
• gehörsegen bearbetning 
• bricolage – pusselteknik 
• tonsättning av text 
• instrumentala förspel och mellanspel 
 
Det jag här kallar gehörsegen bearbetning innebär tekniker som innefattas i ge-
hörsöverförd musik. Här befinner vi oss i gränsområdet mellan återskapande och 
omskapande; mellan den mer eller mindre oavsiktliga, spontana variation som vi 
har kunnat iaktta hos många ”traditionella sångare” och ett mera medvetet och 
avsiktligt bruk av text- och melodibyten hos såväl ”traditionella sångare” som i 
senmoderna folkmusikmiljöer och t.ex. i folkmusikutbildningar. 

Visor inbjuder också till avsiktlig bearbetning av många olika slag, det jag 
kallar omskapande. Hit hör tillägg och förändringar av enstaka ord eller textfra-
ser, av rytmik, frasering, intonation och utsmyckning m.m. Det förekommer 
både hos föregångare och hos nutida sångare och är alltså inte fråga om ett en-
bart nutida fenomen utan ett typiskt uttryck för en gehörsmässig överföringspro-
cess. 

Men den omskapande aktiviteten kan också innebära genomgripande bear-
betning av både text och melodi, samt nya kombinationer av text och melodi. 
Som åtskilliga forskare har påpekat är sambandet mellan text och melodi ganska 
löst hos balladerna, liksom sambandet mellan text och omkväde. I dokumenta-
tion av sångare från 1800-talet har både Margareta Jersild och Sven-Bertil Jans-
son iakttagit individuella urval av textrader och strofer som innebär att sångaren 
medvetet skapar sin egen variant av en ballad genom att lägga till eller utesluta 
verser, byta omkväde etc. Bland annat har Jansson (2001:97 ff) gjort en intres-
sant jämförelse mellan den lakoniska stilen hos Ingierd Gunnarsdotter från 
1600-talet och den mera överflödande stilen hos Beata Memsen från 1800-talet. 
De båda sångarna hade samma ballad på sin repertoar (”Redebold och Gull-
borg”) men utformade den på helt olika sätt och använde sig av s.k. balladty-
piska grepp och element som upprepning, paralleller och formelsituationer i 
olika utsträckning. Många ballader ger utrymme för alternativa vinklingar av 
den berättade handlingen. Sådant omskapande kan också vara frukten av en lång 
process över tid hos en och samma utövare, och kan vara knutet till framföran-
desituation och lyssnare på liknande sätt som i folkligt berättande (jfr t.ex. Bau-
man 1986:4 ff). 

De senaste decenniernas utgivning av balladmaterial har satt tydliga spår i 
balladsång och balladbearbetning. Det gäller både utgåvan Sveriges medeltida 
ballader (SMB, 1983–2001), dubbel-CD:n (tidigare trippel-LP:n) Den medeltida 
balladen med inspelningar ur Sveriges Radios arkiv (Caprice 1995) och andra 
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utgåvor av arkivmaterial som trippel-CD:n Föregångare (MNW 1993). Denna 
materialrikedom i sig fungerar som en inbjudan till egen kreativitet. Det faktum 
att så många balladuppteckningar och även inspelningar består av fragment kan 
också vara ett incitament till att vilja konstruera en ny version. En fragmentarisk 
text kan vara poetiskt och språkligt tilltalande eller ha en intressant melodi – 
men man vill berätta en sammanhängande historia för lyssnarna och kan då be-
höva plocka in textstrofer från en annan variant än den man huvudsakligen har 
valt, strofer som t.ex. skapar klarare orsakssammanhang eller förstärker ett mo-
tiv som man vill betona. 

En sångare eller grupp kan vilja utöka en balladvariant från den egna hem-
trakten som inte har en fullständig handling, eller använda en lokalt dokumente-
rad text eller melodi om inte båda finns. Sångare kan också av rent estetiska skäl 
välja en melodi som inte hör samman med textvarianten. Detta slags kombina-
tionsteknik är inte unikt för svensk nutida folkmusik utan har varit vanligt i t.ex. 
den engelska revivalmiljön. Grupper som Steeleye Span, Fairport Convention 
och Pentangle arbetade på just dessa sätt, där det musikaliskt och framförande-
mässigt effektiva fick större tyngd än troheten mot en viss inspelning eller upp-
teckning (Sweers 2005:226 ff). 

Jag har lånat en term som Maria Röjås använder i sin undervisning, att 
”lägga pussel”, för det här sättet att bygga nya balladversioner eller varianter, 
dvs. att kombinera olika texter och melodier, olika strofer från olika varianter, 
inklusive små förändringar i texten, för att skapa en egen variant där text och 
melodi harmonierar och där berättelsen går fram. Maria Röjås påpekar att det är 
viktigt att veta exakt vad man har ändrat i förhållande till arkivinspelningar och 
uppteckningar samt att kunna redovisa detta. I en del sammanhang redovisar 
sångare också hur de har gått tillväga, i andra sammanhang inte alls. Pusseltek-
niken kan betraktas som en form av ”bricolage” i allmän betydelse, alltså att 
sätta samman något nytt av olika befintliga element ur olika sammanhang, men 
jag använder hellre termen ”pussel”, som inte har de associationer till slump-
mässighet som termen bricolage kan ge. Pusseltekniken kan också betraktas som 
en utvecklad form av gehörsegen omarbetning. De flesta folkmusikgrupper an-
vänder sig av pusselteknik på olika sätt, från Folk och Rackare till Ranarim. 

En hoppusslad ballad kan fungera framförandemässigt som vilken uppteck-
nad eller inspelad variant som helst. Gruppen Sågskäras ”Lindormen” kombine-
rar en text upptecknad i Småland och en melodi upptecknad efter Maja Hans-
dotter, Östergötland. Den framförs på skivan Sågskära (1989) som i en tänkt 
danskontext med försångare och kör. 

Flera av sångarna i min studie har gjort tonsättningar av existerande texter. 
Det kan handla om visor och ballader där endast texten finns upptecknad, vilket 
gäller de flesta uppteckningar gjorda före 1810-talet. Ett lika vanligt skäl i dag 
verkar emellertid vara att existerande melodier inte riktigt tilltalar sångaren, utan 
man gör hellre en ny. Carin Kjellman gjorde en ny melodi till balladen ”Harpans 
kraft” (SMB 22 D) på LP:n Anno 1979 (1979). Även Ulrika Bodén har gjort nya 
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melodier till existerande balladtexter: på Ranarims CD Till ljusan dag (2000) 
finns ”Stolt Ingrid” (”Herr Lagman bortför herr Tors brud”, SMB 71 L) samt 
”Balladen om systern och brodern” (”Syster befriar broder”, SMB 202 A+B). 

Beträffande texter delar flera av mina intervjupersoner uppfattningen att man 
gärna vill sjunga vackra eller roliga ord och ovanliga formuleringar, och de 
flesta framhåller att en vistext helst ska ligga bra i munnen. De menar att mo-
dernt språk inte så lätt låter sig formas till gamla melodier – eller melodier med 
”folklig” karaktär – och det finns ett värde i att uttrycka tankeinnehållet på en 
svenska som klingar ovanligt eller lite mera högstämt i lyssnarens öron. Det 
faktum att de flesta sångare uppfattar melodin som det viktigaste elementet, och 
textens form och ljudkvaliteter som ett väl så betydelsefullt element som dess 
innehåll, menar jag är ett av skälen till att mera nyskapande sker på det melo-
diska området än på textens. Det är lättare att tillägna sig ett folkmusikaliskt 
idiom och skapa nytt på traditionens grund än att hitta ett talat språk som både 
fungerar att sjunga och kan beskriva vår nutida vardag.5 

Instrumentala inledningar och mellanspel kan vara ett sätt att berätta delar 
av en historia i alla ensembler eller arrangemang som använder sig av både sång 
och instrument. I konsertsammanhang och på CD förväntas publiken oftast inte 
orka lyssna på en lång ballad med 30–40 verser; i stället reduceras handlingen, 
upprepningar och paralleller utesluts och ersätts med instrumentala partier som 
t.ex. kan illustrera skiften i stämningsläge, höja eller sänka berättartempot eller 
intensifiera skildringen av innehållet. 

Ett exempel är ”Den förtrollade barnaföderskan” eller ”Silibrand” (SMB 14). 
På Anno 1979 använde Folk och Rackare Svea Janssons melodi kombinerad 
med en småländsk variant, och texten är en kombination av strofer från flera va-
rianter. I gruppen Frifots version av balladen, kallad ”Balladen om den förtrol-
lade”, på CD:n Sluring (2003), får den äldsta upptecknade melodin från 1600-
talet avlösas av den åboländska sångerskan Svea Janssons melodi. Beträffande 
texten har Lena Willemark satt ihop en ny textversion genom att dels bearbeta 
strofer ur flera av varianterna i SMB samt dikta till bl.a. strofen om de två vax-
dockorna med vilka man lurar styvmodern att bryta förtrollningen. Historien blir 
alltså tydligare i Frifots tolkning; det här motivet finns bara som fragment i de 
svenska versionerna av balladen men finns utförligare i den motsvarande 
skotska balladen ”Sweet Willie’s Ghost”. 

Arrangemanget karakteriseras av tempoväxling och dragningar i pulsen lik-
som starkt växlande dynamik. Den mycket dramatiska balladen om kvinnan som 
förhäxad måste bära sitt foster i sju alternativt nio år för att sedan dö vid förloss-
ningen har en handling som kan inbjuda till en utarbetad musikalisk inramning. 
De introducerande stroferna sjungs frimetriskt av Willemark till likaså frimet-
riskt ackompanjemang av altfiol och mandola; tempo och puls ”tätnar” efterhand 
och pulsen blir regelbunden från och med ett instrumentalt mellanspel efter den 
fjärde strofen. I de två följande stroferna utesluts omkvädena och intensiteten 
ökar fram till ett nytt mellanspel med lågmäld karaktär. Sången kommer in igen 
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och ökar åter i intensitet fram till slutet. Växlingarna framhäver textinnehållet på 
så sätt att de beskrivande verserna samt de två verser där huvudpersonen frågar 
hur länge hennes graviditet ska vara, och som sammanfattar balladens konflikt, 
framförs lågmält och i långsamt tempo medan de verser som visar själva händel-
seprocessen framförs snabbt och med ökad styrka och intensitet. Förutom denna 
grad av komplexitet skiftar man, som jag tidigare har påpekat mellan två melo-
divarianter, båda med tretakts- eller 6/8-karaktär och med samma text i mellan- 
och slutomkväde. Det finns många bottnar och undertexter i detta arrangemang, 
och det är i sin komplexitet typiskt för sådan bearbetning som enbart är möjlig i 
dag. 

 
Kombination av förhållningssätten åter-, om- och nyskapande 
Mycket av dagens folkmusik och musiken i dess gränsområden går inte att enty-
digt beskriva som antingen återskapande, omskapande eller nyskapande; ofta 
överlappar de olika infallsvinklarna varandra, och därför kan olika kombinatio-
ner av begreppen användas för att beskriva många musikaliska uttryck. De mel-
lanspel m.m. jag nämnde ovan är exempel på att nykomponerande ofta går hand 
i hand med bearbetning och annat omskapande. För att återvända till ”ballad-
pusslandet” har vi t.ex. Ingierd Gunnarsdotters textvariant av ”Herr Olof och 
älvorna” (SMB 29 A, en uppteckning från 1600-talet) till vilken Carin Kjellman 
gjorde en ny melodi, kombinerad med en bearbetning av en norsk reinlender, på 
LP:n Folk och Rackare (1976). Lena Willemark berättar om balladen ”Herr Olof 
och älvorna” (”Elvedansen”, Agram 1996) att en snabb felläsning av en notupp-
teckning i SMB gav melodin ett nytt modus och därmed helt förändrad karaktär. 

Även när en musikskapare/musikant inte medvetet återbrukar och bearbetar 
existerande melodier, eller fragment och fraser, finns melodiska och rytmiska 
strukturer som en fond i bakgrunden. Många nygjorda fiollåtar eller vismelodier 
går inte att skilja från äldre, eftersom man använder sig av samma byggstenar. 
Tekniken att bryta ut och bygga om musikaliska motiv är heller inte ny – inno-
vativa spelmän har arbetat på just det sättet. Rolf Myklebust har beskrivit har-
dangerspelmannen Halldor Melands (1884–1972) tillvägagångssätt så här: ”Så 
tok han føre seg slått etter slått […], løfte opp brotstykka, bygde ut og arbeidde 
om. Samstundes fann han si eiga spelform i pakt med det gamle spelet” (som 
citerat i Omholt 2007:11). Det är också fullt möjligt att i dag skriva en barock-
fuga eller improvisera ett Charlie Parker-liknande solo. För att påpeka ett själv-
klart faktum: åtskilligt komponerande bygger på klanger, melodik och andra 
stildrag och strukturer inom den genre eller det musikslag man rör sig i – det är 
inte enbart i folkmusiken som återbruk och komposition, omskapande och 
nyskapande stundtals flyter samman. 
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”Traditionellt” kontra nutida omskapande – exemplet medeltids-
ballader 
Jag har givit några exempel på hur ballader bearbetas i dag. Det är en metodiskt 
och estetiskt ytterst medveten process. Jag betraktar den som en strävan efter att 
skapa en ny helhet ur det fragmentariska och att förena förnyelse med traditio-
nens kontinuitet. Jag har också antytt att det finns likheter mellan bearbetningen 
hos våra dagars folkmusiker och hos tidigare seklers balladsångare. Förutom den 
mer eller mindre omedvetna förändring som alltid har följt med gehörsöverfö-
ringen finner man olika typer av medveten förändring även i det förflutna, fram-
för allt hos de skickligaste sångarna, i form av variation och egna tillägg. Som 
jag nämnde har både Margareta Jersild och Sven-Bertil Jansson var för sig stu-
derat sådana förändringar av enstaka balladers utformning hos några 1800-tals-
sångerskor och tagit fram exempel på variations- och bearbetningsmetoder. Ett 
sätt är att utöka balladtypiska drag som upprepning med variation (incremental 
repetition) och parallellismer genom att dikta till strofer alternativt låna in dem 
från andra balladvarianter eller balladtyper i den egna repertoaren. Ett annat sätt 
är att föra in nya motiv i en ballad i form av formelstrofer som sångaren har i 
minnet, alternativt utesluta strofer. På så sätt blir det möjligt att utforma balla-
dens handling och sensmoral efter egen smak. Motsatsen till det formelbundna 
förekommer emellertid också, att i stället för balladtypiska formuleringar välja 
egna som är ledigare och vardagligare. Vissa sångare tycks ha valt ett annat om-
kväde till en ballad, ett som inte följer med melodin utan hör till en annan vari-
ant som hon har hört. Hos somliga sångare varieras melodin relativt mycket från 
strof till strof och anpassar sig bland annat till textens oregelbundenheter.6 

Medvetet och avsiktligt omskapande hänger ofta samman med ett personligt 
förhållningssätt till visan som sådan. James Porter och Herschel Gower har visat 
hur den skotska sångerskan Jeannie Robertson (1908–1975) successivt omfor-
made en av sina balladtolkningar och vävde in egna erfarenheter, så att den ur-
sprungliga historien trädde tillbaka för ett mera universellt uttryck. De kallar 
detta en övergång från ett performativt till ett transformativt förhållningssätt 
(1995:274 ff). 

Gemensamt för denna ”traditionella” förändring och den nutida är att man 
bearbetar texten t.ex. för större tydlighet, förändrar vissa textmotiv, varierar 
melodin samt lånar in motiv eller strofer från en annan ballad respektive en an-
nan variant. Det tycks också vara gemensamt att den individuella sångaren kan 
skapa sin egen tolkning av balladens innehåll. Det har troligen förekommit 
nyskapande av melodier även om vi inte har belägg för det; bland annat är det en 
rimlig möjlighet att goda sångare har skapat sin personliga utformning av en 
melodi, byggd på ett förråd av melodiformler och melodifraser (jfr. Jersild 
1990:196 ff). 

Några faktorer är emellertid typiska för den nutida bearbetningen: det verkar 
vara vanligare i dag att man förkortar texten i stället för att förlänga den, dvs. tar 
bort textstrofer där tidigare sångare oftast har lagt till fler; upprepningar tas bort 



 14

och i deras ställe lägger man in instrumentala mellanspel.7 Bricolageartad bear-
betning har i nutiden både ökat och fått annan karaktär än tidigare. Genom att 
flera olika varianter finns tillgängliga kombineras i dag textstrofer respektive 
melodi från olika uppteckningar eller inspelningar på ett sätt som inte var möj-
ligt för en sångare som troligen oftast bara kände till en eller ett par varianter. 
Att använda två olika melodier – och/eller rytmiska mönster – i en balladversion 
hör också till nutiden, liksom de ibland detaljerat utarbetade vokala och/eller 
instrumentala arrangemangen. 

 
”traditionellt” omskapande 
• lägga till strofer 
• förstärka det balladtypiska, t.ex. paralleller och varierad upprepning 
• betona det repetitiva 
 
både ”traditionellt” och nutida omskapande 
• låna strofer från andra ballader 
• låna omkväde från andra ballader 
• utesluta strofer 
• komplettera berättelsen 
• lyfta fram särskilda motiv 
• melodisk variation 
• mindre förändringar av texten 
• skapa strofer av formelelement 
• skapa nya melodier  
 
nutida omskapande 
• utesluta paralleller 
• utesluta repetition 
• lägga till instrumentalt intro/mellanspel etc. 
• kombinera två melodier/rytmmönster 
 
Ballad och kontext 
Medeltidsballader ingår grovt sett i två skilda kontexter i den vokala vågen: den 
ena är sång till balladdans eller i visstugor och liknande miljöer med gemensamt 
deltagande och möjlig dansanknytning; den andra är som konsertmusik för lyss-
nande publik. De utövare som i dag sjunger ballader till dans framhäver puls och 
dansbarhet, t.ex. Marie Länne Persson som också lär ut dans. I växelsången 
mellan försångaren och de övriga dansarna brukar man – med inspiration från 
färöisk balladsång och kvaddans – låta dansarnas sång komma in på versens 
sista taktslag och fortsätta med omkvädet, där de håller ut sista tonen, medan 
försångaren kommer in exakt på pulsslaget i nästa fras. På det sättet får sången 
starkare riktning framåt. 
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Om man betraktar Sågskäras ”Lindormen” ovan som en nära dansanknuten 
balladutformning är Frifots ”Balladen om den förtrollade” lika bestämt en kon-
sertversion för lyssnare. Text och handling kan framgå tydligt i båda fallen, men 
med skilda medel. Hos Sågskära bärs texten fram av danspulsen och växlingen 
mellan försångare och kör, liksom av den stegrade intensiteten; hos Frifot fram-
hävs den av växlingarna i tempo, styrka och intensitet. Både Marie Länne Pers-
son och Lena Willemark har ett berättande sångsätt i dessa inspelningar, men de 
berättar med olika medel. Balladkaraktären bibehålls i båda fallen. 

Margareta Jersild har påvisat (1990) att det fanns en estetisk medvetenhet om 
balladernas utformning hos 1800-talssångerskor som Maja Hansdotter (”Måns-
san”), Greta Naterberg och Greta Esbjörnsdotter – troligen var önskan att berätta 
en viss historia lika stark. Även om dagens folksångare noga väljer vilka balla-
der man vill sjunga utifrån textinnehåll och ”story” lägger många stor vikt vid 
den musikaliska inramningen till den historia man vill berätta; melodins karaktär 
och textens poetiska utformning kan vara väl så viktiga som textinnehållet, och i 
en grupp använder man gärna hela ensemblens möjligheter till varierad utform-
ning. Dock vill jag framhålla att min analys rör sig på den strukturella nivån, 
liksom mycket av samtalet om svensk folkmusik i dag – mycket mer skulle 
kunna undersökas av utövarnas syn på visornas ”mening”. 

 
Intertextuella klyftor kontra gehörsegen variation och meta-
diskurs 
Ett resonemang som skulle kunna belysa mina tankar kring kreativitet som åter-, 
om- och nyskapande från en något annorlunda vinkel finns i artikeln ”Genre, 
intertextuality, and social power” av Charles Briggs och Richard Bauman 
(1992). I sin diskussion av hur genrer kontinuerligt skapas och återskapas, och 
hur en enskild text eller yttring alltid förhåller sig intertextuellt till en (konkret 
eller abstraherad) mängd texter etc. inom den genre den antas tillhöra, lyfter de 
fram hur denna process skapar vad de kallar intertextuella klyftor mellan stor 
närhet respektive stort avstånd mellan genrens regelverk och den enstaka ytt-
ringen: 
 

The process of linking particular utterances to generic models thus necessarily produces 
an intertextual gap. Although the creation of this hiatus is unavoidable, its relative 
suppression or foregrounding has important effects. On the one hand, texts framed in 
some genres attempt to achieve generic transparency by minimizing the distance between 
texts and genres, thus rendering the discourse maximally interpretable through the use of 
generic precedents. This approach sustains highly conservative, traditionalizing modes of 
creating textual authority. On the other hand, maximizing and highlighting these 
intertextual gaps underlies strategies for building authority through claims of individual 
creativity and innovation […], resistance to the hegemonic structures associated with 
established genres, and other motives for distancing oneself from textual precedents. 
(Briggs & Bauman 1992:149) 
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Även om Briggs och Baumans artikel handlar om ursprungsbefolkningars myter 
och berättelser kan resonemanget också appliceras på musikers, författares eller 
andra konstnärliga utövares förhållningssätt till genrer. Citatet skulle kunna syfta 
på hur olika sångare – i det förflutna eller i dag – förhåller sig intertextuellt till 
individuellt uttryck, genre och auktoritet tillämpat på t.ex. medeltidsballader, där 
det ju finns ett fast ”regelverk”. Författarna beskriver en aspekt av relationen 
mellan ett återskapande, rent av traditionalistiskt, förhållningssätt och ett ut-
präglat experimentellt, kanske anti-traditionellt sådant. De flesta musikaliska 
uttryck som jag har studerat befinner sig inte vid dessa extrema poler; det går att 
hitta åtskilliga mellanformer mellan de ytterligheter författarna exemplifierar 
med. En mera djupgående undersökning av intertextuella klyftor, eller avsakna-
den av dem, skulle säkert kunna bidra till utforskandet av kreativitet inom och i 
gränsområdena till ”traditionella” genrer. 

Ett problem är dock att man med Briggs och Baumans tänkesätt inte fångar 
variabiliteten i det omskapande som kan beskrivas som en ”traditionell” teknik, 
dvs. den variation och förnyelse som ligger i själva ”genren” och som kan finnas 
på flera nivåer, från mikro- till makronivå. Nyskapande och omskapande, som 
jag har definierat dem, behöver i sig inte betyda att man avlägsnar sig från 
”reglerna”; gehörspräglad kreativitet kan bland annat ligga i just variation inom 
genrens gränser. För det förhållande mellan stabilitet och förändring som jag 
studerar menar jag att mina begrepp fungerar mera elastiskt och förutsättnings-
löst. 

Här vill jag också anknyta till Py Kollbergs påpekande att nutida folksångare 
genom ironiska kommentarer till genrer och vistexter kan skapa en metadiskurs 
kring de folkliga visorna, samtidigt som man i själva sjungandet helt går in i vi-
sornas världsbild och i t.ex. balladgenren med sina formeluttryck. Kollberg 
sammanfattar: ”I dag kan man skämta om innehållet, och placera äktheten i for-
men. Övertygelsen i framförandet borgar för en autentisk upplevelse av musi-
ken.” (Kollberg 2001:30) Hennes iakttagelse handlar om ett annat och väl så 
mångbottnat sätt att förhålla sig till genrer som det nyssnämnda. Den intertextu-
ella klyftan kan synliggöras i kommentaren till en ballad eller en folklig koral, 
medan sättet att framföra den är helt övertygat och ”inifrån” genren. 

 
Avslutning 
Jag har i den här artikeln diskuterat hur återskapande, omskapande och 
nyskapande tar sig uttryck i utformning och bearbetning av texter och melodier, 
i framförande och arrangemang samt i komposition och nydiktning. Inte minst 
medeltidsballader inbjuder till omskapande med det stora publicerade källmate-
rialet som grundval. Balladerna har jag också använt som exempel för att när-
mare undersöka vilka bearbetningstekniker som är gemensamma med äldre tids-
perioders omskapande och vad som är typiskt för nutida bearbetning. Som vi har 
sett är de flesta teknikerna för att förändra själva utformningen av text och me-
lodi inte nya utan förekommer också hos föregångare – emellertid används de i 
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dag med större täthet eller intensitet och i andra kombinationer än tidigare. Den 
största skillnaden ligger i arrangemangen, där musikutbildning, instrumentupp-
sättning och kunskap om andra musikgenrer, så väl som musikernas strävan att 
försörja sig på musik, självklart lämnar tydliga spår, särskilt i de arrangemang 
som görs för konsert- och CD-produktion. 

Jag har också pekat på hur åter-, om- och nyskapande överlappar varandra i 
många av dagens bearbetningar och framföranden. Nya kombinationer av 
klanger, av röstljud och instrument osv. får till resultat att andelen om- och 
nyskapande är betydligt större inom den vokala vågen än i äldre ”traditionell” 
sång. Samtidigt finns, som sagt, en kontinuitet i flera av de åter-, om- och 
nyskapande teknikerna. 

 
 

[1] Detta går att utläsa ur källuppgifterna i Sveriges medeltida ballader, SMB, där flera 
ballader bland kämpavisorna och de historiska visorna saknar belägg senare än 1600- eller 
1700-tal och andra har få varianter. Kämpavisorna är fler till antalet i Norge och har där kvar 
en del av sin popularitet (jfr Hertzberg Johnsen 1983). 
[2] Åtskilliga författare betonar att förändring och tradition inte är motsatser; förutom Glassie 
vill jag nämna David Atkinsons diskussion av begreppets dubbla karaktär (2004) och Philip 
V. Bohlman, som betonar att gehörstradition ger upphov till både stabilitet och kreativitet 
(1988). 
[3] Se även t.ex. Bohlman 1988:9. 
[4] I äldre litteratur finner man ett entydigt negativt synsätt på den fragmentisering som kan 
åstadkommas av glömska, s.k. Zersingen, söndersjungning. Detta synsätt har senare följts av 
en mera förutsättningslös syn på glömska och de konsekvenser den kan få för visors utform-
ning (t.ex. Constantine & Porter 2003). 
[5] Här skulle man kunna spekulera kring hur gränserna mellan tal- och skriftspråk ser ut och 
på vilka sätt de har förändrats i olika språk. Dagens svenska skiljer sig starkt från t.ex. 1700-
talets och kan vara svår att passa in i tidigare seklers språkliga rytm. 
[6] Sammanfattningen bygger på Jansson 1999 (särskilt kap. 10) och 2001 samt Jersild 1990 
och 2002. 
[7] Här vill jag dock påminna om Janssons intressanta jämförelse av Ingierd Gunnarsdotters 
lakoniska och sparsmakade balladutformning med Beata Memsens detaljrika dito (2001); att 
utesluta upprepningar m.m. i dag kan möjligen också betraktas som en återgång till ett av flera 
tidigare existerande estetiska ideal. Uppfattningar om äldre tiders omskapande skiljer sig 
också åt beroende på källmaterial – jfr Burke 1983:146, som hävdar att ballader blir kortare i 
muntlig överföring. 
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Dramatik genom inversion i kämpavisorna 
Gunilla Byrman 
 
I denna artikel ska jag diskutera hur man inom språkforskningen kan arbeta med 
ballader, och jag ska försöka att göra det begripligt även för er som inte är ling-
vister. Det blir mest om syntaktiska fenomen, något som kanske inte är så van-
ligt att fokusera på inom balladforskningen. 

När jag gjorde en näranalys av syntaxen i den nyfunna balladen ”Osteknop-
pen” i George Stephens manuskriptsamling (GSMS) upptäckte jag att den balla-
den hade inversion när dramatiken ökade i berättelsen (Byrman 2008:309). Jag 
kommer i det följande att förklara vad inversion är. Cirka 65 procent av alla me-
ningar i modern svenska har subjektet först, dvs. det föreligger rak ordföljd, vil-
ket innebär att subjektet finns i fundamentet (understruket i exemplen nedan), 
den plats som per definition föregår det tempusböjda (finita) verbet, t.ex.  

 
(1) Jag har planerat mitt föredrag i flera veckor. (Rak ordföljd med subjektet i fundamen-

tet.) 
 

Inversion, dvs. omvänd eller inverterad ordföljd, däremot innebär att något annat 
satsled än subjektet står före det tempusböjda verbet i en mening, t.ex. 
 

(2) I flera veckor har jag planerat mitt föredrag. (Omvänd ordföljd med tidsadverbialet i 
fundamentet.) 
(3) Mitt föredrag har jag planerat i flera veckor. (Omvänd ordföljd med objektet i funda-
mentet.) 
 

Stilistiskt sett innebär inversion emfas i berättandet, dvs. att ett satsled som inte 
är subjekt särskilt framhävs, om det placeras först i satsen. Frågan är om detta 
kan kopplas till speciella stilistiska enheter i balladens epik. 

Här följer ett utdrag ur ”Osteknoppen”. Satsled med inverterad ordföljd är 
understrukna: 

 
IV 
Konungen skar den lilla Ost-knopp itu, 
Och ut kom en märr med fölerna sju. 
De sutto på golfvet och doppade. 
 
V 
Konungen sade: – ”Det är väl mera än!” 
Och ut kom en ko med kalfvarne fem. 
De sutto på golfvet och doppade. 
 
VI 
Före kom en anka, och efter kom en gås; 
Och efter kom en smed, han smidde på en lås. 
De sutto på golfvet och doppade. 
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VII 
Och ut kom en ryttare, som förr had’ varit sergeant, 
Han hade intet bröd, han doppade med en vant. 
De sutto på golfvet och doppade. 
 

Balladen har korta meningar, få bisatser, korta fundament, som för det mesta 
enbart utgör ett ord.1 Av stroferna har nästan hälften av de syntaktiska mening-
arna topikaliserad partikel2 och därigenom omvänd ordföljd. ”Osteknoppen” har 
alltså många inverterade meningar, och jag blev nyfiken på om det kanske gäller 
för ballader generellt och i en not skriver jag: ”Om det förhåller sig så generellt, 
kommer jag att utreda i en kommande studie” (Byrman 2008:309). Nu har jag 
påbörjat denna studie och vill framhålla att detta är forskning i vardande. 
 
Syftet 
Syftet med denna studie är tvåfalt. Dels vill jag utreda och diskutera vad som 
karakteriserar balladstilen och balladsyntaxen i stort. Detta gör jag med en gene-
rell genomgång av balladernas lexikogrammatik. Dels vill jag undersöka om – 
och i så fall hur – inversion kan kopplas till berättelsestrukturen. Jag frågar mig 
förutsättningslöst, om vi inte har rak ordföljd, vilket satsled står då i fundamen-
tet? Om det finns någon koppling mellan inversion och narrativet i kämpavi-
sorna, hur ser den i så fall ut? Mitt antagande är att inversion kan knytas till 
episka stilgrepp som varierad repetition och balladformler. Dessa finns i balla-
derna för att främja berättelsen och stimulera åhörarnas lyssnande (jfr Holzapel 
1980:11–20). 
 
Material och metod 
Jag har granskat alla kämpavisor i SMB och GSMS. I materialet ingår alltså 
kämpavisor ur Sveriges medeltida ballader (band 5:1), totalt 23 ballader i olika 
versioner och varianter, och däri ingår även GSMS:s 9 kämpavisor. Först vill jag 
säga något om urvalet. En utgångspunkt för mitt val är Elias Wesséns tanke att 
kämpavisorna har det mest ålderdomliga språket av alla ballader med språkgods 
från den isländska litteraturen – riddarromanerna och Eddan (Wessén 1928:69). 
Om det förhåller sig så kan diskuteras, men det är ingen orimlig tanke. För att 
inte få alltför liten korpus har jag excerperat den längsta av alla versioner och 
varianter i SMB inom varje balladtyp, och om två är lika långa har jag valt den 
tidigast dokumenterade. Materialets ålder är i tidsspannet från år 1600 till 1919. 

Metoden är närläsning och grammatisk analys med kvantitativa inslag. Jag 
har delat in materialet i makrosyntagmer. Begreppet makrosyntagm kan definie-
ras som ’minsta meningsfulla syntaktiska enhet i språket’. I skriftspråk är det 
ofta en huvudsats med eventuella komplement (jfr Jörgensen & Svensson 
1986:156). Därefter har jag noterat vilken satsdel som finns i fundamentet för att 
kunna ta ställning till om inversion föreligger eller ej. 
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Materialets utseende framgår av tabell 1 i resultatredovisningen nedan. 
Denna innehåller alla kämpavisor i studien: SMB-nummer (version och varian-
ter), titel, antal verser och strofer samt uppgift om hur många makrosyntagmer 
som har omvänd ordföljd (inversion). Vidare anges källa och när balladen ned-
tecknades. 

 
Om balladens epik – form, stil och språk 
Balladen är en strofisk, slutrimmad dikt med omkväde. Strofformerna är tvåra-
diga med slutomkväde eller tvåradiga med mellan- och slutomkväde eller fyrra-
diga med slutomkväde. De sistnämnda är vanligast i kämpavisor. Balladstrofen 
har fyra betonade stavelser och ett godtyckligt, men ändå begränsat antal obeto-
nade. Stroferna har parvisa rim. Vidare finns som ovan nämnts ett eller flera 
omkväden, i vilken balladnarrativets essens ofta finns förborgad.3 

Berättartekniken är objektiv utan kommentar, värdering och moralisk stånd-
punkt. Snabba scenbyten och koncentration på väsentliga element ger dramatisk 
effekt. Strukturellt består balladen av berättande och beskrivande strofer samt 
dialogstrofer. Berättelsen startar ofta in medias res, dröjer kvar i en situation i ett 
antal strofer, varefter man hamnar i nästa scen utan direkt övergång. Denna tek-
nik kallas i engelsk balladforskning för leaping and lingering och är utmärkande 
för balladstilen (Richmond 1990:316). 

Upprepning är precis som i annan folkdiktning ett vanligt stildrag. Detta ytt-
rar sig genom parallellstrofer, ibland synonymstrofer, upprepade strofer som 
liknar varandra förutom att någon detalj är förändrad, ofta är det slutet som vari-
eras. Här följer ett exempel på detta från ”Den stridbara jungfrun” (v. 20–23, 
SMB 207 C): 

 
Lille Bror han kasta’ sina handskar uti mark 
I mig så skall ni finna en pojke som är stark 
 
Ja Lille Bror han vände om grå gångaren sin 
Ja de 300 kämpar lade han alla i en ring. 
 
Ja, Lille Bror han hade sig en fåla som var spak 
Så tog han sköna jungfrun och satte på hans bak. 
 
Ja Lille Bror han rider sig till rosende lund. 
Der lyster han att hvila sig en liten stund. 
 

Genom sådan varierad upprepning (incremental repetition) har traditionsbärarna 
kunnat uttrycka engagemang och empati, vilket de s.k. objektiva partierna i bal-
laden undviker. Sven-Bertil Jansson påpekar att ”kvantiteten är inte till för dess 
egen skull. Den är i stället ett sätt att skapa kvalitet, det vill säga att ge vissa 
egenskaper eller dimensioner åt partier som sångaren vill markera. [– – –] Den 
[balladen] arbetar med yttre medel, som att låta mängd betyda styrka eller djup. 
Balladens skeende utspelar sig på ett ytplan. Det rör sig som vågor. När vågorna 
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blir höga och tunga vittnar de om att starka känslor är i rörelse” (Jansson 
1999:215–216). 

Sådana avsnitt har sannolikt tillkommit genom traditionsbärarnas ingrepp. 
Eva Lilja, professor som forskar på metrikfältet, framhåller att muntlig dikt 
måste innefatta system av upprepningar för att kunna uppfattas av åhörarna. Väl 
medvetna om detta kan de muntliga traditionsbärarna utveckla ”en serie poetiska 
grepp såsom fasta formler, enkla ord och korta meningar” (Lilja 2005:7). 

I omkvädet finns balladens essens samlad med subjektiva och lyriska drag. 
Det kan bestå av allusioner på innehållet, t.ex. ”– dett dunnar under the Raske 
Håffmän där de utride” (SMB 198 A) och ”De tolv starka kämpar” 
(SMB 198 Aa) eller på uppförandet ”– I riden uth om en affton” (SMB 203 B). 
Det kan ibland utgöras av naturlyriska, stämningsskapande fraser med eller utan 
anknytning till innehållet, t.ex. ”– Falken då, – (Hade icke jag en broder) – Man 
spelar i Paulun” (SMB 202 B) och ”– För du är den, Du är den Som jag har äls-
kat från min ungdom ” (SMB 207 C). Det ska sägas att orden älska och kärlek är 
ovanliga i balladerna. Även om kärlek mellan kvinna och man och mellan frän-
der ständigt är närvarande under ytan, så är det inget det talas högt om i balla-
derna. 

Balladspråket framstår som ålderdomligt och formelbundet. Texten består av 
stiliserade uttryck som återkommer i de flesta ballader. Mallade epitet för per-
sonpresentation är legio, t.ex. stolts jungfrun och riddaren båld och stereotypa 
attribut som fagergult hår och skarlakan röd. Vanliga sceneribeskrivningar är i 
rosendelund, på vitan sand, söder under ö och allittererande rekvisita som 
gångare grå, rinnare röd finns i många riddarvisor. Allitteration i ballader på-
träffas främst i fasta uttryck som de sistnämnda. 

Alla bevarade fraser och formler bildar ett traditionsbundet poetiskt språk. 
Det präglas också av arkaiska ordformer som ofta relaterar till medeltida kultur-
förhållanden. Språkliga exponenter av detta slag kan man se i fasta uttryck som 
brune brand och riddaren båld. 

Elias Wessén poängterar balladernas stora språkliga betydelse. Han hävdar 
att de kan ge information om medeltidens språk och att de är en av få källor som 
står till buds. Dessutom är de liksom lagspråket den äldsta litterära språktradi-
tion som vi har kännedom om (Wessén 1928:69). 

Vidare anser han att det framför allt är den bundna formen som har bidragit 
till att konservera språket. Visor har inte i samma grad som exempelvis folksa-
gan utsatts för talspråksinflytande och dialektinslag. Han menar i stället att ned-
teckningar av ballader har skett på ett ganska dialektfritt gammaldags språk. Jag 
anser att det kan och måste diskuteras om det är nedtecknarnas eller sångarnas 
språk som vi möter i balladerna. Karl-Ivar Hildeman ansluter sig till Wesséns 
åsikt om detta och menar att: ”Känslan av att handskas med ett åldrigt och litte-
rärt material har avvisat dagliga talvanor” (Hildeman 1985:248). 

Wessén listar åtskilliga exempel på balladspecifika språkdrag av medeltida 
karaktär. På lexikonsidan framhåller han särskilt substantivet mår som är en 
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gammal form med bevarad R-nominativ av mö och ungersven med äldre beva-
rad nominativform. Adjektiven fager och vän i betydelsen ’vacker’ förekommer 
i balladerna, medan det yngre adjektivet vacker inte förekommer alls. 

Pleonastiska småord tillhör också balladlexikonet, främst ordet alt (allt). Det 
används speciellt som fyllnadsord framför prepositionsuttryck och bisatser: ”Det 
bodde en fiskare allt uppå en ö.” Ordet allt står i regel i upptakt, ofta för att få 
fler trycksvaga stavelser. Ordet så kan ha samma funktion: ”Om henne så skola 
vi fäkta i dag.” Även pronominella upprepningar är vanliga: ”Och jungfrun hon 
skulle sig åt ottesången gå.” Pronomenet är obetonat i motsats till liknande om-
tagning i talspråk. Imperativ med utsatt subjekt är nästintill obligatoriskt, t.ex. ”I 
sadlen mig upp min gångare grå”. 

”Balladen följer på sitt sätt en estetik som tillhör det folkliga berättandet”, 
menar Sven-Bertil Jansson (1999:22) . Han skriver också om balladernas ålder-
domliga ord, fasta uttryck och formler som uttrycker en given idé (Jansson 
1999:27). Balladen är oftast en dramatisk historia som möter genrens behov på 
koncentration och intensitet i det språkliga uttrycket. Makrostrukturen byggs 
upp av alla eller flera av följande textelement: introduktion, scener med replik-
skiften, fasta uttryck, stående vändningar (formler), varierad repetition, omkvä-
den (mellan- och slutomkväden) och epilog, som är genreberoende och stommen 
i alla balladers uppbyggnad. 

Forskare är inte ense om vad exakt en balladformel är. Man brukar numera 
göra en distinktion mellan ornamentala formler och episka formler. De förra har 
just en utsmyckande funktion och anses ha underlättat försångarens memorering 
av balladen. De senare har en signalfunktion för bestämda händelseförlopp och 
blir alltså en del av balladens narrativa mönster. 

Otto Holzapfel har företrädesvis danska ballader som studiematerial, men 
hans studie har allmän relevans för den nordiska balladen. ”De episke formler 
bærer og præger handlingen, og de skaber med en bestemt karakteriserande 
funktion den særlige balladeske stil, der bestemmer visen” ( Holzapfel 1980:26). 

Med en strukturanalytisk metod visar Holzapfel att formelkedjor kan se ut på 
följande sätt: situation – aktion – konfrontation – reaktion med en och annan 
alarmformel som specifik signal. Exempel på en sådan kan vara se ut så vida. 
Att öppna en dialog med ”Och hör du, Riddar Olle, vad jag säger dig” indikerar 
konfrontation. Han axlar sitt skinn är en presentationsformel medan Han sveper 
sitt huvud i skinn antyder onda avsikter (Jansson 1999:25–26) . En vanlig reak-
tionsformel är Han sitt svärd utdrog följt av ett ödesdigert hugg som i ”Ebbe 
Skammelsson” SMB 125 Bb: 

 
Det var Herr Ebbe Skammelsson, 
Han sitt slipade svärd utdrog. 
Det var Jungfru Lucia lilla, 
Hon för hans fötter dog. 
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Resultat 
Undersökningen av kämpaballaderna visar att de följer den gängse och ovan 
presenterade berättelsestrukturen för ballader med en introduktion, snabba scen-
byten ofta med dialog (leaping and lingering), fasta uttryck (brune brand ), stå-
ende vändningar – formler (Och hörer du…), varierad repetition (incremental 
repetition), omkväden (I fråst och i kålle) och en epilog. 

I lexikongrammatiken förekommer det pleonastiska småord (allt, då, så, och)  
 
Ja Sköna jungfrun tittade allt utför sin dörr 
Om henne så skola vi fäkta i dag. 
(”Den stridbara jungfrun”, v. 16, SMB 207 C) 
 

De många pleonastiska småorden är även frekventa i talspråket. Men i balla-
derna verkar småorden användas på ett annat sätt än i talspråket, nämligen för att 
skapa obetonade stavelser, som gör att berättelsen bättre harmonierar med tex-
tens meter och balladens melodi. Balladstrofens lexikon och grammatik är helt 
enkelt mer sammansvetsade än i obunden prosa till följd av versmåttets krav och 
melodins karaktär. 

Dubbel satsdel (pronominella omtagningar) är heller ingen ovanlig företeelse 
i balladsyntaxen: 

 
Och Sefuar han tager sigh ehnn littenn hest. 
(”De tolv starka kämpar”, v. 4, SMB 198 A) 
 

Presentationskonstruktion ”Det var ...” är ett gängse sätt att föra in en person i 
handlingen. Därefter omtalas vad han eller hon gör. 
 

Det war Tårkel Trånnasson 
han spente Spora på foot 
(”Vidrik Verlandsons kamp med Torkel Troneson”, v.3, SMB 197 Aa) 
 

Balladerna använder liksom de äldsta lagarna och folkliga berättelser konditio-
nal bisats med utsatt subjunktion (om) och rak ordföljd för att uttrycka villkor. 
 

Det war Tårkel Tronnesson, 
han tala till sitt Wijf, 
iag skall Rijda en dust i dag, 
om då än ska giella mitt lijf, 
(”Vidrik Verlandsons kamp med Torkel Troneson”, v.3, SMB 197 Aa)  
 

Men även omvänd ordföljd förekommer ofta för att uttrycka villkor i s.k. fråge-
formad konditional bisats (FFK-sats), utan subjunktion och med omvänd ord-
följd. 
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Ästu någon redelig Höfdingz Herre Sohn 
så hålt och bida, 
ästu någon HoreSohn, 
så må du wähl Rijda, 
(”Vidrik Verlandsons kamp med Torkel Troneson”, v. 6, SMB 197 Aa)  
 

Tabell 1 nedan listar kämpavisorna i studien med SMB-nummer (version och 
varianter), titel, antal verser och strofer samt anger hur många procent av makro-
syntagmerna som har omvänd ordföljd (inversion). I kolumnen längst till höger 
anges källa och tidpunkt då balladen nedtecknades. 
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Tabell 1. Kämpavisor i studien: Titel med SMB-nummer, antal verser, källa och ålder  
Titel och SMB-nr Verser  

rader 
Makrosyntagmer MS med 
inversion OO 

Källa & Ålder 

197 Aa: ”Vidrik Verlandsons kamp med 
Torkel Troneson” 

15 
60 

MS=39 OO=13 
33 % 

Petter Rudebeck 1600-tal 

198 Aa: ”De tolv starka kämpar” 51 
204 

MS=156 OO=64 
41 % 

Per Brahes visbok 1622 

199 A: ”Den stridbare munken” 20 
73 

MS=61 OO=26 
42 % 

Petter Rudebeck 1690-tal 

200 A: ”David och Goliat” 22 
88  

MS=74 OO=22 
30 %  

Piæ Cantiones Linköping 
1595 

201 A: ”Fästmö befriar fästman” 14 
56 

MS=37 OO=8 
22 % 

Petter Rudebeck 1690-tal 

202 B: ”Syster befriar broder” 39 
78 

MS=85 OO=21 
25 % 

A Hartmansdorf 1810, 
Småland 

203 B: ”Ulf från Jern” 39 
156 

MS=110 OO=30 
25 % 

Götaland (Vgl, Sm) 1690-
tal 

204 A: ”Sivert Snaresven” 21 
84  

MS=65 OO=12 
19 % 

Drottning Sofias visbok 
(Vgl)1600-tal 

205 Da: ”Sven Svanevit” 13 
52 

MS=40 OO=29 
72 % 

Carin Pehrsdotter, Sm, 
1845 

205 Aa: ”Stolt herr Alf” 12 
48 

MS=31 OO=10 
32 % 

Ingierd G-dotter (Vgl) 
1670-tal 

207 C: ”Den stridbara jungfrun” 34 
68 

MS=107 OO=20 
19 % 

Södermanland 1865 

208 Aa: ”Kung speleman” 13 
52 

MS=38 OO=20 
53 % 

Petter Rudebeck 1690-tal 

209 A: ”Helleman unge” 13 
52 

MS=39 OO=10 
26 % 

Samuel Älvs visbok 1650-
tal 

210 B: ”Sven Fötling och trollet” 15 
60 

MS=44 OO=17 
39 % 

E.G. Geijer (Värm, Dls) 
1814–17 

211 A: ”Vidrik Verlandsons kamp med 
resen” 

38 
152 

MS=123 OO=21 
18 % 

Götisk (Vgl) 
1565–80 

212 Aa: ”Tors hammarhämtning” 16 
64 

MS=40 OO=12 
30 % 

Ingierd G-dotter (Vgl) 
1670-tal 

213 Aa: ”Esbjörn Prude och Ormen stark” 39 
156 

MS=82 OO=21 
26 % 

Ingierd G-dotter (Vgl) 
1670-tal 

214 Aa: ”Ulven starke” 15 
60 

MS=43 OO=9 
21 % 

Ingierd G-dotter (Vgl) 
1670-tal 

215 F: ”Orm ungersven” 22 
88 

MS=67 OO=18 
27 % 

David Arill, Grebbestad, 
1919 

216 D: ”Holger Dansk och Burman" 26 
102 

MS=82 OO=15 
18 % 

Värm, okänd upptecknare, 
1810-tal 

217 Lb: ”Ramunder” 28 
112 

MS=170 OO=36 
21 % 

Albert Fossum, Dingle, 
1890-tal? 

218 Aa: ”Hemming och bergtrollet” 24 
96 

MS=57 OO=11 
19 % 

Ingierd G-dotter (Vgl) 
1670-tal 

219 A: ”Havsmannen” 15 
58 

MS=48  OO=22 
46 % 

Livgrenadär Åström Ögl 
(Sk), 1813   
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Det framgår att i genomsnitt en tredjedel (28 %) av makrosyntagmerna i kämpa-
balladerna har inverterad ordföljd. Vid inversion finns det företrädesvis adver-
bial i fundamenten, och många av dem är konditionala bisatser. Alla ballader har 
alltså inversion i högre eller lägre grad, och jag kan konstatera att inversion finns 
vid dramatiska händelser i handlingsförloppet, främst vid konfrontationsformler 
(lystringsformler) och varierad upprepning. Inversion verkar således utifrån 
denna studie att vara ett allmänt drag i åtminstone kämpavisornas syntax. Argu-
mentet att detta skulle ha med rimkraven att göra håller inte, eftersom man lika 
gärna kunde ha haft rak ordföljd. 

Lexikongrammatiken karakteriseras således av småord, presenteringskon-
struktionen ”Det var …”, vanliga ord, korta fundament och meningar samt få 
bisatser. Det föreligger ofta inversion när dramatiken i handlingsförloppet ökar. 
Detta kan inte kopplas till dramatisk förändring i melodin, eftersom den antas 
vara densamma i varje vers, men möjligen till emfas, styrka och frasering i 
framförandet. Slutsatsen blir alltså att inversionen är en signal om att dramatiken 
ökar i balladens epik. 

 
 

[1] Enkel och talspråkslik stil har korta fundament, medan långa fundament ger en 
skriftspråklig stil (Jörgensen & Svensson 1986:136). 
[2] Topikaliserad partikel innebär att verbpartikeln (kursiverad) i frasen ”kom ut” är 
framflyttad i fundamentet, vilket ger den emfas. 
[3] I magisteruppsatsen Balladspår i modern svensk litteratur finns en klargörande 
genomgång av balladernas stil och språk, som min presentation delvis bygger på (Schrevelius 
2008:10 ff). 
 
Källor och litteratur 
Byrman, Gunilla, 2008: ”Nyfyndet ’Osteknoppen’ – språk, innehåll och tolkning”, En värld 

för sig själv. Nya studier i medeltida ballader, red. Gunilla Byrman, Växjö. 
Hildeman, Karl-Ivar, 1985: Tillbaka till balladen, Stockholm. 
Holzapfel, Otto, 1980: Det balladeske. Fortællemåden i den ældre episke folkevise, Odense. 
Jansson, Sven-Bertil, 1999: Den levande balladen. Medeltida ballad i svensk tradition, 

Stockholm. 
Jörgensen, Nils & Svensson, Jan, 1986: Nusvensk grammatik, Malmö. 
Lilja, Eva, 2006: Svensk metrik, första upplagan, Stockholm. 
Richmond , W. Edson , 1990: Esse est percipi: A Poetic Genre Created by Perceptions, Inte 

bara visor. Studier kring folklig diktning och musik, Stockholm. 
Schrevelius, Ally 2008: Balladspår i modern svenska litteratur, magisteruppsats i nordiska 

språk, Växjö universitet, Institutionen för humaniora: http://www.diva-portal.org (Häm-
tad 2008-06-27). 

Sveriges medeltida ballader, 1983–2001, band 1–5, red. Bengt R. Jonsson, Margareta Jersild 
& Sven-Bertil Jansson, Stockholm. 

Wessén, Elias, 1928: Om de nordiska folkvisornas språkform, Nysvenska studier, Uppsala. 
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Våra medeltida ballader 
Agnethe Christensen 
 
Ulv är en ensemble som arbetar med tidiga nordiska koraler och ballader. De 
vaskar fram de ursprungliga melodierna, skapar nya balladmelodier utifrån ko-
ralens konstfärdiga formspråk och förtäljer de sagor och sånger som klingat i 
forna tider. Med många års erfarenhet från tidig musik, genom medverkan i en 
rad kända tidigmusikensembler, musikdramatik, undervisande och en bakgrund i 
den folkliga musiken presenterar Ulv folkmusik sedd ur ett medeltida perspek-
tiv. 

På balladseminaret ”I fråst och i kålle” framförde Ulv musik från konsert-
programmet ”I himmelen och på jorden”; ett program som söker sig tillbaka till 
de tidiga visböckerna från slutet av 1600-talet och koraler från 1695 års psalm-
bok. Här bearbetar Ulv melodimaterialet i de tidiga psalmerna och låter kyrko-
tonarterna ligga till grund för re/konstruerandet av tidiga balladmelodier. 

Det var spännande och intressant för Ulv att delta i ”I fråst och i kålle” och 
möta så många olika traditioner inom balladsången. Det var en inspirerande 
miljö bland både utövare och akademiker – en fyra dagar lång oas med en unik 
musikalisk mångfald. Här möttes utövare från många olika traditioner och det 
kändes spännande och kreativt att vara en del av denna miljö. 

Efter vår konsert möttes vi av frågan ”Lät det verkligen sådär på 1600-talet?” 
och på det kan vi bara svara: ”Det vet vi inte.” Vi har inte bestämt oss för att 
återskapa ett möjligt 1600-talsljud men önskar bara arbeta med dessa tidiga bal-
lader utifrån vår musikaliska tradition 

Vår ”balladtradition” har vi funnit via den medeltida musiken där vi har varit 
med och inspelat in omkring tjugo CD-skivor de sista två decennierna, turnerat 
världen runt och undervisat. Efter att ha gått igenom den europeiska medeltids-
musiken på kors och tvärs har vi önskat att söka tillbaka till våra egna musika-
liska rötter. De isländska sagorna och Eddan är mycket närvarande i de gamla 
europeiska texterna samtidigt som de finns närvarande i de gamla svenska bal-
ladtexterna. 

Ulv skapades en sen afton 2005 på en medeltidsfestival inte långt från Leip-
zig. Där hade vi just framfört ett stort medeltida drama om Brynhild, Gudrun, 
Sigurd och alla de andra i texter från ”Eddan” tillsammans med Sequentia. En 
otrolig upplevelse att låta de gamla historierna klinga i en medeltida tondräkt. 
Då kändes inte steget så långt till de gamla svenska medeltida balladerna och på 
den vägen är det. 

De tidigaste balladnedteckningarna har fascinerat oss mest – säkert för att de 
har korresponderat med vår ”medeltida” tradition. Vi har så sökt finna ett sätt att 
framföra de gamla balladtexterna utan ursprungsmelodier där vi använder oss av 
våra sakkunskaper om medeltiden. Genom att experimentera med olika kyrko-
tonarter/modus har vi tagit fasta på de vanliga melodiformlerna och skapat nya 
möjliga melodier som inte har färgats av senare tiders folkmusik. 
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Den svenska folkmusiken har alltid legat oss varmt om hjärtat och vi har ofta 
tagit med den in i den europeiska medeltidsmusiken men vi har länge närt en 
önskan att söka längre in i den svenska folkmusikens natur. 

Vi har, liksom alla folkmusikgrupper, skapat vår egen tradition färgad av vår 
musikaliska bakgrund. Genom att fokusera på kyrkomusiken så har vi närmat 
oss folkmusiken genom en musikalisk form som vi vet att de allra flesta av de 
tidigaste traditionsbärarna har hört 

Många gånger har ju kyrkan varit ett unikt rum där musik från kontinenten 
har spelats och sjungits och folket har presenterats för både gregoriansk musik 
och psalmer. De folkliga koralerna har ju ljudit i både kyrka och vid hemandak-
ter där man ofta har hållit fast vid de gamla melodierna trots organisternas ”ny-
modigheter”. Vid hemandakterna kunde de brodera på de gamla melodierna utan 
”harmonisering” och på så sätt bibehålla den improvisationskonst som är så unik 
för den folkliga koraltraditionen. Det har vi önskat ta med oss till vår balladtra-
dition där vi sätter berättarkonsten i centrum och låter texterna skapa melodierna 
i en ständigt skapande process där både melodi och texter är föränderliga. 
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Tankar om en processinriktad arbetsmetod för att hantera 
balladmelodier 
Karin Eriksson 
 
Rubriken till den här artikeln bottnar i en vision om att arbeta fram en processin-
riktad analysmetod för ballader i allmänhet och balladmelodier i synnerhet. Med 
processinriktad syftar jag på den förändringsprocess som en ballad genomgår 
under en längre tidsperiod. Dessutom vill jag betona att ballader även efter det 
att de samlats in ofta fortsätter att fylla en funktion om än i andra sammanhang 
än tidigare, men att den användningen i allt för liten utsträckning har belysts.1 
Målsättningen här är alltså att skissera ett arbetssätt som tar hänsyn till hur bal-
lader förändras och används under längre tidsperioder. Min utgångspunkt är 
balladmelodiforskningen, även om jag är väl medveten om att det är problema-
tiskt att särskilja melodierna och texterna från varandra och att inte behandla 
dem som en enhet. 

I befintlig forskning har många av de processer som jag är intresserad av re-
dan i olika former undersökts och beskrivits. Men det saknas en övergripande 
översikt, vilket resulterar i att intressanta kopplingar, likheter och skillnader 
mellan olika forskares slutsatser först framträder efter en relativt omfattande lit-
teraturgenomgång. Ett övergripande ramverk för detta skulle ge en fördjupad 
bild av redan befintliga resultat. Ett sådant ramverk skulle också kunna identifi-
era områden inom balladforskningsfältet som behöver utforskas ytterligare. 

Tankarna och resonemangen i den här presentationen ger förslag på en pro-
cessinriktad metod som skulle kunna vara ett steg i riktningen mot en över-
gripande översikt av tidigare forskning. Jag är här koncentrerad till det ”melo-
diska” men anser att metoden lika gärna skulle kunna innefatta både texter och 
musikaliska aspekter på ballader i stort. 

 
Processuella förändringar 
Jag är intresserad av förändringen i sig – eller som Bronson påpekat – vad som 
förändras och vad som förblir stabilt och därmed blir processen viktig (jfr. Bron-
son 1951). Men en studie av balladmelodier som fokuserar på växlingen mellan 
förändring och stabilitet kan inte enbart studera melodierna utan måste även 
sätta in dem i en större kontext. Om vi enbart studerar melodierna riskerar vi att 
dra slutsatser som enbart kommer fram till att ”det har/har inte skett en föränd-
ring”, medan en kontextualisering av dessa slutsatser försöker att förklara varför. 
Vidare är det önskvärt att i en sådan studie diskutera vad förändring och stabili-
tet betyder i ett större sammanhang och inte enbart se till det enskilda belägget 
och dess närmaste kontext. 

I den tidigare balladmelodiforskningen är förändring och stabilitet något som 
berörts många gånger oc olika förklaringar har lyfts fram. Exempel på dessa är: 
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• Betydelsen av vilket medie som balladerna har förmedlats med – olika utgå-
vor av ballader, skolsångböcker men även fonogram av olika slag samt t.ex. 
körarrangemang (se t.ex. Åkesson 2007). 

• Betydelsen av balladers användning och funktion och hur det påverkar 
melodierna – i en artikel om ballader som använts till sjöss återger exem-
pelvis Margareta Jersild hur ballader under 1800-talet använts på segel-
skepp (Jersild 1999). 

• Förändringar från en äldre till en yngre tonalitet, ofta kopplat till ett allmänt 
införande av en funktionsharmonisk tonalitet (se t.ex. Jersild 1998 och 
Mathiassen 1993). 

• Större förändringar av balladtexterna (t.ex. olika strofformer, byte av om-
kväde) som återspeglas i motsvarande större förändringar av melodier (t.ex. 
byte av melodityp) och vice versa (se t.ex. Bronson 1944). 

 
Ett bra exempel som exemplifierar betydelsen av att observera flera olika 
aspekter samtidigt vid en studie av ballader är Margareta Jersilds artikel ”Balla-
der i skillingtryck” från 2005. Artikeln behandlar ballader som spritts via skil-
lingtryck och hur detta har påverkat traditionen. Hon kommer fram till följande 
slutsatser: 
 

1. Ballader som publicerats som skillingtryck är ofta mer spridda och 
genom det mer allmänt sjungna: ”Och där detta förekommer så be-
varas inte traditionen långt fram i tiden hos enstaka ’stora’ tradi-
tionsbärare (vilket annars är vanligt) utan balladen tenderar bli all-
mänt sjungen, åtminstone i vissa trakter, på samma sätt som popu-
lära visor i allmänhet.” (Jersild 2005:60) 

2. Melodibeläggen till mer allmänt kända ballader tenderar att bli mer 
likartade: ”Meloditraditionen blir nu inte heller endast mer homo-
gen, det blir även vanligare att speciella melodityper knyts till vissa 
texttyper.” (Jersild 2005:60) 

3. ”Dessa likartade melodibelägg, som kan sägas tillhöra samma 
melodityp, uppvisar mer moderna stilistiska drag.” (Jersild 
2005:60) 

4. För melodibyten verkar omkvädena vara särskilt betydelsefulla: 
”När den senare typen sprids i skillingtryck kan vi fråga oss om 
denna skillingtryckversion har fodrat en ny fyrfrasig melodi eller 
om utgivaren har ändrat omkvädestexterna för att passa en för tiden 
modernare melodi, något som naturligtvis vore god reklam för skil-
lingtrycket.” (Jersild 2005:61) 

 
Ett processinriktat arbetssätt bör göra det möjligt att studera och beskriva den 
här typen av processer mångsidigt och samtidigt ta hänsyn till andra faktorer 
som påverkat och påverkar såväl framförandet som dokumentationen av balla-
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der. Det är av vikt att även vid en studie av en enskild ballad eller balladmelodi 
eller vid större och mer omfattande studier ta in flera olika aspekter för att ens 
resultat och slutsatser skall vara relevanta. Detta gäller inte enbart hur själva den 
upptecknade melodin är uppbyggd, utan även omkringliggande faktorer. Sådana 
faktorer påverkar inte enbart balladframförandet i sig men också hur källorna till 
de olika balladmelodierna tillkommit, vilket påverkar vad vi kan studera utifrån 
dem och hur tillförlitliga de är som källor. 

Vid processuella studier bör man alltså ta hänsyn till flera faktorer. Fem vik-
tiga är: 

 
• Källmaterialet i sig, t.ex. analyser av enskilda melodier. 
• Frågor om källmaterialets tillkomst – vem var upptecknaren, i vilket syfte 

gjordes uppteckningen etc. 
• Hur den studerade balladtypen/-melodin har traderats – frågor om sprid-

ning, vem som sjungit, vem som lyssnat, hur den använts etc. 
• Hur vi skall tolka källmaterialet och hur andra har tolkat källmaterialet och 

använt det i andra sammanhang. 
• Balladens användning i olika miljöer och sammanhang, t.ex. från uppteck-

ning till fonogram. 
 
Fairclough och kritisk diskursanalys som ett analysverktyg 
När jag gått igenom den tidigare balladmelodiforskningen har det alltså varit 
uppenbart att olika aspekter av de processer som jag är intresserad av har disku-
terats i större eller mindre utsträckning. Källmaterialets omfattning gör det också 
till något av en utopi att täcka in alla aspekter av och förklaringar till vad som 
förändras och vad som förblir stabilt. Ett annat problem är att i en läsbar form 
presentera detta för andra. Här vill jag ändå presentera en mångsidig modell som 
kan vara ett steg på vägen till en processinriktad metod för att studera ballader – 
kritisk diskursanalys såsom den utvecklats av den engelske lingvisten Norman 
Fairclough.2 

Norman Fairclough har sedan början av 1980-talet utvecklat det som i dag 
kallas för kritisk diskursanalys, vilken bl.a. tar hänsyn till kopplingen mellan 
texten (den skrivna och talade) och samhället. Ett resultat av detta är hans tredi-
mensionella modell som sätter in den enskilda texten i ett större sammanhang 
och som utöver att vara en teoretisk modell också väl lämpar sig som metod 
(Fairclough 1992:62–100 och Fairclough 2001:16–23). Jag tänker inte här redo-
göra för Faircloughs forskning eller modell i detalj, utan enbart utifrån modellen 
diskutera på vilka sätt den kan vara användbar som verktyg vid studiet av bal-
ladmelodier. 

Modellen är utarbetad för textanalys av i första hand sakprosa. Den är där-
med inriktad på det skrivna och talade ordet i sig – texten. Texten sätter Fairc-
lough i relation till hur den produceras, interpreteras och att den ingår i en större 
samhällelig kontext. Analysen görs på och växlar mellan dessa tre dimensioner 
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och kopplas sedan samman till en helhet. I det avseendet ingår Faircloughs mo-
dell i hög grad inom det hermeneutiska vetenskapsidealet. 

Fairclough kopplar samman modellen med relevanta teorier och metoder för 
att analysera skriven och talad text. Dessa är inte direkt översättningsbara till 
musikaliska förhållanden. Man kan dessutom fråga sig om de utan komplette-
ringar och justeringar oreflekterat kan användas till andra typer av text än sak-
prosa. Jag arbetar utifrån hypotesen att det går att överföra tanken med modellen 
till forskning om balladmelodier och kommer nedan att ge mig på ett försök att 
göra det. Men jag inser också vikten av att komplettera modellen med för ballad-
forskningen relevanta teoretiska verktyg och metodval. 

Modellens stora styrka är alltså att den kan fungera som ett analytiskt verk-
tyg där den enskilda texten (i detta fall melodin) kan studeras både i kraft av sig 
själv och i ett större sammanhang där man tar hänsyn till faktorer som påverkat 
melodin t.ex. upptecknaren, brukaren, samhället, och hur den har använts och 
används och vilken funktion den har fyllt och fyller. 

Modellens tre dimensioner är: text, interaktion och kontext. I figur 1 har jag 
återgett modellen såsom Fairclough presenterar den, inom parantes anges alter-
nativa beteckningar för dimensionerna interaktion och kontext – här har Fairc-
lough ändrat sitt språkbruk, men utan att det i någon större utsträckning påverkat 
vad respektive dimension i modellen representerar. 

Fairclough menar att de tre olika dimensionerna kräver delvis olika analys-
former. Inom textdimensionen analyseras texten som produkt, vilket medför att 
analysen främst är deskriptiv. Inom den diskursiva dimensionen analyseras tex-
tens tillkomst, distribution samt hur texten konsumeras. Analysen av den diskur-
siva praktiken blir därför mer interpreterande än analysen av textdimensionen, 
eftersom det ingår ett tolkningsmoment av textens produktion, distribution och 
konsumtion. I den tredje dimensionen analyseras den textuella och den diskur-
siva praktiken i ett socialt sammanhang, där texten sätts in i en större samhälle-
lig kontext. Analysen blir i denna dimension förklarande till sin karaktär. Detta 
innebär att Faircloughs teoretiska modell aktualiserar tre dimensioner (social, 
diskursiv och textuell) och tre analytiska grepp (beskrivning, tolkning och för-
klaring) som samverkar och ger en mångfasetterad bild av den text som stude-
ras. 
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Figur 1. Diskursens tre dimensioner enligt Norman Fairclough (Fairclough 2001:74, svensk 
översättning Byrman 2008:298). Beteckningar inom parentes från Fairclough 1992:73. I 
Winther Jørgensen &amp; Phillips 2000:74 finns motsvarande modell. Där anges att diskursiv 
praktik enbart motsvarar textproduktion och textkonsumtion. 

 
De olika dimensionerna och analysingångarna kommer med nödvändighet att 
behandla olika delar och aspekter av texten. Den beskrivande analysen av texten 
behandlar textens formella delar, t.ex. vokabulär, grammatik, struktur. Den in-
terpreterande analysen av interaktionen (den diskursiva praktiken) behandlar 
också textuella aspekter men på ett mer övergripande plan, t.ex. hur texten hålls 
samman och intertextuella influenser. Anledningen till att det även här finns 
textanalytiska inslag är för att dessa delar är viktiga för hur texten produceras 
och hur den konsumeras eller tolkas. Den interpreterande analysen studerar även 
vem som producerar texten, vem som konsumerar den och hur texten distribue-
ras. Den förklarande analysen av kontexten (den sociala praktiken) sätter in de 
två andra dimensionerna i ett större sammanhang. Den här dimensionen är bl.a. 
viktig för att den utgör utgångspunkten för hur en text kan interpreteras i olika 
sammanhang, samtidigt som olika texter och diskursiva praktiker verkar inom 
den sociala praktiken och genom det är en del av en större samhällelig kontext. 

Fairclough poängterar ömsesidigheten mellan de olika dimensionerna i mo-
dellen och att de förutsätter och påverkar varandra, d.v.s. det finns i modellen 
inbyggt en förändringspotential. Det är det som i mina ögon gör den intressant 
att använda även i andra sammanhang. 
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Fairclough och ballader? 
Nu ska jag försöka översätta Faircloughs modell till en processuellt inriktad ar-
betsmetod för studiet av balladmelodier. För att göra en sådan överföring av 
Faircloughs modell krävs att man kan acceptera ett vidgat textbegrepp, där även 
melodier kan ses som text. 

Den beskrivande analysnivån som främst studerar texten, skulle i en melodi-
analys fokusera på melodins byggstenar, för balladmelodier: tonförråd och 
bruksskalor, rytmiska grupperingar, pulsgrupper och taktmotiv etc. 

Den interpreterande analysen innehåller hos Fairclough två delar. Den ena 
delen är fortfarande en form av textanalys, men här studeras texten på en högre 
nivå, mer inriktad på textens struktur och sammanhang. För balladmelodistudier 
motsvaras detta av studier av t.ex. formelhantering, metrisk struktur, användan-
det av kadenser och liknande, d.v.s. de delar av musikanalysen som tolkar det 
musikaliska förloppet. Det skulle i så fall delvis motsvara hur texten – ballad-
melodin – har producerats. Vi kan här också studera melodins förhållande till 
andra melodier. Den andra delen av den interpreterande analysen försöker tolka 
hur texten konsumeras och hur den distribueras. Intressanta frågor i detta sam-
manhang vore t.ex. att undersöka hur distributionssättet påverkar melodins ut-
formning men också relationer mellan balladens melodi och berättelse och de 
enskilda utövarna och lyssnarna. 

I den förklarande analysen tar Fairclough in omkringliggande samhälleliga 
faktorer som är relevanta i det enskilda fallet. Det kan röra sig om historiska fö-
reteelser, av vem eller vilka som producerar, konsumerar och utövar balladen 
och deras relation till det omkringliggande samhället, vilka agendor de har etc. 
För många balladmelodier måste man ta hänsyn till flera kontextuella faktorer. 
En av dessa är vem som framfört melodin och vilken funktion som den fyllt och 
vem som gjort uppteckningen och i vilket syfte. Med en processuell ingång i 
studiet av ballader berörs även hur de har använts efter att de har samlats in och 
publicerats. 

Faircloughs modell fokuserar på att forskare gör tolkningar och pendlar 
mellan de olika dimensionerna i modellen. Det är väsentligt att man som fors-
kare inte låser sig vid en av dem. På så sätt ges dessutom en möjlighet att ta hän-
syn till förändringar över tid som kommer att återspeglas i de olika dimensio-
nerna och som i en större studie kan diskuteras mer ingående med bibehållen 
kunskap om såväl texten i sig som dess förhållande till den diskursiva och den 
sociala praktiken. 

Det är viktigt att de analytiska metoder som man tar i bruk i de olika dimen-
sionerna har relevans för det studerade materialet. Det fungerar mindre bra att 
använda lingvistiska analysmetoder och -begrepp på ett musikaliskt material. 
Istället ser jag modellen som ett sätt att samla metoder och resultat från ballad-
melodiforskningen och sätta in dem i en större ram. Styrkan hos modellen är att 
den hjälper en att hålla kvar det musiska i en kontextuell analys och att inte 
glömma bort kontexten i en mer renodlad musikanalys. 
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En fingerad balladanalys à la Fairclough 
Jag har för att exemplifiera hur Faircloughs modell kan användas, skisserat en 
fingerad ballad med en fingerad levnadshistorik: ”Balladen” samlades in 1812 
av en akademiskt skolad person med ett stort intresse för folkets kultur. Insamla-
ren såg den som en rest av ett försvinnande kulturarv (även om han inte skulle 
använda detta begrepp). Balladen sjöngs vid insamlingstillfället av en äldre 
kvinna från en mindre sydsvensk by. Under andra halvan av 1800-talet arrange-
ras balladen för piano och soloröst och publiceras 1887 i ett litet häfte riktat till 
unga flickor ur borgarklassen för hemmamusicerande. 1995 tas balladen åter i 
bruk av en svensk folkmusikgrupp som använder dess melodi som del av ett 
längre set med flera olika melodier till en nydiktad balladtext. Denna version 
spelas in och ges ut på CD. 

Faircloughs modell skulle här mycket väl kunna användas, i ett första steg 
för att närmare analysera de tre tidpunkterna som anges ovan i relation till de tre 
dimensionerna: 

 
1. Uppteckningstillfället (1812) – studie av melodin med hänsyn till rådande 

diskursiva och sociala praktiker med bl.a. fokus på meddelaren som fram-
för balladen, upptecknaren och dennes förmåga att skriva noter samt var-
för han gör uppteckningen, koppling till ideologier som rör t.ex. synen på 
ballader som bärare av ett folkligt kulturarv etc. 

2. Arrangemangstillfället (1887) – hur arrangeras melodin och varför, för 
vilket syfte, vad händer med melodin (om något händer), hur presenteras 
den, vem eller vilka riktar sig publikationen till. 

3. Nutidsanvändningen (1995) – vad händer med melodin när den får en ny 
text och sätts samman med andra melodier, varför väljs just denna melodi 
(kanske beroende på texten), vem väljer, eventuella nya arrangemang, för 
vem, av vem etc. 

 
När analysarbetet kommit så här långt saknas ännu, anser jag, ett processuellt 
förhållningssätt. Efter de tre tidsnedslagen bör därför en mer övergripande studie 
ta vid. Om syftet är att studera förändring/stabilitet finns nu ett underlag för att 
göra detta inom alla de tre dimensionerna i modellen och genom det kunna se till 
förändring och stabilitet i såväl melodin i sig som i den trängre respektive vidare 
kontexten (se figur 2). 
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Figur 2. Den fingerade balladens livshistorik. 
 
Märk att skillnaderna mellan de olika dimensionerna vid de olika tillfällena gör 
att det är svårt att se att vi har att göra med samma ballad, även om de har 
samma SMB-nummer. 

Det är alltså kombinationen av att några nedslag över tid relateras till var-
andra som gör det möjligt att använda Faircloughs modell med målet att studera 
förändring och stabilitet och därmed få en mer utförlig beskrivning av balladens 
olika livsbetingelser utifrån en processuell ingång. Det gör det möjligt att i en 
sådan studie ta hänsyn till att det inte är samma ballad som återges eftersom de 
kontextuella förhållandena skiftar vid de tre tillfällena. 

 
 

[1] Se dock den forskning som Ingrid Åkesson genomfört, t.ex. i hennes avhandling Med 
rösten som instrument (Åkesson 2008). 
[2] Modellen har tidigare använts i samband med balladstudier av Gunilla Byrman (Byrman 
2008). 
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Harpe-visa 
Ingrid Gjertsen 
 
I Norge er dette en kjent og mye brukt ballade både på eldre opptak i lydarki-
vene og med yngre utøvere på konserter og CD-utgivelser i de senere år. Visa 
finnes i mange melodiske og tekstlige varianter. Innholdet er dramatisk, som i så 
mange andre ballader, og handler om det tidløse temaet sjalusi. To søstre vil 
gifte seg med samme person, og den eldste tar livet av den yngre for å kunne 
gifte seg med kjæresten hennes. Den døde søsteren blir funnet igjen og omska-
pes til ei harpe. Derav navnene ”Harpe-visa”, ”Horpa”, ”Dei tvo systrena”, o.s.v. 
Instrumentet i teksten kan også være ei fele eller et annet strengeinstrument. Po-
enget er at dette instrumentet dukker opp i bryllupet til søsteren og forteller 
sannheten, alt kommer for en dag. Hva som skjer videre i detalj varierer, men 
det ender i alle fall med at den yngste søsteren får sin brudgom. Her gjengis 
teksten i noen av de første strofene, nedskrevet etter kilden fra 1950, Ingebjørg 
Liestøl: 
 

Syster tala te syster så 
– ved sande – 
vi vil ned til sjoarå 
– båra bere så vent eit viv yve lande 
 
Ko ska me te sjoarå 
– ved sande – 
vi heve inkje kle å två 
– båra bere så vent eit viv yve lande 
 
Om du tvær deg så kvit som krit 
– ved sande – 
aldri vert du di syster lik 
– båra bere så vent eit viv yve lande 
 
Du må två deg så kvit du kan 
– ved sande – 
alli fære du ein festarmann 
– båra bere så vent eit viv yve lande 
 
Den yngste gjekk fyre som ei sol 
– ved sande – 
den eldste gjekk ette som orm i jord 
– båra bere så vent eit viv yve lande 
 
Den yngste sette seg på ein stein 
– ved sande – 
den eldste skuva ut for mein 
– båra bere så vent eit viv yve lande 
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Den yngste rette opp si hand 
– ved sande – 
kjære syster hjelp meg i land 
– båra bere så vent eit viv yve lande 
 

Musikkvitenskapelig ståsted 
I det følgende vil jeg se på denne balladen ut fra musikkvitenskapelig ståsted. 
Ballade er en sjanger innen tradisjonsmusikken. I sangstil og syngemåte skiller 
den seg ikke ut fra den vokale tradisjonsmusikken forøvrig. Her kan tekstfors-
kere og musikkforskere ha et noe ulikt syn og utgangspunkt når det gjelder stu-
diet av ballader. Folkemusikkforskerens utgangspunkt generelt sett er at 
utøvingssituasjonen, brukssituasjonen, påvirker uttrykket. Slik er det også med 
balladesangen. Ragnhild Furholt er inne på noe av dette når hun skriver: ”Balla-
demelodiane spriker når det gjeld tonespråk og stilelement, og dei kan ikkje sjå-
ast på som ein bestemt musikalsk sjanger.” (Furholt 2006:17) Begrepet 
”sjanger” forstår jeg her som musikalsk tradisjon, musikkmiljø, musikkstil, og at 
utsagnet betyr at balladene er en del av tradisjonsmusikken som sådan. 

Det er viktig å være klar over at ballader ikke skiller seg ut som noe spesielt 
og særegent i forhold til tradisjonsmusikken forøvrig. I tradisjonsmusikk kan vi 
si at det er brukssituasjonen som former og påvirker det musikalske uttrykket, 
og at det er alle de ulike brukssituasjoner som frembringer et så stort spekter av 
ulike sanguttrykk som det vi finner i denne musikken. Når det gjelder 
balladetekstene har mange forskere vært opptatt av at tekstene kan tilbakeføres 
til middelalderen. Hos musikkforskerne stiller det seg anderledes. I Norge 
kjenner vi ikke til ballademelodier eldre enn fra rundt 1800, og da kun gjennom 
innsamlernes noteopptegnelser. Studiet av det musikalske er avhengig av at 
balladene synges, og da er både lydopptak og levende utøving uerstattelig 
kildemateriale. Kunnskapene om det musikalske knytter seg da til kildemateriale 
fra de siste 200 år, der tiden fra lydbåndopptakenes begynnelse omkring 1950 og 
til i dag er den viktigste. 

 
En sammenligning av eldre og yngre utøvere 
Jeg skal her ta for meg balladen ”Horpa” med utgangspunkt i tradisjonelle sang-
ere på lydmedier i arkiv og publikasjoner. Den eldste kilden (én utøver) er fra en 
grammofonplate med eldre opptak fra Norsk Rikskringkasting (årstall for origi-
nalopptakene er ikke oppgitt, utøveren brukt her er født 1900). De øvrige kil-
dene (4) er yngre utøvere fra CD-produksjoner gjort i perioden 1996–2003. Den 
eldre utøveren har som utøvings-”sted” dagliglivets framføringssituasjon og so-
siale sammenhenger med få personer til stede. Utøverne jeg har valgt fra vår tid 
har konsertsituasjoner og CD-produksjoner som en viktig arena. Alle utøverne 
er kvinner. 

Ingrid Åkessons ferske doktoravhandling har gitt inspirasjon til kategorier å 
tolke mitt materiale ut fra. Hun skriver om ”’Traditionelt’ kontra nutida 
omskapande” i middelalderballader, og nevner bl.a. betoning av det repetitive i 
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tradisjonelt ”omskapande”. I dagens praksis kombineres tradisjonelle og nye 
metoder for omforming og variasjon, Ingrid Åkesson nevner bl.a. variasjon, det 
å vektlegge bestemte motiver og å skape strofer av formelelementer som 
eksempler. Som eksempler på bare ”nutida omskapande” nevner hun bl.a. 
instrumentale mellomspill, kombinasjon av melodier/melodivarianter og at 
repetisjoner sløyfes (Åkesson 2007:278–280). I tillegg har jeg studert utøverne 
ut fra synet på balladen som fortelling, balladen som dramatisk historie, og rettet 
spesiell oppmerksomhet på det tekstnære (ordlyd, rytme, innhold) og type 
dramatikk i sanguttrykket. 

 
Den eldre utøveren 
Hun synger balladen tvers igjennom uten instrumentale mellomspill. Den 
samme melodien benyttes hele veien, hun varierer i noen grad i selve frasene 
men omkvedene synges svært likt fra gang til gang. Det er tydelig hva som er 
fortelling og hva som er omkved. Omkvedene er med hele veien, de kuttes aldri 
ut. Fortellingen utenom omkvedene er noe mer dramatisk utført. Gjentagelsen 
som dramatisk virkemiddel er tydelig i denne framføringsmåten, bl.a. gjennom 
omkvedenes stadige gjentagelser som synges likt fra gang til gang. De lager 
både kontrast og kontinuitet, bidrar til konsentrasjon og forsterker opplevelsen 
av tekstens innhold. Her er det interessant å minne om at gjentagelsen er en 
kjent metode i ulike former for meditasjon, og også kjent som et sangteknisk 
virkemiddel i ulike gudstjenesteformer. Mye interessant kunne vært sagt om re-
petisjonen som virkemiddel, men jeg skal ikke gå nærmere inn på dette her. 

Tilsynelatende virker dramatikken hos sangeren fra eldre tid svært beskje-
den. Hun synger med likt styrkenivå hele veien, vi kan kalle det en tilbakeholdt 
dramatikk. Likevel synges det med stor spenst og dynamikk, en slags ”indre dy-
namikk”, ikke utadretta og umiddelbart hørbar men likevel svært tydelig på mik-
ronivå. Dramatikken er noe man vokser inn i ettersom sangen går sin gang. 
Dette er en type dramatikk som gir rom for stillhet og ettertanke, den trenger seg 
ikke på men lar tilhøreren være i fred. Slik oppstår en god kommunikasjon mel-
lom tilhører og utøver, en dialog der partene er likeverdige og den ene ikke do-
minerer den andre. Slik forsterkes handlingen i visa og gir gode muligheter til 
innlevelse. 

Med tanke på det tekstnære, hva er det som gjør at nærheten til teksten 
fornemmes så godt i denne framføringsmåten? Det kan også ha noe å gjøre med 
at syngemåten befinner seg i skjæringspunktet mellom tale og sang, man synger 
”som man snakker”. Også språklydene utnyttes sangteknisk, både melodisk og 
rytmisk. Det har også å gjøre med hvordan selve fortellingen, tekstinnholdet i 
balladen, formidles. Den eldre kilden våger å la teksten tale for seg uten 
utenforliggende effekter som instrumenter eller ved å forsterke dramatikken i 
fremføringen gjennom sangtekniske grep, som bl.a. å bruke sterkere stemme 
eller lenger tid på bestemte ord i teksten. Teksten står mer nakent frem, hun 
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våger å satse på fortellingen mer enn på de musikalske effektene. Syngemåten 
virker slik at teksten tydeliggjøres og fortellingen fenger. 

 
Utøvere fra 1996–2003 
De fleste sangerne i eksemplene fra nyere tid bruker musikkinstrumenter i sine 
fremføringer, mest som mellomspill, ikke så mye sammen med sangstemmen. 
Melodier/melodivarianter fra forskjellige opptegnelser, steder og utøvere kom-
bineres. Ett av eksemplene har organisert en gjennomtenkt kombinasjon av 
sangere, melodivarianter og bruk av musikkinstrument slik at det blir et gjen-
nomtenkt program ut av hele balladen. Utøverne sier selv at dette er et bevisst 
valg for å få fram en tydelig historie. Det rent musikalske utnyttes bevisst i den 
hensikt å forsterke handlingen i visa. I denne tekstvarianten av balladen blir den 
ene søsteren omgjort til fele, ikke harpe. Bruken av hardingfele som spiller solo-
slåtter med samme navn som balladen blir en effekt som skal forsterker historien 
ytterligere. 

Variasjoner og endringer i omkvedet er noe som skjer i mer eller mindre 
grad i alle eksemplene fra nyere tid. Ingrid Åkesson nevner at ”skapa strofer av 
formelelement” er noe av det som skjer i ”Både ’traditionelt’ och nutida 
omskapande” (2007:280). Dersom vi velger å se omkvedet som et gjentagende 
formelelement, viser de nyere utøverne i mitt eksempelmateriale klare tendenser 
til å gjøre formelelementer til strofer. Omkvedet blir trukket inn i selve fortellin-
gen. I det eldre eksemplet fremstår omkvedet mer tydelig som gjentagelse, 
sunget likt fra gang til gang og som selvstendige ledd i strofen. Hos de nyere 
utøverne kan innholdet i omkvedet også bli endret på for å harmonere bedre te-
matisk til innholdet i balladeteksten. Omkvedet er ikke selvstendig i samme grad 
som hos utøveren fra 1950. Vi ser at det satses ikke på gjentakelsen som drama-
tisk effekt i samme grad som vi opplever det hos den eldre sangkilden. 

I forhold til det eldre eksemplet har utøverne fra nyere tid en tendens til å 
variere mer melodisk og til å fremheve musikalsk særskilte motiv i teksten. De 
yngre eksemplene har en dramatikk i framføringen som er mer åpen og 
utadvendt, bl.a. ved å variere i stemmestyrke eller utpreget forlengelse av tid for 
å fremheve visse poeng i teksten. Språklydene og språkrytmen slik de 
fremkommer i tale påvirker ikke sangutøvingen i samme grad som i det eldre 
eksemplet. Smånyansene og den indre dynamikken er mer forenklet, mer 
ensartet, det blir ikke ”talesang” i samme grad. Dette varierer utøverne imellom. 
Hos enkelte kan også språklydene bli forsterket i forhold til det vi hører i det 
eldre eksemplet, men uten at det skaper den samme dynamikken som i det eldre 
eksemplet. 

 
Avsluttende merknader 
Jevnt over kan sies at sangerne fra nyere tid bruker stemmen mer utadretta enn 
vi hører det i det eldre eksemplet. Dette har bl.a. å gjøre med arena (brukssted). 
Sangerne i vår tid har et annet ”sted” for utøving. De skal nå et større publikum 
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gjennom konsertsituasjoner og medier. De har perfeksjonert seg m.h.t. sangstil 
og framføring med tanke på denne brukssituasjonen. Dette kan også ha virket til 
at den nærheten til teksten vi finner hos sangeren fra 1950 har fått et annet 
uttrykk hos vår tids utøvere. Sangstemmen som instrument spiller større rolle 
enn før, og dette kan i sin tur gjøre sammenhengen mellom tekst og melodi 
mindre intim. 
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Dansk Folkemindesamlings indspilning af valseoptagelser i 
Danmark 1907–1949 
Svend Nielsen 
 
Valseoptagelserne er noget særligt 
I Dansk Folkemindesamlings arkiv findes omkring 900 fonografvalser med op-
tagelser fra Danmark, Færøerne, Grønland og Island. 

Lidt over 300 af dem er indspillet i Danmark, og det er sket i perioden fra 
1907 til 1949. På de 300 valser optræder omkring 90 sangere, og de har tilsam-
men sunget eller spillet op mod 900 enkeltnumre 

300 valser svarer til omkring 10 timers spilletid, og set i forhold til de mere 
end 1900 timers optagelser, der er lavet med båndoptager indenfor en tilsva-
rende 40-års periode fra 1958 til 1998, synes det ikke af meget, men valseopta-
gelserne er noget særligt. 

Det er selvfølgelig fascinerende at indfange lyden fra et svundet 50-år, der 
ellers er væk for altid, men der udover giver valseoptagelserne os også en lang 
række viser, vi ikke har kunne optage med båndoptageren, fordi de i mellemti-
den var forsvundet fra traditionen. 

Men det, der frem for alt gør valseindspilningerne spændende og betydnings-
fulde for balladeforskningen i Danmark er, at man med dem har lydlige ek-
sempler på et melodilag, der ellers i Danmark er helt forsvundet. 

Der er tale om viser, der bygger på den særlige nordiske ballademelodik, 
som man i nyere tid stadig har kunnet finde i Sverige og Norge, men som i 
Danmark med ganske få undtagelser var forsvundet længe før viseindsamlingen 
i 1950-erne blev genstartet med båndoptageren som medie. 

De viser, der siden 1953 er blevet optaget – og det gælder også en række 
høviske middelalderballader (kæmpeviser) og skæmteviser – tilhører alle et re-
lativt moderne musikalsk stillag, der holder sig indenfor durtonaliteten, og som 
har en klar treklangsopbygning. 

Det er denne musikalske stil, man finder i de viser, der er kommet til i de 
sidste tre århundreder, og kun de af balladerne, der kunne tilpasse sig denne nye 
musikalske struktur, har overlevet. Indenfor kæmpeviserne (de ballader der er 
optaget i værket: Danmarks gamle Folkeviser), drejer det sig kun om omkring 
15 teksttyper. 

Viser, der baserede sig på den nordiske ballademelodik kunne man stadig 
optegne mange steder i landet i begyndelsen af 1800-tallet, og i slutningen af 
århundredet kunne man finde dem i Vestjylland hvis man søgte grundigt. Det 
spændende er, at man endnu kunne opstøve dem i begyndelsen af det tyvende 
århundrede og indspille dem på fonografen. 

En af optagelserne der bygger på den nordiske ballademelodik er ”Liden 
Kirsten tjener i kongens gård” . Den er indsunget i 1907 af Kresten Sørensen 
Thomaskjær i nærheden af Silkeborg: 
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(Lydfil: ”Liden Kirsten tjener i kongens gård”) 

Indsamlerne 
Bogstavelig talt alle valseoptagelserne er bragt til veje som resultatet af tre 
mænds indsats. 

Den første af disse tre er Evald Tang Kristensen, den gamle folkeminde- og 
folkevisesamler. Med sine mangeårige erfaring i indsamlingsarbejdet var han 
den vigtige og uundværlige hjælper, der både fungerede som organisator og som 
bindeled til sangerne. 

Evald Tang Kristensen 

De to andre stod for selve indspilningsarbejdet. 
Det var den unge Cand mag Hakon Grüner Nielsen . I 1907 var han 26 år 

gammel og var kort forinden blevet ansat som arkivar ved folkemindesamlingen, 
en stilling han varetog til sin død i 1953. 

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:208884/MOVIE01.mp4
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På fotografiet ses Grüner Nielsen (stående) ved siden af den unge musiketnolog Hjalmar 
Thuren, der allerede i 1902 anvendte fonografen ved folkemusikindsamling på Færøerne. 
 
Endelig var det den australske komponist og koncertpianist Percy Grainger, der 
i tre omgange i 1920-erne sammen med Evald Tang Kristensen rejste rundt med 
fonografen og indspillede viser og salmer. 
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Her ses han stående ved siden af fonografen, hvor han er i gang med at optage sangeren Peder 
Sørensen Fløe, der boede på Herningegnen. Evald Tang Kristensen sidder ved bordet og 
nedskriver melodien samtidig. 
 
Indsamlingsvirksomheden 
Optagelsen af de 300 valser skete ikke jævnt fordelt op gennem perioden. En 
stor del af dem er resultatet af nogle få koncentrerede indsamlingsrejser, og også 
geografisk fordeler de sig ujævnt. Således fandt kun 10 % af dem sted udenfor 
Jylland, og på Fyn blev der slet ikke optaget. 

Grüner Nielsen foretog i 1907 en 10-dages rejse sammen med Evald Tang 
Kristensen (se kort 1, rejse 1). 
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Kort 1 
 
Og i sommeren 1909 var han særlig aktiv: han foretog på egen hånd (men med 
anvisning af mulige sangere fra Evald Tang Kristensen) tre rejser, først til 
Midtjylland (1. rejse), så til Sønderjylland (2. rejse) og til sidst til Vensyssel (3. 
rejse, se kort 1). 

Hver af disse rejser var af omkring en uges varighed. 
Alene på disse to år 1907 og 1909, indspilledes 120 af de 300 valser. 
Senere lavede han i 1916 en indsamlingsrejse til Fanø, hvor han indspillede 

melodier til Sønderhodans. 
Efter 1916 indstillede Grüner Nielsen sin lydindsamling i Danmark i 11 år. 

Først i 1927 genoptog han den, og i 1929 foretog han en indsamlingsrejse til 
Herningegnen sammen med lederen af Herning Museum, H. P. Hansen. 
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Efter 1929 lavede han stadig enkelte spredte optagelser op gennem 1930-
erne og de sidste fonografoptagelser gjordes på Langeland i 1949. Det er dog 
formodentlig en anonym der stod for indspilningen. 

Percy Grainger foretog sammen med Evald Tang Kristensen tre indsam-
lingsrejser. 

I 1922 (1. rejse) og i 1925 (2. rejse) rejste de i Midt- og Vestjylland og i 
1927 (3. rejse) optog de, udover hjemme hos Tang Kristensen selv, i Skørping i 
Himmerland (se kort 2). 

 

 
Kort 2 
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Fra 1907 stammer også næste lydeksempel. Det er skæmtevise 42, ”Rævens ar-
vegods”, der bliver sunget af Jens Mark i Himmerland: 
 
(Lydfil: ”Rævens arvegods”) 
 
Fonografindspilningen 
Det var meget anderledes at indspille på fonograf end på spolebåndoptager. 

Fonografen var praktisk, fordi den hverken fyldte eller vejede mere, end at 
man kunne bringe den med ud til sangeren i stedet for at skulle hente sangeren 
ind til et studie, men foruden selve fonografen skulle man dog også bringe trag-
ten, der skulle synges ned i, med sig. Fonografen blev drevet af et fjederoptræk, 
og det skulle trækkes helt op for hver valse, der skulle indspilles. 

Men mest omstændeligt var det måske, at voksvalsen lige før indspilningen 
skulle opvarmes i et vandbad til en passende temperatur for at få den rette 
blødhed og smidighed. 

Et andet besværligt problem var transporten af valserne. De var extremt 
skrøbelige, så selv om de lå beskyttet i et filtbelagt paphylster, måtte de be-
handles med stor varsomhed. I praksis sendte man mindre partier af valser i for-
vejen poste restante til de byer, man skulle besøge. 

Det må have været svært at have det hele med, hvis man var alene, og den-
gang måtte man jo benytte sig af dagvogn eller sine ben for at komme rundt, 
men vi kan konstatere, at Grüner Nielsen gjorde det på flere af sine indsamlings-
rejser. 

 
Hvad indspillede man? 
Ja, op imod 90 % var sang, og langt størstedelen af dem var viser, men der var 
også en del salmer. Det der ikke var sang, var først og fremmest dansemelodier. 

Andre mundtlige genrer som rim, eventyrstumper, sanglege og sprogprøver 
findes kun som enkeltstående eksempler blandt indspilningerne. 

Viserne var hovedsagen. Først og fremmest ønskede man at sikre sig opta-
gelser af kæmpeviserne, dem Grüner Nielsen i samme periode var i færd med at 
udgive i Danmarks gamle Folkeviser, og i alt lykkedes det at optage 157 høviske 
ballader indenfor 58 teksttyper. 

Knap så eftertragtede var skæmteviserne. Det blev til 129 optagelser fordelt 
på 70 teksttyper. 

Kæmpeviserne og skæmteviserne var dem, man i disse første år særligt kon-
centrerede sig om af få optaget, og når man ser på resultatet af 1907- og 1909-
rejserne kan det da også konstateres, at disse to visegrupper udgør henholdsvis 
47 % og 25 % af materialet. 

Efter 1909 indsamlede Grüner Nielsen kun ganske få kæmpeviser og også 
kun et begrænset antal skæmteviser. 

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:208884/MOVIE02.mp4
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Til gengæld viste Percy Grainger , at det stadig i 1920-erne gav mening at 
søge efter både kæmpeviser og skæmteviser. Af de optagelser, han på de tre rej-
ser lavede, udgjorde kæmpeviserne 25 % og skæmteviserne 32 %. 

Lad os høre et par vers af balladen om ”Hr.Tor og hans døtre” (DgF 338) 
således som Morten Eskesen sang den for Grüner Nielsen i 1907: 

 
(Lydfil: ”Hr.Tor og hans døtre”) 

 
I tredie række kom så den visegruppe, der blev benævnt folkevisens efterklang – 
altså viser, der stammer tilbage fra renaissancen – de blev også efterspurgt og 
indspillet, men i mindre omfang end balladerne. 

Indenfor visegruppen nyere viser faldt alle de viser, der ikke kunne henreg-
nes til nogen af de andre grupper. Dem var der næsten ingen af i 1907- og 1909-
indsamlingerne, men de optræder hyppigere senere, nok fordi det var svært at 
finde folk, der kunne viser fra de tre første kategorier. 

Ser man udenfor viserne, blev der først og fremmest indspillet dansemelo-
dier. Nogle var instrumentale (violin), men de fleste var trallede (måske fordi 
man opfattede det vanskeligere at indspille instrumentalmusik end sang?). Inds-
pilningerne fandt væsentligst sted i perioden 1909 til 1916. 

Af salmemelodier blev der i den tidlige periode kun indspillet 2, men i Grü-
ner Nielsens optagelser fra 1927 og 1929 er de dominerende og udgør omkring 
30 % af indspilningerne. 

 
Lydkvaliteten 
Fonografindspilningerne lyder langt fra som det vi kender fra de nyere grammo-
fonplader, men lydkvaliteten svinger utroligt fra valse til valse og ofte også fra 
nummer til nummer på samme valse. 

Når den er dårligst kan man i de allerfleste tilfælde i hvert fald opfatte melo-
dilinien, således at melodien kan udskrives, mens det meget ofte er svært at op-
fange viseteksten, men udover dette kan sangen stå mere eller mindre klar og 
naturlig. 

Under alle omstændigheder må man acceptere, at man må lytte igennem me-
gen støj, og stemmen kan være mere eller mindre forvrænget. 

Og der er ikke tale om at de ældste optagelser er de dårligste. Faktisk er langt 
de fleste af optagelserne fra 1907 lydligt af en bedre kvalitet end gennemsnittet. 

Til slut kæmpevisen ”Tyvene” (DgF 386) sunget i 1907 af Andreas Knudsen, 
der boede i nærheden af Vejle: 

 
(Lydfil: ”Tyvene”) 
 

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:208884/MOVIE03.mp4
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:208884/MOVIE04.mp4
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Balladrevival? 
Mats Nilsson 
 
Ordet och begreppet ballad betonar olika saker för olika människor och för olika 
vetenskapsgrenar. För mig som etnolog och folklorist som dansat i större delen 
av mitt liv, är ballad i första hand ett sätt att dansa, en slags dans, dansgenre eller 
dansform, där musiken sjungs i form av en längre vistext. För andra är ballad i 
första hand just en text, sångtext, med ett flerepiskt innehåll. Få personer, om 
ens någon, verkar för mig se ballad som en avgränsbar musikalisk form eller 
genre. Dans, musik och text är till syvende og sist tre parallella, samvarierande 
kommunikativa symbolsystem, som lyfter fram och betonar olika delar av det vi 
kommunicerar när vi dansar och sjunger ballad (se även Nilsson 2007) . 

Dansaren i mig vill alltså helst att alla dessa tre delar, rörelsen (dansen), lju-
den (sången) och texten (berättelsen) skall vara där för att det ska bli en ”riktig” 
ballad. Men för att det skall bli en upplevelse krävs också att någonting annat är 
närvarande – i brist på bättre kallar jag det här och nu för ”flow”. Det handlar 
just om de dansandes och sjungandes närvaro, inlevelse, och görandet av balla-
den, av dansen och sången. Eller med andra ord kan vi säga att det handlar om 
själva performansen av balladen. Utan denna närvaro – fysiskt och psykiskt – 
saknas något som jag ser som meningen med helheten ballad, det vill säga själva 
den egna upplevelsen av rörelse, musik och sång i ett och samma moment. Re-
dan Hulda Garborg, som återskapade balladen i Norge, kommenterar 1903 att 
sångdans (balladdans) handlar om både dans och sång (Bakka 2007:389), liksom 
man i Kulturella Folkdansgillets tidning Rillen 1934 skriver att: ”Det är inte nog 
med sången, stegen och rörelserna. Man måste med hela sin själ giva sig med i 
handlingen och helt glömma allt annat omkring sig, annars blir dansen inne-
hållslös och stereotyp” (citerad i Biskop 2007:397). 

Balladdansandets historia i Sverige förlorar sig i ett historiskt dunkel. Det 
finns gott om upp- och nedtecknade balladtexter men egentligen inga belägg för 
balladdans in i vår tid, dvs. från 1800-talet och framåt. Däremot finns det ett 
antal långdanser som mycket väl kan ha dansats till sång, men där man så vitt vi 
vet oftast dansat till instrumentalmusik. Här kan mycket väl finnas ett släktskap 
dansmässigt, där sången bytts ut mot instrumental beledsagning. Det finns också 
många sång- och danslekar beskrivna i både äldre och yngre texter. Men dessa 
skiljer sig dansmässigt från ballader och långdanser, och har inte nödvändigtvis 
något historiskt samband med balladerna. 

Dansformerna ballad och långdans kan kort beskrivas som en större mängd 
individer som dansar tillsammans i en sluten ring eller kedja (sladd), där paret 
har en underordnad betydelse. I grunden är balladdansen och långdansen enkel 
och okomplicerad. Dansarna håller ihop ringen/kedjan som rör sig framåt, oftast 
medsols, och i balladen så att säga ”sjunger tillsammans musiken”. När man 
dansar långdans är det oftast instrumentalmusik. Stegen varierar inte heller sär-
skilt mycket. Förutom gångsteg och springsteg förekommer det som i dag oftast 
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kallas försteg, där dansarna i en tretakt går på ett och tre i takten, medan man på 
tvåan fortsätter rörelsen utan att sätta i någon fot. Även ett valsartat tresteg, fot-
bytessteg, förekommer men inte lika frekvent. 

Det steg som de flesta dansare associerar till just ballad är annars det som 
kommit att kallas färösteget eller balladsteget. Dansarna står då i ringen/kedjan 
mer sida vid sida med axlarna mot varandra än efter varandra som i långdans, 
och tar stegen mer sidleds än framåt. Rörelsen blir två steg åt vänster och ett åt 
höger. Både detta steg och dansssättet i övrigt verkar vara/har varit spritt över 
hela Europa som enkel branle (branle simple), men har kommit att förknippas 
just med Färöarna eftersom danssättet fortfarande förekommer där. 

En hypotes är alltså att balladdansandet redan tidigt, kanske på 1600- och 
1700-talen ersätts av långdanser i Sverige, medan balladdansandet fortsatte 
framför allt på Färöarna. I slutet av 1800-talet, och framför allt under 1900-talets 
första halva kan vi sedan se en balladdans, eller åtminstone en balladliknande 
dans, återkomst. Dessa danser kom huvudsakligen att benämnas sångdanser, 
ibland folkvisedanser. En central plats i denna ballad- och sångdansrevival var 
Nääs slöjdseminarium, som ligger mellan Göteborg och Alingsås. Här hölls 
varje sommar kurser för lärare från hela Norden, och det ingick sång och dans 
på schemat. Dessa kurser blev en mötesplats för många entusiaster vad gäller 
sång och dans, och många av de sånglekar som leks vid exempelvis midsommar 
spreds härifrån. 

Bland deltagarna på Nääs sommarkurser fanns bland andra norskan Hulda 
Garborg. Inte heller i Norge fanns under 1800-talet någon balladdans, den hade 
dött ut även där. Som en del av skapandet av nationen Norge började Garborg 
anpassa färöisk dans till norska förhållanden, där den kom att bli en central del 
av repertoaren bland de norska folkdansföreningarna (Noregs Bygdeungdoms-
lag, se vidare Bakka 2007:381 ff). Garborg och hennes elev och efterföljare 
Klara Semb inspirerade bland andra den svenska gymnastikläraren Inez Mallan-
der (1896–1975) att koreografera sångdanser till kända folkvisor men även till 
andra kända sånger. På Skansen i Stockholm bildades ett folkvisedanslag redan 
1905, där man tog upp och dansade de norska och norskinspirerade sångdan-
serna (se vidare Biskop 2007:395). Inez Mallander startade ett folkvisedanslag i 
Göteborg 1935. Det dansades också en del sångdanser i de framväxande folk-
danslagen, men den dominerande repertoaren där var helt andra danser, exem-
pelvis kadriljer. 

Inom den svenska folkdansrörelsen, framför allt förankrad inom Svenska 
ungdomsringen för bygdekultur (Svenska Folkdansringen), kom Mallander att 
personifiera de nya balladerna. ”Mallandanser” blev för en del folkdansare sy-
nonymt med sångdanser/ballader, även om de ibland inte alls var Inez Mallan-
ders koreografier. 

Utmärkande för denna första revival av sångdanser från 1900-talets först 
halva är att de nästan genomgående är baserade på par, en man och en kvinna, 
som dansar tillsammans. De utförs också i stort sett alltid som ringdanser, inte 
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som öppna kedjor eller sladdar. Ett av de vanligaste motiven är bug-
ningar/nigningar för danspartnern. Det finns också andra, ibland unika motiv, 
inlagda i dansen, framför allt i omkvädena, refrängerna. Mallander satte också 
namn på stegen (utifrån norska förlagor) som kvilesteg, som är enkel branle 
framåt, och attersteg, enkel branle sidleds, och införde också det så kallade folk-
visedanssteget, i form av dubbel branle sidleds, och folkvisetresteget, ett försteg 
kombinerat med ett sviktsteg. 

Mallander koreograferade, eller som det står i beskrivningarna arrangerade, 
sångdanser till kända ballader som exempelvis ”Sven i Rosengård” och till väl-
kända folkvisor, exempelvis ”Uti vår hage…” , men även till andra visor och 
sånger, bland annat till det som kan kallas litterära visor som Gustaf Frödings 
”En fin vise”, tonsatt av Valdemar Dahlgren.1 Den första dansen, ”Sven i Ro-
sengård”, är relativt enkel i formen och kräver inte att man dansar i par utan är 
på många sätt en vanlig enkel ballad med endast ett extra motiv ungefär mitt i 
balladen, där ringen delar sig och de två ändarna parallellt rör sig mot mitten av 
ringen och vidare in under den port som bildas mitt emot. De andra två koreo-
grafierna är parbaserade. I ”En fin vise” dansar paret i refrängen ett varv på 
stället med gångsteg. Även i ”Uti vår hage…” dansar paret runt på stället, här 
med folkvisetresteg, och bugar/niger för varandra.2 

Används och lever dessa sångdanser vidare och dansas de i dag, på 2000-ta-
let? Nej, egentligen inte – inte annat än i undantagsfall inom Svenska Folkdans-
ringens föreningar. Och om de dansas så blir det ytterst sällan något ”flow” i 
dansandet. Sången, dansen och känslan för görandet infinner sig inte samtidigt. 
Detta tror jag beror på brist på kunskap i balladdansande. Däremot vet vi en del 
om balladernas texter och musik, och vi har kunskap om balladdansandet. Pro-
blemet är att få denna kunskap om balladdans att fungera praktiskt, att bli kun-
skap i balladdans. 

Balladen, sångdanserna, hade en första revival under 1900-talets första halva, 
men denna repertoar slog aldrig riktigt rot i den svenska folkdansmiljön, och 
ingen annan stans heller (se vidare Biskop 2007:397). Under den så kallade 
folkmusikvågen runt 1970 hade förutom folkmusiken även folkdansandet, 
främst vad gäller polskor, en revival. Vi kan kalla det en folkdansens andra re-
vival. Polskorna dansades och spreds och fick ett nytt liv, de blev bokstavligt 
talat revitaliserade. Under denna period togs det upp och dansades också en del 
sångdanser/ballader. Men det blev som jag ser det en revival utan revitalisering. 
Återupptagandet upprätthöll kunskapen om balladdansandet, men det utveckla-
des aldrig en spridd kunskap i balladdansande. Sångdans och balladdans före-
kommer förvisso på 2000-talet, men sparsamt och när det gör det sker det i 
slutna sällskap, som ett slags folkdansform i det lilla formatet. 

 
 

[1] På seminariet i Växjö visade jag videoexempel på dessa tre tolkningar från 1989. 
[2] Beskrivningar finns i Mallander 1935 och 1955. 
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Fra folkeviser til finlitteratur – remaking af to gamle balla-
der 
Vibeke A. Pedersen 
 
En form for intermedialitet, der ikke er behandlet særlig ofte, er den, der handler 
om omskabelsen af de formentlig oprindelig folkelige viser i simpel form til en 
kunstdigtning, der følger andre æstetiske love. 

I løbet af 1800-tallet udgives op mod 100 værker i Danmark, som – notabene 
uden selv at være det – alle på en eller anden måde er inspireret af folkeviserne1, 
det være sig i form eller emne/stof. Der sker selvfølgelig også et vist genbrug af 
balledeform eller -stof i 1900-tallet, men det er – i det mindste foreløbig – ikke 
genstand for mine undersøgelser. Disse 1800-tals remakes kan oplistes kronolo-
gisk2, men i næste omgang er det mere interessant at se på, fra hvilke ballader, 
de henter deres stof. Overraskende nok viser det sig, at de grupperer sig inden 
for et forholdsvis lille udsnit af de 538 typer af ballader, vi (sådan ca.) har i 
Danmark. Det drejer sig om følgende visetyper (med de danske titler, men ord-
net efter TSB-numre (Types of Scandinavian Medieval Ballads, Johnsson et al. 
1978)). Indimellem forekommer alternative og måske mere kendte titler). Hvor 
flere forskellige viser står lige efter hinanden, betyder det, at de indgår i ét og 
samme finlitterære værk: 

 
TSB A 16: ”Jomfruen i Fugleham” (DgF 56) 
TSB A 47: ”Agnete og Havmanden”3 (DgF 38) 
TSB A 48: ”Nøkkens Svig” (DgF 39) 
TSB A 54: ”Jomfruen og Dværgekongen” (DgF 37) 
TSB A 50: ”Harpens Kraft” (DgF 40); TSB D 20: ”Overvunden Klosterlyst” 

(DgF 489); TSB D 399: ”Tærningspillet” ([”Gangerpilten”] DgF 238); 
TSB F 1: ”Lave og Jon” (DgF 390)4 

TSB A 65: ”Elve(r)høj” (DgF 46); TSB A 63: ”Elveskud” (DgF 47). Her er det 
ofte svært at se, hvilken af de to elverviser, der har inspireret 

TSB A 67: ”Fæstemanden i Graven” ([”Aage og Else”] DgF 90) 
TSB A 68: ”Moderen under Mulde” (DgF 89); TSB A 4 & TSB D 136: ”Ridder 

Stigs Bryllup” (DgF 76)5  
TSB A 74: ”Germand Gladensvend” ([”Valravnen”] DgF 33) 
TSB C 3 & C 4: ”Valdemar Sejr” (med Dagmar, Bengerd, DgF 132–33) 
TSB C 14: ”Marsk Stig” (historisk, samtidig med Erik Glipping, DgF 145) 
TSB C 21: ”Erik Menveds Bryllup” (DgF 153) 
TSB C 25: ”Niels Ebbesen” (DgF 156) 
TSB D 87: ”Aslag Tordsøn og skøn Valborg” ([”Axel og Valborg”] DgF 475) 
TSB D 152 ”Ellen Ovesdatter” (DgF 233) 
TSB D 183 ”Hr. Ebbes Døttre” (DgF 194) 
TSB D 232: ”Liden Kirstin og Dronning Sofie” ([Valdemar d. Store] DgF 128) 
TSB D 258: ”Valdemar [Atterdag] og Tove”6 (DgF 121 ) 
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TSB D 430: ”Hagbard og Signe” (et gammlt sagn7, også Saxo inspirerer, DgF 
20) 

TSB E 116: ”Olav den Hellige” (DgF 51) 
TSB E 148: ”Rosmer Havmand” (DgF 41) 
TSB E 158: ”Kong Didrik og Løven” (DgF 9) 
TSB E 158 & E 133: ”Kong Didrik og Holger Danske”; ”Holger Danske og 

Burmand” (DgF 9; DgF 30) 
 

Det fremgår tydeligt, at det især er trylleviserne (Ballads of the Supernatural, A-
numre) og historiske viser (Historical Ballads, C-numre samt visse D-numre), 
der har haft de senere digteres interesse. Samtidig kan man (måske) se, at en del 
viser, især omkring Valdemar’erne, der i Danmark er opfattet som historiske (C-
gruppen), i TSB opfattes som almindelige ridderviser (D-gruppen). Ingen 
skæmteviser (Jocular Ballads, F-numre) har bidraget til morskaben. 
 
Svend Dyrings Huus 
Det værk, som jeg har valgt at se på i forbindelse med Ballademødet i Växjö, 
bygger på to viser, begge trylleviser, nemlig DgF 89 ”Moderen under Mulde” og 
DgF 76, ”Ridder Stigs Bryllup” (at også andre viser har sat deres spor i teksten, 
vender jeg tilbage til). Det drejer sig om dramaet Henrik Hertz’ Svend Dyrings 
Huus fra 1837. Umiddelbart skulle man tro, at hovedinspirationen til et værk 
med denne titel måtte komme fra visen om ” Svend Dyrings Bruderov” 
(DgF 394) som oprindelig findes hos Syv8! Det gør dramaet imidlertid ikke. 
Løsningen på denne tilsyneladende uoverensstemmelse finder man i den udgave, 
som Hertz formentlig havde til rådighed, nemlig Abrahamson, Nyerup og Rah-
beks9, hvor DgF 89 hedder ” Dyring eller Den Dødes Igienkomst” . Den anden 
del af persongalleriet hos Hertz er som nævnt hentet fra visen om ”Ridder Stigs 
Bryllup” (DgF 76), men der er sket den navneforskydning, at det er Ragnhild, 
ikke Regisse, Stigs med runer forsynede æble rammer. 

Hertz kobler altså mindst to folkevisemotiver, gengangermotivet og rune-
kastet, sammen i een vise, der delvis henter titlen fra en tredie vise, nemlig 
”Svend Dyrings Bruderov”10. De to viser slynges imidlertid sammen så dygtigt, 
at man som læser/tilskuer ikke føler det, som om elementer fra den ene vise 
forstyrrer den anden. 

I øvrigt synger koret visen ”Hr. Peder kasted’ runer over Spange, at Helleli-
den skulle over gange”. Den findes i Folkehøjskolens Sangbog11; og den opfattes 
vel af mange som en folkevise, men oprindelig stammer den altså fra dette 
drama, hvor den fungerer som en form for ledemotiv, idet et runekast faktisk 
finder sted og får katastrofale følger (Ragnhilds selvmord ved drukning). 

 
Formalia og persongalleri 
Stykket kaldes en ”romantisk Tragedie i fire Akter”. Trods de lidt usædvanlige 
fire (ikke tre eller fem) akter foregår stykket ”fra den ene Dags Aften til næste 
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Midnat” og overholder således det gamle, ofte kaldet aristoteliske krav om en 
handling, der finder sted i løbet af maksimalt et døgn (tidens enhed). Replik-
kerne er dels i prosa (lavere sociale klasser og indimellem børn), dels i bunden 
form: parrim, krydsrim, klamrerim (adelsfolk, til dels de voksne døtre). 

Titelpersonen er adelsmanden Svend Dyring med fire børn af første ægtes-
kab, nemlig den unge datter Regisse, to mindre drenge samt en baby. Ved styk-
kets begyndelse er han gift for anden gang med Guldborg, der har datteren 
Ragnhild af første ægteskab og desuden har tilført Svend rigdom. Dertil kommer 
den retsindige helt, ridder Stig Hvide, og ridderen Tage Bolt, der ligger i proces 
om jord med Guldborg og har fået lovning på Ragnhild som et led i et forlig. 
Endelig er der Hedvig, den afdøde hustru af Svend Dyrings første ægteskab, der 
er nødt til at gå igen for at sørge for sine forsømte børn. Hun er blevet introduce-
ret lidt som i Shakespeares Hamlet: først er der nogen, der taler om, at en kvinde 
om natten besøger sine stakkels børn, derefter ser og hører alle, inkl. tilskuerne, 
hende på scenen. På den måde er tilskuerne med på ideen, når hun viser sig. 
Men for en sikkerheds skyld står der i den trykte udgave fra 1854 ”Melodrama” 
over de scener, hvor hun optræder. Der er også (synlige) engle sammen med 
hende. 

Stykket foregår ”ved Isefjorden”, som fx også Ilia Fibigers senere ” Hagbart 
og Signe” (1850–51). Er det mon, fordi den gamle kongsgård lå ved Lejre? Her 
bliver der ligesom direkte forbindelse til fortiden? 

 
Karaktererne 
I titlen, Svend Dyrings Huus, ligger en forskydning af opmærksomheden fra vi-
sernes genganger og fra runekastet til ægtemanden. Ikke desto mindre står han 
ikke som den tydeligst tegnede person. Han er i den grad i lommen på sin nye 
hustru, at han overser hendes forsømmelser og mishandlinger af hans børn; og 
hun forsømmer på sin side aldrig at gøre ham opmærksom på, at det er hende, 
der har reddet ham økonomisk. 

Til forskel fra visernes personer står flere andre af dramaets personer tegnede 
som tydelige karakterer. Det gælder navnlig de halvvoksne døtre og fru Guld-
borg, den snobbede, egoistiske kvinde, der ikke vil glemme, at det er hende, der 
er kommet med pengene, og at hendes datter også har fortjent det socialt bedste 
parti. 

Det er næppe ubevidst fra Hertz’ side, at han vælger at kalde stykkets mest 
spændende person for Ragnhild, ikke Regisse, som DgF 76 ellers kunne give 
anledning til. Ragnhild kan alludere til ravn, dvs. en person som i sit væsen har 
mørke sider. Ragnhild skulle i øvrigt være spillet helt fantastisk af fru Johanne 
Louise Heiberg, teatrets fejrede primadonna og hustru til direktøren for Det 
Kongelige Teater, professor i æstetik, Johan Ludvig Heiberg. Hertz var i lange 
perioder betaget af hende, og efter en sommerferie med ægteparret 1832 udgav 
han Digte, der bl.a. indeholder digtsuiten ”Erindringer fra Hirschholm”, hvori 
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alle digtene kan synges til Bellmans melodier. Heri findes blandt andet ”Posthu-
set i Hirschholm”, hvori en strofe lyder: 

 
End af en Skorsteen derovre sig hæver  
Som et Slør af Æther den blaalige Røg,  
Lyser i Maanskin, imedens den svæver  
Bølgende forbi den beskyggede Bøg.  
Og med et Shawl om det lokkede Haar  
Viser sig En i vor øverste Stue:  
Lænet til Armen i Vinduet staaer  
Eensom Professorens Frue. 
 

Det var nok snarere Hertz end Johanne Louise, der følte sig ensom! Mange af 
Hertz’ kvinderoller er i øvrigt skrevet specielt med fru Heiberg for øje; og man 
ved, at han ofte diskuterede sine figurer med hende, inden stykkerne blev skre-
vet endeligt færdige. 
 
Balladeske byggesten 
Det er tydeligt, men ikke påfaldende, at Hertz lader en række folkeviseudtryk 
indgå diskret12, fx ”rider alt over den hede”. Virkningen er formentlig den, at 
tilskueren følger sig hensat til at middelalderligt, ’folkeviseagtigt’ univers, men 
samtidig er det gjort så diskret, at det ikke virker forstyrrende. Disse vendinger, 
der kan opfattes som direkte citater fra folkeviser, rummer flere syntagmer end 
egentlige verslinier, dvs. Hertz udnytter balladegenrens egne byggesten, form-
lerne (Pedersen 2001). I øvrigt er det bemærkelsesværdigt, at det ser ud, som om 
det navnlig er i begyndelsen, at de faste vendinger rinder Hertz i pennen; senere 
har selve dramaet taget så meget over, at folkevisepastichen glider i baggrunden. 
Man kan let forestille sig, at Hertz havde mindre og mindre brug for markørerne, 
efterhånden som stykket skred frem. Der er da også andre sproglige markører, 
der signalerer middelalder, nemlig reminiscenser fra landskabslovene: ”tre Tyl-
ter-Eed” (I,2), ”I skal min Tro være hørig” (I,3) og ”Du skal min Slegfred være” 
(II,6) (mine kursiveringer). En enkelt ordsprogslignende vending har også sne-
get sig ind: ”Hejren laster Vandet, for han kan ikke svømme” (IV,2). 
 
Forskelle til folkeviserne 
I en af balladevarianterne giver den døde moder sit barn die, hvilket ville være 
utænkeligt på en scene i 1800-tallet! Hertz lader derimod moderen være nær-
mest magtesløs m.h.t. at hjælpe børnene, når hun besøger dem om natten. Først 
med truslen til sidst får hun magt over Guldborg, der nødtvungent lover at ændre 
sig. Dvs. Hertz undgår en alt for fysisk manifestering af gengangeren: hun kan 
høres, men ikke handle så aktivt som i folkeviserne. Eftersom hun formår at tale 
til samvittigheden hos de tilstedeværende, er der større mulighed for tilskueren 
for at tolke hende psykologisk (uden at tilskuerne nødvendigvis kendte ordet). 
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Fra ”Ridder Stigs Bryllup” (DgF 76) tages kun selve det ulykkelige runekast, 
som rammer den forkerte, ikke den lykkelige slutning med ridder Stigs bryllup. 
Hertz vælger altså at gøre en vise, der ender lykkeligt, tragisk, idet Ragnhild, da 
hun indser det håbløse i den kærlighed, som runeæblet har indgydt i hende, væl-
ger at drukne sig. 

Visen om gengangermoderen (DgF 89) har ingen elskovshandling omkring 
den ældste datter (omend hun er karakteriseret i forhold til de øvrige børn) og 
ingen datter, der tager stedmoderens fulde opmærksomhed. Dvs. Hertz ’opfin-
der’ det dramatiske modsætningspar Regisse/Ragnhild, idet han åbenbart ikke 
har nok i Guldborg/Hedvig. Også på herresiden opererer Hertz med modsæt-
ningspar: ridder Stig Hvide over for ridder Tage Bolt. Den første er en oprigtig 
elsker; den sidste ser mere på principper end på de to døtre. 

Til gengæld kan man sige, at Hertz udnytter Syvs omkvæd: ”Fagre Ord fry-
der mangt et Hierte”, der både kan gå på elskovsscener og på Guldborgs mange 
bortforklaringer over for sin mand, Svend Dyring. 

 
Det psykologiske aspekt 
”Der er Runer skrevet om Eders Mund”, siger Regisse som nævnt til Stig Hvide. 
Dvs. Hertz giver et poetisk udtryk for, hvad der vanskeligt lader sig forklare, 
siger den danske digter og filosof Villy Sørensen (Sørensen 1959:179). I det 
hele taget er Ragnhild den mest udførligt tegnede person. Efter at runeæblet ved 
en fejltagelse har ramt hende og ikke den blide stedsøster Regisse, drages hun 
uimodståeligt mod Stig Hvide. Som visen angiver, kan intet – hverken lukkede 
døre eller lange afstande – holde hende tilbage i hendes længsel efter Stig. Hun 
farer hvileløs omkring, forundret over hvad der er sket med hende. I III akt, 
scene 8 har vi hendes store monolog (i citatet forkortet til ca. det halve): 
 

Livet? Hvad er mit Liv? – Den Aande, jeg drager? 
Mit Øies Seekraft? Bevægelsen i mit Blod? 
Evnen at styre Haand og Fod? 
Eller er det Livet, det, der mig jager 
Som en forfulgt Hind fra Sted til Sted? 
Det, jeg vil flye for og som dog følger med? 
Den ene Tanke, denne min eneste Klage, 
Som jeg aldrig trættes ved at kalde tilbage! [...] 
[Min] Stilling var god; men Liv var det ikke – 
Saa lidt som Kjærets sumpede Vand 
Har et Liv mod Havets ved den brusende Strand. 
Nu er det anderledes. Jeg er eensom og forladt. 
Min Kind Brænder; min Gang er urolig. [...] 
[og da jeg] trak Aanden, angst og besværet 
– I hvert Aandedrag var Alt hvad jeg leed – 
Nei! saaledes har jeg aldrig trukket Veiret! 
Og da jeg sank til Iorden, saa mat, saa træt, 
Og følte mig med Eet forskudt i min Quide, 
Og brast i Taarer, hede og stride, – 
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Da var det mig som jeg aldrig tilforn havde grædt. [...] 
Det Liv, der aander i min Længsel, i min Higen, 
Det Liv, hvori jeg haabløs forgaaer, 
Da – ja da! Men det kan den [en lille guldmønt] ikke. 
Det Liv, den forlænger, er for mig forbi; 
Det, jeg nu færdes i, 
Er den bittreste Kalk jeg kan drikke! [...] 
 

Hun udtrykker her sin angst for de følelser, som runerne har fået hende til at 
nære for ridder Stig; og ganske kort efter drukner hun sig efter at have konstate-
ret, at Stig ikke gengælder hendes følelser. Angsten er næsten helt kierke-
gaard’sk, eksistentiel: hun kan nu stille spørgsmål ved hele sin tidligere tilvæ-
relse. 
 
Johan Ludvig Heibergs æstetiske og nationale overvejelser 
Heiberg nøjedes ikke med at nyde endnu en af sin hustrus triumfer på scenen; 
han skrev faktisk også en hel afhandling om Svend Dyrings Huus, som han 
bragte i sit eget tidsskrift, Perseus nr. 1, 1837. Udover at han citerer en mængde 
viser fra Abrahamsons udgave13 har han navnlig to diskurser, en national og en 
æstetisk: 
 

Thi ligesom den scandinaviske Mythologie var den Form, hvorunder vor Oldtids hele 
Cultur, dens Religion, Philosophie, Poesie og Historie, alle i een udelelig Spire, der endnu 
ikke havde forgrenet sig i disse forskjellige Retninger, gav sig Tilværelse: saaledes er vor 
Middelalders Folkepoesie den eneste Skikkelse, hvorunder dennes æsthetiske Idee, der nu 
allerede har adskilt sig fra de andre Ideer, yttrer sig i sin Totalitet, og udtaler sig fuldstæn-
digen [...] De naturpoetiske Romancer ere maaske de allernationaleste, da de netop 
fremstille det poetiske Udtryk for Folkets eiendommelige Anskuelse af den locale Natur. 
(Heiberg 1837:221 f, 226)  

 
Der er ingen tvivl om Heibergs nationale begejstring for folkevisen: 
 

Forunderlig er den Trolddom, som ligger i Folkepoesien og i Folkemusiken [...] I vore 
danske Kæmpeviser have vi Danske en levende Fornemmelse af vor fædrelandske Natur, 
af Havet, Bøgeskoven og de duftende Enge [...] i dem gjenkende vi danske Følelser og 
dansk Tænkemaade. (Heiberg 1837:173) 
 

Her giver han altså udtryk for en meget stedsbundet tænkemåde, bundet til lan-
dets geografi og natur. Stedet og nationalkarakteren hænger for ham uløseligt 
sammen. Senere får han givet udtryk for sin samtids idé om det næsten kollek-
tive digterfolk: 
 

Thi vel hidrøre ogsaa Folkepoesiens enkelte Frembringelser fra visse Individer; men 
denne Individualitet er tilfældig, formedelst den poetiske Evnes Fordeling over hele Fol-
ket; idet Digtene ved mundtlig Tradition gaae fra Slægt til Slægt, kan ethvert Individ, 
som, idet han saaledes tjener til deres Overlevering, tilføier, udelader og forandrer dem, 
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faae en ligesaastor Indflydelse paa deres Tilstand, som den første Sanger. (Heiberg 
1837:178)  

 
Ser vi på Heibergs æstetiske vurdering, må vi dele den i to: form og ’væsen’. 
Hvad formen angår, er han ikke helt tilfreds med Hertz: 
 

Saaledes som Stykket nu fremtræder, med denne Blanding af Vers og Prosa, har det Ud-
seende af ikke at være færdigt; det er ligesom de prosaiske Scener kun vare skizzerede, 
for siden at udføres i Harmonie med de øvrige. (Heiberg 1837:213, foregrebet: 207) 
 

Alligvel mener han, at værket opfylder samtidens fordringer, fordi ”den sværme-
riske Opfatning af Naturen kan og bør ikke længere undværes i et romantisk 
Digterværk, da det er Noget, som ligger i den romantiske Poesies inderste Væ-
sen” (Heiberg 1837:220, hvor fx Oehlenschläger fremhæves som en, der kan 
det). Endelig er Heiberg meget opmærksom på den psykologisering, Hertz har 
foretaget med især Ragnhild-skikkelsen: 
 

Men betænker man, at den her forekommende Collision kun er hendes [Ragnhilds] egen 
Kamp med sig selv, Frihedens med Lidenskaben, altsaa en subjectiv, psychologisk Kamp, 
hvis stridende Parter kun tumle sig i hendes eget Hjerte, da vil man indrømme, at Digtet 
snarere er et Sørgespil eller Drama, end en Tragedie. (Heiberg 1837:284)  

 
Denne psykologisering virker således også tilbage på genrevurderingen, idet vi 
med Svend Dyrings Huus snarere har et sørgespil end en tragedie. 

Hvad angår det nationalistiske, er stykket eneste eksplicitte udsagn om na-
tionalitet lagt i munden på Tage Bolt: ”Mig hover ikke, / Svend Dyring, at I føl-
ger de fremmede Skikke” (I,2, drejer sig om, hvorvidt Svend Dyring bør have 
eksotiske planter i kålgården). Bolt kan fortsætte: ”Naar den danske Mand vra-
ger sin Kost i Hjemmet, / Saa siger jeg, følger der Ulykke paa”. Men da disse 
ytringer er lagt i munden på Tage Bolt, en af de mindre sympatiske personer i 
dramaet, er det ikke en holdning, der nødvendigvis skal vurderes højt i dramaet 
eget værdihierarki. Alt i alt må man konkludere, at Heiberg er mere nationalisk i 
sit syn på literaturen end Hertz, og at han ser dramaet som et vellykket eksempel 
på en anvendelse af elementer fra det nationale litterære skatkammer. 

 
 

[1] Jeg bruger efter dansk tradition ordene ’folkevise’ (efter tysk ’Volkslied’) og ’ballade’ 
fuldstændig synonymt. Den foretrukne term i begyndelsen af 1800-tallet var i øvrigt ’Kjæm-
pevise’, som jo i dag er forbeholdt den lille gruppe af viser, der findes i DgF (Grundtvig 1853) 
b. I, og som i TSB (Johnsson et al. 1978) er betegnet med forbogstavet E (Heroic Ballads) 
[2] En foreløbig liste kan ses i: Pedersen 1996. 
[3] Denne vise kendes ikke i adelsvisetraditionen. Den er nyere ifølge Iørn Piø, der mener, at 
visen først er opstået som en slags moddigtning til bjergtagningsviser og burde have heddet 
”Agnetes svig”. Han har behandlet visen flere gange (Piø 1970, 1983, 1985). Selve visen, men 
ikke i så høj grad dens efterklang, er udførligt behandlet i Meisling 1988. 
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[4] Her er naturligvis tale om H. C. Andersens Liden Kirsten, originalt romantisk Syngestykke 
i een Akt (Andersen 1846), der ’citerer’ alle de nævnte viser. 
[5] Hertz, Henrik: Svend Dyrings Huus, 1837, i: Dramatiske Værker, b. VI, København 1854. 
[6] Efter Svend Grundtvigs (fx Grundtvig 1853, b. III:20) og senere historikeres mening hører 
Tove til Valdemar d. St. Men nogle digtere opfatter det anderledes, og hun er derfor placeret 
her. J. P. Trap (Trap 1920–32) arbejder med to stedsagn, heraf et i Nordsjælland ved ruinen af 
Gurre. Her gælder sagnet Valdemar Atterdag. Men også på Sydsjælland rider en hvileløs kong 
Volmer; og han er Valdemar d. St. 
[7] Bertel Sandvig (Sandvig 1780) kalder visen ”Habors ulykkelige Elskov”. Hele Hagbard og 
Signe-komplekset er udførligt behandlet i Pedersen 2007:195–207. 
[8] Syv 1695. Desuden endnu to udgaver fra 1695 samt fra 1739, 1764, 1787, i alt 6 udg. før 
1800.  
[9] Henrik Hertz kan kun have kendt viser fra Abrahamson et al 1812–14 eller de endnu tidli-
gere Levninger... (Sandvig 1780 & Nyerup 1784) eller et af genoptrykkene af Syv. Først i 
1840’erne kommer Winthers, Grundtvigs og Oehlenschlägers udgaver (Oehlenschläger 1840; 
Winther 1840; Grundtvig 1847) – for slet ikke at tale om Svend Grundtvigs DgF, der begyn-
der at udkomme i 1850’erne (Grundtvig 1853–1976). Da Heiberg uden tøven henviser til og 
citerer fra Abrahamson, er der stor grund til at formode, at det også er dén udgave, Hertz har 
siddet med. Hertz havde i øvrigt planer om selv at foranstalte en folkeviseudgave, men det 
blev som bekendt ikke til noget. 
[10] Hertz bruger ikke navnestoffet fra DgF 89, hvor A-versionen har Sølverlad og hr. Bjørn 
som det oprindelige ægtepar og jomfru Blide (der netop ikke er blid) som stedmoderen. DgF 
89 B (oprindelig hos Peder Syv (Syv 1695) og dermed også hos Abrahamson 1812–14) har 
Svend Dyring samt to unavngivne møer, mens bondeoptegnelsen DgF 89 C fra 1854 har 
Svend Dyring og Trine Valborg (og en anden mø).  
[11] Højskolesangbogen. Udgivet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark. København. 
Visen optræder i udgaven fra 2006 som nr. 434 under overskriften ”Kærlighed” (denne ud-
gave har faktisk 11 folkeviser ud af sine 572 numre!). 
[12] Følgende er sprunget i øjnene; mine kommentarer er i kantedede parenteser. Første akt: 
rider alt over den hede; Thi Hjorten saa ville de bede; Han har trolovet en Lilievand; Og Mark 
og Skov kan blomstre derved (opfordring til at spille på horn), virker malplaceret i sammen-
hængen, men viser tydeligt tilbage til ”Ridder Stigs Bryllup”; I,2 med Høg og med Hund; I 
skal lege med Tavl og med Terning, / Skal virke Guld og sye Sømmen paa Liin [NB ikke kor-
rekt]; Spandt Guld og Silke, væved i Lad; For alle Jomfruer har I Priis, / I høvisk Adfærd, i 
Dyd og Snille; Langt af Landet vilde jeg gaae; Nu skal jeg støde dem bort med min Fod [egl. 
fra ”Kong Valdemar og hans Søster”, DgF 126]; ”Bolstre blaae”; DgF 145 A, str. 77 ff cite-
res; gaae dem igjen [egl. stå op igen]; Ridder Stig Hvide; for Dyd og Ære; Jeg drikker Eder til 
efter gammel Skik [ikke ’korrekt’]; Hver den finger paa Eders Haand /Ringe med ædle Stene 
skulde bære [kun første halvdel OK]; Svend Feldings Vise [intern henvisning til en anden 
folkevise, en slag meta-intertekstuel reference]; tusind Godnat [flere gange]; Hvi maa du 
Vadmel og Hvergarn slide [vist ikke OK med Hvergarn, men bogstavrimet er jo nydeligt]; I 
akt II har vi: Det er hans Moders høieste Kære [for lang]; Slet ingen saa har jeg Stevne sat; 
Paa Sadel af Sølv, med forgyldene Mile [NB kun sidste halvdel er ’balladesk’]; Der er Runer 
skrevet om Eders Mund [Hertz’ egen; se senere]; Og søgte mig Urter, hvide og røde, / Der om 
Natten voxer i feireste Grøde [egl. fra den vise, hvor Peder lokker en mø med sin ’forgyldene 
liud’, Væddemålet, DgF 224 K]. I akt II finder vi fx Spot og Spee; saa bedsker en Blomme, 
mens akt IV byder på: I vide mig Ord.  
[13] Heiberg genoptrykker hele tekster eller uddrag af bl. a. følgende DgF-viser (hvis numre 
han naturligvis ikke kan kende mere end 20 år før Grundtvigs udgave): DgF 73 ”Ridderens 
Runeslag”, DgF 76 ”Ridder Stigs Bryllup”, DgF 89 ”Moderen under Mulde”, DgF 91 ”Hede-
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byes Gjenganger”, (DgF 126 ”Kong Valdemar og hans Søster”), DgF 145 ”Marsk Stig” (der 
citeres direkte) og DgF 224 ”Væddemaalet”. 
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Inlägg i paneldebatt vid balladkonferensen ”I fråst och i 
kålle”, Växjö 26–29 mars 2008 
Märta Ramsten 
 
Jag har varit på många balladkonferenser under årens lopp, men ingen som givit 
så många intressanta ingångar till balladen och nya synvinklar på den som här i 
Växjö – språkligt, uppförandepraktiskt, ikonografiskt, dansmässigt, mediehisto-
riskt, bl.a. De många sångliga inslagen har också inneburit en givande och frukt-
bärande växling mellan teori och praktik. 

Samtidigt har jag vartefter konferensen framskridit blivit fundersam över 
denna fokusering på ballader. Den är inte oproblematisk. Det är ju vi forskare 
som plockat ut balladen ur sin repertoarmässiga och sångliga kontext. De stora 
dokumentära balladutgåvorna Child, DgF och SMB, som betyder så mycket för 
vår kunskap om balladen och som vi absolut inte skulle vilja vara utan, har sam-
tidigt förstärkt intresset för och betydelsen av balladen, delvis på bekostnad av 
andra visgenrer. Det har t.o.m. framskymtat här under konferensen att balladen 
skulle ha högre status än andra visor! 

Faran är att man behandlar balladen som en isolerad företeelse, en isolerad 
genre. Men balladen är inte något isolat, varken textmässigt, melodiskt eller 
dansmässigt. Rent kontextuellt har inte balladerna skilts ut från andra episka el-
ler lyriska visor av dem som sjöng. 

I den flerhundraåriga traditionsprocessen har olika visgenrer påverkat var-
andra. Formler, versrader och ibland hela strofer har vandrat in och ut i olika 
sånglekar, ballader, lyriska visor, sjömansvisor och t.o.m. vaggvisor. Det gäller 
texterna och det gäller inte minst melodierna, vilka det talats mycket litet om 
under dessa dagar. 

Litet tillspetsat skulle man kunna fråga om det överhuvud taget finns speci-
ella balladmelodier i de uppteckningar och inspelningar som utgör våra forsk-
ningskällor. Frågor som rör tonalitet, rytm, metrik, texttolkning, formelbunden-
het etc. bör ses i ett större sammanhang. Enligt min mening kan man inte skilja 
ut balladmelodierna och balladens framförandepraxis från annan vismelodik och 
vissång. Detta var en av de synpunkter som berördes vid det nordiska visfors-
karsymposiet på Kökar 1993, men som inte fick riktigt genomslag i symposiere-
dogörelsen. 

Måtte just denna samsyn som jag försökt framhålla, denna vidare syn på 
balladerna som en del av vårt musikaliska kulturarv, få genomslag i de sats-
ningar som görs här i den intermediala forskningsmiljön vid Växjö universitet. 
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All förnimmelse äger rum i tiden – i huvudet på en 
folksångerska i det konstnärliga arbetet med fyra ballader 
inför konserten ReBoot/OmStart 
Susanne Rosenberg 
 
Det som alltid fängslat mig när jag lyssnat på äldre traditionsbärare är känslan 
av närvaro och variation i deras sång. Närvaron tycker jag paradoxalt nog även 
finns i inspelningar med äldre traditionsbärare, även om en inspelning alltid 
handlar om ett passerat nu. Variation och närvaro är grundbegrepp som jag velat 
undersöka i arbetet med konserten ReBoot/OmStart1. Denna artikel handlar om 
detta och speciellt om fyra ballader som jag framförde vid balladseminariet i 
Växjö 2008. 
 
ReBoot/OmStart – att starta om arbetsminnet 
Titeln ReBoot/OmStart är hämtad från det tekniska begreppet för att radera 
RAM-minnet eller arbetsminnet i datorn. Detta brukar kallas att man gör en re-
boot2 eller en omstart. Titeln dök upp i mitt huvud en dag när jag var i färd med 
att göra just en omstart av min dator som blivit allt segare så att jag tillslut insåg 
att jag måste ta bort allt skräp som låg i arbetsminnet för att få lite fart på 
maskinen. Plötsligt upplevde jag att det var precis det jag behövde i arbetet med 
min konsert – att ta bort allt som skymde sikten och som låg i vägen i mitt ar-
betsminne. Jag ville starta i det enkla, rena och återupptäcka och hitta tillbaka 
till den kombination av enkelhet och variation som var startpunkten för mig i 
den folkliga sångtraditionen och utifrån ett folkligt sångsätt som jag känner det. 

Jag ville göra en konsert som baserade sig framförallt på solistiska traditio-
nella sånger, allt från ballader till latinska hymner och kulning. 

För mig har processen i arbetet med ReBoot/OmStart skett i en ständig cir-
kelrörelse – en god cirkel. Jag har startat utifrån mina erfarenheter – bestämt 
vilka konstnärliga idéer jag velat pröva – prövat dem – utvärderat och fått reak-
tioner från andra på det jag gjort – och sedan låtit mina nya erfarenheter och nya 
idéer ge kraft till det fortsatta konstnärliga arbetet. Ofta har jag upptäckt att jag 
egentligen har använt andra erfarenheter eller prövat andra konstnärliga idéer än 
vad jag först tänkt eller trott. Men det har inte varit möjligt att upptäcka förrän i 
efterhand, utan har varit en minst lika viktig del av processen. T.ex. har jag 
upptäckt först efter ett tag hur mycket mina erfarenheter av arbete med scen-
konst och inte minst inom teater genom åren har betytt för projektet Re-
Boot/OmStart, något som jag inte förstod från början. 
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Min metod 
 
Denna text är mitt sätt att reflektera över vad jag gjort och vad jag funnit efter 
några varv i processen. 

 
Frågeställningar och tidigare erfarenheter 
De två viktigaste frågorna som jag ställt mig inför processen kan sammanfattas 
så här: 
 
• Kan jag skapa en konstnärlig helhet, en konsert med bara min egen röst, där 

variation och nukänsla är i fokus?  
• Kan jag använda mina konstnärliga erfarenheter, min och andras vetenskap-

liga forskning i det konstnärliga arbetet? 
 
Den första frågan är ställd utifrån ett musikaliskt/konstnärligt förhållningssätt 
och det andra utifrån ett vetenskapligt/konstnärligt förhållningssätt. Grund-
läggande för arbetsmetoden har varit att använda ett medvetet intuitivt och ett 
medvetet formulerat sökande i arbetet men att inte börja med teorierna utan 
istället prova förutsättningslöst och sedan utvärdera i efterhand vilka metoder 
jag använt. 

De erfarenheter som jag tagit med mig in i arbetet är framförallt mina sång-
erskeerfarenheter. Här har erfarenheter av att arbeta med teater där jag använt 
soloröst för rollgestaltning i t.ex. föreställningar som Den stora vreden (1988–
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1990), Ljuset (1996), LIFE (1999) och Hamlet (2004) varit viktiga. Men också 
röstliga utmaningar i mitt samarbete med tonsättaren Karin Rehnqvist Puk-
sånger–Lockrop (1990–2000), Hetluft (1996). Ett intresse av att utforska rösten 
utifrån ett rösttekniskt perspektiv har också varit en erfarenhet jag tagit med mig 
in i arbetet. 

 
Att vara i nuet – performans 
I dag när vi ständigt har möjlighet att lyssna på CD-skivan en gång till, se om tv-
programmet på internet, hyra filmen vi sett på bio, söka upp videoklippet på 
Youtube, läsa om boken eller den här texten hur många gånger vi vill, så kan 
vikten av att vara närvarande här och nu i ett konstnärligt sammanhang vara svå-
rare att uppnå. Vi tänker att vi kan göra det sedan, nästa gång: se om filmen, lära 
oss sången, lyssna på konserten, läsa texten. Vi har varit i ett nu utan att veta om 
det och nu är detta nu förbi! Ibland kan man därför uppleva att verkligt lyss-
nande är en bristvara i vår tid. Vad får detta för betydelse för oss som främst 
sysslar med gehörstraderad musik? En musik som i någon mening bara existerar 
i nuet. För mig har uppfattningen att de gehörstraderade visor som jag sjunger 
bara existerar när de sjungs, varit centralt för mig sedan jag stötte på folkloristen 
Reimund Kvidelands beskrivning av begreppet ”performans” redan i början av 
1980-talet: 
 

Eitt av dei nye perspektiva kan sammanfattast under nemninga performans: oppføring, 
framføring. I dette perspektivet ligg ei oppfatning av at performans er den einaste natur-
lege forma tradisjon eksisterer i. (Kvideland 1981:55 f) 

 
Varje gång jag sjunger skapas sången på nytt. Det gör att man måste vårda varje 
tillfälle, man får kanske inte en chans till. Det handlar för mig om vikten av att 
vara där – om närvaro. 

Samtidigt finns det en intressant dubbelhet i att vi som ägnar oss åt folkmu-
sik både prioriterar ögonblicket genom att sätta fokus på det, men att vi också 
vill kunna bevara och lyssna igen på det vi har skapat, t.ex. genom att spela in 
CD-skivor. 

Jag har i mitt arbete med konserten ReBoot/OmStart intresserat mig för hur 
man kan skapa förutsättningar för närvarokänslan, att förstärka känslan av att 
detta händer bara just här och nu – att skapa en unik upplevelse både för utöva-
ren och publiken. För mig har förutom performansbegreppet också begrepp som 
flow och medveten närvaro varit viktiga redskap i arbetet med att försöka uppnå 
detta.  

Mihaly Csikszentmihaly har i sin banbrytande bok Flow beskrivit detsamma 
som ”[…] det sinnestillstånd i vilket människor är så uppslukade av vad de gör 
att ingenting annat tycks betyda något; upplevelsen är i sig själv så njutbar att 
man vill fortsätta att göra det även om priset är högt, bara för glädjen av att göra 
det” ( 1990:20). Åsa Nilsonne har sammanfattat en del i begreppet medveten 
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närvaro som att ”vara uppmärksam på händelser, känslor, tankar och reaktioner. 
Att tillåta sig att uppleva nuet” (2007:22). 

 
Inspiration genom lyssning och läsning 
I arbetet med min konsert och just de fyra balladerna som jag beskriver längre 
fram har jag lyssnat och inspirerats av folksångare som Allida Grönlund, Kari 
Dale, Elin Lind, Svea Jansson m.fl. I samband med de aktuella balladerna lite 
längre fram i denna text beskrivs på vilket sätt mer i detalj, men de är alla för 
mig sångare som har ett varierat sångsätt med stark närvarokänsla. I arbetet med 
hela konserten har jag tagit intryck av performansartisten Laurie Anderssons 
soloföreställning The end of the Moon som jag hade förmånen att uppleva i 
England 20053 och Iva Bittovas CD Ne Nehledej (1994). I båda dessas arbete 
har jag känt igen mina egna experiment och önskningar – en resonans. 

Laurie Andersson har ett undersökande perspektiv i sina soloföreställningar 
där varje detalj blir viktig. Berättandet, ljudgestalterna, pauser, timing, variation 
och närvaro. Bittova arbetar också med det varierade samspelet mellan ljud, to-
ner och text. En ytterligare inspirationskälla har varit mitt projekt Syn för Sägen 
från 1994 där jag arbetade med ljud, läten, melodi, tonfall, språkmelodi, pauser 
och överlagring av min egen röst för att med små medel skapa en komplex och 
varierad musikalisk väv. 

Jag har under lång tid samlat på mig beskrivningar kring variation i folksång 
Dessa finns samlade i mitt konstnärliga utvecklingsprojekt Mellan vallåtstoner 
och krus (Rosenberg u.å.) som handlar om variation i folklig sång. 

 
Men då va det så konstigt att drillarna kom olika gång för gång, så man måste vänja sig 
vid det där, å själv placera de där drillarna där vi tyckte dom skulle vara [...] å så ibland 
kom dom precis där vi hade satt dom, dom gjorde så förr att dom ändra! (Skinnar Anna, 
född 1896, beskriver variation.) 
 
Jeg har alltid sunget det der passer mig. Og jeg har aldrig været i sångforening, nej, jeg 
bruger egen melodi. Jeg vil ikke stå for andres takslag. (Den danska folksångerskan Inge-
borg Munch.) 

 
Jag har läst en del musiketnologisk och annan litteratur som behandlar variation 
och muntlig kultur på olika sätt t.ex. C H Tillhagens spännande Taikon berättar 
från 1946. C A Mobergs s.k. fiskeskärsundersökning och artiklar om vallåten 
från 1950, 1955, 1959 som behandlar melodisk variation. Albert B Lord The 
Singer of tales från 1960 (andra upplagan 2003), om balladen Herr Olof i Lars 
Lönnroths bok om muntlig diktning Den dubbla scenen från 1978 (andra uppla-
gan 2008) samt Svend Nielsens Stability in musical improvisation. A repertoir of 
Icelandic epic songs (1982) som alla behandlar episk visa. Margareta Jersild och 
Ingrid Åkessons Folklig koralsång (2000) belyser variation liksom även Sven 
Ahlbäcks artikel ”Traditionsbärare eller musikskapare” från 2003, Hanne Weis-
sers Folkevisenes fortellinger beskriver balladsången i en berättarkontext (2004) 
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och Ingrid Åkessons avhandling Med rösten som instrument (2007) sätter in den 
nutida folksången i ett samtidsperspektiv. 

Jag har haft stor användning av Jan Lings artikel ”Balladmelodierna – im-
proviserade eller komponerade?” ur Sumlen från 1986 och Sven-Bertil Jansson 
fascinerande bok Den levande balladen från 1999. Men den viktigaste skriftliga 
inspirationskällan i arbetet har definitivt varit Walter J Ongs bok Muntlig och 
skriftlig kultur från 1982 (på svenska 1990) som legat på mitt nattduksbord se-
dan jag påbörjade arbetet med konserten. 

Ong skriver att ”[a]ll förnimmelse äger rum i tiden, men ljudet har ett speci-
ellt förhållande till tiden, som skiljer det från andra områden som registreras i 
den mänskliga förnimmelsen. Ljud finns bara till dess de upphör. […] Det finns 
inget sätt att stoppa ljudet och ändå ha ljudet kvar” (Ong 1990:44 f). 

För mig har det varit lätt att överföra Ongs tankar om muntlig kultur i all-
mänhet till folkmusik och folksång i den gehörstradition som jag själv håller på 
med i synnerhet. 

Performansbegreppet är också centralt i Ongs beskrivning av muntlig kultur 
och det återkommer på olika sätt i hans text: ”När en ofta återgiven berättelse för 
tillfället inte berättas, är det enda som återstår av den möjligheten hos vissa 
människor att berätta den.” (Ong 1990:23) Berättelsen finns således inte om den 
inte berättas och begrepp som ”muntlig litteratur” blir då missvisande. 

Ong beskriver även hur man i en primärt muntliga kulturer lär sig: 
 
De lär sig genom sina förebilder […] genom att behärska ordspråk, genom att kombinera 
och sammanställa ordspråk, genom att tillägna sig annat formelartat material, genom att 
inlemmas i en samfälld begrundan över det förflutna – inte genom att forska i ordets 
strikta bemärkelse. (Ong 1990:21) 

 
Det Ong här beskriver har jag direkt kunnat överföra till sjungandet av ballader. 
Jag upplever att jag som folksångare själv befinner jag mig med ett ben i vardera 
skriftlig och muntlig kultur. Jag kan använda mig av den skriftliga kulturens 
redskap för analys, men de sånger och sångsätt jag lärt mig har jag framförallt 
lärt genom att härma och göra på samma sätt och så jobbar jag själv när jag lär 
ut, med en kombination av skriftkulturens analysverktyg och ”mästare–lärling” 
system där eleven härmar och därav lär sig både helhet och detalj. Det mesta av 
folkmusikundervisningen i dag är gehörsbaserad i kombination med skriftkultu-
rens redskap och modern teknik. Det är en knivsegg att balansera på. 

Ong skriver att muntlig framställning i muntliga miljöer ofta associerats med 
att väva eller brodera i att det alltså inte finns en linjär tanke i detta. Detta är ju 
också intressant om man tänker på hur man ofta lär sig en visa eller låt på gehör, 
d.v.s. man lär sig inte allt på en gång, eller i någon viss ordning utan helheten 
vävs ihop efter hand. Vi är olika och fastnar för olika saker vid inlärning och 
fyller sedan på tills man har en fungerande visa. 

I arbetet med min konsert har jag försökt att tänka på hur väven som en hel-
het först framträder i efterhand. 
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Man vet det man minns 
”Tankens fortlevnad hör i en muntlig kultur samman med kommunikation” skri-
ver Ong (1990:47). Men det räcker inte med kommunikation utan för att minnas 
måste man ha formler, helt enkelt ett sätt att organisera sina minnen. Upprep-
ningar, antiteser, alliterationer och assonanser, epitetiska och andra formelartade 
uttryck, standardiserade teman, ordspråk, rytmisering är minnetekniska mönster 
som man behöver för att minnas. Det är lätt att överföra detta till de medeltida 
balladerna. I balladerna använder vi formler som stolt jungfru, i lunden den 
gröna etc. Även Ong diskuterar liknande återkommande uttryck kopplat till 
minnesteknik i talspråkliga kulturer, där ”talspråkligt” i detta sammanhang är 
utbytbart mot ”muntligt”: 
 

Ju mer komplicerad en tanke är som tänks enligt talspråkligt mönster, desto mer sannolikt 
är det att den präglas av skickligt brukade fasta uttryck. (Ong 1999:48) 

 
En följd av detta är enligt Ong att återkommande ”bestämda mönster och all-
mänt fastlagda formler” tjänar några av desamma syften som skriften har i en 
skriftkultur: att ”formulera en erfarenhet i ord […] gör det möjligt att återkalla 
den” (Ong 1999:49). 
 
Variation som en parameter för att hitta nukänsla 
För att det skall kännas som ett nu, ett unikt tillfälle, ligger själva tanken att det 
som händer nu inte är en upprepning av något som skett förut, utan det är unikt. 
För mig har det mycket handlat om att arbeta med att återvinna variationens 
allra minsta beståndsdelar och använda dem i musicerandet; att kalibrera lyssna-
rens öron för att upptäcka och höra små variationer, göra dem hörbara, urskilj-
bara och viktiga. Det finns ett problem i dag eftersom vi är vana vid generellt 
sätt höga ljudvolymer och behöver ofta lite tid för att kalibrera och upptäcka så-
dant som sker med små nyanser vid låg ljudvolym. 

Jag upplever att det i inspelningar med äldre sångare finns en rikedom när 
det gäller variation: variation med hjälp av melodi, ljud, text, tonfall, rytmise-
ring, tonansats, tonavsats, intonation, frasering, pauser, klanglig variation och 
med hjälp av ornament och utsmyckningar. 

Jag har velat undersöka olika aspekter av berättande inom den folkliga 
sången: vad texten berättar, melodin berättar, sångsättet berättar, ljuden och 
ljudgestalterna i sig berättar. Jag har också velat prova om det går att skapa en 
imaginär flerskiktad musik med bara en röst och genom detta också skapa varia-
tion?4 
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Från konserten i Helsingfors – ”Balladen om Vallerman”. Foto: Ilari Nummi 
 
Formen för konserten 
En annan viktig del att ta ställning till har varit att arbeta med formen för pre-
sentationen – hur skapar man ett akustiskt, tydligt rum – en volym för mig själv 
och publiken där lyssnandet är möjligt? Kan man bygga upp ett imaginärt rum 
genom att definiera det med ljud, ljus och rörelser, även om rummet i sig inte är 
perfekt för detta? Hur mycket kan man använda sig av ljus- och ljudteknik utan 
att det tar över och istället förstärker det man vill uttrycka? 
 
Scenisk gestalning 
Hur kan man variera den sceniska gestaltningen, som t.ex. skapa skillnaden ge-
nom att stå helt stilla, att göra en enkel armrörelse, att använda blickar m.m. för 
att skapa en variation? Jag har inte velat gå så långt som till att skapa dans eller 
en utarbetad koreografi utan jag har velat att rörelserna skall börja i det lilla och 
utifrån mig själv och mitt sätt att arbeta har varit att starta i musiken och i det 
som ges av det i uttrycket sceniskt. 
 
Minnestekniker 
För att skapa närvaro i berättandet har jag utgått från olika metoder för att lära 
mig de olika balladerna och för att minnas dem som gestalter snarare än som 
fasta former. Jag har tillsammans med mina egna beprövade erfarenheter av in-
lärning använt det jag läst från Ong, Jansson och Bronson (tolkad av Ling) som 
inspiration i arbetet: 
 

Tanken måste formas enligt starkt rytmiska, väl avvägda mönster, i upprepningar och an-
titeser, i allitterationer och assonanser, i epitetiska och andra formelartade uttryck, i stan-
dardiserasde [sic!] teman (rådsförsamlingen, måltiden, duellen, hjältens ”hjälpare” osv.), i 
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ordspråk som alla hör ständigt och jämt, så att de lätt rinner upp i minnet och som i sig är 
formulerade enligt ett mönster, som gör att de lätt kan hållas kvar eller snabbt kan fram-
kallas i minnet, eller i något annat minnesteknisk form. (Ong 1990:47)  
 
En förutsättning för detta är att människorna i ett samhälle, där man inte som i våra dagar 
är bunden av det skrivna ordet, i stället minns i form av ljudbilder. En sångare bär därför 
på klangbilder av balladerna, där ord, melodi och rytm bildar en hehet. Dessa realiseras 
sedan vid framförandena, men varje gång olika eftersom kunskapen om balladspråket ger 
friheter vid återskapandet. (Jansson 1999:26 f) 
 
När ett formelartat uttryck en gång har utkristalliserat sig, är det bäst att behålla det intakt. 
(Ong 1990:52) 
 
[t]anken rör sig långsammare framåt i talspråkliga sammanhang och hålla allt sådant nära 
uppmärksamhetens fokus som den redan behandlat. Redundans, omtagning av det just 
sagda, håller både talaren och lyssnaren kvar på samma spår. (Ong 1990:53) 
 
Inte alla i en stor publik förstår varje ord en talare yttrar, och det beror inte bara på akus-
tiska problem. Det är en fördel om talaren säger samma sak, eller i stort sett samma sak, 
två eller tre gånger. (Ong 1990:53) 
 
[…] vid varje framförande måste den historia man skall berätta inledas på ett sätt som sär-
skilt anpassats för tillfället, ty i muntliga kulturer måste ett gensvar väckas hos publiken, 
ofta ett kraftfullt sådant. (Ong 1990:55) 

 
Anna Brown nedtecknade samma ballad vid olika tillfällen. Bronson (1969) har jämfört 
två versioner som visar sig vara mycket olika sånär som på handlingen i stort och vers-
formen. Bronson (1969 s 71) antar att Anna Brown inte har en text utan en ”ballad” i 
minnet ”… en flytande enhet, som kunde lösas upp i hennes intellekt för att konkret reali-
seras när hon så önskade i ord och musik.” 
 Bronson menar att sådana sångare arbetar på samma sätt med orden som med 
tonerna: de har en melodisk idé, inte en not-för-not uppfattning. Man måste följaktligen 
välja en eller flera versioner vid nedteckningen varav ingen är originalet: i stället skapar 
upptecknaren ett slags ”original” vid själva uppteckningen då en eller flera versioner 
fryses till eftervärlden. Anna Brown nydiktade således visorna så att de alltid fick hennes 
omedelbart, spontana, personligt konstnärliga uttryck! (Ling 1987:125 f) 
 

Jag har också haft användning av mitt arbete Mellan vallåtstoner och krus om 
variationsparametrar i folklig tradition. 

 
Arbetet med variation och närvaro i de fyra balladerna 
Här presenteras balladerna i den ordning de förekommer i på konserten. 
 
”Liten vallpiga” (SMB 182) 
(Till filmfil: ”Liten vallpiga” (SMB 182)) 
 
I arbetet med balladen om vallpigan ville jag undersöka hur jag kunde använda 
flera varianter av samma ballad som inspiration för att skapa melodisk och text-

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:208884/MOVIE05.mp4
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lig variation i stunden. Jag lärde mig tre olika balladvarianter för att bygga en 
bank av melodier, omkväden och texter som jag sedan kunde använda för att 
skapa musik och variera mig i stunden. Jag ville också prova om det gick att 
skapa ett ytterligare musikaliskt skikt genom att lägga till en spelad och sjungen 
ordlös fras mellan stroferna. En kort återkommande fras mellan verserna för att 
sätta igång publikens eget musikskapande och få dem att i sitt sinne höra melo-
din som ett ytterligare skikt, en stämma – motsvarande vad som sker när man 
kan komplettera en melodi som t.ex. ”One note samba” med ackordsföljden i 
huvudet och därigenom höra en flerskiktad musik fastän det bara är en rytmise-
rad ton som ljuder. 

De olika varianterna av balladerna om vallpigan har jag lärt mig efter inspel-
ningar med Svea Jansson, Nötö, Finland och Elin Lind, Grangärde, Dalarna. Jag 
har också använt mig av ett litet fragment ur ett omkväde till balladen om getpi-
gan som jag lärt mig efter Marie Länne i gruppen Sågskära.5 Balladerna har fun-
nits på min repertoar i många år och även sättet som jag använder dem här. 

Som utgångspunkt för melodisk variation i stunden har jag framförallt använt 
mig av melodivariationerna efter Svea Jansson och Elin Lind. Jag har inte be-
stämt mig för hur variationen skall ske, utan stunden har fått avgöra. Jag har 
däremot lagt fast vilken historia jag vill berätta och ungefär i vilken ordning 
stroferna skall komma. Jag har satt samman stroferna till en historia som jag vill 
berätta. Kärnan i den historia som jag vill berätta är att det handlar om en för-
handling mellan två parter där både vinner i slutändan. Stroferna är hämtade från 
de tre olika varianterna och även om denna historia inte skiljer sig nämnvärt från 
de brukliga varianterna av denna ballad så är det ändå min egen textliga variant. 
För mig blir balladen rolig att sjunga genom detta. 

De olika omkväden som skiljer Svea Janssons och Elin Linds varianter åt 
använder jag omväxlande och ibland kompletterande med omkvädet från vari-
anten som jag har efter Sågskära, men inte heller det är helt fastlagt. 
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Från konserten i Växjö, balladen om vallpigan. 
 
”Jon och Lager” (SMB 226) 
En ballad som jag lärt efter sångerskan Allida Grönlund, Wilhelmina sn, Väster-
botten. Balladen är en skämtballad och textinnehållet driver med riddarballadens 
form och innehåll. 

Här ville jag använda ett mer talnära och berättande sångsätt, som finns do-
kumenterat i traditionen och som också inkluderar gester och tydliga karaktärer i 
balladens dialog. Genom att gestalta dialogen mellan Jon, som är hjälten i balla-
den, och de andra karaktärerna, kungen, berättaren, konungadottern har jag för-
sökt att åt balladen skapa mer liv och göra den mer begriplig trots en ålderdom-
lig text. 

 
”Storebror och lillebror” (TSB E 64 och SMB 207) 
(Till filmfil: ”Storebror och lillebror” (TSB E 64 och SMB 207)) 
 
Första gången jag hörde just denna version av balladen blev jag helt fångad av 
helheten. Astrid Nora Ressem sjöng balladens första vers som hon i sin tur lärt 
sig efter en inspelning med Kari Dale. Jag lärde mig denna versen av Astrid och 
har sedan lyssnat på inspelning med Kari Dale, Telemark, Norge (inspelad 
1917). Senare har jag förstått att jag hört Kari Dales variant många gånger förut 

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:208884/MOVIE06.mp4
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fast med andra sångerskor, men först nu blev jag fångad så där på riktigt. Var-
för? 

När jag lyssnat på Kari Dale och andra inspelade balladsångare som repre-
senterar ett äldre skikt har jag fångats av att de sjunger dessa långa ballader med 
ett mycket samlat berättande. Till skillnad från Allida Grönlunds ganska teatrala 
sångsätt så ligger variationen snarare i hur mycket man kan göra av ljuden och 
rytmiken genom den långa sången. Min variant av balladen har hämtat text från 
flera källor6, den är förkortad och historien får också ett annat slut än det van-
liga. I denna variant får lillebror och jungfrun varandra genom gemensamt val i 
slutet, medan det i de flesta andra varianter möter en gemensam död i en slags 
Romeo och Julia historia 

Jag har lärt mig balladen framförallt som en historia utan den exakta ordaly-
delsen och sedan sjungit den genom att använda de typiska formler som en bal-
lad kan innehålla för att berätta historien. Det gäller både att minnas historien 
och att ha formler klara som man kan fylla historien med så som Ong beskriver. 
Omkvädet får olika betydelse i visan och för historien vidare 

Jag vill också prova vad som händer när man låter variationen främst utspe-
las i hur historien berättas genom fokus på rytmisering och i ljuden och pau-
serna. Jag har velat undvika rörelse i kroppen, utan istället låta upprepningen 
och magin i historien komma till tals genom ett begränsat uttryck. 
 
”Vallerman” (SMB 205) 
(Till filmfil: ”Vallerman” (SMB 205)) 
 
De flesta traditionella sångerna som jag använder i konserten är upptecknade 
eller inspelade för minst 100 år sedan. Det gäller inte balladen om Vallerman. 
Balladen är gammal och den äldsta kända uppteckningen av den är från 1600-
talet, men denna text är upptecknad i Jokkmokk på 1980-talet efter Erik Ulle-
nius. Ett utsnitt av historien handlar om hur Vallerman för att klara livhanken är 
tvungen att svara på ett antal gåtor som ges av kungasonen Sven Svanevit och 
när han sedan lyckas svara rätt får leva. Jag har valt att bara använda den text 
som är upptecknad i Jokkmokk och till den har jag komponerat en melodi i form 
av ett antal variationer över ett tema och dessutom en ostinatostämma. Kompo-
sitionen har skett genom att jag har improviserat över temat. 

När jag gjorde balladen var min tanke att jobba med överlagrade sångstäm-
mor. I projektet Syn för Sägen (1994) jobbade jag med hjälp av det då relativt 
nya mediet hårddiskinspelning med att överlagra min egen röst och fick redan då 
smak på det sättet att jobba. En av idéerna i starten med arbetet med konserten 
ReBoot/OmStart var att jobba med överlagring av min egen röst med hjälp av 
liveelektronik. Jag har också gjort en hel del utforskande arbete kring detta i in-
ledningsskedet, men ju mer jag höll på med detta ju mer upplevde jag det i alla 
fall i detta skede snarare var ett hinder än utvecklande. 

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:208884/MOVIE07.mp4
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När jag så bestämt mig för att inte använda liveelektronik kunde jag ändå 
inte släppa tanken på att utforska om det går att skapa en flerskiktad musik med 
bara en röst. Jag har därför prövat att skapa en flerskiktad musik genom att man 
låta en kort ostinatofigur som består av både melodiskt ordlöst material och 
klickljud finnas med och återkomma improviserad under hela visan i en puls. 
Samtidigt sjunger jag den frimetriska visan som förhåller sig till detta ostinato, 
men inte metriskt/i takt. Utmaningen för mig ligger både i att kunna utföra detta 
och att få lyssnaren att uppfatta dessa båda skikt. 

Sångsättet som jag använder är luftigt med tydliga starter/ansatser och med 
en talnära klang. 

 
Flera konserter 
Arbetet med konserten har varit en process där olika delmål också har tjänat som 
avstämningstillfällen för att testa det jag dittills gjort för att sedan gå in i den 
goda cirkel som jag beskrivit. Hittills har jag gjort tre konserter inom detta pro-
jekt. Den första var på Emigranthuset i Växjö i samband med balladseminariet i 
Växjö. Här kunde jag testa att sjunga fyra av balladerna och få publikens reak-
tion. Jag hade vid det tillfället ännu inte lärt mig balladerna ordentligt och inte 
heller lagt fast konsertens hela utformning. Efter att jag sedan jobbat vidare blev 
resultatet en ca 50 minuter lång sammanhängande konsert (som samtidigt tjä-
nade som examination av ett års studier inom min konstnärliga doktorandutbild-
ning). Den konserten har framförts vid två tillfällen, en gång i Helsingfors och 
en gång i Stockholm. 
 

En del av arbetsprocessen har jag gjort via tankekartor (mindmaps). Här en mindmap från den 
3 maj 2008 som visar hur projektet såg ut just då. 
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Slutord 
Mycket av arbetet med konserten har för mig blivit ett sätt att förhålla mig till 
begreppet muntlig tradition och den möjlighet som det ger för att kunna göra en 
musik som fokuserar på nuet – som s.a.s. bara existerar i nuet. Jag har också ar-
betat mycket med hur jag kan hålla ihop en hel föreställning med bara en röst. 
Här har jag bara beskrivit arbetet med de fyra balladerna och bara lite grand be-
rört det övergripande arbetet med helheten vilket har varit en stor del av arbetet i 
realiteten. Det arbetet återstår att beskrivas. 

För mig har det varit verkligt lärorikt och roligt att få backa tillbaka till det 
musicerandet som kräver min fulla uppmärksamhet hela tiden, som helt bygger 
på min närvaro i nuet. 

Efter konserten i Stockholm lämnade jag ut en enkät där publiken fick skriva 
ned sina reaktioner utifrån en enda instruktion ”beskriv din upplevelse av kon-
serten”. Bland reaktionerna fanns ord som för mig beskriver närvaro och varia-
tion t.ex. skiftningar, varierat, totalupplevelse, helhet, timing, fängslande, 
andakt, upplevelse, koncentrerat m.m., vilket gjorde mig glad eftersom det fanns 
mycket i beskrivningarna som motsvarade min egen upplevelse och min inten-
tion. 

Ytterligare beskrivning och utvärdering av ReBoot/OmStart återstår och jag 
går också vidare i mitt utforskandet av nukänsla och variation. Mina två fråge-
ställningar från starten av det här projektet kan jag med med utgångpunkt från 
min egen upplevelse besvara med ett klart ja! 

 
[1] Konserten ReBoot/OmStart är en delexamination i mitt konstnärliga doktorandarbete 
”Kurbits – ReBoot. Exploring Scandinavian folk singing style in new artistic and academic 
contexts”. 
[2] Wikipedia: Booting – an event sequence when (re)starting a computer. 
[3] Läs mer om Laurie Andersson på www.laurieandersson.com. 
[4] I starten på projektet var jag inne på att använda mig av liveelektronik för att skapa en 
flerskiktad musik och jag har också provat detta. Men för mig blev detta ett hinder snarare än 
en hjälp i mitt konstnärliga skapande och jag har därför valt att i denna konsert försöka skapa 
en flerskiktad musik utan liveelektronik. 
[5] Som Sågskära i sin tur har efter Halta Kajsa, Ryd, Småland. 
[6] Texter dels efter Ole Glosimot, Telemark (1840-tal) och efter uppteckning från Småland, 
ca 1690-tal av Petter Rudbeck (”Den stridbara jungfrun” SMB 207). 
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Sankta Katarina och Liten Karin – eller inga ballader 
sjöngs någonsin i Florens 
Karin Strinnholm Lagergren 
 
Inledning 
Om den medeltida balladens liv under medeltiden vet vi ärligt talat mycket lite. 
Från musikforskarens perspektiv kan jag ofta tycka att ordet medeltida är väldigt 
olyckligt valt i en genre där merparten av melodierna är upptecknade efter 1810 
och inga som helst medeltida melodier eller fullständiga texter återfinns i bal-
ladmaterialet. Allt vi har är olika slags indikationer som gör att vi ändå kan anta 
att det framfördes ballader på något sätt, förmodligen i den form vi fått dem 
nedtecknade och traditionsinspelade efter medeltidens slut. Jag vill här närma 
mig balladen från ett annat perspektiv genom att ställa en annan fråga: Kan vi 
lära oss något om den medeltida balladen genom att jämföra den med doku-
menterade medeltida sångtraditioner som behandlar samma teman? Denna arti-
kel utgör ett tankeexperiment utifrån ett musikhistoriskt perspektiv. Den gör inte 
anspråk på att vara en heltäckande utredning utan visa på andra angreppssätt när 
vi ser på balladens förmodat medeltida liv. Jag kommer här att behandla en itali-
ensk, medeltida sångtradition som har några viktiga nämnare gemensamt med 
balladen: lauda spirituale (härefter lauda). Gemensamt har dessa två traditioner 
framför allt tre karaktäristiska drag:  
 
1. folkspråkigheten 
2. den strofiska formen 
3. lekmäns framförande 
 
I flera fall berättar lauda och ballad berättelser som härrör från samma ursprung, 
vilket kommer att stå i fokus för denna text. Jag kommer att fokusera på de hi-
storier sångerna berättar och visa hur i grunden samma historia fått olika ut-
formningar, men också visa på vad som förenar. På dessa sidor finns inte ut-
rymme att ge några musikexempel, för detta hänvisar jag till de transkriptioner 
och faksimilutgåvor som jag refererar till i texten. 
 
Materialet 
A. Balladerna 
De ballader som behandlas tillhör legendvisorna, vilka utgör en mycket liten del 
av balladmaterialet. I Sveriges medeltida ballader återfinns 17 legendvisor 
(oräknat varianterna), där enbart 5 explicit nämner helgon: nr 37 ”Jungfru Maria 
och Jesus”; nr 39 ”Sankte Staffan”; nr 41 ”Sankt Olovs kappsegling”; nr 42 
”Liten Karin” samt nr 43 ”Maria Magdalena”. Jag kommer senare att exemplifi-
era med en av dessa ballader. 
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B. Lauda 
Lauda spirituale betyder andliga lovsånger och är en företeelse som fick stor 
spridning i norra Italien under 1200- och 1300-talen. Den blomstrade fram till 
1500-talet för att sedan successivt dö ut. Dess fortsatta liv kan bl.a. spåras i ope-
rans uppkomst. 

Lauda definieras i korthet av att vara en folklig, paraliturgisk1 och därmed 
religiös sångform sjungen på folkspråk, i det här fallet italienska dialekter. Det 
är också den första dokumenterade andliga sången på folkspråk i Europa. Den 
utmärks vidare till skillnad från andra näraliggande repertoarer av sin urbana 
kontext, som exempelvis Trecento, utan att musiken för den skull framfördes i 
en adelsmiljö eller vid hovet. Ett viktigt incitament för laudans uppkomst var 
predikarordnarna – fransiskaner och dominikaner – vilka hade predikan för fol-
ket (på folkspråk) högt upp på sin agenda. 

Några utmärkande karaktäristika för lauda kan sammanfattas enligt följande: 
 

• geografiskt avgränsad (fr.a. Toscana och Umbrien) 
• paraliturgisk musik 
• möte mellan profan musik med folkliga förtecken och kyrkans musik 
• initiativet, utförandet och ”drift” sköts av lekmän (borgerligheten) 
• dokumenterat bruk av instrumen 
• urban kontext 
 
Laudans utövare slöt sig samman i gillen, liknande den gilleskultur som fanns i 
hela det medeltida Europa. Dessa laudagillen – kallade laudesi – bestod av bor-
gare och hantverkare som samlades till laudagudstjänster. Förutom detta ägnade 
de sig även åt välgörenhet (Wilson 1991:2). 

Till skillnad från balladerna handlar laudans texter nästan uteslutande om 
helgon, i synnerhet jungfru Maria, där deras dygder och goda gärningar lovpri-
sas. 

 
Om laudans utförande 
Om utförandet av laude2 vet vi inte särskilt mycket, inte heller vad de stadsmu-
sikanter som ibland inhyrdes faktiskt spelade. Instrumenten som finns förteck-
nade är rebec, fiddla, luta, portativorgel och harpa (Wilson 1991:149). Melodi-
erna är i detta tidigaste skikt enstämmiga och mycket inbjudande att lägga 
stämmor till, men hur och i vilken utsträckning gjordes det faktiskt? Laudans 
musikaliska form är alltid vers-refräng, ofta i ballatans form. Antalet verser va-
rierar kraftigt mellan laudorna, från en enda vers till över femtio verser. Ballatan 
var en mycket populär form under 1300-talet, vilken vittnar om laudans världs-
liga kopplingar, då ballatan är en rent profan musikform. 

Till en början synes laudan ha sjungits av hela menigheten. Kanske fanns 
personer i församlingen som tog på sig att solistiskt eller i små grupper sjunga 
verserna varpå hela församlingen deltog i refrängerna. 
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Under 1300-talet professionaliserades sjungandet så att betalda solister sjöng 
verserna medan vi kan förmoda att menigheten fortfarande sjöng refrängerna. 
Tack vare bevarade räkenskaper från laudesin i Florens så vet vi vilka yrken 
dessa betalda sångare hade och hur mycket de fick betalt. Dessa avlönade sång-
are var dock oftast inte professionella i den meningen att de levde på att sjunga 
laude, utan var hantverkare med laudasjungandet som bisyssla. I laudagillenas 
avlöningslistor finns yrken representerade som exempelvis vävare, lyktmakare, 
bagare, guldsmed, skomakare, spjutmakare och ylletvättare (Wilson 
1991:141 ff). 

Musikaliskt sett visar laudan påverkan både från kyrkotonalitet och 
förmodligen folkmusik, men det sista är naturligtvis mycket svårt att säga något 
om. Melodierna kan vara både helt och hållet syllabiska till rikt ornamenterade. 
Ett säreget drag är melodiken där fraserna ofta börjar i ett högt läge för att 
successivt sjunka mot frasslutet, inte sällan en hel oktav. Där skiljer de sig från 
de gregorianska melodierna som oftast uppvisar bågform. 

 
Laudans källor 
Det finns bara två handskrifter bevarade med notation som källor till laudans 
melodier. I övrigt finns några fragment bevarade medan däremot 200 hand-
skrifter med enbart laudatexter från laudagillena överlevt in i våra dagar. Musik-
handskrifterna är Laudario di Cortona3 och Laudario di Firenze4. Laudario di 
Cortona är från slutet av 1200-talet från den lilla staden Cortona nära Florens. 
Laudario di Firenze är från själva Florens och representerar en generation se-
nare i laudans historia, dvs. första hälften av 1300-talet. Tillsammans innehåller 
dessa två laudarion 135 melodier, varav ett mindre antal är konkordanser (Barr 
1988:68 f samt 98 f). 

I Florenslaudariot ser man att melodiken blivit mer utsirad, fler ornament, 
större omfång, vilket visar på den tidigare nämnda specialiseringen och profes-
sionaliseringen av laudasjungandet. 

 
Källor till helgonens liv 
Om man vill studera textligt-tematiska paralleller mellan lauda och medeltida 
ballad så bör man först fråga sig vilka källor medeltidens människor hade till 
helgonlegenderna. De muntliga icke nedtecknade berättartraditionerna i det me-
deltida Europa är svåra att komma åt, men två källor kan vi vara säkra på var 
allmänt kända bland folk: Bibeln och Legenda Aurea – Den gyllene legenden. 
Bibeln behöver ingen närmare presentation, och dess innehåll gjordes känt av 
prästerna för folket genom främst predikningar eftersom Bibeln ännu inte i sin 
helhet fanns översatt till folkspråk. Kyrkomålningar och annan kyrklig konst 
berättade också om Bibelns berättelser och helgonens liv. Bibeln kommer dock 
inte att vara aktuell att referera till i det här fallet, då mitt exempel är ett icke-
bibliskt helgon. Jag kommer att använda Legenda Aurea som exempel på me-
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deltida källa till vår kunskap om helgonen, men det finns fler verk av liknande 
karaktär som exempelvis Själens tröst. 
 
Legenda Aurea 
Legenda Aurea är en samling helgonlegender som sammanställdes av italienaren 
Jacobus de Voragine 1263–1267. Han samlade in och skrev av 179 
helgonlegender. Verket blev omåttligt populärt. Till fornsvenska översattes delar 
av Legenda Aurea redan kring år 1300.5 Eftersom det översattes till folkspråk så 
kunde även den bildade eliten utanför kyrka och kloster läsa den, t.ex. som 
högläsning hos adeln, och den kunde också användas av präster som underlag 
till predikningar. Det finns alltså goda skäl att anta att medeltidens människor 
väl kände till helgonens liv genom de versioner som Legenda Aurea och 
liknande samlingar av helgonberättelser förmedlade.6 
 
Liten Karin/Sankta Katarina av Alexandria 
I det följande visas hur en helgonlegend behandlats i lauda respektive medeltida 
ballad. Valet har utgått från en ballad som är en för svensken i gemen ännu 
mycket spridd ballad. Det rör sig om Sankta Katarina av Alexandria, eller Liten 
Karin som hon kommit att heta i svensk tradition. 
 
Helgonlegenden 
Sankta Katarina är ett tidigt helgon och levde, om hon funnits, på 300-talet. Hon 
är ett av medeltidens mest populära helgon med mängder av kyrkor vigda till sin 
ära, exempelvis fransiskanernas ordenskyrka S:ta Karin i Visby. 

Enligt katolska kyrkans officiella helgonhistoria om Katarina så ska hon ha 
fötts i en kristen adelsfamilj och fått en god och lärd uppfostran. Vid 18 års ålder 
ska hon ha presenterat sig för kejsaren Maximinus, vars regentperiod inföll 306–
312. Denne kejsare förföljde enligt helgonlegenden kristna. Katarina ville visa 
på den rätta trons kraft och hur orättfärdigt det var att dyrka falska gudar. Kejsa-
ren sammankallade ett antal lärde som han uppmanade att använda all sin kun-
skap för att få Katarina att avsäga sig sin tro. Katarina gick segrande ur diskus-
sionen och många av dessa lärde blev omvända, liksom flera i kejsarens följe 
inklusive kejsarens hustru. Kejsaren låter därför fängsla Katarina och dömer 
henne till att dö på ett hjul, dvs. stegling. Därför återges i helgonikonografin all-
tid Katarina med ett hjul. Mirakulöst nog förstördes hjulet, och hon blev istället 
halshuggen, varpå änglar förde hennes kropp till berget Sinai. Detta enligt katol-
ska kyrkans officiella helgonvita (Catholic Encyclopedia: St. Catherine of Alex-
andria). Legenda aurea följer denna berättelse med tillägget att när kejsarinnan 
blivit kristen låter kejsaren avrätta henne och erbjuder istället Katarina att bli 
hans hustru, vilket hon avböjer och sålunda blir avrättad, nu enbart genom hals-
huggning (de Voragine 1998:660). 

Jämför vi helgonlegenden med laudan och balladen så ser vi att det är två 
mycket olika berättelser som skapats ur samma helgonlegend. 
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Balladen ”Liten Karin” – SMB 42 K 
Efter Stina i Stensö, Östergötland, Ö Husby socken, upptecknad av L.Chr. 
Wiede på 1840-talet. Stavningen något moderniserad. 
 

1. Det var den lilla Karin, som tjänte på 
konungens gård 
Hon tjänte bland de liljor, och bland de 
rosor små 
 

9. Och hör du lilla Karin vill du ej bliva 
min 
Så lägger jag dig i spiktunnan och rullar 
dig omkring 
 

2. Det var den unga konungen han fick till 
henne behag 
Han ville med henne tala allt både natt och 
dag 
 

10. Och lägger ni mig i spiktunnan och 
rullar mig omkring 
Det vet min Gud i himmelen vad orsak jag 
har därtill 
 

3. Och hör du lilla Karin vad jag nu säga 
vill 
Och linelång till klädning det vill jag giva 
dig 
 

11. De lad’ den lilla Karin i spiketunnan 
in 
Och själva unga könungen han rulla henne 
kring 
 

4. Och linelång till klädning det passar jag 
ej på 
Men Herren Gud i himmelen giv unga 
kungen råd 
 

12. De tog den lilla Karin ur spiketunnan 
opp 
Och blodet börja rinna som strida 
strömmar ner 
 

5. Och hör du lilla Karin vad jag nu säga 
vill 
Gullkrona och gullspira dem vill jag giva 
dig 
 

13. De lad’ den lilla Karin allt på en för-
gyllande bår 
Och fröknar och jungfrur de krusade hen-
nes hår 
 

6. Gullkrona och gullspira dem passar jag 
ej på 
Giv dem åt unga drottningen låt mig med 
äran gå 
 

14. De lad’ den lilla Karin allt i den svarta 
mull 
De heliga små Guds änglar de voro henne 
huld 
 

7. Och hör du lilla Karin vill du ej bliva 
min 
Så sätter jag dig i fångatorn och fängslar 
hårt ditt sinn 
 

15. Sen kom två vita änglar allt ifrån 
himlen ned 
De tog den lilla Karin allt med båd kropp 
och själ 
 

8. Och sätter ni mig i fångatorn och 
fängslar hårt mitt sinn 
Det vet min Gud i himmelen oskyldig är 
jag därtill 

16. Det kom två svarta korpar allt ifrån 
helftet opp 
De tog den unga könungen allt med båd’ 
själ och kropp   

 
I korthet berättar balladen om att Karin är piga i kungens slott och att kungen 
fattar tycke för henne. Han erbjuder henne en mängd fördelar, fina saker och 
t.o.m. krona och spira, men hon säger nej. När han inte får sin vilja fram låter 
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han tortera henne till döds i en spiktunna. Karins själ hämtas till himlen av två 
vita änglar, kungens till helvetet av två svarta korpar. 

Jämför vi balladen med helgonlegenden så ser vi att det finns några saker 
som skiljer. I balladen har Karin från att ha varit adelsdotter eller t.o.m. prin-
sessa nu blivit piga i kungens slott. Ingenting sägs om varken hennes kristna tro 
eller kungens hednatro. Passusen i Legenda aurea om att kungen skall ha erbju-
dit henne att bli ny kejsarinna görs till ett centralt faktum för balladen. I balladen 
lever dock fortfarande drottningen, och man kanske där i stället skulle kunna se 
det som ett erbjudande att bli kungens frilla. I balladen fokuseras i hög grad på 
den tortyr hon får genomgå, men inget hjul nämns, och hon dör i stället av för-
blödning efter att ha rullats i spiktunnan. 

Dock finns en central fråga i balladen som inte ges svar på. För att veta sva-
ret på denna fråga måste man känna till helgonlegenden. Det gäller frågan om 
varför Karin egentligen inte vill gifta sig med kungen. Den kristna Karins nej är 
helt orubbligt, varför har hon en så stark övertygelse? Eftersom kungen är hed-
ning. Motivet med den hedniske härskaren tas implicit som utgångspunkt för 
hennes nej. Man kan fråga sig varför ett så viktigt faktum utelämnas medan man 
fokuserar på en utdragen tortyrscen utan egentlig förankring i helgonlegenden. 

Ytterligare stoff som hämtats från helgonlegenden men sedan omformats kan 
vara de två änglar som ska ha fört Katarinas kropp till Sinaiberget, vilka i 
balladen kan motsvaras av de två duvor som tar upp hennes själ till himmelen, 
med tillägget att två korpar hämtar kungens själ till helvetet. Balladen förhåller 
sig alltså fritt till helgonmaterialet, där folklig fantasi broderat ut och fäst stor 
vikt vid sådant som är mindre viktigt i balladen för att göra en smaskig historia 
med våld och sex som viktiga inslag. Helgonlegendens ”ärende” har hamnat i 
skymundan. Denna karaktär har däremot bibehållits i laudan. 

 
Laudans Katarina 
Laudan om Sankta Katarina av Alexandria föreligger i två något olika versioner 
i både Cortonahandskriften och Florenslaudariot. Cortonahandskriften har en 
längre version än i Florenslaudariot, och lyder i översättning:7 

 
Ref: 
Jungfru, unga flicka älskad av Gud 
Katarina, salig martyr! 
 
1: Du var salig som barn 
ty i dig fanns den gudomliga nåden. 
Född var du i alexandrinskt land, 
i varje vetenskap berömd. 
 
2: Dotter var hon till kung och drottning 
den saliga heliga Katarina, 
för de felande [de lärde] var hon ett stort botemedel: 
när hon diskuterade med de lärde, var hon av dem vördad. 
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3: När du stod i det sköna palatset, 
helt kärleksfull genom Gud, 
med stor vilja åtråvärd, 
hängiven den älskade Jesus. 
 
4: Denna kärlek fick dig att glädjas 
han som du tog att älska: 
genom honom lärde du att skänka och utgiva 
därför att genom sig själv fick han dig att brinna [av kärlek]. 
 
5: En grym tyrann, full av fel 
sände åklagaren till jorden så att var och en skulle vörda honom 
även om denne inte skulle stanna länge. 
 
6: Ty att komma för att ge ära 
åt hans gud som var döv och stum: 
till ingen människa kan han giva hjälp: 
och detta är den beprövade sanningen! 
 
7: ”Och kejsaren höll på att offra 
och allt folket följde efter”  
Katarina hörde han förkasta honom 
och eftersom hon var uthållig,  
blev hon mirakelförklarad. 

 
I laudan finner vi en helt annan berättelse av uppbyggande karaktär som berättar 
om helgonets liv och alla hennes förtjänster i närmare anslutning till helgonle-
genden. Den har inte en lika stark narrativ karaktär som balladen utan är mer att 
betrakta som hjältehistoria i traditionell laudastil. Det gör den till en bra repre-
sentant för hur laudatexterna ofta är uppbyggda. Här inleds berättelsen med 
några ord om Katarinas barndom, där hon i laudan blivit prinsessa. Laudan på-
talar tydligt att Katarina sedan barnsben varit en god kristen, här i vers 1 med 
översättningens ord ”salig”, vilket även kan översättas med helig eller lycklig. 
Att påtala att det kristna livet aktivt levdes redan som barn är mycket vanligt fö-
rekommande i laudorna. Kungen utmålas visserligen här också som en skurk 
men perspektivet lyfts till att handla om kampen mellan ont och gott då kejsaren 
är i händerna på en högre ond kraft: ”en grym tyrann”. Katarinas död och marty-
rium antyds enbart i refrängen. Laudan får här främst en uppbyggande funktion 
som visar ett gott exempel på ståndaktig kristen tro. 
 
Stereotypt uppbyggda texter 
Precis som i balladerna så är laudans texter stereotypt uppbyggda med en mängd 
fasta uttryck för hur man framställer karaktärer. Dessutom kan dessa fasta ut-
tryck visa på spår av en muntlig tradition vilket inte finns plats att gå in på i 
denna text. Man kan dock anta att laudan precis som den allra största delen av 
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den medeltida repertoaren lärdes in och fördes vidare på gehör. Laudahandsk-
rifterna var säkerligen bara avsedda för de mest specialiserade och notkunniga. 

I balladen förekommer ett typexempel på fast uttryck i vers 13 där de krusar 
hennes hår, vilket är en symbol för att hon är död. I laudan beskrivs Katarina på 
ett sätt som är typiskt för kristna jungfrur (jungfru i vid betydelse – ogift och 
representerande kvinnliga dygder). Guds kärlek som drivkraft för helgonets 
handlingar är vidare ett mycket vanligt tema i laudan som återfinns i praktiskt 
taget varje vers. I den svenska översättningen kommer det till uttryck i exempel-
vis ”helt kärleksfull genom Gud […] hängiven den älskande Jesus” (vers 3) och 
”Denna kärlek fick dig att glädjas, han som du tog att älska” (vers 4). Att den 
gudomliga nåden (vers 2) tydligt återspeglas i helgonets väsen och handlingar 
tillhör även det de stereotyper med vilka helgon oavsett kön ofta beskrivs. 

Refrängen förekommer i en stor mängd varianter på samma tema: en god 
kristen person som älskar Gud och lider martyrskap och/eller blir 
helgonförklarad. Ofta uppmanas i laudans refränger också att man ska sjunga 
lauda till deras ära. Man bör i sammanhanget erinra sig om det som 
inledningsvis nämndes, nämligen att lauda betyder lovsång och har en 
uppbyggande och missionerande karaktär. 

 
Sammanfattning 
Inga medeltida ballader sjöngs någonsin i det medeltida Italien, ej heller har 
lauda någonsin klingat i Sverige innan modern tid. Ändå finns överensstämmel-
ser både i musikalisk form, utförande och textlig tematik. Detta ska mer ses som 
uttryck för generella strömningar i Europa och för drag typiska för muntligt tra-
derad musik som förekommer i en i huvudsak folklig kontext, än för att det fun-
nits några kontakter mellan balladsjungande skandinaver och laudasjungande 
italienare. 

Det är intressant att så långt bakåt i tiden vi kan följa balladtexter generellt – 
1500-talet i bästa fall – så är de mycket samstämmiga i jämförelse med hur se-
nare versioners texter ser ut. Det går inte att från dessa äldsta versioner se att de 
allt eftersom förändrats till att förlora ett innehåll som överensstämmer bättre 
med helgonlegenden till förmån för ett folkligt utbroderat stoff. Den folkliga 
fantasin har intresserat sig för dessa helgon enligt andra förutsättningar än kyr-
kan, vilket gett ett annat resultat utifrån samma grundmaterial. Det är alltså inte 
säkert att texterna förändrat sig så mycket sedan medeltiden i vad de berättar 
om. 

Jag håller det för högst troligt att det funnits fler legendvisor med ett explicit 
helgoninnehåll, men i en protestantisk kontext har bara de ballader levt kvar som 
haft ett starkt budskap som inte varit katolskt eller åtminstone kyrkligt-dogma-
tiskt, eller där man kunnat fokusera på andra detaljer i historien. Det är alltså 
fullt möjligt att det under den katolska tiden funnits fler helgonballader som 
närmare knutit an till helgonlegendernas uppbyggliga innehåll. 
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Olika kontexter har utifrån samma stoff gett olika vinkling åt berättelserna. I 
laudan har den uppbyggande andliga funktionen fått bli central, medan ”mustiga 
berättelser” premierats i balladen. Den narrativa strukturen är betydligt tydligare 
i balladen än i laudan, vilket ger laudan större utrymme åt att beskriva helgonets 
förtjänster. Så har balladen heller inte haft någon funktion av andlig uppbyggnad 
utan mer som underhållning. 

 
Lauda och medeltida ballad – en jämförelse 
Som avslutning följer en sammanfattning av utmärkande drag för lauda respek-
tive medeltida ballad: 
 
Lauda  Medeltida ballad  
Paraliturgiska lovsånger Underhållning (urspr adelsnöje?)  
Medeltida dokumentation: Laudario di 
Cortona (1200-tal), Laudario di 
Firenze (1300-tal) 

”medeltida reminiscenscer” i material 
huvudsakligen insamlat under 1800- 
och 1900-tal 

Procession och gudstjänst Dans? 
Fasta uttryck, muntlig tradition Fasta uttryck, muntlig tradition 
Urbant fenomen Icke-urbant samhälle 
Folkspråk Folkspråk  
Kyrkotonalt tonspråk, ev påverkan 
”folklig musik” 

Dur- och molltonalitet, i vissa fall 
kyrkotonala drag 

Undervisande och lovprisande 
karaktär 

Underhållande karaktär, moraliteter 

Vers-refräng (ballataform) Vers-refräng (omkvädesvisor) 
Försångare – tutti? Solistiskt eller försångare – tutti i 

omkväden (belagt efter medeltid) 
  

 
Avslutning 
Att jämföra lauda med medeltida ballad lär oss främst att ballad utgör en del av 
en större europeisk kontext där både textteman, form och utförande delas av 
andra genrer som uppkommit och levt under liknande betingelser, men som ändå 
i Skandinavien fått ett unikt uttryck. 

Det här är att betrakta mer som en tanke än en färdigtänkt metod. Jag har 
velat visa på andra angreppssätt där medeltida ballad relateras till andra musik-
traditioner och det vore intressant om denna metod diskuterades och om fler vå-
gade sig på att studera balladen ur denna synvinkel. Helt oväntade slutsatser och 
hypoteser skulle kunna uppkomma som resultat av detta! 

 
[1] Kyrklig musik som inte hör hemma i mässa eller tidegärd. 
[2] Laude är pluralformen av laud 
[3] En faksimilutgåva med transkriptioner finns utgiven av Lucchi/Varanani/Banfi (1978). 
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[4] Faksimilutgåvor av denna handskrift är mycket svåra att hitta. Alla melodier finns tran-
skriberade av Wilson/Barbieri (1995). I Dürrer (1996) återfinns transkriptioner av båda lau-
darion. 
[5] Detta s. k. Fornsvenska legendariet finns utgivet av Valter Jansson i Svenska fornskrifts-
sällskapets serie nr 55/1938. 
[6] Utvalda delar finns översatta till svenska i Ellenberger (2007) och en fransk utgåva av 
samtliga legender finns i översättning av de Wyzewa (1998). 
[7] Av utrymmesskäl utelämnas den italienska originaltexten, men återfinns med engelsk 
översättning i Wilson/Barbieri (1995). Denna svenska översättnng är gjord av Maria Fors-
ström för denna artikel. 
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”Konung Gustaf I och dalkararne” – en historisk ballad 
Gunnar Turesson 
 
Visan om ”Konung Gustaf I och Dalkararne” finns i flera varianter. Bland annat 
finns en uppteckning från Venjans socken i Dalarna och kallas då även för 
”Dalwisa” eller ”Wenjanswisa”. 

Visan berättar om Gustav Vasas befrielsekrig 1521–23 då han med hjälp av 
bland annat dalkarlar besegrade en dansk här vid Brunnbäcks färja. 

Visan är en balladparafras. Dessa balladparafraser uppstod under 1400- och 
1500-talen och syftade till att påverka opinionen. ”Konung Gustaf I och Dalka-
rarne” är ett exempel på detta och det finns teorier om att ursprunget till visan 
står att finna i just Gustav Vasas propagandaapparat. I detta ligger också att det 
förekommer en del historieförfalskning. 

Det finns en äldre visa, den om ”Sten Sture d. ä. och dalkarlarna”, och de 
båda visorna följer varandra ganska troget både till upplägg och formuleringar. 
Här kommer först den äldre visan följt av ”Konung Gustaf I och dalkararne”. 
”Sten Sture d. ä. och dalkarlarna” (Hildeman 1950:120 ff): 
 

1. 
Konung Hans han sitter uppå Stock-
holms slott 
Han dricker mjöd och vin 
Herr Sten han rider i Dalanom 
Han talar till bönder sin 
I Dalom där kommer det aldrig 
danskar 
 
2. 
Höre mine gode bönder 
Vad jag eder bjuder uppå 
Rida vill Jag till Stockholm 
Och driva konungen å 
I Dalom … 

3. 
Svarade alle dalakare 
Och alle dalebomän 
Det stod ett slag för Rotebro 
Vi hava ej glömt det än 
I Dalom … 
 
4. 
Svarade herr Sten Sture 
Han svarade de bönner så 
Vi bidje till Gud i Himmelrik 
Det vill väl bättre gå 
I Dalom … 
[…]  
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”Konung Gustaf I och dalkararne” (Hildeman m.fl. 1960:36 ff): 
 

1. 
Konung Gustaf rider till Dalarna 
Han tingar med Dalkarlar sin 
Men Christiern ligger för Södermalm 
Han äter stulin svin 
Christirn sitter i Stockholm 
Och dricker båd Mjöd och Vin 
 
2. 
Hören I mine Dalekarar 
Allt vad jag bjuder uppå 
/:Viljen i mig följa till Stockholm 
Och slå de Jutar åv:/ 
 
3. 
Då svarade de Dalekarar 
De svarade alle i sänder 
/:Det stod ett slag om Långfredag 
Vi minns det alle än:/ 
 
4. 
Så svarade ock Konung Gustaf 
Han svarade för sig så 
/:Vi bedje Gud Fader i himmelrik 
Oss må full nu bättre gå:/ 
 
5. 
Då svarade de Dalekarar 
De svarade allt för ty 
/:Viljen I vara vår hövitsman 
Allt in för Stockholms by:/ 
 
6. 
Snöskräftan och Furufnatten 
Rätt pilen han råkar uppå 
/:Christien hin bloderacken 
Må full ej bättre gå:/ 
 
7. 
Gärna är jag eder Hövitsman 
Konung Gustaf svarade så 
/:Viljen I vare mig trogne 
Allt under min fana blå:/ 
 

8. 
Så svarade de Dalekarar 
De svarade all’en man 
Vi blod och livet våga 
Mot en så grym tyrann 
Vi blod och livet våga 
Allt för vårt fädernesland 
 
9. 
De Dalekarar begynte sig rusta 
De rusta i dagar två 
/:De vilje följa Konung Gustaf 
Vart ut han lägger på:/ 
 
10. 
Så gladelig rider Konung Gustaf 
Utöver Tuna bro 
/:Fler ägde han de Dalekarlar 
Än Danske månde tro:/ 
 
11. 
De Dalekarlar börja sig sträcka 
Allt över den Tuna hed 
/:Fler voro de Dalekarlar 
Än Konung Gustaf kunde över se:/ 
 
12. 
De Dalekarlar börja sig hasta 
Allt inför Stockholms stad 
/:Flere vore de dalepilar 
Än hagel faller på hav:/ 
 
13. 
De Dalekarlar började vanka 
Allt inför Stockholms by 
/:Fast flere voro de dalepilar 
än hagel faller av sky:/ 
 
14. 
De Dalekarlar begynte att skjuta 
De sköto ock all en man 
/:Tjockare röko de dalepilar 
Än sanden på sjöastrand:/ 
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15. 
De Dalekarlar månde så skämta 
Och pilarna hava sin gång 
/:Två Jutar buro den tredje 
Uppå sin spetsestång:/ 
 
16. 
Ut kommer en mjölnarehustru 
Allt vid det samma sin 
/:De säckar äro malde 
Vi dragen I dem här in:/ 
 
17. 
Det är icke malne säckar 
Fast I nu sägen så 
Det är den ypperste Jute 
Som stod på malmen i går 
Det är vår fattige Jute 
som stod för pilen i går 
 
18. 
Jag haver så ont i huvud 
Jag gitter ej lemman rört 
/:Jag haver druckit det starke Porsöl 
Som är ifrån Dalarna fört:/ 
 
19. 
Det värker ock i min sida 
Jag gitter mig icke vänt 
/:Jag haver smakat den starke  
strömming 
Som är ifrån Dalarna sänd:/ 

20. 
Ut kommer man av huse 
I Stockholms gatu lång 
/:Det var stor lust att skåda 
Hur Juten från hättan språng:/ 
 
21. 
Det var en ryttar Erik 
Så skria han som fler 
/:Herre Gud nåde oss Jutar 
Vi se ej Jutland mer:/ 
 
22. 
Konung Gustaf rider på Högan häst 
I fältet av och an 
/:Tacka vill jag mina Dalekarlar 
För eder trohet sann:/ 
 
23. 
I haven med mig ståndat  
Som trogne Svenske män 
/:Vill Gud mig livet unna 
Jag gör eder gott igen:/ 

 
Visan är en historieförfalskning på det sättet att dalkarlarna inte var så fram-
gångsrika som det framgår av visan. Det var först med tyska legoknektar som 
Gustav Vasa kunde nå framgång i kriget. 

Nu är visan även ett led i propagandan mot fienden, i det här fallet dans-
karna. Detta för att förmå ett fattigt folk att ställa upp med manskap och pengar 
för att kungen ska kunna bedriva sitt krig. Christien hin bloderacken känner vi 
igen långt inpå 1900-talet som Kristian tyrann. I Danmark gick han under be-
nämningen Kristian den gode. Under stormaktstiden så var vi svenskar, jämte 
Israel, Guds utvalda folk, och kungen var av Gud utsänd att leda oss (Forssberg 
2005). En visa från trettioåriga kriget om Gustav II Adolf börjar (von Ditfurth 
1882:221): 
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Gustaph Adolph aus Schweden 
Ein König von Gott erwählt 
 

Visan är dessutom ett led i propagandan mot ett ”självständigt” Dalarna, som 
Gustav Vasa upplevde som ett hot i ryggen. 
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Ballader i skillingtryck – visuella aspekter 
Margareta Wallin-Wictorin 
 
Som konst- och bildvetare med intresse även för musik och skriven text är det 
spännande att ge sig in i skillingtryckens värld. I den här artikeln avser jag att 
visa hur skillingtryck som traderar ballader kan se ut. Jag håller på att gå igenom 
George Stephens skillingtrycksamling, och kommer här att presentera några 
tryck med ballader som jag funnit hittills. Det kan alltså finnas flera. Stephens 
skillingtrycksamling finns på samma ställe som hans manuskriptsamling, d.v.s. 
på stadsbiblioteket i Växjö. 

Skillingtryck var bland annat ett medium för tradering av ballader, även om 
de oftast innehöll andra visor av senare ursprung. Ett skillingtryck är alltså inte 
visan i sig, vilket man kan tro utifrån hur ordet ofta används, utan en trycksak 
för spridning av vistexter, Denna typ av vistryck förekom i Norden från 1500-
talet fram till ca 1920 (Jonsson 1995:16). Då hade det redan funnits i Tyskland – 
där ju Gutenberg lanserade boktryckarkonsten vid mitten av 1400-talet – från 
samma århundrades slut. I Danmark framställdes vistryck under första halvan av 
1500-talet, och i Sverige från slutet av 1500-talet (Jonsson 1967:63). 

Trycken bestod ofta av ett s.k. halvark av papper, som trycktes och veks så 
att det fick 8 sidor med tryckt text på. På dessa sidor fick man plats med mellan 
3 och 5 visor, beroende på texternas längd (Danielson 1997:44). 

Skillingtryck kom de att kallas från mitten av 1800-talet, p.g.a. att de vid 
samma sekels början vanligen såldes för en skilling banko, men de har också 
länge kallats ”tryckta visor” (Danielson 1997:41). Skillingtrycken utgjorde ett 
tidigt massmedium, och man har beräknat att det i Sverige trycktes mellan 20 
000 och 30 000 upplagor från 1500-talet till början av 1900-talet, (varav mer-
parten under 1800-talet). Vid en genomsnittlig upplaga på ca 1 000 exemplar 
skulle detta ge totalt mellan 20 och 30 miljoner tryck. Många av dessa utgjorde 
omtryck av populära visor (ibid., samt Bennich-Björkman & Furuland 
1988:290). 

Skillingtrycken såldes på marknader och av kringvandrande försäljare, som 
ofta var musikanter eller sångare. En variant innebar att en visförsäljare kunde 
dra till sig uppmärksamhet genom att hålla upp en tavla på stång, där man visade 
bilder på innehållet i sångtexten. Man pekade på bilderna i tur och ordning allt-
eftersom man sjöng fram texten. I Tyskland kallades detta fenomen för ”Bänkel-
sang”, och var vanligare där än i Sverige, där förekomsten tycks ha varit kon-
centrerad främst till 1860- och 1870-talet (Danielson 1997:42 f). 

I Ny Illustrerad Tidning fanns 19 juni 1869 en bild kallad ”Från Djurgårds-
slätten”. Den föreställde en positivhalare som spelade och sjöng, medan en 
kompanjon pekade på en tavla med bilder. Se fig. 1. 
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Fig.1: K.A. Ekwall, Från Djurgårdsslätten. Xylograferad teckning från Ny Illustrerad Tidning, 
19 juni 1869. 
 
Visorna 
De äldsta svenska skillingtrycken innehöll ofta psalmer eller andliga visor (Jons-
son 1967:63). Längre fram kom de ofta att presentera moraliska visor, kärleksvi-
sor och populära klassiska sånger och under 1800-talet blev nyhetsvisorna en 
stor genre (Danielson 1997:46). 

Enligt Bengt R. Jonsson innehöll skillingtrycken också ett betydande antal 
ballader (Jonsson 1995:16). Den första kända balladen i skillingtryck i Sverige 
trycktes år 1630, och den utgjordes av en variant på St. Göran och draken (Jons-
son 1967:63 samt 733). Margareta Jersild som forskat om skillingtryck fram till 
1800, anger, bl.a. utifrån Jonsson (1967), att femtiosex olika balladtyper före-
kommer i svenska skillingtryck, varav tjugonio före 1800 (Jersild 1975:33). 

Balladerna hämtades ur den muntliga traditionen eller ur tryckta vissam-
lingar. Det förekom också att visor nydiktades i gammal stil, varför man inte kan 
ta för givet att en tryckt visa i balladform alltid är en gammal ballad, men ofta 
handlar det verkligen om just traditionella ballader. 

Jonsson menar att förekomsten av ballader i skillingtryck kunde få flera kon-
sekvenser. Han nämner dels skillingtryckens introducerande roll, som innebar 
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att balladtyper spreds till språkområden och regioner där de förut var okända, 
och dels att skillingtrycken kunde få en normerande roll, vilket   innebar att den 
tryckta texten kunde betraktas som den enda riktiga texten (Jonsson 1995:16). 
Annars innebar sångsättet ofta att en balladsångare skulle framföra sin per-
sonliga variant av balladen (Jersild 1995:30). 

 
Några ballader i George Stephens skillingtrycksamling 
1. ”Kung Birger han var en herre så båld” 
Det äldsta skillingtryck med en balladvisa som jag har funnit i George Stephens 
skillingtrycksamling är från år 1785. Trycket innehåller bara en visa. Av titeln 
att döma är det en ”Sanfärdig och historisk Berättelse, uti en ganska öm Wisa, 
huru som Konung Birger, året efter Christi börd 1317, uti Nyköpings Stad, med 
den falske herr Johan Brunkes Råd och list, läto twenne sina bröder, hertig Eric 
och hertig Waldemar, uti fängelset swälta ihjäl…”. På framsidan anges att visan 
är ”Til Trycket ingifwen av Erik L. Sahlberg, Afskedad Gardes-soldat”. Där står 
också att ”Exemplaret kostar 6 runst.” och att visan skall sjungas som ”Himmel-
riket liknas wid tio Jungfr.” (GS1843, George Stephens skillingtrycksamling, 
Stadsbiblioteket i Växjö). Visan har 63 verser. Den första börjar: ”Kung Birger 
han var en Herre så båld.” Se figur 2 nedan. 
 

 
Fig. 2: Fram- och baksida till skillingtryck fr. 1785, ”Kung Birger han var en Herre så båld”, 
G. Stephens skillingtrycksamling, Växjö stadsbibliotek, GS1843. 
 
Genom att söka på ”Nyköpings gästabud” i registret i The Types of Scandina-
vian Medieval Ballad (TSB 1978:307) finner man att det rör sig om en variant 
av TSB C 24, som bara har belagts i Danmark, nämligen DgF 154. Balladtypen 
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finns ej avtryckt i Sveriges medeltida ballader (SMB). Den danska ballad som 
fått den beteckningen finns i olika varianter, men i TSB kan man läsa att den 
huvudsakligen handlar om hur Kung Birgers bröder – de svenska prinsarna Erik 
och Valdemar – svalt ihjäl på Nyköpings slott år 1317. Längst ner på samma 
sida i TSB finns emellertid en not till C 24, som säger att Bengt R. Jonsson har 
funnit en variant av texten på svenska som betraktas som översättning från 
danskan (ibid.). I Jonssons bok finner man sedan uppgiften att det finns en 
svensk skillingtryckstext som är en översättning och bearbetning av den danska 
version av DgF 154 som Vedel presenterade i sin Hundredvisebok (Jonsson 
1967:648 samt 740). 

Texten förekommer enligt Jonsson i fyra olika svenska skillingtryck; ett 
tryckt i Gävle 1784, varav ett exemplar finns bevarat på Kungliga biblioteket i 
Stockholm (KB skill.tr. T1), ett från 1785, tryckt på okänd ort (KB skill.tr. T1), 
vilket tycks vara identiskt med det aktuella trycket i Stephens samling, ett tryckt 
i Gävle, hos Ernst Pet. Sunqvist 1799 (KB skill.tr. T1) och ett tryckt på samma 
ställe år 1801 (Jonsson 1967: 647 f). 

Av figur 2 framgår också att trycket grafiskt sett är ganska typiskt för hur ett 
skillingtryck brukade se ut, med en lockande text på framsidan, där bl.a. ordet 
”Wisa” har förstorats. Dessutom finns, såsom brukligt, uppgift om tryckår, utgi-
vare och pris (6 runstycken). Texten är, liksom oftast, tämligen symmetriskt satt, 
och versindelningen markerad med radbrytning och versnummer vid varje ny 
vers. Vid slutet av vistexten finns en liten slutvinjett i symmetrisk och sirlig 
växtornamentik. (Fr. ”vignette”, eg. ”liten vinranka” har i typografiska samman-
hang kommit att stå för en liten dekorativ bild eller ornament utan omfattande 
ram.) 

Liknande klichéer brukade finnas på boktryckerier, där även folkligt spridda 
tryck som skillingtryck framställdes. Klichéerna användes och återanvändes i 
olika trycksammanhang. Även vid tryck av s.k. kistebrev komponerade man 
ihop högtrycksklichéer föreställande dekorativa element med bokstavstyper i 
tryckpressen för dekoration och inramning (Bringéus 1999:48 f samt 376). För 
kistebreven tillkom också större bildstockar skurna i träsnitt, men gemensamt 
för tryck av böcker, kistebrev och skillingtryck, är att de utgjordes av samman-
satta kompositioner tryckta i högtryck. I böckerna kunde även illustrationer i 
djuptryck förekomma, men i sådana fall fick de tryckas separat och bladas in i 
den skurna boken (Wallin Wictorin 2004:39 ff). 

Typografiskt höll man sig i skillingtrycken till den utsirade frakturstilen med 
rötter i renässansen, även kallad den gotiska eller den tyska stilen, som var 
förhärskande bland folkliga tryck fram till mitten av 1800-talet. Stora delar av 
allmogen kunde vid det begynnande 1800-talet läsa frakturstil i psalmbok, kate-
kes, epistlar och evangelier, tack vare den lutherska kyrkans husförhörskrav 
(Bennich-Björkman & Furuland 1988:269 ff). 
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Fig.3: De första insidorna i skillingtryck från 1785, ”Kung Birger han var en Herre så båld”, 
G. Stephens skillingtrycksamling, Växjö stadsbibliotek, GS1843. 
 
När man öppnar det hopvikta pappersarket ser man till vänster de första verserna 
i visan. Som synes i fig. 3 har utgivaren lagt till en ornamental bård överst på 
sidan. Denna är sammansatt av olika långa stavklichéer och små dekorativa or-
namentklichéer av metall, s.k. rössjor, som föreställer blommor, solar o dyl. För-
sta bokstaven i första versen har också på ett dekorativt sätt förstorats till en s.k. 
”anfang” eller ”initial”. Fram till xylografins (det detaljerade trästickets) ut-
veckling under 1800-talet, och den därmed ökande förekomsten av illustrationer 
(= tolkande figurativa bilder), var det främst linjer, anfanger, rössjor och vinjet-
ter som utgjorde komplement till text i boktryck. Senare tillkom illustrationer 
som tolkade texten (Johannesson 1983:270 ff). Även i skillingtryck blev sådana 
vanligare under 1800-talet. 

Skillingtrycktexten till balladen om Kung Birger består av 63 fyrradiga stro-
fer med slutomkväde. Den första:  
 

Kung Birger han war en herre så båld 
uti de flera års tider 
Hela Sweriges rike han hade i wåld 
Hans wälde så måste de lyda 
Men trohet beskydar så mången. 

 
Riktigt så här tydligt är dock inte versen satt, ty det skulle ha tagit för mycket 
utrymme av det handgjorda papper man var så sparsam med som möjligt. Man 
tryckte i stället ihop de fem raderna på fyra rader, så att texten blir betydligt mer 
svårläst och svårsjungen. Se fig. 3. 

Samma balladtext gavs ut i ett skillingtryck i Gävle år 1799. Ett exemplar av 
detta tryck finns också i Stephens skillingtrycksamling i Växjö. Så här 14 år 
senare har man utsirat första bokstaven i ordet ”Wisa” till en rikt dekorerad an-
fang. Se fig. 4. 
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Fig. 4: Fram- och baksida till skillingtryck från 1799, ”Kung Birger han var en Herre så båld”, 
G. Stephens skillingtrycksamling, Växjö stadsbibliotek, GS1844. 
 
Liksom på tryck GS1843 från år 1785 finns en dekorativ bård överst på första 
textsidan, men den är lite annorlunda utformad, och är sammansatt av sex kli-
chéer med flätornament, symmetriskt uppdelade på två sidor om ett utrops-
tecken. 
 

 
Fig.5: De första insidorna i skillingtryck från 1799, ”Kung Birger han var en Herre så båld”, 
G. Stephens skillingtrycksamling, Växjö stadsbibliotek, GS1844. 
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Ett stilideal som på ovanstående sätt betonar och utsmyckar textens första sida 
med mäktiga initialer och krönande träsnitt, brukar inom typografin benämnas 
barock stil. Sådan stil kunde tillämpas långt in på 1700-talet, då tryckerier av 
ekonomiska skäl kunde tvingas arbeta med gammalt material. Mot slutet av år-
hundradet blev dock rokokostil allt vanligare, med sirliga vinjetter och över-
stycken i träsnitt, och s.k. passepartoutinitialer, som kunde användas som ramar 
kring alla bokstäver i alfabetet, och vanligen var smyckade med musslor och 
blomster (Rajalin 2006-06-20). 
 
2. Det bodde en bonde på Östervalla hed 
En annan ballad som jag funnit i George Stephens skillingtrycksamling är en 
variant på balladen ”Näcken bortför jungfrun”, TSB A 48. Texten inleds med 
orden ”Det bodde en herre på Östervalla hed”. Balladtypen finns bevarad i alla 
nordiska länder, och handlar om hur näcken klär sig som gentleman och lurar en 
jungfru ner i sjön (TSB 1978:38). I SMB omnämns denna balladtyp som 
”Näcken bortför Jungfrun” (SMB 20). Där finns ett flertal varianter som beva-
rats på svenska. Den i detta sammanhang aktuella varianten har i SMB beteck-
ningen Ca, och finns i skillingtryck från såväl 1700-talet som 1800-talet. 

I Stephens samling finns balladen i två olika skillingtryck, dels ett från Leff-
lers boktryckeri på Sysslomansgatan i Fjerdingen, Uppsala, tryckt år 1836, 
GS1318, och dels ett från Kungliga Ordens-Boktryckeriet på Lilla Nygatan i 
Stockholm, från 1839, GS127. Trycket från 1836 ingick som nr 30 i en serie 
kallad ”Wisor och Berättelser jemte andra Småstycken”. I detta tryck ingick 
också en helt annan visa som hette ”När bonden tänker leja Soldat”. Avsaknaden 
av dekorativ och påkostad framsida gör att man kan överväga om inte detta 
tryck även kan ha varit avsett att sammanbindas till en bok tillsammans med öv-
riga visor i serien. Se fig. 6, 7 och 8. 

I båda dessa tryck har visans text satts med radbrytning efter hur den skall 
sjungas – t.ex. får det korta omkvädet en egen rad i varje vers – och det finns 
mycket luft runt stroferna. 
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Fig.6: Skillingtryck, G. Stephens skillingtrycksamling, Växjö stadsbibliotek, GS1318. 
 

 
Fig 7. Skillingtryck, G. Stephens skillingtrycksamling, Växjö stadsbibliotek, GS1318. 
 

 
Fig 8. Samma skillingtryck som i fig 6 och 7, sista sidan, G. Stephens skillingtrycksamling, 
Växjö stadsbibliotek, GS1318. 
 
Skillingtrycket från Kungliga Ordens-Boktryckeriet på Lilla Nygatan i Stock-
holm, från 1839 (fig. 9–11) har fått en dekorativ och påkostad framsida, där man 
till och med lockar köpare med en relativt stor vinjett som föreställer en bloms-
terkorg med blommor, bladverk och bandrosett. Motivet verkar fortfarande inte 
ha något direkt samband med innehållet i visorna, utan snarare fylla ett estetiskt 
syfte. 

Här handlar det uppenbarligen inte om någon sammansatt visbok, utan om 
ett separat vistryck. Detta tryck skulle säljas med hjälp av såväl framsida som 
innehåll. Visan om näcken samsas här med två nyare visor. 
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Fig 9: Skillingtryck, framsida, G. Stephens skillingtrycksamling, Växjö stadsbibliotek, GS127 
 

 
Fig.10: Skillingtryck, insida med början av visan ”Det bodde en bonde på Östervalla hed”, G. 
Stephens skillingtrycksamling, Växjö stadsbibliotek, GS127. 
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Fig.11 Skillingtryck, med slutet av visan ”Det bodde en bonde på Östervalla Hed”, G. 
Stephens skillingtrycksamling, Växjö stadsbibliotek, GS127. 
 
Detta senare skillingtryck uppvisar något av den lätthet som präglar rokoko-sti-
len. 
 
Avslutning 
I George Stephens skillingtrycksamling på stadsbiblioteket i Växjö finns ytterli-
gare ballader, bl.a. ett tryck från 1832, som tillsammans med två yngre visor in-
nehåller balladen om ”Herr Fröjdenborg och Fröken Adelin” (GS1267) och ett 
tryck från 1851 med tre visor, varav två ballader: ”Herr Lager och Herr Jon”, 
samt ”Och liten Karin tjente på unga kungens gård” (GS1853). Båda dessa är 
relativt enkelt utformade och kan ha varit avsedda att sättas samman till visbok. 
Möjligen finns också ytterligare ballader i samlingen. 

Här har jag försökt visa att den estetiska och typografiska sammansättningen 
av skillingtryckens olika visuella element ingalunda varit slumpmässig. I möjli-
gaste mån har sättningen av texten utformats så att visan skall vara lätt att 
sjunga. Tillgängligt visuellt material, i form av anfanger, rössjor, vinjetter och 
bårder har dessutom, tillsammans med noggrant utformade textpartier, satts 
samman till en estetiskt tilltalande produkt. 

Längre fram på 1800-talet blev också illustrerande bilder vanliga i skilling-
tryck, framför allt vad gäller nyhetsvisor, men den historien får jag återkomma 
till i ett annat sammanhang. 
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