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Unikt arkiv rymmer 180 000 visor
Ulf Peder Olrog en av initiativtagarna

Om måndagen för Sanchte Mic-
hils dag, så står the store märke-
lige slag som mången man weet ät
af seje, emillan Stångebroo och
Linköpings by, så wide gås ther
sagu och rychte, och intet är wert
att tije.
Detta är en strof ur en av de mera

tända visorna ur vår gyenska visskatt
Visan om Stångebro slag 1598, en av
le många som ingår i Svenskt vis-
irkivs samlingar.

Svenskt visarkiv som institution,

kan i år fira 15-årsjubileum, och för
att få veta mer om detta företag häl-
sar vi på i arkivets lokaler vid Re-
geringsgatan i Stockholm, där che-
fen, fil lic Bengt R. Jonsson, tar
emot.

Redan vid entrén möts man av folk-
visestämning. På väggen hänger en
målning från Dädesjö kyrka i Små-
land som föreställer Staffan Stalle-
dräng och hans fålar.

Svenskt visarkiv heter en institution i Stockholm med im-
ponerande arbetsprogram och internationella kontakter.
180.000 visor finns här samlade. Men det brådskar, om åter-
stocl^n skall kunna räddas åt framtiden, säger visarkivets
chef j fil lic B e n g t R J o n s s o n , som på bilden ses fram-
för tavlan från Dädesjö kyrka i Småland med Staffan och
hans fålar.

VISOR I HUNDRATALS
VERSIONER

Det är en imponerande samling vi-
sor, ballader och skillingtryck som
ryms i arkivskåpen. Antalet visupp-
teckningar av folkloristiskt intresse
uppgår till ca 80000. Av flera visor
finna hundratals uppteckningar. An-
talet, typer är dock minst 12000.
Dessutom rymmer arkivet ca 30000
skillingtryck, som i regel innehål-
ler tre visor vardera, varför det blir
ca 100000 texter. Sammanlagt kom-
mer man alltså fram till 180 000 visor.

>— Arkivets verksamhet har en två-
faldig uppgift, dela som en institu-
tion för vetenskaplig visforskning och
dels som ett serviceorgan för allmän-
heten som kan komma hit för att få
svar på sina sprörsmål om visor, sä-
ger dr Jonsson. Flitiga gäster i vis-
arkivet är t ex Margareta Kjellberg

'och Evert Taube.
Ansträngningarna att få till stånd

ett svenskt visarkiv började före kri-
get, men det var först på 50-talet,
som de kröntes med framgång. Och
det berodde till stor del på att det
då fanns en som i sig förenade både
visforskning och vJssång. Det var Ulf
Peder Olrog. Han hade i sina stu-
dier specialiserat sig på skillingtryc-
ken. Dessutom var han en mycket
livaktig medlem av sällskapet Visans
vänner. Han lyckades intressera vän-
nernas mecenat skeppsredare Sven
Salén för idén om ett visarkiv, och
i maj 1951 kom det till stånd.

VISORNA SIN TIDS
"TIDNINGAR"

— Det är många sidor, av svensk
kultur som kan belysas med hjälp av
visorna, konstaterar dr Jonsson. Bal-
laderna berättar om hur folk levde
och tänkte, åt och drack i en gån-
gen tid. De speglar folks uppfattning
om saker och ting. Visorna hade un-
der 1700- och 1800-talet samma funk-
tion som pressen har i dag. Där de-
batteras för och emot järnvägen,

där berättas sensationer som Haleys
komet osv. Skillingtrycken bidrar
med blod- och tårdrypande skild-
ringar av mord och kärlekstragedier.

Där finns också de politiska visor-
na. Gustav Vasa var mån om sin
PR, och på hans begäran tillkom vi-
san om Gustav Vasa och Dalkarlar-
na. På 1700-talet diktade man om
hattar och mössor. De första balla-
derna härstammar från 1200-talet och
Skillingtrycken sträcker sig från 1580-
talet fram till 1920.

Själv håller hr Jonsson just på att
avsluta sin doktorsavhandling om den
medeltida balladen och dess liv i
svensk tradition under 700 år. Det
handlar om vilka som burit upp tra-
ditionen och hur' visorna förändrats l
i växlande tider och miljöer.

Insamlandet av visorna har re-
volutionerats genom bandspelaren. Ti
digare hade man endast uppteck-
nandet för hand att tillgå. För dettaj
krävdea stor skicklighet och musika-1
litet hos upptecknaren. Det rika *na- j
terialet av vishandskrifter håller man j
successivt på att mikrofilm» för att
bevara det åt framtiden. Dessutom
har man visor på band och slutligen
register med begynnelseorden på al-
la visorna.

DET BRÅDSKAR MED
INSAMLANDET

— Liksom allt folkloristiskt arbete
brådskar det med insamlandet av det
material som finns kvar i muntlig
tradition. Redan Leonhard Fredrik
Rääf sade 1810 att nu måste räddas
det som räddas kan. Det var sant
då, men nu är det definitivt den
sista chansen. Folk har andra in-
tressen. Man ser på TV l stället för
att ägna sig åt visor. Det finns än-
nu en del gamla människor som bär
med sig visor från äldre tider, men
varje vecka dör någon av dem. Där- j
för är det bråttom.

Visforskningen drivs alltmer på
ett internationellt plan. Redan har vi
ett nordiskt centrum här, men vi är
också engagerade i ett allmäneuro-
peiskt företag. Professor Dag Ström-
bäck och jag själv ger ut europeiska
ballader i engelsk översättning på
uppdrag av Europarådet. Med den
internationella aspekten är det iro-
niskt att vi skall ha så små resur-
ser, eäger dr Jonsson. Tillsammans
med en västtysk institution är Svenskt
visarkiv den enda Bpecialinstitution
väster om järnridån som sysslar med
visforskning. Därav följer stora pre-
tentioner på vår verksamhet.

SIKTAR PÄ SKEPPSHOLMEN

Svenskt visarkiv börjar bil trång-
bott. Endast ett och ett halvt år åter-
står innan huset vid Regeringsgatan
rivs. Det nya arkivet bör ligga cen-
tralt, och man hoppas få lokal på
Skeppsholmen. Visarkivet har nära
samarbete med Stockholms universi-
tet, och det har en del av sin un-
dervisning förlagd till Skeppeholmen.
Det är litteraturhistoria, folklivsforsk
ning och musikforskning som mest
har anknytning till visorna. Visarki-
vet samarbetar också med Musikhis-
toriska museet, som bevakar" spel-
mansmusiken.

— Vi har svårt att få resurser i
jämförelse med vad som gäller l Öst-
europa, där det satsas mycket på
folklivsforskning och visforskning sä-
ger dr Jonsson. Även om kulturkli-
matet är sådant att det är verklig-
hetsfrämmande att satsa på nationell
kulturromantik, borde en större sats-
ning kunna göras från det allmän-
nas sida. Det kan annars hända att
kommande generationer dömer oss
hårt för våra försummelser. Pengar
behövs om visorna skall kunna räd-
das åt framtiden.

Oösta Fridemar


