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Med Rosenblom i visans skatt

"Hollager Dansk han wan siger af Burman" (Holger DansJc vann
seger over Burman) st&r det pd en mdlning i Floda kyrkas valv.
Mdlningen utfordes i slutet av 1400-talet och dr aldsta beldgget
for att ballader sjongs i Sverige pa medeltiden. Denna avbiMning
av kyrkm&lningen dr f. n. utstdlld pd Stockholm* hogskola.
CFoto: Hasse Lundh.)

Fran Folkets utsande meda rbetare
Det allra aldsta svenska "b alladbelagget" finns i Floda kyrka mcllan Katrfneholm och Flen.
Balladen om Holger Dansk a r motiv till malningen i kyrkans valv, och under avbildningen av
krigaren Holger Dansk st&r Sveriges aldsta vistext, balladomkvadet "Hollager Dansk han wan
siger af Burman". Det ar Ulf Peder Olrog som berattar detta for Folket, nar vi besoker
Svenskt Visarkiv pfl Styrmansgatana 4 i Stockholm.
Ulf Peder Olrog, stigtomtabo
av fodseln och forfattare till
"Samling vid pumpen" och andra
spexiga och vanvSrdiga visor, tar
ganska latt pa sitt eget visf 6rfattande men agnar sig med s& mycket storre nit och allvar at visforkning. Han arbetar pa. en visavhandling, och en god hjalp i det
arbetet har han av Svenskt Visarkiv, som till stor del ar hans
eget verk.
Olrogs viskunnande ar enormt,
men det ar ocksA ett svindlande
vidlyftigt amne han gett slg i kast
med, aven om han mest agnat sig
at folkliga visor fran 1800-talet.
Anda till 1400-talet kan man annars spara vara aldsta ballader —
det finns omkring 200 kanda sadana — och malningen i Floda
kyrka har utfb'rts i slutet av 1400talet.
Att svenskarna sJOng ballader
under medeltiden — ballader som
arhundrade efter arhundrade levt
kvar i folktraditlonen — finna det
manga belftgg for,
(Forts. p& 13:e sid.)

Sormlanningen Pehr Stabbe
lustig resande rned visesdck
Har ni hort talas om Pehr Stabbe med "visesacken". Pa 1700talet var han formodligen en valkand figur i Sormland, omsjungen och omtalad. Han var en glad och livad vagarnas riddare,
som for omkring och gjorde affarer med visor, historier och "annat ibland". Visforskaren Ulf Peder Olrog har latit Folket stifta
bekantskap med Pehr Stabbe, som ar representerad pa Svenskt
Visarkiv.
I ett av vara aldre bevarade
skilllngtryck — tryckt i Orebro
1792 — finns "tvenne stycken nfijs-amma Wisor", och en av dessa
visor berattar just om Pehr Stabbe. Han var trollgen strangnasbo,
men pa sina affars- och sangarresor kom han naturligtvis bade
till Eskilstuna och "Qwecksund"
Lansarbetsnamnden
tilloch andra valkanda platser.
styrkte vid sitt sammantrade
pa lordagen arbeten for samSft har b8rjar visan:
manlagt 7,5 milj. kr.
De tillstyrkta objekten ar till- En wisa jag sjunger helt lustig
och tjack
byggnad av Froslundaskolan i
Eskilstuna f6r 320.000 kr., ny- om lilla Pehr Stabbe och hans
wisesack
byggnad av Sandbacksskolan i
samt
hasten
den bruna han rider
Katrineholm f6r 3.550.000 kr., nyupp&
byggnad av skola p& Eneboda i
Holo for 375.000 kr., ny verk- Helt lustig och nogder han alltid Den kdnde vissamlaren Uno Strom
mand g&
blad svarar for "fotodetaljen"
stads- och kontorsbyggnad vid
Svenskt visarkiv. Han har konser
Jarnvagsverkstaderna i KatrineVisan har hela 15 verser och i
verat tusentals visor at efterholm for 2.540.000 kr., om- och
en av dem berattas att:
vdrlden.
tillbyggnad av verks^ad vid SKF Den lilla Pehr Stabbe har s&dant
i Katrineholm f6r 571.000 kr. och
nybyggnad for Langes gummi- Han sjungermaner
och trallar, han
verkstad i Eskilstuna f6r 141.000
skrattar och ler:
kroner.
med wisor och annat
En ansokan om nybyggna'd av Han handlar ibland
fabrik vid AB H615verken i H816* Och soker sig foda med arliger
och tillbyggnad av stalverket i
hand.
Nybybruk for 815.000 kr. bordlades.
(Forts, pa sista sid. spalt 5)

Arbeten for
7,5niiljoner
tillstyrktes

Stigtomtabon, fil. lie. Ulf Pi
eldsjdl. Hdr sea han pd vi
Visans vanner, tittsamman&
forestdndare, fi

.
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Femfioandra argfingen

[ed Rosenblom i visans skattkammare
an Folkets utsande meda rbetare
st allra aldsta svenska "balladbelagget" finns i Floda kyrka mellan Katrlneholm och Flen.
iden om Holger Dansk ar motiv till malningen i kyrkans valv, och under avbildningen av
iren Holger Dansk star Sveriges aldsta vistext, balladomkvadet "Hollager Dansk han wan
af Burman". Det ar Ulf Peder Olrog som berattar detta for Folket, nar vi besoker
skt Visarkiv pa Styrmansgatana 4 i Stockholm.

Stigtomtabon, fil.lic. Ulf Peder Olrog (t.vj &r en visforskningens
eldsj&l. Heir ses han pd visarkivet, som ocksd, &r tr&ffplats for
Visa/us vanner, tillsammans med visarkivets nuvarande energiske
forest&ndare, fil. kand Bengt R. Jonsson.

Med Rosenblom ...
Hr Olrog visar oss en dansk
visa om Nykopings gastabud*
Den forekommer i flera varianter och en av dem bar hela 58
verser. Markligt nog finns ingen svensk version bevarad men
alldeles sakert bar dennaf visa
sjungits aven i Sverige.

— For bara nagon vecka sedan
gjorde jag en inspelningsresa i
Vastsverige tillsammans med intendent Mats Arnberg i Radiotjanst, berattar hr Olrog. Till var
sto*a overraskning traffade vi en
75-arig kvinna, som kunde sjunga
©Iva medeltida ballader .. .
Nar hr Olrog p£ allvar borjade
agna sig at visforskning stod det
klart for honom att han gett sig
i kast med en gigantisk uppgift.
Han var hanvisad till att g£ igenom enorma manuskriptsamlingar i minst tolv olika arkiv och
bibliotek. Det finns fantastiskt
manga visor och visvarianter fran
gangna tider: antalet uppskrifter
av folkloristiskt intresse beraknas f. n. till mellan 70.000 och
80.000. Man maste ocksa ta hansyn till skillingtrycken, och har
r5r det sig om ungefar 34.000
exemplar
innehallande
minst
100.000 avtryck av visor.
Det fanns manga anledningar
att skapa ordning i dpt stora
materialet och att underlatta
mojJigheterna att ta vara pd det
Professorerna och musikforskarna Otto Andersson, Abo, och
Carl-Allan) Moberg, Uppsala,
hade tidigare umgatts med tanken att astadkomma ett nordiskt folkmusik- och folkvisearkiv, och nar Svenskt Visarkiv
bildades 1951 horde aven Ulf
Peder Olrog till inttiativtagarna.

Bland tillskyndarna befann siig
folklorister, musikforskare och
representanter for Visans Vanner
med
skeppsredaren-visvannen
Sven Sal6n i spetsen. Visarkivet
ar inrymt p& vinden i Salons rederibyggnad och i samma tranga
lokal haller Visans Vanner till.
De forsta aren — till 1954 — var
Olrog forestandare, men detta arbete har nu overtagits av en annan entusiastisk kraft, fil. kand.
Bengt. R. Jonsson.
Svenskt visarkiv har utfort
och utfor ett arbete av storsta
kulturhistoriska betydelse. Man
har svart att fatta att detta kan
vara mojligt. Anslagen ar minimala — 15.000 av lotterimedel
och en och annan slant fran nagon humanistisk fond.
Att man lyckats samla sa gott
'som allt tryckt material beror
till stor del p& den samordning
av svenska skillingtryck som Ulf
Peder Olrog utforde redan inman
visarkivet bildades.
Det har sagts att Olrog ar en
ynderlig blandning av studentspexig burleskfSrfattare och allvarlig visforskare. Det ar sant —
men forst och framst ar han visforskare.
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summat kapitel i vart land.
Landsmalsarkiven, bl. a. TJppsala landsmals- och folkminnesarkiv, fb'rfogar b'ver inspelningar p& fonogramrullar — men
fonogramrullarnas innehall haller p& att f b'rsvinna. Av brist
p& pengar kan man into gora
nagot at saken.

Mot bakgrunden av detta framstir visarkivets betydelse i sa
mycket klarare dager. Med hjalp
av olika kopieringsmetoder —•
mikrofilm, fotostat och helioprintavekrifter — tillgodogor man
sig materialet.
Visarkivet har egentligen inget
med sjSLlvia insamlingsarbetet uta
i bygderna att skaffa — det ankommer pa andra institutioner,
och det finns intresserade, frivilliga krafter som gor stora ins.atser pa det omradet.
F. d. skoldingebon * Nils
Dencker ar en av dem och han
agnar sig sarskilt at gamla
sangjekar. For visforskarna 5ir
ocksA metallarbetaren Gustav
Eriksson fran Strangnfi.s, som
verkade p& 1800-talet, en man
av stor betydelse. Han gjorde
atskilliga uppteckningar av visor och berattelser, som levt 1
f olktraditionen.
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