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GUNNAR TERNHAG

Writing and collecting song texts. A creative  
practice in everyday life
In the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century, 
many young men and women collected song texts in notebooks, copying printed 
texts or texts in other persons’ notebooks. Personal songbooks, as these artefacts 
have been called in the scholarly literature, are documents that can tell essential 
things about the writers. This article takes its starting point from two personal 
songbooks, created and used in Southern Sweden in the middle of the 19th cen-
tury. Actually, one of the books contains only handwritten texts, while the other 
one contains both handwritten texts and so-called broadsheets. It is obvious 
that these books are the result of an interest in collecting texts, and this circum-
stance is the basis for a discussion about collecting song texts. Often, writing 
and collecting song texts was done together with friends of the same age. It 
was a moment of social meaning, at the same time a possibility for the writer 
to express indirectly his or her identity, at least a facet of it. Further, it is argued 
that collecting song texts was a creative practice, even if the song texts were 
copied with all their details. But the writers selected the texts themselves and 
gave them new meanings in the notebook, where they were placed in other con-
texts than earlier. Moreover, the writers brought the texts from a public sphere 
to a private domain, which also can be regarded as a kind of creative practice. 
In a personal songbook, a song text was under certain control, and the writer 
could also consider the collected text as a private property. To sum up, writing 
and collecting contributed to connecting the writer to the world, continuously 
developing his or her identity.
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Visböckers värde
"Som ett spridningsmedium måste man, åtminstone i fråga om visorna, 
även räkna med den skriftliga traderingen", hävdade Ulf Peder Olrog redan 
1962 och syftade på de handskrivna visböckerna (Olrog 2011:259). I samma 
sammanhang passade han på att kortfattat beskriva detta källmaterial uti-
från sitt perspektiv: 

Den största delen av svenska folket lärde sig inte att skriva förrän på 1880-
och 1890-talen, och det är förstås då som de tummade vaxduksböckerna 
kom att spela någon större roll för visornas spridning. De innehåller såväl 
avskrifter från skillingryck, tryckta visböcker och andra handskrivna vis-
böcker, som nerskrifter från egen eller andras muntliga tradition (ibid.).1

Olrog, idag mest känd som visdiktare, betraktade handskrivna visböcker 
som vittnesmål om visors spridning. Hans målmedvetna strävan som for-
skare handlade om att undersöka hur visor vandrat – från tryckta diktsam-
lingar till pigkammare, från skillingtryck till exercishedar, från skolsång-
böcker till mörka fäbodstugor, men också från nötta köksbord och trista 
manskapsförläggningar till andra liknade miljöer. Det var kort sagt visornas 
cirkulation som upptog honom. Och om sådana förflyttningar kan innehål-
let i handskrivna visböcker säga en hel del.

För Ulf Peder Olrog var visornas förekomst i dessa böcker tillräcklig, 
om texterna verkligen hade sjungits av böckernas ägare var inte någon 
avgörande omständighet. För andra har frågan om visböckernas använd-
ning varit desto viktigare. Som textsamlingar har böckerna inte sagt 
särskilt mycket för dem som intresserat sig för folklig sång. Det främsta 
skälet härför är att böckerna inte kan berätta något om de i verkligheten 
har brukats för sång.2 Det kan hända att många böcker är textsamlingar 
som aldrig varit avsedda som egentliga sångböcker. I varje fall finns bara 
sällan uppgifter som styrker att böcker har använts för att sjunga ur.3 Det 
har också haft betydelse för forskarnas relativa ointresse att visböcker i 
regel innehåller mycket spridda visor, dessutom i standardversioner. "En 
rimlig generalisering är att visböcker framför allt varit intressanta i den 

1 För en närmare presentation av handskrivna visböcker som källmaterial, se Ternhag 
2008. Olrogs påstående om skrivkunnighetens spridning speglar det ovissa kunskapsläge 
som rådde 1962. Numera är betydligt mer känt om skrivförmågans utbredning i Sverige. 
För en översikt, se Liljewall 2012. 

2 Jfr Ternhag 2011:167.
3 "Det er slett ikke sikkert at teksten [i en handskriven visbok] har vært sunget", skriver 

Velle Espeland (2008:191) och fortsätter: "Mange håndskrifter er tydelig preget av sam-
lerlyst, og kan også inneholde tekster som neppe kan synges".
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utsträckning de tillhandahållit unikt material, dvs. texter som inte funnits 
tillgängliga i tryck", skriver Alf Arvidsson (2008:35). Den som söker efter 
okända eller originella vistexter ska därför inte gå till de handskrivna vis-
böckerna som i regel speglar tidens stora visströmmar. Båda dessa omständig- 
heter – bristen på kunskap om texterna verkligen sjungits samt de stereo- 
typa innehållen – har bidragit till att många handskrivna visböcker vilat på 
sina arkivhyllor.4 

Det kan vara värt att jämföra med ett annat, närliggande källmaterial, 
nämligen de handskrivna spelmansböckerna som rönt större uppmärksam-
het.5 Inte heller för dessa dokument går det att vara säker på användningen, 
vilket inte hindrat både utgivning och vetenskaplig behandling. Handskriv-
na spelmansböcker är visserligen mer sällsynta än handskrivna visböcker 
och sådant har varit intressant i en forskningstradition som värderar uni- 
citet och särprägel, men principiellt är det ingen skillnad mellan dessa käll- 
kategorier såsom forskaren möter dem i arkiven. Båda vittnar om musika-
lisk praktik som bara bitvis kan rekonstrueras. Båda säger en del, men inte 
allt om de ursprungliga ägarnas repertoarer.6 Och båda kategorierna speglar 
undantag i annars gehörsbaserade musikkulturer.7

Ifall diskussionen om de handskrivna visböckernas värde i mångt och 
mycket handlat om deras roll som förlagor för sång, vill jag i detta samman-
hang vrida sökarljuset mot deras tillkomst som enligt min mening borde 
belysas mer. Jag vill här uppmärksamma att bakom visböckerna ligger inte 
bara intresse för visor i största allmänhet, utan i många fall ett intresse för 
att samla visor. Jag vill kort sagt se närmare på vissamlande som en både 
meningsfull och meningsskapande aktivitet i sig, något som i förlängning- 

4 Boel Lindberg (2011:227, 237) pekar också på en annan faktor, nämligen den spridda 
föreställningen om att folkligt musicerande skulle uteslutande kännetecknas av gehörs- 
tradering. Med denna föreställning blir skriftliga artefakter som handskrivna visböcker 
mindre intressanta. Jämför också den norske visforskaren Velle Espelands åsikt: "Når 
denne kildegruppen [handskrivna visböcker] har spilt så liten rolle i norsk folkviseforsk- 
ning, kommer det delvis av en oppfatning om at muntlig tradisjon er en bedre og vikti- 
gare kilde, men også av at de gamle manuskriptene inneholder lite norskspråklig vise- 
stoff" (Espeland 2008:187). Se även Strands (2008:226) resonemang om den ringa upp- 
märksamhet som givits visböcker som ursprungligen ägts – och skapats – av unga kvin-
nor.

5 Se t.ex. Huldt-Nystrøm 1978; Aksdal 1988, Aksdal 1994; Gustafsson 2004; Koudal 1987. 
Jfr även Lindberg 2011:227.

6  I en analys av en spelmans notbok ställer Bjørn Aksdal (1994:300) den relevanta frågan: 
"What proportion of this material can, with certainty, be established as being, or having 
been, an active part of the fiddler´s tradition?" Jfr även Ramsten 1996.

7 Spelmansböckers källvärde diskuteras närmare i Aksdal 1994:298ff.
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en bidragit till samlarnas identitetsbygge, vilket jag också vill beröra. Men 
först tänker jag presentera resultatet av två vissamlares möda.8 

 
Carl Malmströms visböcker
I mitten av 1960-talet räddades två böcker med samlade visor ur en rivnings-
fastighet i Malmö. Den som gjorde insatsen hette Birgit Rasmusson. Fas-
tigheten hade varit i släktens ägo. Böckerna som tillvaratogs och som i dag 
finns i Svenskt visarkiv hade ägts av fru Rasmussons styvmors morfar, Carl 
Malmström (1819–1867). De övertogs av vissångaren och visforskaren Len-
nart Kjellgren som skänkte dem till arkivet 2005. 

Tack vare Lennart Kjellgrens dokumentation av visböckernas historia 
vet vi att Carl Malmström var smed i Claestorp, Hässleberga i dåvarande 
Lyngby församling, numera Genarps församling inom Lunds kommun, all-
deles i närheten av nuvarande Sturups flygplats. År 1814 hade hans far, Abra-
ham Malmström (f. 1789 i Malmö), etablerat sig som snickare på denna plats. 
I april 1863 flyttade Carl Malmström med hustru, dotter och fadern som då 
var änkeman till faderns födelsestad.9 Troligen låg avskaffandet av närings- 
tvång och skråväsende bakom den 44-årige smedens initiativ att etablera sig 
i den större staden. Detta var också inom andra områden en omvälvande tid: 
1862 års kommunalförordningar lade grunden till självständiga kommuner 
och om hörnet väntade den s.k. representationsreformen som förpassade 
ståndsriksdagen till historieboken. Familjens uppbrott från den lantliga 
miljön ska ses mot denna bakgrund av samhällelig modernisering. 

De båda böckerna är av olika slag, den ena (Bok 1) har ett rakt igenom 
handskrivet innehåll (SVA 1496), den andra (Bok 2) består av en samling 
skillingtryck och handskrivna blad som bundits samman i ett bokband (SVA 
1498:1). 

Bok 1 började skrivas 1849, när Carl Malmström således var 30 år gam-
mal. För ändamålet användes en professionellt inbunden bok, innehållande 
olinjerade blad. I det tillstånd som denna bok befinner sig i dag börjar tex-
terna på sidan 11 – det måste därför funnits fem blad som gått förlorade. 

Bok 1 har ett blandat innehåll, där vistexter bara utgör en mindre del. 
Boken rymmer dikter, tidningstexter, brevpassager, födelsedagsverser och

8 Artikeln bygger på ett bidrag till ett seminarium om visforskning som hölls den 5 okto- 
ber 2011 i Uppsala. Seminariet arrangerades av Kungl. Gustav Adolfs akademien för 
svensk folkkultur i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

9 Enligt Lyngby församlings husförhörslängd för åren 1856–1859 bestod familjen av Carl 
Malmström och hans hustru Boel (f. Mårtens 1817), dottern Johanna Cecilia (f. 1859) 
samt Carls far Abraham (f. 1789) som då var änkling. Paret fick 1858 en son, Johan Mag-
nus, som emellertid dog två månader gammal. Flytten 1863 gick till S:t Petri församling 
i Malmö.
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annat som skrivaren funnit värt att samla mellan pärmarna. Vid några 
texter har skrivaren antecknat författarnamn: Esaias Tegnérs dik-
ter Till min broder och Tankar om språken (eg. Språken, 1817 – med sin 
berömda passage om svenskan som "ärans och hjältarnas språk") samt  
Johan Olof Wallins Till den okända (tryckt i Vitterhets-försök, 1821) ryms 
i boken. De flesta texter är dock anonyma. Någon enstaka gång finns en 

Den sista texten i Bok 1: Johan Nyboms Sång på julafton med textbörjan ”Ren tändas därute 
mång tusende ljus”, såsom Carl Malmström skrev av visans text 1861. Det är inte svårt att föreställa 
sig att avskriften gjordes vid jultid, då visan var aktuell. SVA 1496.
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anteckning om var någonstans förlagorna funnits. De flesta texter har 
sammanfattningsvis både okänd upphovsman och okänd proveniens.  
Upplysningar om texternas härstamning kan därför inte ha varit väsentliga 
för bokens ägare. 

Blandningen av texter ger intryck av att vara en dokumentation av tex-
ter som bokens ägare längs livets gång önskat samla och spara genom att 
skriva av. Ett slags privat poesialbum med prosainslag, eller ett textarkiv att 
enkelt återvända till vid särskilda tillfällen, till exempel för att minnas vissa 
händelser eller för att kunna återanvända vissa texter.

Två skilda handstilar förekommer i Bok 1. Den ena är driven och effek-
tiv, den andra mera valhänt. Den drivna handstilen är inte Carl Malmströms, 
eftersom den inte liknar den hand som skrivit hans namn på framsidan 
och pärmens insida. Den mer osäkra skrivstilen, däremot, överensstämmer 
med den hand som skrivit ägarnamnet. Personen med den drivna stilen har 
skrivit ungefär halva boken, innan Carl Malmström själv tagit över pen-
nan. Malmström måste ha låtit någon med större skriverfarenhet inleda 
skrivandet, men sedan stått för arbetet med att fylla resten av boken. Vem 
denne rutinerade skrivare var, går inte att säga så här långt efteråt. Men 
misstanken riktas mot fadern.

Vid ett enda tillfälle har Carl Malmström signerat sitt skrivande.10 Efter 
ett antal strofer skriver han först "Dessa Wersar är af den Boken Ortenbergs-
ka familjens lidande så kallad"11 och därefter "Skriwitt År 1851 af Carl Malm-
ström i Hessleberga". Fyra sidor längre fram i boken har Malmström diskret 
signerat med "1852", en anteckning som visar att merparten av innehållet 
skrevs när boken var ny och att nerskrifterna sedan blev successivt glesare.

En tid hade Carl Malmström tillgång till rött bläck. Han kunde då skriva 
texternas titlar med rött, vilket resulterade i grafiskt vackra boksidor. Han 
passade samtidigt på att konstfullt skriva sitt namn och det aktuella årtalet 
på pärmens insida. Av detta vet vi att det röda bläcket användes 1850.  

Carl Malmström och den okända handen har fyllt hela Bok 1. Den sista 
texten är "Sång på julafton" av Johan Nybom12, skriven med Carl Malm-

10 Jag ansluter mig till Ann-Catrine Edlunds (2008:60f.) synsätt och begreppsbruk, när det 
gäller att tolka en datering av en skrivhandling. Hon menar att signeringar i visböck-
er utgör "ett strukturellt element" (s. 60), dvs. att signeringen fäster avskriften vid ett 
visst tillfälle och ibland vid en viss plats, att den således blir en nyckel till en bestämd 
tillkomstsituation för skrivhandlingen i fråga. Genom signeringen ges textavsnittet en-
ligt Edlund "en deiktisk referens" (ibid.)

11 August von Kotzebue: Die leiden der ortenbergischen familie, 1–2 (1785, på svenska utgiven 
första gången 1793: Ortenbergska familjens lidande).

12  Johan Nybom (1815–1889), tidningsman och diktare, hans mest kända verk är texten till 
Fansång ("Stå stark du ljusets riddarvakt"). Sång på julafton (med början "Ren tändes 
därute mång tusende ljus") var på sin tid mycket spridd.
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En sida ur Bok 1 med en avskrift av dikt – Psalm för barnen i Råby – skriven av en Israel Tollin och 
ursprungligen publicerad i diktsamling som trycktes 1844. Skrivaren, sannolikt Abraham Malm-
ström, har till och med gjort en melodihänvisning, nämligen till psalm nr 101 i 1819 års psalmbok, 
”Den mun är tyst, som bad så ömt”. Dikten skrevs till – och om – barnen på Råby Räddningsin-
stitut, beläget strax utanför Lund. Denna institution inledde sin verksamhet för ”vilseförda och 
Moraliskt vårdslösade Barns förbättring” 1840. Musik förekom i stor utsträckning på detta hem 
som bara riktade sig till pojkar. Malmströms eventuella kontakt med denna institution är inte känd. 
SVA 1498:1.
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ströms karakteristiska handstil 1861. Boken tillkom således mellan åren 1849 
och 1861. 

Bok 1 är typisk för merparten skrivböcker genom att ha anteckningar 
av helt annat slag i slutet av boken. Möjligheterna att skriva var begränsade 
för de flesta människor, varför en inköpt skrivbok fick räcka till mycket. På 
bokens sista uppslag har Carl Malmström på vänstersidan skrivit ner två re-
cept mot förkylning respektive huvudvärk, på högersidan det kortfattade 
innehållet i åtta daterade drömmar.13 

Bok 1 ger långt ifrån något slitet intryck. Den verkar ha vårdats väl under 
skrivarnas livstid och därefter klarat många år i glömskans mörker. Det före-
faller därför som om skrivhandlingarna varit huvudsaken, viktigare än an-
vändningen av den fyllda boken. Man skulle också kunna säga att textsam-
landet stod i förgrunden.

Bok 2 är som nämnts en inbunden samling av skillingtryck och 
handskrivna texter. Pappbandet (13,5 x 19 cm) är mycket enkelt. Bokbindaren 
måste haft en svår uppgift att foga samman trycken med sitt spröda papper. 

Till svårigheterna bidrog också mängden tryck och avskrifter. Bokens 
rygg är nästan tio centimeter bred. "Wise- och Historie-Bok/Tillhörig C. 
Malmström 1866" står skrivet på bandets framsida, av vilket framgår att 
boken tillkom sedan familjen flyttat till Malmö. 

Lennart Kjellgren har gått igenom samlingen och bland annat skrivit 
rent tryckens titelsidor (SVA 1498:2). Hans genomgång meddelar att sam-
lingen innehåller 109 skillingtryck, varav 83 är vistryck, resten prosatexter 
av skilda slag (berättelser om mord och andra olyckor, en gåtsamling, ett lik-
tal, etc.). Det äldsta trycket framställdes i Lund 1749, det yngsta är från 1854  
– därtill ett antal tryck med den inte ovanliga angivelsen "Tryckt i Åhr". Sex 
tryck har tryckår före 1800, från tiden 1800–1830 finns 21 tryck. 55 stycken 
är tryckta under 1830-talet, 23 tryck från tiden 1840–1854. Den tidsmässi-
ga spridningen avslöjar att samlingen tillkommit under en längre tid och 
således inte enbart är Carl Malmströms verk. 

Slutsatsen om flera skapare styrks av några signeringar. Det för- 
sta handskrivna inslaget avslutas med "Hessleberga d: 7 februarji 1824/Abe 
Malmström". Därefter följer "Några wackra af Skalder Författade Wisor/
Hessleberga 1835/Abe Malmström". Det andra har en titelsida: "Wisor/
Hessleberga 1832/Abe Malmström". Carl Malmströms far har följaktligen 
bidragit aktivt till samlingen, men inte bara med sina nerskrifter, utan också 

13 En av drömmarna har Carl Malmström delvis beskrivit i spegelskrift(!), antagligen för 
att skydda innehållet från obehörig läsning, en detalj som speglar familjens goda läskun-
nighet. Den spegelvända passagen handlar om två kvinnor, en fet och en mager, som 
enligt drömmen skulle bli hans hustrur. Den som inte borde läsa om hans drömmar var 
därför sannolikt makan.
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Förstasidan på ett av de skillingtryck som Malmströms lät binda in i Bok 2. Trycket utgavs  
av N. E. Lundströms tryckeri i Jönköping. ”Höns-Gummans och hennes Dotter Dotters wisor,  
Sjungne i samma Hönshus År 1832”, meddelar i frakturstil det för skillingtryck typiska om- 
slaget. En lika typisk illustration i träsnitt ska fånga läsarens blick. SVA 1498:1.
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En sida ur Bok 2, där sannolikt Abraham Malmström har skrivit början på Bellmans text 
till Fredmans epistel nr 11: Till bröderna och systrarna på Lokatten. ”Wersar af Bellman” 
har han mycket riktigt antecknat över vistexten som troligen utgör en avskrift av ett tryck. 
Märk att Malmström har följt förlagan genom att skriva ”Trall” på de ställen, där sångaren 
förväntas sjunga textlöst. SVA 1498:1.
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med anskaffning av skillingtryck, vilket hans initialer på några tryck avslö-
jar. Att sonen Carl också förvärvat skillingtryck framgår av det faktum att 
han skrivit sitt namn på åtminstone ett tryck. (På sista sidan i ett tryck med 
faderns initialer på förstasidan har han 12 år gammal skrivit: "Carl Malm-
ström/Skriwet år 1831".) Den bundna samlingens innehåll är bevisligen bå-
das verk, medan bokbandet tillkommit på sonens initiativ. 

Lennart Kjellgren har också sammanställt tryckerier och tryckorter för 
de inbundna skillingtrycken i Bok 2: Lundbergska Boktryckeriet (Lundberg 
& Lönnegren), Lund, Berlingska Boktryckeriet, Malmö14, J. Torell, Helsing-
borg,15 N. E. Lundström, Jönköping16 samt J. Söderström, Halmstad. Förteck-
ningen berättar att det framför allt var lokala producenter av de skillingtryck 
som nådde Malmströms.17 Tryckerinamnen illustrerar samtidigt hur eta-
bleringen av närbelägna tryckerier för många människor innebar ökad till-
gång till omvärldens meningar och händelser. "Tillkomsten av lokala tryck- 
erier var en viktig komponent i de förändrade betingelser för idéspridning 
som växte fram under 1800-talet", skriver bokhistorikern Roger Jacobsson 
(2009:63).

I Bok 2 ligger för övrigt på två ställen färgade ulltrådar, en starkt grön 
och en klarröd, som kanske fungerat som bokmärken, dvs. som hjälpmedel 
att hitta i den digra volymen. Om trådarna haft denna funktion, är de tysta 
vittnen om bokens användning. 

Samlingen är till synes tillkommen utan systematik. Trycken är inte kro- 
nologiskt ordnade, samlingen blandar dessutom tryck och handskrifter utan 
uppenbar ordning. Vi vet heller inte om den bundna samlingen disponerats 
av Malmström eller bokbindaren. 

Detta betyder dock inte att samlingen saknade ordning för Malmström. 
Carl Malmström såg kanske samlingens innehåll i ljuset av förvärv och 
skrivhandlingar, ungefär som när ägaren av ett stökigt skrivbord vet hur  
(o)ordningen skapats och därför omedelbart kan plocka fram ett efterfrågat 
papper. 

Det är lika svårt att spåra något mönster när det gäller skillingtryck-
ens innehåll. Carl Malmström och hans far tycks ha haft ett brett intresse 
som omfattat inte bara vistexter och texter på prosa, utan i fråga om visor 
också texter med mycket skiftande ämnen och funktioner. Samlingen av 
skillingtryck ger nästan intryck av att vara ett genomsnitt av det som kom 
i dessa enkla tryck och som Malmströms fick tag i. Möjligen skulle man 

14  Berlingska boktryckeriet i Lund, 1945.
15  Hallvik 1988.
16  Curman 2000. Jfr även Jersild 1975:25.
17  Produktion och spridning av skillingtryck beskrivs i Jersild 1975:13ff. Jfr även Danielson 

1997.
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Framsidan på ett av de handskrivna ark som ingår i Bok 2. Man ser för det första hur Abraham 
Malmström med blyerts linjerat de rader, på vilka han med bläck skrev rubrikerna. Det syns också 
hur han ansträngt sig att få till en tryckstil på huvudrubriken. För det andra kan man lägga märke 
till dotterdottern Johanna Malmströms fyra försök att med skrivstil skriva sitt förnamn, säkert under 
farfaderns överinseende. SVA 1498:1.
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kunna påstå att skillingtrycken som fenomen fängslade dem, trycken som 
hantverksprodukter, som möjligheter till läsning och som vägar till andra 
världar än den som fanns runt dem i Hässleberga by.

Man skulle kunna jämföra med skivsamlande, där skivorna som ting 
objektifierats, således utgör samlarföremål som visserligen innehåller åtråd-
da inspelningar, men där ändå skivorna är samlingarnas enhet (jfr Wall 
2003:207). För skivsamlaren har skivorna en betydelse som går utöver de 
lagrade inspelningarna. På motsvarande sätt kan man uppfatta Malmströms 
intresse för skillingtryck som något skilt från texternas mening för dem. 
Det kan alltså hända att trycken för dem ibland var intressantare än tryck-
ens texter.

När det gäller de handskrivna vistexterna i Bok 2, verkar dessa hu-
vudsakligen vara avskrifter ur skillingtryck.18 I varje fall rör det sig nästan 
uteslutande om visor som spritts i skillingtryck och som dessutom kan sägas 
vara typiska för tidens tryckta visor. I den ena av två inslag med handskriv-
na vistexter finns två av Bellmans sånger, men också En bygdens tärna av 
en ung Johan Olof Wallin. 19 I det andra, skrivet 1832 av en 13-årig Carl, 
förekommer Halkan ("Werldens gång utför mitt fönster") av Esaias Tegnér 
och Bellmansången Hej, sade Fredman (Fredmans epistel nr 11).20 Man bör 
uppfatta det handskrivna inslaget i bandet som något mycket närstående 
trycken. Carl Malmströms tanke var antagligen att föra samman tryck och 
handskrifter, eftersom innehållen praktiskt taget sammanföll.

18 Detta avslöjar bl.a. det röda bläcket på visors titlar som beskrevs ovan. Med skillingtryck 
som förlagor har (av)skrivaren markerat tryckens rubrikstil med rött, medan vistexterna 
skrivits i svart. Detta är exempel på visboksskrivares skriftmedvetenhet (Koudal 2012). 

19 Lilla Calle, Såf i frid (första kända skillingtryck 1827) och Tjenare Mollberg, hur är det fatt 
(Fredmans epistlar nr 45, första kända skillingtryck 1823). Första kända skillingtrycket 
med Wallins En bygdens tärna är från 1825 (dikten ursprungligen tryckt i Vitterhets-försök 
1821). Det var således både ganska nya tryck och för den breda vispubliken nyintrodu- 
cerade visor som Abraham Malmström skrev av.

20 De två sista handskrivna inslagen i bandet är utförda av Carl Malmström 1832 och 1834, 
då han var 13 resp 15 år gammal. På sid 2 i det andra inslaget har han gjort noteringar som 
emanerar från faderns snickeri, närmare bestämt från målningsverksamheten: "Sinober 
för 2 S[killing] /Gummigutta för 1 S/Spans-gröna för 1 S/Gummjarabicom för 2 S." Efter 
dessa anteckningar följer visan "På landet i ett prästehus" (tryckt för första gången 1825 
med titeln Fröken och kökspigan eller Den oförmodade barnafadern) med ett innehåll som 
säkert kittlade 15-åringens fantasi. En dotter, Johanna Cecilia Malmström (f. 1859), har 
på några ställen längre bak i boken tränat på att skriva sitt namn, troligen under faderns 
överinseende, eftersom namnet är skrivet med blyerts och dessutom på ytor som inte 
upptas av faderns skrift. Det innebär faktiskt att boken rymmer skriftliga avtryck av tre 
generationer. Som enda överlevande barn till två äldre föräldrar förstår man lätt att hon 
fick privilegiet att skriva i den dyrbara boken.
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Slutsatsen av denna genomgång av innehållet i Bok 2 är att far och son 
Malmström var trägna samlare av texter och att deras samlarvurm var lång-
varig. Samlandet – och den läsning som ingick i denna aktivitet – verkar ha 
stått i förgrunden, något man kan sluta sig till bland annat efter granskning 
av bandets och tryckens goda skick. Intresse för visor, vistexter och vissång 
saknades säkerligen inte hos de båda, men det var samlandet i sig som av allt 
att döma upptog dem. 

Konklusionen för båda böckerna är ungefär densamma som ovan-
stående, nämligen att Malmströms i första hand var samlare av vistexter 
och andra texter. Och att de samtidigt måste ha varit ivriga läsare. I själva 
verket hänger dessa båda aktiviteter nära samman, så nära att de i praktiken 
inte går att skilja åt. Om far och son Malmström dessutom gärna sjöng de 
samlade vistexterna går inte att uttala sig om, men är heller inte centralt i 
detta sammanhang, där samlandet står i centrum. Med kännedom om deras 
stora engagemang i samtidens texter framstår uppbrottet från Hässleberga 
som något fullständigt förklarligt. Genom att läsa, skriva och samla texter 
kom de successivt in i tidens tänkande och anlände till Malmö stad med 
goda insikter i det moderna livet.

Att samla vistexter 
Samlande av vistexter är ett slags umgänge med visor, en syssla med närhet 
till det musiska, något som med britten Christopher Small (1998) kan be-
tecknas som musicking.21 Smalls idé bakom detta begrepp är att vidga syss-
landet med musik till att också omfatta andra aktiviteter än sång, spel och 
(musik)lyssning. Musicking omfamnar alla sysslor som rör musik, detta i 
syfte att visa hur mångsidigt musik upptar människor. Framför allt vill han 
knyta musikintresset till ett verb, eftersom det är handlandet som enligt 
Small gör musiken som inneboende kraft begriplig. Samlande av vistexter 
är i det ljuset något starkt musikanknutet, trots att det ofta är omöjligt att 
veta om nerskrivna vistexter verkligen sjungits eller inte.

Lusten att samla verkar vara en allmänmänsklig företeelse, så spridd 
att man skulle kunna tala om driften att samla.22 Barnet samlar pinnar och 
vackra stenar. Tonåringens samlarobjekt rör gärna uppskattade förebilder 
inom sport eller musik. De allra flesta vuxna samlar något, även om satsnin-
garna varierar stort.23 Det kan handla om delar i en omtyckt servis, varianter 
av en viss krukväxt, verk av en fängslande konstnär, böcker i ett kärt ämne, 

21 Smalls begrepp musicking är väl spritt i musikvetenskapliga texter. Lars Lilliestam (2009) 
har lanserat en svensk översättning, att musika. 

22 Jämför Susan M. Pearces artikel i antologin Interpreting Objects and Collections (1994) 
som har rubriken ”The urge to collect” (s. 157–159).

23 Jfr Persson 2007:139f.
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dockor i granna folkdräkter, schackspel från olika länder, reseminnen, mo-
peder från 50-talet och mycket, mycket annat. Somligt samlande är modest 
och knappt märkbart för omvärlden, men ger ändå stor njutning för samla- 
ren. Men samlandet kan också vara livsstil och identifikation, där objekten 
kräver särskilda rum, till och med särskilda hus. För några leder det passio- 
nerade samlandet till ett yrkesliv som antikhandlare, ägare av privata muse-
er, försäljare av second hand-skivor, importörer av äldre amerikanska bilar, 
värderare av konst, skribenter i antiktidskrifter eller liknande.

I förhållande till samlandets spridning och betydelse är litteraturen  
tunn.24 Samlande bland högre ståndspersoner, museisamlande och sam- 
lande inom den moderna populärkulturen tycks vara de mest utforskade om- 
rådena. Småsamlandets vardag hittar man inte läsning om, trots dess van-
lighet. I det ljuset kan några ord om två uthålliga vissamlare under 1800- 
talets mitt ge ett visst bidrag. Susan Pearce är ett återkommande namn i 
samlarlitteraturen, med flera bidrag om historiska perspektiv på samlande. 
Hon har skapat en användbar kategorisering av samlande. Pearce (1995) delar 
in samlandet i tre grupper, men påpekar att en och samma samlare under sin 
samlarkarriär kan tillhöra flera grupper: 

Den första gruppen samlar souvenirer och bygger därigenom upp en 
materiell självbiografi genom de insamlade objekten. Samlandet sker tätt 
inpå livet. Samlarobjekten finns längs livsvägen, där de mer eller mindre 
väntar på att införlivas i kollektionen.

Den andra gruppen omfattar fetischsamlande. Det handlar här om 
manifesta minnen av människor: hårlockar, autografer, dödsmasker, kläder, 
etc., som bildar ett galleri av representerade personer. Objekten är laddade 
med minnen av de personer som en gång burit dem och de skapar därigen-
om en fiktiv närhet till oftast välkända gestalter. 

En tredje grupp bildar de systematiska samlarna, de som utmärks av 
långsiktighet, planering, god ordning och inte minst tålamod. Storsamlaren 
kan kallas rationell, åtminstone finns här en passion under viss kontroll. Han 
eller hon följer ett regelverk som från början kanske är en egen skapelse, 
men senare liknar samlarkollegernas system.25 Denna kategori rymmer de 
omtalade och i vetenskaplig litteratur omskrivna samlarna, vilket lätt låter 
sig förklaras med deras excentricitet.26 

Malmströms samlande är inte så lätt att placera. Deras mångåriga in-
tresse gör dem närmast till systematiska samlare. Själva initiativet att binda 

24 Persson 2007:51ff. redovisar forskning om samlande.
25 "De vanligaste förhållningsreglerna är förknippade med det metodiska ordnandet och 

systematiserande av tingen enligt olika taxonomier. Beroende på samlaruttryck, krävs 
olika system, som funktionellt är anpassade till en speciell typ av ting" (Persson 2007:154).

26 Jfr Bjurström 2002:256f. Se även Sparr 1997; Brusila 2009:24ff.; Asketorp 2011.
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in samlingen av skillingtryck och handskrivna texter är ett tecken på med-
vetenhet och planering. Å andra sidan är det som nämnts svårt att upptäcka 
ett mönster när det gäller texternas innehåll och en genomtänkt ordning i 
bandet. Men de många årens samlande går förstås inte att komma förbi. Far 
och son Malmström hade en oförtröttlig ordningsamhet som har klara drag 
av systematiskt samlande. Antagligen var de – åtminstone i den närmaste 
kretsen – kända för sitt intresse för texter och tryck.

Deras aktiviteter har samtidigt något av souvenirsamlande över sig. 
Texterna verkar fångade längs livets lopp, samma intryck gör samlingen av 
skillingtryck. Böckerna utgör biografiska dokument som berättar om vissa 
sidor hos de båda, nämligen om deras stora och uthålliga intresse för läsning 
och skrivande. Med få signeringar går det inte att säga mycket om inköpens, 
läsningens och skrivandets sammanhang. Men det verkar som om läsning 
och skrivande huvudsakligen ägde rum i hemmet. De inköpta trycken tog
man synbarligen inte med sig vid besök hos andra, eftersom de fortfarande 
befinner sig i gott skick. Samlandets plats för far och son var av allt att 
döma bostaden. Om detta stämmer, kan man också påstå att samlandet 
ägde rum utan närmare kontakter med likasinnade. Malmströms samlande 
med tillhörande läsning skedde således i privatsfären, inte i en krets av per-
soner med liknande intresse. Kanske är hemmiljön som samlandets rum en 
förklaring till att Carl övertog faderns intresse och hans påbörjade samling. 
Detta skulle i så fall berätta att far och son stod varandra nära. De delade 
intresse för texter och tryck, vilket byggde en gemenskap mellan dem.

Arkivens många bevarade visböcker kan framför allt karakteriseras som 
resultat av souvenirsamlande. Böckerna har tillkommit i livssituationer som 
avslöjas av skrivarens återkommande signeringar, där angivelse av både plats 
och datum för skrivhandlingen kan finnas. I dessa visböcker kan man indi-
rekt följa bokägarens levnad, hans eller hennes umgänge och förflyttnin-
gar. Tiden mellan signeringarna berättar också om hur ofta visboken och 
pennan kommit fram. Visböcker med återkommande signeringar närmar 
sig dagböcker och ger därigenom den sentida läsaren viss inblick i skriva-
rens liv och person. Eftersom åtskilliga handskrivna visböcker utöver vis-
texter har andra slags anteckningar, exempelvis ekonomiska noteringar, 
vänners namnteckningar och recept, kan man ibland följa skrivaren tätt 
inpå spåren. Dessa anteckningar berättar om skrivarens övriga göranden 
och säger därför något om hans eller hennes livssituation och personlighet.

Att samla och utvecklas
Till skillnad från Malmströms samlande i hemmet verkar många skrivare 
av bevarade visböcker ha ägnat sig åt sitt intresse i vänners lag. Framför allt 
gäller det unga vissamlare som gärna skrev – och säkert ofta sjöng – tillsam-



131

TILL VISSAMLANDETS FÖRSVAR ELLER ATT SKRIVA VISOR FÖR LIVET

mans med andra. En stor del av innehållet i sådana samlingar av vistexter 
är avskrifter ur andra visböcker. Man sjöng, bytte texter och skrev av. Sam-
tidigt fick skrivarna del av varandras utblickar och textliga erfarenheter. 
"Visorna [som visboksägarna skrev av] kan ses som kommentarer till den 
egna situationen" (Jansson 2008:120). Men detta perspektiv på samlande av 
vistexter kan sträckas ut ytterligare. Roy Shuker som studerat skivsamlande 
talar om ”collecting as central to the construction and expression of per-
sonal identity” (Shuker 2010:197). De som samlade vistexter byggde tillsam-
mans sina identiteter, utvecklade sina relationer och inte minst utvidgade 
sina horisonter, allt detta viktiga i vissamlandets nöjsamma hägn.27

Med delat skrivande – och sjungande – gjorde den unga visboksägaren 
något ålderstypiskt, nämligen utvecklade sin självuppfattning i samspel med 
jämnåriga.28 Samling kring visböcker kan jämföras med annan samvaro av 
liknande slag, då unga kunnat umgås utan vuxnas närvaro. I sådana kretsar 
byggde – och bygger – unga människor sina identiteter i en växelverkan mel-
lan positionering i gruppen och påverkan från gruppens medlemmar. Den 
norske musikvetaren Even Ruud, som skrivit om musik och identitet, menar 
att ”gjennom måten vi tilkjennegir vår musikksmak på, gir vi samtidig ut- 
trykk for en rekke holdninger og verdier som indirekte finner sin mulige ko-
rrespondanse i det sosiale feltet” (Ruud 2002:105). När visboksägaren valde 
att skriva av en visa ur en väns visbok eller ur ett tillgängligt tryck, uppfat-
tade därför den omgivande kretsen detta som en inblick i skrivarens person 
och sinnesstämning. Men valet gav på samma gång möjlighet för skrivaren 
att bli uppfattad på ett visst sätt. Denna växelverkan – eller förhandling – 
bidrog i själva verket till att skapa en gemenskap, en gemenskap som stän-
digt behövde bekräftas, eftersom de unga gruppmedlemmarnas identitets-
byggen pågick under samvaron runt vistexterna.

Det ligger nära till hands att gripa efter begreppet biographical object 
(Hoskins 1998) för att fånga visböckernas personliga dimension, eftersom 
de faktiskt speglar en läsande och skrivande människas utveckling. Böckerna 
utgör artefakter som ord för ord skapats av sina skrivare och är så personliga 
att de inte kan användas av någon annan. Ifall det hade gått att intervjua en 
visboksägare kring en bok, skulle antagligen viktiga livshistorier lockas fram, 
en efter en. Det är för övrigt böckernas starkt personliga uppbyggnad som 
gjort att ärvda visböcker inte självklart gått vidare i släkten. I de fall visböcker 
bevarats i familjen har det skett som minnessaker, inte för att brukas för sång. 

27 En sällsynt möjlighet att studera ett sådant kollektivt skrivsammanhang har Eva Daniel-
son (2008) utnyttjat. Jfr även Edlund 2007:50ff.

28 Ruud (2002:140ff.) beskriver sådant umgänge kring musik. Samma tema behandlas i 
Fornäs et al. 1989:180f.; DeNora 2000:121ff.
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Textkedjor 
Visböcker som på detta vis skrivits i vänners lag ingår i nätverk av texter, 
även om bara en enstaka visbok är bevarad och därför inte omedelbart avslö-
jar det kollektiva tillkomstsammanhanget. Begreppet intertextualitet ligger 
nära till hands. De handskrivna texterna i en visbok står i nära relation till 
andra texter. I en visbok kan avskrifter ur vänners böcker följa på varandra, 
texter som för visbokens ägare måste haft starka associationer till vännerna, 
om texterna inte rent av var en sida av bokägarens vänner. En avskrift av en 
humoristisk visa var den glada vännen, en avskriven kärleksvisa var den vid 
skrivtillfället förälskade vännen. Avskriften som skrifthändelse bekräftade 
vänskapen, väl i skrivboken underhöll avskriften vänrelationen. 

Eftersom vännernas vistexter också utgjordes av avskrifter, bildar tex-
terna i själva verket långa kedjor. Texterna är sålunda hämtade ur samlingar 
som i sin tur är uppbyggda av texter i samlingar som hämtats ur andra sam-
lingar och så vidare. Vissamlande byggde således på andras samlande, dess- 
utom i ett oräkneligt antal led. På ett fascinerande vis har texterna vand- 
rat i hand och ur hand: lästs och förmodligen sjungits, skrivits av och ofta 
sjungits, skrivits av i ett nytt sammanhang, sjungits och i nästa fas skrivits 
av ännu en gång. Ibland satt skrivaren med ett tryck framför sig. Men den 
tryckta texten var sannolikt också hämtad från någon samling, kanske en 
handskriven sådan. Handskrivna och tryckta texter blandas i kedjorna. 

Texterna i en bevarad visbok utgör därför inte slutpunkten som den 
arkiverade boken kanske lockar arkivbesökaren till att tro. Medan boken 
fortfarande ägdes av sin skrivare, var den antagligen öppen för vänners 
läsning och avskrivning. Från denna arkivartefakt fortsätter därför osynliga 
textkedjor, vars slutpunkter ingen kan veta något säkert om. 

Man kan till och med påstå att visskrivarna ägt sina samlingar, men inte 
de enskilda texterna. Samlingarna, både som fysiska objekt och som imma-
teriella textsammansättningar, är unika och därför skrivarnas alldeles egna. 
Den hängivna skrivaren har med många timmars möda trots allt skapat sin 
egen samling. Men de enskilda vistexterna har bara passerat skrivaren för 
att i nästa fas tillfälligt landa i en annan visbok. Textkedjan har således för 
en tid stannat till i en viss visbok, varefter den har utsträckts ytterligare.

Vissamlandet – ett skapande
För att verkligen förstå samlandet som företeelse, däribland far och son 
Malmströms mångåriga strävan att föra samman tryckta och handskriv-
na texter, måste det betraktas som en skapande verksamhet (jfr Ternhag 
2011:167f.). Med en blandning av passion och ordningssinne bygger samlaren 
successivt upp sin egen värld, vare sig det handlar om skillingtryck som hos 
Malmströms eller andra åtråvärda objekt. Samlaren bokstavligen skapar sin 
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samling. Det rör sig inte om osjälvständig konsumtion av ofta masstillver-
kade produkter, utan om kalkylerade handlingar som utförs med tillgång 
till insikter och idéer. Populärmusikforskare ser numera människors bruk 
av medierad musik som productive practices (se Laughey 2006:90 med där 
förtecknade referenser) och ger därmed älskare av bred och masspridd po- 
pulärmusik en status av aktiva musikanvändare. Detta begrepp passar också 
för att fånga samlarnas verksamhet. Fastän deras samlande i regel handlat om 
att skriva av, rör det sig inte om reproduktion, utan om en produktiv praktik 
som resulterat i per definition unika skapelser (jfr Strand 2008:226).29 

Skrivarnas skapande äger faktiskt rum på minst två plan – själva insam-
lingen av vistexter och det egentliga skrivandet. Genom att sammanföra vi-
sor från olika förlagor – tryck av olika slag eller andra handskrivna visböcker 
– har skrivarna skapat nya sammanhang kring de nerskrivna vistexterna. 
Visor som annars aldrig tidigare sammanförts kan i en visbok stå intill 
varandra. Kända diktares alster kan följas av en text skriven av en granne till 
bokens ägare. En högstämd text kan föregå en schlagertext. En kärleksvisa 
kan följa efter en burlesk diktning. Med denna ordningsföljd får associa-
tionerna från den ena vistexten till den andra en speciell riktning. Härigen-
om kommenterar vistexterna varandra på ett nytt sätt och nya tolkningar 
blir möjliga. Även om visföljden alla gånger inte varit kalkylerad av skri-
varen, har han eller hon ändå gjort en skapande insats med sin egen smak 
som styrmedel. Som helhet kan de samlade vistexterna i en bok uppfattas 
som en kartbild som visar skrivarens vis- och textvärld, ibland också vägarna 
till de förlagor som han eller hon haft framför sig. Sammanställningen av 
texter är på det viset också en avspegling av skrivarens växande självupp- 
fattning, av hans eller hennes successiva erövring av tillvarons myckenhet. 

Det skapande med handen som visboksägarna ägnat sig åt har i mån-
ga fall från början varit ett slags skrivträning. Detta kan man se i hand-
stilens utveckling – och ibland i skrivarens upprepade försök att skaffa 
sig en driven namnteckning. Många visböcker kan berätta väsentliga ting 
om skrivarens personlighet: skrivare som exempelvis placerat andra an-
teckningar mellan eller intill vistexter, sådana som låtit kamrater skriva 
ner texter, som klistrat in en pressad fyrklöver eller gjort en illustration. 
Visböckerna har synbarligen inbjudit till ett skapande inom sina från bör-
jan bestämda ramar. De linjerade sidorna har hos många bokägare lock-
at fram idéer som gjort varje uppslag individuellt. Med detta perspektiv 
kan de handskrivna visböckerna till och med betraktas som folkkonst.  

29 Jfr medieforskaren John Fiskes (2003) uppdelning i masskultur och populärkultur, där 
han betonar det aktiva handlandet och den sociala underordningen vad gäller den sist-
nämnda sfären.
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Men frågan om visboksskrivarnas skapande rymmer ytterligare en aspekt, 
nämligen hur de med sitt samlande – och skrivande – gjort allmänt spridda 
texter till sina egna. Will Straw har studerat ett antal skivsamlare och vill bland 
annat understryka hur de med sitt samlande flyttar marknadens tillgängliga 
skivutbud till hemmets sfär och därigenom laddar skivorna med ny mening:
 

One might note […] that collecting is about elaboration of a domestic con-
text for consumer goods; that, within collecting, the values of consumption 
come to assume priority over those of production; and that, in the collec-
tion, an immediate, affective relationship to the object takes precedence 
over collective, spectacular forms of cultural involvement. (Straw 1997:4.)

Malmströms, för att återvända till dem, samlade idogt skillingtryck. Bakom 
dessa tryck låg sällan djupare motiv från utgivarnas sida. Skillingtryck var 
tänkta för en publik som sökte nya visor, ibland glada, andra gånger sorg- 
liga eller hemska. Genom att ta hem en efter en av dessa marknadsvaror 
skapade far och son ett nytt sammanhang kring trycken, ett samman-
hang som inte bara åstadkom viss överblick över denna tryckgenre, utan 
också gjorde samlingen till en del av Malmströms personliga tillgångar. De  
offentligt utgivna trycken blev som samling en del av den värld som stod 
under Malmströms kontroll. Därhemma kom trycken att betyda något an-
nat än på marknaden eller i saluboden, något som stod i relation till männ-
iskor och miljö därhemma. Trycken domesticerades. 

På liknande sätt kan man betrakta skapandet av handskrivna visböcker 
som en aktiv process, där böckernas ägare genom sitt skrivande gjort all-
mänt tillgängliga vistexter till sina egna och symboliskt nog placerat dem 
mellan pärmar som skrivaren kunde öppna och stänga. Texter till visor som 
kunde vara verkligt allmängods – och i realiteten ofta var det – överfördes 
genom skrifthändelserna till den privata sfären, där de kom att betyda 
något alldeles särskilt. Textsamlandet innebar således ett kontextbyte som 
i sig skapade nytt meningsinnehåll åt samlingens delar, precis som dagens 
masspridda schlager får en personlig mening när den avlyssnas i tonårsrum-
met (Lindberg 1994:263; Wall 2003:181ff.). 

Med utgångspunkten att vissamlande innebar ett skapande blir samlar-
na produktiva aktörer och deras samlingar resultatet av begripliga val. Far 
och son Malmström samlade i åtskilliga år texter av olika slag, handskriv-
na som tryckta, och byggde på det sättet upp en värld av referenser, lätt 
tillgänglig därhemma. De många unga människor som skrev ihop egna vis-
böcker genom att samla texter ur skilda källor skapade på motsvarande sätt 
ett eget instrument att förstå tillvaron. Med skrivande och samlande kom 
de också att förstå sig själva bättre. De bevarade samlingarna berättar sam-
manfattningsvis om samlarnas väg till en säkrare behärskning av sina liv.
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