
Skillingtryck och handskrivna visböcker 135

Skillingtryck och handskrivna visböcker
Två frågor om vistexters vandringar

Av Gunnar Ternhag

Skillingtryck och handskrivna visböcker är två källtyper av relevans för fors-
kare med intresse för folklig vissång före fonogramepoken.1 Båda två bär 
skrift, vilket är den mest uppenbara likheten dem emellan. Den mest påfallande 
skillnaden är skillingtryckens tryckta texter och visböckernas handskrivna, 
men i detta sammanhang är det viktigare att peka på skillingtrycken som mass-
medier och visböckerna som unika dokument. Skillingtryck framställdes i 
hundratals, ofta tusentals exemplar, medan varje handskriven visbok är enastå-
ende. 

Sambandet mellan dessa båda materialslag är komplicerat och i stort out-
rett, om än inte okänt i litteraturen. I sin licentiatavhandling överblickar Ulf 
Peder Olrog (2011 s. 45 ff.) det som dittills skrivits i ämnet i Sverige och öv-
riga Norden.2 Hans intresse rör relationen mellan visor i skillingtryck och vi-
sor som människor bevisligen sjungit. Han konstaterar att det inte finns något 
rakt samband; alla vistryck har inte sjungits och allt som sjungits har inte fö-
rekommit i tryck. Olrog delar därför in den kända vismängden i tre grupper. 
Den första gruppen inbegriper visor som finns i såväl skillingtryck som hand-
skrivna visböcker och uppteckningar.3 Här finns alltså en samstämmighet 
som visar hur visor cirkulerat mellan tryck, handskrivet och muntligt. Till 
den andra gruppen för Olrog visor som återfinns i uppteckningar och hand-
skrivna visböcker men som i det stora hela saknas i trycken. Den tredje grup-
pen omfattar visor som tryckts i skillingtryck men som inte verkar ha spritts 
i någon nämnvärd utsträckning utanför detta medium. Den sistnämnda kate-
gorins existens gör att texter i skillingtryck inte utan vidare kan anses spegla 
folklig vissång. 

Ulf Peder Olrog skriver ingenting om proportionerna mellan dessa tre grup-
per. Ett uttalande om storleksskillnader blir en gissning. Grupperna ett och två 

1 Skillingtryck kan innehålla texter av många olika slag, prosatexter lika väl som texter i bundna 
former, men i detta sammanhang behandlas dessa tryck endast som bärare av vistexter. Om 
vistexter i skillingtryck före 1800, se Jersild 1975 kap. 3.
2 Samma problematik, fast för engelska respektive irländska förhållanden behandlas i Thomson 
1974 respektive Neilands 1991.
3 »Som en hovedregel kan vi regne med at visebøkene inneholder de sangene sangeren ikke kan 
utenat. Lange tekster, som det kan være vanskelig å huske, er det spesielt god grunn til å skrive 
in», hävdar Velle Espeland (2008 s. 191) och ger därmed stöd åt iakttagelsen om en korrespon-
dens mellan skillingtryckens i regel flerstrofiga visor och de handskrivna visböckernas innehåll.
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kan vara jämförbara i storlek; åtminstone behöver inte den första gruppen vara 
överlägset störst med tanke på att grupp två innehåller småvisor av alla de slag. 
Minsta gruppen är sannolikt nummer tre med rent skriftbundna visor.

Här gäller bara den första gruppen, eftersom syftet med artikeln är att under-
söka och diskutera sambandet mellan skillingtryckens vistexter och de hand-
skrivna visböckernas innehåll. I artikeln ställs två frågor som ska behandlas i 
tur och ordning: Hur kan relationen mellan skillingtryckens vistexter och de 
handskrivna visböckernas texter beskrivas? Och hur har ägare av handskrivna 
visböcker inkluderat skillingtryckens texter? Den första frågan diskuterar prob-
lematiken på ett övergripande plan, medan den andra uteslutande har visboks-
ägarna och deras skrivpraktik i centrum.

Såvitt känt finns det inga empiriska studier på nordisk botten kring denna 
specifika problematik, vilket syns i texten nedan. Frågeställningen tangeras i 
några arbeten som dock behandlar enstaka visböcker, vilkas representativitet är 
okänd (Ternhag 1997, 2013 s. 127; Koudal 2008 s. 106; Ramsten 2008 s. 203; 
Sandgren 2013 s. 56.). Vidare är källsituationen vad gäller både skillingtryck 
och handskrivna visböcker inte möjlig att överblicka. Det finns således inga na-
tionella register över vare sig skillingtryck eller visböcker. Den fortsatta texten 
ska därför ses i ljuset av detta osäkra kunskapsläge.4

Till förutsättningarna hör också att de flesta bevarade handskrivna vis-
böckerna stammar från sekelskiftet 1900 och några decennier framöver. Den-
na tid var skillingtryckens sista, innan fonogram och schlagerhäften blev 
ungdomars vanligaste musikartefakter. Både skillingtryckens och de hand-
skrivna visböckernas verkliga blomstringstid var 1800-talets andra hälft, då 
läs- och skrivkunnigheten för första gången var spridd till hela befolkningen. 
Frågan om relationen mellan skillingtryck och handskrivna visböcker är följ-
aktligen mest aktuell för denna epok, även om den har stor relevans både före 
och efter dessa år.5

Relationen har för övrigt en parallell i avskrivning av tryckta noter, vilket 
var vanligt över hela det notbaserade musiklivet innan billig tryckteknik och 
så småningom kopieringsapparater ersatte skickliga notkopisters arbete. 
Framför allt skedde det så länge nottryck var exklusiva ägodelar. Sysslan var 
ofta ett extraarbete för musiker, särskilt militärmusiker. Detta hantverk – för 
övrigt sällan beskrivet i musikhistoriska skildringar6 – innebar att en kopist 
på beställning satt med ett tryckt verk framför sig och skrev av not för not, 

4 Skillingtryck som tryckgenre presenteras översiktligt i Nilsson 2012 s. 32 ff., mera utförligt i 
Enefalk 2013. Se också Danielsons och Jersilds bidrag i denna antologi. Om produktion av skil-
lingtryck, se bl.a. Piø 1974, 1994; Nordström 1996; Danielson 1981, 1997. Ranius 1994 innehåll-
er en förteckning över skillingtryck utgivna i Linköping 1671–1918, visserligen bara en enda 
tryckort, men ändå en sammanställning som genom extrapolering ger en aning om den samlade 
produktionen. Om handskrivna visböcker, se Ternhag (red.) 2008, som är en antologi med bidrag 
om just detta källmaterial.
5 Relationen mellan schlager (i både fonogram och texttryck) och handskrivna visböcker behand-
las i Strand 2008.
6 Forskningen om tidig musik rymmer dock i regel frågor om notkopiering, eftersom musikaliska 
verk under dessa epoker i stor utsträckning spreds som avskrifter. 
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tempoangivelse för tempoangivelse, föredragsbeteckning för föredragsbe-
teckning. Men kopisten kunde också skriva av en avskrift – precis som en vis-
boksägare kunde skriva av en väns visbok, i vilken vännen skrivit av en text 
i ett skillingtryck.

Det finns både likheter och olikheter mellan dessa båda musikanknutna av-
skriftsverksamheter, men här är inte platsen att göra den jämförelsen. Kopie-
ring av tryckta noter var en del av det notbaserade musiklivet, precis som av-
skrivning av skillingtryckstexter tillhörde den folkliga sångens livsmönster. 
Om inte annat så sätter parallellen in den sistnämnda verksamheten i en vidare 
ram.

Bara ytterligare ett memento till preludiet: Olrogs artikel handlar bara om 
visors texter; om melodier och melodiers vandringar sägs ingenting. Skälet 
är att melodier i skillingtryck förekommer endast i form av melodihänvis-
ningar.7 I handskrivna visböcker finns i regel inte ens dessa ledtrådar. Och 
även om ett avskrivet skillingtryck haft en melodihänvisning, är det inte sä-
kert att visboksägaren sjungit vistexten till den föreslagna melodin. Männi-
skor har helt enkelt inte alltid följt det tryckta ordet. Det finns därför ingen 
substantiell grund till att inkludera visors melodier i en diskussion om rela-
tionen mellan vistexter i skillingtryck och handskrivna visböckers texter. 
Melodierna är en skuggvärld till de påtagliga texterna, en visserligen viktig 
skuggvärld, men ändå någonting som inte går att uttala sig om med samma 
säkerhet som om texterna. 

Efter denna inledning kring problematikens premisser är det nu dags att ge 
sig på artikelns båda frågor:

Hur kan relationen mellan skillingtryckens vistexter 
och de handskrivna visböckernas texter beskrivas?
Det ligger nära till hands att betrakta texter i skillingtryck som förlagor för 
många texter i handskrivna visböcker. Så har bevisligen varit fallet vid till-
komsten av åtskilliga visbokssidor. Visboksägaren har haft ett skillingtryck 
framför sig och bokstav för bokstav, ord för ord skrivit av den tryckta vistexten. 
Trycket har sannolikt inte varit i skrivarens ägo utan kommit under skrivarens 
ögon under en begränsad tid – alla hade trots allt inte råd att köpa trycken. Med 
avskriften säkrad i den egna visboken har skrivaren kunnat lämna tillbaka 
trycket eller ge det vidare till den visboksägare som stod i tur att skriva av 
alstret. 

Relationen mellan skillingtryckens vistexter och texter i handskrivna vis-
böcker skulle i så fall kunna beskrivas som en fråga om reception, således om 
hur tryckta vistexter upptagits och spridits av flitigt skrivande visboksägare. 

7 Främsta arbetet om skillingtryckens melodihänvisningar är Margareta Jersilds musikvetenskap-
liga doktorsavhandling från 1975.
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Receptionsperspektivet är vanligt i konstmusikstudier, där forskaren följer hur 
tonsättares verk framförts och uppfattats. Det är mindre vanligt – men lika in-
tressant – i arbeten om folkliga visors spridning (jfr Olrog 2011 s. 45 ff.). Hur 
visor vandrat från tryck via handskrivna visböcker till en sånglig praktik är i 
högsta grad ett givande perspektiv för den som söker kunskap om den folkliga 
vissångens vägar. Eftersom skillingtryck från och med början på 1800-talet i 
regel anger tryckår och många handskrivna visböcker har daterade avskrifter, 
kan vistexters spridning i bästa fall följas tidsmässigt. 

Ett källkritiskt problem med receptionsstudier i detta sammanhang är dock 
att ingen kan veta om visboksskrivaren verkligen suttit med ett skillingtryck 
framför sig, fastän den avskrivna visan uppvisar alla tecken på att vara hämtad 
från ett tryck. Han eller hon kan lika gärna ha skrivit av vistexten ur en annan 
visbok, vars ägare skrivit av ett tryck. Eller också kan avskriften ur trycket ha 
skett flera led tillbaka och den ursprungliga källtexten (för att använda översätt-
ningsforskningens terminologi) därför ha varit okänd för den skrivare, vars vis-
bok forskaren studerar. Det direkta sambandet mellan den tryckta texten och 
den handskrivna är därför i många fall obekant, vilket gör kunskapen om visans 
spridning mindre tydlig – och receptionsperspektivet diskutabelt.

Även om detta källkritiska problem kan övervinnas eller till och med bortses 
ifrån, finns en essentiell problematik i användningen av konstmusikforskning-
ens receptionsmodell. Outtalat finns i studiet av spridning och mottagande av 
tonsättares verk en skillnad mellan produktion och reproduktion, där receptio-
nen handlar om det sistnämnda. För produktionen svarar tonsättaren. De som 
uppfört det specifika verket har – lätt överdrivet – reproducerat tonsättarens in-
tentioner, ett tänkande som kan rymma en hierarkisk relation mellan parterna. 
Ett övertagande av det synsättet riskerar att förminska visboksskrivarnas insat-
ser och därmed göra avskrivandet till en alltigenom osjälvständig syssla. För 
att förstå visboksskrivarna, deras tänkande och handlande, är det motiverat att 
betrakta dem som skapande individer och deras skrivande som kreativa hand-
lingar (jfr Edlund 2007 s. 184 f., 2008 s. 59 ff.). Den tryckta vistexten represen-
terar förvisso ett produktivt led som textförfattaren stått för, men det finns för 
den skull ingen anledning att blunda för det skapande inslaget hos visboksskri-
varna. Eller mer principiellt uttryckt: »The issue [of creativity in music] cannot 
be reduced to one of choosing either production or reception. Rather, both
count in any analysis of creativity» (Toynbee 2003 s. 103). Populärmusikforsk-
ningen talar följaktligen numera om människors mångsidiga umgänge med 
musiken som productive practices, i stället för om osjälvständig musikkon-
sumtion, vilket i regel var fallet tidigare.8 Redan visboksskrivarens val av en 
viss text representerar en överlagd handling. Skrivandet har i och för sig skett 
slaviskt för att texten skulle bli korrekt överförd, men dispositionen av boksi-
dorna och placeringen av texten har bokägaren styrt över, för att inte tala om 
de dekorationer och de kommentarer som kan finnas intill de kopierade texter-

8 Om begreppet productive practice, se Laughey 2006 s. 90 med där förtecknade referenser.
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na (jfr Sandgren 2013 s. 58 f.). Detta gör det befogat att också tänka på vis-
boksskrivandet som ett produktivt led, även om det rör sig om ett annat slag än 
textförfattarens insats (jfr Ternhag 2013 s. 132 f.).

Beskrivning av relationen mellan texter i skillingtryck och visböckers texter 
som en fråga om reception är sammanfattningsvis inte helt rättvisande. I många 
fall är receptionsperspektivet utan tvekan både rätt och fruktbart, dvs. när det 

De flesta handskrivna visböcker liknar varandra. Visorna står efter varandra i en följd som speglar 
bokens användning – och bokägarens livshistoria. Varje visavskrift inleds med visans titel, varpå 
följer den egentliga vistexten. Ibland har visboksägaren datum och plats för avskriften, uppgifter 
som fäster skrivhändelsen vid en tid och ett rum. Mera sällan har avskrivaren antecknat varifrån 
vistexten är hämtad. – Sida ur en visbok skriven av Josef Winberg (Svenskt visarkivs kopiesam-
ling, acc. nr Gotl V 35).
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verkligen framgår att en skrivare suttit med ett skillingtryck framför sig, men 
det är som sagt inte hela sanningen. En väsentlig invändning – utöver dem som 
nyss presenterats – är att relationen enligt receptionsmodellen bara uppfattas gå 
i en riktning: från skillingtryck till handskriven visbok. Detta är emellertid ett 
begränsande synsätt som inte bidrar till en nyansrik förståelse av hur texter i 
skillingtryck och handskrivna visböcker står i relation till varandra.

För det första har – som redan påpekats – många ursprungligen tryckta texter 
vandrat mellan visböcker.9 Ibland har visboksägarna varit medvetna om att den 
ursprungliga källtexten funnits i ett tryck, andra gånger, förmodligen oftast, har 
skrivarna kopierat en viss text ur en annan visbok utan att veta något om att 
denna text från början skrivits av ur ett skillingtryck. Måltexten, således av-
skriften, har i nästa led blivit en källtext som strax gett upphov till en annan 
måltext. Och så kan skrivkedjan ha utvecklats i många led, utan att skrivarna 
haft kännedom om vad som skett vare sig före eller efter hans eller hennes ak-
tiva skrivhandling. Den ursprungligen tryckta vistexten har levt sitt eget liv i 
handskriven form, i regel i oförändrat skick, om man ser till textens utform-
ning. Den omständigheten kan skymmas av ett receptionstänkande som bara 
intresserar sig för en påtaglig relation mellan text i skillingtryck och visbok-
stext. 

Den andra och viktigaste invändningen mot en okritisk tillämpning av ett re-
ceptionsperspektiv handlar om att texter i skillingtryck och visböckernas texter 
måste betraktas som ett system, där båda sfärerna stått i ömsesidig förbindelse 
med varandra. Det finns gott om exempel på traditionella visor i cirkulation 
som spekulerande boktryckare lagt in i skillingtryck. Sådana visor kunde före-
komma i handskrivna visböcker, innan de kom i tryck. »Herr Peders sjöresa», 
»Pigan som trampade på brödet» och »Älskaren i gluggen» är talande exempel 
ur högen av kända visor (Jansson 1999; Gunnarsson 2004, 2007). Den krono-
logiska ordningen behövde alltså inte alltid vara skillingtryck som följdes av 
avskrifter. Visor kunde först förekomma i handskrivet skick, innan de kom i 
tryck. Tryck av visor i redan existerande cirkulation kunde förstås skrivas av i 
en visbok. En viss visa kan därför ha cirkulerat i omväxlande tryckt, handskriv-
en och inte minst muntlig gestalt. Detta komplicerande, men alltså verkliga för-
hållande går utanför ett strikt receptionstänkande.10 

I själva verket bildar skillingtryckens vistexter och visböckernas ett system, 
där enskilda texter kan ha korsat gränsen mellan tryckt och handskrivet flera 
gånger. De ursprungligen tryckta texternas cirkulation i handskrivna visböcker, 
nyss nämnd, ingår också i bilden. Och dessutom är det en realitet att tryckeri-
erna inför ett planerat skillingtryck kunde ta en vistext från ett existerande 

9 Danielson 2008 beskriver tillkomsten av en samling visböcker från beredskapsåren under andra 
världskriget. Böckerna skrevs av kamrater som hämtade texter ur varandras visböcker. 
10 Jfr historikern Robert Darntons redogörelse för nyheters spridning i Paris kring 1750. Darnton 
beskriver hur nyheter »circulated through several media and by different modes – oral, manu-
script, and print» (Darnton 2000 s. 4). De tryck som förmedlade nyheter anger Darnton som 
broadsides, dvs. samma slags tryck som på svenska kallas skillingtryck.
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tryck: en tidning, en bok eller annan trycksak från den egna officinen (Enefalk 
2013 s. 75 f.). Julia Kristevas mycket spridda begrepp intertextualitet, som vill 
beskriva hur enskilda textförekomster står i förbindelse med varandra, passar 
ovanligt bra i sammanhanget. Vistexter som gått från tryck till handskrift eller 
ibland tvärtom bildar en förklarande väv som gör förekomsten av en viss text i 
en viss form till något intressantare än sig själv. Det är textens plats i väven, 
dess relation till andra likalydande texter, tryckta som handskrivna, som ger 
djupare mening åt dess förekomst i ett skillingtryck eller en visbok. Den ned-
slående sanningen är emellertid att en sådan väv sällan går att rekonstruera i det 
enskilda fallet, eftersom textkedjorna är osynliga. Det existerar således ingen 
manifest intertextualitet (Fairclough 1992 s. 117). Men förståelsen för ett visst 
textbelägg måste ändå utgå ifrån att textfyndet har förbindelser till tidigare 
existenser av mer eller mindre likalydande texter – och dessutom själv kan ha 
gett upphov till sådana förbindelser.11

Systemet med cirkulerande vistexter byggde på en ingående kännedom om 
skillingtrycksköparnas preferenser hos boktryckarna (och deras beställare), 
men också på köparnas förvissning om att tryckerierna producerade vistryck av 
intresse.12 Det fanns kort sagt en koherens mellan producent- och konsument-
leden som höll igång systemet, dvs. möjliggjorde att skillingtryck med för kö-
parna intressant innehåll kom ut på marknaden. Vad gäller köparna av vistexter 
i skillingtryck skulle man kunna tala om en smakgemenskap eller om deras pre-
ferenser som uttryck för en smakkultur – eller egentligen ett flertal sådana, un-
gefär som dagens populärmusikmarknad är uppdelad i flera delkulturer.13 Om 
boktryckarna delade denna gemenskap kan diskuteras, men de var i alla fall 
förtrogna med den. I nästa led fanns visboksägarna som ivrigt väntade på att ta 
del av skillingtryckens vistexter. Deras tillförsikt om att trycken verkligen 
innehöll skrivvärda texter bidrog också till att hålla i gång systemet, detta ge-
nom att skillingtryckens köpare på så sätt fick bekräftelse på att inhandlade 
tryck var eftertraktade. Det nära förhållandet mellan producenter, köpare och 
eventuella avskrivare utgjorde grunden för fortsatt produktion av tryck och för 
fortsatt intresse för nya tryck. 

En syn på relationen mellan skillingtryckens vistexter och texter i handskriv-
na visböcker som ingående i ett system gör sammanfattningsvis att dynamiken 
framträder bättre än i en receptionsmodell. Det fanns en ömsesidighet som 
gjorde cirkulationen av texter möjlig och som successivt också utvecklade re-
pertoaren.

11 Melodierna är som nämnts frånvarande i denna text, men det bör ändå nämnas att de intertextu-
ella relationerna har en direkt motsvarighet i melodiernas komplicerade släktskap. I Margareta 
Jersilds avhandling om skillingtryckens melodihänvisningar finns »trädstrukturer» som explicit 
visar hur melodier vandrat mellan texter och texter mellan melodier (Jersild 1975 s. 178 ff.). Jfr 
också Jersilds bidrag i denna antologi.
12 Detta beskrivs ur skillingtrycksproducenternas perspektiv i Danielsons bidrag i denna antologi.
13 Jfr Gans 1974 s. 10. Smakkultur (taste culture), ett begrepp från populärmusikforskningen, be-
skrivs som »audience segment which shares several background traits».



142 Gunnar Ternhag

Hur har ägare av handskrivna visböcker inkluderat skil-
lingtryckens texter?
Låt oss inledningsvis föreställa oss en scen med en ung kvinna, sittande en 
kväll vid köksbordet. Hon bor i en liten stad på några mils avstånd från den by 
där hon är uppväxt. Den här kvällen är hon ledig från sysslorna som piga, det 
arbete som fått henne att lämna barndomsmiljön. Framför henne ligger i detta 
ögonblick en skrivbok. I handen har hon en penna. Skrivboken använder hon 
framför allt för att samla texter till visor. Hon har stort intresse för visor och 
vissång, och vill gärna bygga upp ett textförråd som hon lätt kan plocka fram 
och sjunga ur. 

Vid det här tillfället har hon tillgång till ett åttasidigt tryck som hon fått låna 
av en god vän. Den lilla trycksaken fick hon häromkvällen se hemma hos vän-
nen och kunde snabbt konstatera att trycket innehöll fyra vistexter. Två av dem 
fastnade vår visboksägare för och ville skriva av för att kunna lära sig sjunga 
dem. Tryckets ägare lånade utan att tveka ut sitt inköp. Det är i korta ordalag 
bakgrunden till den fiktiva scenen som vi nu fryser för att kunna diskutera vis-
boksägarens tankar och följderna av hennes skrivstund.

Om vi försiktigt tar boken från bordet och läser det som kvinnan nyss skrev, 
kan vi konstatera att avskriften är samvetsgrant gjord. Avskriften inleds med 
den rubrik som på trycksidan står över vistexten. För att efterlikna rubriken har 
hon använt tryckbokstäver och för tydlighetens skull också dragit ett streck un-
der texten. Den egentliga texten i visboken överensstämmer – så när som på 
några felstavningar och några överhoppade ord – med skillingtryckets text. 
Den unga skrivaren har också överfört tryckets numrering av stroferna. Där-
emot är radbytena annorlunda, beroende på att kvinnan av utrymmesskäl har 
varit tvungen att dela upp många rader som i trycket saknar radbyten. Skilling-
tryckets titelsida med sin presentation av innehåll, officin och tryckår har hon 
inte tagit med, vilket inte är svårt att förstå anledningen till.

Bara vårt vittnesmål om att den skrivande kvinnan haft ett skillingtryck 
framför sig kan styrka att avskriften gjorts med en tryckt förlaga (källtext). Av-
skriften i sig själv (måltexten) avslöjar ingenting om den förutsättningen. Utan 
kännedom om själva skrivsituationen skulle en läsare lika gärna kunna tro att 
källtexten funnits i en annan visbok eller för den skull i ett annat tryck. Den 
skrivande kvinnan – och många andra visboksskrivare med henne – har inte no-
terat vilken källtext som använts. Den upplysningen har uppenbarligen inte va-
rit viktig att fästa i skrift för merparten av dem som ägnat sig åt att skapa per-
sonliga samlingar av vistexter (jfr Ternhag 2013 s. 120). Uppgiften var i alla 
fall oviktig för den sångaktivitet som i regel följde på avskrivandet och där vi-
sans ursprungligen tryckta text stod i centrum. 

Även om källtexternas ursprung vanligtvis inte skrevs in i visböcker, är det 
lätt att föreställa sig att textsamlingarna var laddade med minnen för böckernas 
ägare. En jämförelse med autografsamlingar ligger nära till hands (jfr Brusila 
2009 s. 37 ff.). I båda fallen utgjorde skriften avtryck av händer som gått över 
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papperet vid särskilda tillfällen. Avskrifterna representerade en viss situation, 
i regel nära förknippad med vissa människor. Eftersom många skrivare fyllde 
sina visböcker som unga vuxna, stod skrivminnena ofta för viktiga händelser i 
vuxenblivandet. Böckerna kan ur detta perspektiv jämställas med de s.k. poe-
sialbum som framför allt flickor lät vänner fylla med texter (se Henriksson 
2007). Avskrifterna var ett slags souvenirer som bara skrivaren kunde uppfatta, 
souvenirer med starka minnesband till skrivhandlingarnas tid och rum. Att 
källtexternas ursprung saknas i bevarade visböcker betyder följaktligen inte att 
minnet av skrivsituationen var oviktigt för böckernas ägare. 

Det har förstås funnits visboksskrivare som tänkt annorlunda och som mer 
eller mindre systematiskt noterat vilka källtexter de haft framför sig vid avskri-
vandet. En sådan är Karl Martinsson (1882–1955) från Skofteby utanför Lid-
köping, som från 1904 till 1925 fyllde inte mindre än tio anteckningsböcker 
med vistexter och dikter, därtill en bok med register över textböckernas inne-
håll.14 Redan dessa uppgifter berättar att Martinsson var en ovanlig skrivare. 

14 Karl Martinssons samling med visböcker behandlas i Ternhag 2011.

Anders Zorn, Den nya visan, 1903, etsning A 171, Zornmuseet, Mora. – Zorns etsning visar med 
realism en scen som ger viss uppfattning om hur den vardagliga vissången kunde gå till. Tre unga 
flickor är samlade kring en vistext, en av dem ackompanjerar på gitarr. Vistexten kan vara ett skil-
lingtryck eller en handskriven visbok – konstnären har undvikit att återge detaljer. Bladets titel, 
Den nya visan, syftar inte på att visan var nyskriven; den var en ny bekantskap för de sjungande 
flickorna. Antingen var skillingtrycket nyinköpt eller så var vistexten nyligen inskriven i boken. 
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Till det ovanliga med honom hör också att han invid nästan alla avskrifter an-
tecknade var han hade funnit källtexten. Av dessa uppgifter framgår att Mar-
tinsson använt sig av tidningar, tidskrifter i olika ämnen, tryckta visböcker, lo-
kalrevyers manuskript, något skillingtryck och mycket annat. Variationen är 
stor och avslöjar framför allt Karl Martinsson som en stor läsare. Man skulle 
kunna säga att källtexternas ursprung var oviktiga för Martinsson – på den 
punkten var han inte systematisk. Han skrev av vistexter och dikter varhelst han 
hittade en text av värde. Texten var viktigare än det sammanhang som den in-
gick i. 

Det sistnämnda kan överföras till många av de skrivare som framställt arki-
vens bevarade visböcker. Det var den enskilda texten som fångade skrivarnas 
uppmärksamhet. Om källtexten fanns i tryck eller i handskrift spelade mindre 
roll. Om uppgiften om textens ursprung hade varit väsentlig att kommunicera 
på ett tydligt sätt, hade fler i likhet med Karl Martinsson antecknat varifrån de 
hämtade sina textfynd.

Vi återgår för en stund till den fiktiva scenen med den skrivande unga kvin-
nan. Hon sitter alltså med ett skillingtryck framför sig, för övrigt ett begrepp 
som hon inte känner till. Synen ger oss anledning att undra varför hon trots allt 
valt att skriva av detta tryck. Vi passar på att vidga frågan till att handla om var-
för texter i skillingtryck kunde vara källtexter för många skrivande visboks-
ägare. Vari låg deras värde? En vaken visboksägare kunde trots allt hitta skriv-
värda texter på andra håll, kanske på närmare håll. 

Två omständigheter gjorde texter i skillingtryck attraktiva som källtexter för 
skrivande visboksägare. Den första kan kallas den tryckta textens auktoritet. 
Det låg alldeles säkert ett särskilt värde i att sitta med en tryckt källtext framför 
sig. För människor som inte hade vardagligt umgänge med tryckta texter inne-
bar mötet med en tryckt vistext något särskilt. I tryckt form hade texten en 
tyngd som nog kunde övertyga mången visboksägare. Trycket som sådant hade 
också en nimbus av modernitet, eftersom det producerats med modern teknik, 
därtill i en stad, närliggande eller ej – ungefär den känsla som en tonåring före 
nätmusikens tid kunde uppleva när han eller hon kom över den utländska ido-
lens senaste lp eller cd och kunde hålla den eftertraktade utgåvan i sina händer. 

Det andra delsvaret handlar om visboksägarnas förvissning om att trycken 
innehöll vistexter i tiden. Producenterna levde, som nämnts strax ovan, på sin 
ingående kännedom om kundkretsens smak och de kunde därför förse köparna 
– och i nästa led visboksägarna – med attraktiva vistexter. Det system som höll 
i gång cirkulationen av vistexter mellan skillingtryck och visböcker – och för-
stås vissång – innebar att aktuella texter fortlöpande nådde människor med in-
tresse för visor och vissång. Den visboksägare som letade efter nymodiga visor 
kunde därför vara mer eller mindre säker på att sådana fanns i skillingtryck som 
var nya på marknaden. Skillingtrycken var kort sagt tillförlitliga leverantörer 
av visor på modet, precis som schlagerhäftena lite senare var. 

Båda dessa omständigheter bidrog alltså till skillingtryckens attraktivitet hos 
ägare av visböcker, således också hos vår påhittade unga kvinna. Dragnings-
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kraften kunde säkert finnas kvar, åtminstone delvis, om en visboksskrivare fick 
veta att en text i en väns visbok hade en skillingtryckstext som källtext. En så-
dan avskrift med omedelbar närhet till de tryckta orden hamnade lätt i nästa vis-
bok – som nämnts utan att det tryckta ursprunget vanligtvis angavs. 

Det kunde naturligtvis hända att en visboksägare skrev av en text utan att 
vara medveten om att källtexten var en avskrift av ett tryck eller att en tryckt 
källtext fanns i ledet bortom den källtext som låg framför skrivaren. Förekoms-
ten av en vistext avskriven ur ett skillingtryck avslöjar dessvärre sällan om skri-
varen varit medveten om den tryckta förlagan eller inte. 

Vad hände närmare bestämt när en vistext i skillingtryck skrevs av i en an-
teckningsbok? Två följder är värda att lyfta fram: 

Den första handlar om att vistexten med handkraft förflyttades från en all-
män sfär till en privat. Texten – och visan – domesticerades (jfr Ternhag 2013 
s. 134). Källtexten fanns i ett tryck som framställts till försäljning i en viss upp-
laga. Detta tryck spreds och nådde ett antal köpare som i sin tur kunde dela in-
köpet med andra. Ett visst exemplar – ibland flera – skrevs av i visböcker som 
i kontrast till skillingtrycken var både unika och redan från början privata. Av-
skriften gjorde därmed vistexten till en personlig tillgång för bokägaren, fastän 
texten ordagrant överensstämde med trycket. Visboksägaren förfogade över 
den avskrivna texten – och kunde välja mellan att behålla den för sig själv eller 
dela den med sina vänner. I avskrivet skick blev vistexten kort sagt bokägarens 
egendom, något som bekräftades av att texten var formad av den egna handsti-
len. Man kan till och med betrakta hela avskriften som ett slags signering. Vissa 
vistexter kunde bli kära ägodelar som bokägaren återkom till gång på gång – 
och i vissa fall till och med associerades med. Domesticeringen av en från bör-
jan spridd text kunde med andra ord gå långt in i personligheten.

Den andra följden var det kontextbyte som avskrivandet medförde. I skilling-
trycket stod källtexten tillsammans andra vistexter, vilka gav den aktuella tex-
ten ett visst sammanhang som i sin tur påverkade hur texten uppfattades av lä-
saren – och sångaren. I visboken kom den avskrivna texten i en helt ny textlig 
omgivning, något som bidrog till att ge vistexten en ny mening. Om skilling-
trycksproducenten hade en särskild tanke med sammanställningen av vistexter, 
förde visboksägaren med sin avskrift in vistexten i en annan kontext, där skri-
varens smak och livsvärld var styrande. Det innebar att en avskriven text kunde 
föregås respektive följas av texter som låg långt ifrån skillingtryckets övriga 
nummer. En vistext ur ett skillingtryck med enbart kärleksvisor kunde i en vis-
bok placeras mellan en burlesk skämtvisa och en bitsk revytext – bara för att ge 
ett exempel. I visboken kunde avskriften till följd därav ses ur ett nytt perspek-
tiv, vilket förstås påverkade skrivarens uppfattning om visan. Kontextbytet är 
för övrigt nära knutet till domesticeringen eller – rättare sagt – kontextbytet är 
en aspekt av domesticeringen. 

Den skrivande kvinnan vid köksbordet i vår tänkta scen är visserligen bara 
ett fiktivt exempel men kan ändå berätta något som ger ett visst svar på avsnit-
tets fråga. Hon skrev gärna av några texter ur trycket, framför allt för att texter-
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na – och visorna – tilltalade henne. Men också, till viss del, för att de stod i ett 
tryck. Hennes avskrift berättar dock inte att källtexten var tryckt. Källtextens 
ursprung var viktigt för henne men behövde ändå inte fästas på pränt. Hon min-
des likväl vad som legat framför henne, liksom hon mindes skrivtillfället ifrå-
ga. Med avskriften i anteckningsboken var visan i någon mening hennes. Och 
den stod tillsammans med andra vistexter som alla förenades av att vara utvalda 
av henne. 

Till slut
Vistexter har vandrat från skillingtryck till handskrivna visböcker, men också 
den motsatta vägen, liksom från tryck till tryck och från visbok till visbok. Och 
i bilden av dessa förflyttningar ingår också att texten och dess melodi kan ha 
tagit muntlig gestalt. Så kan i korthet systemet med cirkulerande vistexter be-
skrivas. Förståelse för en viss textförekomst (eller ett textbelägg) fordrar egent-
ligen kännedom om den kedja av textförekomster som det aktuella belägget in-
går i. 

Ägare av handskrivna visböcker har sällan antecknat varifrån en viss avskrift 
har hämtats. Det framgår alltså inte av boken om ett skillingtryck legat framför 
skrivaren. Ändå måste man räkna med att tryckta vistexter var attraktiva för 
dem som samlade texter i anteckningsböcker, bl.a. för att trycken ägt en viss 
auktoritet. 

Relationen mellan vistexter i skillingtryck och de handskrivna visböckernas 
innehåll har här diskuterats utan egentligt stöd av empiriskt grundade undersök-
ningar – helt enkelt för att sådana studier saknas. När väl undersökningar i ämnet 
gjorts, kommer resonemangen att bli mer utvecklade och mer nyanserade. Och i 
bästa fall lockar läsningen av denna text till den sortens behövliga studier.

Litteratur
Brusila, Johannes, 2009: Musik som ting. Musikens materiella manifestationer i belys-

ning av historiska instrument, fonogram och minnesböcker. I: Musiikki. 2/2009. 
S. 6–50.

Danielson, Eva, 1981. »Visan författad, satt och gjuten av Chronwall». Om Svenska 
visförlaget och bröderna Chronwall. I: Sumlen. Årsbok för vis- och folkmusik-
forsking. S. 110–146.

— 1997: Skillingtryck. Eller hur man säljer visor med mördande reklam. I: Märta Ram-
sten & Lena Roth (red.), Visa i Värend. Stockholm. S. 41–48.

— 2008: Någonstans i Sverige. Några soldatvisböcker från beredskapstiden. I: Gunnar 
Ternhag (red.), Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Uppsala. (Acta 
Academiae Regiae Gustavi Adolphi 105.) S. 69–80. 

Darnton, Robert, 2000: An Early Information Society. News and Media in Eight-
eenth-Century Paris. I: The American Historical Review, vol. 105, No 1. S. 1–35.



Skillingtryck och handskrivna visböcker 147

Edlund, Ann-Catrine, 2007: Ett rum för dagen. En studie av två kvinnors dagboksskri-
vande i norrländsk jordbruksmiljö. Umeå. (Kulturens frontlinjer. Skrifter från forsk-
ningsprogrammet Kulturgräns Norr. Nr 53.)

— 2008. Visboken – en deltagare i flera skriftpraktiker. I: Gunnar Ternhag (red.), Sam-
lade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Uppsala. (Acta Academiae Regiae 
Gustavi Adolphi 105.) S. 51–68.

Enefalk, Hanna, 2013: Skillingtryck! Historien om 1800-talets försvunna massmedium. 
Uppsala. (Opuscula Historica Upsaliensia 51.)

Espeland, Velle, 2008: Visefugger og slagerbøker i Norge. I: Gunnar Ternhag (red.), 
Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Uppsala. (Acta Academiae Re-
giae Gustavi Adolphi 105.) S. 187–198.

Fairclough, Norman, 1992: Discourse and social change. Cambridge.
Gans, Herbert J., 1974: Popular culture and high culture. An analysis and evaluation of 

taste. New York.
Gunnarsson, Ulrika, 2004: Med sorgsen ton jag sjunga vill/Flickan (pigan) som trampa-

de på brödet. I: Noterat. Svenskt visarkiv. 12. S. 94–96.
— 2007: Älskaren i gluggen. I: Noterat. Svenskt visarkiv. 15. S. 143–135??.
Henriksson, Blanka, 2007: »Var trogen i allt.» Den goda kvinnan som konstruktion i 

svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800–1980. Diss. Åbo.
Jansson, Sven-Bertil, 1999: Herr Peders sjöresa. I: Noterat. Svenskt visarkiv. 7. S. 98–

100.
Jersild, Margareta, 1975: Skillingtryck. Studier i svensk folklig vissång före 1800. Diss. 

Uppsala.
Koudal, Jens Henrik, 2008: Stand, kærlighed og nation i to håndskrevne visebøger fra 

1840´erne. I: Gunnar Ternhag (red.), Samlade visor. Perspektiv på handskrivna vis-
böcker. Uppsala. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 105.) S. 81–118.

Laughey, Dan, 2006: Music & youth culture. Edinburgh.
Neilands, Colin, 1991: The broadside legacy. An examination of the impact of broad-

side ballads on the Irish oral song tradition. I: María Herrera-Sobek (ed.), Gender 
and print culture. New perspectives on international ballad studies. Freiburg. S. 117–
128.

Nilsson, Anna, 2012: Lyckans betydelser. Sekularisering, sensibilisering och indivi-
dualisering i svenska skillingtryck 1750–1850. Diss. Höör.

Nordström, Annika, 1996: »Den lille röe skomakarn i Haga». Alfred Lidholms skilling-
tryck från Göteborg 1885–1910. I: Håkan Andréasson (red.), Vardag som vetenskap. 
Göteborg. (Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige 22). S. 257–281.

Olrog, Ulf Peder, 2011: Studier i folkets visor. Utgivna och kommenterade av Mathias 
Boström, Märta Ramsten & Karin Strand. Stockholm. (Skrifter utgivna av Svenskt 
visarkiv 31.)

Piø, Iørn, 1974: Julius Strandbergs skillingsviseproduktion 1861–1903. I: Folk og kul-
tur. Årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab. S. 17–49.

— 1994: Visemageren. 1800-tallets skillingsvisekonge Julius Strandberg. Vedbæk.
Ranius, Allan, 1994: Skillingtryck i Linköping. Förteckning över tryck 1671–1918. Lin-

köping.
Sandgren, Patrik, 2013: Liv och tid i en handskriven visbok. I: ETN. LUF. Lund. (Et-

nologisk skriftserie 2013:8.) S. 54–64.
Strand, Karin, 2008: På pränt och mellan raderna. Perspektiv på en handskriven »schla-

gerbok». I: Gunnar Ternhag (red.), Samlade visor. Perspektiv på handskrivna vis-
böcker. Uppsala. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 105.) S. 221–236.

Ternhag, Gunnar, 1997: Vad säger Daniel Hanssons visbok? Noterat. Svenskt visarkiv. 
4. S. 83–103.



148 Gunnar Ternhag

— (red.), 2008: Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Uppsala. (Acta 
Academiae Regiae Gustavi Adolphi 105.)

— 2011: »Att samla musik». Musikvetenskapliga texter. I: Jacob Derkert (red.), Fest-
skrift Holger Larsen. Stockholm. (Studier i musikvetenskap 21.) S. 156–173.

— 2013: Till vissamlandets försvar eller Att skriva visor för livet. I: Ann-Catrine Ed-
lund & Susanne Haugen (red.), Människor som skriver. Perspektiv på vardagligt 
skriftbruk och identitet. Umeå. (Nordliga studier 4/Vardagligt skriftbruk 2.) S. 115–
137.

Thomson, Robert S., 1974: The development of the broadside ballad trade and its influ-
ences upon the transmission of English folksongs. Diss. Cambridge. 

Toynbee, Jason, 2003: Music, culture, and creativity. I: Martin Clayton et al. (eds.), The 
cultural study of music. A critical introduction. New York & London. S. 102–112.


	Skillingtryck och handskrivna visböcker
	Två frågor om vistexters vandringar
	Hur kan relationen mellan skillingtryckens vistexter och de handskrivna visböckernas texter beskrivas?
	Hur har ägare av handskrivna visböcker inkluderat skillingtryckens texter?
	Till slut
	Litteratur

	Brusila, Johannes, 2009: Musik som ting. Musikens materiella manifestationer i belysning av historiska instrument, fonogram och minnesböcker. I: Musiikki. 2/2009. S. 6–50.
	Danielson, Eva, 1981. »Visan författad, satt och gjuten av Chronwall». Om Svenska visförlaget och bröderna Chronwall. I: Sumlen. Årsbok för vis- och folkmusikforsking. S. 110–146.
	— 1997: Skillingtryck. Eller hur man säljer visor med mördande reklam. I: Märta Ramsten & Lena Roth (red.), Visa i Värend. Stockholm. S. 41–48.
	— 2008: Någonstans i Sverige. Några soldatvisböcker från beredskapstiden. I: Gunnar Ternhag (red.), Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Uppsala. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 105.) S. 69–80.
	Darnton, Robert, 2000: An Early Information Society. News and Media in Eighteenth-Century Paris. I: The American Historical Review, vol. 105, No 1. S. 1–35.
	Edlund, Ann-Catrine, 2007: Ett rum för dagen. En studie av två kvinnors dagboksskrivande i norrländsk jordbruksmiljö. Umeå. (Kulturens frontlinjer. Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns Norr. Nr 53.)
	— 2008. Visboken – en deltagare i flera skriftpraktiker. I: Gunnar Ternhag (red.), Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Uppsala. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 105.) S. 51–68.
	Enefalk, Hanna, 2013: Skillingtryck! Historien om 1800-talets försvunna massmedium. Uppsala. (Opuscula Historica Upsaliensia 51.)
	Espeland, Velle, 2008: Visefugger og slagerbøker i Norge. I: Gunnar Ternhag (red.), Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Uppsala. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 105.) S. 187–198.
	Fairclough, Norman, 1992: Discourse and social change. Cambridge.
	Gans, Herbert J., 1974: Popular culture and high culture. An analysis and evaluation of taste. New York.
	Gunnarsson, Ulrika, 2004: Med sorgsen ton jag sjunga vill/Flickan (pigan) som trampade på brödet. I: Noterat. Svenskt visarkiv. 12. S. 94–96.
	— 2007: Älskaren i gluggen. I: Noterat. Svenskt visarkiv. 15. S. 143–135??.
	Henriksson, Blanka, 2007: »Var trogen i allt.» Den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800–1980. Diss. Åbo.
	Jansson, Sven-Bertil, 1999: Herr Peders sjöresa. I: Noterat. Svenskt visarkiv. 7. S. 98– 100.
	Jersild, Margareta, 1975: Skillingtryck. Studier i svensk folklig vissång före 1800. Diss. Uppsala.
	Koudal, Jens Henrik, 2008: Stand, kærlighed og nation i to håndskrevne visebøger fra 1840´erne. I: Gunnar Ternhag (red.), Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Uppsala. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 105.) S. 81–118.
	Laughey, Dan, 2006: Music & youth culture. Edinburgh.
	Neilands, Colin, 1991: The broadside legacy. An examination of the impact of broadside ballads on the Irish oral song tradition. I: María Herrera-Sobek (ed.), Gender and print culture. New perspectives on international ballad studies. Freiburg. S. 1...
	Nilsson, Anna, 2012: Lyckans betydelser. Sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750–1850. Diss. Höör.
	Nordström, Annika, 1996: »Den lille röe skomakarn i Haga». Alfred Lidholms skillingtryck från Göteborg 1885–1910. I: Håkan Andréasson (red.), Vardag som vetenskap. Göteborg. (Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige 22). S. 25...
	Olrog, Ulf Peder, 2011: Studier i folkets visor. Utgivna och kommenterade av Mathias Boström, Märta Ramsten & Karin Strand. Stockholm. (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 31.)
	Piø, Iørn, 1974: Julius Strandbergs skillingsviseproduktion 1861–1903. I: Folk og kultur. Årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab. S. 17–49.
	— 1994: Visemageren. 1800-tallets skillingsvisekonge Julius Strandberg. Vedbæk.
	Ranius, Allan, 1994: Skillingtryck i Linköping. Förteckning över tryck 1671–1918. Linköping.
	Sandgren, Patrik, 2013: Liv och tid i en handskriven visbok. I: ETN. LUF. Lund. (Etnologisk skriftserie 2013:8.) S. 54–64.
	Strand, Karin, 2008: På pränt och mellan raderna. Perspektiv på en handskriven »schlagerbok». I: Gunnar Ternhag (red.), Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Uppsala. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 105.) S. 221–236.
	Ternhag, Gunnar, 1997: Vad säger Daniel Hanssons visbok? Noterat. Svenskt visarkiv. 4. S. 83–103.
	— (red.), 2008: Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Uppsala. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 105.)
	— 2011: »Att samla musik». Musikvetenskapliga texter. I: Jacob Derkert (red.), Festskrift Holger Larsen. Stockholm. (Studier i musikvetenskap 21.) S. 156–173.
	— 2013: Till vissamlandets försvar eller Att skriva visor för livet. I: Ann-Catrine Edlund & Susanne Haugen (red.), Människor som skriver. Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet. Umeå. (Nordliga studier 4/Vardagligt skriftbruk 2.) S...
	Thomson, Robert S., 1974: The development of the broadside ballad trade and its influences upon the transmission of English folksongs. Diss. Cambridge.
	Toynbee, Jason, 2003: Music, culture, and creativity. I: Martin Clayton et al. (eds.), The cultural study of music. A critical introduction. New York & London. S. 102–112.

