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Vokal folkemusikk

av Olav Sæta (2004)

Denne artikkelen er ment som et supplement til, og et rammeverk for,
vokalmaterialet som presenteres ved uka p̊a Ole Bull Akademiet og i øvrig
undervisning i folkemusikk p̊a bachelor-niv̊a ved IMV i perioden 2004-
2010. Framstillinga er derfor generell og temarettet, uten presentasjon av
enkeltutøvere eller detaljstudium av konkret lydmateriale.

En moderne konsertsjanger. . .

Vokal folkemusikk (ogs̊a kalt folkesang eller kveding), slik den brukes og
presenteres offentlig i dag, framst̊ar som en egen karakteristisk musikalsk
sjanger, med atskillige særtrekk i tekstlig innhold og musikalske former,
og framfor alt i musikalsk stil.

I et første møte med slik musikk reagerer en gjerne p̊a spesielle idealer
innen stemmebruk (klang), betoning av lyder (konsonant/vokal), frase-
ring, ornamentikk, rytme og tonalitet, som gir denne vokalmusikken en
stilmessig identitet, og skiller den fra andre stiler og syngemåter innen
andre sjangre som klassisk musikk, jazz, rock og populærmusikk.

Til godt inn p̊a 1900-tallet var denne vokale sjangeren lite framført
offentlig, og var følgelig lite kjent for et bredere publikum. Den var gjerne
bare dyrket i �innvidde� kretser innen det organiserte bevaringsarbeidet
for folkemusikken. Og utad ble den mest presentert p̊a kappleiker (stevner)
eller i egne folkemusikkprogram i NRK fra 1930-tallet.

Men særlig fra 1970-80-tall og framover har sjangeren i økende grad
blitt en vanlig del av et musikalsk mangfold i det offentlige musikkliv. Den
presenteres bredere i medier, p̊a konserter og festivaler, den er en sjanger i
vekst i musikkindustrien, og det arbeides organisert for å styrke sjangeren
og profilere dens utøvere.

I dag gis undervisning i vokal (og annen) folkemusikk p̊a alle niv̊aer
av utdanning, helt opp til Ole Bull Akademiet og Norges Musikkhøgskole.
I seinere tid har b̊ade folkemusikken og -utøverne vist stor fleksibilitet.
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Utøvere kan framst̊a dels som solister i tradisjonell stil, dels i grupper med
arrangert folkemusikk (grupper vokal, og vokal/instrumental), og dels i
samarbeid med musikere innen andre sjangre og fra andre kulturer. Knapt
noen musiserer mer kreativt p̊a tvers av sjangergrenser og landegrenser
enn tilfellet er med mange av dagens folkemusikere.

Dette nye og bredere spektret av uttrykksformer med folkemusikken
som sentral ingrediens, har åpenbart vært medvirkende til sjangerens vekst
og styrkede medieposisjon de seinere åra.

..bygd p̊a tradisjonell ”intim” bruksmusikk.

Men bildet av vokal folkemusikk som konsertmusikk, og som en sjanger der
utelukkende rent musikalske og tekstlige kvaliteter vektlegges og vurderes,
skiller seg p̊a mange måter klart fra det historiske opphavet. Systematisk
innsamling og publisering av slikt materiale har p̊ag̊att i over 150 år fram
til denne dag. Og de rent musikalske og litterære kvalitetene virker å være
videreført fram mot v̊ar tid med kunnskap, ferdighet, stilforst̊aelse og en
viss ærefrykt. Men den ytre ramma for bruken er kraftig endret.

Konsertering med folkelig musikk generelt forekom knapt i tidligere
tider i miljøene for aktiv tradisjonell bruk av slik musikk. Interessen for
slikt startet helst i urbane miljøer, i nasjonalromantisk ånd p̊a 1800-tallet.
Og da var det først og fremst hardingfelemusikk eller bearbeidelser av
annen folkelig musikk det gjaldt.

Vokalmusikken i sin tradisjonelle form var dels bundet opp til konkrete
bruksmåter, særlig i primærnæringene, dels var den intim i sin uttrykk-
sform, med en tilbaketrukket plass i hjemlig miljø, der den oftest bare
angikk en liten krets av familie og naboer/venner. I dette ligger at mye av
vokalmusikken hadde en betydning langt ut over sin musikalsk-tekstlige
egenverdi for brukerne: Den kunne ha klare funksjoner i arbeidsliv og dag-
ligliv, den var med ved alle livets høytider med seremonielle funksjoner,
særlig i bryllupssammenheng, og den kunne være en del av det sosiale liv
(kontakt, kommunikasjon, underholdning)

Dessuten kunne sangen sjølsagt være til egen og omgivelsenes glede,
�oppbygging� og tidtrøyte, ved at den kunne formidle alt fra upreten-
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siøse sm̊astubber i dansetakt til omfangsrike poetisk-musikalske byggverk
med kulturelt arvegods av historisk/mytisk art eller av åndelig-/religiøse
forestillinger.

Dessuten bar vokalmusikken gjerne i seg en spesielt følelsesladet arv
fra kildene den var lært fra – ofte foreldre, slekt eller naboer – noe som
ogs̊a må ha styrket slektsb̊and og lokal tilhørighet.

De forskjellige bruksmåtene for vokalmusikk avspeiles naturligvis i svært
forskjellige musikalsk-tekstlige uttrykk. Ytterpunktet i intim retning var
b̊ansullen; en stillferdig og innadvendt kommunikasjon mellom mor og
barn, i ei erfaringsmessig funksjonell, enkel melodisk/rytmisk repeterende
form – opprinnelig svært fjernt fra en konsertsituasjon.

Vesentlig mer utadrettet var laling og lokk, begge til utendørs og kraftig
utadvendt kommunikasjon med andre mennesker eller med husdyr, over re-
lativt betydelige avstander i nærmiljøet. I lokkene (p̊a ku, sau og geit) fins
ogs̊a de mest karakteristiske eksemplene p̊a �instrumental� stemmebruk i
folkemusikken, i form av svært egenartede tirader av �signaltoner� med
betydelig variasjon i klangfarge.

Solistisk og individuell sang?

I det store bildet av vokal folkemusikk i tradisjonell bruk, avtegnes den som
hovedsaklig solistisk og individuell, og stort sett uten instrumentledsagelse.
Dette rimer bra med dokumentasjon og presentasjon av slikt materiale
gjennom drøyt 150 år.

Men i dag betviler ingen at samlere/forskere alltid har gjort et utvalg,
og har etterspurt hva de s̊a som de mest verdifulle vokalformene, dvs. de
eldste og litterært høyverdigste: for eldre samlere av vokalmusikk var teks-
tene det viktige. Slike framføringer har utvilsomt n̊add samlerne i solistisk
form. Men i mer �perifere� vokalkategorier kan bildet ha vært mer variert.
Sjølsagt har folk ogs̊a sunget sammen til alle tider, ogs̊a sjølve den muntli-
ge læringssituasjonen i videreformidlinga tilsier dette (tradering = muntlig
videreføring). Og i arbeidssanger, der samordning av krefter i fysisk arbeid
var poenget, må felles sang ha vært en nødvendighet. N̊ar en heiste seil p̊a
b̊ater, eller flyttet p̊a grov stein med spett under vegbygging, ble teksten,
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rytmen og fellesskapet en samlende kraftfull enhet: �Hei, vi tar samse tak
– å h̊a!�

Felles sang må ogs̊a ha inng̊att i omkvedet i balladene, i hvert fall hvis
de ble framført som danseviser (se om sjangrene). Det fins ogs̊a dokumen-
tasjon fra Vestlandet (Suldal) p̊a gravferdssanger framført av ei lita gruppe
menn.

Men slik dokumentasjon av felles sang viser ogs̊a ofte at den er styrt av
en �ledende� persons versjon i den enkelte situasjon, der de andre henger
seg p̊a og tar etter, eller eventuelt bare synger med p̊a refrenget.

Men mer strukturert samsang/allsang, ala v̊ar korsang, er knapt do-
kumentert i folkelig tradisjon. Da er vi over i en mer skolert og organisert
musikalsk verden.

Og kirkesangen – med eller uten orgelledsagelse – var i eldre tider s̊a
uvandt og �naturstridig� at skolerte tilhørere p̊a 1800-tallet omtalte den
som skrekkelig – der alle �skrighalse� foredro salmene i egen individuelle
versjon og eget tempo.

Besynderlig nok fikk dette ogs̊a positive følger: Nettopp ønsket om å
rense opp i og strukturere kirkesangen, var en viktig drivkraft for at mye
av 1800-tallets enorme innsamling av folketoner faktisk ble gjennomført.

Instrumentledsagelse til eldre tradisjonell vokalmusikk har bare fore-
kommet i svært beskjeden grad. Noe langeleikbruk har vært nevnt, og det
fins noen f̊a indikasjoner p̊a harpeledsagelse i eldre tider og egen harding-
feleledsagelse p̊a 1900-tallet. Men dette er mer som unntak eller kuriosite-
ter å regne i en bred tradisjon av solistisk sang.

Først godt inn p̊a 1800-tallet, da skillingsvisene fikk selskap ved harpe-
leikens og gitarinstrumentenes inntog, vokste sang til akkompagnement til
en bredere folkelig aktivitet. Men det aktuelle repertoaret her ble følgelig
melodier bygd p̊a enkel akkordbasis, og trolig med mer strukturert rytme,
og dermed med mer moderne stilidealer, som pekte framover mot 1900-
tallets viser og populærmusikk.
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Forskjellige miljøer

Beskrivelsene av de tradisjonelle bruksmåtene for vokalmusikken, og av
repertoar og stil, er sjølsagt hentet fra bygdesamfunn der en har kunnet
dokumentere slik kunnskap i nyere tid. Men en bør huske at innsamlinga
av folketoner startet i ei tid da 80-90% av befolkningen fortsatt bodde i
slike bygder og var tilknyttet primærnæringene – trolig med en rimelig
ensartet ballast av slikt kulturhistorisk arvegods.

Skillet mellom bygde- og bymiljøer har rett nok alltid vært flyten-
de, men i veletablerte �borgerlige� bymiljøer – og i storgards- og em-
betsmannsmiljøer p̊a bredbygdene rundt byene – kunne sangens form og
funksjoner være temmelig annerledes enn p̊a bygdene ellers. Her ble sko-
lerte musikalske idealer mer r̊adende utover 1700-tallet, ofte introdusert av
europeiske musikere (flest tyske og danske) tilknyttet et kirkelig eller annet
offentlig musikkliv, og særlig gjennom Stadsmusikantordningen, som var
en offentlig forordning om enerett p̊a framføring av musikk mot betaling,
tilsvarende laugsvesenet innen h̊andverk.

Slike idealer p̊a sangens omr̊ade viser seg tidlig f eks i miljøer som �Det
Norske Selskab� i København fra 1770-̊ara. I ettertid fikk særlig Johan
Nordal Bruns viser/sanger atskillig spredning. En kjent svensk parallell
fra samme tid (1760-90) er Carl Mikael Bellmans �Fredmanns Epistler� og
�Fredmanns Songer� til akkompagnement av et gitarinstrument (Bellman
brukte cister), som ble nærmest et folkeeie.

Denne tradisjonen av viser har helt til i dag sjølsagt hatt visse tilnyt-
ninger til det folkemusikalske, men har hatt sin egen nisje av musikalsk
identitet, om enn med temmelig variable framføringsm̊ater. Og tekstens
eventuelle funksjon, ut over det å underholde, har mer g̊att p̊a poetisk
anskueliggjøring av v̊ar eksistens i hele sin bredde, og dels bevisstgjøring
innen moralske saker (f eks oppdragelse: �Nei, nei, gutt..�), og politiske
saker – som f eks tidstypiske kampsanger om nordmenns egenart og mot i
unionssituasjonen Norge befant seg i, eller i kampen mot EEC (EF) rundt
1970.

Men slike viser/sanger var helst basert p̊a etablert harmonilære, der
flere stemmer nærmest l̊a innbakt. Det stilmessige l̊a ogs̊a godt til rette
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for organisert korsang, som hadde sitt første oppsving i norske bymiljøer
fra 1850-̊ara. Men dette faller utenfor v̊ar ramme her.

De skisserte karakteristika og funksjoner ved tradisjonell vokalmusikk
har, eller har hatt, et utall paralleller i mange kulturer. Trolig har alle
samfunn hatt et sett av spr̊aklig-musikalske ytringer med beslektede prak-
tiske, sosiale og religiøse funksjoner. Noen av disse har åpenbart svært
gamle aner, og enkelte av de funksjonelle som b̊ansullen kan ha fulgt men-
neskeheten svært lenge.

Men det musikalske uttrykket – formen og stilen – har utviklet seg
forskjellig, og varierer i et stort mangfold, men der enkelte trekk ogs̊a
kan virke universelle. Innen v̊are omr̊ader er fellestrekkene p̊a disse feltene
sjølsagt mest dominerende Likevel opplever en visse skiller mellom større
eller mindre geografiske omr̊ader, som gjerne beskrives som forskjeller i
tradisjon – her forenklet til musikalsk-tekstlig stil. Å vektlegge dette har
lenge vært en grunnleggende tanke hos folkemusikksamlere og -forskere.

Sjølsagt har geografiske grenser som mellom Norge og Sverige, og ad-
ministrative grenser mellom fylker og kommuner i seg sjøl ingen direkte
betydning. Men noen av dem rammer inn omr̊ader med utstrakt intern
handel og kommunikasjon – ogs̊a av musikk – fra eldre tider, og framst̊ar
da gjerne som et sammenvevd tradisjonsomr̊ade, repertoar- og stilmessig,
ofte forsøkt fin-inndelt, ned p̊a lokal- og individniv̊a.

Bildet av tradisjonell vokalmusikk som i hovedsak solistisk, individuell
og uten instrumentledsagelse, er ikke noe hinder for dagens folkemusike-
re, aller minst for de unge skolerte. De opptrer som nevnt solistisk eller i
grupper, og arrangerer vidløftig, vokalt og instrumentalt. Og �nyskapin-
ger� (folkemusikalsk term for komposisjoner) g̊ar side om side med 7-800
år gamle ballader.

Materialets potensiale og fleksibilitet, og utøvernes kreativitet, har f̊a
grenser, og stadig nye musikalske framtoninger henter stiltrekk og energi
fra folkemusikken.
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Sang/kveding

I dag brukes ofte begrepet kveding som mer generell betegnelse p̊a slik
tradisjonell syngemåte. I litterære norrøne kilder (sagaene) omtales kvad
(dikt), som ble framført rytmisk og høgtidelig ved å kveda (kvede). Men
det er uklart om, eller i hvilken grad, dette innebar sang i v̊ar forstand.

Nærmere v̊ar tid var kveding et lokalt dialektord for denne tradisjonelle
syngemåten, særlig i Telemark og Setesdal som er et par av kjerneomr̊adene
for videreføringa av, og nyblomstringa for, denne musikalske arven. Det-
te skyldes b̊ade spesielt sterke og seiglivede vokaltradisjoner i disse dis-
triktene, og samlernes preferanser: Særlig Telemark har vært �høgstatus-
omr̊ade� for samlere av norsk folkekunst gjennom et par århundrer. Mange
utøvere herfra har ogs̊a bidratt spesielt til å gi vokaltradisjonene generelt
en sterk posisjon i dagens folkemusikk-Norge.

En følge av dette er ogs̊a at begrepene ein kvedar (utøveren), å kveda
(-e) (̊a framføre) og kveding (framføring av slik vokalmusikk) i seinere år
er spredt og alminneliggjort innen det organiserte folkemusikkarbeidet, i
brede miljøer av folkesangere, og i medier.

Ellers er dette kalt å synge, men aller helst g̊ar vel utøverne sjøl mer
rett p̊a sak, med å �ta� den og den sullen, lokken eller visa, eller tralle,
tulle eller hulle en dansemelodi. Men ogs̊a i de nevnte distrikter var flere
betegnelser i bruk; en kunne kveda viser og stev, men synge ei salme, tulle
en sl̊att (dansemelodi). Eller en kunne bruke direkte funksjonsbetegnelser
som å lokke.

En bred samlet kunnskap p̊a vokalfeltet indikerer at alle distrikter i
Norge, og Norden (innen nordisk spr̊akomr̊ade), trolig har hatt tilnærmet
parallelle vokaltradisjoner (felles sjangre i karakteristiske �folkelige� sti-
ler og med tilhørende funksjoner og posisjon) i lange perioder gjennom
historia.

Rett nok finner vi i nyere tid betydelige distriktsvise forskjeller n̊ar
det gjelder mengden av bevart materiale og kunnskap p̊a dette feltet. Men
dette skyldes helst at denne vokalmusikken gikk ut av vanlig bruk p̊a for-
skjellige tidspunkt i forskjellige distrikter. Dette hang sammen med hvor-
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dan det �moderne� samfunnet p̊avirket skikker og omgangsformer, og ga
endringer i driftsm̊ate og forutsetninger i primærnæringene.

Dette p̊avirket igjen mulighetene for om seinere bølger av innsamling,
bevaring og gjenoppliving av slik kultur n̊adde disse omr̊adene, og n̊adde
tak i personer som fortsatt kjente tradisjonene. Her har b̊ade generell sam-
funnsutvikling, kultursyn og mange tilfeldigheter spilt inn.

Former

Den tradisjonelle vokalmusikken framst̊ar i mange former og formater, og
noen av dem er allerede nevnt. Helt fra starten av innsamlingsarbeidet
først p̊a 1800-tallet har fagfolk systematisert og kategorisert materialet
etter ulike mønstre, som etter

• tekstlig innhold

• funksjon/brukergruppe.

• form

• alder/opphav

• spredningsmåte

Men disse kriteriene befinner seg p̊a ulike niv̊aer, og noen av dem henger
sammen, eller griper over i hverandre. Oftest ender en opp med inndeling
i konkrete kategorier, som:

• B̊ansuller/voggeviser

• Lokk, laling, setermelodier

• Stev

• Religiøse folketoner

• Folkeviser/ballader
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• Bygdeviser/nyere viser

• Arbeidssanger

• Skillingsviser

Og disse kan igjen deles i en rekke underkategorier. N̊ar musikalske si-
der knapt er nevnt som kriterium for slik sortering, skyldes det at tekst og
historisk funksjon har vært ansett som overordnet det musikalske uttryk-
ket i de kretsene som har arbeidet med dette. Særlig i materialet som har
vært regnet som det mest kulturelt høyverdige – ballader, stev, bygdeviser
– har de tekstlige temaene, forestillingsverdenen de sprang ut av, og den
litterære og spr̊aklige behandlinga, vært mest interessant for samlere og
forskere.

Men med v̊ar oppfatning av musikalsk stil som viktig identitetsskapen-
de faktor i eldre folkemusikk, og som et bærende element og kriterium i
dagens kvedar-sjanger, er det god grunn til å saumfare ogs̊a den.

Noen kjennetegn og begreper

To sentrale ingredienser i begrepet tradisjon i denne sammenhengen (tradi-
sjonell folkemusikk) er at musikken / teksten oftest har et anonymt opphav
(ukjent opphavsmann/-kvinne) og at den har vært lært, og formidlet vi-
dere p̊a gehør i muntlig tradisjon, uten standardisering i form av skriftlig
opptegnelser.

For å holde rede p̊a et stort meloditilfang var det vanlig at utøvere
sorterte melodier i minnet etter kilden (personen(-e) de var lært av), og
s̊a kunne ymse andre sammenhenger ogs̊a bidra til å binde materialet til
lokalmiljøet. I tr̊ad med dette presenteres slike melodier i dag som �lært
av� eller �i form etter� kilden.

Samlerarbeid og publisering av folkemusikk p̊a 1800-tallet forandret
rett nok lite p̊a situasjonen for de tradisjonelle brukerne av slik vokal
musikk. De fortsatte stort sett som før, i en muntlig tradisjon. Det var
skolerte musikere som først tok opptegnelser i bruk i nasjonalromantikkens
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ånd, fra midt p̊a 1800-tallet. Først med folkemusikkens nyblomstring fra
1970-tallet ble de gamle opptegnelsene tatt i bruk p̊a bredere basis.

Et ytterligere kjennetegn ved ’tradisjon’ er at en musikalsk/tekstlig
framtoning (f eks vise, ballade, lokk) ikke oppfattes å ha én standardi-
sert eller �riktig� utgave, men kan inng̊a i et spektrum av varianter –
mer og mindre forskjellige utforminger av noe vi allikevel oppfatter som
�samme� melodi/tekst. Innen et miljø snakker en gjerne om begrense-
de forskjeller (f eks p̊a individniv̊a). I større målestokk ser vi dette som
mer generelle forskjeller, i stil, dialekt mm, mellom tradisjonsomr̊ader (-
distrikter, større eller mindre) –parallelt med annen folkekunst.

Slik sidestilling i varianter avspeiler naturligvis oppfatninger hos fors-
kere med bredt overblikk og vitenskaplig avstand — og ogs̊a oppfatningen
til mange av dagens moderne utøvere som vil skaffe seg et bredt og inter-
essant repertoar.

De mer �tradisjonelle� utøverne sjøl har knapt tenkt slik. De har bare
lært f eks ei vise av sin kilde, kanskje justert den noe etter andre og etter
egen �kreativ hukommelse�, men naturlig nok holdt egne versjoner som
de riktigste og beste.

Noen stilelementer

Helt sentralt i begrepet �tradisjon�, og en forutsetning for at noe kan be-
tegnes som folkemusikk, er det som kan kalles truverdig stilmessig identitet.
Stilelementene i denne musikken blir en bare kjent med gjennom å lytte
til mange gode utøvere, og i dag foreligger svært mye vokal folkemusikk
publisert.

Likevel kan en veiledning i noen av sjangerens stiltrekk og koder være
nyttig – ved f eks å sammenlikne med mer kjente og skolerte syngemåter.

Vokal folkemusikk er som nevnt et svært mangfoldig emne. B̊ansullens
innadvendte stil er kombinert med en �trygg� liten tekst, repeterte ord
og stavelser, rytmiske melodiformler, ofte med toneomfang innen ei kvin-
tramme.

Ogs̊a vokale framføringer med funksjon som dansemusikk er oftest pre-
get av rimelig enkel melodikk og systematiske rytmiske strukturer. Men
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atskillig tonestoff kan være svært komplisert, tonalt og rytmisk. I lokkens
kraftfulle utadvendte form finnes �signalsang�, ofte i bærende koloratur-
leie med merkelig tonalitet, og kommuniserende prat/sang i et helt annet
stemmeleie og med annen klangfarge. Dels med en fri, dvelende rytme,
dels med rytmiske formler.

Tonestoff til gamle viser kan være svært fleksibelt, formmessig, rytmisk,
tempomessig og tonalt, der melodifigurer kan formes, bygges p̊a eller kut-
tes, og varieres i tr̊ad med den viktige funksjonen å formidle en tekst. For
eventuell teoretisering betyr dette at v̊are mønstre for notasjon av tempo,
rytme, tonehøyde mm bare til dels er brukbare, og at variasjonen (mellom
versene, eller mellom framføringene) har lett for å falle bort.

Modifisering av notasjonsmåte, og bruksanvisning for tolkning av no-
tene, er kjente botemidler, men hjelper bare et stykke p̊a veg. Kveding
(og mye annen folkemusikk) er tekstlig-musikalsk praksis, der vi st̊ar uten
fullgodt apparat for nedtegning og teoretisering.

Siden tekstens betydning er viktig, har utøverne tradisjonelt gjerne
behandlet den mer som naturlig tale, helst i tilsvarende naturlig toneleie,
og det synges b̊ade p̊a vokaler og konsonanter (da særlig p̊a �halvvoka-
ler� som l, m, n og ng). Klangidealet skiller seg ogs̊a fra det klassiske, med
innslag av nasal klang, halsklang, brysttone og en rekke spesielle klanglige
effekter.

I folkemusikken unng̊as helst lange �flate� toner, og ogs̊a ansats rett p̊a
fast tonehøyde (p̊a toner med en viss �tyngde�). En sklir gjerne inn p̊a slike
toner (dels ala glissando) fra ett eller flere tonetrinn unna (over eller under,
dels som følge av retning p̊a melodigangen), eller fra foreg̊aende tonehøyde,
eller lager en �krull� (ornamentikk/bevegelse, ala f eks dobbeltforslag)
i start eller avslutning av ei tone. Flere toner p̊a samme stavelse, noe
liknende melismatisk utforming, er ogs̊a et aktuelt element. Til sammen
skaper dette inntrykk av stadig bevegelse p̊a tonene.

Men mengden og konsentrasjonen av slike elementer (generelt kalt krul-
ling) kan variere mye. En del tradisjonslinjer, bl a noen av de mest fram-
tredende i seinere tid, har hatt (eller utviklet) stiler med svært utstrakt
ornamentering. Andre har brukt slike stiltrekk i mindre grad og mindre
konsentrert, og har følgelig hatt en mer rensk̊aren og endefram syngemåte,
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f eks der lengre toner oftere bare fargelegges eller gis energi av en lett vi-
brasjon i stemmen. Og visse deler av et repertoar, f eks b̊ansuller, vil
utøvere gjerne synge enklere, ogs̊a stilmessig, enn f eks en ballade. Slik
mer rensk̊aren stil brukes i dag helst i det litt yngre repertoaret, som skil-
lingsviser og arbeidssanger, men ogs̊a i en viss grad i ballader (en sangstil
ala Alf Prøysen kan ligge nær dette).

Men p̊a dagens mest sentrale konsertscener for folkemusikk har sist-
nevnte stil helst vært mindre gangbar i seinere tid. Ogs̊a p̊a dette feltet
har nok en viss �stilimperialisme� gjort seg gjeldende, der gode utøvere
fra f eks Telemark kan ha satt stilmessige standarder for god kveding ogs̊a
langt utenom egne distrikter.

Tonefølelsen kan ogs̊a variere. Noe vokalmusikk, og noen utøvere, ut-
folder seg i melodiganger i rimelig nærhet av et dur-/moll-system, mens
andre melodier og andre utøvere kan skille seg mer eller mindre tydelig fra
dette.

Men ogs̊a der er oftest et visst tonalt rammeverk �stabilt�, der en kan
føle (teoretisere) grunntone – kvint (dominant) – oktav. Mens tonetrinn
som ters, kvart, sekst og septim kan være variable størrelser, men ikke
nødvendigvis alle p̊a en gang!

Men enkelte eldre forklaringer rundt dette som et system med �kvartto-
ner�, eller ei rekke mikrotoner blir helst misvisende. Erfaring med vokalmu-
sikk (og f eks felemusikk) tilsier at en bygger p̊a nevnte tonale rammverk
og et antall tonetrinn som tilsvarer v̊art tonesystem. Men der en alts̊a
kan variere i tonehøyde p̊a de nevnte trinnene. Slik variasjon fins det f̊a
�lover� for. Men kjent praksis tilsier at tonene ligger innenfor omr̊adet
tilsvarende �lavt�-�høgt� trinn (i notesystemet), og i tillegg viser en viss
innbyrdes avhengighet slik at toneavstanden (de enkelte trinn rundt disse
tonene) blir noe større enn halvtonetrinn, men oftest ikke overskrider et
heltonetrinn.

I dag kalles dette svevende tonalitet eller variabel tonalitet, og oppfattes
som et karakteristisk og tonalt fargeskapende element i folkemusikken.

I tider med lavere status for sjangeren (faktisk relativt f̊a ti̊ar tilbake)
var oppfatningen i skolerte musikkretser at slik folkesang var falsk, preget
av mangelfull musikalitet og sangteknikk.
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De karakteristiske stilingrediensene som omtales her inng̊ar i en stilmes-
sig helhet, der folkemusikkens koder ligger innbakt. Faren ved beskrivel-
sesmåten er at en profilerer for mye p̊a forskjellene fra det kjente etablerte.
For lesere og utøvere uten etablert kodeforst̊aelse kan det lett medføre at
særtrekk overdrives, komprimeres og generaliseres – og kan ende i det
kuriøse.

Sjangrene

B̊ansuller/voggeviser

Betegnelsene rommer omtrent det samme, og funksjonen er å vogge barn i
søvn. Noen har forsøkt å skille dem som sjangre ved at sullen, som beteg-
nelsen indikerer, ogs̊a har rytmisk repetisjon av (søvndyssende) stavelser
ved sida av litt tekst, mens voggevisa har sammenhengende tekst, og mer
variert musikalsk form.

Men en av 1900-tallets største samlere og forskere, dr O.M. Sandvik,
brukte bare betegnelsen b̊ansull og ga den en romslig avgrensing: �Til
b̊ansuller regner jeg ikke bare de melodier en bysjer den vesle i søvn med,
men ogs̊a de stubber en synger for barnet i en rytme minnende om vug-
gens gang� (Østerdalsmusikken 1943). Dette innbefatter ogs̊a regler, rim
og småstubber av mange slag, og dessuten vokalversjoner av instrumental-
musikk. Blant Sandviks �b̊ansuller� finner vi ogs̊a vokalutgaver av marsj-,
halling-, polsdans- og valsemelodier.

B̊ansullens funksjon tilsier at teksten helst omhandler det nære og tryg-
ge; far, mor, søster og bror, husdyra, katten (som drikker opp mjølka),
spurven, kr̊aka og gauken, og grauten i gryta. Storparten av de mest ty-
piske b̊ansullmelodiene bygger p̊a noen f̊a repeterte melodiformler, ofte
innen ei kvintramme, og i jevn rolig rytme (ofte notert i 2/4 takt).

Framføringsmåten er som nevnt rolig og innadvendt, og materialets
funksjon og form indikerer at røttene er svært gamle – kanskje med tr̊ader
til alle steder og alle tider i v̊ar historie.
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Lokk og laling

Felles for variantene av lokk og laling var at de hadde en signalfunksjon,
dels med tekst, og dels uten.

Lokken er et typisk funksjonelt musikalsk-tekstlig uttrykk knyttet til
husdyrhold i en eldre før-industriell driftsmåte. Fortsatt fins noen f̊a miljøer
i landet der arbeid med dyr praktiseres p̊a �gammelmåten�, og der lokken
kan inng̊a som kommunikasjon for å organisere husdyras adferd utendørs.
I dag fins tilfeller av slik aktiv seterdrift bl a i nordlige Østerdalen og
Gudbrandsdalen.

Men gjennom uminnelige tider, og til starten p̊a 1800-tallet var 90%
av befolkningen knyttet til primærnæringene. Da var lokken en musikalsk
uttrykksmåte som �alle� kjente til. Februkets tid i Norge g̊ar minst 6000
år tilbake i tid, og seterdrift (ekstra beiteomr̊ade) kjenner en ogs̊a til fra
minst 1000 år tilbake. Sjølsagt har lokk og laling ogs̊a paralleller i mange
kulturer, noe som antyder svært lange historiske og geografiske røtter.

Lokkens funksjon var å kommunisere med dyra, for å f̊a dem til å bevege
seg mellom beiteomr̊ader om dagen, og inn til mjølking/stell morgen og
kveld. Etter ei natt i fjøs eller innhegning ble dyr mjølket og stelt før budeia
måtte �lokke åv� (uttrykk fra Trysil/Engerdal), dvs g̊a foran og lokke (p̊a
spesiell måte) dyra etter seg ut fra g̊arden/sætra, og i den retningen hun
ønsket de skulle beite. Men dyra kunne fort spre seg, og p̊a kvelden krevdes
gjerne en lokk som bar langt for å samle flokken igjen til mjølking og stell.
Det er ogs̊a hevdet at de spesielle ropene og musikalske formlene i lokkene
innebar magi for å holde rovdyr borte.

Det er brukt forskjellige utforminger av lokk til de viktigste produse-
rende husdyra, ku, sau og geit. Hver budeie hadde sine individuelle ut-
forminger av �nedarvede� lokketoner (ogs̊a preget av stemmekvalitet og
musikalitet), sjølsagt ogs̊a med visse forskjeller fra andre distrikter, men
alltid med en del felles trekk.

Dette var en utendørs og kraftig utadvendt kommunikasjon, som kunne
fungere over betydelige avstander. Kulokken var den musikalsk vidløftigste,
b̊ade i lengde, melodiomfang og variert uttrykk og stemmebruk, og den
inneholder musikalske elementer som ligger langt utenfor �etablerte� mu-
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sikkuttrykk. O.M. Sandvik har skildret �en dyp kløft� som skiller nettopp
denne �primitive� sangen fra notasjonenes muligheter; �ingen steds er de
rytmiske og tonale fenomener s̊a framtredende og noteringen s̊a problema-
tisk.�

Kulokken starter gjerne med et innledende rop �Å stakkara�, med en
dyp, instrumental halsklang. S̊a kommer tiltalen til dyra, der noen nær-
mest slynger ut hvert dyrenavn med en skarp melodibevegelse, gjerne høgt
oppe i registret, og gjerne med septim-, oktav- eller noneomfang p̊a hvert
navn. Og tredje del av lokken er ifølge Sandvik �det egentlig musikalske.
de slyngete koloraturmessige løp, sunget med s̊a fin stemme som sangers-
ken r̊ar over�, der særpreget �ligger dels i de ofte ubestemte tonehøyder,
dels i den egenartede, fri rytme� (s 34). Men dette var et rammeverk der
det kunne justeres og improviseres i alle deler.

Saulokk og geitlokk er kortere, og begge helst starter med egne spesielle
skarpe bærende �instrumentale� rop, som til en viss grad etterlignet dyras
egne lyder, for s̊a å g̊a over i karakteristisk �sang-prat� med dyra. Saulok-
ken kunne ogs̊a ende i en liten dansemelodi. I Trysil og Engerdal fins slike
traller, f eks Sø-(sau-)trallen (hallingmelodi) og Sø-leken (runnom-/pols-
melodi).

Huldrelokken har ingen tilsvarende funksjon. men er en merkelig sam-
ling viser der kommunikasjon med de underjordiske inng̊ar. Den forutsetter
alts̊a fortrolighet med et annet �folk�, og en virkelighet ved sida av v̊ar.
De underjordiske var oppfattet å være i v̊are omgivelser, med en livsstil
omtrent tilsvarende v̊ar, med buskap og daglige gjøremål, men med visse
overnaturlige krefter og visse diffuse sider som de kunne bruke til p̊avirke
menneskenes liv. Derfor gjaldt det å holde seg inne med dem, og ta visse
forholdsregler for ikke å provosere dem.

Noen huldrelokker har sagn knyttet til seg. Spesielt kjent og utbredt er
den om budeia (ofte kalt Mari eller Kari), som forsover seg og v̊akner av at
huldra synger at hun må st̊a opp og mjølke kuene: �Statt opp Mari Munke-
deia. . . �, �Statt opp Kari Støvelrumpe..� �Statt op n̊a, Pellvinka� osv.
Ogs̊a slikt materiale har vært brukt som voggeviser.

Laling var ei utadvendt kommuniserende sangform mellom personer,
formet som spørsmål og svar, og brukt n̊ar budeia og gjeterne ville hol-
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de kontakt seg imellom, eller de ville ta kontakt med �kollegaer� p̊a ei
naboseter (-støl).

De mange forskjellige melodiene (m/varianter) til laling likner viseto-
ner, men starter oftest med noen spesielt høge, bærende toner (ala signal),
som samtidig inneholder navnet p̊a den en henvender seg til. Som med all
annen folkemusikk fantes mange uforminger av tekst og melodi til lalinga,
og alle utøvere ga den sin personlige utforming.

I Nordre Trysil kunne Johan Hollseter lale slik til søstera Ingeborg:

Å la-a-le deg Ingeborg, og la-a-le de’
Å er du a Ingeborg, s̊a sva-arer du me’
//:̊a-̊a la-a-le deg://

Å ja-a de er ’a Ingeborg å ja-a de er je
å ja-a de er ’a Ingeborg som sva-arar de’
//:̊a-̊a la-a-le de://

//.Å ta-akk ska du ha for du sva-a-ra me://
Å-̊a la-a-le de

Huving (andre dialektuttrykk er gjetarkauk, hauking, liljing, gukko m
fl) er et kort kommuniserende signal, med visse likheter med lokk. Funk-
sjonen var å holde kontakt mellom f eks gjetere, eller signalisere hvor en
sjøl befant seg. Slike signaler kunne synges �instrumentalt� eller bl̊ases
p̊a f eks et bukkehorn. Kom det svar p̊a signalet kunne det ha form som
repetisjon av signalets siste melodifigur, som et ekko.

I tillegg fins en rekke viser med tekster omkring husdyr, seterdrift og
gjeterliv, som i dag gjerne kalles setermelodier. En av de mest utbredte,
�Till till Tove, tolv mann i skove�, forteller om ei budeie som roper p̊a hjelp
fordi røvere kommer og vil stjele buskapen hennes. Opprinnelig funksjon
kan alts̊a ha vært en form for laling.

Noen av setermelodiene, f eks denne visa, er ogs̊a brukt som b̊ansull.
Slik overlapping mellom kategorier av vokal folkemusikk er ganske vanlig.

Til barnas samvær hørte ogs̊a sangleker med dans, gjerne som ringdan-
ser i pols-/springartakt. Det fins en rekke slike, f eks i Trysil/Engerdal, som



Institutt for musikkvitenskap, UiO Litteratur MUS1301 V2010 17

�Stekte harra og gjødde svin, ta’n i armen og sleng´n inn..� – med kraftig
fysisk aktivitet og mye moro i tillegg.

Stev

Stev er frittst̊aende enkeltvers, bygd p̊a fire linjer med hvert sitt me-
ningsbærende utsagn, som til sammen utgjør en poetisk helhet. �Bud-
skapet� kan være beskrivelse av f eks en spesiell situasjon, et vakkert
landskap, eller handle om kjærlighet. Eller det kan være av moralsk art
og avspeile dyp livsvisdom, eller bare handle om øl og jenter/gutter. Slike
budskap kan kombineres med – eller settes opp mot – naturlyriske poetiske
bilder.

Stevene deles inn i gammelstev og nystev, etter typenes alder og vis-
se formmessige kriterier. De tydeligste forskjellene er i metrisk rytme og
utforminga av enderim.

Gammelstevet kan spores tilbake til rundt år 1300 eller muligens seint
1200-tall, mens nystevet framtrer p̊a 1700-tallet.

Utviklinga fra sagatidas bruk av allitterasjon (bokstavrim/framlydsrim
– de første trykktunge orda i ei linje har samme konsonant: �Vreid vart
Vingtor d̊a han vakna�) som sentral poetiske effekt, til gammelstevets
enderim var en litterær nyvinning i Norden.

Men stevene bærer fortsatt i seg atskillige tilfeller av allitterasjon og
andre spr̊aklige og klanglige effekter.

Gammelstevets fire linjer har enderim p̊a 2. og 4. linje, mens 1. og 3.
linje ikke rimer:

Eg minnest n̊ar mor ho meg lulla i blund
og song om trolli dei gr̊ae
Om kalven som dansa i bergo nord
om kjei og lombi dei småe
—
Sæl er den som kan skikke seg vel
i loftet og s̊a i stoga
sia i alle uthusi
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s̊a er han fri for soga
—
(No vil me drikke i jol̊a
som bonden hev okko lova
Fyst me kome at den svarte mollin
d̊a have me roæ til sova)
—
No hev eg drukkje mitt hovud gladt
eg lystar kje lenger skjenkje.
No vil eg dansa med unge drengjin
no leidest eg vere jente
—

Gammelstevet som form må ha vært brukt i Norge gjennom 500 år,
enkelte steder helt fram til første halvdel av 1800-tallet.

Til gammelstev er det bare dokumentert noen f̊a melodier, noe som
ogs̊a kan skyldes det at de gikk tidlig av bruk og dermed ikke ble doku-
mentert. Melodiene har oftest en basis innen rammeverket grunntone –
kvint – oktav, og omfanget overskrider sjelden en desim.

Men gammelstevet (og balladene, se under) kan ha verselinjer av klart
forskjellig lengde (se eks). De kan variere mellom tre og fire tunge stavelser,
og antallet lette stavelser kan variere mer.

Et slikt tekstlig-musikalsk landskap forutsetter en struktur med inne-
bygd fleksibilitet, der friheten i antall tekststavelser per linje – tunge og
lette – åpner for at �ramma� for melodigangen ganske enkelt justeres og
varieres, ogs̊a n̊ar det gjelder antall taktslag.

Melodiene er tradisjonelt notert i todelt takt (2/4 eller 6/8), eller i jus-
terte/modifiserte versjoner av dette, og med mye ekstrategn. Taktslagenes
tilnærmet like tyngde og fleksible antall, antyder riktignok heller enslags-
takt (udelt takt), uten at det kan medvirke til noen bedre notebeskrivelse.

At det fins mange stev til f̊a stevmelodier forutsetter at de er tilpasset
hverandre formmessig, og kan brukes om hverandre. Hver utøver har nok
hatt sine preferanser p̊a kombinasjon av tekst og melodi, men i prinsippet
er det ingen bindinger.
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Nystevet har ogs̊a fire linjer, der linje 1 og 2 rimer, og linje 3 og 4 rimer.
Men fullstendige rimord er slett ikke nødvendig, det holder med noenlunde
samklang mellom vokaler (med god romslighet).

Nystevet er kjent siden 1700-tallet, da gammelstevet var p̊a veg ut av
bruk – denne tekstlig-musikalske nisjen ga tydeligvis ikke rom for begge.
Siden er det laget en enorm mengde nystev, men som ellers i folketradi-
sjonen er dikterne oftest ukjente.

I boka �Setesdalsstev� (Aslak og Olav Austad, 1985) fins et utvalg p̊a
2000 stev, de aller fleste av nystev-type, valgt ut fra et materiale p̊a ca
25000 stev, som fins i handskrevne samlinger i offentlig og privat eie. I
boka er stevene sortert etter emne, som dekker det meste i menneskelivet.
Det starter, typisk nok, med �jentestev� og �gutestev�, og handler videre
f eks om heimen, årstidene, naturen, tvil og tru, arbeid, friing, drikking og
speling, men ogs̊a om mørkere sider ved livet.

—
Grøne lida og djupe dala
d´er som dei venaste kongesala
Gjyllte bloma p̊a adde vis
d´er som ei likning av paradis
—
Den lisle jenta det vesle t̊ape
ho drakk av butillen sto p̊a sk̊apet
Ho tenke at det var brennevin
men det var kje anna hell terpentin
—
Ha eg havt vengje eg ha villt fokje
og yv Atlanteren ha det bore
D̊a ha eg villt fokje so langt av stad
til det ljose vene Amerika —

Til nystev er kjent rundt 40 melodier som kan brukes om hverandre,
tilsvarende fleksibilitet som med gammelstev. De er formmessig relativt
enkle, med to fraser á to linjer, ofte nær identiske. Toneomfanget ligger
helst godt innenfor en oktav, noen ganger med kvintramme. Rytmen opp-
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fattes som grunnleggende tredelt (notert i 3/4). Men framføringsm̊aten
preges av betydelig rytmisk fleksibilitet, friheter i tempo, tøying av toner
mm, tilsvarende som i gammelstev-melodiene.

Stev kunne ogs̊a inng̊a i en form for konkurranse, stevleik. En person
kunne utfordre en annen poetisk, med f eks å karakterisere han eller ho,
eller gjøre narr av noe gjennom framføring av et stev. Det fantes et sett av
slike stev som passet i forskjellige situasjoner, og som sjølsagt ogs̊a kunne
brukes av motparten som forsvar. Forutsetningen var å være kjent i stev-
repertoaret, og være kjapp til å hente fram fra hukommelsen et vers som
uttrykte det en ønsket. Slike stev fikk betegnelse etter den spesielle funk-
sjonen – slengestev. Og ekstra sterkt sto den som kunne lage et passende
stev p̊a st̊aende fot, skreddersydd for situasjonen.

Et lite tilleggspoeng kan være at forskjellen i rytmisk hovedstruktur
mellom gammel- og nystev i en viss grad likner ei �samtidig� endring
i dominerende rytmeprinsipper i eldre instrumental dansemusikk – uten
at det foreligger noe belegg for en slik sammenheng. De antatt eldste
sl̊attetypene, gangar/halling (med aner i middelalderen), har todelt /udelt
rytme (som i gammelstev), mens de noe yngre springar-/polstypene (do-
minerende fra 1600-tallet) i hovedsak har tredelt rytme (som i nystev).
Men instrumentalmusikkens stringente rytme og faste systematiske puls
er dramatisk forskjellig fra stevenes fleksible rytme.

Sl̊attestev / sl̊attetrall

Ogs̊a dansemusikk kunne framføres vokalt. Dansemelodiene var gjerne lo-
kalt allemannseie, og en god traller – sanger med karakteristisk �instru-
mental� framføring av dansesl̊atter – kunne holde danserne i gang der
spelemann manglet. En del slike traller kunne inneholde tekst, med god
blanding av temaer; spøkfulle beskrivelser av dagliglivet (der �kjerrin-
ga� er utsatt), eller om jenter og gutter, dans og drikk mm. Men slik tekst
besto helst bare av et par korte utsagn, som s̊a gikk over i meloditralling
p̊a visse stavelser og med enkelte �instrumentale� effekter i stemmebruk
og frasering.
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Sjøl om sl̊attestev er en vanlig betegnelse, er framføringa nødvendigvis
tilpasset instrumentalmusikkens stødige danserytmer, og følgelig klart for-
skjellig fra de andre stevtypenes uttrykk.

Som nevnt er betegnelsen sl̊attestev mest knyttet til Telemark og Se-
tesdal. P̊a Østlandet er det oftest kalt sl̊attetrall, og det å tralle (trale) vil
si å framføre dansemusikk vokalt. I Gudbrandsdalen heter dette å hulle,
og i Telemark å tulle.

Slik utveksling mellom viser og dansemusikk må ha vært utbredt.
Et eksempel er �Kjerringa med staven�, som er kjent fra mange eldre
sangbøker. Særlig p̊a Østlandet er den kjent som polsdans og vise, og den
er opptegnet i flere vokale og instrumentale versjoner hos f eks L.M. Linde-
man (i 1850-60-̊ara), og fins dokumentert som felesl̊att flere steder ogs̊a i
v̊ar tid.

Folkeviser

Folkeviser er fellesbetegnelse p̊a viser der teksten inneholder ei sammen-
hengende, og ofte lang fortelling. Disse kalles episke (fortellende) viser, og
er kjent i Norden over et langt historisk spenn, fra middelalderen (1200-
tall), og enkelte steder helt fram til v̊ar tid. Den antatt eldste typen, og den
mest kjente og karakteristiske, kalles ballade (middelalderballade). Den var
et kombinert uttrykk av tekst, melodi og dans. Typen bygde i første om-
gang p̊a impulser, og dels direkte import fra andre europeiske land, oftest
fra det øvrige Norden, England og Frankrike.

Det var helst i visse miljøer i de øvre sosiale lag at en hadde kontakt
for slik kulturutveksling i middelalderen. Men gjennom reisevirksomhet i
sjøfart og handel har slike kulturuttrykk blitt spredt – og balladen kom i
bruk og fikk etter hvert sine lokale former i mange land i Europa. I Knut
Liestøl og Moltke Moes �Norske folkeviser� henvises til tilfeller av vari-
anter av �norske� ballader i Sverige, Danmark, Island, Færøyene, Spania,
Portugal, Italia, Tyskland, Frankrike, Finnland og Russland.

I Norden – som ellers – innebar dette at viser ble omformet spr̊aklig
til de forskjellige dialekter, og dels justert innholdsmessig (religiøse fore-
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stillinger, navn mm), mens den musikalske drakta kunne endres betydelig
(se under).

Siden ble nye viser skapt, ogs̊a i Norden, etter balladens mal, til dels
ogs̊a med egne temaer som var spesielle for nordisk miljø og forestillings-
verden. Og en antar at nye viser i balladestil ble diktet i hele perioden
p̊a drøyt 500 år da sjangeren var aktuell. Sammenhengen og karakteren
i det felles nordiske materialet gjør at �Den nordiske balladen� av og til
omtales som en egen (del-)kategori.

Ballade (fransk) betyr dansevise, og ble trolig framført i en ringfor-
masjon, der en forsanger foredro hele den episke teksten, og de øvrige
dansende sang med p̊a omkvedet (refrenget). En tenker seg noe liknende
som færøydansen.

For Norges del mangler dokumentasjonen av dansefunksjonen (som for
mye annet fra middelalder og unionstid), men Liestøl og Moe sl̊ar fast at
det m̊a ha vært slik, og argumenterer ut fra en rekke henvisninger til dans
i tekstene, og til utstrakt generell parallellitet med det øvrige Norden, der
dansen er dokumentert.

Balladens dansefunksjon gikk av bruk i Norden, og i flere andre land, p̊a
1600-tallet, men p̊a Færøyene har den levd til v̊ar tid. Likevel levde mange
av tekstene og melodiene videre i Norden, slik at de kunne dokumenteres
p̊a 1800-tallet. I Norge ser balladene ut til å ha vært godt spredt og brukt
over hele landet fram til rundt 1800. Men da innsamlingsarbeidet startet i
1840-50-̊ara var Telemark og Setesdal ogs̊a p̊a dette feltet mest attraktive
for samlere – og ikke uten grunn. Slike omr̊ader med mye bevart eldre
kultur kalles gjerne reliktomr̊ader.

Andre omr̊ader ble vesentlig d̊arligere dekket med innsamling, og noen
ble ikke besøkt i det hele tatt. Likevel er s̊apass mye dokumentert seinere
at det må det være dekning for å antyde en rimelig jevn utbredelse og bruk
av ballader over landet i tidligere tider. Ogs̊a her skyldes nok forskjellene i
dokumentert materiale mest tidspunktet da det gikk av bruk, og de første
samlernes preferanser.

Som nevnt er en del av dette kulturelt fellesgods med mange land, men
særlig med det øvrige Norden, Frankrike og England. Av Norges ca 200
ballader er ca 50 kjent ogs̊a i Danmark. Balladetekstene beskriver livet og
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forestillingsverdenen i middelalderen. Men grunntemaene, særlig i enkelte
mer sagnpregede viser, kan være eldre, noen er beslektet med greske sagn.

Balladene deles inn etter tekstinnholdet – og kalles da like gjerne viser:

• Ridderviser

• Legendeviser / heilagviser

• Historiske viser

• Kjempe- og trollviser

• Naturmytiske viser

• Skjemteviser

Ridderviser og legendeviser / heilagviser. Noen av de mest
kjente balladene har tema fra europeisk ridderliv, eller er preget av hel-
genmotiv og katolske religiøse visjoner. Dette m̊a antyde opphav i adelige,
eller kulturelt og religiøst skolerte kretser, i andre land. Det var nok i
første omgang tilsvarende miljøer, tilknyttet øvre sosiale og politiske kret-
ser i Norden og et (begrenset) nordisk adelsmiljø, som brukte og formidlet
slikt materiale. Det avspeiles ogs̊a i det faktum at de gamle politiske og
militære stormaktene Sverige og Danmark er spesielt mye rikere enn Norge
p̊a ridderviser og historiske viser om storhet og stolthet.

Historiske viser har tema fra virkelige historiske hendelser, men av og
til er handling og utfall betraktelig endret i forhold til historiske fakta.

Naturmytiske viser skildrer menneskers møte med det overnaturlige,
trolldom, omskaping mm representert ved f eks �de underjordiske� eller
nøkken, og ofte med fatale følger for dem det gjelder.

Kjempe- og trollviser forteller om eventyrlige bragder der helten ned-
kjemper eller lurer trollet og vinner prinsessa, eller henter hjem ei jente
som er bergtatt. Slike temaer er spesielle for nordisk balladedikting, og
ganske typisk for den norske, og bygger p̊a sagn og folketru. Det samme
gjør til dels ogs̊a naturmytiske viser og skjemtevisene.
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Skjemtevisene er ofte yngre, helst diktet fra 1500-tallet og framover og
med mer jordnære temaer fra bondesamfunnet – noe som ogs̊a kan avspeile
at balladene n̊a var kultur for de brede lag av folket. Siden har noen av
dem fortsatt å være det til denne dag, som Kr̊akevisa (Å mannen han
gjekk seg i veaskog), Han Mass og han Lasse, og Tordivelen og flugua.

Formmessig finner vi to typer ballader:

Type 1 Hvert vers har 4 linjer fortellende tekst der 2. og 4. linje har
enderim – og ei avsluttende linje �omkved�. Innholdet i teksten skrider
ofte langsomt fram. Omkvedet (etterstevet) er et �stabiliserende� element,
som enten er det samme igjennom hele visa, eller skifter noen f̊a steder.

Iven tala til sine monno:
”Me må inkje lenger bie;
dagjen li og soli skri,
hot veg´e sko me no rie?”
-Iven sterke han ri s̊a gladt gjennom borgjir.
(Fra Iven Erningsson, N. Folkeviser, s 100)

Type 2 Hvert vers har to linjer fortellende tekst, som rimer, med et
(kort) innstev mellom linjene, og et etterstev til slutt.

Duva sette seg p̊a lindekvist
-Gud å r̊ade-
ho syng´e s̊a fagert om Jesum Krist
-Herre Gud sende oss sin n̊ade.
(Fra Tora liti, N. Folkeviser s 40)

Tilsvarende form har ogs̊a ei av de mest kjente skjemtevisene; tordive-
len og flugua, her i en utgave ala Alf Prøysen:.

Og tordivel´n knytte p̊a sæ hosoband
-pirion-
S̊a flaug ´n like tel fluguland
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-Piri-mitt-marian-dan
diri-dit-ditt-darian-dan
pirion
Den første balladetypens fire fortellende linjer har verseform og poetiske
virkemidler som likner gammelstevet;

• enderim p̊a 2. og 4. linje.

• linjene varierer mellom 3 og 4 betonte tekststavelser.

• musikalsk rytme i 2-delt takt (2/4-, 6/8- evt. i blanda/modifisert
form), i rolig tempo (ad lib).

Med samme tilsynelatende frie variasjon mellom 3 og 4 tunge stavelser
per linje som stevet, må en ogs̊a forutsette en musikalsk struktur lignende
gammelstev med innebygd additiv rytme og fleksibelt tempo.

Men balladenes/folkevisenes episke form (sammenhengende fortellen-
de) skiller den i uttrykk og omfang klart fra stevets ofte mer situasjonsbe-
skrivende kortform.

Men episk form betyr ikke at tekstene gir en detaljert helhetlig sam-
menheng. Den beskriver gjerne bare dramatiske høydepunkter i en omfat-
tende og intens tildragelse. Disse kan til gjengjeld være repetert med sm̊a
variasjoner gjennom flere vers. S̊a må leser eller tilhører bruke fantasien
for å fylle ut øvrige detaljer og fange helheten.

Det repeterte refrenget (innstev/etterstev) i versene kan f eks minne oss
om et sentralt poeng i teksten, eller bare være et natur-lyrisk utsagn med
poetisk kraft. Disse er gjerne formelmessig oppbygd, dels med klisjefylte
ord og uttrykk i poetiske kombinasjoner (rim, allitterasjon) som er lette å
huske.

Formen p̊a norske ballader samsvarer i stor grad med balladeformen
i øvrige land. Og atskillig av litterære likheter og tematiske sammenhen-
ger kan antyder at tekster av utenlandsk opphav ble omformet til norske
dialekter.

Men de samme balladene viser store forskjeller i tonestoffet. Der har det
åpenbart vært større variasjonsmuligheter. Det finnes f̊a forbindelseslinjer,
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i form av tydelige melodivarianter, mellom norske og utenlandske ballader.
Slik sett er balladene b̊ade internasjonale og lokale.

N̊ar balladenes dramatiske hendelser, kledd i sterke poetiske effekter
og suggererende repetisjoner, er framført p̊a sitt beste, har dette åpenbart
gitt forfedrene store opplevelser – i den grad at temaer og fortellermåte
har holdt seg levende gjennom et halvt årtusen.

Som nevnt var balladene stort sett g̊att ut av bruk da innsamlings-
arbeidet skjøt fart fra 1840-̊ara. Og ogs̊a i Telemark og Setesdal fant en
slike oftest bare i fragmentert form. Men ved å sette sammen vers fra flere
informanter ble ballader restaurert til mer fullstendige former, slik de er
publisert seinere.

Men ballader, eller fragmenter av slike, er som nevnt dokumentert i
mange omr̊ader, spredt over hele landet. At dette er mindre kjent skyldes
b̊ade de nevnte preferansene hos samlere, men ogs̊a at innsamlet materiale
fra mer �perifere� kulturomr̊ader lett ble liggende upublisert; f eks ble
L.M. Lindemans balladeopptegnelser fra Solør i 1864 publisert først i 1996!

Bygdeviser Til gruppa av episke (fortellende) viser hører ogs̊a bygde-
visene. Slike viser er vesentlig yngre enn balladene, og mange av tekstene er
diktet p̊a 1700- og 1800-tallet. Men personene eller tildragelsene de hand-
ler om kan ligge lenger bak i historia. Det kan handle om sagnskikkelser
helt fra svartedaudens tid, om vakre kvinners valg og skjebne i kjærlighet,
om bragder til sterke karer og mye annet.

Men n̊ar ei slik dramatisk eller rørende historia gjerne var hentet fra
eller var tilpasset eget lokalmiljø, kunne den engasjere spesielt. I mange
tilfeller er forfatteren av tekstene kjent, mens melodiene kan være eldre
folkelige melodier, eller være hentet fra andre kjente viser.

I sin ytre form kan den sammensatte gruppa bygdeviser ligge nær b̊ade
nystev og mer �moderne� viser og sanger, med tilsvarende enderim mm.
Stilmessig og uttrykksmessig er de basert p̊a det skisserte karakteristiske
folkemusikalske preget som vi bl a finner i balladene. Men ogs̊a her kan
stilen variere noe, enkelte utøvere kan g̊a mer �rett p̊a� bærende toner
(med mindre ornamentikk), eller ha et enkelt glissando-preg inn p̊a toner.
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Ogs̊a bygdeviser har levd spesielt lenge i bruk i Telemark, der det ogs̊a
var diktet slike viser langt framover inn p̊a 1900-tallet. I dette bildet kan
ogs̊a nevnes at et par sterke generasjoner av kvedarar fra Telemark, med
bygdeviser som hovedrepertoar, fikk betydelig profilering og var nærmest
ener̊adende p̊a det vokale i folkemusikksendinger i NRK p̊a 1930-tallet,
dels ogs̊a seinere, og har vært svært framtredende p̊a kappleiker og som
kursholdere i ti̊arene etter krigen.

Trolig ble det diktet liknende viser alle steder i samme periode. Navn
p̊a lokale visediktere, eller viser av ymse slag med lokal tilknytning, dukker
jevnlig opp mange steder.

Tar vi med et bredere utvalg av viser og stubber blant bygdeviser, kan
en gjerne finne omfattende repertoar med lokale tema eller lokal tilknyt-
ning. Innholdet kan variere fra poetiske naturskildringer og vakker kjær-
lighet via beskrivelse av menneskelig godhet og klokskap – og vel s̊a ofte
det motsatte – til satiriske tekster om storbønder eller øvrighetspersoner,
og til r̊a erotikk. I Gudbrandsdalen fins et særlig bredt utvalg.

I periferien her kunne en ogs̊a nevne Edvard Storms bygdeviser, med
tilknytning til hjembygda i V̊ag̊a. De ble skapt i studentmiljøet i �Det
norske Selskab� i København ble publisert i Danmark i 1770-̊ara. Men de
er skrevet p̊a v̊ag̊adialekt og med tema og naturskildringer derfra, og g̊ar
dels p̊a et lokalt melodimateriale.

Religiøse folketoner

Salmer / religiøse folketoner har hatt en bred, men likevel noe variabel
plass i den folkelige sangtradisjonen. Tider med �p̊abudt� kirkegang, og
obligatorisk konfirmantundervisning og skolegang ga i sin tid alle et inn-
blikk i protestantiske salmetekster, skrevet av bl a Thomas Kingo, Hans
Adolph Brorson, Petter Dass og Elias Blix.

En rekke vekkelsesbølger fra tidlig 1800-tall og framover, bl a haugia-
nismen, skapte imidlertid ogs̊a et utbredt menighetsliv ved sida av det
kirkelige, der sangen var viktig. Slike vekkelser av forskjellig styrke fant
sted over hele landet. De fleste var relativt kortvarige, og satte f̊a varige
spor. Men i enkelte omr̊ader. f eks visse steder p̊a nord-Vestlandet, kunne
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vekkelsene dominere religiøst liv – og øvrig liv – gjennom flere generasjo-
ner. I slike utenom-kirkelige miljøer, der de fleste aktuelle instrumenter
ogs̊a var ansett som syndige, ble det videreført en egen musikalsk kultur,
en gammeldags uakkompagnert salmesangstil. Den bygger utvilsomt p̊a en
arv av eldre salmesang, men det var alts̊a i frikirkelige miljøer den ble ført
videre helt fram mot v̊ar tid.

Slik salmesang representerer en gammel og svært egenartet syngem̊ate.
Mange stiltrekk rimer bra med annen tradisjonell vokalmusikk, men det
helt spesielle her er det langsomme tempoet og roen i framføringa, og
gjerne med en uendelighet av melisme-pregede figurer og melodiske slynger
p̊a hver stavelse. Av utøvere med en slik syngemåte som fins dokumentert
p̊a lydopptak, kan nevnes Ragnar Vigdal fra Luster i Sogn og Ola Vangberg
fra Olden i Nordfjord. En slik framføringsmåte understreker inderligheten
i tekst og tro. Men for en nedtegner vil den frie metrikken, melismene, den
variable tonaliteten og mye annet, gi uoverstigelige problemer.

Den mer autoriserte kirkesangens store dilemma p̊a 1800-tallet – å
lage kor-struktur i en slik nedarvet �naturgitt� solistisk og individuell
sangkultur – er nevnt. Orglenes inntog hjalp heller ikke mye i starten.
Petter Dass´ pragmatiske løsning med å velge enkle og mer allment kjente
melodier til salmene, var sikkert et forsøk p̊a å bedre forholdene. Likevel
var kirkesangen p̊a 1800-tallet som nevnt en sørgelig affære, preget av alle
individuelle �solister�, som skolerte musikere kalte �skrighalse, og som
tviholdt p̊a egen melodi i eget tempo.

Det resulterte i at kirkemusikere som Landstad og L.M. Lindeman fant
en livsoppgave i å f̊a samlet, systematisert og framfor alt formet og struk-
turert salmer/religiøse folketoner til å egne seg bedre for samsang. De
lyktes vel etter hvert i sine m̊alsettinger, men det fikk ogs̊a den følge at
den nevnte alderdommelige syngemåten ble rensket ut av salmesangen i
kirkene. Men visse steder, f eks i miljøer der orgelet kom seint i bruk, eksis-
terte slik syngemåte til inn p̊a 1900-tallet (Jf O.M. Sandviks opptegnelser
av salmer etter Marit Holmen fra Tynset, rundt 1920).
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Kjøkemesterviser

Vokalmusikken hadde som nevnt en viktig posisjon ved flere av livets
høgtider, til dels med klare seremonielle funksjoner. I bryllupssammenheng
ble samvær og seremonier ledet av en kjøkemester (utvidet toastmaster-
funksjon), som organiserte og styrte samværet verbalt, og ogs̊a sang en
serie viser, kalt kjøkemesterviser, hvor tekstene var spesielt tilpasset for-
skjellige funksjoner og seremonier. Kjøkemesteren mottok gjestene til bryl-
lupsg̊arden med sang (de fikk ogs̊a en marsj fra spelemannen), og han sang
for brudeparet ved starten p̊a bordsetet, med f eks den utbredte visa �Vel-
komen, velkomen v̊ar brudgom og brud. . . � Han sang salmer eller viser
med religiøst innhold der det trengtes, han sang om raushet og gavmildhet
n̊ar gjestene ga (penge-) gave til brudeparet, han bidro med humoristiske
sanger n̊ar stemningen var stigende, og sang brudeparet til sengs (ogs̊a
det en seremoni). Ved flere av disse anledningene bidro ogs̊a spelemannen
(-mennene), som dessuten ogs̊a var sentral i andre seremonier, og sjølsagt
sto for dansemusikken.

Til kjøkemesterseremoniene trengtes alts̊a et bredt repertoar av viser,
skreddersydde for seremoniene og passende for å gi den rette stemningen og
underholdningen. En kjøkemester var nødvendigvis en ekstra sosial person
med gode anlegg for å lede, synge og underholde generelt. Enkelte slike
var �faste� kjøkemestere i sine distrikter gjennom mannsaldre.

Arbeidssanger.

Betegnelsen omfatter sanger som ble brukt under arbeidsprosesser i for-
skjellige miljøer. Sjømenn må vi tru sang om mye rart, men det var sjanti-
ene (shanty) som var den typiske arbeidssangen for sjømenn som gruppe,
den rytmiske sangen som ogs̊a samordnet fysisk innsats i arbeidet. Til-
svarende viser p̊a land kunne handle om mineboring (boring av hull til
sprengstoff ved anleggsarbeid), kabelstrekking mm. Dette antyder at slike
sanger har svært forskjellig innhold, og ogs̊a kan ha svært forskjellig alder.
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Skillingsviser

Denne visetypen kategoriseres p̊a annen måte enn de øvrige, ikke etter
innhold, men etter spredningsm̊ate. Unikt i denne sammenheng var at vi-
sene først og fremst ble spredte som en salgsvare, den trykte skillingsvisa,
med betegnelse fra varens pris i gammel norsk mynt; skilling. Men sjølsagt
gled ogs̊a slike viser etter hvert inn i vokalmusikkens muntlige tradisjon og
formidlingsmåte.

Trykningskunsten i funksjon for almenheten var forutsetningen for fe-
nomenet, eller mediet, skillingsviser. Det medførte at denne typen viser
ble kjent seinere i Norge enn i mange andre land i Europa. Fra 1500-
tallet ble det trykt �Flügblätter� i Tyskland, �broadsides� i England,
etter hvert �flyveblad� i Danmark. Men først med Norges første trykkeri
ca 1650 kunne �sjangeren� bli aktuell her til lands, og bli oppkalt etter
betalingsmiddelet!

Innholdet kunne være svært variert. Religiøse temaer var dominerende
i tidlige tider, men etter hvert kom temaer som dramatiske hendelser, store
ulykker, ulykkelig kjærlighet, sorg, savn, sjukdom og død, med et særlig
mangfold p̊a 1800-tallet. Da kom ogs̊a temaer som var oppbyggelige for
norsk identitet og nasjonsbygging (f eks Den norske sjømann, Den norske
dalevise mm).

Hvordan disse visene ble sunget stilmessig sett rundt år 1800, er umulig
å si, men trolig ble de tilpasset det en kjente fra før av musikalsk stil.

Rundt midten av 1900-tallet var skillingsviser fortsatt aktuelle – f eks
var Alf Prøysen en sentral kjenner og bruker av slike. Og de seinere åras
betydelige salg av en plateserie som �Frem fra glemselen�, med skillingsvi-
ser som hovedtema, forteller at slike tekster og melodier forsatt kan være
godt gangbare for et bredt publikum.

Skillingsviser framføres i v̊ar tid helst relativt �moderne�, stilmessig
sett, oftest ogs̊a bundet av akkord- og rytmeakkompagnement. Men i visse
karakteristika – som det mye brukte �glissando-preget� (opp eller ned)
inn p̊a bærende toner – kan det ligge en arv fra eldre folkemusikalsk stil.
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