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V ARMLANDSVISANS MELODI 

Av NrLs DENCKER (Skoldinge). 

ar Fryxell i sitt sangspel »Wermlandsflickan» 1 later den 
hos norrmannen fangne jagaren Sven sjunga ut siI1 karlek 

till hembygd och familj i sangen »Ack Wermeland. du skona)) 
got han orden i de vackra ostgotska tongangar, som sedan 
blivit sa kara for va.rt folk. Det vat ingen tillfallighet, att 
skalden l'anade Ostgota bergslagsvisas 2 m·elodi; redan i hem
landskapet hade dessa toner sjungit bygdens och karlekens 
lov: Ack Ostra Gotland oc·h Finspanga Ian. - � - Med 
Fryxelis ord gick denna melodi pa segertag och skapade sig 
en rangplats bland vara folkmelodier. Helt visst h9-r den 
for varmlanningen blivit till en av landskapets goda tillgangar 
och rent av betraktats som en tonsyntes av varmlandsk kynne. 

· For ostgoteri daremot ar melodien en forlorad klenod. Nar
dr Sigurd Erixon 3 drog fram den gamla ostgotavisan i dagen, 
visste nog ratt fa, att varmlandsvisans melodi var ostgotsk. 

· Etixo:11 har liksom dr Arthur Norden,4 som ocksa i egenskap
av ostgote intresserat sig for denna visa, beklagat, att Oster
gotland la.tit avhanda sig den fornamliga melodien. Bada
framhalla med ratta, att melodiens aldre historia borde klar- ·
laggas.

* 

Richard Dybeck synes ha blivit sarskilt intresserad av me
lodien. Pa de ))aftonunderhallningar med nor.disk folkmusik)), 
som han anordnade sarskilt i Stockholm�. forekom Varmland:S-

1 Poetisk Kalender for ar 1822. 
2 Visan kallas sa enligt den ostgotske folkvisesamlaren, kyrkoherde\Viede. 
3 Sigurd Erixon i »Meddelanden fran Ostergotlands fornminnes- och musei-

forening» 1913-14 s. 100-101, »En bortglomd ostgotavisa>> oc.h 1916 s. 78-
80 >>En bortglomd ostgotavisa annu en gang.» 

4 Arthur Norden i Stockholms Tidningen den 13 febr. 1927 »Hur Varm
landssangen foddes.» 
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visan under de forsta konserterna som nummer ett bland 
folkvisorna. I en oversikt 1 av programmet · for den forsta 
aftonunderhallningen i Stockholm den 15 nov.' 1844 sager han 
bl. a.: >> Endast till melodien kand bland allmogen i W erm -
land samt med foga forandring i Nerike och '\¥estmanland, 
der den sjunges till en visa. » I programmet den 9 mars. 
1847 namnes ocksa en del av Ostergotland:· ·»Med aldre ord 
bekant afven i Nerike, Westmanland och Wadstenatrakten af 
Ostergotland. >> Av dessa notiser synes framga, att Dybeck pa 
den tiden ansag melodien vara varmlandsk, forst senare fick 
han reda pa melodiens ostgotska ursprung. Hans tidigare 
uppgifter -om melodiens spridning ha formodligen grundat sig 
pa osakra horsagner. De »artforandringar» som han om
namner fran Narke och Vastmanland, avse, sa vitt jag kan 
forsta, ett par visor, vars melodier· borja med samma toner 
som Ostgota bergslagsvisa, men dock ej ha nagot att gora 
med den.· 

Att melodien ej varit kand i Varmland fore Fryxell, fram
gar tydligt av ett vistryck, som finns i Zetterstroms ))Poetiska 
samlingar» i U ppsala universi tetsbibliotek. (Vol. VIII nr 10). 
Skillingtryckets ti tel lyder: T\va1me Nya och Lustiga Karleks
'\Visor, Den Forsta: Ack Fryckedahls Ha.rad och Werme
lands Lan, ec: Sjunges som: Rest haf,ver jag ofwer v\Tatten 
och Land, ec. Den Andra: Bor nu pa min lilla skona ec. · 
Sjunges under sin behagliga .l\folodie. · Fahlun. Tryckte hos 
01. Axmar 1808.»

v. 1. Ack Fryckedahls Ha.rad och vVarmelancls Lan,
J a, du ar en Krona for andra, 
och inom din grantsor bor redliga Man, 
hwem wagar mot mig derpa klandra, 
du Fryckedahls Ha.rad, b·land frihet och clygd, 
som warit min hemort och min faders bygd, 

· der jag hit til -werlden blef fodder.

· Denna visa ar · helt enkelt ett plagiat av Ostgota bergslags
visa med ett tillagg av tva strafer utover dennas tio samt med 
varmlandska ortsn amn i st. f. ostgotska. lvfarkligt ar, att 
denna varmlandska visa ej sjungits till ostgotayisans toner 
utan till en annan melodi, som under senare halften av 1700-

1 Run.a 1844 s. 110. 

N 
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talet var ratt allmant kand. 1 -Skalet hartill kan ej vara nagot 
annat an att ostgotavisans melodi var obekant i Varmland. 

Ba.Ure underrattad om melodiens utbredning ar folkvise
samlaren, kyrkoherde L. Chr. Wiede. 2 I hans vardefulla 
handskrift >>Svenska Folkvisor» i Vitterhetsakademiens bibliotek 
far man ordentligt besked om visan och dess forfattare. Wiede 
sager, att den a.1; skriven i slutet av 1700-talet eller kanske 
borjan av 1800-talet av betjanten Yid Skonnarbo bruk i Tjallmo 
sock.en, Anders Olin, kallad »Skuttens Anders», vars foraldrar 
voro bondfolk fran Olstad i Risinge sock.en. 3 Dessutom tillagger 
Wiede: »Denne ined en for sitt stand ovanlig poetisk formaga 
begafvade yngling uphorde aldeles at sjunga, sedan han gift 
sig fran Ostra Eneby Sock.en, samt bosatt sig inom Tjellmo, 
der han forsorjde sig med skraddarearbete. Han ar, for icke 
manga ar sedan, dod.» 

I vViedes barndom C»omkring aren 1809 och 1810») sjongs 
Ostgota bergslagsvisa i norra delen av Kalmar Ian. Pa den 
tiden funnos tryckta exemplar men senare kunde Wiede ej _ 
uppbringa nagot. Visan' forHevde dock »under sin valkanda 
melodi bland allmogen i Ostergotland och Nordostra Smaland». 
Dessa Wiedes uppgifter om visans spridningsomrade stamma 
val overens med vad som kan utlasas av skillingtrycken'. 
Tillsammans med andra karleksvisor ar »Ack Ostra Gothland 
och Finspanga Lan» namligen tryckt foljande ganger: Ny
koping ar 1800, Jonkoping 1806 samt Norrkoping 1806, 1807, 
1814 och 1817. Samtliga tryck finnas i Kungliga biblioteket. 
Visan hade saledes sin glanstid under de tva forsta artiondena 
av 1800-talet och var pa atergang, nar Wiede upptecknar den 
pa 1840-talet. 

Pa skillingtrycken star ej angivet nagot om melodien. Detta 
visar, att ingen mera kand visa forut sjungits till dessa toner. 

1 ?vianga visor sjongos till melodien. 
2 fodd i Locknevi 11/10 1804 och dod som kyrkoherde i Ekebyborna 8/s 1882. 

Linkopings Stifts Herdaminne av Westerlund och Setterdahl, Del 2, hf. 1 s. 298,: 
Under aren 1844-47 war W. pastorsadjunkt i Ostra Husby och letade da ratt 
ifrigt »efter fadrens qvarlefvor pa den nara darintill bel[gna, atminstone fore
gifna," Bravalla hed» samt vandrade ofta nog »bygden kring, forskande efter 
hvad forna tiders historia och sed kunna fortlefva bland folket, dervid icke sallan 

· jemval barande violine� under sin arm, for att kunna uppteckna icke blott 
orden utan afven melodierna till de folkvisor, som han da har och der lycka
des att uppleta>>. (De citerade orden aro efter dr Stenhammar.) 

3 Se aven Sigurd Erixon a. a. 
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Fran Olin kan bade ord och melodi harstamma. Dr Sigurd 
Erixon har emellertid anmarkt, 1 att visans forsta strof a� av 
lodigare halt an fortsattningen. Han forutsatter darfor, att 
Olin i sin ordning lanat av en aldre visa och efterlyser 
denna. »Av stort intresse i detta fall ar saledes fortfarande, 
att uppspara den gamla ostgotavisans ord samt att soka klar
lagga om rnelodin ursprungligen tillhort den eller ej.» 

I den tredje kallan till Ostgota bergslagsvisas historia, for
fattarinnan Mathilda Lonnbergs uppsats om Risinge sock.en i 
»Land och folk» ar · 1875, 3 

· uppgives bestamt, att redan fore
Olin en visa sjongs till melodien med begynnelseorden:

»O 6stra Gotland och Finnespanga Lan,
Du krona bland Svea lander alla. »

Visserligen ar det misstankt, att andra raden liknar Fryxells 
men ar olik Olins aldre. Under den forutsattningen, att 
Fryxell ej haft nagra forbindelser 3 med prosten Matthias 
Stenhammar i Risinge, kan endast forsta raden anses vara 
akta. For ovrigt ar det troligt, att fru Lonnberg var val un
derrattad. Hon var namligen dotter till den musikintresserade 
prosten Stenhammar, som blev kyrkoherde i Risinge · ar 1797, 
alltsa vid den tid, da Olin diktade sin visa. Efter prosten 
Stenhammars dod gifte modern, som var kornministerdotter 
fran Risinge, om sig med en brorson till sin forre man. Sakert 
hade dessa Stenhan;irar reda pa, att melodien sjungits fore 
Olin. Det ar antagligt, att Wiedes och Dybecks uppgifter om 
Ostgota bergslagsvisa ga tillbaka till Stenhamrarna. 4 

Na.got tryck med den aldre Ostgotavisan ar ej kant och 
har val aldrig funnits. Visan har fortlevat genom muntlig 
fradition tills den i slt.itet av 1700-talet utslocknade, med un-

1 Sigurd Er-ixon a. a. 1916 s. 80. 
2 Se Sigurd Erixons och Arthur Nordens a. a. 
3 Fryxell kan ha traffat Stenhammar i Stockholm, da S. var medlem av 

prastestandet. 
'
1 'Wiede fick visor fran P. U. Stenhammar. - I foredraget vid aftonunder

hallningen ar 1861 (Sigurd Erixon -a. a.) sager Dybeck utover fru Lonnbergs 
senare meddelande, att visan sjongs pa 1600-talet. Troligen beror denna obe
styrkta notis pa att Dybeck hort, att visan i Risinge ansags mycket gammal. 
Han kan emellertid ha tagit uppgiften fran » Afslred af svenska folksharpan,> 
(s. 100). Afzelius omnamner dar den forut omtalade visan »Ack Fryckedahls 
Ha.rad» 
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dantag av begynnelseorden. Vill man soka utreda visans for
hist�n·ia aterstar endast den utvagen, att forska efter melodiens
variant er. 

\Viedes handskrift »Svenska folk.visor» ar en givande kalla 
aven for melodihistorien. Forst och framst ar Olins visa dar 

Wiede: Svenska f olkuisor nr 173. Ostgota bergslag, Vikbolandet. 

r;!.' I: /, 1,/ / Ct. -.,. 1 / n V · f If · V fl 
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1
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0/ 1, -enoem dirnc;,..atr:mGerbo�ef'!Jama-n tfem. vr.:!/ars3emo/de,,,,all 
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Ostgota bergslagsvisa. 
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uppteclmad i tva ratt lika varianter (nr 173). For den ena 
uppgives, dels att den sjun_gits av hi.1stru Jager, 1 som var 
gift med en grenadiar fran Jamsjo i 6. Husby socken; dels 
att Risinge var hemorten. Den andra variaiiten ar upptecknad 
pa Vikbolandet. 

Dessutoni finnas 3 visor, som mera loka:lt sjungits till me
lodien, namligen nr 43 »Forgaves uppa stigen jag dig att 
mota gar» (»Lantflickans· klagari», 2 vida spridd med andra me
lodier), nr 128 »Du Lilla Kyrko sock.en, du ar en rolig trost» 
(sjungen av Brita Lena i Glangstad) och nr 193 »I Rodala 
soc.ken och Varkinna by» (efter Tvardala flickor). Alla tre, 
vilka e1�dast i Ostergotland - varit knutna till melodien, ha 
naturligtvis fatt den fran Olins visa. Nr 128 »Du Lilla Kyrko 
socken». ar · tryckt i Norrkoping ar 1844. Nr 193 »I Rodala 
socken» ar tryckt i Norrkoping 1808, hos Ad. Raams Enka i 
Norrkoping 1812, 181� och 1819, hos Lars Wahlstrom. i Gote
borg 1819, i Vaxio 1822, hos Elmer och Granberg i Stockholm 
1823 samt i Vastervik 1842.· I Norrkopingstrycket av ar 1819 
forekommer den tillsammans med visan »I Lerberg sock.en i 
en by, som kallas A.s>>. Dessa tre _ visor med sockennamn, av 
vilka val · endast Rodala ar fingerat, aro kanske en slags efter
terbildningar av Olins visa. De synas harstamma fran Oster
gotland. 

For att tranga Ostgota bergslagsvisas uielodi narmare in 
pa livet ar det �1odvandigt att taga reda pa de vismelodier, 
i vilka ostgotamelodiens olika fraser och aven delar av dessa 
inga. Hela forsta frasen d. v. s. de toner, som sjungas till 
orden »Ack Ostra Gotland och Finspanga Lan», finns i 5 ost
gotska och - nagot deformerad -· i en skansk visa. Av de 

· ostgotska befinna sig icke mindre an 4 bfand Wiedes »Svenska .
folk.visor»; namligen nr _7 »Det bodde en herre pa Ostervalla 6»
(uppt. eftet Lovisa i Gyllinge), nr 11 »Och batsman de skifta
sina aror · till att ro» (hustru Egg),· nr 61 »Rosea lilla tjante
pa konungens gard» (hustru Boglina) samt nr 132 »Fru Maja
Greta gangar sig at storgatan fram» (Lovisa i Gyllinge och
aven i Kvarsebo sock.en). Samtliga aro upptecknade under
1840-talet pa Vikbolandet. Dessutom forekommer samma fras

1 I den oinbunclna clelen av manuskriptsamlingarna meddelar "\Viecle s?mg
arnas namn. 

2 Forfattad av He dborn_ 

-
- __ -- - -- - - - - -' - = ===--- :- - = - - _-_ - -

- - - - - - -
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---·-- - - - . - -----
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.i en annan ostgotsk visa i »Svenska fornsanger», nr 26 Valivan. 
Var i Ostergotland den sista ar uppteclmad ar nu omojligt 
att saga, ty den finns icke i »Handskrifterna till Svenska forn
sanger» (Kring1. bibl.). Melodien ar pa sitt satt intressantare 
an de fyra andra, ty aven 2:dra frasen tyekes vara beslaktad 
med Ostgota bergslagsvisa fast den ligger ett tonsteg hogre. 
Den skanska visan 1 med orden »Herr Peder han tjante pa 
konungens gard». ar upptecknad i Snarestad pa 1880-talet. 

Alla vara gamla folkliga vismelodier, utom koralerna, ha 
fortplantats genom muntlig tr_adition. Under tidernas ]opp ha 
darfor. de ursprungliga melodierna tagit intryck av tid och 
bygd till den grad, att varianternas slaktskap ofta ar svar att 

Svenska Forrisanger, Romanser nr 26 Valivan. Transp. 6stergotl. 

&h&iJ I .n J 515&qP 61 CJE!i r- t, 
<:Jch ;u7:5 /t:"wn heffJ. La.de s25 i .sd'

:3
- e'l'l -ned 

&Pbbp . c 0°c D 1-- o o r; ?JI J-�JI J J�J
� ]Ji riJJUI I 17 'H j,� b"J� J ,n I r C D I • J¾}IJ ij

Wiede: Su. Folkvisor nr 7. Vikbolandet.
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1 Teclmingar och Toner ur skanska allmogens liv. Lund 1889. Folk.

musik nr 1. 
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Wiede: Su. Folkvisor nr 11. Vikbolandet. 
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Wiede: Su. Fol-kvisor nr 61. Vikbolandet. 
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Wiede: nr 132. Vikbolandet, Kvarsebo. 
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Fr-u.. MaJa.-9reia.5�rsi3ctf �lo:5a.:tacnJrczgn. 
Vismelodier med Ostgota bergslagsvisas forsta fras. 

igenkanna. Folkmelodierna leva sitt liv i »flytande tillstand»
7 

frasernas inneha.11 omandras och ursprungliga fraser bli ut
bytta mot andra. Ostgota bergslagsvisa ar ocksa en produkt 
av en dylik utveckling. 

Det blir darfor ej 16nl6st att dela upp den forsta frasen, 
vars forekomst i hel form vi forut papekat, i tva halvor och 
soka efter dem i andra vismelodier. Forsta halvan med sin 
uppgaende mollskala fran tonikan till dominanten forekommer 
i flera svenska och utlandska visor. Den andra halvan dar
emot ar mycket sallsynt och har en aktsvensk pragel. Utom 

...; 

-----



112 

1 de forut omnamnda visor, i vilka ostgota:visans hela forsta 
fras ingar, patraffas den hos ,Viede i en variant till nr .7 
med orden »Och Nacken han gangar sig till Elvebo-strand» 
{fran Sa.by socken i Smaland nara ostgotagransen) och dess
utom i en skansk variant1 till samma visa med orden »Det 
bodde en herre vid Ostravall-led.» Dessa tonga1igar aro 
:salunda bundna vid en visa om Nacken. 

Wiede: Suens_ka Follwisor Ill' '7 var. 
� I � - -

Sii.by sn, Smaland. 
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(:JC h N dck:e-n. hao/l q;,n_gar s_ig I: ifl EI- Va � 60 -s i-c-a-<nd.

·Teckningar och toner nr 3. Nacken och jungfm_n.
Vemmenhogs Jui.rad. 
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.i)d1r- 6odde- l!?o/1 herre v1:d 6s: tea.-va!f- led.

_ Vismelo_d�er, _innehallande Ostg6ta bergslagsvisas forsta fras' senare halft.

Forsta frasen i ostgotavisans 2:dra period, de toner, som i 
Varmlandsvisan atfoljas av orden »Ja, dar vill jag leva, ja, 
<lar viU jag do»

J 
har jag endast funnit i en sor.mlandsk visa 

»Olof Adelin han tjante pa konungens gard» fran Lunda
socken nara ostgotagransen.2 Frasens forekomst i denna visa 
kan ej garna vara nagon tillfallighet. Borjan liknar riamligen 
nagot litet Ostgota bergslagsvisas melodi.. 

Forekomsten av fraser ur Ostgota bergslagsvisas melodi i 
dessa visor tyder pa, att melodien i nag on form existerat fore 
Olin. Utom den forsvunna aldre ostgotavisan ha formodligen 
ocksa andra visor sjungits till melodier, _i vilka fraser av Ost
gota bergslagsvisa ingatt. Av bevarade spar att doma ha 
dessa visor mest sjungits i Ostergotland. Har ar tydl'igen 

1 Teckningar och Toner. Folkmusik ni' 3 »Necken och Jungfrun». 
2 Bid.rag till Sodermanlands aldre kulturhistoria. Hf. II. Folkvisor nr 18 

{uppt. av Emil Oberg). 
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deras hemort. Ostgota bergslagsvisa ar aven till sin melodi 
•en gammal ostgote - det ar den slutsats man kan draga av
,ovannamnda varianters forekomst.

Denna variantundersokning kan dock ej klarlagga ;rnelodiens 
.aldsta historia. Ett lyckosamt resultat ernas forst, nar man 
jii:mfor Ostgota bergslagsvisas melodi med utlandska _folkmelo
•dier. I allmanhet ar det om·ojligt att for vara aldre folk
melodier pa.visa utlandska monster, fran vilka vara melodier 
:slmlle kunna ytterst harstamma, men i detta fall kan ingen 

·O Nederland, let op u saeck. Transp·.
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»O Nederland.» 

tvekan rada om ursprunget. En gammal nederlandsk visa, 
»O Nederland, let op u saeck», paminner om Ostgota bergslags
visa till melodien, vars forsta· fras borjan och forsta fras i
:2:dta perioden- ar gemensam for bada 1. I detta sammanhang
ar fru Lonnbergs uppgift, att den gamla bergslagsvisan bor
jade »O Ostra Gotland» vard att lagga marke till.

1 Fl. van Duyse: Het oude Nederlandsche Lied. Haag & Ant. 1903. Nr 
-456 s. 1751. Det 'forefaller, som om Olin bibehallit traditioner av andra neder
'landska visor. Vid nr 147- av sina folkvisor har ·wiede a:nmarkt, att den pa
Vikbolandet upptecknade melodien harstammade fran ))Anders Ohlin i Giller
'halla for 40 ar sedan». Detta har val meddelats honom av sangerskan, Brita 
Lena i Glangstad. Denna melodis forsta Iras finns i en flamsk visa »Kapiteyn
Bart» (Coussemaker, Chants popnlaires des Flam.ands de France etc. Gand 185G
LXX s. 261). 

.s - Arsbok for 1929. 

____ ._/1, 

-- . 
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Den nederlandska visan gar tillbaka till en fosterlandsk 
dikt av Vaierius fran 1570-talet, i vilken han manar sina 
landsman till kainp mot de spanska fortryckarna for att skydda 
landets privilegier. Melodien trycktes forsta gangen i Starter,. 
Friesche lust-hof, Amsterdam 1621 och uppgavs da harstamma 
fran »Mr Jaques Vredeman, Musyck - Mr der Stadt Leeu
\Varden». Hans melodi tillhorde en liknande visa »O Vries
land, soo vol deygden». 

Den riederlandska melodien har saledes redan pa 1500-talet 
anvants till hyllningsdikter at hembygden. Bland den skatt 
av visor, som nederlandarna � i De Geers folje togo med . sig 

. till Finspang o.ch Norrkoping, bor melodien ha foljt med� 
Helt naturligt ar ocksa, ·att deras svensktalande attlingar 
sedan omsatte sina faders sang till en hyllning at Finspanga 
Ian, den nya hembygden. Sa maste den gamla, nu forsvunna 
Ostg6ta bergslagsvisan en gang ha uppstatt. 

Liksom hollandarnas attlingar formades till · verkliga sven
skar, blev aven den nederlandska visan helt svensk. Visser
ligen ha de bada melqdierna nagot gemensamt men Ostgota 
bergslagsvisas svenska karaJdar ar omisskanlig. Melodiens. 
praktigaste parti, den forsta fras·en, med sin flamska forsta 
halva och resten 11r en visa om Nacken, uttrycker i sin bygg
nad aven den inre karnan: bygdekarlek, omspunnen av var 
urgamle svenske Orfeus. 

RESUME 

Cette melodie d'un des chants nationaux les plus connus. 
et airnes de notre pays, »Ack Varmeland du skona», a ete
tiree d'une autre chanson venue du vieux _dis'trict minier· 
du pays d'Ostergotland. Cette chanson »Ostgota bergslagsvisa»
est une simple chanson d'amour, composee par un fl.ls de paysan 
de l'endroit. La rnelodie provenait deja d'une chanson plus. 
ancienne du pays, chanson a laquelle » Ostgota bergslagsvisa» 
a emprunte ses paroles du debut. 

1 Ang. holla.ndarnas talrikhet i Norrkoping se Edw. Ringborg, Till Norr

kopingskronikan III s. 15. 
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Cette ancienne chanson, qui n'a pas ete conservee, etait deja

completement oubliee a la fin du iseme siecle, si l'on en excepte

du moins ses premieres paroles. Le fait que cette chanson,

avant le debut du 19eme siecle, a ete chantee en Ostergolland

parait ressortir de ce qu'un certain nombre de melodies popu

Iaires chantees pendant Ja premiere moitie du 19eme siecle conti

ennent des motifs qui proviennent de »Ostgota bergsvisa»·. 

Bien que l'origine de cette vieille melodie paraisse obscure,

il semble qu'elle pourrait bien tirer son origine d'un chant

hollandais »O Nederland». Il presente tant dans sa melodie

que dans ses premieres paroles quelque analogie avec notre 

pro.pre chanson _ suedoise. 
Pendant le 17eme siecle, des vallOJ?-S et des flamands emigrerent 

en Ostergotland. 11 peut se faire qu'ils aient amene avec eux

cette chanson hollandaise ou· une· chanson analogue. Peu a peu,

la melodie ainsi importee s'est faite tout a fait suedoise. 
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