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L urblaserska 
Efter oljemalning »l\Iellan by och sater» av H: l\Iasolle 

VILSE I VALL 

SKOGSTROLLETS POLSKA - EN LITTERATURHISTORISK FOLKMELODI 

Av N1Ls DENCKER (Skoldinge) 

T
iteln pa denna uppsats ar tagen ur Gustaf Frodings
Vallarelat: 

Hor du ej bjiillrorna, bor du bur sangen 
vall�r och gar och gar vilse i vaJl? 
Korna de rama ocb paskynda gangen, 
folja i Junk efter jantans trall. 

Hor, bur dct ljuder kring myr och mo: 
Lilja - mi Lilja - mi Lilja - mi ko! 
Eko valmar i bergigt bo, 
svarar ur ballarne 
langt norr i fjallarne 
Lilja - mi Lilja - mi ko! 

I anmarkningarna fran 1902 sager Froding om rad 2 »Vad 
ar det att gd vilse i uaW! - omotiverad ljudlek» och om 
rad 6 »Harstammar fran ett musikstycke av min far, dar 
ljuden aro mycket vackrare sammanfogade. Hans stycke torde 
i sin ordning foranletts av en verklig vallflickelat.» 
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Nar jag var en li - ten pi - ga, gick jag vall med fa. Da 
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tap - pa' jag·bort Skall-ko och Hafsstjar-na ma'; Da gick jag pa ett 
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li-tet berg, och loc-ka och grat; S a  fl.c k jag ho - ra var Hafsstjar-na 
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rot, Lang,langtbort i andromen lot. »Tyst», sad' gra-na, iiDu far val i-
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gen na'», Talla ba' mej in - - te 
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fal - la, Vi - a 

� �-==1 
ha' mej 

�-r-r r id9-i-t==s==r=tr r r i-h: J 1 -11
in - te skri - a, Bjor- ka lo - va mej disk om dask till kval - la. 

S a ngen om den forlorade kon, som jag har kallat Gullstiarnesangen. Richard 

Dybeck, Svenska vallvisor och hornlatar, nr 15. Fran sodra Dalarne. 

Faderns komposition »Kolilja» omnamner Mauritz Hellberg 
1 sina Frodingsminnen s. 85 jamtc de ord, som lojtnant 
Froding skall ha bifogat melodien: 

Koko, koko, koko. 
Ko Lilia, mi ko, 
ko Lilja, mi ko, 
ko. Lilja, ko Lilja, ko Lilja, mi ko ! 
Goken ban gal 
och vinden ar sval 

och angen har tagit sin blommiga sjal. 

Om melodien hartill sager Hellberg att den borjade med 
en vanlig goklat och fortsatte i de tva foljande raderna »med 
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en variation pa ungefar de toner, som kunna frambringas uren vanlig lergok, och utvecklades sedan belt enkelt.>> Man kan tillagga att lojtnant Frodings musikstycke ar enliten folkmusikalisk svH, bestaende av g6krop, kolocklat ochbarnsang. Vallarelatens vilse i vall forefaller inte v·ara medharuti. Nar Gustaf Fr6ding 1902 ogillar dessa ord i diktensasom varande en omotiverad lj udlek, beror he] t sakert bansklander ytterst darpa, att ban ej kunnat erinra sig det vilsnai barndomsminnet av faderns dikt Kolilja. Vid en genomlasning av Vallarelat torde- for de flesta skaldens egen kritikforefalla berattigad. Dikten ser idyllisk ut, som en mild tavlaav Edvard Bergh. Dari finnes intet av det bocklinska artisteri,som praglar skaldens Skogsran. Allt andas fridfullhet: ensvensk skogsbild med granar och tallar. Pa fastigen i bak..:grunden vandra kreaturen bort fran betraktaren. Sakert pavag mot v:allen. Vart skullc de annars ga? De bruka jualltid hitta hem, odjuren ha forsvunnit fo'r langesedan. Jantanropar men 1et ar val _endast for att ova sig, for n6jes skull.I Vallarelaten dallrar bjallerldangen, faller oc,h stiger. Skogenblir tyst och morkret kommer smygande. Tr�den sova. Va11-flickan och hjorden taga bort i stillheten. Endast den vallande laten gar kallande. 

Fjarmare klingar den hoga sopranen,vallar· och gar och gar vilse i Vall.
· Men vadan detta. vilse i vall? Ar det morkret, _ i m6rkergar allting · vilse? .A nej. 
· Vid jamf6relse med uppteclmad tradition framlrader denakta stamningen i dikten. I )>Fran Gastrikebygder» 1927, s. 98berattas om en kolaregubbe Sundberg fran Fors by i Hamrange, att han ofta horde skallor kring milan. Det ar troJlfa,sade Sundberg. En gang bade han en kamrat med sig, narskallorna tydligt hordes. Denne var 6vertygad om att detvar far, som gatt vilse om hosten och blivit kvar i skogen.Han sprang efter ljudet for att soka taga reda pa dem ochaktade ej om Sundbergs ·varnande ord, att det dar var saker,som ban ej slmlle bry sig om. Hur han an sprang komhan aldrig narmare bjallerklangen. »Det var eggande, menda Sundberg, som skyndat efter, ropad.e pa honorn, insag banslutligen, att det var bast att vanda om i tid.»

------ ---
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Man skulle vilja tillagga Frodings ord:

Fjarmare klingar drn hoga sopranen,

vallar och gar och gar vilse i vall.

Vilse i vall, ar det trollens verk? De forvilla manniskorna

och taga dem. Har det vilsna kommit med i Vallarelat, dar

for att den unge skalden anade, att den skildrade idyllen

gomde pa dova hemligheter? A nej. 

Emellertid; diktaren bar ratt gent emot granskaren Froding:

det skall vara vilse i vall. Inte dfi.rfor att alliterationen ar

sa. trevlig att utsaga, inte darfor att det vilsna fordiupar

diktens pastorala innehall eller locklatens inforande fordrar

det. Det ar med i dikten darfor att temat existerar redan

bakom den forlat, som doljer diktens tillkomst. Inga konst

narliga eller intellektuella skal ha talat for det vilsna i

Vallarelat, men det skall vara med, ty motivet har funnits

till forut. 
Gustaf Frodings formodan, att en verklig vallflickelat ligger

bakom faderns musikstycke, ar riktig. Harvidlag kommcr

man narmast alt tanka pa en barnsang i form av vallkvade,

som forekommer i Norge och pa allsvenskt omrade anda bort

till Finland och Estland. I denna sang · omtalas, efter en 

kort inledning, alt en flick.a gar vall i skogen cller pa mossen

med sina kor. Hon tappar bort sin basta skal.leko Gullstjarna.

De omgivande traden tala till henne och ge olika rad.· Aspen 

bad hen ne springa och leta, salien bad henne silta och leka,

biorken lovade henne ris till' kvallen. [Bjorkriset iigde forr

en uppfoslrande verkan, sa ock ha.r. Pliktcn segrade.] Hon

gick upp l)a elt hogt berg och ropade efter Gullstjarna. Langt

borta i fiarran, norr om fiallen, hordes bjallerklangen. Den

kom fran landet, dar gokcn gal och sva1an sjunger, dar loken

vaxer och det ar liuvligt att vara. 

Av denna barnsang finnas tva aldre varmlandska uppteck-

11ingar, gjorda av L. Borgstr<.)111 under en anHkvarisk resa 1845.

Satter m ej pa en huske lag

·Och husker mei sa garna,

Tapte bort mi Bielleko

Och den heter roda Gullstierna.

Talla bad mei iag skulle ga ptl en hogan back' och kalla:

Da horde jag det ringde och det ringde i bjella 
Langt nol och ost under de hoge bergsasa. 
Via bad mej bia: 
Aspa bad mej inte hasta: 
Runna bad mej rann_a: 
Salja bad mej valja: 
Och Bjerka lofve mej ris pa 1·yggen te qvall. 

Den andra lyder: 

Satte jag mej pa min russc 
Och russade rn ej sa gerna: 

mg 

Tappa jag bort mi Bjelleko, 
Som heter roda Gullstjerna. 
Roda Gullstjerna lockade jag, 
Roda Gullstjerna svarade mej 
Langt nol i berga. 
Der galer goken, 
Der vaxer loken, 
Der sj ui1ger svala 
Der ·ar godt att vara 
Om sommaren den klara. 
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Lustigt nog utpekar en svenskeslnisk uppteckning » Varme
land» som lande t, dar goken gal och dar det ar lusligt att 
vara. For ovrigt ma anm�irkas, att delar av vallkvade1 fore
komma som sjalvstandiga_ visor eller insprangda i andra: · 

Innan det ingas pa folkmelodien med det vilsna, ,rars 
varianter har skola frarnhallas, bora nagra ord agnas det 
inledande gokropet i Kolilja. Fragan om goktonerna i all-

Allegretto. 

f i s , F:1 s , r qttt-o1-r- r tjrji
----

Ku - - ku, ku - - Im, heir - de du lil -la go· - ken, 
Ku - - ku, ku - - Im, han har en Ii-ten fro· - ken. 

!µ \ :=t0?:7��-�-.. • 3-�-· j-"'-•�-�-� ! 11�@l-c++H�r:::__,_��====i=:i-l==��t=j-.-........ J=-Lt=1__,r==f----!r-=---1:)
V 

In - te har du, in - te har ja, vi fa blott se pa r6 - ken. 

Varmlandsk gokvisa, upptecknad fore 1879 av J. Olson. K l\Ius. Akad. bibl. 

En sadan har gett lojtnant Froding iden till de inledande gokropeu i Kolilja 
men i Vallarelat kommo de ej med. 

i 
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Ko 1il-la, ko 1il- la, ko Iil-la, ko lil - la, min ko \ ?7 :_,:-:J:_ · 
Svar. 

Fort. 
. � �-�: .-,:J=t-1-��t e��� ��-�� •-�±� �� l Jl
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Sjunger. 

· · dim. 

Skogstrollets polska, som gett loitnant Froding iden till Kolilja. J. Olson

Femtio polskor_ fran vVermland och Dal, Ahr. Lundquists musikforlag. 

mogens inslrumentalmusik bar Tobias Norlind pa ett mycket 

intressant satt behandlat i en uppsats i denna tidskrift 1930
och da insatt dem i ett omfattande sammanhang. -Pa fiolen
far tva flageolett-toner · med kvartintervall f6restalla gokens
late. Detta ar foga illusoriskt, ty alla gok.ar gala i. terser.
Norlind forkastar ock.sa bestamt den tydningen av dessa.
flageoletter, att de slrnlle utgora en direkt harmning av goksang.

Pa flera hall i vart land atfoljes gokpolskan likval av ord,
som utpeka naturalistiska rop, t. ex. 

Ko, ko, sa gok.en, satt i grana.
Spel du, sa dansa alla barna. 

Det k.an invandas, att orden aro tillkomna senare an
melodien for att fork.Iara namnet gokpolska. . Ordet gauk 

(gok), sager Norlind, avser ej blott goksang utan aven ett
ideligt upprepat galande eller ropande. Gokmusiken skulle
saledes vara en primitiv, katatonisk musik med ID anga ganger
orntagna sma motiv. 

Fran Varmland foreligger dock en uppteck.ning av en
melodi med gokrop i tersintervall, precis likadant som i medel
tidens tonmalande goksanger. Manne ej allrnogespelmannens.
gokpolskor med flageolettspel aro en yngre efterbildning av
melodier,. som direkt harma gokens Im, ku? Gokropen i Ko-
lilja harstammar sakerligen fran en sadan gokvisa, vilken 
Frodings far kan ha hort nagon gang. Av »vilse i vall»
latens varianter innehaller blott en enda gokrop. En bi
dragande orsak. till dessa se.nare gokrops forekomst kan vara
Gullstjarnesangens ord, att goken gal i det forlovade landeL
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Den har ornnamnda gokvisan, som ar upptecknad av jarnkramhandlare J. Olson i _ Arvika, blev av honom insand till K. Mus. Akad. bibliotek ar 1879.Vilseivallmelodien, i Varmland kaliad Skogstrollets polska,ar ocksa insamlad av Olson och publicerad 1873 i bans Femtio polskor fran Wermland och Dal pa Abr. Lundquists 
musikforlag. Varfor la.ten knutits vid skogsfrun, randa, ar 
ej gott att saga. Skogsran ar, som Gustaf Froding sager i 
sin dikt, »alskogsaktig och manfolksgalen», men nagon siren 

ar hon just ej. Hon kan Janga sitt olyckliga byte med rika 
skanker av jaktlycka och ensidiga behag, Iocka man i fordarvet med sang kan hon inte. En och annan gang ljuda i 
skogarna hennes rop pa trollkreaturen ; stora, praktiga djur, som den papasslige och djarve kunde taga som god pris genom att kasta stal over deras ryggar. Da blevo verkligen randas kor vilse i vall i manniskornas land, fran vilket ingen 

Pritt._. + + + +· 

,� I I s J-=�±=b§�� 
Lo - lo, ho - lo! Korn o - xen a tju-ren. Lo - lo, ho - lo! 

Livligt. 

�Uli�s=EB=b-b�� 
Korn o - xen a tju -ren. Tra - la - Ia - Ii - le la - Ii - le, 
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Tra - la - - la - - li - - le la - - li - - le, Tra - la - la - fr - la - le 
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tra - Ii - la Tra - la - - la - - la - - la - - la, Tra - Ia - la-

. 
r . 
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��4=�r-rt41 
Ii - - la - - Ii, Tra - la - lej - - la la - - la - - lej - la. 

_Den tidigast upptecknade vilseivallmelodien. I forsta reprisen soker vallflickan 
en forkommen tjur. Dennes rarnande ar uteslutel. Sedan dansar flickan en 

glad polska. Richard Dybeck, Svenska folkrnelodier nr 65, fran Halsingland. 
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· a mi ku. -7Buh. Ku - sk6 - ta, ku - sk6 - ta, ku - sk6 - t 
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A dii va val, attji.i. feck mi lm igen :,:· ja, de Ya vfi.l, attja feck mi lrn - Buh! -
(Ej anpussaJ lext) 

Bohusliindsk variant av vilseivallmelodien med iullstandig text Folkminnen 
och iolktankar 1918. 

atervando fauns. Det lyckliga slutet i polskan passar inte 
ihop med skogstrollet. 

Aven i Dalarne har melodien satts i samband med over
naturliga vasen. Pa Stora Kopparbergets omrade, dar sag-· 
nerna helt naturligt inriktat sig pa dolda skatter under jorden, 
ar det bergfrun, som ar ute och letar efter sina oxar, vilka 
kommit vilse i vall. 

.Men eljest ar la.ten ett litet slycke allmogeprogrammusik. 
Betraffande en variant fran Halsingland, som ar med i Richard 
Dybecks Sv. folkmelodier, framlagger upptecknaren, S. H. 
vVagenius, melodiens program. Ett kreatur har forkommit i 
skogen och f6rsta reprisen forestaller vallflickans lockrop. 
Darpa foljer djurets bolande svar, ej meddelat av insamlar·en. 
Slutet ar en trallande polska, · som vallflickan uppstammer i 
sin gladje over, att kreaturct aterfunnits. Tonmalningen om
fattar salcdes en lock.lat, kreaturets late och en gladjeyttring, 
som fatt formen av polska_. och da.rfor kallas det hela ofta 
for polska. 

Uppteckningar med fullstandig text aro sallsynta. En sadan 
finnes i Folkminnen och folktankar 1918 i David Arills upp
sats Bondespelman fran norra Bohuslan: 

Kuskota, kuskota, 
kuskota, mi ku. 

[Ramning:] Buhi -
:[: A da va ·val, 

alt ja feck mi ku igen, :\: 
ja, de va val, 
att ja feck mi ku. -
Buh! -

107 Fran Dalsland foreligger en variant med gokrop. Den arupptecknad 1916 av Axel Boberg. Har har programmet fatten nagot forandrad form. En gumma lockar pa kvallen hem.sin ko fran skogen. Hon far da hora goken och bJir saglad, att hon sjunger och dansar en poJska. Averi AugustBondeson har i sin hembygd tilJvaratagit la.ten. En vacker variant - man tycker sig kunna i den fornimma 6stsve1iskans fina, sjungande tonfaJI - ar Otto Anderssons me_lodi fran Petaiaks i Vasatrakten. De hithorande riks.svenska lockropen mar!<:cf·a dominanten och stora sekundeninllan de hinna ner till slutet p:l. tonikan. Det later tryggt,tycker man, det ar liksom ingen fara, att inte den forsvunnakon skall komma till rii.tta. Den finliindska vallflickan dr6j erpa mo11tonartens inledningston under sitt rop. I den tonenligger oro och fortvivlan, och slutfallet pa tonikan bJir darigenom sarskilt manande, kallandc. Och kon, hon svarar isamma maiande stil -- djuriskt omusikaliskt, som det skaJlvara. En svensk ko bolar i v:;i.H-Iaten hclst pa tonikan, meraidylliskt.. Flick.ans avslutande giadjepoiska ar ocksa utmarkt.Hennes sextondelar pilminna hitdc om Justig koloratursi'mg
Stanming: ..,_ _,,.,,--. ..,_ _,,.,,--. + .,,.,,--. ..,_ )< r.-,, =-==n��..- �----�1�����ffl����-�-
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• 11t== - -/==::!=_ =r::==::_ I== --� ------- ------ ------ ------ -- ---Ii - ta, ko Ii - ta, ko Ii - ta ko Ii - ta, mi ko. Flag. (Eko.) 
Vastsvenska folkminnesforeningens arkiv. Variant av Skogstrollets polska med eko i st. f. rarnning. Fran Dalsland och Varmland.
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Vilseivallmelodien med ramning ·och gokrop. En gumma lockar hem sin k o
far hora goken och sjunger och dansar en polska. Svenska la.tar samlade av 

Nils Andersson, Dalsland nr 297. 

och, vagar man nastan saga, Johann Sebastian Bachs gladje
malning i Kantate Nr 100 till orden .» .Man nehme sich in
acht, wenn das Glii.ck lacht». · 

Det syns pa uppteclrningarna att la.ten kommit i spelmans-
hander. Med begarlighet ha spelrnannen omfattat program
musik, som deras ahorare alltid lyssnade till med uppmark
samhet och vardesatte som humor eller markvardighet. I
vilseivallmelodien var det sarskilt djurlatet, antingen det togs
med en baston pa fiolen eller glissando, som intresserade.
La.ten har av spelman varierats pa manga satt, programmet

har helt eller delvis tappats bort och ibland kan det blott
vara en baston i melodien, som utvisar slaktskapet. Dan
Danielsson har patriiffat melodien i Varmland i en form, som
nara overensstammer med Olsons Skogstrollets polska men
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utan benamningen. Kons svar har blivit till ctt eko, framstallt gen om flageoletter. · Sam ma tailke som Fro dings: 
Eko vaknar i bergigt bo, svarar ur hallarne. 

Timas Hans i Ore spelade Bergtrollets polska for Nils Andersson. Det var sa, att en spelman fran Dalbyn en dag omkring ar 1840 hade varit till ·skogs for att lagga iii' ho. Han blev ej fardig med sitt arbete och maste stanna kv_ar over natten pa fabodarna. En stund sedan han lagt sig 
. + #• -e- + #"- -e- Kon: 

-Jl-0 + CJ I I t I QI tr I I 1 I@]
Heli kud - dona min, Heli kud - dona min. �- · 

�-eaaw� ----· 
. r + + I , 1. I� l / , 2- j � .. -���--���..L.1=�• �•-M-...--•��� �� L�111-1+ ... •�) 

------'-'---I-- r---;-;--bf-- �,ti'."'-� --l"""'I-;- l"'ooo�-ri'-t:: �I--...., -1;;;-�1- --�-+--1--l --... '""""�-_-_+I-=�==:! . 
---"--i"'----------l"'i;;.,-s-,,,_=-c.,___,__-= II -,,-.,;- --....,;1- . 

Finlandsk variant av vilseivallmelodien, upptecknad av Otto Andersson. Brage Arsskrift III, Helsingfors 1909, s. 175. 
J = 112. 
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Bergtrollets polska, hord av en spelman omkring ar 1840 pa Hedbodarna i Ore socken. La.ten ar en ombildning av vilseivallmelodien. SvC'llska H'ttar samlade av Nils Andersson, Dalarna I nr 13. 
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Uplandsk folkmusik, utg. av Ruben Liliefors, Polska nr 64. Sades ursprung

ligen vara en hornlat med kon·s svar. En omvandling av vi}seivallmelodien.

hordes vallhorn ljuda osfan for ·b-erget. Valllrnllor kunde det

ej vara, han kiinde pa sig att det var bergtroll. Han Jyss

nade uppmarksamt och larde sig polskan men ej fullstandigt
1 

ty trollen drogo sina farde, . sa alt han ej kunde uppfatta

hela musiken. Nils Andersson blev glad over den skona

polskan: » underbart harliga vallatstoner.» Det var . ingen 

vanlig bondpolska, som trollen den gangen spelade vid Hed

bodarna� utan vilseivallmelodien. Na.got bar den ivrigt lyss

nande spelmannen missmint. sig, nagot bar den skicklige 

Timas Hans tillagt ur egen fatabur, men locklatens. tongangar

finnas kvar i 2:dra reprisen anda. 

Karl-Erik Forsslund har publicerat en vallbornslat, som ar

upptecknad efter en spelrnan fran Dalbyn for nagra ar sedan.

Har har program met fatt foljande utformning: Nar vallflickan 

foljde kreaturen pa skogen spe!ade hon vallhorusl!'tten vid

middagstid pa sovhol m. (Sa kallas kreaturens vilostalle.)

Efterat ramadc tjuren, som stod vid kanten av mossen, tre

gil.nger. Spe\mannen hiirmde djurlii.tet medelst glissando pa 

fiolen. 
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Et.t annat exempel pa bur spelmannen omandrat vilseivall
melodien visar en upplandspolska. Bade Jocklaten ocb raman
det ha inarbetats i polskan, vilken harigenom fatt 3-takts
fraser i forsta reprisen. Om inte uppteclrnaren, Wilhelm 
Lundgren, antecknat, att polskan skall f6restal1a en lat for 
vallborn med kons svar i 3:dj e ocb 6:te takterna, skulle man 
ej vagat framballa s�mmanbanget. 

I Finland bar motivet forandrats pa <let sattet, att ramandet 
kommer frari djavulen, som harmar den forsvunna kon sa 
naturtroget, att gumman blir lurad. Alltsa: Hingst i vaster 
kallas melodien Skogstro11ets polska, i 6ster djavulspolska. 
Ha dessa benamningar nagot gemensamt? Jag vet inte. Faktum 
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nu sa hit-ta - de jag min ko och nu sa hit-ta - de jag min ko. 

En gumma sjunger efter sin ko i · skogen. Djavulen svarar, ramande som en
ko. Gumman, som tror hon funnit sitt kreatur, dansar och sjunger. .Upp
tecknad i Lojo av K. J. Fagerstrom. Brage, Arsskrift VII, Helsingfors 1914, s. 157.
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I forsta reprisen sjunger djavulen fran ett karr. En gumma tror sig igenkanua
sin kos ramande, blir glad, sjunger och dansar andra reprisen. Genom att
upprepa sangen lockar djavulen gumman langre ut i karret. l\folodien, som
ar Iran Lojo, kallas djavulspolska. Brage, ,hsskrift VII, Helsingfors 1914, s. 158
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ar, att . en vanlig tysk spelmanspolonas fran senare halften

av 1700-talet i Finland fatt namnet diavulspolska och en aldre

sagen knuten till sig. · Som Otto Andersson uppvisat, ar den

vida spridd darstades. Man kan darfor saga, att diavuls

musiken inte alltid · ar sa sarskilt markvardig. Kanske vilsei

vallmelodien ar ratt gammal, fran en tid da programmusik

hos allmogen var ovanlig och harigenom lattare kunde b1iva

uppseendevackande etiketterad. 

Lockropen i Vallarelat och loitnant Frodings Kolilia komma .

fran den efter publiceringen 1873 Hitt-tillgangliga Skogstrollets· 

polska. Det ar programmet fran denna lat, som gar igen i 

_Gustaf Frodings vilse i vall.
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