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Gjennom en kulturhistorisk nærlesning av utvalgte skillingsviser er spørsmålet om hvorvidt
skillingsviser kan nyttes som historisk kilde
til innsikt i ulike kvinneroller og deres handlingsrom i siste halvdel av 1800-tallet, forsøkt
undersøkt og oppsummert her. Fire skillingsviser kommer under lupen og byr på innsikt
til en forgangen tid. Oppgaven forsøker å vise
hvordan ulike kvinneroller er presentert og hva
de kan fortelle oss om kjønnsroller, samfunn og
tidsånd.
Skillingsviser var vårt første massemedium, de har en historie som strekker
seg tilbake til trykkekunstens spe begynnelse
på1500-tallet og helt frem mot 1900-tallet
med 1800-tallet som kommersielt høydepunkt.
Skillingsvisene byr på et vidstrakt tematisk
og distribusjonelt omfang. De få studiene som
er gjort på skillingsviser illustrerer et folkelig
massemedium i den forstand at språket er naivt,
formuleringene enkle, flere med banale nødrim,
tema er ofte dramatisk, og følelsesladet, og omhandler både hverdagslige hendelser samt store
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katastrofer fra både inn og utland. Trykkene
var små, og rimelige og kostet fra 1 skilling,
etterhvert 10 øre. De ble solgt ved kolportasje.
Noen viser har melodi oppgitt, andre ikke, noen
oppgir utgiver og/eller forfatter andre ikke,
noen har gjenkjennelige religiøse trekk som
fra salmevers, men i det hele er de sparsomt
presentert/dekorert og forholdsvis anonyme.
Fra arkivet til Norsk folkeminnesamling har jeg
funnet frem til og utført en analytisk, kulturhistorisk nærlesning av fire skillingsviser som
skildrer ulike kvinnefremstillinger i søken etter
innsikt i det handlingsrommet kvinner i siste
halvdel av 1800-tallet kunne utfolde seg i/under.
Opplevde de et nyansert og fleksibelt handlingsrom, eller var patriarkalske sosiokulturelle
konvensjoner styrende for deres livsutfoldese?
Utvalgte viser forteller om den
forførende frøken Ida og Hr. Brillbuk, den
emansiperte frøken Top, Deilige sne, en fallen
kvinne botssang, forfattet av henne selv og
den pliktoppfyllende og svikefulle Piken og

som en utstøtt. Hun har synd skrevet i pannen.
Soldaten. Det er især visene om frøken Top og
Diktet og den introduserende prosateksten
Deilige sne som fasinerte og bød på spennende
tegner et bilde av en fortapt ung kvinne, hennes
innsikt i en forgangen tid.
udåd og skjebne. Visen med sine religiøse
«I damedrakten måtte jeg. Jeg var så
referanser er hennes botssalme. Prosateksten
vred, led og kjed, av all den kvinnelighet.»
som forteller om den allmenne beundring som
Frøken Top er motsatsen til kvinnelighet, med
diktet umiddelbart vekker gir visen legitimitet
hennes meritter på sportsarenaen og temperaav å være en «dybe aandfulde og ægte kristelige
mentsfulle lynne opptrer hun ikke kvinnelig.
bodssalme.» Prosateksten forteller om en kjent
Hun vil ikke tøyles, men være fri og selvstensamtidsforfatter, Thomas Buchanan. Read som
dig. Skjebnen har gjort en feil ved at hun ble
legger en laurbærkrans på kvinnens grav som
kvinne i stede for mann. Hun besitter mannlige
dertil i sin konnotative
kvaliteter. Tilsynelatenbetydning bidrar til å gi
de illustrerer visen et
henne ære og tilgiveltrangt og stereotypisk
se om enn kun postrollemønster med tydelig
humt.
kjønnsdifferensiering,
Visen blir hennes
hvor man henstilles/oppbenådning samtidig som
fordres til å oppføre seg
den gir et bilde på borinnenfor sitt kjønns gitte
gerskapets hegemoniske
sosiokulturelle konvenmoralske ideal, og hvorsjoner. Men, «Nei, jeg
dan deres verdier bidro til
vil bryte skrankene, og
å skape sosialt stigma av
jeg ser meg alt i tankene
prostituerte kvinner som
i bloomerdrakt uforsagt,
mindreverdige. Veien inn
tag dem blot i akt.»
til sosieteten var stengt
Bloomerdrakt viser seg å
for den falne kvinne,
ha vært en reformdrakt,
hun bar skammens tunge
et knekort lett skjørt med
lodd. At hun etter nærluftige tyrkiske harem
mere ettersyn viser seg
bukser under, først tatt i
å være oppdiktet ut fra
bruk av Amalie Bloomer
kommersielle interesser
(1818-1894) en ameOda Lasson (senre Krogh)
er
av mindre betydning.
rikansk kvinnesaksformalt av Christian Krogh 1888.
Hun er fabrikkert i en tid
kjemper. Visen om frøken
sulten på romantisk vissvass som Burton SteTop indikerer dermed at kvinner var opplyste
venson kaller det i, Famous single poems, and
om den kvinnesakskamp som foregikk over Atthe controversies whitch raged around them fra
lanteren i Amerika, og i Frankrike og England,
1924. Det kan også tenkes at siden kvinnen er
og at i 1890 hadde den også nådd Trondheim.
anonym, at visens opprinnelige forfatter ønsket
Uforsagt, oversettes i dansk ordbok med: tør
å belyse samfunnets utfordringer med prostimøte fare med forakt, ikke nedslått /motløs.
tusjon og den skjebne som rammet tusener av
Visen er blitt til et kamprop til kvinner om å stå
unge kvinner. Visen kan leses som en advarsel
på barrikadene for sine rettigheter. En kamp for
til andre unge kvinner om hvor ille det kan gå
sosial, økonomisk og juridisk selvstendighet.
dersom man dreier av fra moralske normer.
Deilige sne viser en annen side av
En oppfordring med bibelsk sjargong, til unge
kvinners virkelighet. Gjennom religiøse referankvinner om å holde seg rene og dydige. Samser møter vi en kvinne som har brutt samfunnets
tidig som den også kan leses som en kritikk av
moralske konvensjoner og latt seg forføre. Som
borgerskapets holdninger. Hennes ytringer kan
konsekvens må hun leve utenfor fellesskapet
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sies å være et svar på samtidens religiøse konvensjoner, og en henvendelse til unge kvinner
på vei inn i voksenlivet. Hun illustrerer hvordan
hennes skjebne er låst, «falt jeg fra himmelen,
ble trampet til dynd, hånet, bespyttet i skjendsel og synd, vanket jeg om, solgte min sjel til
hver kjøper som kom.» En dansk nettordbok på
forklarer ordet Dynd som å være i en uheldig situasjon som man ikke umiddelbart kan komme
seg ut av. Det ligger ikke i hennes hender, hun
er underlagt sosiale konvensjoner.
Indirekte synes visene å indikere at
følelser er ungdommens hemsko, at deres følelsesladede handlinger, uten en ballast av erfaring
gjør dem sårbare for konsekvenser som opptrer
i regi av sosiokulturelle konvensjoner. Visenes
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folkelige karakter, deres omfangsrike distribusjon og popularitet som visen om frøken Top og
Deilige sne, gir visene i så måte en opplysende
og oppdragende funksjon. 		
Visene illustrerer at det er rom for
nyanserte kvinneroller, kvinner og samfunn
nå som da er mangfoldige. Fra frøken Tops
ærgjerrige, frigjorte og moderne personskildring, frøken Ida, den flørtende, morsomme, og
sensuelle, til den falne kvinnes melankolske
kamp mot skam og moralske normer og pikens
pliktoppfyllende men svikefulle affære. Men
allikevel synes noen sosiokulturelle konvensjoner å begrense deres handlingsrom. Kirkens
og religionens autoritet som moralsk rettesnor,
borgerskapets hegemoni med opphøyde verdier

som ære, fromhet, måtehold og plikt, samt
sosial differensiering som et resultat av borgerskapets fremferd, virker hemmende for kvinners
livsutfoldelse. Samtidig ble min forutinntatthet
i møte med skillingsvisene konfrontert, ett nytt
og nyansert inntrykk av kvinnefremstillinger på
1800-tallet ble nødvendig.
Vi kan spore hos frøken Top og
kanskje også hos frøken Ida, at et mer dynamisk
samfunn er i anmarsj, hvor muligheter åpner seg
også for kvinner. Muligheter som har resultert
i friere politiske, sosiale, økonomiske og religiøse rammer for kvinner i dag, takket være en
kamp utkjempet av mangfoldige, engasjerte og
sterke kvinner gjennom århundrer.

KILDER
Deilige sne
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Frøken Ida og hr. Brilbuk

Beautiful snow, den amerikanske versjonen av Deilige sne

https://www.dropbox.com/home/KULH3001SKILLINGSTRYKK/Kjærlighed%20
og%20Kvinder?preview=20-A1.jpg
https://www.dropbox.com/home/KULH3001SKILLINGSTRYKK/Kjærlighed%20
og%20Kvinder?preview=20-A2.jpg
https://www.dropbox.com/home/KULH3001SKILLINGSTRYKK/Kjærlighed%20
og%20Kvinder?preview=20-A3.jpg
https://www.dropbox.com/home/KULH3001SKILLINGSTRYKK/Kjærlighed%20
og%20Kvinder?preview=20-A4.jpg

Frøken Top
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Piken og Soldaten
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http://allpoetry.com/Beautiful-Snow
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En ny vise om Frøken Top
Først vil jeg presentere meg,
Mitt navn er frøken Top,
Av temperament da er jeg,
Som en champagne propp;
Mitt blod det koker over lett
Og bruser som en fold;
Men snese mannfolk har jeg sett
Forelsket for min fot;
Men alle, alle fikk de ”nei”,
Jeg aldri aldri gifte meg.
Det tyranni, del slaveri,
Må helst jeg være fri!
Som barn var ei mitt svermeri,
En dukke eller slikt,
Al syning og alt strikkeri,
Jeg fant så kjedelig
Men derimot så var jeg flink
Blant guttene- ja der
Jeg som en engel spilte klink,
Men paradis i sær.
Jeg gikk på stylter som en kar,
Sprang bukk som om jeg var splitter pine
gal.
Jeg var så vild og på spill,
Hvor jeg kunne komme til.
Jeg vokste til, og skjørtene
Blev lengre dag for dag.
På mamelukkene o, ve!
Jeg måtte kaste vrak.
Fikk kjoler med garneringer;
I snøreliv ble jeg kvalt,
Og mine små besværinger,
Ak! Nå til vandsbek? gjaldt.
Hva om jeg ville eller ei,
I damedrakt måtte jeg,
Jeg var så vred, led og kjed
Av all den kvinnelighet.
En kvinnelig amazon blev
Jeg nu av første slag;
Jeg kjærlighetsbilletter skrev,
Og svømte som en laks.
Jeg drev det langt i gymnastikk,
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Jeg red som en jockey,
I fektning mange støt jeg fikk,
Men det enset jeg ei;
På skøyter løp jeg eksellent.
Og røkte sigar som en student.
En har jeg her som de ser,
Jeg røyker sjelden fler.
Biljard jeg spiller meget flott,
Meg ingen kommer nær,
Og ikke Carolina blot,
Men prektige a la Guerre?
Og kjegler- tør jeg holde påMin ferdighet deri,
Den er så stor, ja tenk dem så,
Jeg slår dem alle ni
Og kjøge l´hombre (kortspill), ja så men
Jeg ganske deilig spiller den,
Ja selv basset? Nokså nett,
Ifald de ønsker det.
Ja skjebnen har gort en feil,
Da jeg ei ble en mann,
En kvinne er jeg sier mitt speil,
Men ikke min forstand.
O! Gid jeg hadde trøyen på,
En sabel og gevær,
Jeg skulle snart i rekken stå,
Blant norges tapre hær.
Mitt hjerte banker kjært og fritt,
Ak var jeg blitt de skjørter kvitt,
Så gikk jeg med hugged ned,
For fødelandet stred.
Jeg hører til amazonene,
Jeg kler meg usjenert,
Jeg mangler permisjonene,
Men dog emannsipert.
Jeg møter driftig som de ser,
Med stokk og briller på
Hvorfor skal en herre her
Med neseklemmer gå.
Nei jeg vil bryte skrankene,
Og jeg meg alt i tankene,
I bloomerdrakt uforsagt,
Ta dem så blot i akt.

