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Norsk Folkeminnelag (NFL) ble stiftet 
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Medlemsskap i Norsk Folkeminnelag 
koster 400 kr i året. For dette får 
medlemmene årets bok i NFLs skrift-
serie og 1–2 nummer av medlemsbladet 
Folkeminner årlig. I tillegg får man kjøpe 
bøker i NFLs skriftserie til svært 
gunstig medlemspris. 

NFL har ca. 350 medlemmer: 
enkeltpersoner, biblioteker, forsknings-
institusjoner og museer i de nordiske 
landene, samt Tyskland, Nederland, 
England og USA.
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Redaksjonens 
spalte Jorun Hermansen

Redaktør

Kathrine Klinkenberg

Styreleder

Midt i innspurten med å 
ferdigstille dette nummeret 
av Folkeminner, slo lynet ned. 

Eller rettere sagt korona-viruset, med 
sykdom, karantene, hjemmekontor og 
hjemmeundervisning, og frivillig arbeid 
måtte vente. Nå tar vi tatt fatt der vi 
slapp, og endelig har du Folkeminner nr 71 
i hendene. Det er blitt et temanummer 
denne gangen, breddfullt av stoff om en 
av våre store immaterielle kulturskatter: 
de norske middelalderballadene. Det 
fortelles om sjangeren per se, om samlere, 
kvedere og formidlere, og om kunstnere 
som har latt seg inspirere av folkevisenes 
eventyrlige fortellinger. 

I skrivende stund legges siste hånd 
på Knut Aukrusts bok Folkevennen og 
Mestertyven: Ole Vig og Ole Pedersen Høiland. 
Utgivelsen skjer til høsten. Den neste 
boka i rekken, Sigrid Aksnes Stykkets Ho 
sette seg sjov te styre ligger an til å komme 
ut i årsskiftet 2020/21. Tema for hennes 
bok er hvordan kvinner fremstilles i 
balladene, og hvilke roller de har i ulike 
nordiske miljøer, fra bondestand til adel. 
Mentalitetene som preger disse miljøene 
som balladevariantene stammer fra, 
blir også en viktig del av fremstillingen. 
Nye og spennende perspektiver på 
middelalderballadene som det skal bli 
interessant å lese om. 

I år er det 100 år siden Norsk 
Folkeminnelag ble stiftet – og det skal 
feires! Les mer om jubileet på side 6, og 
bli med på feiringen i november. 
I forbindelse med 100-årsjubileet har 
vi et medlemstilbud på to av Norsk 
Folkeminnelags utgivelser med ballade-
stoff som du ikke bør la gå fra deg. Dette 
er unike bokutgivelser som også kommer 
med vakre innspillinger av kjente 
folkemusikere. Dessuten anbefales serien 
med ballademelodier, selv om de ikke har 
tilbudspris. Ta en titt på tilbudet på s. 66.

Koronasituasjonen har dessverre gjort 
det vanskelig for oss å gjennomføre 
årets årsmøte som normalt. I Norsk 
Folkeminnelags årsrapport (s. 70-75) 
viser vi til direktiv fra myndighetene som 
gjelder årsmøter i koronatiden. Norsk 
Folkeminnelags årsmøte blir gjennomført 
digitalt den 10. juli kl. 17.00. Saker: 1. 
Årsmelding. 2. Regnskap med revisors 
beretning. 3. Valg. Dersom det ikke 
kommer inn saker eller motkandidater 
til valgkomiteens innstilling, er styret og 
valgkommiteens framlegg å oppfatte som 
godkjent. 

Med dette ønsker vi dere riktig god lesing 
og en strålende sommer!

4



Artikkelforfattere i dette nummeret:

Karl Gervin
Karl Gervin er idehistoriker, teolog og nå pensjonert sogneprest fra Oslo 
domkirke. Han har forfattet tallrike bøker og artikler om by- og kirkehisto-
rie, bl a Klostrene ved Verdens ende og Reisefører for Norge det herrens år 
1315 (Lonly Planet ala 1315). Gervin er en skattet formidler, og har holdt 
en lang rekke foredrag og omvisninger.  

Ann-Turi Ford
Ann-Turi Ford er journalist, fagforfatter og sanger. Hun har gitt ut 
seks bøker, blant annet om temaer knyttet til Nesodden og det norrøne 
og nordiske Oxford. Hun har gitt ut fire cd-er med folkemusikk og er 
redaktør for Kvedarposten.  

Hannah K.B. Lunde
Hannah Kristine Bjørke Lunde er doktorgradsstipendiat i kulturhistorie 
ved Universitetet i Oslo. Avhandlingens tema er nåtidige pilegrimsprak-
siser i Norge. Hun har jobbet med både materiell og immateriell kultur, 
spesielt med folkelig religiøsitet og dets uttrykksformer. 

Ida Tolgensbakk
Ida Tolgensbakk er folklorist, spesielt interessert i nordisk migrasjonshisto-
rie, digitalt tradert kultur, og barnekultur. Doktorgraden, avlagt ved IKOS, 
UiO i 2015, handla om unge svenske arbeidsmigranter i Oslo. Tolgensbakk 
har vært tilknytta Norsk folkeminnelag siden hun var student, og sitter i 
NFLs valgkomite. Hun jobber ved NOVA, OsloMet. 

Anne Strømvoll
Anne Strømvoll, arbeider som rådgiver ved UiOs lønnsseksjon. Hun 
leverte høsten 2017 masteravhandlingen Johanna Bugge Berges utsmyk-
ning i Lunde kirke. Folkekunst og kristen ikonografi.
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Den 24. februar 1920 ble det 
avholdt et møte i universitetets 
auditorium nummer 15. Som 

trekkplaster ble det annonsert med 
foredrag ved både Halvdan Koht og 
Knut Liestøl. På forhånd hadde de klart å 
verve 425 medlemmer. 

Knut Liestøl tenkte opprinnelig at 
Norsk Folkeminnelag, i tillegg til å 
gi ut bøker basert på samlingene 
i Norsk Folkeminnesamling ved 
universitetet, skulle danne et korps av 
folkeminnesamlere. Disse kunne drive 
planmessig innsamling for å dekke inn 
der de så at Folkeminnesamlingen hadde 
mangler. Denne ideen ble lagt på hylla 
og i foredraget sitt til stiftelsesmøtet, 
beskrev Liestøl en klar arbeidsdeling, 
der Norsk Folkeminnesamling sørget for 
innsamlingen og Norsk Folkeminnelag 
gav ut bøker basert på det som hadde 
kommet inn.

Det første valgte styret besto av professor 
Magnus Olsen, stortingspresident 
Ivar Tveiten, Ivar Kleiven og 
professor Knut Liestøl. En styreplass 
sto ledig i påvente av at Kirke- og 
undervisningsdepartementet skulle 
oppnevne sin representant til styret. Det 
var altså et kompetent og topptungt styre 
som satte i gang med arbeidet med å gi 
ut Norsk Folkeminnelags skrifter nummer 
1: Ivar Aasens Norske minnestykke. Siden den 
gang har Norsk Folkeminnelag jobbet 
jevnt og trutt videre. Noen år med én 
utgivelse, andre år med to og nå som 
laget fyller hundre år kan vi, som sitter 
i vervene som opprinnelig ble holdt av 
Olsen, Tveiten, Kleiven og Liestøl, stolt 
konstantere at Norges eldste bokklubb 
fortsatt holder et høyt faglig nivå som 
gleder folkeminneinteresserte over det 
ganske land.

Norsk Folkeminnelag 100 år
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Ballader, hva er det?

Det vi i dag kaller en ballade 
tilhører de eldste folkevisene 
våre. Det er en sjanger av 

muntlig overleverte folkesanger som er 
episke, lyriske og (opprinnelig) ment 
for dans. De tilhører altså en narrativ 
sangform, de forteller en historie, som 
man dansa til. På slutten av 1800-tallet 
kalte skandinaviske forskere disse for 
folkeviser, etter mønster av det tyske 
volkslied. Langt seinere kom termen 
ballade i bruk, et lånord fra latinske 

språk. Ballāre på seinlatin betyr å danse, 
og på for eksempel provençalsk betyr 
ballada dansevise. Noen land har beholdt 
eldre termer også i forskningen, for 
eksempel det færøyske kvæði.  Vi antar 
at sjangeren, og også mesteparten av 
materialet – både melodier og tekster – 
har opprinnelsen sin i middelalderen, 
og termen middelalderballade blir 
derfor også ofte brukt, selv om mange 
av variantene selvfølgelig har blitt skapt 
seinere. Spesielt på Færøyene veit vi at 
det har vært nyskaping av ballader helt 
opp til i dag – det er også der, og i Vest-
Telemark, at den muntlige tradisjonen og 
dansepraksisen har vært ubrutt fram til 
moderne tid. 

Balladesjangeren var på et tidspunkt 
populær over hele Europa, og blei 
spredd fra land til land av omreisende 
håndverkere og musikere. Fra slutten av 
1500-tallet har vi dokumentert trykte 
utgaver av balladene, som må ha vært 
vidt utbredt populærmusikk blant høy og 
lav. Med et oppsving i popularitet blant 
adelen fikk vi en mengde håndskrevne og 
etter hvert trykte visebøker. I Danmark Lorenza Walker. CC-BY-SA-4.0

Av Ida Tolgensbakk
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ga Anders Sørensen Vedel ut Et hundrede 
udvalte danske viser i 1591, og hundre år 
etter ga Peder Syv ut en utvida utgave 
som fikk navne Tohundreviseboka. Fra denne 
tida veit vi at balladene har blitt tradert 
i en vekselvirkning mellom skriftlig og 
muntlig overlevering. Selv om vi ikke fikk 
egne norske utgivelser i trykk, fikk Vedel 
og Syvs bøker stor innflytelse også her. 

I nord fikk balladene sin egen form 
i slik grad at man regner Norden 
eller Skandinavia som et eget 
tradisjonsområde for balladen. I 
typekatalogen The Types of  the Scandinavian 
Medieval Ballad, utgitt i 1978, defineres 
balladen etter form (toversinger med ett 
eller to omkved eller fireversinger med 
ett omkved), fortellende innhold, og en 
objektiv stil. Et av de sterke miljøene 
for spredning av balladesjangeren har 
sannsynligvis vært Håkon IV Håkonssons 
bergenske hoff på slutten av 1200-talet. 
Her veit vi det blei oversatt mye 
kontinental ridderdiktning til sagaform. 
Seinere var også sønnesønnen Håkon V 
Magnusson og hans dronning Eufemias 

hoff i Oslo et senter: her blei diktninga 
gitt bunden form i det ettertida kjenner 
som Eufemiavisene. 

Balladenes opphav i middelalderen er 
ofte synlig i valget av tema: de er fulle 
av riddere og jomfruer, og er lagt til 
overklassemiljøer av ulike slag. I tillegg 
har ofte selve språket alderdommelige 
trekk. Det har kan hende gjort dem 
mindre tilgjengelige for oss i dag 
enn andre folkelige uttrykksformer. 
Balladetypene er gruppert i seks etter 
tema i fortellingene de bærer fram: 
naturmytiske ballader, legendeviser, 
historiske ballader, ridderballader, 
kjempeviser og skjemteviser. Fra 
denne siste typen, de humoristiske 
balladene, har vi beholdt noen varianter 
i moderne tid. Noen av dem har blitt 
folkesang langt ut over de tradisjonstro 
folkemusikkmiljøene. De fleste norsker 
kjenner Kråkevisa i en eller annen 
form, med eller uten Lillebjørn Nilsens 
påvirkning: Å mannen han gikk seg 
i veaskog! Den eldste varianten av 
denne finnes i et dansk skillingstrykk fra 
1600-tallet.

Referanser
Arild, Heidi; Sinikka Langeland og Inger Rønnaasen. 1996. Strengen var af  røde guld. 
Folkeviser samlet av L.M. Lindeman i Solør 1864. NFL nr 142.
Bang, Jørgen. 1972. Synspunkter på folkevisen. Antologi. Munksgaard. 
Jonsson, Bengt R.; Solheim, Svale; Danielson, Eva og Nolsøe, Mortan.1978. The Types 
of  the Scandinavian Medieval Ballad. Instituttet for sammenliknende kulturforskning. 
Universitetsforlaget. 
Landstad, M. B. 1968. Norske Folkeviser. Samlede og udgivne af  M.B. Landstad. 
Faksimileutgave. NFL/Universitetsforlaget.
Stykket, Sigrid Aksnes. Kommende utgivelse om kvinnesyn i norske ballader. NFL. 
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Slik innleder Hallvard Gunleikson 
Heggtveit og Rikard Berge Norske 
folkeminnesamlarar II, 1: Olea Crøger 

(1918). Lovordene om Olea Crøger 
vitner om at hun var en av de sentrale, 
norske folkeminnesamlerne, og ikke minst 
en pionér på feltet.  Tiden de refererer 
til er nybrottstiden for innsamling av 
norske folkeviser, det vil si 1840-årene. 
Denne tiden var preget av jakten på 
Norges nasjonale identitet og egenart. 
Leting etter gamle folkeviser, og synet på 
folket som skapende kraft var en del av 
disse prosessene (jf. Baklid 2017, s. 7-8, 
Espeland 2013, s. 348). Arbeidet hennes 
er betydningsfullt, ikke minst fordi hun 
både samlet tekster og melodier. Sammen 

med Magnus Brostrup Landstad tråkket 
Crøger opp veien for en rekke mer og 
mindre kjente samlere som kom etter 
(jf. Liestøl 1931, s. 61). Flere av disse, 
blant dem Landstad, samt Ludvig 
Mathias Lindeman og Jørgen Moe, har 
imidlertid fått betydelig større ære og 
mer trykksverte enn kvinnen som ledet 
flere av disse mer berømte og anerkjente 
samlerne til informanter, og til i det 
hele tatt å oppdage omfanget av norske 
folkeviser.

Denne artikkelen skriver seg inn i rekke 
tekster som ønsker å fremheve Crøger 
som pioner. På grunn av at det er et 
sparsomt kildemateriale tilgjengelig etter 

Olea Crøger: 
«den stride understraumen» 
i folkeviseinnsamlingens 
pionértid
Av Hannah K.B. Lunde

Innsamlingi av norske folkeminne hev si sogu. Denne sogo er enno uskrivi eller berre 
stykkevis skrivi; men folkeminnesamlingi er so vigtigt et kulturarbeid i eit land, at sogo 
um deim som hev ofra tid og tolmøde paa de arbeide fortener aa verte kjend. (…) Olea 
Crøger maa segjast aa vera den fyrste merkelege samlaren i denne tidi, og ho fær daa 
æra aa sessast fyrst (Heggtveit og Berge 1918, s. 5,6).
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Crøger, lar hennes egen stemme seg 
ikke så enkelt hente frem i det omfanget 
det kunne være ønskelig. I tillegg til å 
fremheve Olea Crøgers innsats som 
folkeminnesamler er det å skrive om 
henne flettet sammen med historien 
om hva hun ikke fikk publisert i sin 
levetid under sitt eget navn. Gjennom 
konflikten om tilgangen på, og forsøkene 
på utgivelse av Crøgers materiale som 
utspilte seg midt på 1800-tallet, gis det et 
innblikk i metoder for og konflikter om 
innsamling og publisering. Det handler 
like mye om samlernes relasjoner til 
hverandre som hva slags materiale de 

samlet inn, nærmere bestemt: strid om 
heder og opphavsrett. Dette er en del 
av “sogu om innsamlingi av norske 
folkeminne” som det har blitt skrevet 
mye som siden 1918 (se bl.a. Liestøl 
1931, Blom 1982, Alver, Kvideland og 
Ressem 2004, Espeland 2013, Baklid 
2017, Hodne 2019). Gjennom en 
sammenfatning av ovennevnte forskeres 
bidrag, samt tilgjengelige kilder i form 
av brevutveksling og utgivelser, er målet 
med artikkelen å bidra til at “sogo um 
deim som hev ofra tid og tolmøde paa de 
arbeide (…) verte kjend” (jf. Heggtveit og 
Berge 1918, s. 5).

Anne Grimdalens skulptur av Olea Crøger med en kvederske, står ved Heddal stavkirke. Foto: World Press
11



Lærer og musiker
Olea Styhr Crøger ble født 27. april 1801, 
på Heddal prestegård (i samtiden kjent 
som Hiterdals Præstegaard). Hun var 
datter av Helle Margrethe Neumann og 
sogneprest Johannes Crøger. Den første 
musikkopplæringen til Olea var det moren 
hennes som sto for. Som flere av sine 
søstre fikk hun senere komplementerende 
utdannelse i Kristiania Som datter av 
borgerskapet ble hun undervist i dets 
musikalske repertoar og idealer (Heggtveit 
og Berge 1918, s. 11, Ressem 2004, s. 28). 
Samtidig vokste hun som prestedatter opp 
i et miljø hvor folkeviser var en levende 
del av kulturen. Etter at hun kom tilbake 
til Telemark ga hun privatundervisning i 
sang, og virket som huslærer, blant annet 
hos familien Landstad i Seljord. Hun slo 
seg deretter ned i Kviteseid, hvor hun fikk 
fast stilling som lærer i sang- og musikk 
ved Kviteseid lærerskole, den første 
permanente lærerskolen i landet (Alver og 
Kvideland 2004, s. 13-14, Hodne 2019, 
s. 21).
Over en 20-års periode i Kviteseid 
utdannet Crøger lærere i sang, og hun 
skal ha vært “(…) ualmindelig flink til 
at undervise; Sangen gik med Lyst og 
Liv under hendes Ledelse” (Heggtveit 
og Berge 1918, s. 14). En av kildene til 
dette er H.G. Heggtveits mor, Dagne 
Thorleifsdatter Aasmundtveit, som hadde 
Olea Crøger som lærer i en årrekke 
(Heggtveit og Berge 1918, s. 16). 

Etter at faren døde kjøpte Olea og to 
av hennes fire søstre, Bodil Johanne og 

Karen Bolette, eiendommen Hegnin i 
Seljord for farsarven. Der bodde hun fra 
1839 til sin død i 1855 (jf. Baklid 2017, s. 
18). De drev jordbruk og fruktdyrking på 
eiendommen. Som takk for nabohjelp til 
å dyrke jorden skal Olea ha betalt med å 
gi sangtimer (Heggtveit og Berge 1918, s. 
32). Musikkferdighetene kom Kviteseid 
til gode langt utover lærergjerningen 
hennes. Crøger etablerte et sanglag i 
bygda, sammen med John C.P. Elison. 
Dette resulterte blant annet i en stor 
konsert i Kviteseid kirke i anledning 300-
års markeringen for Reformasjonen. Til 
konserten var det skrevet en festsang av 
kapellanen i Kviteseid, M.B. Landstad 
(Alver og Kvideland 2004, s. 14, Baklid 
2017, s. 17). Landstad skrev også i 
samarbeid med Crøger, som ledet koret, 
en festsang til 17. mai (Heggtveit og Berge 
1918, s. 28).

Sanger og folkevisersamler
Olea Crøger var både kveder, samler og 
oppskriver (Ressem 2004, s. 25). Som 
aktør i pionertiden samlet hun også 
folkeminner som eventyr og sagn, men 
mest vekt la hun på visene. Et viktig 
aspekt ved Crøgers innsamling er at 
hun så på folkevisene nettopp som viser 
som skulle synges, ikke bare som tekster 
for opplesning eller som melodier for 
fremføring. Det var derfor viktig for 
henne ikke bare å lytte til visene og 
skrive ned tekstene, men også å lære seg 
sangene seg selv (Ressem 2004, s. 25). 
Heggtveit og Berge (1918, s. 36) forteller 
at Crøger “(…) skydde ikke stræv kunde 
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ho finne ein god tone eller ei ny vise. 
(...) De var visseleg tonane som fyrst 
kveikte samlarhugen hjaa Olea Crøger”. 
På samlerferdene hadde Crøger med 
instrument for å lære seg tonene og å 
skrive ned melodiene. Det er noe usikkert 
hva slags instrument det er snakk om. 
Ulik skrivemåte og lignende navn på 
instrumenter muliggjør at det kan ha vært 
både gitar, gitter, siter eller sister, i tillegg 
til at hun spilte langeleik og salmodikon 
(Ressem 2004, s. 25, Heggtveit og Berge 
1918, s. 39).

Av Crøgers opptegnelser var det spesielt 
kjempevisene fra middelalderen som 
utmerket seg, fordi det var en sjanger 
det på denne tid var lite kjennskap om 
utbredelsen av på norsk grunn (Hodne 
2019, s. 29). Hun var en av de første som 
frembrakte kunnskaper om Draumkvedet, 
visjonsdiktet som er omtalt som Norges 
nasjonalepos. Det har fått betydning 
som bevis for at folkediktningen var 
bærer av viktige referanser til eldre norsk 
historie og kultur (Amundsen 2013, s. 42). 
Heggtveit og Berge (1918, s. 12) beskriver 
henne som usedvanlig musikalsk: 

I musikalsk Regning var Olea Crøger 
sjeldent begavet, havde en enestaaende 
smuk, høi og fyldig Sangstemme og var 
saa vel hjemme og øvet i Musikken, 
at hun med Lethed kunde nedtegne 
Toner og Musikstykker, som hun hørte. 
Fra Barndommen af  var hun ogsaa 
særdeles flink til at spille på det nationale 
Instrument Langleik. Disse Evner og 
Færdighetder gjorde det muligt for 
hende at redde fra Forglemmelse talrige 
Kjæmpe- og Folkevisemelodier, Slatter 
og lignende; de findes nu for Størstedelen 

offentliggjorde af  L. M. Lindeman i 
hans forskjellige Samlinger af  norske 
Fjeldtoner (Heggtveit og Berge 1918, s. 
12).

Her røpes at selv om Crøger sto for 
en betydelig og tidlig innsamling, har 
publikasjonene blitt stående i andres 
navn. Crøger sto i forbindelse med flere 
samtidige kunstnere og vitenskapsmenn, 
blant dem Henrik Wergeland og Peter 
Andreas Munch. Hun eide dessuten en 
god boksamling (jf. Heggtveit og Berge 
1918, Liestøl 1926, Blom 1982, Espeland 
2013). De tre som må omtales spesielt i 
sagaen om Crøger som folkeminnesamler 
er de allerede nevnte Landstad, Lindeman 
og Moe.

Olea Crøger og M.B. Landstad startet 
sine innsamlinger i Telemark fra 
tidlig i 1840-årene. Prestedatteren og 
sognepresten kjente dette miljøet, og 
hadde derfor gode forutsetninger for 
innsamlingsarbeidet. Sannsynligvis var 
Crøger den første til å starte systematisk 
innsamling av folkeviser på folkemunne, 

Kviteseid. Tegnet av Jonas Nicolai Prahm 2/7 1873
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og slik åpnet hun døra for Landstad 
“(…) til det ukjente skattkammeret med 
middelalderballader som folk i nærmiljøet 
deres fortsatt kunne synge og gjengi” 
(Baklid 2017, s. 16). Crøger introduserte 
Landstad for flere kvedere, de fleste kom 
fra husmannsplasser og småbruk. De dro 
sammen til blant andre Hæge Kastedalen 
i Morgedal og Anne Godli på Seljordheia. 
De skrev også opp etter Asbjørn Ådalen, 
Inge Ramberg og Olav Glosimot. 
Landstad skrev ned visene, og Crøger 
melodiene (Alver og Kvideland 2004, s. 
16, Blom 1982, s. 22, Baklid 2017, s. 52). 
Også Lindeman introduserte hun for 
kvedere. Graden av Crøgers noteferdighet 
er usikker, men av de få manuskripter som 
er bevart etter henne går det frem at hun 
kunne skrive noter, samt at hun brukte 
både vanlige noter og siffernotasjon. I 
så måte var det viktig for henne at hun 
hadde Lindeman å samarbeide med. Hun 
introduserte ham for viserikdommen i 
Telemark, mens han bistod henne med 
notasjonen (Ressem 2004, s. 25, 28). 

«Oppdagelsen» av balladetradisjonen»
En annen som på samme tid rettet fokus 
mot de norske folkevisene, var Jørgen 
Moe. Han ønsket å lansere et nasjonalt 
program for folkediktning, og ga i 1840 
ut Samling af  Sange, Folkeviser og Stev i norske 
Almuedialekter, den første publiserte samling 
av norske folkeviser (jf. Hodne 2019, s. 
15). Omfanget og kildegrunnlaget var 
imidlertid knapt. Dette påpekes også i 
forordet. Utgiver Peter Tidemand Malling 
skriver: 

Skjøndt man har bestræbt sig for at 

gjøre denne Samling saa rig som mulig 
ved at søge at samle fra alle Kanter, 
hvor man kunde gjøre sig Haab om at 
erholde nogen Bidrag, indeholder dog 
den Samling, vi herved fremlægge for 
Publikum, vistnok kun en ringe Deel 
af  vor Folkepoesies Rigdom. Vi tillade 
os derfor at gjøre opmærksom paa, at 
Oplaget af  denne Samling er meget 
ubetydeligt; thi vi have gjort os Haap 
om ved denne at vække Interessen for 
Sagen, og give os herved den Frihed 
at opfordre Enhver, der maate kjende 
eller være i Besiddelse af  passende 
Bidrag og Melodier, om at indsende 
disse, adresserende til P.T. Mallings 
Forlagshandling i Christiania, til en ny og 
rigere Udgave (Malling, i Moe 1840, s. 
IV).

Det er mulig at Crøger og Landstads 
innsamlinger kan ha blitt tilskyndet av 
denne utgivelsen og oppfordringen. Det 
var i tilfelle på grunn av mangler heller 
enn mangfold. Som det også senere 
har blitt påpekt av flere enn Malling, 
inneholdt verket få folkeviser (jf. Liestøl 
1931, s. 62, Alver og Kvideland 2004, 
s. 16). Moe opplyser heller ikke hvilke 
kilder han har til visene. Flere har påpekt 
at folkediktningen publisert i Moes 
utgivelse er basert på trykte kilder, ikke 
på innsamling av egne oppskrifter (jf. 
Blom 1982 s. 12, Hodne 2019, s. 17). 
Dette antyder han for så vidt også selv 
i forordet: «Man spørge ikke her efter 
Forfatteren; ved hvert Digt faaer man kun 
eet Svar: Folket» (Moe 1840, s. VIII). Ådel 
G. Blom (1982, s. 13) påpeker at Moe på 
dette tidspunktet sannsynligvis ikke kjente 
til balladetradisjonen i Telemark.
Crøger hadde antakeligvis startet 
innsamlingen av viser før Moes utgivelse. 
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Dette er sannsynlig fordi hun i 1842 
hadde klart et manuskript med ballader 
og stev, kalkulert til det som ville tilsvart 
en bok på rundt 200 sider (12-14 ark). 
Det er imidlertid sannsynlig at Moes 
utgivelse oppfordret til videre samling, 
med enda større iver (Espeland 2013, s. 
348, Liestøl 1931, s. 62, Hegggtveit og 
Berge 1918, s. 34).  «(…) i 1842 reiste 
Jørgen Moe gjennom Telemark på veg til 
huslærarpost ved Nes Jernverk. Då fekk 
han sjå ei samling av balladar, tekster og 
melodiar som Olea Crøger ville gje ut” 
(Blom 1982, s. 12-13). Alver og Kvideland 
(2004, s. 17-18) er noe mer forsiktig 
enn Blom med å konstatere at Moe var 
innom Crøger på vei til Nes, men at de 
har møttes dette året påpeker de at går 
indirekte frem av et brev fra Moe til Peter 
Christen Asbjørnsen fra november 1842. 
Moe gjorde uansett ikke noe med Crøgers 
oppfordring, da han regnet med at kilden 
hennes var Peder Syvs utgivelse av danske 
ballader (først utgitt i 1695) (Blom 1982, 
s. 11, 13). Da de høye herrer oppdaget 
verdien i balladetradisjonen, ble det flere 
om benet for å samle inn og gi ut denne 
nyoppdagede nasjonalskatten først (cf. 
Blom 1982, s. 13). Det skjedde altså på 
relativt kort tid en endring i forståelsen av 
verdien i det Crøger hadde samlet inn.

Manuskriptet som aldri kom til 
rette
Crøger hadde planer om å publisere 
en tradisjonssamling, men det ble satt 
kjepper i hjulene for denne planen. Hun 
dro i 1842 til P.T. Malling i Kristiania 
med forespørsel om han ville kjøpe 

samlingen hennes av viser for å gi den 
ut. Malling kjøpte kun stevsamlingen 
hennes. Folkevisene ville han ikke kjøpe, 
men sendte samlingen isteden til Jørgen 
Moe for vurdering. Moe sendte den 
tilbake til Malling i 1845 (jf. Alver og 
Kvideland 2004). Dette var så vidt en vet 
det siste Crøger fikk høre om samlingen 
sin, selv om hun gjentatte ganger sendte 
oppfordringer om å få manuskriptet 
tilbake. Hun fulgte Mallings egen 
oppfordring om å sende inn materiale 
som kunne komplettere Moes spede 
begynnelse (i det siterte forordet til 
utgivelsen fra 1840). Det var imidlertid 
ikke vilkårlig for verken forleggeren eller 
konkurrerende innsamlere hvilket navn 
denne “folkets poesi” skulle være 
knyttet til. 
Moe hadde sammen med P.A. 
Munch og Chr. Unger utarbeidet en 
utgivelsesplan, som inkluderte å utvide 
Moes samling fra 1840. Malling spurte 

”Idde Hermo”, noteoppskrift med tekst av Olea Crøger, 
trykket i NFL 112. 15



Crøger om å bruke samlingen hennes 
til dette, men hun hadde i mellomtiden 
tatt kontakt med sogneprest Mauritz 
Thønnessen (Landstads svoger), og ba 
Malling om å få tilbake manuskriptet. 
I samarbeid med Thønnesen hadde 
hun planer for en utgivelse med tittelen 
Norske Folkeviser samlede af  en norsk Dame, 
gjenemseet og forsynt med den nødvendige 
Ordforklaring af  Pastor Thønnessen, samt 
med Melodier af  Organist Lindeman. Dette 
går frem ved at Thønnesen satte inn en 
subskripsjonsinnbydelse for J.W. Cappelen 
i Morgenbladet (26.09.1843) (Alver og 
Kvideland 2004, s. 19, Blom 1982, s. 14). 
Dette var dårlig nytt for Moe, som gikk 
aktivt inn for å stoppe henne, ved ikke 
å gi Crøger manuskriptet sitt tilbake (jf. 
Baklid 2017, s. 62). Thønnessen trakk 
seg imidlertid fra ansvaret for utgivelsen 
etter bare et halvt år. Hodne (2019, s. 25) 
peker på at årsaker til dette sannsynligvis 
var det lave antallet subskribenter, og at 

Crøgers manuskript ikke var sendt tilbake 
til henne. 

Selv om Crøger etter all sannsynlighet 
ikke så mer til manuskriptet sitt, 
leverte hun etter at Thønnesen trakk 
seg fra samarbeidet en samling til 
Landstad. Flere har derfor påpekt 
at hun sannsynligvis i tillegg til 
innsamlingsarbeider gjort etter 1842 
hadde en kladd av samlingen hun hadde 
sendt til Malling (Alver og Kvideland 
2004, s. 19, Blom 1982, s. 14). Crøger 
uttrykte forespørselen om hjelp til 
utgivelsen i et brev til Landstad fra 1844: 

Gode Herr Pastor!
Det har længe været mit inderlige Ønske, 
ogsaa efter ringe Evner at bidrage Mit til 
Menneskehedens Gavn, men da disse ere 
altfor usle til at udrette det aller mindste 
uden andres Hjælp, har jeg hindindtil 
ikke været istand til at see dette Ønske 
opfyldt. (…)  Jeg ville spørge Dem om De 
vilde paatage Dem at være Redaktør og 
Udgiver af  de Kjempeviser, Sagn, Eventyr 
og andet saadant som jeg kunne faae 
samlet, og anvende Indtægterne deraf  til 
et allerede opprettet Asyl eller, hvad som 
vel var bedre, til et i Tellemarken (brev fra 
Crøger til Landstad 10.04.1844, trykt i H. 
Th. Landstads Landstad på nært hold 1989, 
s. 215).

Avtalen de kom fram til var å dele 
honoraret av utgivelsen (Landstad 
1989, s. 103). Også Landstad skrev til 
Malling for å få manuskriptet tilbake, 
uten hell. Malling gikk så langt som 
å hevde at han eide Crøgers samling, 

Kone danser med barn til felemusikk. Tegning av Adolph Tideman, 1847
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noe hun ikke hadde gitt verken ham 
eller Moe disposisjonsretten over (Alver 
og Kvideland 2004, s. 21). At denne 
tillatelsen ikke var gitt fremgår blant annet 
av et brev Landstad sendte Christian 
Lange i 1848:

Det Samtykke til Benyttelse af  hendes 
Samling, som Malling her forlangte, 
paastaaer hun ikke at have givet, og kunde 
paa Grund af  Omst. ikke nu give. Men 
i dette Brev erkjender Malling at han 
uden et saadant Samtykke ikke havde 
nogen Rett til at disponere over det ham 
leverede Manuskript. Han blev som anført 
ved Jfr. Crøgers Svar underrettet om at 
jeg havde Sagen under Arbeide og at 
hendes Samling var overladt mig (brev fra 
Landstad til Lange desember 1848, sitert i 
Hodne 2019, s. 27).

Visemanuskriptet ble neppe noen gang 
sendt tilbake til Crøger. Moe og Malling 
motarbeidet aktivt også Landstads 
planlagte bokutgivelse av innsamlede 
folkeviser og annen folkediktning (jf. 
Amundsen 2013, s. 34). Ørnulf  Hodne 
(2019, s. 6) beskriver dette som et 
«kappløp» mellom Moe og Landstad om 
å gi ut folkevisesamlingen først, mens 
Herleik Baklid (2017, s. 60) kaller det “et 
prestisjetungt konkurranseoppgjør” om 
å være først ute med en vitenskapelig, 
norsk balladesamling. Og midt i denne 
dragkampen sto Olea Crøger. 

Moe henvendte seg til Landstad i 1845 
og ba om å få bruke Crøgers samling. 
Malling, Moe og Munch hadde selv ikke 
tilstrekkelige kilder, og ønsket neppe 
noen konkurrerende utgivelse. Landstad 

svarte dem imidlertid at han ønsket å 
fortsette med viseprosjektet sitt (Alver og 
Kvideland 2004, s. 19, Blom 1982, s. 14). 

For Jørgen Moe betydde Landstads avslag 
på henvendelsen hans i 1845 en kraftig 
påminnelse om at han ikke kunne dra 
veksler på andres samlerarbeid; ville 
han skaffe seg tilgang på den levende 
balladetradisjonen i Vest-Telemark 
måtte han samle den inn selv i møte med 
tradisjonsbærerne, slik han gjorde med 
eventyrene (Hodne 2019, s. 29).

Munch og Moes planer om å utgi en stor 
utgave med norske folkeviser ble aldri 
realisert. Jørgen Moe dro på en lengre 
innsamlingsreise i 1846, men ga opp det 
store folkeviseprosjektet. Mesteparten av 
visematerialet hans ble senere overlatt 
til P. Chr. Asbjørnsen og Sophus Bugge 
(Hodne 2019, s. 59). Det er Landstads 
utgivelse som har blitt stående som den 
store samlingen av norske folkeviser (jf. 
Baklid og Haavik 2017, s. 10). 

Også P.A. Munch står i en slags 
mellomposisjon i denne striden. Han 
samarbeidet med Moe, men bisto også 
Landstad, gjennom å gjennomlese 
manuskriptet hans (Baklid 2017, s. 70). 
Når det gjelder Crøger tok imidlertid 
også Munch seg friheter angående bruk 
av hennes materiale. I 1846 publiserte 
han balladen om Sigurd svein under 
tittelen «Àsgardsreidin» i Annaler for nordisk 
Oldkyndighed og Historie. Blom (1982, s. 
13) påpeker: ”Teksta var ordrett etter 
Olea Crøgers oppteikning”. Den ble 
trykket uten tillatelse fra Crøger, og 
uten at hennes navn ble nevnt (Alver og 
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Kvideland 2004, s. 22). Det er Munchs 
versjon av denne balladen Landstad 
referer til da visen ble trykket i hans 
publikasjon fra 1853 (Baklid 2017, s. 95). 

Utgivelser av visemateriale 
I 1853 kom det over 900 sider lange 
verket Norske Folkeviser ut, i Landstads 
navn. Utgivelsen besto av ballader fra 
Telemark. L.M. Lindeman og Crøger 
bisto med melodiene, og Ivar Aasen 
med språk og ordtydning. For utenom 
Landstads egen samling, samt oppskrifter 
tilsendt fra interesserte telemarkinger, 
var mellom en 1/3 og en 1/4 av tekstene 
levert av Crøger. I tillegg finnes det rundt 
30 viseoppskrifter i Landstads samling 
etter henne som ikke ble brukt i denne 
utgivelsen (Hodne 2019, s. 29, Baklid 
2017, s. 19). Crøger fikk 50 speciedaler 
av Landstads honorar på 150 spd. 
(Heggtveit og Berge 1918, s. 41). Pengene 
gikk imidlertid ikke til et asyl, slik Crøger 
uttrykte ønske om i det siterte brevet fra 
1844. Hun døde i 1855, og det er uvisst 
om hun fikk honoraret utbetalt før dette. 
Oleas søster Kaja rådfører seg i et brev til 
Landstad fra 1856 om ideen hun hadde 
om å bruke honoraret til å opprette et 
bibliotek i Seljord (Landstad 1989, s. 104, 
jf. Alver og Kvideland 2004, s. 23).

Fra faglig hold var mottakelsen av 
Landstads utgivelse blandet. Utgaven ble 
blant annet kritisert av Svend Grundtvig, 
som ga ut første bind av Danmarks gamle 
Folkeviser samme år - og lite overraskende 
av Jørgen Moe. Likevel fikk utgivelsen 

raskt status som et nasjonalverk (Hodne 
2019, s. 6, Blom 1982, s. 15). P.A. Munch 
var svært positiv, og kalte i sin anmeldelse 
for Morgenbladet utgivelsen for: “(…) en 
Prydelse for ethvert Bibliotek” (sitert i 
Hodne 2019, s. 60). Det var blant annet 
anerkjennelsen fra Munch, en av tidens 
mest prominente vitenskapsmenn, som 
bidro til statusen verket har fått (jf. Baklid 
2017, s. 108).

M.B. Landstad var en del av tankesettet 
i folkeminnesamlingens pionértid om å 
redde de folkelige uttrykk før det var for 
sent, begrunnet i brytningstiden mellom 
en gammel og en ny tid. Og det gamle 
kunne enda gjenfinnes i Telemark. Dette 
uttrykkes slik i hans forord til utgivelsen:

Under disse Omstændigheder faldt 
den Tanke mig ind, at ogsaa jeg burde 
række min Haand til for om muligt at 
redde et gammelt Familiestykke ud af  
det brændende Huus, og at mit 30aarige 
Bekjendskab i Huset vilde sætte mig 
bedre istand dertil end mange Andre. 
Jeg erfarede imidlertid snart, at dermed 
var man ikke hjulpen, og at Foretagendet 
for mig havde sine store Vanskeligheder, 
som det ogsaa har været forbundet med 
ikke lidet Aerbeide; men opfordret og 
understöttet af  en Dame, der levende 
interesserer sig for Sagen, har jeg gjort et 
Forsög, hvis Resultat herved fremlægges. 
Det er i Sanhed et gammelt, gyldent, og 
ved sin Alder ærværdigt Familiesmykke, 
hindindtil Folkets udelukkende Eiendom; 
og jeg kan gjerne sige, at det er revet som 
en Brand af  Ilden, da det selv bærer alt 
for mange Spor af  den smeltende og 
fortærende Magt (Landstad 1968[1853], 
s. III, IV).

Landstad sin etter hvert velkjente metafor 
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om folkeminnene som et arvestykke 
som han bidro til å redde ut av “det 
brændende Huus” som de nye tider 
representerte, står i direkte forbindelse 
med bidragene fra Olea Crøger. Hun 
nevnes først kun som «en Dame der 
levende interesserer sig for Sagen», men 
så også ved navn mot slutten av forordet: 
“Musikbilagende skyldes fornemmelig 
Præstedatteren Jomfru Olea Cröger, der 
ogsaa forövrigt har en væsentlig Andeel 
i denne Samlings Istandbringelse, samt 
Organist Lindemans velvillige og kyndige 
Bistand” (Landstad 1968, s. XIX).

Også utgivelsen til Moe fra 1840 
inneholdt et lite meloditillegg samlet 
av L.M. Lindeman (Hodne 2019, 
s. 15). Blom (1982 s. 13) nevner at 
måten Lindeman uttrykte seg på i 
Moes utgivelse vitner om at Telemarks 
balladetradisjon heller ikke var kjent for 
ham på dette tidspunkt. Som tidligere 
nevnt samarbeidet Lindeman og Crøger, 
både gjennom felles besøk hos kvedere, 
og i arbeidet med notasjonen til visene. 
Heggtveit og Berge (1918, s. 38) skriver at 
Crøger og Lindeman kjente til hverandre 
fra tidlig i 1840-årene, mens Lindeman 
først gjorde egne samleferder fra 1848 og 
fremover. Han nevner imidlertid på siste 
side i Landstads utgivelse Crøger kun som 
informant. Han underkommuniserte slik 
samarbeidet deres, og uthevet (bokstavelig 
talt i fet skrift) at det meste materialet kom 
fra hans egen samling:

Anm. Jeg skylder at göre opmærksom 

paa, at iblandt de 114 Melodier som 
jeg her har leveret, ere ikke alle af  min 
egen Samling; men at jeg har optaget 
fordetmeste som Varianter i alt 19 
Melodier, der ere mig skriftlig meddelte 
(…) De övrige 95 Melodier ere af  min 
egen Samling. Pladsen tillader ikke 
her at nævne alle de, der ved sin Sang 
have bidraget til min Samling af  de her 
leverede Melodier, og jeg indskrænker mig 
derfor til at fremhæve Jfr. Olea Crøger, 
der ogsaa er nævnt i Forfatterens Fortale 
(Lindeman i Landstad 1968[1853], 
s. 920).

Som Astrid N. Ressem (2004, s. 29) 
påpeker, hadde Lindeman innen 1853 
«(…) opparbeidet seg et ry som autoritet 
på norske folkevisemelodier og likte 
tydeligvis ikke å bare bli beskrevet som 
Olea Crøgers hjelper». Heggtveit og 
Berge beskriver Lindemans friheter 
angående Crøgers innsats slik:

Samarbeide millom jomfru Crøger og 
honom [Lindeman] hev fyrst vori so at 
han hev sétt igjenom hennar uppskriftir, 
seinare so han hev skrivi upp etter de ho 
song for honom. (…) Sumtid hev ho lati 
honom skrivi um-att etter same kvedaren 
de ho hadde skrivi upp fyri, aldri 
tenkjande paa den æreminken de var for 
henne, alltid berre at ho var tenar for saki 
(Heggtveit og Berge 1918, s. 38-39).

Hva Crøger egentlig tenkte om ære og 
om saken er det vanskelig å si ut mye om 
ut fra de sparsomme kildene etter henne. 
Det er i det hele tatt lettere å si noe om 
hvem som gjorde bruk av hennes arbeid 
og tok æren for det, enn å vite hvordan 
den planlagte utgivelsen i hennes navn 
ville blitt. 
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Deler av Crøgers materiale ble trykket 
i H.G. Heggtveit og Rikard Berges 
utgivelse fra 1918. De nevner at kun 
to originaloppskrifter etter Crøger er 
kjent, en bygdevise, og et håndskrift i 
kvartalformat bestående av rundt 90 
sider med viser. Sistnevnte ble funnet av 
Heggtveit i 1866, «(…) paa et Loft hos 
hendes Søster; der boede paa Hegning, 
i Nordbygden, Seljord, hvor ogsaa Olea 
boede til sin Død (…) Derimot fandtes 
der ikke Spor af  Oleas Brevsamling; den 
er nok forlængst forsvundet» (Heggtveit 
og Berge 1918, s. 40). Det var først i 
2004 at alt kjent arkivmateriale etter 
Crøger ble gitt ut, i Norsk Folkeminnelags 
utgivelse nr. 112, Olea Crøger. Lilja 
bære blomster i enge. Folkeminneoppskrifter frå 
Telemark i 1840–50-åra (Alver, Kvideland 
og Ressem 2004).  Redaksjonen uttrykker 
betydningen av utgivelsen slik: “Når Olea 
Crøger debuterer som forfatter 164 år for 
seint, vert det gjort bot for ein historisk 
urett” (Alver, Kvideland og Ressem 2004). 

“Den stride understraumen”
At Olea Crøger var en 
sentral foregangskvinne for 
folkeminneinnsamlingen, og at det 
innsamlede materialet vi i dag kjenner 
til fra Telemark sannsynligvis ville vært 
fattigere uten henne, synes det å være stor 
enighet om blant de som i ettertid har 
arbeidet med å fremheve hennes innsats 
og materialet hun samlet inn. Dette 
uttrykkes poetisk, og noe mer nøkternt, i 
to av utgivelsene som har tilgjengeliggjort 
hennes materiale og fortelling, henholdsvis 
fra 1918 og 2004: 
 
Frøken Olea Crøger har været med at 
lægge den Grundsten til vor nyere Musik 
og Kunstdigtning, som vi ubestridelig 
har i vore Folketoner og Viser. Dette er 
hendes Fortjeneste og Betydning i Nutid 
og Fremtid. (…) Ho hev vori pioneren; 
alle dei store samlarane hev teki hennar 
fotefòr, Landstad og Lindeman, Jørgen 
Moe og Sophus Bugge. Lende hev legi opi 
for plogen etter hennar rudningsarbeid. 
(…) Ho var den stride understraumen 
som sette alle hjul i gong, endan ingin 
tenkte paa kven gjorde at hjuli gjekk 
(Heggtveit og Berge 1918, s. 13-14, 42-
43). 

Ho var pioneren som synte granskarane 
inn i den poetiske og estetiske gullgruva 
som folkevisene og folkemusikken 
representerer og materialet hennar høyrer 
til det eldste vi har her i landet. Det var 
ho som førte Landstad inn i folkeviseverda 
og som overtydde Jørgen Moe om at det 
fantes ein eigen norsk balladetradisjon og 
ikkje berre omsetjingar av danske balladar 
(Alver og Kvideland 2004, s. 13).

”Stor Under maae man høre”, 
sifferoppskrift med tekst av Olea Crøger, 
trykket i NFL 112.
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Å være pionér er ingen enkel sak, spesielt 
ikke i en tid der kvinner hadde betydelig 
flere begrensinger enn menn når det 
gjaldt selvråderett og å få sin stemme 
hørt. Dette påpekes av Astrid N. Ressem 
(2004, s. 30): «Hun var en spesiell kvinne 
for sin tid og utfoldet seg på arenaer 
som ennå i stor grad var forbehold 
menn. Fruktene av hennes arbeid bar 
preg av dette, både på godt og vondt!». 
At hennes interesse for folkeminner 
og innsamlingsreiser av andre kunne 
oppfattes som “ukvinnelig” virker det 
som hun ikke lot være noe hinder. Selv 
om kildene til disse beskrivelsene ikke går 
klart frem, antyder Heggtveit og Berges 
(1918, s. 33) beskrivelse sannsynligvis noe 
om Crøgers personlighet: “Ho brydde seg 
ikkje um folkemeining og ‘god tone’ og 
‘anstand’ og ‘kvindelighed’; ho var ikkje 
dotter til presten Crøger for inkje, urædd 
som han, folkeleg og naturleg som han”.  
Av niesen sin Helene Mørck beskrives 
hun slik:

Hun tilfredsstillet jo ingenlunde den 
tids fordringer til hvad et kvindeideal 
var. (…) Hun var et friluftsbarn, elsket 
naturen og hvad den bød hende av glæde, 
og hendes verden var der hvor mænd 
og kvinder arbeidet, helst naar de ute 
paa marken ledsaget deres arbeide med 
sang (oppskrevet etter Helene Mørck av 
Fredrikke Mørck, sitert i Heggtveit og 
Berge 1918, s. 30).

Sagaen om folkeminnesamlerne er 
nok fremdeles langt fra ferdigskrevet. 
Sannsynligvis er det flere enn Crøger 
som har blitt oversett, motarbeidet, eller 
glemt, som burde hatt ære for det tidlige 
innsamlingsarbeidet av folkeminner. 
Kildematerialet i denne artikkelen vitner 
like fullt om at det kan være på sin plass 
å enda en gang minne om Olea Crøgers 
pionérvirksomhet. Her får hun siste 
ord, gjennom verset som står først i et 
av de få bevarte håndskrift etter henne 
(sitert i Heggtveit og Berge 1918, s. 33). 
Heggtveit og Berge omtaler at dette godt 
kan settes som motto for hennes livssyn, 
natursyn og folkesyn:

O skjønne Egn saa lokkende du smiler,
saa venlig huld du for mit Øie staar,
med Sølvevoven hvori Solen hviler,

med Veien som mellem Blomster gaar,
saa glædedrukkent Blikket til dit iler,

saa varmt dig Hjertets Slag imøde slaar,
thi Uskyld, Troskab, Kjærlighed og Glæde

har i dit elskelige Skjød sit Sæde.

”Stor Under maae man høre”, 
sifferoppskrift med tekst av Olea Crøger, 
trykket i NFL 112.
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Kviteseid gamle steinkirke fra 1200-tallet 
(W

ikimedia commons).

22



K ivlemøyane er et sagn fra 
Kivledalen i Telemark. Det 
forteller om tre gjeterjenter 

som spilte så vakkert på horn, lur og 
fløyte at de lokket folket ut fra kirken 
hvor presten holdt preken. Presten ble 
bokstavelig talt så forbannet at han lyste 
jentene i bann, og til stein. I mange  
framstillinger går hele geiteflokken med 

i dragsuget. Tema er sorg, folketro og 
kristendom og har gitt inspirasjon til både 
dikt, musikk og maleri. Også Johanna 
Bugge Berge (1874-1961) har gjort sitt 
for å holde sagnet levende. Med sin 
tilknytning til Telemark kom hun nok 
tidlig i kontakt med denne fortellingen, 
og i 1903 sto det storslåtte maleriet 
Kivlemøyane ferdig, hvor kunstneren 
visualiserer intensitet og bevegelse.

Kivlemøyane og 
Johanna Bugge Berge
Av Anne Strømvoll

Johanna Bugge, Kivlemøyane, 1904. Olje på lerret, 138 x181 cm. Pe.
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Kivlemøyane er den vanlige betegnelsen på 
et sagn fra Kivledalen i Telemark, som 
lever i beste velgående. Det blir fortalt 
på litt forskjellig vis, med litt forskjellige 
navn og hendelser. Leser man igjennom 
mange av de forskjellige versjonene, både 
i vise, dikt og annen skrift, ser man at 
sagnet er sammensatt, og rommer både 
dyp sorg, kamp mot folketro, overgang 
fra katolisisme til protestantisme og sterk 
kristentro. Kort fortalt handler det om tre 
unge jenter som etter sagnet skulle holde 
til i Kivledalen, en sidedal til Seljord. I 
denne fjelldalen skal det ha stått en kirke 
i katolsk tid. Jentene var ute og gjette 
geiter i lia ovenfor kirken. De var flinke 
til å spille på bukkehorn, lur og fløyter. 
Tonene kunne høres av folket i kirken 
og det lokket dem ut på kirkebakken 
midt under messa, og de ble stående 
der ute, som trollbundet. Presten ble så 
opprørt at han gikk ut på kirketrappa 
i full messeskrud, løftet armene mot 
gjeterjentene, forbannet dem og de ble til 
tre steinblokker oppe i Kalvejuvet.

Ørnulf  Hodne ønsker i sin bok Jutulhogg 
og riddersprang å vise sammenhengen 
mellom norske sagn og norsk natur. 
Og da har han også funnet plass til 
Kivelmøyane. Han skriver, at rett opp fra 
den såkalte Kirkesletta i den høytliggende 
Kivledalen i Seljord kan man se tre rare 
fremskytende knauser i den isskurte 
vestveggen av Skorve. Hva de likner, kan 
diskuteres. Men sagnet om disse vidkjente 
Kivlemøyene sier at det er tre forsteinete 
gjeterjenter som står der med luren for 
munnen og geiteflokken omkring seg. 
Han hevder også at det neppe er noe 

annet norsk sagn i forbindelse med 
kristendommens innførelse som er blitt så 
alminnelig kjent som dette.

Hodne gjengir også en noe mer 
utfyllende versjon av sagnet, og vi får 
kjennskap til bakgrunnen for at jentene 
gikk der oppe og spilte så intenst, sårt 
og vakkert. Det handler om dyp sorg. I 
denne versjonen får vi vite at jentene var 
døtre til storbonden Stein Kivle og hette 
Åse, Asgjerd og Anne. De var forlovet 
med hver sin gutt fra flatbygda i Seljord. 
Men så var det en dag under vårflommen 
at guttene ble tatt av Kivleåa og druknet 
da de skulle besøke kjærestene sine. 
Jentene sørget dypt over ulykken, og en 
søndag de var oppe i Skorve og gjette, 
tok de frem lurene sine og la alle sine 
følelser i tonene de blåste. Det var midt 
i messetiden, og da menigheten hørte 
de vidunderlige tonene, glemte de prest, 
preken og salmesang, og strømmet ut av 
kirken. Presten Jens Lavransson, den siste 
katolske presten i Seljord, sier sagnet, ble 
da så arg at han fór ut på vollen, knyttet 
nevene mot Kivlejentene og mante dem 
i stein.

En av de tidligste nedtegnelsene av 
sagnet er av folkelivsgransker, historiker 
og prest Andreas Faye (1802-69) i hans 
Norske Folke-Sagn, som utkom første gang 
i 1833. I 1848 publiserte Johan Sebastian 
Welhaven (1807-73) sin, ifølge Norsk 
biografisk leksikon, humørfylte nasjonale 
romanse ”I Kivledal”, i diktsamlingen 
Halvhundrede Digte. Diktet skal visstnok 
være basert på Fayes sagnsamling fra 
1844. Utdrag fra diktet følger under (tre 
av til sammen seks vers).
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Det var hr. Peder, den lærde Prest,
han havde saa stam en Tunge,
han hæved sin Røst som han kunde bedst,
da Tonerne hørtes runge; 
men Ingen saae opp og Ingen gav Agt, 
men Alle grebes af  Tonernes Magt, 
og Alle gik ud som i Kirken vare, 
hr. Peder tilsist bag sin Sogneskare.

Saa standset Folket i Solens Glans
og stirred fortabt mot Fjeldet. 
Med Smil og Taarer, med Sind og Sands
de lytted til Tonevældet.
Og Blommerne spredte saa sterk en Duft, 
og Ørnen svam i den klare Luft;
hvert Blik var spændt og hver Læbe bunden
til Tonernes sidste Klang var svunden.

Da mældte hr. Peder sin Kirkeflok,
der stod med duggede Kinder :
”Nu har jeg manet i Sten og Stok
de koglende Jettekvinder.”
Men Tonerne baned sig selv en Vei,
og Folket i Dalen glemte dem ei.
Fra Bjelkehus og fra Lundesalen
de høres endnu gjennem Kivledalen.

I 1917 kom boka Kivlemøyarne, sogur 
og dikt ut i forbindelse med dikteren 
Olaf  Sveinssons 75-årsdag (1842-
1922). Sveinsson var født og vokste 
opp i Kivledalen. Artikkelforfatteren 
Jakob Naadland beskriver ham som en 
etter hvert «framifrå dikter, med ei fin 
lyrisk åre. Høgast hev han vel naatt i 
Kivlemøyane, som er ei sann perle i norsk 
poesi.» Johanna Bugge Berges maleri 
Kivlemøyane pryder første side i boka, og 
som illustrasjon til diktet. Diktet, som 
ble trykket første gang i målbladet Svein 
Urædd nr. 38 den 22. september 1869, 
har til sammen elleve vers.
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Det var i tronge Kivle-dal i Skorves bratte lid,
der sat ein sundags morgon fin eingong i forne tid
tri møyar unge, fagre, smaa’ med trillar-horn og lur;
buskapen sin der gjætte dei upp med den store urd.

Daa strøymde det fraa møyarne ein slaatt so klaar og rein,
ein ljod so fager og so saar, som gjekk til merg og bein.
Han strøymde yver dal og vang i bjørke-susen ned –
det dirrad, svarad og det klang fraa berg og stein og tre.

Daa lyfta ram og ill i hug si hond den klerke-mann,
og lyste desse møyar smaa i Guds og pavens bann. 
Braatt høyrdest som ein toro-dur upp i den svarte nut,
igjenom dalen gjekk ein sukk og tonen døydde ut.

Men slaatten som dei tullad’ ut, han ljodad hjartasaar
i dalen under Skorves nut i mange Herrens aar.
Enn leikande i dølens hug og spilemannens streng
i gjento-song og fløyteljod ein ljom av honom gjeng.

Diktene til Jørund Telnes (1845-92), også forfatter, lokalpolitiker og 
norskdomsmann fra Seljord, var på slutten av 1800-tallet, ifølge Norsk biografisk 
leksikon, kjent over hele landet. Han har gjengitt sitt eget dikt Kivlemøyarne fra 
1879, i boka Netar som kom ut i 1890. Diktet består av 16 vers.

Dæ va eingong i forne Ti
Høgt uppi Skorvenut,
Tri Møyar trilla yvi Li
For Gjente og for Gut.

Og Tonen strøymde rein og full,
Han lokka, og han gret,
Og Lauve skalv i Solar-Gull
For Tonarne, som let.

Han Hjarta, Hug og Kjenslur batt
Og døyvde Prestens Maal,
Og ut or Kyrkja strøymde ratt
Mæ Fysna kvar ei Saal.

Daa Lyfta Presten Hondi vrei
Og Kross for seg han slo,
Og for den stygge Klerkeei
Dei fast i Berge sto.

Kvar Klerk maa or sitt Munkebur
Og ne til Folke traa.
Og Tonen millom Fjell og Ur
Kvar Klokkar syngje maa.
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den nedtegnelsen av sagnet som Rikard 
Berge (1881-1969) utga i 1910, avsluttes 
historien med: «Men slaattæn` di trilla, 
mintes` fòlk, aa kalla di ”Kjivlemøyæn`”. 
De hev di lissom tì gang`ette naar di leier 
inn brurin`i’ot-o lòfte; daa spelar di di.» 

Sagnet er også utformet som bygdevise, 
til sammen ni vers, blant annet sunget 
av kveder og folkesanger Aslak Brekke 
(1901-78). Her er ikke sorgen vektlagt, 
men i større grad oppgjør med gammel 
overtro. Også i denne teksten er jentene 
navngitte, «Den eine heitte Mari, den 
andre heitte Gro, den tre’e heitte Kari, 
ho var kje vaksi ho.(…)»

Hos Magnus Brostrup Landstad (1802-
80) finner vi sagnet nevnt i boka Fra 
Telemarken: Skik og sagn. Efterladte opteg-
nelser som utkom i 1927. På side 64 står 
det å lese: «Her ovenfor [Kivledalen] er 
det ogsaa Kivlemøerne staa bannstødte 
til Steen.» Sagnet er også nedtegnet av 
Ivar Aasen (1813-96) i 1845, på hans 
samlerferder av norske dialekter rundt 
i det ganske land. Sagnet er gjengitt i 
Norske minnestykke, 1. hefte, utgitt av Norsk 
folkeminnelag ved Jens Lindberg, i 1921. 
Aasen avslutter fortellingen, som er gjen-
gitt på Seljordsdialekt, som følger: «Dær 
æ nòkle Slaattar, som Spèlarann plagar 
spèle summetier; dei ska vèra av Spèle te 
dissa Juringgjentunn (helle Kivlemøi-
ann, som dei javnaste bli kalla); aa dei 
Slaattann æ langt venare ell`alt anna 
Spèl, men dei æ vel inkje naamenære 
saa vene, som dæ Kivlemøiannspèla.» 

Vi ser at flere av fortellingene og 
diktene avsluttes med at sagnet lever i 
dølens hug og i spelemannens streng. 
Fortellingen har dannet utgangspunkt 
for såkalte slåttekrinser; Kivleslåttene 
eller Systerslåttene som de også kalles. 
Hos Andreas Faye i hans Folke-Sagn 
blir det sagt at alle spillemenn i 
Seljord kan spille slåtten til Kivlemøy-
ene på hardingfela. «(…) og naar En 
faar høre den, maa han riktignok sige 
det samme som Spillemændene, at 
den Slotten er hjertelig væn.» Også i 

Ein dag dei bles i hònni sò det i fjelli skrall, 
då rømde fòlk or kyrkja, og gløymnde bøn og song. 
Dei sakte tonar trilla utyvi Kivledal, 
og fòlk va reint forundra, sòm dei fortrylla var. 

Då fòlki fór or kyrkja, det gamle Herrens hus, 
tok presten til å mana og støytte dei i grus. 
Te stein dei no skal standa og stå til evig tid, 
og detti gòdt seg visar, dei stend i stein dei tri.

Og presten heitte Stian, sò er den gamle segn. 
Han var nok av dei fyrste då han var erkedegn. 
Han mykje kunne mana, i trui var han sterk, 
og sòleis kunn’ han gjera sò store underverk. 

Han ville fòlk umvenda i frå si hei’ingtru, 
frå Odin, Tor og Frøya, og stut og Gjallarbru. 
På tròlldomen dei trudde, og mangt og mykje her, 
men gamle sterke kjempur, dei trudde på sitt sver’. 

Dei same vene tonar frå hin usæle dag, 
der ljoma gjennom dalen med tunge vengeslag. 
Vil fylgja alle slegtir, trass i at mange trur, 
det er med dei som fosse, dei hev sin samre dur.
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Kristianiajenta Johanna Bugge skulle få 
en sterk tilknytning til Telemark, området 
hvor sagnet om Kivlemøyane har sitt 
utspring. Først gjennom faren, filolog og 
språkforsker Sophus Bugge og broren 
historiker Alexander Bugge, som begge 
arbeidet og bodde der i perioder. Sophus 
Bugge hadde samlet ballader fra Øvre 
Telemark og ga i 1858 ut boka Gamle 
norske folkeviser, mens broren bodde mange 
år i Vest-Telemark, først i Fyresdal, senere 
i Kviteseid. Og selv ble hun etter hvert gift 
med en kar i fra Rauland. Ektemannen 
Rikard Berge og hun skulle bli blant de 
viktigste tradisjonssamlerne i fylket. 

Før ekteskapet med Rikard Berge hadde 
Johanna Bugge utdannet seg, og arbeidet, 
som kunstmaler. Etter endt tegneskole i 
1892 var hun elev i to vintre på Harriet 
Backers malerskole. Hun hadde i tillegg 
flere utenlandsopphold, men særlig viktig 
ble erfaringene og kontaktene hun knyttet 
gjennom den såkalte Vågåsommeren 
i 1894 hvor hun malte sammen med 
mange av tidens ledende kunstnere, blant 
annet Halvdan Egedius.
 
Allerede ved midten av 80-årene 
hadde det i kunsten skjedd en endring i 
motivvalg og fargeholdning. De dagklare 
realistiske skildringene vek langsomt 
tilbake for kvelds- og nattstemninger, 
som skulle bli så typiske for 90-årene. Fra 
lyse, naturnære farger ble nå paletten 
tyngre og mørkere. Den realistiske 
naturetterligningen, den realitetsorienterte 
figurasjonen måtte gradvis vike plass 
for en dreining til et mer dekorativt 
formspråk og symbolistisk innhold. 

De områdene som tiltrakk seg mest 
oppmerksomhet og som fikk størst 
betydning kulturelt sett, var de indre og 
øvre bygdene i Øst- og Vest-Telemark. 
Landskapet her ble ansett som mest 
«opprinnelig» med vill og dramatisk natur 
og med levende og rik folkekultur.
I det mørke og stemningsfulle Fjelldans fra 
1900 er Johanna Bugge fullt på linje med 
strømningene i tiden, og direkte inspirert 
av Halvdan Egedius` «dansebilder», bl.a. 
hans Dans i storstuen fra 1895. 

Sommeren 1900 var hun på besøk hos 
ekteparet Oluf  og Kristine Wold-Torne 
som hadde slått seg ned på gården 
Haukom i Kviteseid. Her malte hun 
sammen med blant andre Alice Pihl, 
Lalla Valstad og Thorvald Erichsen. 
Denne sommeren begynner hun å sysle 
med Kivlemøyane som motiv. Men det 
skulle ta tre år før bildet fant sin endelige 
form. Et stilskifte var skjedd. I 1902 
hadde hun oppholdt seg hos maleren 
Jens Ferdinand Willumsen (1863-1958) i 
København, og innflytelsen fra læreren er 
åpenbar. Hun beholdt de tre svingende 
jentene fra Fjelldans, men formene var 
blitt fastere, strøkene bredere og fargene 
lyse og dagklare. Etter ekteskapet med 
Rikard Berge i 1908 kom hun til å male 
mindre, og konsentrerte seg om arbeidet 
med innsamling og nedtegning av 
kulturminner i Telemark sammen med sin 
mann. Men Kivlemøyane fant sin plass også 
i dette arbeidet og da som illustrasjon i 
bokverket Norsk bondeliv i segn og sogu fra 
1910, hvor han gjengir sagnet, og hun 
illustrerer.
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Halvdan Egedius (1877-99), Dans i storstuen, 1895. Olje på lerret, 69,5x100 cm. 
NM, gave fra faren i 1899.

Johanna Bugge: Fjelldans, 1900, 149x115 cm, olje på lerret. Pe.
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En mørk novemberkveld i 1859 
hørte hele byen det borgerne 
fryktet mest: Kanonene på 

festningen varslet at ild var løs. Vekterne 
i tårnet på Vor Frelser hengte en lanterne 
i vinduet nordvestover, da visste man 
hvor hestene skulle dirigeres med Kirkens 
Sprøite fra den nye brannstasjonen ved 
Basarhallene i kirkeparken. 

Det brant i Hegdehaugsveien 27 hjemme 
hos familien Lindeman. Lindeman selv 
var i Det norske Selskab - det var stiftet 
av Ibsen og Bjørnson noen måneder 
i forveien, og han hadde vært med på 
stiftelsesmøtet. Nå satt han og musiserte 
sammen med Ole Bull i selskapets lokaler 
tvers overfor Trefoldighetskirken som var 
ferdig året i forveien. Da brannen var 
slukket sa Halfdan Kjerulf  at alt strøk 
med, det var heldigvis ikke tilfelle, for 
400 folkemelodier som ennå ikke var 
trykket ble reddet. Bjørnson ble oppildnet 
- om vi tør bruke uttrykket - også i 
denne sammenhengen og tok til orde i 
Aftenbladet for en innsamling. Det dreide 

seg, mente Bjørnson, om å redde alt det 
folket “brænder inde med”. Han ble i 
bildet og sa det ville brenne en folketone 
hver dag om ikke Lindeman nå fikk mer 
forutsigelig økonomisk støtte til arbeidet 
med norsk folkemusikk. 

Her møter vi Ludvig Mathias Lindeman 
nokså midt i sitt yrkesliv: Han kjente alle, 
samarbeidet med mange, og var utrettelig 
aktiv på viktige felt av kulturlivet. Vi skal 
følge ham i Vor Frelsers kirke (dagens 
Oslo Domkirke), for det var her han 
startet og dette som ble hans base hele 
veien. Det er salmene han skrev her 
som gjorde ham elsket. Overskriften til 
denne artikkelen er med samtidens ord 
“Hjemlig klang” og “stormende Ovationer”, for 
det var mange sider i Lindemans liv og 
om noen viktige felt var det også ulike 
oppfatninger. Han fikk anerkjennelse 
for utrettelig og omfattende arbeid med 
innsamling av folkesanger og for sitt 
orgelspill. Men det ble også satt klare 
grenser for hvor mye han fikk utfolde seg 
på orgelet, og det var i mange år mye 
motbør for hva han mente om salmesang. 

Ludvig Mathias Lindeman -
Hjemlig klang og 
stormende Ovationer
Av Karl Gervin
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Men så - i 1871 - skjedde det noe på 
begge disse feltene: Lindeman utga to 
hefter i forlengelsen av at Landstads 
salmebok var autorisert. Departementet 
sendte straks det som etter hvert skulle bli 
Lindemans koralbok ut til sogneprestene 
med den anerkjennelse som lå i dette.

Samme år ble Lindeman invitert til 
innvielsen av det nye kjempeorgelet i 
Albert Hall i London. Det ble en suksess 
helt uten sidestykke, og fordi vi er så godt 
orientert om ovasjonene i London, skal 
vi litt senere unne oss smakebiter av hva 
samtiden selv sa. Men før Ludvig Mathias 
kom så langt, hadde han lagt mye arbeid 
bak seg. 

Han ble født i 1812, og to hundreårs-
minnet ble feiret i 2012. Han kom inn 
i en svært musikalsk familie som satte 
spor i norsk musikkliv i vel 200 år, 
men faren oppmuntret ikke sin sønn 
til karriere som musiker. Da Ludvig 
Mathias ble sendt fra Nidaros til 
Christiania i 1833 var han godt og vel 
20 år gammel. I den nye hovedstaden 
skulle han ta artium og studere teologi. 
Men allerede dagen etter at han kom til 
byen (det var 1. påskedag) spilte han til 
gudstjeneste i Vor Frelser, der en eldre 
bror var organist. Helt lett har nok 
ikke gudstjenestespill vært, og Henrik 
Wergeland som bodde i menigheten 
sa at kirkesangen var en kakofoni av 
mange stemmer. Gudstjenestene kunne 
vare rimelig lenge, i godt og vel hundre 
år hadde man holdt seg til et kongelig 

reskript som påla prestene å ikke tøve 
- kongen mente oppholde seg - på 
prekestolen mer enn én time av gangen. 
Kongen mente at “paa een Time kand 
der visst siges meget fornuftig”. Men 
gudstjenestene varte ikke fullt så lenge 
som før, siden Kirkedepartementet i 1825 
hadde innvilget mulighet til å forkorte 
gudstjenestene i vinterhalvåret. (Husk i 
parentes at kirken ikke fikk oppvarming 
før mot slutten av Lindemans tid i Vor 
Frelser). Ved samme anledning ble det 
dessuten klart at Departementet mente 
gudstjenestene i denne kirken måtte anses 
å være normgivende for hele landet, og 
det var jo bare ett anerkjent trossamfunn.  
Gudstjenestespill må likevel ha vært 
en interessant utfordring, men han ble 
raskt med på atskillig mer, og ved å følge 
Lindemans livsløp kommer vi i kontakt 
med store deler av 1800-tallets kulturliv 
og de personlighetene som preget det. 
Ettertiden har snakket om det nasjonale 
prosjekt, og Lindeman var midt oppe 
i atskillig av det. I pionertiden sto Det 
norske Studentersamfund sentralt. 
Her skulle man, som det het, ved 
“videnskabelige Sysler og underholdende 
Beskjeftigelse utbre Aandsdannelse 
og Broderaand” blant medlemmene. 
Lindeman ble studentersamfunnets 
musikkdirektør i 1836, tre år etter at 
han var kommet til byen. Han skulle 
snart spille på flere strenger i den nye 
hovedstaden.
Noen storby var Christiania ikke: Ganske 
nøyaktig da Lindeman kom til byen skrev 
en av Collettene om hvordan “Christiania 
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var en liden, stille, om 
Sommeren halvdød by paa 
25 000 Indbyggere, med 1 
Kirke, og 2 Dampskibe som 
ikke kunde gaa om Vinteren, 
da Havnen var spærret af  Is, 
en Smaaby, hvor man kunde 
tælle de Huse der havde mer 
end 2 Etager paa sine fem 
Fingre, og hvor der groede 
Græs mellom Stenene selv i 
de mest befærdede Gader.” 
Men Christiania sto foran 
sin største vekst noen sinne, 
og allerede hadde det nye 
Norges behov for offentlige 
bygninger begynt å sette sitt 
preg på byen. Domkirken 
så man seg imidlertid inntil 
videre ikke i stand til å gjøre 
noe med. En besøkende 
til byen hadde sagt at “af  Kirker har 
Christiania ingen som kan kaldes 
smukke” og han føyde til “heller ikke 
er det saa meget Brug at gaa i Kirken”. 
Vor Frelser var byens eneste kirke. Skulle 
alle gått til gudstjeneste samtidig ville 
det jo blitt kaotisk. Men det gjorde de jo 
ikke: Det hadde lenge vært klaget over 
kirkesøkningen, og Henrik Wergeland 
som hadde bodd i menigheten og holdt 
preken i Vor Frelser  skrev “Det kan 
være galt andetsteds, men en saadan 
Fremmedhed for Guds Huus, en saadan 
Uvanhed til at besøge det, en saadan 
mangel paa Trang til der at opløfte sin 
Sjel og søge Trøst og aandelig Veiledning 
hersker vel neppe nogensteds som her.” 

Lindeman spilte cello i Christiania 
Theater, og han komponerte fire 
melodramaer da Henrik Wergeland skrev 
Campbellerne som ble oppført der. Det ble 
det jo ballade av, men Lindeman slapp 
lett siden han bare hadde laget noe av 
musikken. 

Da Karl Johan døde i 1844 ble det 
fremført en kantate i Stortingssalen, 
Welhaven skrev teksten og Lindeman 
melodien. Det var en kantate også 
i Vor Frelser, og Lindeman hadde 
rukket å skrive melodi til en tekst av 
Andreas Munch. Wergelands gravferd 
fant sted fra Vor Frelser året etter, og 
vi kan vi vel ta det for gitt Lindeman 

Ludvig Mathias Lindeman. 
Xylografisk portrett av Hans Christian Olsen. Notetrykk, ca. 1885.
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medvirket. Vi hører at “Det var en talrig 
Skare, som under Kirkeklokkernes og 
Sørgemusikens høytidelige Klang fulgte 
den store Hedenfarne til Graven”. I 
Kunstnerforeningen traff Lindeman hele 
kultureliten og blant annet Schirmer 
og Nebelong, Eckersberg og Cappelen, 
Tideman og Gude. Gude snakket om at 
det nå var et “mærkelig Opsving i det 
kunstneriske Liv”. Men det gjaldt ikke 
omgivelsene der Lindeman utfoldet sin 
kunstneriske virksomhet.

En av turistene til byen skrev på den 
tiden da Lindeman ble ansatt i 1839 at 
Vor Frelser ga et falmet inntrykk - og 
at dens orgel var skjult bak et skittent 
laken. Klokkeren mente at “dens 
Indvendige er ingenlunde pragtfuldt”. 
Kirkeinspeksjonen sa den var “Smagløs, 
unhensigtsmæssig og uværdig for 
sin Bestemmelse”. Parallelt med at 
Lindeman fikk kirkens organiststilling 
like etter kom det imidlertid ønsker fra 
Kirkekommisjonen om en fullstendig 
ombygging av kirken, og man tilkalte 
den kjente tyske arkitekt med det franske 
navn Chateauneuf. Han kalte Vor Frelser 
et “rummeligt Bedehus” og mente i 
utgangspunktet at “det Hele kunde man 
paa en Ubetydelighed nær lade blive 
som det er”. Resultatet ble jo likevel at 
Lindeman var vitne til en omfattende 
ombygging i tidens nygotiske smak. Det 
tok tid, og gudstjenestene ble i et par år 
holdt på Akershus. Da Vor Frelser sto 
ferdig høsten 1850 var alt inventar det 
var mulig å flytte fjernet - unntatt orgelet. 

Nytt orgel kom først i 1880, og altså mot 
slutten av Lindemans tid.

I Vor Frelser skulle Lindeman 
samarbeide med en av tidens viktige og 
kontroversielle presteskikkelser: Wilhelm 
Andreas Wexels. Han var født i Danmark, 
men var en av de første teologiske 
studentene ved Det kongelige Fredriks 
i Christiania. Hele sin yrkesaktive tid 
hadde han i Vor Frelser, og i 27 år virket 
Wexels og Lindemann sammen i denne 
kirken. De ble gode venner, men Wexels 
skal en gang ha foreslått at Lindemann 
kanskje kunne innskrenke orgelspillet 
under gudstjenestene iallfall noe. Wexels 
var etter hvert blitt elsket som predikant 
og snakket - som lutherske teologer gjerne 
gjør - en stund når han kom i gang. 
Lindeman svarte derfor at gudstjenestene 
jo også kunne forkortes ved at Wexels 
talte litt mindre. Av en eller annen grunn 
ble det ingen forandring. 

Samtiden var opptatt av poesien i 
Lindeman spill, og vi leser at i Wexels 
gravferd gråt Lindeman. “Orgelet 
gråt, alle som var i kirken gråt under 
hans Toner”. Dette er også de nye 
vekkelsenes tid, og vekkelsens menn (det 
var jo få kvinner blant dem) likte ikke 
Wexels. Gisle Johnson sa at han manglet 
sans for den syndige fordervelsesfulle 
dybde. Wexels var tidlig blitt grepet 
av Grundtvig - og Grundtvig går som 
en rød tråd også gjennom Lindemans 
liv. Han var her da Grundtvig kom på 
sitt eneste Norgesbesøk. Det utviklet 
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seg til et triumftog: En vårdag i 1851 
ble han rodd i land fra postdampskipet 
“Nordcap” og ønsket “velkommen til 
Norge, Kjæmpers Fødeland”.  Han 
skulle være Studentersamfundets 
æresgjest, og da han en av de følgende 
hverdagene prekte i Vor Frelsers kirke, 
avbrøt Stortinget sine forhandlinger for 
å være til stede.  Grundtvig ga uttrykk 
for stor anerkjennelse av Lindeman - 
Rundt 1/3 av Lindemans salmemelodier 
skrev han til Grundvigs tekster, og innen 
et år etter at Lindeman kom til Vor 
Frelser skrev han melodien til Kirken den 
er et gammelt Hus. Grundtvig er de store 
kirkehøytidenes dikter, og Lindeman 
fulgte opp med melodier til Grundtvigs 
tekster om hvordan Et Barn er født i 
Betlehem, Paaskemorgen slukker Sorgen, 
og Apostlerne sat i Jerusalem.

I Det Norske Selskab møtte Lindeman 
jevnlig Ole Bull og Richard Nordraak, 
Aasmund Olavsson Vinje og Johan 
Sverdrup, og ikke minst Bjørnson. Han 
satte melodi til Bjørnsons Mit Følge, som 
Kirkeligt Folkeblad sa at “forekommer 
os at være et af  de deiligste Digte vi 
nogensinde har seet om Familielivet og 
dets dybe Betydning.
Vi … skulde meget bede en af  vore 
folkelige Tonekunstnere, f.Ex. L. 
Lindeman, om at give det Toner, der 
svarer til Texten” - og det gjorde altså 
Lindeman. Han forsøkte å la melodien, 
før den fant sin form, følge “diktets 
streben oppover mot det himmelske 
høye”, slik det står i Bjørnsons sangskatt. 

Lindeman måtte nok arbeide lenger med 
melodier til Løft til Hoved og Elsk din Næste.  

Når han selv ble en del av det nasjonale 
prosjektet var det ikke minst gjennom et 
utrettelig arbeid med å samle folketoner 
- det ble rundt to tusen til sammen. 
Asbjørnsen hadde samlet eventyr og 
sagn fra 1830-årene. Jørgen Moe hadde 
samarbeidet med Asbjørnsen og reiste 
rundt i landet for å samle inn eventyr og 
sagn og viser. På oppfordring fra Jørgen 
Moe utga Lindeman melodibilaget til 
hans Samling af  Sange, Folkeviser og Stev i 
norske Almuedialekter. Asbjørnsen og Moe 
utga de første folkeeventyrene fra 1841. 
Året etter begynte Ivar Aasen sine reiser 
rundt i landet for å studere dialekter 
og utga Det norske Folkesprogs Gammatik 
samme år som Lindeman begynte å 
samle sitt stoff. I 1848 la Lindeman ut 
på sin første samlerferd med støtte fra 
Universitetet. Den første sommeren 
ble det 169 melodier. Innsamlingen av 
folkemelodier var et krevende arbeid 
som bokstavelig førte ham land og strand 
rundt - han var i Trøndelag og Telemark, 
Valdres og Gudbrandsdalen, Hallingdal 
og Hordaland. Men han skulle ikke 
nødvendigvis dra så langt av sted: Han 
samlet viser i Nordmarka, Maridalen og 
Sørkedalen, og det ble sagt at mye kunne 
han også spore opp på Nytorvet i den 
ene enden av Torvgaten, og på Stortorvet 
utenfor Vor Frelsers dører. 

Lindeman har blitt kritisert for å 
ha bearbeidet folketonene. Etter 
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hvert har man også fått øynene opp 
for kommentarene han skrev om 
intervaller og rytmiske detaljer under 
fremføringene. Forenklet kan vi kanskje si 
at pianoarrangementene liksom polerte 
melodiene og førte dem litt i retning 
av det klassiske, ikke så helt ulikt det 
Asbjørnsen og Moe gjorde
når de ga sine eventyr og sagn form 
før trykkingen. Arbeidet satte ham i 
kontakt med Landstad, og samarbeidet 
ble viktig. Lindeman skulle også sette 
melodier til salmer av Landstad, men i 
salmesangstriden var de ikke på linje. 

I mange år skulle en strid nettopp om 
salmesangen oppta mye av Lindemans 
oppmerksomhet. Det startet i 1858 og 
varte i godt over tyve år. Den gikk i 
bølger, og i dag kan vi ha vanskeligheter 
med helt å skjønne intensiteten i alle fall 
når det toppet seg og det gjorde det i 120 
artikler i aviser og tidsskrifter, og de sto 
som andre debattinnlegg på den tiden 
gjerne på førstesidene. Bare utbyggingen 
av jernbanen påkalte like stor offentlig 
interesse som spørsmålet om salmenes 
form og rytme. Mye rytmisk utjevning 
hadde foregått på 1700-tallet - det var 
skjedd i flere land og hadde mange 
grunner.  Hos oss startet striden med 
et innlegg av Johan Didrik Behrens i 
1858: Om den lutherske Salmesang og dens 
Gjenindførelse i den norske Kirke. Etter hvert 
ble Otto Winther Hjelm hovedtalsmann 
for disse synspunktene. Man ønsket 
en gjeninnføring av renessansens og 
reformasjonstidens rytmiske koraler. 

Lindeman ville ikke endre det som 
var innsunget. Det dreide seg altså 
om restaurering, rytmer og tonearter. 
Men det handlet også mer indirekte 
om kirkesyn: Behrens kunne ikke med 
grundtvigianernes verdslige visetone 
- slik han mente å gjenfinne den hos 
Lindeman. Han ville legge grunnen til 
en kunstnerisk og opphøyet salmesang. 
Lindemans hovedsynspunkt var at 
rytmisk utjevning var en naturlig følge 
av utviklingen, det forenklet salmene og 
gjorde dem roligere. Men: Han mente 
at salmemelodiene både måtte ha sin rot 
i folket, og være lettfattelige. Lindeman 
skrev en gang til Departementet at han 
ønsket den “Jevne og simple Koralform”, 
slik at melodiene kunne synges 
”sammenhengende og taktmessig”. 
Landstads salmebok ble autorisert i 1869, 
og Lindeman fikk koralbokoppdraget 
- selv om de altså ikke var på linje 
om salmesang. Nå skulle Lindemans 
program for menighetssang utfoldes i 
detalj: Han ville ha både bevegelighet 
og høytidelighet, der var punkteringer 
og enkelte forlengede noter, han sa ja 
til rytme, men ikke nødvendigvis eller 
ofte den opprinnelige. Noen kalte det 
den belivede koral. Han utga som vi 
har hørt først to hefter, de ble straks tatt 
i bruk mange steder og altså med den 
anerkjennelse av Lindeman som lå dels 
i Departementets uttrykkelige tillatelse, 
dels i et stilltiende samtykke. 

Så kom den oppsiktsvekkende 
invitasjonen til London. Vi vet mye om 
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denne triumfferden takket være et referat 
som Lindemans følgesvenn på turen 
leverte til Morgenbladet, men denne 
gangen var det sjefredaktør Friele som var 
i slett lune og han lot ikke høre fra seg. 
Når rapporten så ble trykket i Nordlands 
Amtstidende i stedet, var det fordi 
forfatteren var Ole Tobias Olsen. Han 
kom fra Rana og hadde levert Lindeman 
52 folkemelodier han hadde samlet i 
Nordland. Lindeman og Asbjørnsen 
anbefalte at Ole Tobias burde få stipend 
for å fortsette.

Referatet han skrev fra reisen er utrolig 
morsom lesning og et spennende 
tidsbilde. Bare én ting blir egentlig 
stående ubesvart: Hvordan hadde 
England fått vite om Lindeman, hva 
hadde gjort dem så sikre på invitasjonen, 
i en tid uten radio og plater og internett? 
Men vi får høre om ganske mye: Hva 
billettene på hver etappe kostet, at de 
hadde det ønskeligste reisevær, at seilasen 
over Øresund tok sin tid og ga sjansen 
til å spise et par tallerkener bringebær 
til 9 Skilling for hver. Vi vet hvor de ble 
barbert, og hører om utfordringer mange 
steder med pass og toll. Dette var jo 
under den tysk-franske krig, og det var 
ikke så selvsagt at man burde velge å dra 
over Kontinentet til England.

Men Lindeman ville ikke reise med skip, 
og siden det virker som han ikke var 
særlig språkmektig, og heller ikke hadde 
vært utenfor fedrelandet før, var det nok 
lurt å ha ledsager. 

Det er ting som tyder på at heller 
ikke ledsageren var godt bevandret i 
engelsken. Ludvig Mathias var også litt 
sykelig, forteller Ole Tobias, “og ikke 
taalte at reise over Søen”. Lindeman 
kom “helt andpusten”, hører vi, tidlig om 
morgenen den 22. august og spurte om 
reisefølge. Siden de måtte være i London 
den 30. måtte de dra “endnu samme 
Dag med Aftentoget”. Lindeman løp 
byen rundt og ordnet med alle papirer, 
fru Lindeman og barna fulgte dem til 
Østbanen og formante dem til å ta alle 
mulige hensyn til sitt velvære under veis.

De kom helt til Arvika første kveld, 
“hvor Toget overnattede”. Med mange 
overnattinger og inntrykk kom de så til 
London i tide, og dro straks til Albert 
Hall. Dette enorme konserthuset var 
innviet i mars dette året og gitt navnet 
til dronning Victorias ektemann som 
var død for ti år siden. Parallelt var 
det stor oppmerksomhet rundt en ny 
verdensutstilling i London, som jo var 
hovedstad i et imperium som nå dekket 
en fjerdedel av jordens landoverflate. 
Albert Hall skulle matche denne 
posisjonen; det ruvet ved parken i 
Kensington og hadde plass til 9 000 
tilhørere.

Orgelet var i seg selv verdt en tur: Vi 
hører at det hadde “111 velklingende 
Registre med stemmer i de forskjelligste 
Tonenyancer, hvoraf  mange af  
vidunderlig Skjønhed. Disse 111 Registre 
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vare lagte i Pedal og fire Manualer”. Det 
hadde fire Stemmer på 32 fot, og noen 
av disse pipene hadde en bredde på 1 
alen. Der var “en Mængde forskjellige 
Koblinger … nogle førende indtil 
halvhundre Stemmer”. 

Da Lindeman uttrykte forbauselse over 
“den vidunderlige lette og fine Spilleart”, 
fikk han vite at den skyldtes en nordmann 
som hadde oppfunnet en “pneumatisk 

Maskine” som laget mottrykk til det 
direkte lufttrykket på ventilene. 

Lindeman var likevel særlig opptatt av 
belgene: Orgelet hadde kassebelger og 
det hadde han ingen tro på. Han gikk 
inn i orgelet, men da så en 12 hesters 
dampmaskin “med et Haandgreb” 
fylte belgene, var “Indtrykket heraf  … 
saa overvældende, at Lindeman hastigt 
sprang ud af  Orglet, nærved at besvime 

Kjempeorgelet i Royal Albert Hall. Organistkrakken og tangentene sees nederst i høyre hjørne. 
Foto: Amanda Slater, 2007. Wikipedia Commons.
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af  et øieblikkelig ildebefindende”. Det 
store problemet viste seg å være at til 
orgelets svært kompliserte registrering 
manglet påskrifter. Da de kom tilbake til 
sitt losji var Lindeman kommet til at han 
ville erklære seg syk og reise hjem neste 
dag. Ole Tobias snakket ham fra det - og 
neste morgen var dagen for den første 
konserten kommet. Det var celebert 
selskap Lindeman spilte i  - også Anton 
Bruckner og Camille Saint-Saëns var 
invitert.

Ludvig Mathias overtalte Ole Tobias 
til å assistere: Lindeman mente 
det måtte en nordmann til, siden 
det ikke var tilstrekkelig å kjenne 
orgelets stemmekombinasjoner, “Man 
maatte ogsaa kjende Karakteren af  
de Folkelivsbilleder, Musiken skulde 
fremstille, altsaa den Aand, som havde 
frembragt disse Tonebilleder.” Assistenten 
som utstillingen stilte til disposisjon, 
ville så allikevel ha nok med å passe 
dampmaskinen. Etter tre konserter 
“førte Lindeman selv de paakrevede 
Stemmeskiftninger”. 

Ole Tobias forteller hvordan den første 
av dem startet med en improvisasjon i 
d-dur “en hilsen fra Det gamle Norge”, 
der første del hadde “faa men klare 
Stemmer” og fortsatte med “for fuldt 
Værk et malende Tonebillede af  Norges 
Land og Folk” og sluttet med “en 
Karakterskildring”. Programmene fulgte 
langt på vei samme mønster hele veien - 
først en impromptu i forskjellige tonearter 
hver gang, og Ole Tobias forteller at 

Lindemann “sædvanligen” kom “i 
Extase” under sine improvisasjoner. 
Dernest et utvalg norske folketoner 
“enhver med sine forklarende Præludier”, 
så kom religiøse sanger og et utvalg 
salmer.

Den første konserten ble fulgt av 
“Publikums jublende Tilraab”. Det skulle 
tilta: Etter neste konsert hører vi om 
“stormende Slutningshyldest”, og senere 
om hvordan de vokste til “stormende 
Ovationer”. Den nest siste av konsertene 
ble avsluttet med et “næsten bedøvende 
Takke- og Hyldningsraab”. Lindeman 
tolket sine følelser og takk til publikum 
med en “gribende Improvisasjon 
… hvorefter han for fuldt Værk gav 
“God save the Queen” med finale af  
et svindende Chor anglais … og da 
Jubelen fra den fyldte Hall ingen Ende 
tog, trods hans gjentagne Buk, spillede 
han som en Hyldest til det engelske Folk 
deres Nationalsang in maestoso “Rule 
Britannia”, som han afsluttede med en 
ligesaa imposant Finale.”

Ennå gjensto én avtalt konsert, men så 
kom et medlem av utstillingens direksjon 
og utba også en ekstrakonsert, siden 
ikke halvparten av de musikkelskende 
som hadde forsøkt å komme inn på 
konsertene hadde fått plass - og det skulle 
bli enda en ekstrakonsert, før Lindemann 
bukket for siste gang fra skranken og 
mottok publikums hyllest med “Hviften 
af  Tusinder Lommetørklæder til Tak og 
Afsked”. De to hadde fått tid til å bese en 
del av byens severdigheter, én av dem var 
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den nye tunnelen under Themsen, og de 
hadde truffet landsmenn og blant annet 
grosserer Møller, som Lindeman nok har 
kjent hjemmefra, før Møller slo seg ned 
i London for å selge medisintranen hans 
far hadde utviklet på Svaneapoteket på 
Torvet i Christiania.

På vei hjem skyndet Ludvig Mathias 
og Ole Tobias seg - for å rekke til 
København i tide for høymessen i Vartov 
kirke. De ville høre biskop Grundtvig, 
men da Lindeman foreslo at de også 
skulle “gaa til Alters hos Grundtvig”, 
frarådet Olsen det, “paa Grund af  de 
saa nylig modtagne forstyrrende Indtryk 
og vor uafbrudte Kjørsel den hele Nat 
og foregaaende Dag”. Men de gikk inn i 
sakristiet og hilste på Grundtvig og de ble 
også invitert til middag hos ham.
Da Grundtvig døde skrev Lindeman 
sammen med Bjørnson en kantate til 
sørgehøytideligheten i Kristiania. Samme 
år skrev han også en kantate sammen 
med Jørgen Moe til Universitetets 
minnefest for Carl XV.

Ole Tobias spurte en gang Ludvig 
Mathias hvorfor han aldri hadde spilt 
slik i Norge som på triumfferden til 
London, og fikk til svar at dette hadde 
sine grunner: For det første sa han at 
det ikke fantes noe orgel i Norge som 
tilnærmelsesvis kunne sammenlignes 
med det i Royal Albert Hall. Og 
“For det andet, kan jeg aldrig mere 
bede om Tilladelse til at holde nogen 
Kirkekonsert i Norge, efter den Tort jeg 
har lidt af  vor store Riddervold”. Dette 

var den nokså eneveldige Kirke- og 
undervisningsminister, som blant mye 
annet i denne retning hadde sagt at 
det var bedre å gi Ibsen stokkepryl enn 
dikterstipend etter at han hadde skrevet 
Kjærlighedens Komedie.

Lindeman hadde spurt Riddervold om å 
få holde en konsert i Vor Frelser på det 
“derværende fattige og skrøbelige Orgel” 
men var blitt hånlig avvist, og hadde lovet 
seg selv at det skulle bli lenge til neste 
konsertsøknad. Det skulle gå lenge før det 
ble tillatt å holde regulære kirkekonserter. 
“Efter megen Betænkning fikk “et kor af  
Byens Damer og Herrer” i 1881 tillatelse 
til å oppføre Händels Messias.

Lindeman skal ha skrevet nær tusen 
melodier alt i alt: Noen av dem kunne 
brukes til flere tekster, men likevel. 
Det ble fortalt at det var Lindeman 
som tok initiativ til Mandagsklubben i 
Møllergaten - som svarte til Grundtvigs 
Danske Samfund. Her leste man 
Grundtvigs skrifter og sang hans sanger. 
Det var i dette miljøet Seips visebok ble 
til - en av de mest brukte i lang tid i vårt 
land. Lindeman ble etter hvert en rutinert 
utgiver av sangbøker til skolebruk, og om 
det var en melodi i omløp som han ikke 
billiget, kunne han lage en ny selv - for 
eksempel til Millom Bakkar og Berg ut med 
Havet. 

Gjennom utgivelsene av barne- og 
skolesanger og gjennom koralboken var 
Lindeman med på å gi Norge en felles 
musikalsk identitet. Men ennå gjenstår 
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Markedsdag på Stortorvet foran Domkirken. Oljemaleri av Ludvig V. Theodor Bratz, 1843. 
Byantikvaren i Oslo.

å fortelle om arbeid på et felt der han 
satte spesielt viktige og varige spor etter 
seg: Sammen med sønnen Peter startet 
han Organistskolen i 1883. Dette var den 
første utdannelsesesinstitusjon som ble 
en varig institusjon for musikkutdannelse 
i Norge - og som etter hvert fikk navnet 
Musikk-Konservatoriet.

Lindeman må ha vært med på den første 
barnegudstjenesten i vårt land som ble 
holdt i hans kirke julaften i 1875. Han 
var lærer i kirkesang og messe ved Det 
praktisk-teologiske seminar.
Han var også med på å ta i bruk 
en ny høymesseordning fra første 
søndag i advent tolv år senere. Den 

markerte et brudd med den dansk-
norske gudstjenestetradisjonen siden 
reformasjonen.

Noe av det siste han gjorde var å sette 
musikk til den nye høymessen i 1887. 
Han hadde organiststillingen i denne 
kirken helt til han døde dette året. 
Lindeman hadde vært ansatt i Vor Frelser 
i 47 år - ganske nøyaktig like lenge som 
vennen Wexels i sin tid. Jeg har ikke 
funnet noen som har arbeidet her like 
lenge som dem. De er de eneste som 
har fått sitt minnesmerke utenfor kirken. 
Lindemans byste ble reist på Bjørnsons 
initiativ. 
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Ni år etter dagen Karl 
Gervin beskriver 
i sin artikkel, 

novemberkvelden i 1859 da 
familien Lindemans hus brant 
ned, kom to karer i midten 
av femtiåra sammen et sted i 
Christiania. 

Smeden Samuel fra Christianias østkant 
sang, mens Ludvig Mathias noterte 
tonene og ordene effektivt ned. Som 
vår største samler av folkeviser hadde 
han jo gjort dette utallige ganger. 
Lindeman sanket inn desidert mest 
materiale av alle nasjonalromantikkens 
innsamlere, nesten to tusen sanger. Såpass 

fornøyd er Lindeman med Samuel at 
dokumentasjonen gjentas to ganger. Som 
han pleier, noterer han ett vers for hver 
vise Samuel synger. Fra det første møtet 
har Lindeman til slutt notert sju sanger, 
seks Petter Dass-salmer og ei salme 
fra den såkalte Tusindbogen – ei dansk 
salmebok fra 1661 med 1010 salmer. 

Tilsammen i Lindemans notebøker finner 
vi førti viser etter Samuel Hellen (1813–
1892). Blant dem er 17 ballader gjengitt i 
bokverket Norske mellomalderballader 
(Nasjonalbiblioteket/bokselskap.no – 
det norske balladeverkets åtte digitale 
bind). Noe som gir Samuel bronseplass 
i antall, etter Svein Knutsson Hovden 

Samuel Hellen – 
Omstreiferen og smeden som 
ble Lindemans mest interessante 
kilde til folkesang      

Av Ann-Turi Ford
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Samuel Hellen – 
Omstreiferen og smeden som 
ble Lindemans mest interessante 
kilde til folkesang      

med 18 og Bendik Sveigedalen med 22 
ballader. Notebøkene med den 150 år 
gamle rikdommen vi snakker om her, 
finner du på Nasjonalbibliotekets nettside. 
Samuels bidrag gjør ham blant annet 
til verdens største enkeltkilde for Petter 
Dass-melodier, hele 12 stykker. Og 14 
kjempeviser, eller ballader, og like mange 
små og store viser, hvorav flere med kjent 
tekstforfatter. 

Hva som først brakte de to mennene, 
som var født med et års mellomrom 
sammen, vet vi ikke. De hadde minst to 
fellespunkter. Familien Hellen tilhørte Vår 
Frelsers kirke – dagens Oslo domkirke – 
hvor Lindeman var organist. Dessuten 
var de begge grundtvigianere.

Det er ikke bare sangene etter Samuel 
Hellen som er ekstraordinære og 
interessante, men også hans livshistorie. 
Her skal du få høre hvorfor han har 
oppslukt meg fullstendig de siste fem åra: 

Han ble født på Nøtterøy lørdag 13. 
november 1813. Mora var Juliane Maria 
Samuelsdatter, ei 21 år gammel jente 
fra Bragernes som verken hadde fast 
bosted eller noen far til barnet. Den 
vinterkvelden fødselen satte i gang befant 
hun seg tilfeldigvis ved en av øyas rikeste 
gårder, Nordre Sanne, og søkte tilflukt 
der. Her ble både hun og babyen tatt 
godt imot av et ressurssterkt ektepar. 
Husbondens halvbror og nabo og kona 
blir faddere for lille Samuel, da han døpes 
i Nøtterøy kirke tre dager senere.
Samuel tilbringer barndommen på 
landeveien sammen med mora si. 

Han viser seg snart som et ekstra glupt 
barn. Det er til og med dokumentert 
at han underviser bønders barn i 
lesing og skriving. Mens han går til 
konfirmasjonsundervisning får han bo 
hos fadderne, og får sokneprestens beste 
skussmål for sin kristendomskunnskap. 

Han lærer seg kopperslaging, gjørtler- og 
smedarbeid. I 1831 møter han Sophie 
Albertine Andreasdatter, som blir hans 
livsledsager. Hun er fra Solum ved Skien 
og av finsk-svensk taterslekt. I de neste 
ti åra streifer paret rundt i Vestfold, 
Buskerud, Akershus og Østfold. De bor 
fast noen perioder, vandrer alene og 
delvis sammen med et taterfølge. Og de 
tilbringer etter hvert endel tid i retten og 
på Christiania tukthus. Det unge paret 
må nemlig ty til en del ulovligheter for å 
skaffe livsopphold til seg selv og barna de 
etter hvert får.

Petter Dass (1647 - 1707) ga ut en lang rekke 
katekismesanger, og Samuel er vår desidert største 
melodikilde til disse. 
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Etter drøyt ti år på dette kjøret dømmes 
Samuel til livstidslaveri. Han soner først et 
par år på Fredriksten og siden i Slaveriet 
på Akershus festning, i selskap av blant 
andre Ole Høiland. Rett før Samuel 
åker inn, settes en annen kjendistjuv fri; 
Gjest Baardsen. Til tross for at de ikke 
soner sammen, er det likevel en sjanse 
for at et par av sangene til Sogndalsfjøras 
store sønn har nådd Samuel, kanskje via 
noen av de andre slavene. To av Samuels 
viser oppgis nemlig å komme fra nettopp 
Sogndalsfjøra.

Inne på Slaveriet skjer det noe med 
Samuel; han blir grepet av nye og 
radikale tanker i tida. Slaveriets kateket 
Hans T. Stensrud var en stor tilhenger 
av Nikolai Frederik Severin Grundtvigs 
lyse og kulturåpne kristendom, som 

setter både verdslige kulturverdier og 
«folkelig anskuelse» høyt. «Menneske 
først, kristen så» sa Grundtvig. Ikke 
minst mente han at vi mennesker ikke 
kan greie oss uten det musiske. I følge 
teologen Synnøve Sakura Heggem, 
som har skrevet doktoravhandling om 
Grundtvig, mente den danske presten 
at det er akkurat når vi synger at vi er 
nærmest en dyp delaktighet i vårt eget og 
andres indre univers. Gjett om dette har 
vært fantastiske tanker for en intellektuelt 
anlagt mann på utsiden av det vanlige 
samfunnet!

Sin lidenskapelige interesse for 
Grundtvigs tanker hadde altså Samuel 
felles med Lindeman og mange andre 
profilerte folk i samtida, som Bjørnstjerne 
Bjørnson, Eilert Sundt og Ivar Aasen.

Ni år etter at han ble livstidsslave får 
Samuel benådning. Tirsdag 15. juli 
1852 går han ut av portene på Akershus 
festning. Han gjenforenes med Sophie, får 
sitt femte barn og slår seg opp som smed 
i Brenneriveien 16. Der blir han resten 
av livet. 

Etter at Sophie dør i 1854 gifter Samuel 
seg på ny. Med Marthe får han fem 
barn. Til sammen blir han far til ti, 
hvorav to som dessverre ikke vokser 
opp. Samuels eldste sønn, Andreas 
Martinus (1834–1900), gjør stort lykke 
hos damene og får i alt 14 barn. I 1872, 
samme år som han gifter seg, får han 
ikke mindre enn to barn med andre 
kvinner enn sin tilkomne. Det ene barnet 
er Josefine Karense Olsen som fødes i 

Samuels slavekollega Ole Pedersen Høiland 
på etterlysningsplakat
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desember 1872. Hun blir i 1896 mor 
til Lilli Karense Gulovna Arnesen, som 
får sønnen Edward Brinn Urquhart 
i 1916. Edward blir far til Sheilah G. 
Urquhart, som 17. november 1974 får 
sønnen Durek David Verrett. Samuel er 
tipptipptippoldefar til Shaman Durek. 
Han er en av minst fem etterkommere 
som jeg har fått vite om.

Det var da jeg jobbet med cd-en 
Folkemusikk fra Nesodden at jeg kom over 
Samuel Hellen første gang. Jeg oppdaget 
folkemusikk tidlig i tenåra, først bretonsk 
og siden norsk. Som halvt engelsk og fra 
Nesodden hadde jeg, folkemusikkmessig 
sett, ikke så mye å slå i bordet med. 
Derfor lette jeg etter stoff jeg kunne kalle 
mitt. Balladen etter Samuel Hellen som 
var oppgitt til å komme fra Bunnefjorden 
opplevde jeg dermed som en utrolig 
ting. En virkelig gullskatt for en som i 
lånt Follobunad, med britisk etternavn, 
feil adresse og intet spelemannslag 
bak navnet sitt, stilte opp i kveding på 
Landskappleiken i Bø i 1988 med null 
folkemusikalsk eierskap. Med Samuel har 
dette endret seg fullstendig. Nå håper jeg 
sangglade folk fra Indre Østfold, Moss, 
Mandal og andre steder kan få oppleve 
det samme.

Etter at Folkemusikk fra Nesodden var utgitt, 
ble jeg gående og tenke på Samuel Hellen 
som faktisk hadde vært på mitt hjemsted, 
på eller ved Bunnefjorden, og lært seg 
«Liten Kirsten Stalledreng». Det har nå 
resultert i boka Samuels sang og cd-boksen 
Samuels sanger.

Det var forskningsbibliotekar ved 
Nasjonalbiblioteket, Astrid Nora Ressem, 
som først tipset meg om Samuel. I en 
post på bloggen «Visearkivaren» fra 2010 
betegnet hun melodiene etter ham som 
«eiendommelige og særegne». Hun skrev 
at de er til tekster vi har få eller ingen 
oppskrifter av ellers – som «Knud af  
Myklegaard» og «Alf  i Odeskjær». Og at 
ballademelodiene hans er «blant de beste 
og mest spennende» vi har.
«Flotte og påfallende sterke» la hun til 
da jeg fikk intervjue henne i forbindelse 
med prosjektet mitt, høsten 2015. Astrid 
synes også det er interessant at Samuels 
melodier ikke alltid følger tekstens 
betoninger og verselinjene.

Det er i det hele tatt ganske mange ting 
som er utenom det vanlige med Ludvig 
Mathias Lindemans tredje største kilde. 
Vår kriminelle venn, omstreifer, smed 
og sanger var i tillegg til alt annet en 
stor bibliofil – en bokelsker. Jeg har 
forestilt meg at dette kan være en arv fra 
folkene på Nordre Sanne på Nøtterøy. På 
1880-tallet skriver Samuel Hellen artikler 
i det grundtvigianske tidsskriftet Magne. 
Tidsskrift for kirkelig og folkelig Oplysning. I en 
av artiklene lister han opp bøker som har 
betydd mye for ham. De godt over tjue 
bøkene dekker alt fra norrøn mytologi og 
sagaer til Saxo, salmer og klassisk gresk 
historie. 

Samuels store og brede litteraturkunnskap 
er imponerende! En kamerat av meg som 
er historiker, Frode Myrheim, har god 
kjennskap til 1800-tallets Norge og mener 
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Samuels sammensetning av trekk må ha 
vært svært uvanlig. En observasjon fra 
Søren Trygsen Kniveeie, som er vitne i 
en av de over tjue rettssakene i Samuels 
liv, er også oppsiktsvekkende. Kniveeie 
nevner i en bisetning at han har sett 
Samuels sønner, som på denne tida er 
mellom ett og åtte år gamle, satt «paa 
Bjerget og læste i hver sin Bog». Det var 
nok ikke mange omstreiferunger som leste 
bøker. Langt mindre noen som kunne 
undervise andre barn, slik Samuel selv 
altså gjorde. I rettsakene mot Samuel er 
det for eksempel flere av lagrettmennene 
som må underskrive «med påholden 
penn».

På lista over Samuels bøker er også to 
utgivelser hvor jeg allerede hadde funnet 
godt over halvparten av visetekstene 
hans: Petter Dass’ Katekismesanger og 
Kjempeviseboka. Nå skal du få høre litt om 
den siste:

Bakteppet er at det på 1400–1500-tallet 
ble mote blant adelen å føre egne 
sangbøker med tekster til kjempevisene 
– dem vi kaller middelalderballader i 
dag. Både adelen og folket brukte disse 
visene til kjededans, slik for eksempel den 
svenske biskopen Olaus Magnus beskriver 
i sin bok Historia om de nordiska folken fra 
1555 om den nordiske midtsommerfesten. 
Magnus forteller hvordan folk i alle 
aldre samlet seg på byenes torg, eller på 
åpen mark, for å trå dansen i lysskjæret 
fra tallrike bål, til sanger om «fortidige 
helters bedrifter» – sånn som de fortsatt 

driver med på Færøyene. I Danmark er ni 
av disse håndskrevne sangbøkene bevart. 
For eksempel den stilige Hjertebogen fra 
rundt 1555 som får form som et hjerte 
når den åpnes.

Midt i dette levde en dansk prest og 
historiker som het Anders Sørensen 
Vedel (1542–1616). En av hans store 
interesser var viser. Som tjueåring hadde 
han vært lærer, såkalt hovmester, for den 
ikke ukjente astronomen Tycho Brahe 
og fulgt med til Leipzig og Wittenberg. 
Et par tiår etter dette, i 1586, var Anders 
på besøk hos sin gamle venn Tycho – 
som siden sist hadde bygd seg slottet 
Uranienborg på øya Ven, som ligger 
midt mellom Sverige og Danmark, 
Helsingborg og København. En adelig 
gjest var tilfeldigvis også der, nemlig 
dronning Sophie, enke etter Frederik 
II av Danmark og Norge. Det var ikke 
helt tilfeldig, for Tycho Brahes mor, 
adelskvinnen Beate Bille, var dronningens 
hoffdame. 

De besøkende ble værende lenger enn 
planen var fordi det blåste opp en 
skikkelig storm. Dermed hadde de god 
tid til å prate. Dronningen og hoffdamen 
hadde en felles interesse for sanger. De 
skrev faktisk ned så mye som to hundre 
ballader til sammen. Dronning Sophie 
hadde blant annet samlet mange viser 
under sine reiser sammen med kongen. 
I løpet av det forlengede Uranienborg-
besøket kom samtalen ikke uventet inn på 
nettopp sanger, og Tycho kom til å nevne 
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at Anders satt på en del gamle danske 
viser. Disse ville dronningen svært gjerne 
lære, så presten lovet å sende henne 
avskrifter av dem. 

Det tok sin tid, i alt seks år, men Anders 
Sørensen Vedel gjorde til slutt mer enn 
å oppfylle sitt løfte til dronning Sophie. 
Han nøyde seg ikke med bare å lage 
en avskrift, han bearbeidet stoffet og 
la til historiske opplysninger og fikk 
trykt en skikkelig bok i sitt eget trykkeri 
hjemme i Ribe. I 1591 og til dronningens 
ære ga presten ut det som er blitt kalt 
Hundreviseboka. Boka ble Nord-Europas 
første bok med bare folkeviser. 

Dens fullstendige tittel er It Hundrede 
udvaalde Danske Viser / om allehaande 
Merckelige Krigs Bedrifft / oc anden seldsom 
Eventyr / som sig her udi Riget / ved Gamle 
Kemper Naffnkundige Konger oc ellers forneme 
Personer begiffuet haffuer / aff arilds tid indtil 
denne nerværendis Dag.  Altså hundre danske 
viser – hvorav flere trolig har kommet fra 
Norge – om alle slags kriger og eventyr 
som er verd å merke seg, med gamle 
kjemper, konger vi vet navnet på og 
andre fornemme personer i hovedrollene, 
og som har foregått i riket fra i dag og 
bakover til uminnelige tider. Vedels 
visesamling er betegnet som 1500-tallets 
rikeste poesibok. Den ble svært populær 
og fikk varig betydning for balladen i 
Norge og på Færøyene.

Det første norske opplaget av 
Hundreviseboka ble trykt i Christiania i 

1664. Olav Solberg, professor emeritus 
i nordisk litteratur ved Universitetet i 
Sørøst-Norge, sier at det helt sikkert 
sirkulerte flygeblad blant folk før det, 
som trolig ble skrevet av. I starten var 
det stort sett rike bønder som eide selve 
boka. Folk som ikke hadde råd til å kjøpe 
boka selv, skrev den av i håndskrevne 
visebøker. Solberg, som er en av våre aller 
fremste kapasiteter på nordisk ballade- og 
visetradisjon, mener at ikke rent få av 
Vedels viser er norske.

Drøyt hundre år etter Hundreviseboka, 
i 1695, utgis en bearbeidet og utvidet 
utgave i Danmark, som siden oftest er kalt 
Kjempeviseboka. Nå er det en ny prest med 
interesse for språk og folkeminne som 
samler og redigerer: Peder Pedersen Syv 
(1631–1702). Han tok vekk noen få av 
visene i Anders Sørensen Vedels samling 
og la til rundt hundre nye, både fra 
håndskrifter, muntlig tradisjon og noen 
nydiktede. 

Kjempeviseboka kalles ofte Tohundreviseboka. 
Den korrekte tittelen er 200 Viser om 
Konger, Kæmper og Andre. På smusstittelsiden 
står imidlertid Vedels tittel uforandret. 
Når det snakkes om Kjempeviseboka, siktes 
det ofte også til Hundreviseboka – slik for 
eksempel Samuel gjør i sin Magne-
artikkel, men det er altså den eldste av 
bøkene smed Hellen har det meste av 
sine sanger fra. I min bok, Samuels sang, 
innførte jeg begrepet «kjempevisebøkene» 
for å omfatte dem begge.
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Som forgjengeren ble Kjempeviseboka straks 
knallpopulær, både i Danmark, i Norge 
og på Færøyene. Den ble trykt i opplag 
etter opplag gjennom 1700-tallet og 
utover 1800-tallet.  Pussig nok slo verken 
den eller Hundreviseboka an overhodet i 
Sverige.

Det er så mye jeg lurer på rundt 
sangeren og kilden Samuel. Hvilken 
musikkvirkelighet var han for eksempel 
del av? På den tida han sonet på 
Slaveriet var militærkorpsene i full 
sving – ikke minst på Akershus festning. 
Brigademusikken holdt til på festningen 
og må nærmest daglig ha vært innen 
Samuels hørevidde. Førstekonsulent på 
Forsvarsmuseet, Niels Persen, fortalte 
meg at korpset spilte populære stykker 
fra operaer og syngespill, foruten de faste 
militære signalene, revelje, tappenstrek 
og portlukking. På denne tida var også 
amatørkorpsene på full fart inn, etter 
at ventilen hadde blitt funnet opp og 
instrumentene ble lettere å spille på.

Da vi spilte inn Samuels sanger spurte 
jeg min far, Trevor Ford, som har 
komponert og arrangert svært mye 
for korps, om han kunne lage noen 
tidsriktige messingarrangement. Det 
gjorde han og den interesserte kan gå inn 
på en strømmetjeneste og høre sangene 
«Stærkodder» og «Dalby Bjørn». Jeg 
synes selv det fungerer veldig godt. 

På noen av Norges tidligste 
grammofoninnspillinger, fra 1905, 
akkompagneres sangerne noen ganger 

nettopp av messingblåsere. Dette er 
jo ikke lenge etter at Samuel døde. 
Grammofonartistene Adolf  Østbye og 
Karl Pedersen, som for øvrig bodde 
på Nesodden, synger kraftfullt og 
velartikulert, og ikke sjelden med en 
liten vibrato. Kan opptakene brukes til å 
undre seg litt over Samuels sangstil? (Jeg 
anbefaler deg å høre Østbye og Pedersen 
på strømmetjenester eller nett!)

Har Samuel lagt vekt på å synge 
rytmisk, sterkt og klart, og på å formidle 
teksten tydelig? Eller tvert imot sunget 
dvelende og med mange melismer á la 
salmesangeren Ragnar Vigdal (1913–
1991) fra Luster? Har Samuel brukt 
ornamenter Lindeman har latt være å 
notere? Melismer eller ornamenter, i 
folkemusikkmiljøet ofte kalt kruller, er 
for øvrig et viktig stiltrekk ved moderne 
kveding, muligens av og til litt mer enn 
de gamle voksrullopptakene gir dekning 
for. Har teksten, slik Astrid Nora Ressem 
var inne på, gått litt på tvers av melodien? 
Sang Samuel raskt eller langsomt? Mange 
av sangene, blant annet Dass-materialet 
og kjempevisene, har svært mange vers og 
trenger etter min vurdering en viss fart for 
å holde god framdrift – slik som i færøysk 
balladesang. 

Uansett hvor mye vi spekulerer vil vi 
dessverre aldri få vite helt hvordan 
Samuel sang. Eller i hvilken grad 
sangstilen hans var preget av det vi 
i dag ser som særtrekk ved folkelig 
sang, det som folklorist og viseforsker 
emeritus Velle Espeland kaller 
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«kvedarstilen»; glidende skeiv intonasjon, 
mikrointervaller – populært kalt 
kvarttoner, synging på konsonanter – 
særlig nasale, presset toneleie og kruller. 

Melodiene etter Samuel er også særegne, 
som ham selv. Har han skapt dem litt om 
i sitt bilde, framfor å kopiere sine kilder? 
Eller har han hatt et feinschmecker-øre 
for toner med litt uvanlige vrier?

En annen veldig interessant ting er 
alle opphavsstedene Samuel oppgir 
for sangene. Han har etter alt å 
dømme plukket dem opp under sine 
omstreiferdager. «Grevskaberne», i dag 
Vestfold, ligger på topp med ti sanger. 
Nest flest sanger, seks, er fra «Nedre 
Thelemarken», dagens Grenland – 
hvor hans første kone Sophie kom 
fra. Så følger Valdres med fem viser, 
Gudbrandsdalen med tre og Hobøl og 

Sogndalsfjøra med to hver. Fra Arendal, 
Biri, Bunnefjorden – av meg tolket som 
Nesodden, Hemsedal, Mandal, Moss, 
Råde, Slidre, Sogn, «Sunddalen ved 
Trondheim» og «det Trondhjemske» har 
han en sang fra hvert sted. En siste sang 
har uklart opphavssted, Arendal eller 
Arnadal.

I boka Samuels sang har jeg foreslått når 
han kan ha lært de ulike melodiene. 
Men det er noen mysterier. Kan han 
ha truffet noen andre tradisjonsbærere 
på Slaveriet? For når i huleste var han 
i Sunddal og «det Trondhjemske»? Og 
visene fra Sogndalsfjøra og Sogn – er de 
en indirekte tradisjon etter selveste Gjest 
Baardsen?

Den første som skrev om Samuel, 
lokalhistoriker fra Nøtterøy Helge 
Paulsen, som utga en artikkel i Njotarøy 

Senger på Slaveriet, straffeanstalten på Akershus festning, der Samuel sonet i mange år. Foto: Ann-Turi Ford
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historielags årsskrift for 1994, mente 
at han måtte ha hatt en «usedvanlig 
begavelse» og at hans «musikalitet og 
hukommelse har vært enestående». Det 
tror jeg også. 

Jeg er beæret over å kunne være med 
å løfte opp dette viktige bidraget til 
norsk sangtradisjon. Historien hans 
bekrefter at folk har sunget til alle tider 
og overalt – til og med rundt Nesodden, 
i Moss og Hobøl. Samuel Hellen ble 
min supermann da jeg fant sangen fra 
Bunnefjorden og visene fra de andre 
stedene som til nå har vært blanke på 
folkemusikkartet. 
Det å forsøke å nærme meg verdenen til 

FAKTA:
• Samuel Hansen Hellen (1813–1892), etter hvert Samuel Hellen 
• Vår største enkeltkilde til Petter Dass-melodier
• Blant dem Lindeman dokumenterte flest sanger etter
• Har mest av alt tekster fra skriftlige kilder
• Shaman Dureks tipp-tipp-tippoldefar
• Har sanger fra folkemusikkartets blanke områder
• Melodiene etter ham regnes blant våre mest spennende
• Født som omstreifer, var livstidsfange, ble velstående smed

Hvis du vil se Lindemans notebøker kan du gå inn på nb.no og søke 
på «Ludvig Mathias Lindeman: Melodier nedtegnet 1868» og ditto for 1869.

Alle sangene med Lindemans note, tilgjengelig informasjon og tekstvers finnes i 
boka Samuels sang, og innspilt på cd-ene Samuels sanger (Heilo Grappa 2019).

den underfundige smeden fra Christiania, 
sang for sang, oppdagelse for oppdagelse, 
har vært en fantastisk forundringstur – en 
ekspedisjon i den vidunderlige kraften 
som ligger i summen av fortelling pluss 
melodi.

Uten Ludvig Mathias Lindemans store 
innsats hadde ikke prosjektet jeg har vært 
så oppslukt av og gledet meg sånn over, 
blitt noe av. Takk og pris for at han viet 
såpass mye oppmerksomhet til en original 
kar som startet sitt liv nærmest på bar 
bakke!
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Pandemien har brått grepet 
inn i livene våre, med strenge 
karanteneregler, stengte skoler og 

begrensninger på sosial kontakt. Våren 
2020 er preget av hvordan viruset sprer 
seg og av tiltakene som settes inn for å 
stanse det. Hvordan er det å leve i denne 
tiden? Hvordan påvirker situasjonen oss?

Norsk Folkemuseum vil ta vare på dine 
erfaringer – for fremtidens forskere, og 
spør blant annet: Hvordan er din hverdag 
blitt påvirket? Hvordan har du endret din 
egen adferd og oppførsel? Hva tenker du 
om tilstanden i samfunnet akkurat nå? 
Og hvordan ser du for deg fremtiden? 

Bidra med din fortelling, gjerne både 
med tekst og bilde. Det gjelder både hvis 
du er blitt direkte berørt av sykdommen, 
eller hvis du er mindre påvirket av den. 
Ditt bidrag blir et tidsdokument, som 
havner i museets samlinger.

Minner.no er et nettsted der museer 
og arkiv samler på privatpersoners 
erfaringer, kunnskaper og minner. 
Alle kan delta, med fortellinger, 
fotografier og film, som lagres for 
fremtiden i en felles minnebank.
Privatpersoner kan gi videre egne 
erfaringer – og ta del i andres
Kulturinstitusjoner kan invitere 
publikum til å bli med på å 
dokumentere ulike fenomen og 
hendelser i samfunnet. Forskere, 
journalister og andre interesserte kan 
få del i hvordan forskjellige mennesker 
forstår sine egne liv og livsvilkår. 

Fortell på:
https://minner.no/tema/korona

Koronaviruset i Norge
 - fortell for ettertiden
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institusjonene Liestøl bygget opp og det 
videre arbeidet i dem.  
Liestøl ble født i Åseral 13 november 
1881 og var sønn av gårdbrukere. 
Familien hadde en framtredende 
posisjon i bygda. Både farfar Knut 
Larsson Liestøl og onkelen Lars 
Liestøl hadde vært stortingsmenn 
(Sem 2013, 93). Knut kom til å ta 
opp denne arven da han i 1933 ble 
statsråd i Johan L. Mowinckels tredje 
regjering, med ansvar for Kirke- og 
undervisningsdepartementet (Sem 
2013, 103). 

Liestøls organisatoriske arbeid for 
folkeminnene og folkeminnevitenskapen 
er nok, sett i ettertid, det viktigste 
bidraget han gav. Han opprettet 
Norsk Folkeminnesamling i 1914 
på Universitetsbiblioteket i Oslo, 
med en basis for samlingen i Moltke 

I jubileumsåret 2020 passer det seg 
å trekke fram folkloristen som i 
1920 grunnla NFL, Knut Liestøl. 

Liestøl var en av de viktigste skikkelsene 
i oppbygningen av en profesjonalisert 
folkloristikk i Norge. Han var også 
en markant personlighet i kulturliv 
og kulturpolitikk i første halvdel av 
1900-tallet. I de fleste beskrivelser av 
hans gjerning blir Liestøl omtalt som en 
forsker med et ben plantet i vitenskapen 
og et blant folket, som en forsker med 
tydelige internasjonale ambisjoner, men 
samtidig med nasjonale ambisjoner 
for et ungt Norge og som en som 
både var opptatt av folkeminnenes 
historiske og kunstneriske verdi. 
Denne dobbeltheten, hvor følelsen 
for folkeminnenes verdi er koblet til 
fornuftens syn på deres kildeverdi, ble 
en hedersbetegnelse i folkloristikkens 
virke som kom til å prege flere av de 

Knut Liestøl (1881-1952)
Av Åmund Norum Resløkken
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folkeopplysning. Kringkastningen skulle 
bidra til vekst i et norsk kultur- og åndsliv 
som skulle ut til hele folket (Midttun 
1941, 395). Dette kulturskapende 
arbeidet preget hele Liestøls karriere 
og plasserte folkeminnene og 
folkeminnearbeidet strategisk som et 
midtpunkt for den unge nasjonens 
kulturliv. Dette kombinert med et aktivt 
arbeid for målsaka. 

Som flere av hans kollegaer var 
tydelige på, så var Liestøl opptatt av 
at folkeminnene, her forstått som sagn 
og folkeviser, var kunstverk i seg selv. 
Som kunstverk hadde de også faste 
stilistiske trekk som kunne tas i bruk 
i samtiden og som gjorde det mulig å 
utarbeide en språklig fornyelse av disse 
verkene. Ifølge Reidar Christiansen 

Moes bøker og samling. I 1920 startet 
han NFL som organ for å kunne 
utgi folkeminneskrifter. Fra 1917 ble 
han professor i folkeminnevitenskap 
på universitetet i professoratet etter 
Moltke Moe som hadde blitt omgjort 
til kun å skulle inneholde arbeid 
med folkeminnene (Midttun 1941, 
391). Liestøl ledet også arbeidet 
med folkeminnene på Instituttet for 
sammenlignende kulturforskning fra det 
ble opprettet i 1922. Han var sentral 
i opprettelsen av NRK og gjorde 
mye for å fastsette at NRK skulle 
organiseres med selvstendig styre, men 
betalt av staten, og underlagt Kirke- 
og undervisningsdepartementet og 
ikke handelsdepartement (som hadde 
Telegrafverket). NRK skulle bli en 
selvstendig kulturinstitusjon med allsidig 

Knut Liestøl skriver opp ballader etter kvederske. Oljemaleri av Henrik Sørensen (1931).
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grunnstruktur ved at personer i dem 
virkelig har levd og små opplysninger 
stemmer med de historiske kildene. 
Der sagnene ikke er historiske, er i de 
dramatiske narrative trekk, beskrivelser av 
personenes karaktertrekk, den narrative 
strukturen og relasjonen mellom 
aktørene (Sem 2013, 99–100). Hva og 
hvor mye som var sant i de norrøne 
sagaene var mye debattert i samtiden. 
I en forelesningsrekke ved Instituttet for 
sammenlignende kulturforskning tok han i 
1929 opp dette temaet og samme år 
kom også boken Upphavet til den islandske 
ættesaga ut, hvor han argumenterte 
for sannhetsinnholdet den muntlige 
tradisjonen og viktigheten av den 
(Christiansen 1941, 392). 
 
Liestøl arbeidet hovedsakelig med 
filologiske metoder og også den historisk-
geografiske metoden i folkloristikken i 
arven etter Karle Krohn (Liestøl 1922, 
51; Sem 2013, 101). Han var opptatt 
av spredningsveier og opprinnelse for 
folkediktningen. Han var internasjonalt 
orientert, men samtidig hadde resultatene 
av hans arbeider en tendens til å vise 
Norge som opphavslandet for sine 
studieobjekter (Sem 2013, 102). 

Viktig for Liestøls analyser var som sagt 
også at folkevisene hadde en kunstnerisk 
verdi. Denne holdningen, som han delte 
med Moltke Moe, gjorde også at han 
var opptatt av stilistiske trekk. Allerede i 
1909 holdt han forelesningen «Nynorsk 
målføring i tale og skrift samanlikna 

var Liestøl den som opprettholdt 
kontinuiteten i det norske folkloristiske 
arbeidet fra Asbjørnsen og Moes 
eventyrinnsamlinger, via Moltke Moes 
vitenskapeliggjøring av folkediktningen 
til Liestøls omfattende organisatoriske 
arbeid for å institusjonalisere 
folkeminneinnsamlingene (Christiansen 
1941, 399). Spesielt trekker Christiansen 
fram Liestøls arbeid med folkevisene, 
emnet, forteller han, som lå Liestøls 
hjerte nærmest (ibid.)
 
Det var om folkevisene at Liestøl gjorde 
sitt viktigste vitenskapelige arbeid. I hans 
doktorgradsavhandling Norske trollvisor 
og norrøne sogor (1915) var han opptatt av 
forbindelsen mellom denne sjangeren 
av folkeviser og de norrøne sagaene. I 
avhandlingen viste Liestøl at det fantes en 
kontinuitet mellom trollvisene og sagaene 
fra middelalderens Island, noe som 
gjorde at han konkluderte med at det må 
ha funnets en sagatradisjon i Norge som 
siden har dødd ut, men han holdt det 
åpent om denne tradisjonen hadde vært 
hovedsakelig muntlig eller skriftlig (Sem 
2013, 99). Opptattheten av folkeminnenes 
mulighet til å vise historiske fakta var 
sentral i Liestøls vitenskapelige arbeid. 
I Norske ættesogor fra 1922 gransket han 
kildeverdien i visse sagn om ætter fra 
indre Agder og Telemark. Handlingen 
i fortellingene, som foregår på 1500- og 
1600 tallet, sammenlignet Liestøl med 
lensregnskap, folketellinger, tingbøker og 
skifteprotokoller. I studien konkluderte 
han med at sagnene har en historisk 
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han analyserar som skarpast og granskar 
som grundigast einskildsættene i sogene 
og veka i visene, gløymer han ikkje at dei 
fyrst og fremst er kunstverk og at analysen 
og granskinga er til hjelp til å trengja 
djupare inn i kunstverket (Reinton 1941, 
416–17)
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med gamalnorsk» hvor han var opptatt 
av en norsk stiltradisjon (Dale 1941, 
410). Opptattheten av folkeminnenes 
litterære verdi gjorde også at han var en 
framtredende popularisator. I 1912 utgav 
han sammen med Moltke Moe arbeidet 
Norske folkevisor frå Millomalderen. Liestøl 
og Moe begynte også å arbeide med en 
folkeutgave med norske folkeviser, men 
da Moe døde allerede i 1913, ble det 
Liestøls oppgave alene å fullføre arbeidet. 
Det resulterte i Norske Folkevisor, folkeutgaave 
(1920-1924), et trebinds verk med 147 
restituerte folkeviser for allmenheten 
(Reinton 1941, 416; Christiansen 1941, 
390). Han stod også for en rekk andre 
populære utgivelser av folkeviser og 
folkediktning. 

Med Knut Liestøl fikk den tidlige 
folkeminnegranskingen i Norge noen av 
sine viktigste institusjoner. Alle opprettet 
med en bevisst strategi som kom til å 
legge grunnlag for det videre arbeidet 
med folkeminner i Norge gjennom 
store deler av 1900-tallet. I så måte kan 
det være på sin plass å avslutte med 
landbrukshistorikeren Lars Reintons ord 
om Liestøl og hans folkloristiske arbeid 
fra festskriftet til Liestøls 60 års dag:

Han var historikar av interesse og 
kunstnar av lynde. Som historikar og 
granskar er han realist og usvikeleg 
sanningskjær. Kunstnaren i han kjem til 
syne i hans sikre innlevningsevne, hans 
store menneskekunnskap, — «inkje 
menneskeleg er meg framandt» —, og 
i stilen, komposisjonen og målet hans. 
Han er målkunstnar. Stilen hans andar 
av sikker tradisjon og kultur. Endå når 
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Draumkvedet er et såkalt visjonsdikt, sannsynligvis fra slutten av 
middelalderen. Formelt er Draumkvedet bygget opp som en ballade, 
men skiller seg fra disse ved skiftende omkved og melodi. Det finnes i alt 

over 100 oppskrifter av Draumkvedet, men de aller fleste er små bruddstykker.  
Moltke Moes restitusjon er fra 1890-årene, og er basert på flere oppskrifter 
komponert til å utgjøre en helhet. I drømme foretar hovedpersonen, Olav 
Åsteson/Åkneson, en reise til det hinsidige. Julaften faller han i en ekstatisk 
søvn, og våkner ikke før trettendedag jul. Han rir straks til kirke, og forteller om 
”draumane mange”. Det følgende avsnittet gjengir bruddstykker fra kapittel 
tre, den uhyggelige ferden til dødsriket. Illustrasjonen ’Gjallarbrui’ ved Gerhard 
Munthe, side 10 i Norsk forening for bogkunsts utgave av Draumkvæde, 1904. 

Draumkvedet
Av Camilla Christensen
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Kap. III: Ferden til Dødsriket 
18. Kjem eg meg at gjaddarbrui,
ho heng’e so hågt i vindi;
ho æ òdd me guri slegji
å saum i kvòrjom tindi.
For månen skin’e,
å vegjine fadde so vie.

19.  Ormen høgg’e, å bikkja bite,
å stuten stend midte på leii:
 tri æ tingji på Gjaddarbrui,
å adde æ gramme å vreie.
For månen skin’e,
å vegjine fadde so vie.

20.  Bikkja bit, å ormen sting,
å stuten stend å stangar –
de slepp ingjen ivi Gjaddarbrui
som fedder domane vrange.
For månen skin’e,
å vegjine fadde so vie.

21.  Eg hev gjengi Gjaddarbrui,
ho æ både bratt og lei;
vassa so hev eg dei Våsemyran,
no æ eg kvitt’e dei.
For månen skin’e,
å vegjine fadde so vie.

22.  Va’i so hev eg dei Våsemyran,
der hev ’kje sta’i me grunn;
no hev eg gjengji Gjaddarbrui
mæ rapa mòll i munn.
For månen skin’e,
 å vegjine fadde so vie.

23.  Eg hev gjengji Gjaddarbrui,
å der va krokane på,
men eg totte tyngre dei Gaglemyran,
gud bære den dei skò gå!
For månen skin’e,
å vegjine fadde so vie.

Referanse: 
Bø, Olav. (2019, 27. august). Draumkvedet. I Store norske leksikon. 
Hentet 23. februar 2020 fra https://snl.no/Draumkvedet
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Anekdoten er som sjanger blitt 
noe stemoderlig behandlet av 
forskerne. Her er en definisjon 

på dette begrepet:

En anekdote er en kortfattet historie, 
gjerne knyttet til navngitte, berømte 
personer både i fortid og nåtid. 
Anekdoten har en tilspisset form med et 
sluttpoeng som skal komme overraskende. 
Betegnelsen anekdote er avledet av 
det greske an-ekdota, som betyr utgitt, 
redigert, også ikke utgitt. I de lærdes 
språk ble anekdote brukt i betydningen 
”inedita”, ikke utgitt. Det kan nevnes at 
Procopius fra Caesaria (550 e.Kr.) skrev 
et hemmelig sladreskrift med tittelen 
Anekdota, der han gjengir lite flatterende 
historier om det lastefulle, utsvevende 
livet til keiser Justinian, hans dronning 
Theodora og general Belisarius i Bysants. 
Procopius fremstiller til og med Justinian 
som en demon. På denne historikerens 
tid ble anekdoter også kalt ”hemmelige 
historier”. Vi gjør et hopp fremover i tid.

På 1700-tallet fantes flere litterære 
salonger i Paris. Det gjaldt for vertinnene 
i disse salongene om å tiltrekke seg de 
mest kjente og åndfulle menneskene, 
særlig forfattere. Det ble en ganske 
hard konkurranse på dette punktet 
mellom disse rike, elegante fruene. Og 
her måtte man være beleven og holde 
konversasjonen på et høyt, intellektuelt 
nivå, men samtidig være vittig og 
underholdende. Da var det greit å krydre 
konversasjonen med mer eller mindre 
giftige anekdoter, som vel ofte kunne 
karakteriseres som ren sladder. Disse 
kretsene dannet et eget, lukket miljø, der 
alle stort sett kjente alle. Å opptre i slike 
litterære salonger i Paris på 1700-tallet 
var i seg selv en identitetsmarkør. Man 
tilhørte gjerne det aller øverste sjikt i 
samfunnet.
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Anekdoter - 
Mennesker 
og skjebner i 
kortform
Av Ronald Grambo

Molière het i virkeligheten Jean-Baptiste Poquelin 
(1622-1673). Han var sønn av en kongelig 
tapetserer i Versailles. Oljeportrett av Charles-
Antoine Coypel, 1800.58



Nå forflyttes vi fra de elegante 
salonger til Versailles’ glitrende saler. 
”De har en livlege”, sa Ludvik 14. til 
komedieforfatteren Molière, ”er De 
fornøyd med ham?” Molière svarte: 
”Deres Majestet, vi prater litt sammen, 
han foreskriver medisiner, jeg tar dem 
ikke, og jeg blir frisk”. Molière er for 
øvrig et kunstnernavn.

Her er en anekdote som handler om den 
kjente amerikanske kriminalforfatteren 
Rex Stout. Han var en gang passasjer 
på en overfylt buss på Madison Avenue 
i New York. En liten, aggressiv mann 
kjempet seg inn til Stout, og da han 
ikke kunne nå stroppen å henge seg i, 
klynget han seg fast i det lange skjegget 
til forfatteren. ”Pell Dem unna skjegget 
mitt!” skrek Stout rasende. Og den lille 
mannen svarte: ”Hva er i veien? (What’s 
the matter?) Skal De av?”

Så en anekdote fra England: En dame 
spurte den irske dramatikeren Richard 
Brinsley Sheridan (1751-1816) om han 
ville ta en spasertur med henne. Sheridan 
avslo med den begrunnelse at det ikke var 
vær til det. Senere møtte damen på sin 
ensomme tur Sheridan, som også spaserte 
alene. ”Jaså”, sa hun spydig, ”har været 
klarnet opp?” ”Været var godt nok for én, 
men ikke for to”, svarte Sheridan.

Vi kan ikke komme unna den mest 
slagferdige av dem alle, nemlig den 
irske dramatikeren George Bernard 
Shaw (1856-1950). Den vakre 
ballettdanserinnen Isadora Duncan sa til 
Shaw at av rent rasehygieniske grunner 

burde hun og Shaw lage et barn sammen. 
”Tenk, hvilket barn det ville bli med mitt 
utseende og Deres begavelse”. ”Forestill 
Dem så”, sa Shaw, ”om barnet fikk Deres 
begavelse og mitt utseende”.

Som regel har anekdotene en såkalt 
punch-line på slutten, en ytring som 
treffer og som erindres. Det er slike 
bemerkninger som får folk til å huske 
anekdoter. Men slike historier kan ikke 
fortelles når som helst og hvor som 
helst, men i de sammenhenger hvor de 
virkelig passer inn. Enkelte anekdoter 
berettes kun i visse miljøer; noen fortelles 
bare innen bestemte yrker. Og det fins 
anekdoter som utgjør deler av en families 
historie, og som kan overleveres muntlig 
fra generasjon til generasjon.

Det forekommer anekdoter med relativt 
stor spredning. Dette gjelder anekdoten 
som går under betegnelsen ”Ingen 
passerer”: Napoleon I skulle inn i 
leiren, men utenfor stod en gjenstridig 
vaktsoldat. Han stakk bajonetten mot 
magen på Napoleon og sa: ”Om De 
så var ”den lille korporal”, slipper 
De ikke inn uten passordet.” Da han 
berettet om dette til noen av de andre 
soldatene, kunne de fortelle ham at det 
var Napoleon som han hadde truet. 
Vaktposten ble naturligvis lei seg og 
ventet det verste, men dagen etter ble 
han i stedet dekorert av Napoleon. 
Det spesielle ved anekdoten er nok at 
vaktposten kalte Napoleon ”den lille 
korporal”. Det var nærmest et økenavn 
og godt kjent. Likevel var keiseren 
storsinnet nok til å gi ham en medalje. 
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Her er en helt alminnelig soldat fra folket 
som konfronteres med selve keiseren, som 
samtidig er hærsjef. Denne soldaten er 
fylt av pliktfølelse og gir seg ikke. Dette 
er et møte mellom den lille mannen i 
samfunnet og representanten for makten.

Denne episoden ble under første 
verdenskrig festet til den belgiske kongen 
Albert I. Da var passordet ”Verdun! on 
ne passe pas” (= Verdun! man passerer 
ikke). Under krigen i 1939 var det visse 
soldatkorps som hadde følgende devise: 
”on ne passe pas”. Men faktum er at 
historien er eldre enn fra Napoleons 
periode som keiser. I det 17. århundret 
ble den knyttet til en fransk marskalk 
ved navn Fabre. Den er også nevnt i 
forbindelse med keiser Fredrik den store.

Det hender at hovedpersonen i en 
anekdote blir glemt i tidens løp. Da 
forekommer det at denne personen 
erstattes av en annen, som man kjenner 
til, og som har egenskaper egnet til å 
fange interessen. Dessuten kan det hende 
at ingen navn oppgis. Dette medfører at 
detaljer glemmes, og bare skjelettet av 
fortellingen blir igjen. Anekdoten blir 
under sånne forhold lettere å erindre 
seg. Det hender også at den opprinnelige 
meningen blir borte under overleveringen 
i tid og rom, og da kan man få en helt 
annen anekdote med en ny oppfatning av 
hendelsesforløpet.

Anekdoter er et sosio-kulturelt fenomen. 
Det er knyttet normer, verdier, holdninger 

og oppfatninger til denne grenen av 
fortellerkunsten, enten den er muntlig 
eller litterært tradert. Et viktig moment 
er at anekdoter er blitt sett på som 
sannferdige. I dette henseende er det et 
likhetspunkt med rykter, som imidlertid 
alltid skal ha nyhetens interesse.

MERKNAD
Anekdoter kan man oppdage i mange 
ulike kildekategorier fra antikken til våre 
dager. En rik og uovertruffen bibliografi 
fins i oversikten til E. Moser-Rath. Her 
blir de viktigste anekdotesamlingene fra 
antikken, middelalderen, renessansen 
og senere registrert. Oversikten er 
overveiende litterær, og hun behandler 
ikke anekdoten som et folkloristisk og 
sosiokulturelt fenomen.
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Alverdens anekdoter. København 1956
Grambo, Ronald: Folkloristisk håndbok 
Begreper-termer. Oslo 1984 (stikkord 
Anekdote).
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Légende ou Conte Populaire? Examen 
historique. I: IV International Congress 
for Folk-Narrative Research in Athens 
(1.9-6.9 1964). Lectures and Reports. 
Athens 1965, s. 217-219.
Lilti, Antoine: Le monde des salons. 
Sociabilité et mondanité à Paris au XVIII 
ième siècle. Paris 2005.
Moser-Rath, Elfriede: Anekdote. I: 
Enzyklopädie des Märchens. Band 1. 
Berlin 1976.
Taylor, Archer: The Anecdote: A 
Neglected Genre. I: Medieval Literature 
and Folklore Studies. Essays in Honor 
of  Francis Lee Utley. Edited by Jerome 
Mandel and Bruce A. Rosenberg. New 
Brunswick, New Jersey 1970, s. 223-228.

60



For en del år siden kastet folkloris-
tikkens nestor, Ronald Grambo, 
seg over digitale medier for å finne 

nye plattformer for formidling av faglig 
kunnskap. Tidsskrifter som Folkeminner, 
Hedmarksforfatter’n, m.fl., og den lokale 
presse, Glåmdalen, mottar fremdeles 
rikelige mengder med meddelelser. Men i 
2016 ble det kjent for oss som fulgte med 
på hans innlegg om allehånde kultur-
historiske, mytiske og mer dagligdagse 
betraktninger omkring merkedager på 
Facebook, at han også hadde fått skaffet 
seg en egen blogg.

Den som fikk ham på tanken var kunst-
maleren Mette Nordahl Pellerud. Ronald 
skrev, og hun illustrerte. I løpet av kort tid 
fremsto www.folkeminne.blogspot.com 
som en temmelig innholdsrik nettside, 
med et vidt spekter av essays til fargester-
ke, morsomme illustrasjoner til de ulike 
emnene.

Ikke å forundres over at det oppsto ønske 
om også å samle alt stoffet mellom per-
mer, og dette er det altså vi ser resultatet 
av. Et innbundet hefte i A4-format med 
tekster og tegninger i skjønn forening, 
hvor det skrives om frukttrærne i Edens 
hage, mareritt, nøkkelen til himmeriks 
porter, julenissen, påskeharen og havfruer, 
og mye mer. Heftet er blitt en skattekiste 
og et overflødighetshorn som bobler over 
av fortellerlyst med læremesterens trang 
til å opplyse. Ronald Grambo viser seg 
igjen som en gartner i kunnskapens hage.
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Ronald Grambo: 

Streiftog i ukjente 
verdener 
Folketro, sagn, eventyr, 

myter, skikk og bruk. 

Tell Forlag. Riga 2019

Anmeldt av Erik Henning Edvardsen
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Omtale v/redaksjonen

Den interessante og uvanlige 
sangkilden Samuel Hellen, 
sang førti sanger for 

folkemusikksamleren Ludvig Mathias 
Lindeman. Hellen har vært nærmest 
ukjent fram til nå, til tross for at han 
var en av Lindemans største kilder. 
Ann-Turi Ford har funnet fram til 
både Samuels livshistorie og samtlige 
av de førti sangene han overleverte til 
Lindeman. Boka hennes, Samuels sang, 
er en biografi over Samuels Hellens 

livsløp, samtidig som den setter sangene 
hans inn i en større sammenheng. Boka 
gjengir også alle sangene, med faksimile 
av Lindemans nedskrifter og med fyldige 
tekster, som det tydeligvis har vært litt 
av en detektivoppgave å finne fram til. 
Lindemans hovedinteresse var melodiene, 
og han skrev derfor ned bare ett tekstvers 
for hver sang.

I tillegg til boka har Ann-Turi sunget 
inn alle de førti sangene og samlet 
dem på CD-ene Samuels sanger I–III. 
Mange musikere er involvert, og den 
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Ann-Turi Ford: 

Samuels sang
Livet og sangene til Samuel Hansen Hellen (1813-1892) 
(Bok)
 
og Ann-Turi Ford med Ford-Folk: 

Samuels sanger I-III (CD-album)

Grappa musikkforlag 2019
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musikalske variasjonen i innspillingene 
er stor. Du kan for eksempel høre orgel, 
blåsekvintett, elektronika og folk-
rockband akkompagnere sangene på en 
rekke instrumenter, blant annet feler, 
bratsj, rebek, lyre, kankle, harpeleik, 
munnharpe og enrader.

I Hellens materiale finner vi både 
religiøse og verdslige sanger. Mange av 
melodiene er interessante, og flere er 
ikke kjent andre steder. Mye tyder på at 
Hellen forholdt seg til tekstkilder, og at 
han selv eide populære sangbøker, som 
for eksempel den danske Kjempeviseboka. 
En annen interessant ting er at Hellen 

ikke representerte det typiske bildet av 
en stedfast utøver med en lokal tradisjon, 
siden han plukket opp melodiene flere 
steder.

I dette nummeret av Folkeminner kan du 
også lese Ann-Turi Fords artikkel om 
Samuel Hellen og Karl Gervins artikkel 
om L. M. Lindeman.

Både boka og CD-albumet er utgitt 
av Grappa Musikkforlag i 2019, og 
kan bestilles derfra i fysisk format. 
I tillegg er musikken tilgjengelig på 
strømmetjenester.

Til venstre: Smusstittelbladet til Ann-Turi Fords bok viser elemementer fra Samuels liv. 
(Illustrasjon av Christine Hoel). Til høyre: Smusstittelsiden til Kjempeviseboka.
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midten av 1900-tallet. I enkelte tilfeller 
kan man vel forstå provokasjonen; 
fortellingene harselerer med alt fra sex, 
overgrep og maktmisbruk, og mange går 
langt over streken for hva som regnes som 
sosialt akseptert humor, selv i dag. Så sent 
som i 1943 kom ’Brudenuggen,’ en liten 
samling av Reidar Th. Christiansen med 
tegninger av Torbjørn Egner. Klassikeren 
i denne genren er ’Erotiske folkeeventyr,’ 
Oddbjørn Høgsets gjennomillustrerte 
kommentarutgave fra 1977, med 
oppskrifter av blant andre Asbjørnsen og 
Moe. Et salgbart poeng var beskrivelsen 
av de groteske situasjoner som kan oppstå 
når en seksuell analfabet misforstår gode 
råd for bryllupsnatten (eller noe i den 
retning). 

Anmeldt av Camilla Christensen

Den norske eventyrkatalogen 
inneholder en avdeling med 
såkalte erotiske folkeeventyr. 

Betegnelsen er imidlertid noe 
misvisende, da erotikk langt ifra er noe 
fremmedelement i eventyrtradisjonen. 
Det er måten emnet behandles på som 
gjør disse spesielle, og som plasserer dem 
i en gruppe for seg. Den riktige fagtermen 
er ’narrationes libricae’ – slibrige 
historier. Noen av dem ble samlet inn 
allerede av P. Chr. Asbjørnsen, og utgitt i 
Tyskland i 1883. 
På grunn av grovt og grotesk innhold ble 
imidlertid tekstene her til lands sensurert 
og forbudt å publisere til så sent som på 
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Syndige folkeeventyr

Tilrettelagt og språklig oppdatert av Jarnfrid Kjøk og Sigrid Bø 
Fair forlag: Oslo, 2019 

En samling erotiske folkeeventyr av 
Asbjørnsen og Moe med flere
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Høsten 2019 ble et utvalg på 36 stykk 
syndige folkeeventyr satt sammen til 
en praktutgave av en utgivelse ved 
Fair Forlag. Med Madicken Schei som 
redaktør, ble historiker Jarnfrid Kjøk og 
kulturforsker Sigrid Bø engasjert som en 
del av kjerneteamet. En ny generasjon 
eventyrillustratører fikk frie tøyler til 
å sette sitt kunstneriske preg på denne 
tabulagte humoren. Hvert eventyr 
skulle ha sin kunstner, og kunstnerne 
skulle, som eventyrene, komme fra ulike 
kanter av landet. Illustrasjonene har en 
spennvidde fra det rene tegneserieformat 
og fargesterk popkunst, til øyensynlige 
inspirasjonskilder som Erik Werenskiold. 
Felles for dem alle er at de bringer en noe 
uglesett gruppe fortellinger til bordet, 

kledd i en moderne visuell utrustning. 
Om så språket er modernisert, står 
tekstene som de er. Boken fremstår 
av den grunn som et viktig tilskudd i 
folklorelitteraturen, all den tid den også 
gjør seg flid med å reflektere over tekstene 
den formidler. Redaktøren velger ikke 
å forenkle tematikken, men derimot 
utdype hvordan eksempelvis overgrep 
blir ufarliggjort med humor. Hvordan 
formidle kunnskap om tabulagte temaer? 
Ved å putte viktig informasjon i enkle 
humoristiske fortellinger kunne en fortelle 
til unge jenter og gutter hvilke farer som 
potensielt kunne oppstå i en gitt situasjon. 
Resultatet har blitt en morsom, 
tankevekkende provokasjon av en bok. 

Brudenuggen (Tine Isachsen)
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I jubileumsåret har Norsk Folkeminnelag et knalltilbud til ballade-interesserte 
medlemmer: De to vakre utgivelsene Lilja bærer blomster i enge – Folkeminneoppskrifter 
frå Telemark i 1840-50-åra av Olea Crøger (NFL nr 112), og Strengen var af  

røde guld. Folkeviser samlet av L.M. Lindeman i Solør 1864 av Heidi Arild m.fl. (NFL 
142) kan bestilles til nedsatt pris. Begge bøkene har vedlagt CD med innspilt 
materiale. Disse to bøkene kan bestilles fra post@folkeminner.no. Merk bestillingen 
«Jubileumstilbud». Porto kommer i tillegg.

I tillegg har Norsk Folkeminnelag utgitt en komplett utgave av alle kjente 
ballademelodier med noter i serien Norske middelalder-ballader. Melodier. Bind 1-4 av 
Astrid Nora Ressem. Disse er ikke inkludert i jubileumstilbudet, men kan bestilles 
gjennom bokhandel.

Jubileumstilbud
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Materialet det har vært mulig å tilbakeføre 
til Olea Crøgers hånd er så stort og 
mangfoldig at den revansj utgivelsen 
omsider ga henne overgår det meste: 
Det er blitt en bok med tekster og 
melodier eksemplarisk gjengitt, ordnet 
og sjangerinndelt i ballader (hele 56 
typer), diverse viser og rim, stev og en 
instrumental, «Kivlemøyene». Ikke mindre 
overraskende er det store oppbudet 
av sagntekster og memorater, og til og 
med tre eventyr. Boka er utgitt i en flott 
kassett sammen med en tilleggsbok med 
originalopptegnelser og en CD sunget inn 
av Agnes Buen Garnås, med Gøril Ramo 
Håve på langeleik. Denne er profesjonelt 
tatt opp og mikset av den renommerte 
musikeren Jørun Bøgeberg i hans eget 
studio.

Da storverket utkom ble den sensasjonelle 
nyheten brettet ut over en dobbeltside i 
Dagbladet, 3/12-2004. Journalist Harriet 
Eide ga oppslaget den treffende tittelen 
«Hun ble rundstjålet av prester». Som 
ordtaket sier: «Den venter ikke forgjeves 
som venter på noe godt». Bokverket 
og CDen om Olea Crøger må kunne 
karakteriseres som Norsk Folkeminnelags 
mest påkostede og storslåtte utgivelse noen 
gang. Vel kom utgivelsen av Olea Crøgers 
viser 160 år for sent, men endelig fikk hun 
som fortjent.

Olea Crøger: Lilja bærer blomster i 
enge. Folkeminneoppskrifter frå Telemark i 
1840-50 åra. NFL nr. 112.

Ideen om å rettferdiggjøre Olea Crøger 
med en utgivelse i hennes eget navn av 
folkevisene hun samlet, fikk en ekstra lang 
historie. Allerede i 1973 ble det holdt av et 
nummer i Norsk Folkeminnelags skriftserie 
til utgivelsen. Men som det ene tiår etter 
det andre passerte og nummer 112 ble 
stående ubrukt, og både biblioteker og 
medlemmer som ville forsikre seg om ikke 
å ha huller i serien, stadig henvendte seg 
med etterlysninger, virket som om det var 
blitt en lovmessighet i at prestedatteren og 
musikkpedagogen Olea Crøger for alltid 
skulle bli stående utenfor det gode lag.

Men så skjedde det endelig noe da den 
driftige musikkviteren ved Norsk Visearkiv, 
Astrid Nora Ressem, satte seg fore å 
blåse liv i prosjektet. Det satte også fart i 
våre dyktige prof. em. i Bergen, Brynjulf  
Alver og Reimund Kvideland. Fra en 
entusiastisk spion, professor Atle Kittang, 
kom meddelelser om at flittige kolleger i 
universitetets kantine dagstøtt satt bøyd over 
Olea Crøger. De har gjort godt rede for 
Olea Crøgers virksomhet, mens Astrid har 
ordnet transkripsjoner av notene og utredet 
informasjon omkring melodiene.
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Strengen var af  røde guld. Folkeviser 
samlet av L.M. Lindeman i Solør 
1864. 
Ved Heidi Arild, Sinikka 
Langeland, Inger Rønnaasen. 
Illustrert av Tore Hansen. 
Med CD med Sinikka 
Langeland. 1996. NFL nr. 142.

Ludvig Mathias Lindeman (1812-
1887) var en pioner i norsk musikk, 
på flere felter. Han var med på å 
bygge opp korbevegelsen i Norge, han 
var kirkemusiker, orgelkonsulent og 
skolesanglærer. Han grunnla vårt første 
musikkonservatorium, ga ut koralbøker, 
og preger kirkelig og folkelig sang selv 
i dag, gjennom melodiene til salmer 
som ‘Et barn er født i Betlehem’. 
Ikke minst var han en av våre første 
folkemusikksamlere. På utallige 
innsamlingsreiser skreiv Lindeman ned 
mer enn 3000 folketoner og danser – en 
uvurderlig kilde for alle som seinere har 

jobba med folkemusikktradisjon. 
Om Lindeman var pioner på sitt 
område, gjorde forfatterne bak 
denne utgivelsen fra 1996 et annet 
pionerarbeid: boka presenterer 
materiale fra Lindemans hånd 
som ikke tidligere har blitt utgitt. 
Sommeren 1864 samlet nemlig 
Lindeman inn 23 ballader og 
viser i Solørtraktene. Vi har lite 

dokumentasjon på omstendighetene 
rundt akkurat denne reisa, men 
forfatterne har foretatt et grundig 
arbeid med å finne fram til de 
opplysningene det er mulig å få fatt 
på. Menneskene bak folkemusikken 
skildres detaljert og levende. 
Forfatterne beskriver hvordan Solør 
var et særlig spennende og varierte 
kulturmiljø. Informantene Lindeman 
møtte levde i en brytningstid: 
folketallet var fordobla siden 1814, 
med sosial lagdeling og utvandring 
som konsekvens. Tette forbindelser 
til både Sverige og Finland, Hamar 
og Kongsvinger - og med jernbanens 
ankomst også til Kristiania ga et bredt 
musikalsk repertoar. 
Her fant altså Lindeman 23 viser, 
hvorav mer enn halvparten tilhører 
den sjangeren vi kjenner som ballader, 
eller med datidas opptegneres 
betegnelse, ‘kjempeviser’. Boka 
presenterer melodiene med tekst og 
noter, i en delikat innpakning med 
vakre illustrasjoner og en CD med 
Sinikka Langelands tolkninger av 
melodiene. 
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Astrid Nora Ressem: 
Norske middelalderballader 
Melodier. Bind 1- 4.

Norsk Folkeminnelag og Norsk Vise-
arkiv hadde i mange år planlagt og 
arbeidet for å få til en felles balladeut-
givelse. Planen ble omsider realisert i 
2011 med den første boka i en serie på 
fire bind med melodiene 
til de naturmytiske balla-
dene, legendeballadene, 
de historiske balladene 
og ikke å forglemme 
de svært populære og 
utbredte skjemtevise-
ne. Melodimaterialet 
er gjengitt som en 
rekke varianter – 
ofte flere titalls 
– knyttet til de 
enkelte tekstene. 
Den balladen 
som har flest 
varianter er 
Kråkevisa, ei skjemtevise, 
som det er funnet ikke mindre enn 101 
forskjellige melodi-varianter til!

Musikkviter Astrid Nora Ressem, den 
gang ansatt ved Visearkivet, hadde 
samlet og transkribert nesten halvannet 
tusen melodier som har vært brukt ved 
framføringer av norske middelalder-
ballader, og i samarbeid med henne og 
Visearkivet utga Norsk Folkeminnelag 
den første boka med ballademelodier i 
2011. Dette er det første bindet av 4, og 
inneholder melodiene til de naturmytis-
ke balladene (nr 164 i NFLs bokserie).

Da bind 2 kom ut i 2013 (NFL 167), 
var Visearkivet blitt innlemmet i Nasjo-
nalbiblioteket. Astrid kunne derfor fort-
sette arbeidet med å ferdigstille resten 
av bøkene i serien som en del av sitt 
arbeid som forskningsbibliotekar. Det 
andre bindet er viet ridderballadene og 
kjempe- og troll- balladene. 

I bind 3 (NFL 169), som utkom i 2015, 
finner vi skjemteballadene. Året 

etter, i 2016, utkom det 
fjerde og siste bindet i det-

te unike bokverket. Bind 
4 (NFL 170) inneholder 

biografier over 370 sangere 
og 95 samlere, notetillegg, 

en geografisk oversikt og 
registre over titler, førstelinjer 

og omkved. 

Norske middelalderballader 

Melodier. Bind 1- 4 kan bestilles via 
bokhandel.
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På grunn av koronasituasjonen har Næringsdepartementet og 
Kommunaldepartementet, gjennom Revisorforeningen, 26.03.2020, kunngjort 
«Unntak for krav om fysisk møte i selskapsorganer», som gjelder årsmøter, 
generalforsamlinger og lignende. Norsk Folkeminnelags styre har på bakgrunn av 
direktivet bestemt at årsrapporten kun blir publisert i foreningens tidsskrift Folkeminner, 
sammen med valgkomiteens forslag til neste års styre. Alle nevnte dokumenter til 
årsmøtet er behandlet og godkjent av styret. Dersom det ikke 
kommer inn motkandidater til valgkomiteens innstilling er deres framlegg å 
oppfatte som godkjent. 

Kathrine Klinkenberg, Oslo, 22. mai 2020 (sign)
Åmund Norum Resløkken, Oslo, 22. mai 2020 (sign)
Camilla Christensen, Oslo, 22. mai 2020 (sign)
Hannah Kristine Lunde, Oslo, 22. mai 2020 (sign)
Jorun Hermansen, Oslo, 22. mai 2020 (sign)
Erik H. Edvardsen, Oslo, 22. mai 2020 (sign)
Eirik Kristoffersen, Oslo, 22. mai 2020 (sign)
Dirk Johannsen, Oslo, 22. mai 2020 (sign)
Emilie Ruud, Oslo, 22. mai 2020 (sign)
Line Esborg, Oslo, 22. mai 2020 (sign)

Norsk Folkeminnelag har i 2019 arbeidet med lagets kjernevirksomhet – å ivareta og 
formidle den rikholdige muntlige kulturarven vi har i Norge. Arbeidet har vært gjort 
gjennom bokproduksjon og utgivelse av medlemsbladet Folkeminner. 

Drift
Styret
Norsk Folkeminnelag er en frivillig organisasjon og har ti styremedlemmer. 
Styremedlemmene er innrømmet fritak for kontingent som dispensasjon for innsatsen. 
Styrearbeidet er ikke-kommersielt og idealistisk, og medlemmene i styret er folklorister, 
etnologer, kulturhistorikere eller historikere, med magistergrad, hovedfag eller 
mastergrad fra universitetene i Oslo eller Bergen.

Årsrapport Norsk Folkeminnelag 2019
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Fram til årsmøtet 2019 satt følgende i styret:

Marie Nicolaisen (leder)
Erik Edvardsen
Line Esborg
Jorun Hermansen
Eirik Kristoffersen
Kyrre Kverndokk
Emilie Ruud
Camilla Christensen (NY)
Åmund Resløkken (NY)
Kathrine Klinkenberg (NY)

Etter årsmøtet 2019 satt følgende i styret:

Kathrine Klinkenberg (leder)
Åmund Resløkken (nestleder)
Erik Edvardsen
Line Esborg
Jorun Hermansen
Eirik Kristoffersen
Emilie Ruud
Camilla Christensen 
Hannah K. Lunde (NY)
Dirk Johannsen (NY)

Revisor er Svein Erik Flåtten

Deltagelse og representasjon
• Stand sammen med Norsk Folkeminnesamling på HEI: Heritage Experience  
 Initiative kulturarvsdag 21. mars 2019 på UiO.
• Boklansering av Čállosat- Isak Saba álbmotmuitočoakkáldat/Optegnelser -  
 Isak Sabas folkeminnesamling i Oslo 9. mai 2019 i Kulturvernets hus.
• Boklansering av Čállosat- Isak Saba álbmotmuitočoakkáldat/Optegnelser -  
 Isak Sabas folkeminnesamling i Øst-Finnmark 22. august 2019. 
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Samarbeid
• Samisk arkiv
• Isak Saba-senteret
• Norsk Folkeminnesamling

Bokutgivelse
Čállosat- Isak Saba álbmotmuitočoakkáldat/Optegnelser - Isak Sabas folkeminnesamling ble utgitt 
som årets bok, NFL 173, med støtte fra Norsk Kulturråd. Boken ble lansert i Oslo i 
mai og i Øst-Finnmark i august.
I tillegg har Norsk Folkeminnelag i 2019 arbeidet med fire manuskripter til kommende 
utgivelser, hvorav minst en bok er planlagt utgitt i 2020, året NFL feirer at det er 100 
år siden opprettelsen. 

Tidsskriftet Folkeminner
I 2019 ga Norsk Folkeminnelag ut to utgivelser av Folkeminner (nummer 69 og 70). 
Tidsskriftet er innholdsrikt og i tillegg til foreningsnytt publiseres folkloristiske og 
kulturhistoriske artikler med bred appell, bokanmeldelser av aktuelle bøker innenfor 
de samme fagfeltene, samt utvalgte skatter fra Norsk Folkeminnesamling. Tekstene er 
skrevet i en populærvitenskapelig stil samtidig som de holder et høyt faglig nivå. 

Redaktør for Folkeminner er Jorun Hermansen.
I redaksjonen sitter Erik Edvardsen, Kathrine Klinkenberg (grafisk design) og Hannah 
K. Lunde (fra årsmøte 2019).

Annet
Styret har i 2019 startet forberedelsene til lagets 100-årsjubileum i 2020. 
Norsk Folkeminnelag har vært aktive og synlige i sosiale medier.
Norsk Folkeminnelags hjemmesider har blitt delvis oppdatert. Vi venter på en 
nettsideløsning fra Scandinavian Academic Press.
Vi inviterte medlemmer og venner til Folkeminneøl i mai og i desember.
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Valg til nytt styre Norsk Folkeminnelag 2020
Av det nåværende styret tar alle gjenvalg, med unntak av Line Esborg og Emilie 
Ruud. Valgkomiteen foreslår å erstatte de to på følgende måte: Ruud erstattes av 
masterstudent Theodor Geelmuyden, og Esborg fases ut i overlapp med Knut 
Aukrust, professor i kulturhistorie og museologi. To kvinner erstattes av to menn, 
men kjønns- og aldersbalansen i styret er likevel relativt god. 

Valgkomitéens innstilling:
Styremedlemmer som går ut:  Valgkomiteens innstilling:
1. Emilie Ruud Går ut   Theodor Geelmuyden
2. Line Esborg Går ut   Knut Aukrust

Med vennlig hilsen årets valgkomité, 
Ida Tolgensbakk
 
Presentasjoner:
Knut Aukrust:
Knut Aukrust er professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Aukrusts 
faglige interesser ligger i så ulike tema som historieforståelse og minnepolitikk, 
holocaustforskning og rap og hip-hop. Han arbeider for tida mye med spansk 
kulturhistorie med utgangspunkt i kulturmøter i Iberia i fortid og nåtid. 
Norsk Folkeminnelag gir i 2020 ut Aukrusts bok om Ole Vig og Ole Pedersen 
Høiland. 

Theodor Geelmuyden: 
Geelmuyden ferdigstiller våren 2020 sin masteravhandling i Europeisk Kultur, 
et tverrfaglig masterprogram i Idé- og Kulturhistorie, ved Universitetet i Oslo. 
Geelmuydens faglige hovedinteresser er minnepolitikk, kollektiv erindring, 
kulturminne og kulturarv. I masteravhandlingen undersøkes endringen av innhold 
og betydning i markeringen av 8. mai, sett gjennom sentrale begreper i tidsrommet 
mellom 1995 og 2014. Geelmuyden har hatt praksis ved HL-senteret, Senter for 
studier av Holocaust og livssynsminoriteter, og arbeider som formidler ved 22. juli-
senteret i Oslo. 
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Regnskap og budsjett
Regnskap for 2019 og budsjett for 2020 trykkes ikke i tidsskriftet, men sendes 
medlemmer som ønsker det. Send forespørsel til post@folkeminner.no 
eller Norsk Folkeminnelag, c/o Kulturvernforbundet, Øvre Slottsgate 2B, 
0157 Oslo.
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Norsk Folkeminnelags skrifter
Norsk Folkeminnelag (NFL) har utgitt bøker med folkloristisk og kulturhistorisk innhold 
siden 1920. Det er utgitt 1-2 bøker årlig. Fra og med 2014 utgis bøkene av Scandinavian 
Academic Press (SAP), som er en del av Spartacus forlag. 

Du finner komplett oversikt over alle utgitte skrifter finner på:
 www.http://no.wikipedia.org/wiki/ Norsk_Folkeminnelags_skrifter

Tilgjengelige bøker i NFLs skriftserie:

  8. Johan Theodor Storaker: Rummet i den norske folketro. (Storakers Samlinger 2). 
Ved Nils Lid.

10. Johan Theodor Storaker: Elementerne i den norske folketro. (Storakers Samlinger 3). 
V/Nils Lid.

16. Sigurd Nergaard: Skikk og bruk. Folkeminne fraa Østerdalen 5.
24. Nils Lid: Wilhelm Mannhardt og hans samling av norske folkeminne.
31. Kristian Bugge: Folkeminne-Optegnelser. Et utvalg.
41. Johan Theodor Storaker: Mennesket og arbeidet i den norske folketro. (Storakers Saml. 

V/Nils Lid 42. Hermann Aune: Skikk og Tru. Folkeminne frå Gauldal.
43. Tov Flatin: Gamalt frå Numedal.
47. Johan Theodor Storaker: Sagn og gaader. (Storakers Samlinger 4). Ved Nils Lid.
50. Svale Solheim: Register til Norsk Folkeminnelags skrifter Nr. 1-49.
52. Nils H. og Arne H. Magerøy: Gamle visor og kvedor.
53. Johan Hveding: Folketru og folkeliv på Hålogaland 2.
58. Edvard Grimstad: Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen 1.
59. K. Weel Engebretsen og Erling Johansen: Sagn fra Østfold.
61. Edvard Langset: Segner - Gåter - Folketru frå Nordmør.
62. Edvard Grimstad: Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen 2.
65. Knut Hermundstad: Ættararv. Gamal Valdreskultur 4.
66. Kjell Bondevik: Jordbruket i norsk folketru. Ei jamførande gransking 2. Langtidsvarsel.
67. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 7.
68. Lars M. Fjellstad: Till-till-Tove. Eventyr, segner, regler og anna. Folkeminne frå Eidskog 1.
69. Ragnvald Mo: Soge og segn. Folkeminne frå Salten 3.
70. Knut Hermundstad: Ættarminne. Gamal Valdres-kultur 5.
73. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 8.
75. Knut Hermundstad: I Kveldseta. Gamal Valdres-kultur 6.
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76. Knut Liestøl In Memoriam.
77. Johan Skrindsrud: På heimleg grunn. Folkeminne frå Etnedal.
79. Ragnvald Mo: Dalbygg og utfjerding. Folkeminne frå Salten 4.
80. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 9.
81. Erling Vegusdal Eriksen: Farne tider. Folkeminne fra Beiarn 2.
82. Tore Bergstøl: Atterljom. Folkeminne frå smådalane kring Lindesnes 3.
83. Edvard Grimstad: Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen 4.
86. Knut Hermundstad: Kvorvne tider. Gamal Valdres-kultur 7.
87. Jens Haukdal: I skreddartimen. Folkeminne frå Gauldalsbygdene.
90. Aagot Noss: Høgtider og samkomer.
92. Tradisjonsinnsamling på 1800-talet. P. Chr. Asbjørnsen, J. Moe, L. Lindeman, 

S. Bugge, M. Moe.
94. Halldor O. Opedal: Eventyr ifrå Hardanger. Makter og menneske 11.
95. Øyvin Ribsskog: Eventyrkongen og Romerike.
97. Jakob Andreas Samuelsen: Folkeminne frå Modum. Tilrettelagt av Kai Hunstadbråten.
100:1. Ann Helene Bolstad Skjelbred: Register til NFL Bind 51-99. Del 1: Alfabetisk.
100:2. Ann Helene Bolstad Skjelbred: Register til NFL Bind 51-99. Del 2: Systematisk.
103. Peter Lunde: Folkeminne frå Søgne.
105. Arthur Brox: Folkeminne frå Ytre Senja [I].
107. Ragnvald Mo: Gard og Bygd. Folkeminne frå Salten [5].
109. Elin Prøysen: Folkelige viser. Et utvalg sangtradisjon fra Alf  Prøysens samlinger.
111. Anders Evensen Vang: Gamla Reglo å Rispo ifrå Valdris.
112 Olea Crøger: Lilja bære blomster i enge - folkeminneoppskrifter frå Telemark i 1840-50-åra.
113. Lars M. Fjellstad: Varden lyser på Malmberget. 

(På omslaget står det 112, mens det inni står 113).
115. Svein Schrøder Amundsen og Reimund Kvideland: Emigrantviser. Utvalde og kommenterte.
116. Richard Bergh: Skuvvanvárri. Det susende fjell.
118. Reimund Kvideland: 1600-talsviser. Eit handskrift frå Røldal.
118b. Tiril Bonnevie og Sven Lindblad: Register til Norsk Folkeminnelags skrifter 101-118.
119. Erling Vegusdal: Gammelt or Beiara. Folkeminne fra Beiarn III.
120. Jens Haukdal: Framfor stena. Folkeminne frå Gauldalsbygdene II.
121. Gunnar Stubseid: Tippe, tippe tue. Folkeviser etter Anna Stang.
124. Cecilie Lovise [Evensen] og Svein Mjåtvedt: Sulingane seie so... Folkeminne frå Solund.
127. Richard Bergh: Mørketid 1944.
129. Richard Bergh: Ut mot havet i nordvest. Folk frå Hareidlandet og Herøy fortel.
130. Atle Lien Jenssen: Min elskede pike og venn... Viser i tradisjon etter Guttorm Flisen 

fra Elverum. 
131. Arne Gallis: Med Johan på sjø og på land. Johan Liverød forteller fra livet i Vestfold.
132. Jørgen Moe: Samling af  Sange, Folkeviser og Stev i Norske Almuedialekter. 

Etterord av Ø. Hodne. 
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133. Velle Espeland: Tippoldemors oppskrifter.
134. Richard Bergh: Spøkelsesnetter. Lytterne forteller i Radio Porsanger om sine overnaturlige opplevelser.
135. Ingrid Ytterdal (red): En hundreåring ser tilbake.
136. Jostein Mykletun og Håkon Aasnes: Gjest Baardsen. Ein teikneserie på grunnlag 

av munnleg tradisjon.
137. Reidar Djupedal: Dar finst korkje vind elder væte. Munnlege folketradisjonar frå Selje.
138. Wiers-Jensen og Hougen m.fl.: Stjernespill og stjernesang i Norge.
139. Nils Lagli: Julspel i Ranen.
140. Jorunn Fløtra: Moltke Moe som folklorist.
141. Olav Solberg: ”O sørgelig’ tider! O trængende stand!” Krigsviser og andre skillingsviser frå Stryn.
142. Heidi Arild m.fl.: Strengen var af  røde guld. Folkeviser samlet av L.M. Lindeman i Solør 1864.
143. Erik Henning Edvardsen: Gammelt nytt i våre tidligste ukeblader.
144. Anne Mostue, Reimund Kvideland (red): Verden var hennes tekst. Lilly Weiser-Aall - 1898-1998. 
145. Bjarne Sverkli: Hundeliv i Norge.
146. Johan Einar Bjerkem: Portrett av ein historieforteljar. Samtalar med Ragnar Ryan.
147. Anne Eriksen og Arne Bugge Amundsen (red): Folkloristiske klassikere 1800-1930.
148. Olav Christensen (red): Bergteken. Nye vegar til gamle segner.
149. Anne Mostue (red): Tanker om fremtiden.
150. Erik Henning Edvardsen: Asbjørnsens kvinnehistorier.
151. Olav Christensen: Absolutt Snowboard: kampen mot kjedsomheten.
152. Thor Gotaas: Lirendreiere og lurendreiere.
153. Ragnhild Roald: Barn på fyr, minner om oppvekst.
154. Audun Kjus: Sitt fedrelands Herodot. P. A. Munch og det norske folks historie.
155. Erik Henning.Edvardsen: Kvitebjørn kong Valemon 1. G.A.Schneider – arkitekten 

bak norske eventyr-illustrasjoner.
156. Gøril Aaseth: Knokkelmann og englesang. Et kulturhistorisk portrett av Døden som person.
157. Erik Henning Edvardsen: Kvitebjørn kong Valemon 2. Gerhard August Schneider – 

den illustrerte eventyrutgaven som aldri utkom.
158. Brita Pollan: For djevelen er alt mulig. Kristne historier om samer.
159. Liv Bjørnhaug Johnsen og Ida Tolgensbakk Vedeld (red):  Mangfoldige minner – Veier til Norge.
161. Liv B. Johansen og Ida Tolgensbakk Vedeld (red): Mangfoldige minner. Folkeminner og fortellinger.
162. Lillia Enger Schreiber: So ro Godt barn. Voggeviser og barneregler. Med CD sunget av Tone Juve.
163. Erik H. Edvardsen: Kvitebjørn Kong Valemon 3. G. A. Schneider – Setesdals folkloristiske oppdager.
164. Astrid Nora Ressem (red): Norske middelalderballader - Melodier. Bind 1.

Naturmytiske ballader, legendeballader og historiske ballader.
165: L. Esborg, K. Kverndokk og L. Seim: Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner.
166. Erik Henning Edvardsen (red.): En dør til Asbjørnsen og hans verden.
167. Astrid Nora Ressem (red): Norske middelalderballader - Melodier. Bind 2. 

Ridderballader. Kjempe- og trollviser.
168. Simon Olaus Wolff: Riarahammeren eller Spøgeriet og to andre sagnfortellinger. 

Innledning og utvalg av Ørnulf  Hodne.
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169. Astrid Nora Ressem (red): Norske middelalderballader - Melodier. Bind 3. Skjemteballader.
170. Astrid Nora Ressem (red): Norske middelalderballader - Melodier. Bind 4. 

Biografier, register og tillegg.
171. Kristofer Visted: Jul i gamle dager. Redigert av Gudmund Harildstad. Etterord av 

Bjørn Sverre Hol Haugen.
172. Eirik Kristoffersen: Kampen om folkeminnesamlingen - Da folkeminnene ble et 

forskningsfelt og «folket» krevde dem tilbake.
173. Line Esborg (red): Optegnelser. Isak Sabas folkeminnesamling. 

Čállosat. Isak Saba álbmotmuitočoakkáldat.

Utenom nummerserie: Norsk Folkeminnelag 90 år. (Utgitt desember 2010).

Pris:
200,-
300,-
100,-

Norge:
100,-
160,-
160,-

Porto for 1 bok
Porto for 2 bøker
Porto for 3 bøker

Utenfor Norge:
120,-
250,-
250,-

Medlemspris:
150,-
200,-
50,-

Ved større ordre vil vi ta kontakt for å finne gunstigste forsendelsesmåte for deg.
Utgivelser fra og med nr 167 kan kjøpes direkte fra www.spartacus.no. Du får da 35% 
rabatt. Bruk nettbutikkens kommentarfelt til å oppgi medlemskapet ditt i NFL og 
be om 35% rabatt.

Priser

Utgivelse:
NFL nr 140-163, og fra 165 og utover 
NFL nr. 112 og 164
NFL nr. 1-111, og 113-119

Porto kommer i tillegg.

Norsk Folkeminnelags bøker kan bestilles gjennom din lokale bokhandler eller direkte 
fra NFL. Send en epost med bestillingen din til post@folkeminner.no. 
Ved bestilling fra oss, vennligst gjør oppmerksom på om du er medlem.

Bestilling og kjøp av bøker
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Medlemsskap i Norsk Folkeminnelag koster 400 kr i året, inkludert 
porto. For dette får du årets bok og 1–2 nummer av medlemsbladet 
Folkeminner årlig. Send en epost til post@folkeminner.no og oppgi 
navn og postadresse.

ISSN: 1893-6458
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Utgiver:
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Vil du bli medlem?

Returadresse: Norsk Folkeminnelag, c/o Kulturvernforbundet, Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo


