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Sammandrag 

Fulvisan är en typ av folkvisa med ett fräckt, skämtsamt och erotiskt innehåll. Syftet med 

denna studie är att undersöka om den idag levande fulvisan kan ses som en genre och vad den 

genren i så fall består av för delar. Metoden som används är genreanalys och materialet är 

utvalt efter vad som sjöngs på en fulvisestuga hösten 2021. Visorna är sedan hämtade från 

Svenskt Visarkiv och Fula Visboken (Anderberg, af Klintberg & Mattsson 1977). Resultatet 

visade att fulvisor idag visar samband inte bara genom det grova innehållet utan även med en 

typisk vislängd, en vanlig slutkläm och ett tydligt och ensidigt syfte att roa de deltagande. 

Slutsatsen blev därför att genren idag kan ses som en egen genre även om det historiskt kan ha 

sett annorlunda ut. 

 

Nyckelord: Folkvisa, fulvisa, genre, genreanalys, skämtvisa, svensk folkmusik, svenska 
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1 Inledning 

Att sjunga folkvisor är en gammal tradition. Idag ser vi det som sångerna som sjöngs vid elden, 

på skeppen, på logen och under marscherna. Namnet är ett tak för ballader, marschvisor, 

dansvisor, snapsvisor och så vidare. I vanligt tal ses folkvisan som något vackert och folkligt. 

De visor vi först tänker på är kanske vackra kärleksvisor som Vem kan segla förutan vind eller 

klassikern Uti vår hage. Inom forskningen är det däremot ballader som tas upp i första hand 

och som stått i visforskningens centrum. Men vänder vi oss om och ställer ryggen till det vackra 

och anständiga hittar vi motsatsen, den osedliga fulvisan. Även i vårt sexuellt fria samhälle kan 

vi ha svårt att förstå att det finns så grova texter i vår visskatt och att de gått parallellt med de 

vackra visorna under hela historien. Fulvisan är samlingsnamnet för dessa visor, med erotiska 

och skämtsamma teman. De lever och sjungs än idag i folkmusikkretsar. 

 

Du ligger så illa nu, du ligger mig inte i lag. 

Ligger du inte bättre går jag ifrån dig – Du ligger så illa nu, rad 1–2. 

 

Ytterst lite finns att hitta om fulvisor, särskilt jämfört med den välstuderade balladen. Redan 

under visinsamlingen på 1700- och främst 1800-talet sållades fulvisorna i stort ut för att deras 

grova innehåll inte passade in i det nationalromantiska idealet. De studier som gjorts på fulvisan 

och den närliggande skämtvisan efter det är minst sagt torftiga i antal. Fula Visboken av Bengt 

Anderberg, Bengt Af Klintberg och Christina Mattsson (1977) är boken som specifikt fokuserat 

på fula visor. Den beskrivs av författarna som den första vetenskapliga undersökningen om 

fulvisan. Skämtvisor från fem sekel (Danielson & Ramsten 2017) är i stället ett verk fokuserat 

på skämtvisor. Utöver dessa två verk är fulvisan på sin höjd kortfattat nämnd i annan litteratur. 

Det är dags att bygga på forskningen kring den välförtjänta fulvisan. Visorna rör upp många 

känslor än idag och humorn är kvar i dem än. Det gör att den är värd att undersöka närmare. 

Både Anderberg, af Klintberg och Mattsson i Fula Visboken (1977) och Lantz i Folkets Visor 

(1984) skriver utförligt att fulvisan inte utgör någon egen genre utan består av erotiska och 

skämtsamma varianter på visor tillhörande vitt skilda folkvisegenrer. Det är vad forskningen 

kom fram till för ca 40 år sedan. Jag vill undersöka om det verkligen stämmer. Jag vill 

undersöka hur fulvisan ser ut som en i dagsläget levande genre. 
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2 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka fulvisan genom en genreanalys. Jag vill se vilka egenskaper och 

byggstenar som ingår i de visor som i folkvisesammanhang har namnet fulvisa och som sjungs 

idag. Mina frågeställningar är: 

 

1. Vad karaktäriserar fulvisan idag? 

2. Kan fulvisan betraktas som en egen levande genre? 

 

Min hypotes är att de starkast definierbara elementen är lexikala och semantiska. Jag tror att 

fräckare ordval och förbjudna ämnen är de största identifierbara faktorerna i en fulvisa. Till 

formen och uppbyggnaden är min teori att variationerna är större inom fulvisan och i stället är 

starkt kopplade till närliggande folkvisegenrer. Min gissning är alltså att det inte går att se en 

stark samhörighet i formen utan en viss fulvisa kan vara uppbyggd som en prototypisk ballad 

och en annan kan bestå av två enkla rader. 

3 Bakgrund 

Mitt bakgrundkapitel består av fyra delar. I första kapitlet beskriver jag de begrepp som är 

relevanta för studien. Under kapitlet 3.2 Folkvisans bruk och variation beskriver jag hur 

folkvisan brukar delas upp, deras funktioner och variationer. Sedan går jag i kapitlet 3.3 

Visforskning och fulvisan in på hur man daterar visor och hur visforskningen har sett på 

fulvisan, både under insamling och huruvida det setts som en egen genre. I den sista delen, 3.4 

Fulvisans historia, berättar jag hur fulvisan har sjungits förr, både i vilka sammanhang, med 

vilken målgrupp och vilka ämnen som togs upp. 

3.1 Begrepp 

Begreppsanvändningen inom visforskning kan variera. I antologin Tradisjonell sang som 

levende prosess beskriver Velle Espeland (2009:23–24) tre nivåer av begrepp. Den lägsta är 

variant som här står för ett specifikt framförande eller sätt att sjunga på. Det kan därför finnas 

oändligt med varianter. Närliggande varianter buntas ihop till en version. Det gör att man kan 

diskutera variation inom en visa utan att behöva ta hänsyn till ett exakt framförande. Ännu 
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högre används begreppet type (norska). Det är den abstrakta bilden av en visas originalform 

och vad som i folkmun kallas en sång. Här används den svenska stavningen typ som hämtats 

från Jersild (2009:182) i samma antologi. Dessa tre begrepp använder jag mig av i min 

undersökning. 

Ordet fulvisa är inte heller det ett allmänt vedertaget begrepp. Anderberg definierar 

begreppet i förordet i Fula Visboken (1977:7) som ”visor som frispråkigt behandlar sexuella 

ämnen”. Det är denna definition jag utgår ifrån. 

Vistypen ballad är inte särskilt central för denna undersökning men behöver ändå 

kommenteras. Enligt Lantz (1984:22) är balladen en typ av visa som består av verser med 

strofer på två eller fyra rader samt ett omkväde, en refräng som sjungs efter varje strof. Det har 

troligtvis sjungits bland annat till dans. Balladen har tagit stor plats i visforskningen då den 

kunnat härledas till medeltida Sverige. Ett tillägg kan göras från Byrman och Olofsson (2011) 

som säger att balladen ska vara berättande, objektiv och även enligt dem ha en typisk indelning 

av strofer. 

Genre är ett begrepp som är både välkänt och svårt att definiera. John M. Swales 

problematiserar genrebegreppet i sin bok Genre Analysis (1993). Där visar han hur genre ses 

inom olika forskningsområden. Inom lingvistik (a.a. s. 38–42) har begreppet inte varit särskilt 

centralt men brukas ändå. En genre är inom lingvistik mer än en text med en typisk uppbyggnad. 

Den beror också på sammanhang och medverkande. Swales tar upp predikan som ett exempel, 

där samma ord kan användas i andra sammanhang, till exempel för humor, utan att det kan 

kallas predikan. Swales avslutar med att sammanfatta hur lingvistisk genreforskning framhäver 

tre punkter. Den första är att genrer ses som typer av målmedvetna kommunikativa händelser, 

den andra att genrer har schematiska strukturer och den tredje att genrer är skilt från lingvistiska 

begrepp som stilar och register. Inom folklore ses begreppet genre annorlunda. 

Folklivsforskaren Monica Lantz (1984:17–18) förklarar att genre inom folklore går att jämföra 

med ord som slag, stil, sort och art, alltså vad gemene man uppfattar det som. Här är det formen 

som är viktig. Swales (1993:34–36) skriver att genrer är centrala och till och med grundande 

inom folkloreforskningen. Trots det skriver han att en text som följer en viss genres alla regler 

och begränsningar inte existerar. I stället avviker alla texter från genren på något eller några 

sätt. För vidare problematisering av genrebegreppet se Ledin (2001). Vidare använder jag mig 

av den lingvistiska definitionen av genre. 
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3.2 Folkvisans bruk och variation 

Ett vanligt sätt att dela upp folkvisor är efter dess form. Det typiska exemplet är ballader som 

är starkt formbundna. Lantz argumenterar i stället för att dela upp folkvisor efter funktion och 

sammanhang i sin bok Folkets Visor (1984). Hon säger att det är funktionen som styr formen, 

som i till exempel marschvisor där funktionen att hålla takt styr visans karaktäristiska tempo 

och tvåtakt. På det sättet fortsätter hon att visa hur folkvisan brukats i arbetet, i föreningslivet, 

för utvandrare och så vidare. Funktionerna kan vara att stärka gemenskap (a.a. s. 41, 48), 

koordination i arbete (a.a. s. 32–33, 35–37), att locka in djuren (a.a. s. 29) men också 

skämtvisornas funktion att roa (a.a. s. 92). Sammanhangen är många och visorna anpassas 

därefter.  

Lantz pratar om visornas funktioner. Espeland (2009:26–33) gör en något annorlunda 

uppdelning. Här presenterar han ett kapitel kallat ”Tekstvariasjon i funksjonsdominert sang”. 

Som titeln föreslår berättar han om variation inom visor med ett funktionsdominerat syfte. 

Dessa funktioner återkommer i Lantzs Folkets visor, som de olika arbetssysslorna som måste 

göras i takt och därför kräver en viss form. Vad Espeland gör är att sätta dessa visor i kontrast 

till de visor som riktar sig till en publik eller lyssnare. Folkvisor styrs alltså i hög grad av sitt 

sammanhang och det är lämpligt att dela upp dem därefter. 

Spridda folkvisor består naturligt av varianter. Skillnaderna mellan varianterna kan variera i 

storlek. Det faktum att varianterna existerar är ett bevis på att visan sjungits mycket, då det sker 

naturliga utvecklingar och förändringar när de sjungs. Går det att samla in flera varianter vet 

man säkert att visan traderats muntligt. Finner man endast en upplaga går det inte att veta om 

visan endast skrivits ner och saknat ett muntligt bruk (Espeland 2009:23).  

3.3 Visforskning och fulvisan 

Att datera folkvisor generellt, och därmed fulvisor, är i princip omöjligt. När etnologen Eva 

Danielson och visforskaren Märta Ramsten presenterar skämtvisor i sitt verk Skämtvisor från 

fem sekel (2017) skriver de uttryckligen att de fem seklerna pekar på när visorna skrevs ner, 

inte när de skapades. Det finns inte något sätt att veta när en visa producerades så länge den inte 

tar upp ett tidsaktuellt ämne. 

Insamlingen av fulvisor har varit begränsad. Fula Visboken (Anderberg, af Klintberg & 

Mattsson 1977:19–23) berättar hur folkvisor under 1800-talet började samlas in i Sverige. 

Drivkraften var nationalromantiken och man letade efter det äldsta bevarade, folksjälens visor. 
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På så sätt kom de medeltida balladerna att samlas in, medan grövre texter gärna förbisågs. När 

de väl kom med i insamlingarna blev de ofta utsatta för censur eller omskrivningar. Några 

enstaka obscena texter har ändå skrivits ned men samlingen var blygsam fram till 1900-talets 

andra hälft. Även Danielson och Ramsten (2017:8) skriver att 1800-talets insamling undvek de 

oanständiga texterna. I vissa fall kunde en del av visan skrivas ner med den avslutande texten 

”Resten groft”. 

Att kalla fulvisan en genre är inte något erkänt. Lantz (1984:71) skriver uttryckligen att 

fulvisan inte kan ses som en egen genre. I stället menar hon att det är stora skillnader mellan 

fulvisorna och att de snarare hör ihop med den form och funktion (och därmed genre) som en 

”ren” variant skulle ha. Hon säger att det enda gemensamma draget bland fulvisorna är 

tabubelagda ord. Även Anderberg, af Klintberg och Mattsson (1977:29) som uteslutande 

skriver om fulvisor gör samma bedömning. De argumenterar på samma sätt som Lantz, att 

visorna snarare tillhör sina separata genrer fast med mer erotisk text. Formen och 

sammanhanget behålls. De skriver att den vanligaste genren för fula visor att tillhöra är den så 

kallade skämtvisan som enligt dem påminner om balladen men med vissa typiska teman. Andra 

genrer som fula visor tillhör och har tillhört är bland annat sånglekar, supvisor, travestier och 

soldatvisor. 

3.4 Fulvisans historia 

Anderberg, af Klintberg och Mattsson (1977:13–23) redogör utförligt om den upptecknade 

kunskap vi har om fulvisan. De inleder med den äldsta källan med vittnesbördet ”… de sånger 

som brukar sjungas […] av flera slag men oanständiga” (a.a. s. 13). Detta är från 1070-talet, 

nedskrivet i en krönika av Adam av Bremen som beskriver det hamburg-bremenska ärkestiftet. 

Texten refererar till de hedniska ritualer som fortfarande var i bruk i Uppsala. Vidare är det 

varningar från präster och ledande i landet som är vår källa till att erotiska visor funnits 

kontinuerligt i historien. Fula visboken presenterar fyra påbud. Ett kapitel i Olaus Magnus’ 

Historia om de nordiska folken från 1555 är kallat ”Om förhindrande av skamliga visor”. Från 

1600-talet berättas hur ”Prosten Juringius i Ekeby kontrakt inskärper […] att otuktiga visor inte 

fick sjungas” (a.a. s. 16) gällande bondbröllop. År 1662 är det nedskrivet att snickargesäller 

som sjunger oanständiga visor framför kvinnor blir av med halva veckolönen. Sist berättas hur 

präster kunde predika om och fördöma de djävulska visorna. Det är först på 1700-talet som de 

första nedskrivna fulvisorna dyker upp. 
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Fulvisorna sjöngs förr bland männen för sig och kvinnorna för sig. Anderberg, af Klintberg 

och Mattsson (1977:31–33) skriver att visorna var som flest och grövst i manliga sällskap som 

sjöfarten, militären och skogshuggarna. Här var det vanligt att hitta på nya texter till arbetet och 

marscherna och det var inte ovanligt att arbetsledarna uppmuntrade till grova och oanständiga 

texter. Även Lantz (1984:32–44) beskriver kortfattat hur grövre texter existerade i dessa 

sammanhang. Hon citerar Olof Olsson i Sång under segel 1935 som beskriver hur 

sjömansvisorna kunde dra till sig publik i hamnarna. Han berättar att ” [det stod] damer med 

parasoll tätt, tätt, fast ibland visorna voro rätt så finurliga” (a.a. s. 32).  Det var även vanligt att 

sjunga om ’en flicka i varje hamn’, ett motiv som Lantz inte utvecklar mer än så. Om soldatlivet 

nämns också fulvisan, hur marschtexter och texter som tillsattes dygnets trumpetsignaler kunde 

vara obscena och grovkorniga. Trumpetsignaler gick även att höra på herrgårdar där 

tjänstefolket såg till att tillgodose signalerna med osedliga texter. Lantz nämner dock här att 

texterna i det uteslutande manskollektivet inom militären troligtvis var grövre. Även grupper 

med uteslutande kvinnor hade sina osedliga visor, berättar Anderberg, af Klintberg och 

Mattsson (1977:33). Gifta kvinnor hade råd att sjunga om sexuella ämnen utan att utsätta sig 

för skam. Här speglas gruppen i visornas innehåll som gärna handlar om makars otillräcklighet. 

Vad som varit tabubelagt, oanständigt eller humoristiskt har ändrats över tid. Danielson och 

Ramsten (2017:8–9) nämner kiss-och-bajshumor och lyteskomik, skämt om personer som 

avviker i utseende eller beteende, som ämnen som roat oss förr men som idag har svårt att vinna 

publik. Andra ämnen som roade förr var otrogna hustrur (men inte makar) och flickor som efter 

att de förlorat sin mödom lämnas. 

I Espelands (2011:33–35) artikel om variation i funktionsdominerande visor berättar han om 

vikten av humor även där. Även om den rytmiska funktionen står i centrum är en humoristisk 

text uppskattad och Espeland nämner bland annat sex som ett omtyckt ämne. Detta särskilt då 

till exempel en sjömansvisa kunde behöva hålla på länge och arbetarna uppskattade en 

underhållande text framför trallar och upprepningar. 

4 Material och metod 

Jag inleder kapitlet Material och metod med att under 4.1 Urval av fulvisor gå igenom min 

process för urvalet av visor och fortsätter med att presentera mitt material under 4.2 Visorna – 

en översikt. I kapitlet 4.3 Visornas byggstenar går jag sedan igenom min metod och process för 
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att hitta byggstenar i materialet. I det sista kapitlet 4.4 Genreanalys förklarar jag den 

genreanalys jag använder mig av. 

4.1 Urval av fulvisor 

Det finns flera sätt att samla in visor på. Det går att spela in dem i det sammanhang de sjungs i 

och man kan gå direkt till arkiven och leta upp visor som finns nedtecknade. Här har jag gjort 

ett mellanting. Urvalet för fulvisor har styrts av vilka visor som sjöngs under en timme på en 

ful visstuga (en sammankomst för att sjunga visor) hösten 2021. Detta urval gjordes för att vara 

säker på att de visor som undersöks faktiskt är i bruk och inte bara skrivits ner för att arkiveras 

utan någon tillhörande muntlig användning. Det innebär att den del av fulvisorna som klart 

ingått i gruppen men som fallit ur tiden, som sånger om exkrementer och våldtäkt, inte 

representeras. Dessutom bestod gruppen av ett blandat sällskap med både kvinnor och män 

varav många var främlingar för varandra. Även det kan styra vilka visor som togs upp, om man 

till exempel väljer bort visor som driver lite väl mycket med det motsatta könet. Efter detta har 

visorna letats fram i Svenskt Visarkiv och i Fula Visboken (Anderberg, af Klintberg, Mattsson 

1977). Visorna i materialet är därför inte alltid identiska med vad som sjöngs på visstugan. Det 

går inte att undvika denna divergens. Materialet som har samlats in är så nära det som sjöngs 

som möjligt. 

Totalt består materialet av 21 visor. Till detta läggs varianter på samma visa till. Åtta visor 

representeras av två till fyra varianter med större och mindre skillnader sinsemellan. För att 

räknas som variant kan det räcka att de kommer från olika källor. All stavning har bevarats från 

källmaterialet. 

4.2 Visorna – en översikt 

De 21 visorna representeras nedan med titel samt dess första rad. Alla visor har inte någon titel. 

I dessa fall är en titel uppfunnen och skriven i kursiv stil. För visorna med varianter har samma 

titel valts med en extra numrering. I dessa fall kan titeln i enstaka fall vara starkt frånkopplad 

sitt innehåll. Visorna kan dessutom ha en titel i källmaterialet men representeras ändå av en 

annan titel för att tydligt kopplas ihop med sina varianter. I så fall skrivs originaltiteln inom 

parentes. I tablå 4.1 presenteras visor där endast en variant är med. Sedan visas de åtta visor 

som består av två eller fler varianter i tablå 4.2–4.9. 
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Tablå 1 Fulvisor utan varianter 

Titel Första rad Källa 

Den gråtande drängen Drängen han satt i trappa å grät Fula visboken 

Domprosten, vallpojken 

och mamsellen 

Vår domprost han har en sån stor en, en, en, Svenskt visarkiv 

Du ligger så illa nu Du ligger så illa nu, du ligger mig inte i lag Svenskt visarkiv 

Flickan och svinet Det var en gång en flicka som red uppå ett svin Svenskt visarkiv 

Här kommer du igen 

min ljuvaste vän 

Här kommer du igen min ljuvaste vän Svenskt visarkiv 

Ja, jag tror, ja, jag tror Ja, jag tror, ja, jag tror jag mödomen mist Fula visboken 

Lilla Lotta Var inte ledsen du lilla Lotta Svenskt visarkiv 

Luktar så illa om 

fingrarna 

Ty jag vill aldrig mer uppå kissemurra ta för de 

luktar så illa om fingrarna 

Svenskt visarkiv 

Lurvatufsa Kärringa hon klippte lurvatufsa sin Svenskt visarkiv 

När jag dansade 

brudlåten 

När jag dansade brudlåten hände mig en stor skam Svenskt visarkiv 

Schottis från östra 

Torsås 

Tåla de Janne! Tåla de Janne! Så ska du få dä du ba 

me om :|| 

Svenskt visarkiv 

Skomakaren han satt i 

vrån 

Skomakaren han satt i vrån i kammaren, i 

kammaren. 

Fula visboken 

Soldatvisa från Axevalla 

hed 

Axvallsjäntorna de är så kåta, för hej för dångeli, 

dångelej. 

Fula visboken 

 

Tablå 2 Fulvisa Gud nåde mig arma flicka med varianter 

Titel Första rad Källa 

Gud nåde mig 

arma flicka:1 

Gu nåda me arma flecka, min mödom haver ja me-a-me-

a-mest 

Fula visboken 

Gud nåde mig 

arma flicka:2 

Gud nåde mig arma flicka, min mödom har jag mist Svenskt visarkiv 

Gud nåde mig 

arma flicka:3 

Gu nåda me arma flecka, min mödom den hafver ja me a 

me a mest 

Svenskt visarkiv 

Gud nåde mig 

arma flicka:4 

(Min mödom har 

ja mist) 

Min mödom har ja mist ja, ja jag vandrat uti skogen Svenskt visarkiv 

 

Tablå 3 Fulvisa Går i vågor med varianter 

Titel Första rad Källa 

Går i vågor:1 Tänk att få sätta dit an kuken i halva skitan Svenskt visarkiv 

Går i vågor:2 Skönt är att gunga på blånande oceaner Svenskt visarkiv 

Går i vågor:3 Det var så skönt att få klämma dit en. Pungen och hela skitan. Svenskt visarkiv 

 

Tablå 4 Fulvisa Ja vet en flicka fin med varianter 

Titel Första rad Källa 

Ja vet en flicka fin:1 Ja vet en flicka fin, läser snällt latin Fula visboken 

Ja vet en flicka fin:2 Ja vet en flicka fin, läser snällt latin Svenskt visarkiv 
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Tablå 5 Fulvisa Luder madame med varianter 

Titel Första rad Källa 

Luder madame:1 Tjo pippa litta luden madam, tallskogen brann i 

Ångermanland 

Svenskt visarkiv 

Luder madame:2 Hej fitte spitte lude madam här dansar jag med 

kärringa ibland  

Svenskt visarkiv 

Luder madame:3 Tjo Spitti fitti Luder madame, så sjunger man om 

kärringar iblan' 

Svenskt visarkiv 

Luder madame:4 Tjo Fitta luder Brakskit madame, så säger jag till 

käring fan ibland 

Svenskt visarkiv 

 

Tablå 6 Fulvisa Måndag, tisdag med varianter 

Titel Första rad Källa 

Måndag, tisdag:1 Måndag, tisdag, måndag, tisdag satt hon där å spann Svenskt visarkiv 

Måndag, tisdag:2 Måndag, tisdag, måndag, tisdag kärringa satt och spann Svenskt visarkiv 

Måndag, tisdag:3 Måndag, tisdag, måndag, tisdag kärringen satt och spann Svenskt visarkiv 

 

Tablå 7 Fulvisa När ja va liten å ja va ung med varianter 

Titel Första rad Källa 

När ja va liten å 

ja va ung:1 

När ja va liten å ja va ung, då ville gossarna mig jumpa Fula visboken 

När ja va liten å 

ja va ung:2 

När ja va liten å ja va ung, då ville gossarna mig jumpa Svenskt visarkiv 

När ja va liten å 

ja va ung:3  

En julekväll då kom där in en som sa: Go kväll! Svenskt visarkiv 

När ja va liten å 

ja va ung:4 

En julekväll då kom där in en som sa: Go kväll! Svenskt visarkiv 

 

Tablå 8 Fulvisa Se himmelen klar med varianter 

Titel Första rad Källa 

Se himmelen klar:1 Ja såg himmelen klar, ja såg pricken på far Svenskt visarkiv 

Se himmelen klar:2 Se himmelen gror. Se fitta på mor Svenskt visarkiv 

Se himmelen klar:3 Våra getter och våra bockar, de gnaga barken av trä Svenskt visarkiv 

Se himmelen klar:4 Se himmelen klar, se kuken på far! Fula visboken 
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Tablå 9 Fulvisa Å gubben kom hem med varianter 

Titel Första rad Källa 

Å gubben kom hem:1 Å gubben kom hem å druftjin va han Svenskt visarkiv 

Å Gubben kom hem:2 Gubben kom hem å fuller var han Svenskt visarkiv 

Å Gubben kom hem:3 

(In kommer far) 

In kommer far, full som han var, drämde sin task i 

bordet. 

Fula visboken 

4.3 Visornas byggstenar 

Efter insamlingen av fulvisorna granskade jag materialet och funderade på vilka drag som 

kunde vara intressanta och relevanta. Det ledde fram till dessa fem punkter. 

I första hand sammanfattades visornas innehåll och handling i korta drag. Visorna delades 

sedan upp efter innehåll och ställdes upp i en tabell. Även grova ordval markerades. I steg två 

undersöktes vilket perspektiv som visorna berättades utifrån. Här gjordes uppdelningen ’tredje 

person’, ’första person singular, kvinnligt’, ’första person singular, manligt’, ’första person 

singular, ospecificerat’ samt ’första person plural’. Även resultatet av detta sammanfördes till 

en tabell och presenterades. I tredje ledet skrevs de medverkande karaktärerna ner, uppdelat på 

aktiva och passiva karaktärer. Även aktiva inanimata parter togs med. I steg fyra räknades antal 

textrader i visorna för att se om det fanns samband i visornas längd. Två separata räkningar 

gjordes. Upprepande textrader räknades för sig. Utöver enskilda upprepningar innefattar det 

även trallar (sång utan någon betydelsebärande text, exempelvis ”trallalla”), omkväden och 

refränger. Resterande rader räknades sedan. Dessa kan alltså ses som antalet ”unika” rader och 

innebär i de flesta fall versraderna.  De två delräkningarna lades även ihop till en total summa 

och utifrån dessa beräknades medelvärde och median på antalet rader per visa. Sist undersöktes 

om visorna hade en ”slutkläm”. Det definierar jag som en rad i slutet av versen eller hela visan 

som är oväntad eller står i kontrast till visan i stort på ett skämtsamt sätt. Slutklämmen får gärna 

göra en knorr på historien och/eller ha ett extra fräckt innehåll. Resultatet för huruvida visorna 

hade slutkläm delades upp i ja, slutklämmen är tydlig, nej, ingen slutkläm går att finna samt 

nja, det är möjligt men inte säkert att sista raden kan räknas som slutkläm. Det ambivalenta i 

den sista kategorin kan bero på att en slutkläm skulle kunna framträda med en viss melodi eller 

ett visst sätt att sjunga på, två kategorier som inte går att se i denna undersökning. 

Resultatet av ovanstående undersökningar tillämpades sedan genom genreanalys som 

beskrivs nedan. 
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4.4 Genreanalys 

Den definition av genre som jag använder mig av är lingvistisk snarare än folkloristisk. Mycket 

kortfattat definieras genre av både sammanhang och form. I min analys utgår jag från Karin 

Helgessons metod för genreanalys i Att sälja sig själv - Genrekonventioner i ansökningsbrev 

(2017). Hon utgår i grunden från John M. Swales genreanalys, en metod som tillämpats på en 

rad genrer, exempelvis reklamannonser och ansökningsbrev. Hon kompletterar Swales metod 

med vidare utvecklingar från diverse forskare. Helgesson beskriver den genreanalytiska 

metoden som uppdelad i tre steg som presenteras nedan. 

4.4.1 Det kommunikativa syftet 

Det första steget sätter texten i sitt sammanhang. Vilken funktion har texten, vem vänder den 

sig till, vem skriver och vad är målet. Här kommer Swales begrepp diskursgemenskap in, som 

enligt honom är en central del av genreanalysen och den grupp som bestämmer textens 

kommunikativa syfte (Helgesson 2017:34). 

4.4.2 Textens struktur 

I steg två analyseras textens uppbyggnad och form. Här ingår vad Swales kallar för drag, ett 

”innehållsligt block som återfinns i text efter text inom en genre” (Helgesson 2017:35). Dessa 

kan i sin tur byggas upp av steg. Helgesson skriver att vidare utvecklingar av teorin tillåter att 

vissa drag är obligatoriska och andra endast fakultativa, frivilliga. 

4.4.3 Lexikogrammatik eller retoriska medel 

Sist analyseras själva innehållet i texten och hur det presenteras (den retoriska formen). Här 

ingår ordval, perspektiv, tilltal, meningsbyggnad och andra retoriska medel i text (Helgesson 

2017:35). Detta steg tonar Swales ner men Helgesson fortsätter att se steget som användbart. 

Även i denna uppsats tar innehållet stor plats i att definiera genren och kan inte räknas bort. 
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5 Resultat och analys 

I resultatkapitlet går jag i första kapitlet 5.1 Varianter igenom visorna med varianter i större 

detalj. Sedan presenterar jag under 5.2 Byggstenar de relevanta drag som har kunnat hämtas 

från visorna och analyserar sist detta i kapitlet 5.3 Genreanalys. 

5.1 Varianter 

Här beskrivs de åtta visor som har minst två varianter i materialet. Att just dessa visor har 

varianter behöver inte betyda att de har några särskilda egenskaper jämfört med materialets 

andra fulvisor. Även om flera varianter tyder på en större spridning kan det vara en slump att 

fulvisorna nedan blev mer nedtecknade. Visorna presenteras under varsin rubrik. 

5.1.1 Gud nåde mig arma flicka 

Med fyra varianter presenteras denna visa, med ytterst få skillnader. Variant 1 och 3 är nästintill 

identiska och skiljer sig endast i att Gud nåde mig arma flicka:3 har äldre stavning. Båda är 

dock nedskrivna talspråkligt, därav den annorlunda stavningen flecka för flicka. 

 

Gu nåda me arma flecka, 

min mödom den hafver ja me a me a mest, 

I skogen der ja vandrade, 

han fastnade på ena qvest. – Gud nåde mig arma flicka:3, rad 1–4. 

 

Variant 2 är mycket lik men har en mindre talspråklig stavning och saknar de rytmiska delarna 

”me a me a mest”.  

 

Gu nåde mig arma flicka, 

min mödom har jag mist – Gud nåde mig arma flicka:2, rad 1–2. 

 

Även variant 4 håller kvar likheter, med exakt samma historia som beskrivs. Mönstret för de 

betonade stavelserna skiljer sig något. 
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Min mödom ja mist ja, ja 

Jag vandrat uti skogen 

och hängt den på en kvist – Gud nåde mig arma flicka:4, rad 1–3. 

5.1.2 Går i vågor 

Visan jag här kallar Går i vågor har stora skillnader mellan varianterna. Mönstret för de 

betonade stavelserna är densamma i större delen av visorna. Från det gemensamma mönstret 

kommer den påhittade titeln Går i vågor som en av de få helt gemensamma fraserna. Nedan 

ges de jämförbara raderna. 

 

Tänk att få sätta dit an 

kuken i halva skitan 

arslerna går i vågor på komajas rygg, 

tänk att få stampa takten 

brakskitar-hålla takten – Går i vågor:1, hela visan. 

 

För när som man stoppar dit den, 

tasken och hela skiten  

ryggraden går i vågor och arslet följer med, 

flatlusen klappar takten någonstans i Fittetrakten, 

fittolle sitter i lä på en hemorrojd. – Går i vågor:2, rad 5–9. 

 

Det var så skönt att få klämma dit en. 

Pungen och hela skitan. 

Arselet går i vågor som laxen i Kalixälven. 

Långt ner i fittetrakten står flatlus och stampar takten. 

Fittorna står och myser i skuggan av en hemoröjd. Tjo flöjt. – Går i vågor:3, hela visan. 

 

Det går alltså att se samhörigheten mellan radernas uppbyggnad då de har samma 

betoningsmönster och närliggande handlingar (”kuken i halva skitan” / ” tasken och hela skiten” 

/ ” Pungen och hela skitan”). Ändå går det inte att bortse från variationen mellan texterna. Det 

växlar mellan kuken, tasken och pungen, variant 1 nämner en komaja och både variant 2 och 3 

berättar om flatlöss som stampar takt och hemorrojder. 

Variant 2 har fyra rader som inte verkar motsvaras av något i de andra visorna. 
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Skönt är att gunga på blånande oceaner, 

skönt är att gunga på flickornas runda buk. 

Flickan har lovat att vara mig huld och trogen, 

då blir det fart på min stora, tjocka, röda kuk. – Går i vågor:2, rad 1–4. 

5.1.3 Ja vet en flicka fin 

De två varianter av Ja vet en flicka fin som är med i materialet är textmässigt identiska. Den 

ena är hämtad från Svenskt Visarkiv och den andra från Fula Visboken. Det är möjligt att Fula 

Visbokens variant har använt den från visarkivet som förlaga till boken. Att båda är med här 

beror på att det ändå visar på hur genren lever och brukas vidare. 

5.1.4 Luder madame 

Även Luder madame är en påhittad titel som på bästa sätt sammanfogar dessa fyra spretiga 

varianter. Till att börja med är variant 3 troligtvis skild i melodin då betoningsmönstret som 

övriga varianter har inte passar in i de sista tre raderna. Däremot har de första två raderna stora 

likheter med resterande varianter. 

 

Tjo, Spitti fitti Luder madame 

så sjunger man om kärringar iblann´ – Luder madame:3, rad 1–2. 

 

Även med formuleringsskillnader i de två första raderna har också visorna olika handling. 

Variant 1 och 3 handlar endast om sex, variant 2 har skämtsamma beskrivningar av att ”banka 

på sin kuk” och, om det ska tas bokstavligt, tidelag. Variant 4 fokuserar i stället på onani. Den 

har också en modern handling med sexleksaker. Texten är alltså relativt nyskriven. 

 

Tjo fitta luder Brakskit madame 

så säger jag till käring fan ibland 

sen pippa vi så sänghalmen brann 

och skitspruten slog i taket – Luder madame:1, hela visan. 

 

… satan han trodde tallaskogen brann 

bonden han pippa koa. 

Sen går vi ner till smedfittebruk, 

smedfittebruk, smedfittebruk 
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där står en smed o hammrar på sin kuk 

fan va de luktar illa” – Luder madame:2, rad 3–7. 

 

Bondjävlar runkar kuken för hand  

å stadsborna har maskiner – Luder madame:4, rad 3–4. 

5.1.5 Måndag, tisdag 

Visan Måndag, tisdag representeras av tre varianter som endast skiljer sig i formuleringarna. 

Handlingen är densamma, med en kvinna som under veckan spinner, slår sin man, dricker sig 

full och till sist går i bön i kyrkan. 

 

Måndag, tisdag, måndag, tisdag satt hon där å spann 

På onsda’n å torsda’n så spöa hon sin man 

Fredag, lördag, fredag, lördag söp hon upp hans lön 

men tror ni inte kärringfan på sönda’n gick i bön 

Da di dej dej da… – Måndag, tisdag:1, rad 1–4. 

 

Måndag, tisdag, måndag, tisdag käringa satt och spann. 

Onsdag, torsdag, onsdag, torsdag spöa hon upp sin man. 

Fredag, lördag, fredag, lördag drack hon upp hans lön. 

Men på söndagmorron gick kärringfan i bön. 

Tralla… – Måndag, tisdag:2, rad 1–4. 

5.1.6 När ja va liten å ja va ung 

Denna visa är den enda i materialet vars varianter tydligt kan delas upp i två versioner. 

Handlingen skiljer sig till sin början men blir sedan gemensam. Version 1 och 2 står för den 

ena versionen och Version 3 och 4 för den andra. Det innebär att titeln inte går att finna i variant 

3 och 4 då den är tagen från första raden i den andra versionen. Visan handlar om att skydda 

sin oskuld på ett medvetet osäkert sätt, här ett ”papperslås”. 

 

När ja va liten å ja va ung, 

då ville gossarna mej jumpa. 

Då köpte ja mej ett papperslås 

å satte för min lilla kunta (el. pumpa) – När ja va liten å ja va ung:1, rad 1–4. 



20 
 

 

En julekväll då kom där in en som sa: Go kväll! 

Men ack, ack, ack när far och mor har fått somna. 

Jag köpte mig ett papperslås 

och satte för min lilla hutta – När ja va liten å ja va ung:3, rad 1–4. 

5.1.7 Se himmelen klar 

Se himmelen klar representeras av fyra varianter. Alla handlar om ”mor och fars” könsorgan. 

Varianterna skiljer sig troligtvis i betoningsmönstret och därmed melodi men behåller 

handlingen. Dessutom skiljer sig formuleringarna vilket ibland kan bero på skillnaderna i 

betoning. 

 

Ja såg himmelen klar 

ja såg picken på far 

ja såg musa på mor 

ho va luän å stor – Se himmelen klar:1, hela visan. 

 

Precis som för Går i vågor:2 har även variant 3 av Se himmelen klar några extra rader innan 

med en egen bit handling. 

 

Våra getter och våra bockar, 

De gnaga barken av trä. 

Våra pigor och våra drängar, 

De sätta knä emot knä.” – Se himmelen klar:3, 1–4. 

5.1.8 Å gubben kom hem 

Sist presenteras varianterna till Å gubben kom hem. Här är handlingen konstant med att 

”gubben” eller ”far” kommer hem och slår sin ”task/skruv/kuk” i bordet, varav ”kärringen” 

eller ”mor” blir arg. Som orden för könsorganet visar skiljer sig även dessa varianter i sina 

formuleringar. Variant 1 och 3 är dock två respektive fyra rader längre än variant 2. 

 

Gubben kom hem å fuller va han 

kuken slog han i bol´e 

Kärnga ho satt ve ommen å spann 
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å sa att nu bler dä rolé” – Å gubben kom hem:2, hela visan. 

 

In kommer far, full som han var 

drämde sin task i borde’. 

Efter kom mor, spotta och svor, 

undra va fan han gjorde. 

Ska du förstöra pillevicken din, 

som du ska köra in i fittan min? 

Barnen dom skrek, katten han sket, 

hunden han stod och runka. – Å gubben kom hem:3, hela visan. 

5.2 Byggstenar 

Under detta delkapitel går jag igenom det jag ansett varit relevant och intressant i visorna. Det 

görs i ordningen 5.2.1 Innehåll, 5.2.2 Berättarperspektiv, 5.2.3 Aktiva och passiva karaktärer, 

5.2.4 Textrader och sist 5.2.5 Slutkläm. 

5.2.1 Innehåll 

Sett till innehåll är det minimala skillnader inom varianterna och de representeras därför bara 

en gång av sin typ. Luder madame har dock för stora skillnader och representeras därför två 

gånger. Tre av varianterna har buntats ihop till att handla om sex och en står separat som handlar 

om onani. Det gör att totala antalet visor i tabellen är 22. 

 

Tabell 1 Fulvisornas innehåll uppdelat på sexuella akter, kön och inga kopplingar till erotik. 

 Innehåll Antal 

Kopplat till sexuella akter 

 

Onani 1 

Förlora oskulden 3 

Sex 7 

Att prestera i sex 3 

 Totalt: 14 

Kopplat till kön 

 

Könshår 1 

Könsorgan 2 

Skam 1 

Skämtvisa erotiska associationer 1 

 Totalt:  5 

Ej kopplat till erotik 

 

Kiss och bajs 2 

Oskötsamhet 1 

 Totalt:  3 
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En majoritet, 14, handlar om sexuella handlingar av något slag. Tolv av dessa är direkt om sex. 

En är klart om onani och en sista är oklar om det handlar om onani eller sex mellan två personer. 

Fem visor handlar om personers kön med varierande vinklar. Tillsammans blir detta 19 visor 

med erotiska teman. Kvar är tre visor med andra teman, två som handlar om exkrementer samt 

en sista visa som handlar om en våldsam och oskötsam hustru. Ingen av fulvisorna består av 

enbart känslouttryck utan de behandlar uteslutande kronologiska händelseförlopp. Visorna kan 

ses som en berättarform där historierna är korta och skämtsamma med ovanstående, lite 

förbjudna, ämnen. 

Ordvalen i visorna är även de grova och utan skam. Orden som används för det kvinnliga 

könsorganet är fitta, kunta, kutta, mus, pumpa, hutta, snurribussa, lurvatufsa (könshår), 

kissemurra, fitte-/Fittjetrakten. Listan för de olika manliga könsorgansorden är ungefär lika 

lång, även om orden förekommer oftare i visorna. Kuken och pungen känns igen, men mer 

ovanliga är kanske tasken, pitten, picken, pillevicken, pilljonken, smalingen, skruven, bassen, 

ruling och spjett. Även andra starka ord förekommer, som röv, arsle, fishåle, fan, skit och runka. 

För sex används likväl de direkta orden jumpa, pippa, gunga och ligga som omskrivningar som 

klämma/stoppa dit en, inne å vrider kring, jucka upp å ne och sitta där å jofsa. 

5.2.2 Berättarperspektiv 

Visor med varianter buntas här ihop till sina typer, för att inte dubbletter med samma perspektiv 

ska förvrida resultatet. Precis som i innehållet är Luder madame ett undantag då två varianter 

har ett manligt perspektiv och två är i tredjeperson. Visan representeras därför av två versioner. 

Visan Se himmelen klar har ännu större variation då två varianter står i tredjeperson, en i 

ospecificerad förstaperson och den sista i första person plural. Därför representeras den visan 

tre gånger. Detta medför att det totala antalet visor i tabell 5.1 blir 24.  

 

Tabell 2 Berättarperspektiv i fulvisorna. 

Berättarperspektiv Antal 

Tredje person 9 

Första person singular, kvinnligt 5 

Första person singular, manligt 6 

Första person singular, ospecificerat 2 

Första person plural 2 
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Berättarperspektivet skiljer sig stort mellan visorna. Vanligast är att sjunga från ett 

förstapersonsperspektiv. Däremot skiljer det sig om det är sjunget från ett manligt eller kvinnligt 

perspektiv. I ett fåtal fall är det ett ”vi” eller ett ospecificerat kön som sjunger. 

 

När ja va liten å ja va ung,  

då ville gossarna mej jumpa. – När ja va liten å ja va ung:2, rad 1–2. Första person singular, 

kvinnligt perspektiv. 

 

här dansar jag med kärringa ibland – Luder madame:2, rad 2. Första person singular, manligt 

perspektiv. 

 

Du ligger så illa nu, du ligger mig inte i lag.  

Ligger du inte bättre går jag ifrån dig – Du ligger så illa nu, rad 1–2. Första person singular, 

ospecificerat perspektiv. Du/ni-tilltal förekommer i sju visor i materialet, varav fyra (bland annat 

denna) är riktade till en ospecificerad ”lyssnare”. 

 

Vår domprost han har en så stor en, en, en, 

en så diger en, en, en, en, en, – Domprosten, vallpojken och mamsellen, rad 1–2. Första person 

plural. 

 

Även tredjepersonsperspektiv förekommer i stor utsträckning. Av de olika berättarperspektiven 

är det inget som sticker ut eller dominerar. 

 

Det var en gång en flicka som red uppå ett svin – Flickan och svinet, rad 1. 

Tredjepersonsperspektiv. 

5.2.3 Aktiva och passiva karaktärer 

Typen av aktiva och passiva karaktärer är spridd och oenhetlig. De varierar i kön, ålder, yrke 

och huruvida de är animata eller inanimata. 

Bondjävlar runkar kuken för hand  

å stadsborna har maskiner – Luder madame:1, rad 3–4. Aktiva manliga karaktärer. 

Hon sket en jäkla hög,  

lade på en drög,  
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förde ut till lilla grisen – Ja vet en flicka fin:1, rad 8–10. Aktiv kvinnlig karaktär (hon) samt passiv 

karaktär (grisen). 

Se himmelen klar, se kuken på far!  

Han jäser, han fräser som färsköl i kar. 

Se himmel och jord, se kutta på mor! 

Ho grinar, ho flinar som vargen mot sol. – Se himmelen klar:4, hela visan. Aktiva inanimata 

karaktärer (kuken, kutta) samt passiva manliga och kvinnliga karaktärer (far, mor). 

5.2.4 Textrader 

I tablå 10 presenteras en översikt över alla visor med deras vislängd. Textraderna delas upp 

efter antal upprepande rader och resterande antal, ”unika” rader. Längst ner sammanställs dessa 

rader till en totalsumma. 
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Tablå 10 Antal textrader i samtliga visor. 

Titel Antal ”unika” 

rader 

Antal upprepande 

rader 

Den gråtande drängen 28 28 

Domprosten, vallpojken och mamsellen 24 6 

Du ligger så illa nu 4 0 

Flickan och svinet 18 0 

Här kommer du igen min ljuvaste vän 8 0 

Ja, jag tror, ja, jag tror 5 2 

Lilla Lotta 4 0 

Luktar så illa om fingrarna 4 0 

Lurvatufsa 6 0 

När jag dansade brudlåten 2 0 

Schottis från östra Torsås 3 5 

Skomakaren han satt i vrån 7 0 

Soldatvisa från Axevalla hed 5 3 

Gud nåde mig arma flicka:1 8 8 

Gud nåde mig arma flicka:2 8 0 

Gud nåde mig arma flicka:3 8 8 

Gud nåde mig arma flicka:4 (Min mödom har ja mist) 7 0 

Går i vågor:1 5 0 

Går i vågor:2 9 0 

Går i vågor:3 5 0 

Ja vet en flicka fin:1 9 15 

Ja vet en flicka fin:2 9 15 

Luder madame:1 4 0 

Luder madame:2 7 0 

Luder madame:3 5 0 

Luder madame:4 4 0 

Måndag, tisdag:1 4 4 

Måndag, tisdag:2 4 4 

Måndag, tisdag:3 4 4 

När ja va liten å ja va ung:1 8 0 

När ja va liten å ja va ung:2 8 0 

När ja va liten å ja va ung:3  8 0 

När ja va liten å ja va ung:4 8 0 

Se himmelen klar:1 8 0 

Se himmelen klar:2 4 0 

Se himmelen klar:3 8 0 

Se himmelen klar:4 6 0 

Å gubben kom hem:1 6 2 

Å Gubben kom hem:2 4 0 

Å Gubben kom hem:3 (In kommer far) 8 0 

Totalt 294 104 
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I tabell 3 nedan används den totala summan från tablå 10 för att räkna ut medelvärde och median 

för antal textrader i en fulvisa. Eftersom uträkningen baseras på tablå 10 är alla varianter 

representerade. Beräkningarna visas för antalet ”unika” textrader, antal upprepande rader samt 

dessa två adderade till den totala summan. 

 

Tabell 3 Medelvärde och median för antal textrader per visa. 

Del av visan Medelvärde 

(rader/visa) 

Median 

”Unika” textrader 7,35 6,5 

Upprepande textrader 2,6 0 

Totalt 9,95 6,5 

 

Det första som kan noteras är att medianen för de upprepade textraderna är noll. Det innebär att 

de flesta visor inte upprepar sig, varken med trallar, omkväden, refränger eller radupprepningar. 

Det är också därifrån som den största skillnaden mellan det totala medelvärdet och medianen 

kommer ifrån. Alltså står upprepningar för en stor del av förlängningarna av visorna. 

Skillnaden mellan medelvärdet och medianen i det totala antalet versrader är på drygt tre 

textrader. Det beror troligtvis på en kombination av ett fåtal fulvisor med extra många ”unika” 

rader samt ökningen på 2,6 rader som de upprepande textraderna bidrar med. Detta går även att 

se i materialet. Endast sju visor består av mer än tio textrader och sex av dem har någon typ av 

upprepning. Av de sex har fyra visor färre än tio ”unika” rader. De två varianterna av Ja vet en 

flicka fin består av nio ”unika” textrader och 15 upprepande rader. Trallen i två varianter av Gu 

nåde mig arma flicka gör att varianterna går från åtta till 16 totala textrader. Kvar är tre visor, 

Flickan och Svinet på 18 textrader, Domprosten vallpojken och mamsellen på 30 textrader varav 

sex rader består av refränger samt Den gråtande drängen på 56 textrader. Den gråtande 

drängen är den enda balladen i materialet och har därför omkväde till varje vers. Omkvädet står 

för hälften av visans textrader, hela 28 upprepande rader. Resterande visor består av två till nio 

textrader, med den kortaste på endast 15 ord: 

 

När jag dansade brudlåten hände mig en stor skam. Böxlucka sprack sönder, pilljonken kom fram! – 

När jag dansade brudlåten, hela visan. 

  

Även de olika upprepningarna bör nämnas. 13 visor och varianter i materialet har nedskrivet 

upprepningar av olika slag. Trallarna är vanligast och innebär att man sjunger utan någon 

egentlig text. De går att se i fyra visor, eller sju när varianter räknas med.  
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Axvallsjäntorna de är så kåta 

för hej för dångeli å dångelej. 

Emellan benen går de ständigt våta 

för hej för dångeli å dångelej.” – Soldatvisa från Axevalla hed, rad 1–4. 

 

Det tydligaste exemplet av en upprepning av textrader går att se i Schottis från östra Torsås, 

där en vers består av två textrader som upprepas. 

 

Tåla de Janne! Tåla de Janne! Så ska du få dä du ba me om 

Tåla de Janne! Tåla de Janne! Så ska du få dä du ba me om 

Hela mitt hjärta å halva min själ, dä ska du få fö du dansa så väl 

Hela mitt hjärta å halva min själ, dä ska du få fö du dansa så väl – Schottis från östra Torsås, rad 1–

4. 

 

Sist finns även enstaka exempel på omkväde och refräng. Den gråtande drängen har som 

tidigare nämnt ett typiskt omkväde. Utöver det är det Domprosten, vallpojken och mamsellen 

och Ja vet en flicka fin som innehåller en refräng. 

 

Drängen han satt i trappa å grät, 

grät gjorde han så svåra. 

[…] 

gråt sedan aldrig mera! – Den gråtande drängen. Omkväde. 

 

Inte springer ja men sakta går ja 

till den flickan med de tjocka låra. 

uti kammaren 

i den varma säng 

till den vackra flickan går ja – Ja vet en flicka fin. Refräng. 

5.2.5 Slutkläm 

Min definition av en slutkläm innebär en rad i slutet av versen eller hela visan som är oväntad 

eller ställs i kontrast till tidigare händelser i visan. Det görs på ett skämtsamt sätt och raden 

sjungs gärna med lite extra kraft och humor. Huruvida en visa har en slutkläm beror alltså dels 

på sitt innehåll men främst på kontrasten inom visan, vilket gör att raderna innan måste 

presenteras tillsammans med slutklämmen. Visorna delas upp i tre kategorier, ja, nej och nja, 
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efter frågan ”Har fulvisan en slutkläm?”. Ett exempel på en visa i kategorin ja är Ja vet en flicka 

fin (båda varianter) vars verser avslutas med en slutkläm. 

 

Ja vet en flicka fin,  

läser snällt latin,  

men hon skiter uti spisen – Ja vet en flicka fin (båda varianter), rad 1–3. 

 

En visa utan slutkläm kan se ut som i Domprosten, vallpojken och mamsellen. Visan är klart 

skämtsam men det går inte att se någon särskild kontrasterande, oväntad eller extra skämtsam 

rad i slutet av versen eller refrängen. 

 

Vår domprost han har en så stor en, en, en, 

en så diger en, en, en, en, en, 

att ingen det finns i hela vårt land 

som har en så stor en som han. 

Det stora, som vi nu sade,  

att våran domprost han hade, 

det är hans stora domarebok, 

med vilken han kan göra hela världen klok. 

Ja, det var det fula som flickorna tänkte. 

Aj, det var det vackra jag nämnte. – Domprosten, vallpojken och mamsellen, vers 1. De två sista 

raderna är visans refräng som återkommer i vers två och tre. 

 

Sist är det ett antal visor som har antydan till slutkläm men det går inte att säkert benämna raden 

det. Ett exempel på det är Se himmelen klar:1, vars sista rad nog kommer med ny information 

men känns varken kontrasterande, oväntad eller särskilt skämtsam. Det är dock möjligt att 

fulvisan med rätt melodi eller sångsätt kan forma sista raden till en slutkläm. 
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Ja såg himmelen klar 

ja såg picken på far 

ja såg musa på mor 

ho va luän å stor” – Se himmelen klar:1, hela visan. 

 

I beräkningen över vilka visor som har, inte har eller kanske har slutkläm är alla varianter 

medräknade då de kan skilja sig i uppbyggnaden av berättelsen. 

 

Tabell 4 Slutkläm i fulvisorna 

Slutkläm? 
Antal 

Ja 24 

Nej 5 

Nja/oklart 11 

 

En övervägande del har en slutkläm eller en antydan till slutkläm och endast fem visor saknar 

det. Det går inte att finna ett samband mellan dessa avvikande resultat. De varierar i både längd 

och handling. Däremot bör nämnas att Går i vågor:1 i källmaterialet är nedskriven på en lapp 

där fortsättningen på visan verkar vara överstruken. Därför kan visan ha förlorat sin slutkläm.  

Mellan själva slutklämmarna går det inte heller att finna samband utan funktionen i 

slutklämmen framträder i sitt sammanhang. 

 

När ja va liten å ja va ung, 

då ville gossarna mej jumpa. 

Då köpte ja mej ett papperslås 

å satte för min lilla kunta (el. pumpa) 

Å östanväder å nordanvind 

å låse sönder å picken in. 

Nu e han inne å vrider kring 

å låt en sitta där te torsda. – När ja va liten å ja va ung:2, hela visan. Slutklämmen bildas av 

kontrasten i fulvisan, att berättaren försökt skydda sin oskuld men i sista raden ändrar sig tvärt. 
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5.3 Genreanalys 

I min analys tillämpar jag den på Swales baserade modellen för genreanalys. 

5.3.1 Det kommunikativa syftet 

Mitt material har i första hand valts ut efter sitt sammanhang. Den fulvisestuga där de sjöngs 

var menat som en träff där en grupp sitter ner och sjunger fula visor tillsammans. Dessa fulvisors 

diskursgemenskap är därför den gemensamt sjungande och lyssnande gruppen. Även om 

materialet har anpassats efter vad som kunnat hittas kan man ändå dra slutsatsen att den levande 

fulvisan därför har funktionen och målet att roa i grupp. 

Vem fulvisan riktar sig till i sitt innehåll är inte särskilt specificerat idag. Visorna i materialet 

har olika berättarperspektiv och handlingar som ibland kan tänkas rikta sig till kvinnor och 

ibland till män. Inte heller går det att se någon inriktning till en särskild samhällsklass eller ett 

yrke. Fulvisan riktar sig alltså helt enkelt till de som vill roas i stunden. Idag kan det främst 

handla om personer som annars också är intresserade av folkvisor och folkmusik. 

 

Ty jag vill aldrig mer uppå kissemurra ta 

för de luktar så illa om fingrarna 

tar man lite brevé tar man fishåle me 

å då luktar de sju gånger jävligare – Luktar så illa om fingrarna, hela visan. Manligt perspektiv och 

därmed troligtvis riktat till män. 

 

Min mödom ja mist ja, ja 

Jag vandrat uti skogen 

och hängt den på en kvist – Gud nåde mig arma flicka:4, rad 1–3. Kvinnligt perspektiv. Det kan 

tänkas att visan från början endast sjöngs bland kvinnor. 

5.3.2 Textens struktur 

Jämfört med andra stora folkmusikgenrer har fulvisorna i materialet inte en stark gemensam 

form. Den gemenskap som marschvisorna och balladerna har med sitt typiska tempo eller 

formbundhet går inte att finna här. I stället finns enskilda exempel på fulvisor som tillhör dessa 

andra formbundna vistyper. Den gråtande drängen är en ballad och flera visor som Du ligger 

så illa nu och När ja va liten å ja va ung:3–4 har ett mönster som lämpar sig till dans. 
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Två drag går att urskilja som gemensamma för levande fulvisor. Det handlar om visornas 

längd samt en vanlig slutkläm sist i visan. 

Den totala medianen av visornas längd ligger på 6,5 textrader. Medelvärdet är högre på 

knappt tio rader per visa. Skillnaden beror på ett fåtal visor med en kombination av ett stort 

antal upprepande textrader samt ett märkbart högre totalt antal textrader. Bland annat kan tre 

extra långa visor pekas ut, Flickan och Svinet på totalt 18 textrader, Domprosten, vallpojken 

och mamsellen med 30 textrader och Den gråtande drängen, en ballad med 56 rader. Att 

majoriteten av visorna håller sig så pass korta kan ha att göra med sammanhanget där de lever 

idag. Samlas man för att sjunga och lära sig visor i grupp vill man kunna lära sig visorna efter 

att ha sjungit igenom dem två gånger. Alltför långa visor blir långtråkiga när det blir svårt att 

hänga med. Den separata undersökningen av upprepningar visar att dessa inte är särskilt 

vanliga, även om det skulle kunna underlätta inlärning. Både trall och upprepningar i text 

förekommer dock i lite under hälften av fulvisorna.  

En tydlig eller mer otydlig slutkläm går att finna i majoriteten av visorna i materialet. Det 

går inte att urskilja några gemensamma drag inom slutklämmen utanför varianter av samma 

visa. I stället är det gemensamma draget en koppling, ofta en kontrast, till visans föregående 

textrader och historia. Endast fem visor eller varianter saknar slutkläm men har inga andra 

gemensamma faktorer. De slutklämsfattiga visorna består av fyra, fem, åtta eller 30 textrader 

och har olika handling. Dessutom kan det finnas varianter till dessa visor som har en slutkläm. 

En möjlig teori är att några av visorna skulle kunna vara ofullständiga, som troligtvis gäller för 

Går i vågor:1 vars sista rader verkar ha strukits över. 

 

Var inte ledsen, du lilla Lotta, 

du ska få sova hos mig i natt. 

Men det är det värsta, jag har ingen potta 

så du får pinka i min gamla hatt. – Lilla Lotta, hela visan. 

 

[…] Ska du förstöra pillevicken din, 

som du ska köra in i fittan min? 

Barnen dom skrek, katten han sket, 

hunden han stod och runka. – Å gubben kom hem:3, rad 4–8. 
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Måndag, tisdag, måndag, tisdag kärringen satt och spann 

onsdag, torsdag, onsdag, torsdag spöa hon sin man. 

Fredag, lördag, fredag, lördag söp hon upp sin lön 

men på söndagsmorgonen satt kärringen i bön. – Måndag, tisdag:3, rad 1–4. 

5.5.3 Lexikogrammatik eller retoriska medel 

Innehållet i visorna är karaktäristiskt med tabubelagda ämnen. Även med den sexuella frihet 

vi har idag är det ovanligt att höra folk i vardagen sjunga om sex eller onani. Att 19 av 22 

visor (där Luder madame representeras två gånger) har erotiska teman är ett tydligt tecken på 

vad som karaktäriserar en fulvisa. Dessa är allt som oftast upplagda på ett skämtsamt vis. Det 

får gärna förekomma överdrifter. 

 

Kärringa hon klippte lurvatufsa sin 

Fyra hekto vägde ullen 

Fick hon inte nog till strumpor å sock 

Så tog hon sig i röva, ruska ur en lock 

Då fick hon nog till strumpor å sock 

Å drängen han fick en luva! – Lurvatufsa, hela visan. 

 

Även i ordvalen går det att se en samhörighet mellan visorna. Medan kärleksvisor kan använda 

fina omskrivningar drar sig inte fulvisan från grova ord för sex och kön. Även svordomar går 

att finna i många av visorna. 

 

Tjo fitta luder Brakskit madame 

Så säger jag till käring fan ibland 

Sen pippa vi så sänghalmen brann 

och skitspruten slog i taket – Luder madame:1, hela visan. 

 

Val av berättarperspektiv eller vem i visan som är aktiv eller passiv verkar inte ha någon större 

betydelse för om en visa kan betraktas som en fulvisa. Däremot kan berättarperspektivet styra 

visans handling. Om visan berättas ur ett kvinnligt förstapersonsperspektiv handlar den i större 

utsträckning om att förlora oskulden samt att bli med barn (som en konsekvens av lust). Ett 

manligt perspektiv är mer blandat och har med både sex, kiss och bajs och skammen att råka 

blotta sig. 
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Ja jag tror, ja jag tror att jag mödomen mist 

Och från oskuldens börda blitt kvitt. 

Av din ljuvliga pitt första sticket jag fick 

Och för evigt vid vaggan jag står – Ja jag tror, ja jag tror, rad 1–4. 

 

Ja vet en flicka fin, 

läser snällt latin. 

Men hon skiter uti spisen. 

Inte springer ja men sakta går ja 

till den flickan med de tjocka låra… – Ja vet en flicka fin (båda varianter), rad 1–5. 

6 Diskussion och avslutning 

Genom Swales metod för genreanalys växer det fram en bild av fulvisan som en fristående och 

levande genre idag. Fulvisans funktion idag är att roa en blandad målgrupp med män och 

kvinnor från olika åldrar. Jämfört med andra folkvisegenrer med stark formelbundenhet kan 

fulvisan i första ögonkastet verka spretig. Dock går det att se att fulvisan idag håller sig till en 

rätt kort längd för att kunna läras in snabbt, samt att det på grund av fulvisans skämtsamma 

karaktär allt som oftast finns en slutkläm. Här har min hypotes visat sig vara felaktig eftersom 

jag gissade att variationerna på formen var för stora mellan fulvisorna för att kunna ha en 

samhörighet. Att visorna snarare skulle ha en stark koppling till närliggande genrer gick inte 

heller att se i majoriteten av visorna. Korrekt var däremot samhörigheten mellan visorna i 

handling och ordval. I min hypotes trodde jag att det skulle vara fräckare ordval och förbjudna 

ämnen som skulle vara de starkast identifierbara faktorerna, vilket stämde. Innehållet i fulvisan 

får gärna vara överdriven och behandlar till största delen ämnen som sex, kön och sexualitet, 

gärna med skämtsamma berättelser och skildringar. Dessutom karaktäriseras den av de grova 

språkvalen. 

En annan bidragande faktor till att genren är levande idag är de varianter som går att hitta. 

Espeland (2009) beskrev att fler varianter visar på en muntlig spridning. Därför kan materialets 

åtta visor med varianter visa att fulvisan än idag sprids muntligt och att visorna lever. En annan 

faktor är nyskapade texter. I materialet finns Luder madame:4 som sjunger om ”maskiner”, 

sexleksaker. Troligtvis finns det många fler men chansen att de skickas in till arkiv är antagligen 

minimal. 
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Bondjävlar runkar kuken för hand  

å stadsborna har maskiner – Luder madame:4, rad 3–4. 

 

Även om varianter fortfarande går att hitta har det troligtvis blivit ovanligare med variation i 

form. Det som Espeland (2009) kallar ”funktionsdominerade visor” är ovanligt idag. De yrken 

som förr krävde att arbetarna höll takten och arbetade synkroniserat har i de flesta fall tagits 

över av maskiner. När vikten av takt försvann följde den tillhörande sången med. De visor som 

bevarats sjungs i andra sammanhang där dess ursprungliga funktionsdominerade område har 

tagits över av ett textdominerat. Det inkluderar fulvisor och gör att variationen i form bland 

fulvisor antagligen har minskat. 

Att fulvisorna förr var uppdelade mellan könen har inte levt kvar. Förr sjöngs visorna i 

manskollektiv för sig och bland (gifta) kvinnor för sig. Vi segregerar inte längre könen efter 

arbete och har ett mer sexuellt jämställt samhälle. Det gör att visorna idag måste anpassas efter 

en blandad målgrupp. Alltför mans- eller kvinnokritiska texter kan tänkas sållas ut när man 

väljer vilken visa man vill sjunga för gruppen. Den blandade gruppen speglas i uppsatsens 

vismaterial där det till exempel inte förekommer några större övergrepp mot det motsatta könet. 

Ändå kan man i texterna se att vissa är manskritiska och troligtvis förr sjöngs bland kvinnor, 

och tvärtom. 

 

Skomakaren han satt i vrån […] ’jag ska lära dig att bli lång! Först med hammare och sen med tång.’ 

– Skomakaren han satt i vrån, rad 1, 5–6. 

 

…tror du inte kärringfan på sönda’n gick i bön! – Måndag, tisdag:1, rad 4. 

 

Även humorn skiljer den historiska och dagens fulvisor åt. Det som förr var roligt att skämta 

om, som kiss-och-bajs, otrohet, våld (från mannen) eller visor som fördömer kvinnor som ligger 

runt verkar minska i mängd idag. Vissa ämnen kanske inte anses roliga, som kiss-och-bajs och 

våld, och vissa är svårsmälta i dagens mer feministiska samhälle. I stället kan visor idag gärna 

vara positiva till sex. 

Enligt den genredefinition som jag använder mig av, där genre styrs av sitt sammanhang och 

sin form, kan fulvisan ses som en genre idag. Däremot är det rimligt att den historiska fulvisan 

inte kan sammanfogas på samma sätt. Den historiska fulvisa som Lantz (1984) och Anderberg, 

Af Klintberg och Mattsson (1977) beskriver kallar de inte för en egen genre. Visorna sjöngs i 
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flera olika yrken och sammanhang och bestod snarare av variationer på redan existerande och 

etablerade genrer. Med det varierade textens form. Långa, berättande ballader kunde framföras 

för en aktivt lyssnande publik och en marschvisa, sjömansvisa eller pålarvisa prioriterade att 

hålla takten. Att fulvisan inte kunde anses vara en genre har de kommit fram till med en 

folkloristisk synvinkel där begreppet genre har en något skild betydelse från den lingvistiska, 

kanske med något lägre betoning på sammanhanget. Skulle man ha ett lingvistiskt öga på den 

historiska fulvisan är det dock möjligt att resultatet inte skulle skilja sig, eftersom även 

sammanhangen skilde sig så grovt. Däremot kan det argumenteras att den roande funktionen 

ändå alltid varit utmärkande för de erotiska och skämtsamma visorna, även när det inte varit 

dess första syfte. Som vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka fulvisan som 

genre ur ett folkloristiskt perspektiv. Kanske skulle resultatet bli detsamma, att fulvisan idag 

blivit en så pass tydlig nisch att det kan anses vara en helt egen, levande genre. 
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