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Inledning 

Ulf Peder Olrog är ett namn som få i vår tid tycks känna till. Namn som Carl Michael 

Bellman, Cornelis Vreeswijk och Evert Taube ringer en klocka hos de allra flesta 

medan Olrog tycks vara helt okänd för svenskar som ännu inte fyllt 40 år. Det finns 

väldigt lite skrivet om Olrog som skald och om hans verk, trots att han blev väldigt 

uppmärksammad i sin samtid. 1  

   I akademisk väg finns bara ett tidigare arbete som avhandlar Olrog specifikt och 

det är en B-uppsats skriven vid Linköpings universitet 2000. 2 Den uppsatsen har jag 

tyvärr inte lyckats komma över, men då dess rubrik lyder ”Om subversiva drag hos 

Ulf Peder Olrog” hade den nog bidragit föga till det här arbetet. 

 

Ulf Peder Olrog 

Ulf Peder Thorvalsson Olrog såg världen ljus den 27 februari 1919. Han växte upp i 

Stigtomta i Nyköpings kommun. 1938 var det dags för studentexamen och flytt till 

Uppsala för studier vid universitet. Han skrev in sig vid Södermanland-Nerikes 

nation och kom att bli aktiv i studentlivet vid nationen. 1944 avlade han filosofie 

magisterexamen i litteraturhistoria, med historia, klassisk fornkunskap och nordiska 

språk som sidoämnen.3 1952 var det dags för filosofie licentiatexamen i 

folklivsforskning (etnologi skulle vi säga idag).4 Därefter undervisade han i 

folklivsforskning fram till 1959 vid Uppsala universitet. 

   Han var initiativtagare till och grundare av Svenskt visarkiv (idag statlig 

myndighet) och var dess första chef 1951-1954. Olrog var även initiativtagare till 

Svensktoppen.  

   Hans visor är översatta till såväl norska och danska som till engelska. Olrog och 

den norske författaren Alf Prøysen hade en överenskommelse att ge varandra fria 

händer att översätta varandras texter. Bland dessa av Olrog till svenska översatta Alf 

                                                           

1 Norlén, Håkan, Vi minns Ulf Peder Olrog: vänner berättar för Håkan Norlén, 1986 s. 21, 24 och 29 samt  
Svenson, Sven G., Ulf Peder Olrog i Uppsala: några minnen, s. 23, 28 och 46. 
2 Strand, Karin, ”Lärda referenser och folkliga preferenser”, 2011, s. 18. 
3 Norlén, s. 9. 
4 Egentligen hade han för avsikt att avlägga sin licentiatexamen även den inom litteraturhistoria, men då hans 
ämnesval föll på svenska folkvisan tyckte litteraturprofessorn Anton Blanck inte att det var passande för området 
varvid Olrog växlade över till folklivsforskningen och började om från början, så att säga (Norlén s. 9f). 
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Prøysenverk återfinns bland andra, Teskedsgumman och Mössens julafton (barnvisa). 

Även Thorbjørn Egners Folk och rövare i Kamomilla stad, Klas Klättermus och Karius och 

Baktus är översatta till svenska av Olrog tillsammans med Håkan Norlén. 

   1964 fick han anställning för idéplanering vid Sveriges radios 

underhållningsavdelning. 1971 blev han programchef för samma arbetsgivare. Han 

förblev verksam där fram till sin död. 

   Ulf Peder Olrog valde att själv avsluta sitt liv och hittades drunknad 13 februari 

1972. Orsaken till denna drastiska handling är höljt i dunkel. 

   I uppsatsen kommer Olrog att benämnas skald.5 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att göra en motivanalytisk studie av ett antal Olrogvisor. 

Särskilt de mytologiska dragen kommer att ägnas uppmärksamhet även om 

kopplingar till andra namnkunniga svenska poeter och visförfattare kommer att 

beaktas. 

 

Frågeställningar 

För att förstå en text krävs så gott som alltid någon form av förkunskap. En snabb 

överblick av de olika visorna i Rosenbloms visor skickar signalen att det för full 

förståelse krävs en icke helt obetydlig grad av bildning. Denna signal har varit 

vägledande för frågeställningarna. 

   I följande analys har följande frågeställningar varit aktuella: 

• Vilken berättarteknisk funktion har mytologin? 

• Finns det spår av eller kopplingar till andra namnkunniga poeter och 

visförfattare? 

• Vad bör lyssnaren (eller läsaren) känna till för att texterna ska komma till sin 

rätt? 

 

                                                           

5 Det är min bestämda uppfattning att Ulf Peder Olrog bör kallas skald med hänsyn tagen till hans litterära 
insatser. Jag vill trycka på att en skald är en poet (eller motsv.) som får erkännande för sina verk och som 
uppmärksammas, oaktat om denna uppmärksamhet infaller under den period skalden befinner sig i livet eller ej.  
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Begränsningar 

Olrog är upphovsman till många verk och att studera dem alla låter sig inte göras 

inom ramen för en uppsats som denna. Fokus här hamnar, som nämnts, på mytologi.  

   De texter som är föremål för analys är följande: 

”I Sparta och i Thebe”, ”Jag spelar som Orfeus”, ”Schottis på Valhall” och ”Sodom 

och Gomorra”. 

 

Metod 

Att Ulf Peder Olrog var en bildad man råder det ingen tvekan om. Hans gamla 

vänner Håkan Norlén och Sven G. Svenson vittnar bägge om detta i sina böcker om 

skalden. Likaså är Karin Strand också mycket klar över detta i sin artikel i Noterat 19. 

Alla tre är helt på det klara att denna bildning återspeglas i hans produktion.  

   Mot bakgrund av detta studeras föreliggande texter dels motivanalytiskt och dels 

belyses explicita och implicita intertextuella samband.6 Anders Olsson skriver i sin 

artikel ”Intertextualitet, komparation och reception” i Litteraturvetenskap, en inledning 

att intertextualitet är ”ett fenomen […] och det inbegriper allt från lån och 

anspelningar, formella och stilistiska band, till frändskaper och fiendskaper […].”.7 

Då lån och anspelningar förekommer frekvent hos Olrog är intertextualitet ett för 

uppsatsen relevant begrepp. 

   På sin plats är också att förhålla sig till det som Haettner Olafsson benämner som 

olika huvudgrupper av intertexter. Hon skriver om fyra huvudgrupper där 

grupperna 3 och 4 är av vikt här, nämligen ”kännedom om författarskapet som 

helhet” och ”kännedom om sådana texter som tillhört författarens och hans samtids 

allmänna litterära referensram”.8 Av dessa två huvudgrupper är främst den senare 

som är av vikt för uppsatsen, inte minst på grund av att tre av de fyra texterna 

föremål för analys är skrivna för en tämligen homogen publik: unga uppsaliensiska 

studenter.  

   Kännedom om författarskapets helhet är lite väl magstarkt att åberopa här, men 

likväl är det svårt att inte då och då referera till andra delar av Olrogs gärning. 

                                                           

6 Jfr Olsson, Anders, ”Intertextualitet, komparation och reception”, 2002, s. 60. 
7 Olsson, s. 51. 
8 Haettner Olafsson, Eva, Fridas visor och folkets visor: om parodi hos Birger Sjöberg, 1985, s. 16f. 
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På sina ställen är det i någon mån tal om komparativa aspekter, framförallt då 

skaldens texter gentemot Karlfeldt under rubriken ”Jag spelar som Orfeus” och 

gentemot ”Kvädet om Trym” under ”Schottis på Valhall”. 

 

Om Rosenbloms visor 

Rosenbloms visor utkom i sju delar under perioden 1945 – 1955. Den sjunde delen 

skiljer sig något från de tidigare sex delarna så till vida att den dels är längre, 15 visor 

till skillnad från de övrigas 10 och dels på så vis att alla delens visor inte är 

sammanfogade till en samling vid ett och samma tillfälle; som i sammanhanget 

relevant exempel kan nämnas att den här i uppsatsen analyserade ”Sodom och 

Gomorra”. 

   Vidare utges de sex första delarna i relativt tät följd, i snitt ungefär en om året, 

under perioden 1945-1951 medan den sjunde delen kommer först fyra år efter 

föregående del. 

 

Analys 

 

I Sparta och i Thebe 

”I Sparta och i Thebe” är en glad visa i sex strofer ursprungligen skriven för 

studentsällskapet Juvenalorden 1942 under rubriken ”Kompendium i klassisk 

fornkunskap”. 9 Med modifierad text kom den sedan att tryckas i Samling vid pumpen, 

Rosenbloms visor del 1, 1945. 

  Den har i sin senare version underrubriken ”Med anledning av Rosenbloms alldeles 

ovanligt lyckade tentamen i klassisk fornkunskap”. 10 Alla sex strofer börjar med 

samma textrad, så kallat initialomkväde, ett mycket vanligt grepp hos Olrog (dock i 

den här uppsatsen bara förekommande i just föreliggande visa). 

                                                           

9 Svenson, s. 20. Juvenalorden, Förflugna ord: jubileumsantologi 1907-1977 med decennievisa essayer: tanke, dikt 
och parodi från förr i tiden till alldeles nyss, 1977, s. 114f. 
10 Enligt Svenson hette visan ursprungligen ”I Sparta och i Thebe” med underrubriken ”kompendium i klassisk 
fornkunskap”, enligt Juvenalordens jubileumsbok står dock ”kompendium i klassisk fornkunskap” som titel och 
ett motto mellan titel och noter: ”Endast i J. O. stiger Olympen till dödliga ner”(Svenson, s. 20, Juvenalorden, s. 
115). 
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   Visan handlar om ett bekymmersfritt leverne gudar och människor (och då i 

synnerhet greker) emellan. Skillnaderna mellan gudar och människor är oviktig och 

de festar med varandra som bröder. 11 

   Att de gamla grekerna höll fester sina gudar och gudinnor till ära är inget nytt, men 

att de skulle festa tillsammans med dem är däremot en annan sak. Olrog väljer här att 

sudda ut gränserna mellan gud och dödlig. Redan i första strofen hittar vi 

formuleringen ”[…] kring honom dansar gudar och greker uti i ring, och allt är 

gräsligt gammalt men det gör väl ingenting”12, där det görs klart för lyssnaren att det 

hela rör sig om en fest, även om den sägs pågå i fyra städer, Sparta, Thebe, Korint och 

Aten, samtidigt. Förvisso ligger dessa fyra städer förhållandevis nära varandra, men 

likväl är det knepigt att vara på flera platser samtidigt. 

   I andra strofen träffar vi på Sokrates, en gammal Sokrates närmare bestämt. Strofen 

innehåller inga mytologiska referenser utan förefaller i sin helhet vara en passning 

till det rivaliserande universitetet i Lund. Det heter i texten ”[…] men all den gamla 

visdom som kväljer ur hans mund är säkert mycket större än profeternas i 

Lund.[…]”. Till yttermera visso brukar man räkna Sokrates som Platons lärare eller 

mentor (och Platon i sin tur lärare åt Aristoteles) vilket skulle kunna vara ett drag av 

Olrog i syfte att jämföra moderna tänkare i Lund med någon form av ursprunglig 

filosofi och logiska resonemang, här symboliserat av ett underförstått Uppsala.  Det 

är inte långsökt att tänka sig att passningen till Lund är ett mycket väl medvetet drag 

av Olrog. Att i en sång skriven för ett uppsaliensiskt sällskap ha med ett förlöjligande 

av Lund ett säkert grepp som står sig än idag.  

   I visans tredje strof är vi raskt tillbaka i mytologin igen med ett romantiskt - 

erotiskt tema. Vi får veta i strofens första och andra rad att det i de fyra ovan nämnda 

städerna inte existerade någon ”nutidsskepsis mot Olympens fenomen”. I tredje 

raden föreslår textjaget ”[…] säg vore inte lämpligt som du och jag har ställt att 

dyrka gamla Venus lite mer officiellt […]”.  

   Det hela blir begripligt om man vet att Venus är den romerska motsvarigheten till 

grekernas Afrodite, kärlekens gudinna. Dock är det märkligt att Olrog här väljer det 

romerska namnet och inte det grekiska. Venus får sonen Amor, och Afrodite får 
                                                           

11 Jfr. Linnér, Sture, Homeros, 1985, s. 98, 106 och 108 samt 109f. 
12 Olrog, Ulf Peder, Samling kring Rosenblom, 1982, s. 13. 
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sonen Eros. Eros hade fungerat med versmåttet. Å andra sidan är Eros en gud som i 

vissa lägen välkomnar Afrodite när hon föds ur havsskummet och i andra lägen är 

Afrodites son. Möjligen är det därmed ett drag att ta den romerska Venus och 

förebygga eventuella missförstånd som ett val av namnet Eros skulle kunna medföra.  

  Av detta (att dyrka gamla Venus lite mer officiellt) kan vi dra slutsatsen att textjaget 

vill att hans relation med strofens du inte ska vara något att skämmas över eller 

smyga med. Möjligen handlar det om trolova sig eller ingå äktenskap, eller något så 

enkelt och profant som att umgås på tumanhand en natt allena. 

   I alla händelser så ifrågasätter man inte ett från Olympen kommet beslut. Det 

gudarna vill är det som gäller. Det är förvisso lite motsägelsefullt då vi i första 

strofen får reda på att gudar/gudinnor och människor festar tillsammans och 

därmed, i någon mån, är jämställda, så berättas också i fjärde strofen, se nedan. 

Måhända är det ett putslustigt sätt att beskriva en mans försök att få med sig ett 

damsällskap hem för nattliga aktiviteter.  

   I den fjärde strofen berättas att man i de fyra städerna glömde såväl Iliaden som 

Odyssén med vilket vi förstår att det avser en väsentlig del av deras (skol)bildning. 

Istället ägnade man sig åt dryckenskap med sina gudar, här ser vi ånyo hur gudar 

och dödliga umgås på lika villkor: ”[…] de söp med sina gudar och gudarna med 

dem och Hermes eller Charon hjälpte fulla bröder hem […]”.13 Bröder bör här förstås 

som dels ett drag för att likställa gudar och människor men dels också mot bakgrund 

av visan är skriven för ett ordenssällskap där medlemmarna är bröder med varandra. 

Kort sagt är det alltså både tvetydigt och motsägelsefullt, i någon mån. 

   Vidare får vi reda på att två mytologiska figurer, Hermes och Charon, ledsagar 

alltför druckna festdeltagare hem. Hermes är Olympens budbärare och Charon är 

färjkarlen som skjutsar de döda över floden Styx till dödsriket Hades. Detta skulle 

man kunna tolka som att alla tas om hand, oavsett ställning. Härvidlag är det alltså 

oväsentligt i vilket tillstånd den enskilde befinner sig då festen börjar närma sig sitt 

slut, det finns en ledsagare för alla. Dock har Hermes andra arbetsuppgifter, bland 

annat att han är den som ledsagar de döda ner till Charon och hans för passagerarna 

enkelriktade färjelinje. Det ligger då nära till hands att dra slutsatser i stil med: att vi 

                                                           

13 Olrog s, 13. 
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alla ska dö, att man drack ihjäl sig eller varför inte jämföra med biskop FM Franzéns 

bordsvisa (som ett av många exempel bland dryckesvisor) där vi hittar följande ord 

”[…]så drick och var glad på vår sorgliga jord man glädjer sig aldrig för ofta […]”?14 

Vidare skulle man i och för sig kunna lyfta in Bellman här och dra paralleller till 

”Fredmans sång no 21” vars alla åtta strofer slutar på följande sätt: 

 

Tycker du att graven är för djup 
nåvälan så ta dig då en sup 
ta dig sen 
dito en 
dito två, dito tre 
så dör du nöjdare 

 

Dock har fjärde strofen just inte så mycket att göra med vad som faktiskt händer i 

något av de två episka verken Iliaden och Odyssén. De fyra städerna nämns 

visserligen, men har egentligen inte mycket att göra med själva den egentliga 

handlingen eller verkens huvudfigurer. Förvisso är den i Iliaden bortrövade Helena 

från Sparta och en del av handlingen i Odyssén utspelar sig just där, men då borde 

snarare Troja var en av de fyra städer som Olrog använder som strofernas 

inledningsrad.  

   Slutsatsen att Olrog, snarare än att försöka komprimerat redogöra för flera tusen 

rader episk antik dikt på fyra rader allena, är ute efter att påvisa eller ge sken av 

någon form av tämligen spexig panhellenism ligger nära till hands.  

   Iliaden börjar med ett slag mellan trojaner (med allierade) och greker. Gudarna 

lägger sig i på båda sidor och påverkar utfallet, här är alltså visserligen en massa 

såväl människor som gudar, men de skuttar knappast runt i bekymmersfri dans. 

Tvärtom är det blodigt allvar och intensiv tandagnisslan.  

   Vad gäller just Iliaden och Odyssén finns förvånansvärt lite av verken att finna i 

denna visa, men att Olrog läst dem är det inte tu tal om.  

   Med Charons närvaro är det svårt att, återigen, inte lyfta in Carl Michael Bellman 

som frekvent använder sig av denne.  Det finns ofta en treenighet som vi finner hos 

Bellman, nämligen Döden, Kärleken och Vinet. Hos Bellman ser man dock ofta en 

                                                           

14 Stockholms nations sångbok, 2008 
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motsättning mellan kärleken och vinet (och inte sällan hur det senare ofta tar 

överhanden och ibland till och med omöjliggör kärleken15) som vi inte kan spåra här. 

   Vidare så använder Bellman ofta döden för att beskriva sexuellt klimax, även om 

det inte heller riktigt går att applicera på ”I Sparta och i Thebe”. 16 

   Om döden är det som dominerar fjärde strofen är det pånyttfödelsen som gör det i 

den femte. Aldrig hände det att man led av baksmälla eller kände sig allmänt sjuk 

och klen efter avslutad fest. Likheten med det ständigt återkommande kalaset och 

den varje morgon återuppstådde grisen Särimner i nordisk mytologi ligger nära till 

hands. Kan man använda romerska gudar i stället för deras grekiska motsvarigheter 

är inte steget långt till att dra in ett nordiskt mytologiskt fenomen. Ej heller skulle det 

te sig märkligt i att en studentikos kontext, i vilken man med besked kan påstå att 

visan tillkommit i, bland olika mytologiska figurer. Den så kallade 

igenkänningsfaktorn tycks ha varit överordnad en stringent trohet gentemot den ena 

eller den andra mytologin. 

   Även här kan vi se likheter med Bellman som i ”Fredmans epistel no 36” låter 

romerska Bacchus samsas med den av Stiernhielm påhittade kärleksguden Astrild17 

på raderna efter varandra. Olrogs sätt att blanda de olika mytologiska figurerna är 

mer sublimt än Bellmans här.  

   Hippokrates, som med ”gin, albyl och is” botar dagen efter-syndrom, är förvisso 

inte en mytologisk figur, men likväl en man som går under benämningen 

”läkekonstens fader”.18 Väl han har varit framme med sina medikament är det fritt 

fram för sällskapet att på nytt ställa till med festligheter.  

    Det är smått märkligt dock att Olrog väljer att ha en profan figur som symbol för 

pånyttfödelsen, detta så centrala begrepp i många religioner. Det skulle i och för sig 

kunna vara ett i allra högsta grad medvetet val av Olrog i syfte att klargöra att det 

handlar just om ”klassisk fornkunskap” och inte om ”modern” livsåskådning. Men 

då ter sig det än märkligare att man på nordiskt manér, festerna i Odens salar till 

exempel, sitter i gille med sina gudar och gör det på nytt varje dag.   

                                                           

15 Se t.ex. Fredmans sång no 7, Fredmans epistlar no 21 och 44. 
16 Som lysande exempel på detta nämns Fredmans epistel no 72. 
17 Även om Astrild är en produkt av Stiernhielm och inte av våra tidigare förfäder är det ändå att betrakta som en 
blandning av olika uppsättningar referensramar. 
18 Se t.ex. Hippokrates ed, som länge avlagts av många läkare. 
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   I sista strofen hålls ett slutkapitel. Som tidigare nämnts så var visan ursprungligen 

författad för Juvenalorden och i likhet med många andra ordenssällskap har de 

sammankomster där olika saker firas och avhandlas. Dessa sammankomster kallas 

för kapitel.  

   Att slutkapitlet hålls i ”Hades fackelsken” bör rimligen förstås som att man kommit 

till vägs ände, här är jordelivet, åtminstone för de dödliga, över och man har kommit 

till dödsriket vilket går hand i hand med vad som sägs i fjärde strofen angående 

Hermes och Charons ledsagande av fulla bröder hem, där hem måhända bör stå 

inom citationstecken.  

   Å andra sidan går det tvärtemot femte strofen där man mer eller mindre 

återuppstår dagligen. Fast kanske ska vi förstå femte strofen så att det är just en 

läkare, Hippokrates, och inte en gud som står för pånyttfödelsen. En vanlig dödlig 

läkare har givetvis inga övernaturliga krafter och kan därför bara bota ditt bakrus 

men inte ge dig evigt liv. Förr eller senare står vi öga mot öga med döden. 

   Dock, när de alla står där i Hades fackelsken, så möter de alla Bacchus, för precis 

som Bellman skriver i den ovan citerade ”Fredmans sång no 21” så dör man nöjdare 

med några supar innanför västen. 

 

   Den ursprungliga, för Juvenalorden skriva, texten av visan skiljer sig på flera 

punkter avsevärt från den för allmänheten tryckta. Då Juvenalorden är ett slutet 

sällskap kommer här inte göras några analyser av den text som så uppenbart riktar 

sig till en exklusiv, initierad skara. För att göra en rättvis analys är det författarens 

bestämda uppfattning att kännedom om sällskapets förehavanden är av odiskutabel 

vikt. Sådan kännedom sitter inte författaren på och även om sådan skulle delges vore 

det bara oförskämt att göra denna till allmänt vetande. Originaltexten återfinns i 

bilaga 1.19 

  

                                                           

19 För den som inte kan stilla sin nyfikenhet gällande detta sällskap så står deras minnesbok att finna på Carolina 
Rediviva. 
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Jag spelar som Orfeus 

Även denna visa ingår i Samling vid pumpen, Rosenbloms visor del 1, 1945, och är 

således skriven ungefär samtidigt. Den har underrubriken ”Konstnärlig 

programförklaring av Rosenblom i stil med Karlfeldts ’Min sångmö är icke av 

Pinden, hon är av Pungmakarebo’.”20 

   Visan består av två strofer med vardera 8 rader. Här följer första strofen: 

Jag spelar som Orfeus fast jag är född i Oxlösund 
Mitt Hellas är Björkvik, mitt Hades Lövlund. 
Hans lyra var bra men mitt dragspel är nog lika bra 
Kom hit alla drängar, kom hit hjälp mig dra. 
Se korvgubbens lykta vars fladdrande sken 
Mig minner om månskenet över Aten 
Jag spelar som Orfeus, Apollon ligger nog i lä 
Det gör Calle Jularbo me’!  

 

Rosenbloms (och Olrogs!) hemtrakter i och kring Oxelösund liknas vid Grekland och 

textjaget sig själv med Orfeus och, mer indirekt, i någon mån med både Apollon och 

Calle Jularbo. Med textjaget bör vi läsa Rosenblom. 

   Hela visan innehåller par eller motsatser som ger oss lyssnare tydliga kontraster att 

ställa mot varandra. Textjaget gentemot Orfeus, den förra är dödlig, den senare son 

till en gud och då inte vilken gud som helst dessutom, han är son till Apollon (och 

därmed sonson till självaste Zeus!), konsternas gud.  

   Således lider textjaget av någon form av hybris när han hävdar att han trakterar sitt 

dragspel lika väl som Orfeus sin lyra och bättre än Apollon sitt instrument, 

musicerande gudar som de var till trots, samt att även den erkänt otroligt skicklige 

dragspelaren Calle Jularbo skulle ha mött sin överman. Förresten kan Jularbo tyckas 

vara en märklig referens för en nutida lyssnare, men på 1940-talet rådde med all 

sannolikhet ingen tvekan om vem han var.21 

   Övermodet åsido är ändå de kontraster dessa figurer och platser bildar gentemot 

varandra det intressanta. Hellas och Hades ställs dels mot Björkvik och Lövlund, 

(Grekland ställs mot Sverige, eller snarare Södermanland) men dels också mot 

varandra. Hellas (Grekland) är hem för de levande och Hades är dödsriket, där med 

förlov sagt ingen vill bo. Ställer man då motsatsparet Hellas-Hades mot paret 
                                                           

20 Olrog, s. 30 
21 Carl Jularbo, född Karl Oskar Karlsson, 1893-1966, mycket namnkunnig dragspelare.  
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Björkvik-Lövlund bör då rimligen det senare även ha ett motsatsförhållande 

inneboende, detta torde dock (om vi nu ska läsa in en sådan överhuvudtaget) vara en 

högst subjektiv urvalsprocess från Olrogs sida; i alla händelser har inte några bevis 

för att han hade något särskilt emot Lövlund stått att finna. 

   Vidare, att Apollon ligger i lä kan vara dubbelbottnat; det kan, förutom hans 

instrumentfärdigheter avse hans två dygder. Dessa är enkelt formulerade, men desto 

svårare att leva efter. De lyder: Känn dig själv och var måttfull. Tolkar vi andra 

dygden som att man inte ska drabbas av hybris, det vill säga tvärtemot vad textjaget 

anser om sig själv, är textjaget en syndare i Apollons ögon. Första dygden, att känna 

sig själv, struntar textjaget också i.  

   I första strofens tredje rad hittar vi motsatsparet dragspel och lyra. Vid blott 

”anblicken” kanske inte så motsägelsefullt, men tar man i beaktande att lyran är 

himmelrikets instrument och dragspelet helvetets blir det hela genast mer tydligt.22 

Änglar avbildas ofta med lyror, likaså Apollon och Orfeus. 

   Nästföljande rad kommenderas ”alla drängar” att bistå i dragandet (antagligen är 

det dragspelet som åsyftas). Orphei Drängar är en välrenommerad manskör i 

Uppsala, grundad år 1853 vars namn givetvis inte är en slump. Orphei är den 

latinska genitivformen av Orfeus (om än med äldre stavning med ph istället för f) 

vilket ger vid handen att kören är till Orfeus hörande drängar.  Här degraderas de till 

assisterande musikanter, textjaget knycker drängarna, eller åtminstone uppmanar 

dem att hjälpa honom snarare än Orfeus.  Här handlar det alltså om parodi i flera 

lager; mytologiskt och samtida: Orfeus och Orphei Drängar, precis som det lite 

längre ner i strofen handlar om Apollon och Calle Jularbo.  

   Strofens femte och sjätte rader bjuder även dessa på motsatspar där en profan 

korvgubbes enkla lykta får textjaget att minnas månskenet över Aten. Vi bjuds på två 

bilder där den ena är en gubbe med låda på magen, enkelt upplyst av en lykta (tänk 

fotogenlykta) och den andra en vy där vi tittar upp och ser en fullmåne över Aten. 

Hör man ”månsken över Aten” är det inte svårt att föreställa sig ett i månsken 

badande tempel uppe på Akropolisklippan, detta för Aten så kända landmärke. 

 
                                                           

22 Musikkritikern Sten Broman, 1902-1983, lär ha sagt att det som kännetecknar en gentleman är att han kan spela 
dragspel, men väljer att avstå. 
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Andra strofen ser ut så här: 

Ett fyrspann med pantrar styr in i Näsby gårds allé 
Det är fader Bacchus, stäm upp Evoe. 
Styr fram till estraden med allt ditt mytiska patrask 
Kom hit ska jag bjuda på kaffe med kask 
Sen hör jag silenernas rusiga skrik 
Och gläfset från lanthandlarns brunstiga tik 
Jag spelar som Orfeus fast jag är född i Oxlösund 
För greker i Flen och Lövlund! 

 

De två första raderna berättar om ett fyrspann med pantrar som styr in på en gård. 

Pantern var ett av Dionysos(!) kännetecken (tillsammans med murgröna, vinstock 

och ymnighetshorn). Märkligt dock att Olrog väljer att skriva ”fader Bacchus” när 

”Dionysos” fungerar alldeles utmärkt i metern (som tidigare påpekats under 

föregående analysavsnitt är Bacchus är den romerska motsvarigheten till Dionysos, 

som ibland kallades Bakkos av grekerna). 

   Med Näsby gård avses sannolikt Taxinge-Näsby gård som en gång i tiden varit en 

av de tre största gårdarna i Södermanland. Ytterligare platser med liknande namn 

skulle kunna vara den gård som vi möter i texten, men frågan är om det är av vikt att 

utröna vilket som egentligen avses. Det förefaller visserligen osannolikt att platsen 

skulle vara fiktiv, framförallt mot bakgrunden att både Björkvik och Lövlund, som 

nämnts i första strofen, är ortnamn som förekommer flera gånger i hela 

Södermanland, men vi bör nog i huvudsak se dem som representanter för landskapet 

som sådant. 

   Evoe är ett glädjerop som förkom under fester till Bacchi ära, de så kallade 

bacchanalerna. Kommer Bacchus ska det givetvis ställas till med bacchanal vilket 

framgår i raderna tre och fyra där textjaget erbjuder Bacchus och hans ”mytiska 

patrask” kaffe med kask (med brännvin spetsat kaffe), inte vin trots att Bacchus är 

vinets gud, utan kaffe med kask, så svenskt det kan bli. Ånyo en blandning av det 

mytologiska och det folkliga, höjning och sänkning med textjaget och kaffekask på 

ena sidan och Bacchus och vin på den andra. 

   Raderna fem och sex ställer upp motsatsparet silenerna och lanthandlarens hund. 

Silenerna är mytologiska figurer kopplade till Dionysos och har sitt namn efter 
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Silenos, Dionysos lärare. Silenerna torde alltså vara del av det i tredje raden nämnda 

mytiska patrasket. 

   Mot ”silenernas rusiga skrik” ställs ”gläfset från lanthandlarns brunstiga tik”. 

Lanthandlaren är med all sannolikhet inte någon odödlig i Olympen hemmahörande 

figur och hamnar därför, som ”husse” i skarp kontrast till silenernas herre Bacchus. 

Vidare ställer Olrog det höga mot det låga genom att låta lanthandlarens tik vara 

brunstig. 

   Andra strofens sjunde rad är identisk med första strofens första och sista radens 

slutrim är identiskt med första strofens andra rad: Lövlund.  

   I visans slutrad får vi veta att textjaget spelar för greker i Södermanland. Här bör vi  

ta Olrog (eller Rosenblom) på orden och titta på underrubriken. Olrog (genom 

Rosenblom) gör ingen hemlighet av att han inspirerats av inte bara Erik Axel 

Karlfeldt i allmänhet utan ger oss till och med en specifik dikt.23 Dess sista strof lyder 

så här: 

 

 Till gudarnes gårdar, de sällas, 
 slår diktens sjufärgade bro 
 sitt fäste bland myrtnar i Hellas, 
 bland rönnar i Pungmakarbo 
 

Karlfeldt kopplar visserligen samman Dalarna med Hellas (Grekland), men likheten 

är likväl slående. Karlfeldt verkar mena att dikten kan skapa en bro mellan två till 

synes helt oförenliga platser (eller ting). Kanske ska vi förstå det som en slags 

liknelse mellan dikt och dröm (att bron är just sjufärgad skulle kunna vara därför att 

bron i själva verket är en regnbåge). 

   Mot den karlfeldtska bakgrunden blir Olrogs greker i Flen och Lövlund antingen 

just greker, som på ett ögonblick transporteras från Grekland till Flen och Lövlund, 

eller så är grekerna i sagda södermanländska tätorter lika mycket greker som att det i 

Oxelösund födda textjaget är Orfeus. 

 

                                                           

23 Jfr Olsson, s. 60. 
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Schottis på Valhall 

Visan ingår i Resultat av plöjningstävlan. Rosenbloms visor II från 1945 men finns tryckt 

redan i 1944 års sångbok vid Stockholms nation i Uppsala. Enligt den boken ska 

visan också vara tillägnad nationen.24 

   I alla händelser har den underrubriken : ”Med anledning av Rosenbloms ovanligt 

misslyckade tentamen i fornisländska”. 

   Visan är strukturerad refräng-strof-refräng-strof-refräng. Stroferna är 

förhållandevis korta och refrängerna väsentligt längre. 

   Ursprungligen var visans text alkoholromantiserande och sexuellt anspelande. 

Dock, när det var dags för texten att gå i tryck i Rosenbloms visor gjorde Olrog några 

små ingrepp och helt plötsligt framstod visan som rumsren, se bilaga 1 för bägge 

texterna i respektive helhet. Möjligen fanns från tryckande förlag en rädsla för att 

stöta sig med massan. Olrog själv lär knappast ha initierat ändringarna, enligt 

Svenson gav han just inte alls så mycket tid på att genomarbeta sina texter.25 Eller 

kanske den ursprungligen framfördes på en herrmiddag å nation där auditoriet hade 

lite högre toleransnivå än vad man kunde förvänta sig av allmänheten.  

   Ändrad blev texten i alla fall och i refrängen rör det sig bara om ett ord, nämligen 

att det direkt sexuellt anspelande ”fruktbarhetsrit” hade blivit det betydligt mer 

rumsrena, åtminstone för det otränade ögat (läs örat) ”midvinterrit”, som torde vara 

inget annat än midvinterblotet. Olrog sammanfogar här midsommarriten med 

midvinterblotet. Midsommarriten har betydligt mer sexuellt innehåll då det var en 

fruktbarhetsrit (som det också hette i den ursprungliga texten). 

   I stroferna var ingreppen av något större karaktär och bland annat så fick den 

ursprungliga fornnordiska prägeln i form av allitteration snarare än slutrim stryka på 

foten. Detta säkerligen som en anpassning för en mer slutrimsvan publik. 

 

Raden ”Vred vart väl Ving-Tor” är sånär som på ordet ”väl” ordagrant taget från 

första raden(!) ur ”Kvädet om Trym” i den Poetiska Eddan. Visan i sin helhet följer 

inte kvädet om Trym, men kan väl sägas vara en parodi på densamma. I kvädet om 

Trym vaknar Tor upp och saknar sin hammare, Mjölner. Loke går och hör sig för var 

                                                           

24 Så står även i den år 2008 utgivna sångboken för nationen 
25 Svenson, s. 13. 
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hammaren kan vara och finner då att Trym har den tagit och kommer inte att släppa 

den ifrån sig förrän någon man är villig att gifta bort Freja med honom. Då Tor vill 

att Freja ska gå med på detta protesterar hon och Odin kommer då med förslaget att 

låta Tor ikläda sig brudklädsel och lura Trym. Tor opponerar sig, men går till sist 

med på idén.  

   Olrogs text inleds inte med att Tor vaknar och saknar något, det dyker upp först 

senare. När det väl dyker upp dock så är det supar, inte hammaren (se bilaga 1) han 

saknar, vilket gör honom vred. Uti Frejas sal står balen får vi sedan veta, och vidare 

att Tor, textens du, ska ”opp och hoppa fast Odin har spatt”.  

   Läser vi kvädet om Trym är slutsatsen att textens du uppmanar Tor att den för 

honom förnedrande klädseln till trots se det roliga i det hela och bortse från det 

faktum att allfadern kanske inte riktigt är vid sina sinnens fulla bruk. Textens jag 

utbrister också ”men se där är ju Idun min skatt, min valkyria kom hit” vilket skulle 

kunna syfta just på Tor klädd som brud och inte på den faktiska Idun. När Tor, enligt 

Eddan, kommer till Trym klädd som brud går man till bords och han äter som en 

häst och dricker rikliga mängder öl, ”tre såar”.  Med detta färskt i minne skulle man 

kunna betrakta Olrogs refräng som en dialog mellan Tor, textens du, och textjaget 

som, likt i kvädet om Trym, är icke namngiven. Mot detta talar visserligen att det i 

Olrogs texter är tämligen ovanligt med dialogformen, åtminstone vad det gäller en 

uttalad sådan. 

   Dialogen förs i huvudsak av textjaget som retas med Tor och kallar honom för 

flicka med anledning av klädseln. Tor å sin sida, väl medveten om att han är därtill 

nödd och tvungen, ber om öl att dämpa sin ångest med. 

 

Betraktar vi då refrängen som en dialog skulle det se ut så här: 

Textjag: Opp och hoppa Tor 
               Slå på trumman bror 
               Det är dans här på Valhall i natt. 
               Uti Fröjas sal 
               står vår Asabal, 
               Opp och hoppa fast Odin har spatt. 
Textdu: Slå i mera mjöd. 
               Det får bli min död. 
Textjag: Nej, se där är ju Idun, min skatt 
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               Min valkyria, kom hit 
               till vår midvinterrit. 
               Opp och hoppa på Valhall i natt. 
 
Möjligen skulle man kunna utvidga tanken om ett textjag till att det rör sig om flera, 

som alla finner den i ”brudsvid” klädda Tor mycket skrattretande och därmed inte 

kan låta bli att göra sig lustiga på hans bekostnad. 

   I ordet valkyria ska vi inte enbart läsa in den krigiska sidan utan här framförallt 

den mer erotiska och fruktbarhetsrelaterade sidan. Till exempel finner vi i 

Völsungasagans början hur Oden förser Hrimnirs dotter Ljod med ett äpple (som 

symbol för fruktbarhet) och skickar ut henne för att underlätta familjebildandet för 

kung Rerir och hans hustru. Detta lyckas och de får en son, Völsung. Völsung gifter 

sig sedermera med Ljod och de får tio barn tillsammans.  

   Alltså. Valkyrian som Olrog har i sin text ska förstås som erotiskt laddad, inte 

krigiskt.26 

   Av de 10 namngivna figurerna i den 32 strofer långa dikten i Eddan nämns hälften 

av dem (Tor, Loke, Heimdal, Freja och Odin) hos Olrog. 

   De övriga som nämns vid namn av Olrog tycks vara av birollskaraktär och inte just 

tillföra så mycket till handlingen. Balder och Höder är visserligen bröder, men det 

tillför just inte så mycket till visan. Att Brage och Idun är makar, men mot bakgrund 

av ovanstående är det nog inte den faktiska Idun som åsyftas tycks det vara 

irrelevant för texten.  

   Brage är dock skaldekonstens gud, vilket skulle göra honom till Apollon eller 

Orfeus motsvarighet (se ovan under de två föregående visanalyserna) men inte heller 

det tycks vara hans primära roll i texten. Han är inte där för att representera så 

mycket som att bara vara där. Möjligen skulle det kunna vara så att han är en av de 

som i refrängen driver gäck med Tor. Att Brage med avsikt misstar den kvinnligt 

utsmyckade Tor för sin hustru är onekligen, i sitt sammanhang, ett skojfriskt grepp 

av skalden. Styrker detta gör att det i kvädet tar Trym sin goda tid att klura ut att det 

under brudslöjan återfinns en starkt maskulin Tor och inte den av män erkänt 

mycket vackra Freja. 

                                                           

26 Jfr Völsungasagan s. 27f. 
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   Ytterligare en aspekt som kopplar samman kvädet med visan är den andra versens, 

i bägge versioner av visan, slut när allfader Odin ”kvidde och kvad”. Kvidde är en 

ålderdomlig imperfektform av att kvida. Kvad däremot är släkt med kväde. Det ter 

sig osannolikt att detta skulle vara en slump. Varför Odin klagande gnäller och 

diktar i samma veva är värt att fundera en extra vända på. För långsökt verkar att det 

ska förstås som att han gråter av skratt och i kvädets form (i motsats till prosaiskt) 

retas med Tor. Mer sannolikt förefaller att, i synnerhet om vi tittar i vad som 

försiggår tidigare i versen, han har druckit sig för berusad. Ett tredje sätt att se på det 

är att han är den som är högst i rang på stället och därför den som får avsluta versen 

med att få sista ordet, oavsett om hans promillehalt gör detta till en utmaning för 

honom eller ej. 

   Vidare liknelser med kvädet om Trym är att av dess 32 strofer är de flesta 8 

versrader, några något längre. Bägge verserna i Schottis på Valhall är 8 rader, 

refrängerna något längre. 

   Anmärkningsvärt nog missar Karin Strand i tidigare nämnd artikel helt (eller väljer 

att inte ta upp) kopplingen till kvädet om Trym.  

 

Sodom och Gomorra 

Skriven som revynummer för Kar de Mumma-revyn Vi roar oss kungligt, är 1956. 

Ingår numera formellt i Rosenbloms visor VII, men är tillagd i efterhand. Visan är 

inspelad av bland andra Annalisa Ericsson som i och med detta kommit att bli känd 

som just ”den saltaste bönan i stan”. Den i Rosenbloms visor VII tryckta texten har tre 

strofer men andra strofen skiljer sig i den inspelning som gjorde Ericsson känd. 

   I första Mosebokens artonde kapitel förhandlar Abraham med Gud.  

 

Men folket i Sodom var mycket ont och syndigt inför HERREN. 27 

 

Gud vill förgöra Sodom och Gomorra men Abraham menar att om där finns 50 

gudsfruktiga, ska då inte Herren låta städerna vara. Gud går med på detta men 

Abraham fortsätter att ifrågasätta antalet gudsfruktiga. När Gud och Abraham till 

                                                           

27 Bibeln, 1 Mos 13. 
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sist skiljs åt har Gud lovat att inte förstöra städerna om där kan mönstras tio stycken 

gudsfruktiga. I nittonde kapitlet möter Lot tvenne änglar som av Herren skickats för 

att verkställa förstörelsen. Lot erbjuder dem att härbärgera i hans hus och efter 

mycket övertalning går änglarna med på detta. Inom kort samlas en samling män 

utanför Lots hus och kallar ut honom och avkräver svar på frågan vilka han har tagit 

in i sin härd. De kräver också att få känna dem.28 Lot titulerar då männen sina 

”Bröder” och ber dem att låta gästerna vara i fred och erbjuder istället männen att gå 

lös på hans döttrar! 

   Gud ger, genom de nedsända änglarna, Lot och hans familj en fribiljett ut ur staden 

enär de är gudsfruktiga invånare och utgör därmed en mycket liten minoritet. Dock 

får de sin flykt villkorad; de får inte se tillbaka på städerna under det att Gud förgör 

desamma. Det gör dock Lots hustru och förvandlas därför till en saltstod.  

   Lot och döttrarna flyr till Soar och därifrån upp i bergen och bor i en grotta. Där 

lurar döttrarna Lot att dricka sig kraftigt berusad och under det att han är utslagen 

utnyttjar de honom och blir gravida med honom.  

 

Olrog tar här Bibeln som inspirationskälla snarare än parodiunderlag. 29 Ingenstans i 

denna del av Bibeln får vi veta att Lots hustru (som i den heliga skriften inte ens 

nämns vid namn!) är en synderska. Faktum är att vi inte får veta något alls om henne 

sånär som på att hon följer sin man i flykten men trotsar uppmaningen att inte se 

tillbaka på förstörelsen och därmed förvandlas till en saltstod (Den erotiska 

laddningen i bibeltexten återfinns inte hos Olrog. Att olrogtextens jag är otrogen sin 

man är knappast att jämföra med döttrarnas i bibeln nämnda incest- och 

våldtäktshandlingar gentemot sin far). 

   Här vet en beläst man som Olrog att ta ut svängarna. Någon blasfemi är det inte tal 

om; han väljer en biblisk figur som på sin höjd kan sägas ha en biroll i den heliga 

skriften och gör henne till huvudperson, till textens jag. Textens jag till trots så förblir 

hon namnlös, vilket i och för sig är föga förvånande då visan är skriven i första 

                                                           
28

 Att känna någon i biblisk bemärkelse detsamma som att ha sexuellt umgänge. 
29 Inte alls olikt hur Bellman tar (även han ur första Mosebok) Noas äventyr som grund för Fredmans sång no 35, 
där första strofen är Bibeln trogen, men resterande sju är av skalden uppdiktade. 
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person singularis, det hade tett sig märkligt om en person sjunger om sig själv och då 

använder sitt namn istället för ett pronomen. 

   Vi får redan i visans början veta att hon, textjaget, är otrogen mot sin make, vid 

upprepade och regelbundna tillfällen. Någon ångest för detta lider hon inte av, 

tvärtom upplyses vi om att det ogenerat kommer att fortsätta.  

   Vidare lyser Lots och hustruns barn med sin frånvaro, de nämns inte alls i texten. 

Att svika sina plikter som hustru är en sak, men att svika sina plikter som mor är ett 

duktigt svek, vilket förstärker bilden av textjaget som en syndare (om det nu mot 

förmodan skulle gått lyssnaren förbi).  

   Att vara syndare är som sagt ingenting vårt textjag skäms för, tvärtom. ”Härligt 

men syndigt” heter det i texten. Textjagets publik är hennes jämlikar. ”Bröder och 

systrar” heter det, detta i kontrast till ”rättskaffens folk” som har börjat ”att knorra” 

över att det dyker upp fler och fler nattnöjesetablissemang. Med tanke på att de som 

skulle kunna gå under benämningen rättskaffens folk är lätträknade i staden (de är ju 

trots allt bara maken och döttrarna, i alla fall enligt Bibeln) torde det röra sig om en 

poetisk frihet från skaldens sida.  

   Textjaget kan för den egna kretsen vara öppenhjärtlig; de är dem hon vänder sig 

till. Med all sannolikhet kommer hennes tillkännagivanden inte som någon 

överraskning för publiken (den egna kretsen). För att markera att hon menar allvar 

lägger hon till ”Ja, det gör jag och mer lär det bli, mer lär det bli i nästa vers.” 

   Vidare får vi klart för oss att textjaget har en tämligen god insyn i hur saker och 

ting sköts och inte sköts. Borgmästarens förehavanden är hon väl insatt i och det kan 

vi antingen förstå som att hon har kommit upp sig i smöret eller, och kanske mer 

troligt, att det är allmänt känt. Borgmästaren tycks vara mer av en festarrangör än 

stadsman. De ljumma baden i källaren torde vara referenser av något slag, måhända 

till Bellmans ”Fredmans sång no 41” om Joachim och Susanna, men det förefaller 

långsökt. 

   I andra strofen meddelas vi att det lönar sig att muta sig fram i textjagets värld. 

Entreprenörer vinner upphandlingar (om nu det är ett lämpligt ord i sammanhanget) 

genom mutor och inget annat. Som exempel berättas att stadsportarna är av gips, 
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detta av det enkla skäl att gipsfabrikören (underförstått) genom bestickning fått 

uppdraget. 

   Vidare läggs i öppen dager att det för rådmännen finns möjlighet att roa sig på 

stadsteatern där det återfinns en plaskdamm fylld med såväl vatten som 

balettdansöser och att det på ålderdomshemmet finns alla möjligheter att bedriva 

spel och dobbel under socialvårdens chefsinspektörs överinseende.  

   Om synd i allmänhet kan sägas vara den första strofens tema är det utan tvekan 

korruption som är det centrala begreppet i den andra. 

 

Hon, textjaget, är själv involverad i oegentligheter på samhällsnivå:  

 

Fast jag stod bakom valarrangemangen 
är miss Sodom servitris 
för spelhålan och största restaurangen 
den ägs utav vår stadspolis 

 
Miss Sodom förefaller vara textjaget själv. Trots att hon stått bakom 

valarrangemangen, och därmed gjort sig skyldig till vad vi skulle kunna kalla 

valfusk, så står hon ändå tämligen lottlös och arbetar som servitris. Då ”spelhålan 

och största restaurangen” är i ordningsmaktens regi kan vi sluta oss till att de har 

väsentligt att säga till om i staden. Bara för att textjaget (genom valfusk) blivit miss 

Sodom (som onekligen för tankarna till tävlingar av typen ”Fröken Sverige” eller 

”Miss USA”) ska hon inte tro att hon har något att säga till om. 

   I visans tredje och sista strof är det undergången och likgiltigheten inför denna som 

står som tema. Textjaget konstaterar att ”vi lär ju dansa uppå en vulkan” och att när 

den ”börjar morra” så är hon beredd att med packad väska fly hals över huvud. Hon 

är alltså rörande medveten om att beteendet i städerna förr eller senare kommer att 

gå under. Huruvida detta är något hon fått sig till livs av Guds änglar eller om det 

blott rör sig om en realistisk inställning framgår inte, men det senare förefaller mer 

sannolikt då änglarna inte nämns i texten. Inte Gud heller för den delen. 
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   Även om det i Bibeln inte uttryckligen rör sig om en vulkan som får utbrott är 

Guds förgörande snarlikt: ”lät HERREN svavel och eld regna från himmelen, från 

HERREN, över Sodom och Gomorra”. 30 

   Textjaget inser också att väl vulkanen (Gud) får ett utbrott kommer städerna att 

brinna som ett fnöske och på samma gång är hon på det klara med att det föreligger 

en stor risk att brandkåren inte kommer att dyka upp med orden ”brandkåren har 

säkert ledigt den dan”. Med tanke på att alla tidigare samhällsfunktionärer hon 

berört i sin utläggning är det inte otänkbart att också brandmännen ägnar sig åt 

annat än det de egentligen ska och därmed inte har en chans att få hejd på den 

eldsvåda som väntar.  

   En annan tolkning av en ledig brandkår skulle kunna vara den att det givetvis 

börjar brinna när chansen att värja sig är som minst, alltså när brandkåren är ledig. 

Brandkåren ska i så fall förstås som en liknelse eller bild snarare än fysiska 

brandsoldater. 

   Då visan har ett så tydligt band med Bibeln är det inte långt till Bellman. ”Sodom 

och Gomorra” är, precis som Bellmans Fredmans sånger 35-43 i någon mån en 

bibelparodi. Referenser och kopplingar till flera av dessa bellmansvisor står att finna 

i texten. I ”Fredmans sång no 37” finner vi en ogenerat otrogen Abraham och i 

”Fredmans sång no 38” finner vi en gift kvinna som vill lägra en man annan än sin 

make, denne yngling håller dock på sig. Tydligast är emellertid koppling till 

”Fredmans sång no 36” som handlar om just Lot och hans hustru. Bellman följer 

dock Bibeltexten tämligen troget medan Olrog bara tar avsats i den heliga skriften (se 

not 29, s. 20). I likhet med Bellman (och Bibeln) väljer Olrog att inte namnge 

figurerna i texten. Lot nämns visserligen vid namn, men det gör han i Bibeln också. 

   Lägger man så samman Fredmans sånger 36, 37 och 38 blir likheten med ”Sodom 

och Gomorra” ytterst påtaglig: Bibelkopplingen, Lot och hans hustru och syndigt 

beteende. 

   Bellmankopplingar finns också i bruket av tilltal med ord som bröder och systrar. 

Närmast till hands har vi där Fredmans epistlar no 6 och 9 som bägge inleds med 

                                                           

30 Bibeln, 1 Mos 19. 
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orden ”Käraste bröder, systrar och vänner”. Fler av epistlarna tilltalar sin publik med 

bröder eller systrar redan i inledande rader.31 

 

   Visan slutar med de fyndiga raderna:  

 

”När jag ser tillbaka på Sodom och Gomorra 
då är jag den saltaste bönan i stan”  

 

där uttrycket ”ser tillbaka” är tvetydigt och är en förutsättning för parodin. 

 

Olrog och Bellman 

Det finns i ovanstående texter påvisats en hel del som kopplar samman Bellman med 

Olrog även om Olrog själv hade sökt bagatellisera det hela.32 Bara en så banal sak 

som att båda skalderna använder sig av ett alter ego: Bellman den i högsta grad 

verklige (om än vid tidpunkten för Bellmans skaldande avlidne) Jean Fredman och 

Olrog den i allra högsta grad fiktive Edward Rosenblom. 33 

 

Förvisso har Olrogs visor i likhet med Bellmans dito underrubriker, förklaringar eller 

introduktioner (eller en kombination av dessa), men där Bellmans är mer kortfattade 

och av mer faktapresenterande (dedicerad till X, klingar väl på oboe, till fader Berg 

rörande fiolen etc.) är Olrogs mer anekdotiska om har mer gemensamt med Birger 

Sjöbergs Fridas bok, se avsnitt nedan. 

 

I alla fyra ovan nämnda vistexter finns det en koppling till den namnkunnige 

skalden Carl Michael Bellman. Kopplingen är ibland tydlig, ibland inte. I fallet med 

de två texterna som behandlar antik mytologi (”I Sparta och i Thebe” och ”Jag spelar 

som Orfeus”) är det tydligt. Såväl som Bellman som Olrog kunde sin mytologi, 

därvidlag är det något märkligt att de bägge har så lätt för att byta en grekisk gud 

mot en romersk (eller nordisk) dito, även om kontexten inte riktigt medger detta.  

                                                           

31 Se även epistlarna 5, 10, 17, 24, 35, 59. 67 och 81. 
32 Svenson, s. 38f. 
33 Norlén, s. 26 
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   I ”I Sparta och i Thebe” är det ställt bortom allt rimligt tvivel att det hela utspelar 

sig i Grekland, likväl är Bacchus och Venus, som är romerska gudomar, med på ett 

hörn. På samma sätt gör Bellman i Fredmans sång nummer 12, vars inledande ord är 

”Venus, Minerva, Mars blev de djärva […]”, där det redan i första strofens slut står 

klart att han, textjaget, bjuder in ”hela Olympen […]” (förf. kursivering) till kalas, men 

trots detta är en klar majoritet av nämnda mytologiska figurer just romerska och inte 

grekiska.  

   Kan man sin mytologi är namnbyten av ovan nämnda slag näppeligen en slump 

och än mindre ett misstag. Däremot ligger antagandet att det hela rör sig om 

antingen en så enkel förklaring som en anpassning till metern eller, mer 

publikanpassad som att Bacchus är mer lättidentifierad än Díonysos eller Silenos. 

Måhända sågs gudarnas namn mer som metonymier och exempel på synekdoke än 

som faktiska personreferenser. På samma sätt kan det anses vara ett studentikost sätt 

att förhålla sig till fakta och veta när man kan leka med och byta ut densamma utan 

att fördenskull äventyra lyssnarens förståelse av texten. 

Olrog och Birger Sjöberg 

Som ovan antytts har Olrog, liknelserna med Bellman till trots, också mycket 

gemensamt med Birger Sjöberg, eller snarare, han har med all sannolikhet låtit sig 

inspireras av de båda tidigare skalderna. I Sjöbergs Fridas bok har så gott som alla 

visor en introduktion mellan rubrik och text/noter. Så är fallet även hos Olrog i 

Rosenbloms visor, även om det här i regel rör sig om mer humoristiska formuleringar 

än hos Sjöberg.  

   Vad som verkligen kan sägas förenar Olrog med föregångarna Bellman och Sjöberg 

är att de alla tre är parodiker. Olrog ville vara parodiker, inte spexare eller 

schlagermakare.34  

   Som parodiker är det svårt att lyckas om inte publiken är med på noterna. Haettner 

Olafsson skriver så här: 

 

Att uppmärksamma parodin i Fridas bok och att ge den någon slags 
innebörd fordrar två slags kompetens: den som består i att man känner 

                                                           

34 Svenson, s. 19 och 26. 
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till de imiterade mönstren och den som visar sig i att man kan uppfatta 
parodi och ge denna dimension i en litterär text någon mening.35 

 

Det här skulle lika gärna kunna skrivas om Olrog och om Bellman. Olrog hade i 

början av sin visskrivarkarriär en publik (precis som Bellman) bestående av vänner 

och bekanta varvid det torde ha varit tämligen enkelt att bedöma vad publiken redan 

kände till och att i efterhand förhöra sig om huruvida så var fallet.36 Dock, menar 

Haettner Olafsson, att det därmed inte behöver vara helt kört om man inte är klassikt 

skolad humanist; hon fortsätter: 

 

”Fridas bok kan lätt appellera till en bred, litterärt tämligen osofistikerad 
publik, som kan fängslas av melodiernas sötma, av visornas folkliga och 
klichémässigt enkla idiom, […] normer och värderingar.”37 

 

Även detta gäller i hög grad för Olrog. Man ska förvisso inte döma hunden efter 

håren, men det kan likväl vara vackra hår. 

 

Olrog och Rosenblom 

Även om Edvard Rosenblom har mycket gemensamt med sin skapare Ulf Peder 

Olrog hävdade den senare med kraft ”’Rosenblom är inte jag.’ Han blev alltmer noga 

med detta ju mer tiden gick.”. 38  

 

Olrog lägger ner (mer) tid (än Bellman) på att beskriva och presentera Rosenblom i 

de olika samlingarnas förord. Ibland som Rosenblom själv, ibland som hans 

fordringsägare och ibland under sitt eget namn. Trots att Olrog med emfas menade 

att han och Rosenblom inte var samma person finns många gemensamma drag, eller 

rättare sagt, personalia. De är sånär som på ett år jämngamla, de kommer från 

samma trakter, Rosenblom från Oxelösund, Olrog från Nyköping, de är bägge 

musiker (rundresande i Södermanland) i unga år, de är båda inkallade under kriget 

och kallas under tidigt 1950-tal in igen för att ingå i en form av 

                                                           

35 Haettner Olafsson, s. 414. 
36 Se Lind, Peter, Strunt alt hvad du orerar, s. 4 vad gäller Bellmans tidiga publik 
37 Ibid. 
38 Norlén, s. 28 
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fältunderhållningsförband. I visan ”Överallt valsa de” berättas att man (Rosenblom) 

har spelat lite här och var för än den ena, än den andra publiken; dessa ställen hade 

Olrog själv uppträtt på. 

   Till yttermera visso beskrev Olrog sin egen uppväxt som ”[uppfostrad av] fattiga 

men ärliga föräldrar”, något som också används om Edvard Rosenblom.39 

   I två av texterna föremål för analys finns också en mycket stark länk mellan skalden 

och hans alter ego, nämligen det att underrubrikerna i både ”I Sparta och i Thebe” 

och ”Schottis på Valhall” stämmer rätt bra överens med Olrogs studieresultat; han 

lyckades bra i klassisk fornkunskap och mindre bra (om än med godkänt resultat) i 

fornisländska.40 

   Ergo. Även om skalden själv hävdade att han inte var Rosenblom, är knappast tal 

om vattentäta skott mellan de två. 

 

Avslutande diskussion 

 

Att Ulf Peder Olrog var en bildad man råder det inte tu tal om. Efter att ha studerat 

och analyserat ”I Sparta och i Thebe”, ”Jag spelar som Orfeus”, ”Schottis på Valhall” 

och ”Sodom och Gomorra” är det inte heller att sticka ut hakan att påstå att detta 

bildningsstoff går igen i hans texter. Ej heller är det uppnosigt att hävda att 

intertextualiteten understundom är påtaglig (framförallt i ”Schottis på Valhall”). 

   Med frågeställningarna i uppsatsens början i minne kan följande slutsatser drags: 

   Mytologin fungerar på flera sätt i texterna. Rent berättartekniskt fyller ofta, men 

inte alltid, diverse gudomar en funktion som direkt kan kopplas till deras roll inom 

respektive mytologi. T.ex. står Bacchus för dryckjom i någon form och Venus för 

romantiska och/eller erotiska aktiviteter. När det handlar om de antika mytologierna 

drar sig Olrog inte för att blanda grekiska och romerska gudomar, det finns så att 

säga inte några vattentäta skott mellan den ena och den andra uppsättningen 

gudomar.  

                                                           

39 Svenson, s. 7 och Olrog s. 8 
40 Frestande är också att koppla samman Edvard Rosenblom med Elof Sundin, men Sundin är ett 1960-
talsfenomen varvid sammankopplingen faller på sin egen orimlighet då alla delar av Rosenbloms visor då redan 
var utgivna. Elof Sundin var en fiktiv student som lyckades, genom sina kluriga kursares idoga list och flit, 
avlägga en teologie kandidatexamen trots att han aldrig någonsin existerat. 
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   Härvidlag kan tre slutsatser dras. Den ena är att skalden har valt den gudom som 

flest i hans, till en början begränsade, publik kände till; Bacchus drog till exempel ett 

längre strå än Dionysos. Den andra är att, som ovan antytts, att det är den gudomliga 

funktionen eller rollen som är viktig. Den är överordnad en stringent och konsekvent 

hållning gentemot det ena eller andra systemet. Den tredje, som går hand i hand med 

föregående, är att det inte är metern som styr (se analysen av ”Jag spelar som 

Orfeus”); varför skriva ”fader Bacchus” när ”Dionysos” fungerar lika bra i metern? 

Givetvis för att skalden bedömer det förra namnet vara med gångbart än det senare.  

   Gudomarna är sällan statister. Intressant nog här är att i ”Schottis på Valhall” som i 

och med förhållandet till ”Kvädet om Trym” har den tydligaste kopplingen till 

mytologisk text, tycks dock vissa gudomar vara ren utfyllnad. Med det menas att om 

ett gudanamn byts ut mot ett annat så ändras inte textens innebörd eller handling. 

   De mytologiska inslagen är så pass frekventa att den lyssnare som på ett lite 

djupare plan vill förstå Olrogs skaldande bör vara tämligen beläst. Annars föreligger 

en risk att det mytologiska persongalleriet och dito platserna bara betraktas som 

godtycklig rekvisita och inte som det symbolgalleri det faktiskt är och som i många 

lägen sitter på den nyckelknippa som öppnar porten för relevanta tolkningar av 

Olrogtexter. Att Bacchus kommer på besök innebär en helt annan sak än att Venus 

gör det, men saknas vetskapen om vad dessa gudomar representerar skulle de lika 

gärna kunna bytas ut mot vilka namn som helst. För den mytologiskt bevandrade 

kommer dock detta inte på fråga. 

   Kopplingar till andra namnkunniga svenska skalder finns det gott om hos Olrog. I 

uppsatsen har av tids- och utrymmesskäl bara Carl Michael Bellman, Erik Axel 

Karlfeldt och Birger Sjöberg fått stå som jämförelseobjekt då det i deras fall varit 

tämligen enkelt att lägga likheterna i öppen dager. Med Karlfeldt är det enklast då 

Olrog bokstavligen serverar oss kopplingen i visans, ”Jag spelar som Orfeus”, 

underrubrik.  Visan går inte i samma stil som den karlfeldtska dikt som hänvisas till 

men använder sig väl samma tematiska grepp: att likna det verkliga med något 

avlägset (i såväl tid som rum). På sätt och vis skulle man kunna påstå att visan gör 

dikten lättare att förstå än tvärtom. 
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   Vad avser Carl Michael Bellman ligger kopplingarna och likheterna lite djupare. 

Det finns inte, som med Karlfeldt, några bokstavliga hänvisningar till Bellman i de 

fyra texterna föremål för analys. Däremot återfinns en hel del gemensamma drag 

som är alltför regelbundet förekommande för att det skulle kunna röra sig om 

slumpens skördar. Deras sätt att förehålla sig till antik och fornnordisk mytologi och 

tilltalet bröder och systrar vittnar i allra högsta grad om hur Olrog inspirerats och 

påverkats av Bellman. Vidare använder sig båda av ett alter ego. 

   Olrogs sätt att använda sig av underrubriker av putslustig karaktär ger vid handen 

att han inte bara läst Birger Sjöbergs Fridas bok utan också roats och inspirerats av 

detta. De bägge är också parodiker. För den Sjöbergintresserade rekommenderas 

Haettner Olafssons avhandling om honom som just parodiker. 

   Med all sannolikhet finns det fler namnkunniga som fått tjäna som Olrogs 

inspiratörer i större eller mindre utsträckning. Förhoppningsvis kommer framtida 

forskning att förtälja därom. 

   Avslutningsvis. För den som nu tycker att det studentikosa och akademiska tar 

överhanden i Olrogs texter och därför avfärdar dem som högtravande, citeras här de 

sista raderna ur förordet till Rosenbloms visor III, Tjo och tjim i Balders hage: 

”Rosenblom förklarar själv helt frankt, att hans visor är vad de är nämligen: Tjo och 

tjim och inget annat. Upsala den 2 september 1946. Rosenbloms vänner och gäldenärer”. 

Oaktat vilket eller vilka epitet man vill tillskriva texterna är de artefakter värda 

analys; därför denna uppsats. 
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Åsbrink, Christer, ”Folklig, akademisk, glömd – Olrog”, Upsala Nya Tidning 2010-10- 

03 

Bilaga 1, texter 

 
Jag spelar som Orfeus 
 
Jag spelar som Orfeus fast jag är född i Oxlösund 
Mitt Hellas är Björkvik, mitt Hades Lövlund. 
Hans lyra var bra men mitt dragspel är nog lika bra 
Kom hit alla drängar, kom hit hjälp mig dra. 
Se korvgubbens lykta vars fladdrande sken 
Mig minner om månskenet över Aten 
Jag spelar som Orfeus, Apollon ligger nog i lä 
Det gör Calle Jularbo med! 
 
Ett fyrspann med pantrar styr in i Näsby gårds allé 
Det är fader Bacchus, stäm upp Evoe. 
Styr fram till estraden med allt ditt mytiska patrask 
Kom hit ska  jag bjuda på kaffe med kask 
Sen hör jag silenernas rusiga skrik 
Och gläfset från lanthandlarns brunstiga tik 
Jag spelar som Orfeus fast jag är född i Oxlösund 
För greker i Flen och Lövlund! 
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I Sparta och i Thebe 
 
I Sparta och i Thebe, Korint och i Aten 
där dansar gamle Herakles på stora, krumma ben 
kring honom dansar gudar och greker uti ring 
och allt är gräsligt gammalt men det gör väl ingenting 
 
I Sparta och i Thebe, Korint och i Aten 
där sitter gamle Sokrates uppå en gammal sten 
men all den gamla visdom som kväljer ur hans mund 
är säkert mycket större än profeternas i Lund 
 
I Sparta och i Thebe, Korint och i Aten 
fann ingen nutidsskepsis mot Olympens fenomen 
säg vore inte lämpligt, som du och jag har ställt 
att dyrka gamla Venus lite mer officiellt? 
 
I Sparta och i Thebe, Korint och i Aten 
man glömde Iliaden och man glömde Odyssén 
de söp med sina gudar och gudarna med dem 
och Hermes eller Charon hjälpte fulla bröder hem 
 
I Sparta och i Thebe, Korint och i Aten 
där var man aldrig dagen efter, bakfull, sjuk och klen 
Hippokrates dem bota med gin, albyl och is 
och sen så börja festen om på nytt på samma vis 
 
I Sparta och i Thebe, Korint och i Aten 
vi hålla slutkapitel uti Hades fackelsken 
hos Bacchus och Apollon vi samlas en och en 
I Sparta och i Thebe, i Korint och i Aten 
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I Sparta och i Thebe 
 
I Sparta och i Thebe, Korint och i Aten 
där dansar gamle Herakles på stora, krumma ben 
kring honom dansa gudar och greker uti ring 
och allt är djävligt gammalt men det gör väl ingenting 
 
I Sparta och i Thebe, Korint och i Aten 
där sitter gamle Sokrates uppå en gammal sten 
men all den gamla visdom som kväller ur hans mund 
är säkert mycket större än profeternas i Lund 
 
I Sparta och i Thebe, Korint och i Aten 
fann ingen nutidsskepsis mot Olympens fenomen 
och kanske vore lämpligast som vi nu har det ställt 
att dyrka gamla Venus lite mer officiellt? 
 
I Sparta och i Thebe, Korint och i Aten 
där var dom juvenaler var evigaste en 
Cerberus var Cerberus och Zevs var StM 
och Hermes eller Karon hjälpte fulla bröder hem 
 
I Sparta och i Thebe, Korint och i Aten 
där drack man vin ur krukor av lera eller sten 
De gamla juvenaler de sutto redan då 
omkring sin gamla kopparkittel, fylld med Grönstedts Blå 
 
I Sparta och i Thebe, Korint och i Aten 
vi hålla slutkapitel uti Hadesfacklors sken 
kring Bacchus och Apollon vi samlas en och en 
I Sparta och i Thebe, i Korint och i Aten 
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Schottis på Valhall 
Tryckt version 
 
Opp och hoppa Tor 
Slå på trumman bror 
Det är dans här på Valhall i natt. 
Uti Fröjas sal 
står vår Asabal, 
Opp och hoppa fast Odin har spatt. 
Slå i mera mjöd. 
Det får bli min död. 
Nej, se där är ju Idun, min skatt 
Min valkyria, kom hit 
till min midvinterrit. 
Opp och hoppa på Valhall i natt. 
 
Höder han hade  
hiskelig hicka. 
Balder den bota 
med ingefärsdricka. 
Vred vart väl Ving-Tor 
Vakna och vråla 
Brage bråka 
och Skade hon skrek 
  
Opp och hoppa… 
  

 

Heimdal i hornet 
blåste och brumma 
Loke han låg där 
och lekte och lulla 
Gudarna gorma 
röto och rulla 
Allfader Odin 
kvidde och kvad  
 
Opp och hoppa . . .  
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Schottis på Valhall 
Ursprunglig text 
 
Opp och hoppa Tor 
Slå på trumman bror 
Det är dans här på Valhall i natt. 
Uti Fröjas sal 
står vår Asabal, 
Opp och hoppa fast Odin har spatt. 
Slå i mera mjöd. 
Det får bli min död. 
Nej, se där är ju Idun, min skatt 
Min valkyria, kom hit 
till min fruktsamhetsrit. 
Opp och hoppa på Valhall i natt. 
 
Höder han hade 
maskar i magen. 
Balder dem bota 
med supar stora. 
Vred vart väl Ving-Tor 
suparna sakna 
Brage bråka 
och Skade hon skrek 
  
Opp och hoppa… 
  

 

Heimdal i hornet 
blåste och brumma 
Loke låg där 
i ruset och rulla 
Gudarna gorma 
feta och fulla 
Allfader Odin 
kvidde och kvad  
 
Opp och hoppa . . .  
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Sodom och Gomorra (Den saltaste bönan i stan) 
 
Bröder och systrar i Sodom och Gomorra, 
jag är den saltaste bönan i sta'n. 
Lot är jag gift med, han räknas till dom torra, 
så honom bedrar jag minst en gång om da'n, 
 
Rättskaffens folk dom har börjat på att knorra, 
att nattklubbar startas i varje kvarter. 
Härligt men syndigt i Sodom och Gomorra, 
för mej kan dom gärna få bli många fler. 
I rådhuset har borgmästar'n lokaler, 
där stämningen är minst sagt glad. 
I rådhussalen har han ordnat baler, 
i källar'n har han ljumma bad. 
 
Bröder och systrar i Sodom och Gomorra, 
jag är den saltaste bönan i sta'n. 
Lot är jag gift med, han räknas till dom torra, 
så honom bedrar jag minst en gång om da'n, 
Ja, det gör jag och mer lär det bli, och mer lär det bli i nästa vers 
 
Tjo vad det fifflas i Sodom och Gomorra, 
den som ger mutor blir entreprenör. 
Stadsportar får vi, den södra och den norra, 
byggs utav gips, av en gipsfabrikör. 
Stadens teater har plaskdamm åt baletten, 
där rådmännen skaffar sej spänst och humör. 
I ålderdomshemmet där skötes rouletten, 
utav socialvårdens chefsinspektör. 
Fast jag stod bakom valarrangemangen,  
är miss Sodom servitris. 
För spelhålan och största restaurangen, 
den ägs utav vår stadspolis. 
 
Bröder och systrar i Sodom och Gomorra, 
jag är den saltaste bönan i sta'n. 
Lot är jag gift med, han räknas till dom torra, 
så honom bedrar jag minst en gång om da'n, 
Ja, det gör jag och mer lär det bli, och mer lär det bli i nästa vers 
 
Allt går till en tid här i Sodom och Gomorra, 
och vi lär ju dansa uppå en vulkan. 
Jag vet vad jag gör när vulkanen börjar morra. 
Då tar jag min väska och springer som fan. 
Det brinner i kåken och kåkarna är torra, 
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och brandkåren har säkert ledigt den da'n. 
När jag ser tillbaka på Sodom och Gomorra, 
Då är jag den saltaste bönan i sta'n. 
 
 
 
Andra versen, (som den sjungs av Annalisa Ericsson) 
 
Är du så dum att du skatten ärligt sköter 
går det dig illa min vän kom ihåg 
falskdeklaranter blir hedersledamöter 
här var det fiffel och fuffel och båg 
Pampar och påvar i Sodom och Gomorra 
folkvalda ombud som folket glömt bort 
stadsrevisorer får gärna börja knorra 
för såna personer, de håller vi kort 
och överallt har vi små filialer 
i Eskilstuna vår vänskapsort 
vi gläds åt Stockholms trevna mutskandaler 
var tyst för där sker allt i stort 
 
 
 
 

 


