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Abstract 
Sailor's sea songs and shanties are still popular, even though the ships where they were sung are

long gone. Instead these songs have been relocated into a corpus of folk-songs. This study aims to

show how song-books focused on sea songs and shanties portray the traditional aspects of these

song, with emphasis on musical and textual aspects. Those aspects are largely undescribed vis-á-vis

the history and function behind the songs. To demonstrate this a number of 20th century song-books

have been studied and put in relation to literature regarding sea songs and shanties. This study

shows that sailor's songs in song-books portrays a different image than their traditional counterpart.

That is due to what the authors of the song-books include and what they leave out. This is both

about the choice of the song as well as what is described about them. 
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Inledning 

”Det var en gång sjungande män på sjungande skepp som tog världen i besittning!”1 De skapade en

egen folklore och sång vilken avspeglade deras sätt att leva.2 Så såg världshaven ut under segel-

fartygens långa historia, vilken är en viktig del av den svenska historien. Dessa män vidhöll en

sjungande och säregen tradition under flera århundraden. Denna tradition kom att dö ut med de

seglande fartygen. ”Denne tradisjon har sin absolutte plass i  vår sjøfartskultur,  som igjen er en

viktig  del  av  vår  kulturhistorie,  i  det  vi  husker  at  Norge jo  er  en av verdens ledande sjøfarts-

nasjoner”3 skrev Olav Bakken och Oddbjørn Stølen om den norska sjömansvisan. Sverige var en av

Europas stora sjöfartsnationer4 och de sista sista rent seglande svenska segelfartygen försvann inte

förrän under 1930-talet. Därför torde Bakkens och Stølens påstående vara lika giltigt för en svensk

tradition.  Jag undrar  huruvida sjömansvisan  har  fått  ta  plats  inom svensk historieskrivning och

visrepertoar samt, ifall  den fått  det, vilken bild den porträtterar av sjömännen och deras musik.

Dessa  visor  var  sjömännens  egna  folkmelodier. Monica  Lantz5 anser  att  den  folkmusik  som

praktiseras idag, vars sociala och praktiska funktion dött ut, bara blir en ”pittoresk konstruktion”.6

Detta borde således gälla sjömansvisan vars praktiska funktion för länge sedan försvunnit.

När  väl  segelfartygens  period  var  över  skrevs  nya  sorters  sjömansvisor,  den  kommersiella

sjömansvisan. Dessa hade enligt visforskaren Bengt R. Jonsson inte något med sjömansdiktning att

göra och skapade en ny schablonartad bild  av sjömännen och sjömanslivet.7 Samtidigt  var  den

traditionella sjömansvisan fortfarande populär men sjöngs in på skivor och i konserthallar på ett

enligt Stan Hugill8 felaktigt sätt:

[...] they were represented on records and by the B.B.C in far too grandiose a fashion, and […] many of
the  old  tunes  have  been  altered  beyond  all  recognition  by prominent  musical  editors  for  radio  and
community singing, destroying all their nautical character and salty atmosphere.9 

En liknade beskrivning görs av sjökapten, överlotsen och författaren Charles Palmkvist: 

[...] det kan befaras att det då istället för verklighetstrogna händelser från segelskutetiden uppkonstruerade
sådana  komma  till  stånd  –  vilket  man  redan  nu  ibland  kan  finna  på  biografer  och  uti  visor  på
grammofonskivor  –  som förfalskar  och  ger  en  skev  bild  av  det  gamla  sjömanslivet  så  att  detta  för
kommande tiders sjömän framstår som en uppdiktad saga.10 

1 Sigurd Sternvall, Sång under segel sjömansvisor, ballader, berättande rimkväden, gångspelslåtar och halartrallar, 
shanties och ditties, AB, Stockholm, 1935, s. 7. 

2 Ivan H. Walton,. “Songs of the Great Lakes Sailors”, Journal of the International Folk Music Council 3 (1951), s. 
94. 

3 Olav Bakken &  Oddbjørn Stølen, Shantyboka, Norsk Musikforlag, Oslo, 1979, s. 7. 
4 Leos Müller, ”Sjöfartens historiska betydelse för Sverige och Europa” Framtider, 3, 2011. 
5 Författare, redaktör och folklivsforskare.
6 Monica Lantz, Folkets visor: om folklig sång för visornas vänner, LT, Stockholm, 1984, s. 14.  
7 Bengt R. Jonsson, Kom följ med mej på sjöen ut: till den svenska sjömansvisans historia, Sv. visarkiv, Stockholm, 

1977, s. 120-1. 
8 Folkmusikartist, sjöhistoriker, sjöman och sjömansvisesångare. 
9 Stan Hugill, Shanties from the Seven Seas: shipboard work-songs and songs used as work-songs from the great days

of sail, Routledge & Kegan Paul, London, 1961, s. XIII.  
10 Charles Palmqvist, Hamn och hav: Göteborgs hamn skildrad i gammal och nyare tid : Sjömanslivet i engelska 

5



Två själar  som oroar  sig  över  populariseringen av sjömansvisan  och hur  denna behandlas  och

omvandlas.  Salongen och konserthuset hade kommit att  bli  sjömansvisans nya hem.11 Samtidigt

övergick  sjömännens  visor  mer  och  mer  till  att  bli  en  del  av  en  allmän  folkmusikrepertoar.12

Sjömansvisans popularitet till trots var det  väldigt lite som spelades in av svensk arbetsmusik under

tidigt 1900-tal. Sjömännens visor var dock en av de mest dokumenterade genrerna, såvida de mer

sentida sjömansvalserna inkluderas.13 Dessa är del av de nya sjömansvisorna, och tillsammans med

1900-talets  sjömanskabaréer  presenterar  de  enbart  en  schablonbild  av  sjömanslivet.  Denna

schablonbild finns kvar än idag, vem tänker inte på Yoe heave ho! eller Yeo ho 'n' a bottle of rum!,

när sjömän förs på tal. Enligt Hugill återfinns dessa uttryck väldigt sällan i sjömännens visor men

desto oftare i musik om sjömän skriven iland.14 Densamme får även avsluta denna inledning:

The ships aboard which they were sung and the men who sang them have gone, never to return. The
songs themselves are passing into the realm of ordinary folk-song, and the wild yelps and savage howls
with which Sailor John of the days that are gone roared out these 'wild hooraw choruses' are now lost”.15

Syfte och problemformulering 
Sjömännens vistradition finns bevarad i visböcker och arkiv, och även återupplivad genom forskare

och musikers  förtjänst.  Den är  en  del  av nutiden.  Det  är  av  intresse  att  belysa  hur  dessa mer

moderna  återgivningar  förhåller  sig  till  den  traditionella  sjömansvisan.  Tidigare  sjömansvise-

litteratur har huvudsakligen fokuserat på enskilda visors ursprung och sjömansvisans historik och

det är av vikt att även ta fram de musikaliska och textuella aspekterna inom sjömansvisan. Detta är

mer  outforskat  och  inte  lika  väl  sammanställt  utan  består  av  kortare  och  ofta  motsägelsefulla

påståenden.  Det  blir  därför nödvändigt  att  sammanställa  dessa fragment  till  en enhetlig bild  av

traditionen eller idén om traditionen. Jag vill sålunda undersöka hur den traditionella sjömansvisan i

tryck  under  1900-talet  presenteras  och  hur  den  bild  de  ger  förhåller  sig  till  den  historiska

sjömansvisetraditionen eller historiska föreställningar av denna. 

Vad är en tradition? Frågan är problematisk. Är det något objektivt som kan betraktas eller är

den bara en föreställning? Att jag funnit många motsägande påståenden skulle kunna tyda på att det

inte finns någon egentlig tradition. Jag vill ändå antaga att föreställningen av en tradition ändå alltid

finns. Via denna bildas en konsensus vilket skapar ett ramverk och faktisk tradition vilken är möjlig

att spåra. Detta gäller både det historiska som sentida materialet.

hamnar och uti skandinaviska segelskutor på 1890-talet ..., Västra Sverige, Göteborg, 1937, s. 284.
11 Jan Ling, Europas musikhistoria. Folkmusiken : 1730-1980, Esselte studium, Solna, 1989, s. 8; 

Gunnar Lindström, ”Skärgårdssånger och sjömansvisor”, Blekingeboken., 1925, s. 98.
12 Stig-Magnus Thorsén, ”Sången försvann när maskinerna kom : arbetsmusik i förindustriella samhällen”, Arbetets 

historia. 7, 1995 , s. 45.
13 Lantz, Folkets visor, s. 32; 

Håkan Lundström, ”Arbetets och arbetarrörelsens musik”,  Arbetets historia, 1987 (1), s. 126.
14 Hugill, Shanties from the Seven Seas, s. 314.
15 Hugill, Shanties from the Seven Seas, s. 589.
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Material och forskningsläge
Utifrån  min  problemformulering  tänker  jag  undersöka  ett  antal  visböcker  som  inriktar  sig  på

sjömansvisor.  Jag  avser  visa  hur  den  bild  dessa  förmedlar  av  sjömansvisan  och  sjömans-

visetraditionen förhåller sig till hur sjömansvisetraditionen tedde sig historiskt sett.

Jag gör inga anspråk på att det undersökta materialet skall vara heltäckande, utan det har valts

från tillgängligt material och gallrats för att nå så stor spridning som möjligt utan att gå utanför

denna studies omfång. Material  som valts  ut  är  visböcker och vishäften med sjömansvisor,  där

titlarna  avslöjar  ett  relevant  innehåll.  De  utvalda  böckerna  är:  Glada  Sjömansvisor,  Populära

Sjömansvisor, Här kommer Fritiof Andersson och andra sjömansvisor, 60 visor från de sju haven,

Sjömansvisor, Sjung till  Sjöss, Ta mig till havet, Briggen salta Anna  samt Visor och verser från

haven. Utöver dessa har två standardvisböcker valt ut: Den svenska visboken och Sångboken. Dessa

har  jag  tagit  med  för  att  undersöka  hur  sjömansvisorna  representeras  i  en  allmän  folkmusik-

reptertoar då tidigare nämnda böcker är mer specialiserade. Samtliga presenteras mer i detalj under

rubriken: ”Visböckerna och visorna”. Visorna i dessa böcker är vitt spridda i tid, från 1600-talet till

andra hälften av 1900-talet och på flertalet språk.

Visböckerna sätts i relation till en mängd artiklar, böcker med forskningsambitioner, böcker av

mer skönlitterärt slag om hav och sjömän samt rena forskningsskrifter av vissamlare och forskare.

Det finns dock ett problem, nämligen att litteraturen som behandlar sjömansvisan främst är skriven

av sjökaptener, sjömän och vissamlare men inte av forskare. Deras syften har oftast varit en samlar-

gärning där de försökt rädda sjömansvisan ur glömskans klor. Det kan därför vara svårt att bedöma

hur representativa dessa böcker är då de i flera fall har en tydlig ideologisk prägel, ibland även

rasistisk med dagens mått mätt. På grund av denna ideologiska prägel är jag noggrann med att ange

vad som är mina tankar och vad som är litteraturens och att diskutera dessa tankar.

Jag  använder  mig  av  två  böcker  som  referensverk  kring  bilden  av  den  historiska

sjömanstraditionen och dess visor. Den ena är  Sång under segel  (SUS) från 1935 av sjökaptenen

och vissamlaren Sigurd Sternvall (1886–1951).16 Sternvall samlade under sina resor utomlands ihop

en ansenlig mängd visor, vilka oturligt nog förstördes, och Sång under segel skrev han efter att han

hade kommit tillbaka till Sverige efter en längre tid utomlands och fann att:

[...]  särskilt  frapperande  vid  hemkomsten  [...]  var  den  plötsliga  popularitet,  som  den  så  kallade
sjömansvisan  fått  i  vårt  land.  Ytterst  få  av  dem  hade  emellertid  förekommit  om  skeppsbord  eller
överhuvud haft med sjömansdiktning att skaffa.17

Bokens syfte är således att bevara och belysa det som Sternvall såg som den verkliga sjömans-

diktningen.  Den  börjar  få  några  år  på  nacken  och har  inte  någon  tydlig  forskningsambition,  i

16 Märta Ramsten , ”Sjömansvisa”. Nationalencyklopedin,  
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sjömansvisa (hämtad 2015 -11-04) 

17 Sternvall, Sång under segel, s. 20.  
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motsats till mitt andra referensverk. Detta är Stan Hugills bok Shanties of the seven seas från 1961

vilken även den börjar bli gammal men är den mest utförliga sammanställning av sjömansvisor och

deras historia jag har stött på. Dessa är framförallt engelskspråkiga men även svenskspråkiga. De

mer moderna skrifterna refererar ofta till Hugill. Hugill var Storbritanniens sista shantyman18 och

hade en repertoar på över 400 sjömansvisor. Han var en huvudauktoritet kring sjömansvisan och

dess  kontext.19 Hugills  bok är  också  den som är  utformad för  en  musikalisk  återgivning,  både

notationsmässigt samt i hur den beskriver hur det sjöngs och ger fingervisningar i hur det skall

sjungas enligt traditionell praxis. Både Shanties of the seven seas och Sång under segel har jag valt

då de är de mest övergripande verken inom svenskspråkig och engelskspråkig sjömansvisediktning.

Deras ord har sålunda kommit att väga tyngre än andras i de flesta fall. Vad gäller litteraturens ålder

är det äldsta exemplar jag använt mig av från 1920. Huruvida åldern påverkar kvaliteten i dessa

arbeten är svårt att avgöra. En högre ålder gör att litteraturen ligger närmre i tid till den historiska

sjömansvisetradition den beskriver medan den yngre kan vara mer sammanställd och uppdaterad

med dagens teorier och modeller. 

Vad gäller mer akademiska skrifter har jag inte stött på många exempel Per-Erik Brolinsson

använder åtta sidor i ”Utländska inflytanden på den svenska visan” till att gå in på sjömansvisor

men främst sentida sjömansschabloner och Evert Taube. Bengt R. Jonssons ”Kom följ mig på sjöen

ut: till den svenska sjömansvisans historia” tar inte upp sjömansvisans musikaliska eller textuella

aspekter. Detta gör inte heller Knut Weibusts avhandling i etnologi ”Deep Sea Sailors: a Study in

Maritime Ethnology” vid Stockholms universitet 1969. Weibust nämner under sina 500 sidor endast

litet om sjömännens musik och deras musicerande och skriver: ”So much has been written about

sailor's  songs  that  they  only  can  be  given  rather  brief  treatment  here”.20 Katarina  Villniers

fortsättningsuppsats i etnologi vid Stockholms universitet, ”När lantman trygg på landet står, En

sjöman emot böljan går” (1980), behandlar agitation mellan sjömän och bönder i sjömansvisor och

utelämnar övriga textuella och musikaliska aspekter.  Det enda övriga svenskspråkiga arbete jag

funnit  är  Hanna  Shüldts  kandidatuppsats  ”Sjömännens  arbetsvisor”  vid  musikvetenskapliga

institutionen i Stockholm 2002. Den fokuserar enbart på funktion och form kring den traditionella

sjömansvisan  och  är  enbart  en  sammanställning,  dessutom  med  felaktig  nautisk  terminologi.

Missförstånd kring nautisk terminologi kan jag även finna i de andra arbetena vilket är förklarligt då

de  inte  är  skrivna  av  sjömän.  Vad  jag  saknar  hos  alla  dessa  är  en  djupare  behandling  av

sjömansvisans musikaliska och textuella aspekter, istället för enbart form och funktion. Varför har

18 Shantyman, försångare: den som ledde sången. 
19 Dave Arthur. "Hugill, Stan." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. Web. 4 Nov. 

2015. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/52405>. 
20 Knut Weibust, Deep sea sailors: a study in maritime ethnology, 2. ed., Nordiska mus., Stockholm, 1976, s. 131. 
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detta inte gjorts? Oscar Jensen har försökt förklara det:

For musikaliske Øren lyder Chanties maaske ikke af ret meget – og vel af endnu mindre för literære.21 

Harold Whates däremot skriver: 

I am not concerned to argue whether sea shanties are worth preserving now their useful purpose has gone.
Some well-qualified musicians seem to think shanties should be saved from oblivion, and if they are
right, then it seems proper that truth rather than falsehood should be handed on to generations ignorant of
sail.22

Enligt Jensen var alltså sjömansvisan text och musik inte mycket för världen, men enligt Whates så

har den tillskrivits musikaliskt värde och borde därför bevaras. 

Teori och metod
Men vad händer  när  något  historiskt  förs in  i  en modern kontext  eller  när något  rent  av bara,

oberoende  av  ett  tidsperspektiv,  sätts  in  i  en  annan  kontext?  Historikern  Peter  Burke  hävdar  i

förordet  till  sin  bok  The  European  Renaissance:  centres  and  peripheries att  enligt  nuvarande

receptionsteorier  så  förändras  artefakter  när  de  överförs  till  en  ny  kontext.  Artefakterna  i  sig

förändras  inte  men däremot  uppfattning  eller  idén  om detta.  Denna förändringsprocess  har  två

stadier, där i det första det som överförs bryts ner, förflyttas och approprieras. I det andra byggs det

överförda åter upp genom ”re-contextualisation, relocation and domestication.”23 Ett sådant synsätt

betyder att vid adaption till en ny kontext så kommer det adapterade att göras om för att passa denna

nya kontext. Richard Terry går så långt att han menar att sjömansvisan har adapterats i stor grad

därför att marknadsprinciper har gjort att det viktiga har varit att trycka upp musik och sprida det så

vitt som möjligt. Det får konsekvensen att det som inte trycks förblir okänt och att det som blir

tryckt får stå som auktoritet, ”how ever misleading it may be”.24 Om det stämmer betyder detta att i

överföringen till tryckt form har den traditionella sjömansvisan adapterats till och påverkats av en

kontext vilken den inte var en del av. Således kanske sjömansvisan har fjärmats och fjärmas från

den kontext som gav upphov till dess epitet. Jag hävdar att detta har hänt med den traditionella

sjömansvisan när den har överförts till visböcker under 1900-talet, vilket jag ämnar att visa i detta

arbete.

Hur skall jag närma mig materialet? I enlighet med Burkes teori om adapteringens två faser

tänker jag undersöka hur visböckerna förmedlar föreställningar av sjömansvisetraditionen och hur

dessa överensstämmer med den bild som ges av visforskare, sjömän och sjölivshistoriker. Burke

hävdar att bara repertoaren, själv, inte bör studeras vid undersökning av adaptionens andra stadie.

21 Jensen, Internationale Sømands-opsange, s. 8. 
22 Harold Whates, ”The background of Sea Shanties”, Music and Letters, Vol. 18, No. 3, 1937, s. 260. 
23 Peter Burke, The European Renaissance: centres and peripheries, Blackwell, Oxford, 1998, s. 6; 9.  
24 Richard R. Terry, “Sailor Shanties. I”. Music & Letters 1.1 (1920): 35–44. Web, s. 267. Terry var musiker och 

musikvetare. 
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Istället borde det studeras varför vissa verk väljs ut och hur dessa används för att skapa en stil. 25 Jag

tänker därför översiktligt undersöka vilka visor som tas med i trycken. 

Sjömansvisan är viktig för mig, då jag själv under flera år arbetat som sjöman på seglande

fartyg. Den blir en del av ens identitet, av ens arbete och fritid. Jag har således ett visst egenintresse

med min undersökning. Detta bör inte tillåtas påverka arbetet mer än till ämnesval och fokus. För

att tillse detta måste jag ständigt vara medveten om min roll och värderingar, både som musikvetare

och sjöman och inte låta dolda motiv leda mina slutsatser och frågor. 

En preciserad frågeställning 
För  att  knyta  samman  ovanstående  diskussion  är  det  visböckernas  relation  till  sjömansvise-

traditionen eller idén om denna som jag avser studera. Därmed kommer jag behöva försöka visa vad

dessa är. Sålunda blir både visböckerna och litteraturen mitt studieobjekt. I enlighet med Burkes

teori kommer jag att utgå från repertoaren, i det här fallet visorna i visböckerna, och undersöka hur

urvalet av visor och vad som beskrivs om dessa och sjömansvisetraditionen överensstämmer med

idén om den historiska traditionen. För att göra detta kommer jag gå in djupare på följande frågor

och deras relation till traditionen eller idén om denna: 

Visorna: Vilka  vistyper,  och  hur  många  av  dessa,  finns  i  visböckerna?
Representerar och presenterar det den traditionella repertoaren? 

Musiken: Beskriver  visböckerna  hur  sjömännen  sjöng  och  skapade  sin
musik? Hur behandlas improvisation, variation, notation och harmonisering
i visböckerna? Använde sig sjömännen av instrument?

Texterna: På  vilka  språk  är  texterna  i  visorna  skrivna?  Hur  behandlas
grovhet och sexualitet i visböckerna? 

Vad är sjömansvisan: avgränsning och definitioner
Kärt barn har många namn heter det, men när det gäller sjömansvisan är det snarare tvärt om. Här

får allt och alla heta sjömansvisa. Här blandas traditionella arbetsvisor med Taube och kabaréns

glada sjömän med mössan käckt på svaj. ”I sjömanssångens nät fastnar all sorts fisk ”26 har det sagts

och ja, sjömännen har lånat in musik från alla möjliga håll. Jag vill dock påstå att uttrycket även

används lite löst av författare och sammanställare för att tillskriva visorna autenticitet.

Vad finns det för olika sorters sjömansvisor? 
Den bästa  uppdelningen jag stött  på av det som nu kallas  sjömansvisor presenteras av Diderik

Brochmann. Han delar in det som i allmänhet kallas sjömansvisorna i fyra kategorier:27 

25 Burke, The European Renaissance, s. 9.  
26 Citerat i Ling, Europas musikhistoria. Folkmusiken, s. 45. 
27 Diderik Brochmann, Sang fra sjøen: oppsanger sjantier viser. [Del 1], Rev. uppl., Fredhöis forlag, Oslo, 1946, s. 98.
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Nidvisor: visor  skrivna  av  besättningen  ombord  som  behandlar  resan,
skeppet och skepparen. 

Frivaktsvisor: visor som sjömännen sjöng när de inte arbetade, vilka inte
behövde ha något särskilt med sjön att göra.

Visor  av  'leilighetsdiktare': visor  skriva  av  landfolk.  Ofta  utgivna  som
skillingtryck. 

Kabaré- och revyvisor:  visor för estraden sjungna av sjömansimitatörer i
blåvitrandig tröja med mössan på svaj. 

Jag anser denna uppdelning mellan fyra olika typer vara bra, då den överensstämmer med tendenser

jag har sett under min undersökning. Brochmann tar här inte upp arbetsvisorna, vilket torde bero på

att antingen anser att de skall placeras under nidvisorna eller att han anser dem tillhöra en egen

kategori,  arbetsvisor.28 Bengt R. Jonsson gör denna uppdelning mellan sjöfolkets egna visor i två

kategorier, arbetsvisor samt visor för fritiden ombord, även kallade frivaktsvisor.29 Brochman gör en

skillnad mellan sjömännens och landbackens sjömansvisor. Denna avgränsning tycker jag är  viktig

utifrån min frågeställning. Bengt R. Jonsson går lite längre i sina avgränsningar än jag tänker göra.

Han frågar sig huruvida sjömansvisor är visor ”om, för eller av sjömän?” och drar gränsen för vad

som är en sjömansvisa vid visor som skapats av sjömän och handlar om sjölivets realiteter, till sjöss

som hemma.30 Detta är väl avgränsande, då det inte ger plats åt all den musik som sjömän har tagit

direkt från landbacken utan att förändra den särdeles men ändå sjungit ombord, antingen vid arbete

eller fritid. Jag ser snarare användningen som den största avgränsningen för huruvida någonting är

en sjömansvisa eller ej.  Att avgränsa per användning har dock sina problem. Hur skall jag veta att

de visor som undersöks faktiskt har sjungits av sjömän? Detta är en svår fråga, och jag tvingas sätta

en viss tillit till både insamlare som sjömän. Jag vill påminna om att sjömansvisan var sjömännens

folkmusik.  Folkmusiken  har  kallats  en  demokratisk  konstart  då  det  är  genom  kollektivets

bedömning som en folksång hålls levande eller dör ut. ”Adopt or forget” kallar folkvisesamlaren

Maud Karpeles  det,31 vilket  jag  skulle  vilja  förlänga  till  ”adapt  or  be  forgotten”,  vilket  skulle

innebära att  visorna anpassas till  sjömanstraditionen. Med detta vill  jag hävda att  de visor som

faktiskt tagits upp i sjömännens repertoar är att betrakta som sjömansvisor. Däremot menar jag inte

att allt som reproducerat t.ex. i sjömännens egna visböcker är sjömansvisor utan enbart de som

använts som har sjungits ombord eller använts till arbetet. 

Hur jag undersöker visorna och visböckerna
Jag har sammanställt alla visor i de undersökta visböckerna. Därefter har jag typbestämt visorna

28 Kallade Shanties på engelska. 
29 Jonsson, Kom följ med mej på sjöen ut, s. 85. 
30 Jonsson, Kom följ med mej på sjöen ut,s. 85.
31 Maud Karpeles,  An introduction to English folk song, Oxford Univ. Press, New York, 1987, s. 9.
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enligt nedanstående kategorier. Syftet med detta är inte klassificeringen i sig, utan den har fungerat

som  verktyg  för  att  undersöka  vilka  typer  av  visor  som valt  ut  till  visböckerna.  Utöver  vad

visböckerna  själva  anger  så  använder  jag  mig  av  både  Hugill  Shanties  of  the  seven  seas  och

Sternvalls  Sång under segel  för att bestämma huruvida visorna är sjömansvisor eller ej. Om jag

ansett att visan inte är en sjömansvisa har jag vidare analyserat kommentarerna till visan, författare

och kompositör samt textinnehåll för att ytterligare typbestämma denna. Jag kunde ha nöjt mig med

att enbart göra en uppdelning mellan sjömansvisor och icke sjömansvisor, men det ger en större

felmarginal vid svårbedömda fall. 

Sjömansvisor: Visor som enligt  källorna sjungits  av sjömännen och/eller
använts som arbetsvisa. 

Imitationer: Visor som inte är sjömansvisor men skrivits i en stil likartad
med sjömansvisornas. 

Sjömanspastischer: Kabaréns  och  landbackens  ”sjömansvisor”  där
sjömännen framställs på ett sätt som haft litet eller inget med sjömanslivets
realiteter att göra.  

Sjösånger:  Visor med svag tematisk koppling till  sjömännen eller  havet.
T.ex Calle Schewens vals eller Vem kan segla. 

Sjötravestier: Skämtsamma skildringar av sjömän eller sjölivet. Dock inte
skämtsamma sjömansvisor. 

Skillingtryck: Visor jag inte direkt kunnat bedöma som sjömansvisa eller ej.
Uppges  av  källor  som  utgivna  som  skillingtryck  utan  att  ordentligt
benämnas som sjömansvisa. De kan således vara sjömansvisor. 

Övrigt: Visor utan speciell sjöanknytning som dryckesvisor m.fl. Används
av mig i  några fall  för att  markera material som markant skiljer sig från
övrigt material trots att det är eller har med sjömansdiktning att göra. 

Kategorin sjösånger har inget att göra med engelskans Sea Songs som används av vissa författare

för att beteckna engelska frivaktsvisor. Frivaktsvisorna är sjömansvisor varvid ingen distinktion har

gjorts dem emellan och arbetsvisorna.

Nedan ges en kort introduktion till de undersökta visböckerna samt en analys av deras innehåll.

För att skilja mellan visböckerna och de resterande källorna och litteraturen kommer jag att referera

till visböckerna löpande i texten. Jag kommer då att använda en förkortning av den undersökta

visbokens namn. Övriga referenser ges med fotnoter. Visböckernas förkortning ges efter deras titlar

i ”Visorna och visböckerna”. 

I de tabeller jag sammanställt till visböckerna ges visornas antal i högerkolumnen. Om flera

språk förekommer ges svenska i parentes med fetstil, engelska i parentes, och övrig i kursiverad

parentes.

12



Sjömansvisan i text och musik 
Visorna och visböckerna 

Sjömansvisor (SV)
Denna visbok är sammanställd av Monica Lantz och utgiven 1980. Boken är ett samarbete mellan

Lts förlag och Svenskt visarkiv, där utgivarna sammanställt sjömansvisor från opublicerat material

och material publicerat i andra mer oåtkomliga samlingar

(SV:  baksida).  ”För  inledning,  urval,  kommentarer  och

övrig  bearbetning  svarar  Svenskt  visarkiv”  (FA:ibid).

Bokens förord är en något reviderad variant av Bengt R.

Jonssons artikel Kom följ mej på sjöen ut. 14 av visorna

häri  kan  jag  inte  klassificera  mer  precist  än  som  skillingtryck  då  de  varken  finns  med  mina

referensverk eller beskrivs i bokens som mer än skillingtryck. Två av låtarna har jag klassificerat

som pastischer. Dessa är ”Det gångar ett skepp på det vilda haf” och ”Ack, vad  himlen synes vara

mulen”.  Den  förra  publicerades  i  den  humoristiska  vissamlingen  Filokromen och  den  senares

historia  verkar  vara  tämligen  okänd,  förutom  upptecknarens  identitet  samt  att  den  tryckts  i

Teckningar och toner ur skånska allmogens liv (1889) (SV:140f).

Låtarna är genomgående på svenska.  Varför det är  så förklaras inte.  Att  boken är skriven i

samarbete  med  Svenskt  visarkiv  är  ju  förstås  en  tänkbar  anledning,  men  samtidigt  borde  det

material av svenska sjömansvisor de arbetar med inte vara helt på svenska. Däremot finns dock de

engelska ofta publicerade annorstädes och mer lättåtkomligt. De enda två som inte är på svenska är

två makaroniska visor, dvs. på blandspråk, här på svenska och engelska. Intressant nog är de samma

två som i 60 visor från de sju haven vilken presenteras nedan. Detta är intressant därför att det tyder

på en kanonisering. 

60 visor från de sju haven (VSH) 
Denna bok är  sammanställd  av  musikskriftställaren  Folke  H.  Törnblom (1908–2001)32,  utgiven

1976.  Enligt  denne innehåller  boken:  ”(nästan)  [sic]  uteslutande visor  som diktats  och sjungits

ombord  på  fartyg,  av  och  för  folk  som där  har  arbetat  och  levat”  (VSH:3).  Dess  mål  är  att

”ytterligare försöka ge doft av hav och sjöliv” (VSH:baksida).

Vad vi kan se från nedanstående tabell så stämmer Törnbloms citat, då 52 av de 60 visorna

enligt min analys är sjömansvisor. De två imitationerna är Taubes  ”Möte i monsunen” samt Dan

Anderssons ”Jungman Jansson”. Att dessa bedöms som imitationer beror på deras verklighetstrogna

skildringar  av  sjömanslivet  samt  det  sjömansspråk  som används.  Det  kan  diskuteras  huruvida

32 Carlhåkan Larsén, ”Folke H Törnblom”, Nationalencyklopedin, (hämtad 2015-11-04). 
<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folke-h-törnblom> 

13

Typer i SV Antal

Sjömansvisor 31 (29) (2)

Sjömanspastischer 2

Skillingtryck 14



framställningen av sjömanslivet i Taubes visa verkligen är trovärdig, men trots vissa skröneartade

rader ligger  ändå ett  genuint  sjömansliv  bakom berättelsen.  Törnblom fokuserar på sjömännens

visor då den enligt honom ”riktiga” sjömansvisan var en visa att sjunga ”under arbetet ombord för

att  göra  arbetet  lättare  eller  också  […]  för  fritiden

ombord [sic]” (VSH:3)

Vad  gäller  övriga  visor  har  jag  inte  kunnat  hitta

belägg för att de sjungits ombord och Törnblom ställer

sig själv tveksam till äktheten hos några av visorna. Till

exempel  visan  ”The  sailors  life” (sid.  84)  har  stora

likheter med den engelska visan  ”The flowing can” av

Charles  Dibdin  (1745–1814),  engelsk  låtskrivare  och

musiker.33 Många visor av exempelvis Dibdin har flitigt sjungits iland och har felaktigt antagits vara

sjömansvisor. Av visorna är 26 stycken på svenska, 31 på engelska, en på norska och de från  SV

redan nämnda makaroniska visorna. Dessa två är ”Ruben Ranzo” (s. 66) och ”Supen ut” (s. 78). 

Här kommer Fritiof Andersson... och andra sjömansvisor (FA) 
Sammanställd  av  Inger  Wahlström  och  utgiven  som  mini-pocket  1974.   Boken  utgörs  av  en

blandning av nytt och gammalt, vilket lämnas okommenterat i förordet: 

Det är muntlig tradition som fört de gamla sjömansvisorna vidare. […] De nyare visorna i den här boken
har valts ut i samarbete med Nordiska Musikförlaget (FA:3). 

Jag  ställer  mig  frågan  varför  dessa  har  valts  ut,  men

samtidigt kan jag inte förvänta mig att författaren skall

behöva  gå  i  försvar  för  sitt  urval.  Wahlström skriver:

”Sjömännens  liv  har  alltid  fascinerat  och  varit  ett

tacksamt och outtömligt ämne för alla tiders visdiktare”

(FA:3),  samt, ”En sjömansvisa passar bra att sjunga på

varje  glad  fest”  (FA:baksida).  Här  målas  bilden  av  den  glade  sjömannen  upp.  Detta  till  trots

innehåller boken fler sjömansvisor än vad jag hade väntat mig efter Wahlström inledande ord. Mer

än  hälften av visorna är sjömansvisor. Imitationerna är föga förvånande ”Jungman Jansson” och

”Möte i Monsunen”. ”Fritiof Anderssons Paradmarsch” är utefter bokens till självklart inkluderad

men klassas av mig under kategorin sjösånger då den är väldigt svagt kopplad till sjömän och mer

behandlar  olika  resmål  och alkohol.  Carl  Michael  Bellman står  för  en  av  visorna,  ”Böljan  sig

mindre rör”. 

33 Roger Fiske and Irena Cholij. ”Dibdin, Charles.” Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University 
Press. (besökt 16-11-2015). <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/07733>; 
”The flowing can” återfinns i boken The sea songs of Charles Dibdin.
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Typer i FA Antal

Sjömansvisor 16

Imitationer 2

Sjömanspastischer 7

Sjösång 6

Typer i VSH Antal

Sjömansvisor 52 (22) (27) (3)

Imitationer 2

Sjömanspastischer 3 (1) (2)

Sjösånger 1 

Övrigt 1 (1)

Skillingtryck 1 (1)



Populära sjömansvisor (PS)
Populära sjömansvisor är en serie texthäften utgivna av

Svenska Visförlaget. Jag har här tittat på häfte nr. 1, 3 och

5. Dessa är tryckta mellan 1935 och 1945 och samman-

ställaren(na)  är  okänd(a).  Häftena  är  samtliga  32 sidor

långa men av lite olika mått och från olika tryckerier. En

intressant  sak  med häftena  är  att  i  Nr  3  så  trycks  den sista  visan,  ”Tatuerarevalsen”,  även  på

eftersättsbladet och i Nr 5 trycks visan ”När en sjöman ridit stormarna ut” på försättsbladet, vilket

visar på att urvalet har varit tämligen fast, då ingen av visorna uteslutits för en kortare. Detta tyder

på att sammanställarna vetat exakt vilka visor de velat ha med och därmed också vilka visor de

ansåg vara sjömansvisor. 

Tabellen är en sammanställning av visorna från alla tre häften och två visor, ”En natt på Ancora

Bar” samt ”När ljusen tändas därhemma” fanns med två gånger och dubbletterna har uteslutits från

tabellen. Antalet sjömanspastischer är stort.  Detta är intressant ur ett diakront perspektiv därför att

jämfört med de tre ovannämnda visböckerna anar jag att innebörden i ordet sjömansvisa var en

annan  när  dessa  häften  trycktes  Samtidigt  visar  antalet  att  det  var  just  de  populära  revy-  och

kabarévisorna  som  då  var  populära.  Den  övriga  är  den  tidigare  nämnda  ”När  ljusen  tändas

därhemma” vilken är en översättning av ”When It's Lamp Lighting Time in the Valley” och mer har

kommit att förknippas med juletiden än med sjömän. Att dessa tryck är i form av häften tolkar jag

som att de är gjorda för en stor publik.

Glada Sjömansvisor (GS)
Detta vishäfte gav ut av Svenska Visförlaget 1948, och

trycktes av  Kilström & Setréus. Sammanställaren(na) är

även  här  okänd(a).  Häftet  innehåller  förutom  visorna

enbart två reklamblad för förlagets övriga musik samt en

innehållsförteckning  på  bokens  baksida.  Till  varje  visa

ges  förutom  textförfattare  och  kompositör  visans

inspelningsnummer hos div. skivförlag, t.ex. ”En natt på Ancora Bar”, Husb. X 4195; Decca F.

40411; Sonora 2071.

De sjömansvisor  som är  med är  ”En sjöman älskar  havets  våg”,  ”Han hade  seglat  för  om

masten” och ”Den gamla briggen”. Sjötravestin är här Ulf Peder Olrogs ”Kom ombord här på arken

till oss”. Samma tendens som i PS kan här skönjas, dvs. att den är ett populär tryck med populära

visor. Titeln Glada sjömanssånger antyder en bild av den glade sjömannen, vilket även ses genom

visvalet. 
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Typer i GS Antal

Sjömansvisor 3

Imitationer 1

Sjömanspastischer 18

Sjötravestier 1

Typer i PS Antal

Sjömanspastischer 63

Sjösånger 1

Övrigt 1



Sjung till sjöss (STS)
Sammanställd  av  journalisten  och  författaren  Edvard

Matz (1921–2007)34 tillsammans med sonen Erling Matz.

Boken är utgiven i samarbete med  Statens sjöhistoriska

museum,  varifrån  många  av  illustrationerna  är  tagna.

Författarnas syfte med boken är till  synes att  den skall

vara en minneshjälp för alla de sjötematiska visor vilka vi

känner melodin till, men lätt tappar texten på (STS:11).

Målgruppen  ges  i  baksidestexten:  ”En  bok  för  varje

fritidsbåt” (STS:baksida). Anledning till att jag säger sjötematiska kan lätt anas genom tabellen till

höger.  Antalet  sjömansvisor  i  denna  bok  uppgår  enbart  upp  till  nio  stycken,  jämfört  med

sjösångernas och sjömanspastischernas gemensamma antal om 72! Denna bok är således av helt

annan karaktär en tidigare nämnda tryck då den på ett helt annat sätt blandar in visor med svag

koppling till sjön, dvs. sjösånger. Detta trots att bokens undertitel är: En antologi på gamla och nya

sjömansvisor som alla kan sjunga. Samtidigt skriver utgivarna i förordet: 

Här finns Taubevisor och Rolflåtar, gamla engelska och svenska shanties, barnvisor och svensk-topp-
trallar om vartannat. (STS:11)

Undertiteln och förordet motsäger därför varandra, såvida det inte är författarnas mening att alla

visor om vatten och hav är sjömansvisor. Boken har starka populärmusikaliska element där fokus

ligger på visor som folk redan förväntas kunna, snarare än på bevarandet och återuppväckandet av

det som försvunnit eller som håller på att försvinna. Exempel på bokens många visor med svag

anknytning till sjölivet är exempelvis  Bellmans epistel nr 48 ”Solen glimmar” och sång nr 31 ”Upp

Amaryllis”  med.  Antalet  imitationer  ökar  här  något  också  enbart  genom Evert  Taubes  sånger:

”Eldarevalsen”, ”Linnea”, ”Så länge skutan kan gå” och ”Vals ombord”. Redan nämnda ”Möte i

monsun” och ”Jungman Jansson” återfinns även här.  Sex till av Taubes visor tas med men genom

sin svaga förankring till sjölivet så klassificerar jag dem som sjösånger. Povel Ramel och Hasse å

Tages skämtsamma sjöskildringar tas med varav ”Att angöra en brygga”, ”Styrman Karlsson” och

”Balladen om Eugen Kork” får stå exempel. 

Majoriteten av visorna är på svenska. Ett fåtal av låtarna är översättningar från engelska till

svenska varvid de svenska får ytterligare något mer utrymme kontra de engelska. Intressant nog är

det mycket mer jämt mellan de engelska låtarnas klassificering jämfört med de svenska. Av tolv

engelska låtar är tre sjömansvisor. Den franska sången ”Le Mer” är den enda visan i boken på ett

annat språk. Denna finns även i boken översatt till svenska. 

34 Svensk Fimdatabas om Edvard Matz. besökt 2016-01-04 
<http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=PERSON&itemid=177517>
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Typer i STS Antal

Sjömansvisor 9 (6) (3)

Imitationer 6

Sjömanspastischer 24 (21) (3)

Sjösånger 48 (41) (6) (1)

Sjötravestier 7

Dikter 1



Ta mig till havet, Svenska kryssarklubbens Visbok (SKV) 
Svenska kryssarklubbens årsbok 1995 blev till  en visbok, riktad till  båtfolkets sjungande släkte.

Denna sammanställdes  av  Erling  Matz,  författare  och tidigare  chef  för  informationsenheten  på

Wasamuseet,35 och utgavs 1995. Alla visorna handlar om båtar och vatten. Vissa av versraderna har

anpassats för att förbättra läsningen i mörker- och skymningsläsning (SKV:9; baksida). Jag nämner

bara denna bok i förbigående när det gäller innehållet då den till mångt om mycket är en kopia av

STS. Den är dock mindre till omfånget och tar med för Kryssarklubben speciella låtar och en hel del

visor skrivna av dess medlemmar, hädanefter kallat egenskrivna, samt en sektion med dryckesvisor.

Här är ”Biskop Franzéns bordsvisa” det som sticker ut mest, då den till skillnad från de andra inte

har någon koppling till sjön, men däremot är efterföljande visa en omskrivning av denna. Förutom

de egenskrivna  visorna så tar  SKV  upp fyra  visor  som inte  finns  med i  STS  nämligen:  Robert

Brobergs ”Båtlåt”, ”Ta mig till havet”, en pumpvisa samt ”Folkbåtsvisa”, uppdiktad av Evert Taube

på väg till Folkbåtsförbundets träff den 23 maj 1944. 

Visor och verser från Haven (VOV)
Sammanställd  av  Anders  Björklund  och  Gunnar

Nordlinder,  verksamma  vid  Statens sjöhistoriska

museum, utgiven 1980. Boken inriktar sig på att ta fram

sjömansdiktningen, dvs. det som sjömännen själv skrivit

eller  sjungit,  visa  som vers,  från  mitten  av  1800-talet

fram till  tiden  kring  bokens  utgivande  (VOV:9).  Detta

lyckas boken också med vilket kan ses på antalet sjömansvisor kontra antalet pastischer. Den enda

låt jag här har kallat en pastisch är visan ”Vänerseglare” vilken i kommentarsavsnittet beskrivs som

skriven av telegrafisten Harald Schönnesson, under signaturen Schönne Gnist, ”nutida diktare som

upprätthåller  traditionen  att  skapa  visor  kring  sjöfolkets  öden  och  äventyr”  (VOV:186).

Av de som jag benämnt övriga finns här fyra stycken av sjömansarbetarrörelsens agitations-

visor,  vilka berättar om fackliga processer, demonstrationer och dylikt kring sjömännen. Den femte

övriga är en visa från Göteborgspostens tävling om sjömansvisor 1933. Bidraget ”En sjöman fruktar

ej  döden” är  medtaget  i  VOV och utöver  tävlingsbeskrivningen i  kommentarsavsnittet  står  det

enbart att flera versioner av visan är kända (VOV:180), varvid jag inte kunnat bestämma dess art.

Alla  utom pastischen  är  således  skrivna  av  sjöfolk  eller  folk  i  nära  kontakt  med  dessa,  vilket

författarna haft för avsikt då de försökt undvika  sjömansschlagers då de enligt författarna ”sällan

haft något med sjölivets realiteter att göra” (VOV:9). 

35 Inspelad intervju med Erling Matz. <https://www.youtube.com/watch?v=cXY6Iei-BYQ>
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Typer i VOV Antal

Sjömansvisor 38

Dikter 43

Sjömanspastischer 1

Övrigt 5



utöver dessa åtta visböcker har jag använt två verk över den svenska visan: Den svenska sångboken,

utgiven 1997 samt Sångboken, utgiven 1984. Dessa använder jag för att jämföra hur stor plats som

sjömansvisan får i resten av vår sång- och visrepertoar i Sverige. 

Den svenska sångboken (DSS)
Sammanställd  av  Anders  Palm  och  Johan  Stenström,

utgiven  1997.  Boken  sammanställer  ”de  mest  levande

svenska  sångerna”  (DSS:7).  De  sjömansvisor  som

återfinns  här  är  ”Albertina”,  ”Det  var  en  gång  en

båtsman”  samt  ”En  sjöman  älskar  havets  våg”.  Bland

imitationerna  hittar  vi  föga  förvånande  ”Jungman

Jansson” samt Evert Taubes ”Briggen Blue bird av Hull” och ”Så länge skutan kan gå”. Det finns

ingen avdelning för sjömansvisor eller sjötematiska låtar så jag undersökt samtliga visor och valt ut

de som har något med sjön att göra. Antalet uppgick till 33 visor. 33 av lite över 300 visor, och

endast  3  av  dem sjömansvisor.  Det  är  inte  mycket  av  sjömanstraditionen som kommer  med.  I

jämförelse har Taube med 28 visor i samlingen, varav 18 av dem inte har något med sjön att göra

över  huvud  taget.  Inte  helt  oväntat,  och  det  visar  på  hur  sjömansvisan  har  försvunnit  ur

visböckerna. 

Sångboken: vår gemensamma sångskatt (SB)
Sammanställd  av  Bertil  Hallin,  Håkan  Lundström och

Sverker  Svensson.  Utgiven  1984.  Visorna  i  boken  är

begränsade  till  visor  tillkomna  före  1950  som  är

förankrade i en svensk tradition. Av dessa ges 128 visor

och 30 danslekar som de ansåg vara lämpliga för elever i

grundskolan att lära sig (SB:5). Utöver detta ges ca 20

skillingtryck med variationer på dessa. I jämförelse med DSS så har Taube enbart med nio låtar i

denna varav endast två inte har något med sjön att göra. Samtidigt är antal sjömansvisor dubbelt så

många fast antalet visor bara är lite 6 tiondelar så stort som DSS. 
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Typer i DSS Antal

Sjömansvisor 3

Imitationer 3

Sjömanspastischer 5

Sjösånger 22

Typer i SB Antal

Sjömansvisor 6

Imitationer 3

Sjömanspastischer 2

Sjösånger 10



Visorna i de undersökta böckerna
Jag  har  här  sammanställt  alla  låtar  från  de  undersökta

böckerna,  med undantag  för  DSS och  SB  där  jag bara

registrerat låtar med sjökoppling samt Taubevisor. Jag har

sedan gjort två tabeller, en där jag tar med alla låtar och

en där jag utesluter  DSS, SB  samt  SKV, då jag anser att

dessa skulle snedvrida data.  DSS  och  SB  genom att öka

antalet av specifika typer och SKV p.g.a. att den till stor

del är en kopia av  STS vilket skulle tendera till att lyfta

fram  bara  det  materialet  i  högre  grad  än  det  är

representativt i materialet. I sammanställningarna ges två

kolumner, där den vänstra ger det totala antalet låtar med

en  viss  klassificering.  Den  högra  ger  antalet  enskilda

visor inom denna kategori och dessa siffror är markerade

i  kursiv.  Jag  anser  att  sammanställningen  med  det

uteslutna materialet är mest representativ för materialet.

Båda sammanställningarna är tämligen lika och det enda

som  skiljer  dem  i  stort  är  antalet  Taubevisor,  vilka

kommer från allmänna sångböckerna, och antalet övriga

och egenskrivna som ökas på av SKV. Särskilt de sista har

inte mycket med min frågeställning att göra, såvida inte

jag skall anse dem vara en representant för den moderna

sjömansdiktningen. 

Utifrån materialet kan jag utröna två olika synsätt på

vad  som  är  och  vad  som  skall  kallas  sjömansvisa.

Böckerna från 70- och 80-talen går med mer tillbaka på

mot  den  traditionella  sjömansdiktningen,  vilket  kan

förklaras  genom  den  revivalkultur  som  då  fanns  i  Sverige.  När  det  gäller  GS  och  PS  så  är

förhållandet  däremot  i  stort  det  motsatta,  sjömansvisan är  här  snarare  synonymt  med sjömans-

pastischen. Det är just detta som jag anser är anledningen till att många av dessa revivalböcker

gjordes, då de ofta uttrycker att dessa visor inte har något med sjölivet att göra och således inte

heller borde kallas sjömansvisor. Sternvall diskuterar schablonerna i tämligen hårda ordalag: 

 

19

Alla visor Totalt
antal
visor

Antal
enskilda

visor

Sjömansvisor 167 115

Imitationer 20 8

Sjömanspastischer 131 104

Sjösånger 111 63

Sjötravesti 13 9

Skillingtryck 15 15

Dikt 43 43

Taube 21 18

Övrigt 16 14

Egenskrivet 18 18

Totalt 555 407

Utan DSS, SB
och SKV

Totalt
antal
visor

Antal
enskilda

visor

Sjömansvisor 149 113

Imitationer 11 6

Sjömanspastischer 114 101

Sjösånger 56 50

Sjötravesti 8 8

Skillingtryck 15 15

Dikt 43 43

Taube 1 1

Övrigt 8 7

Egenskrivet - - 

Totalt 405 344



Var det nu meningen, att alla dessa dumheter skulle få gå till eftervärlden som representerande svensk
sjömanssång och dikt? Tanken därpå var motbjudande.36

Utöver dessa har vi även  STS  där allt sjötematiskt verkar få benämningen sjömansvisa. Vad jag

tydligt kan se är att det inte finns någon överensstämmelse mellan böckerna för vad som är en

sjömansvisa,  men  jag  sammanställer  två  huvudsynsätt  utifrån  visböckerna.  Sjömansvisan  är

antingen sjömännens egna visor eller visor som handlar om sjön och sjömän. 

I  absoluta  tal  får  sjömansvisan  (sjömansvisor  och

vissa skillingtryck) i det undersökta materialet något mer

plats  än  den  mer  populära  ”sjömansvisan”  (sjömans-

pastischen).  Om vi däremot räknar  in antalet  sjösånger

samt  övriga  så  blir  resultatet  det  omvända.  Används

samma visor  om igen?  Ja,  det  gör  de  faktiskt  men en

övervägande del gör det inte. Ovan kan ses hur många

visor inom en typ i som tas upp två eller fler gånger.37

Vad som tydligast ses är att de flesta visorna oberoende

av kategori enbart kommer med en gång. Intressant nog

är det sjömansvisorna som i främst grad återkommer två

eller  fler  gånger.  Detta  verkar  visa  på  en  kanonisering

kring vissa av sjömansvisorna, då de trots att de är färre

till  antalet  totalt,  återkommer  oftare.  Detta  är  inte

konstigt  då  visböckerna  är  inriktade  på  sjömansvisor,

men  däremot  med  tanke  på  att  vad  som  är  en

sjömansvisa  inte  är  fast  definierat.  Det  visar  även  att

vissa av de traditionella sjömansvisorna har kommit in i

en  vanlig  folkmusikkanon  men  att  antalet  imitationer,

pastischer  och  sjösånger  där  får  större  plats.  Av  de

resterande är det 305 visor som enbart förekommer med en gång, varav 93 är sjömansvisor. Många

av dessa kommer från SV och VOV som syftar till att ta fram sådant som ej tidigare varit publicerat

eller är svåråtkomligt, vilket i sin tur innebär att antalet traditionella sjömanssånger i återkommande

bruk i  materialet  blir  färre.  Men de kvarvarande visorna visar ytterst  tydligt  att  sjömansvisan i

allmänhet inte ses vara den traditionella sjömansvisan utan allt som berör vatten och vind samt

sjömännen och deras äventyr.

36 Sternvall, Sång under segel, s. 20 
37 För en lista av dessa se bilaga 1. 
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Utan DSS, SB
och SKV

Antal visor som
ges minst 2 ggr

Sjömansvisor 20

Imitationer 2

Sjömanspastischer 10

Sjösång 6

Övrigt 1

Totalt 39

Rest 305

Antal visor i typ
bland alla visor

Antal visor som
ges minst 2 ggr

Sjömansvisor 21

Imitationer 5

Sjömanspastischer 17

Sjösång 28

Sjötravestier 4

Taubevisor 3

Övrigt 1

Totalt 79

Rest 407



Språket i de undersökta visorna
De flesta  av  visorna  i  de  undersökta  visböckerna  är  på

svenska. De flesta med engelsk text kommer ur VSH. Två

av visorna har makaroniska verser. Dessa visor är ”Ruben

Ranzo” och ”Supen ut, en dram på man”.  Andra språk är

ovanligare. Enbart en visa på franska, en på norska och en

översättning  till  tyska  återfinns  i  materialet.  Återspeglar

detta  sjömannens verklighet  eller  beror  det  på samman-

ställarnas preferenser? Det är uppenbart att sammanställarna inriktar sig på en ”svensk” tradition

men  steget  är  långt  från  att  inrikta  sig  på  en  ”svensk”  tradition  till  att  hävda  att  den  var/är

svenskspråkig.  Jag  ställer  mig  därför  frågan:  var  svenska  de  svenska  sjömännens  språk?  Jag

kommer diskutera detta i större detalj under rubriken ”Den internationella sjömansvisan”.

Folkloristen Velle Espeland säger i sin diskussion om den norska sjömansvisetraditionen att

fartygen var en internationell miljö och att sjömännen ofta talade sjömansengelska.38 Detta håller

Sternvall med om. I SUS diskuterar han de engelska och amerikanska arbetsvisorna på följande sätt:

Av utrymmesskäl har endast ett fåtal shanties kunnat medtagas; jag har försökt att utvälja de mest typiska
och sångbara.  […] Vad som i  dessa  sånger  särskilt  tjusat  den  skandinaviska  sjömannen är  de  rappa
infallen och den raljanta texten. Därför är ej heller en svensk sjömans visbok komplett om ej där återfinns
några av de gamla engelska och amerikanska favoriterna.39

Hugill hävdar att sjömännens världsvana påverkade deras språkbruk vilket har lett till att: 

All seamen, more or less, tend to be cosmopolitan in their outlook, and the mixing of foreign words and
phrases with their own language is one of their common characteristics even today, and in the days of sail
this was still more pronounced.40

Med tanke på att Sternvall tyckte att de engelska visorna har sin plats i varje sjömans visbok undrar

jag varför de knappt får någon plats i de visböckerna. Särskilt i de visböcker som enligt egen utsaga

vill framhäva sjömansdiktningen. Nämns sjömansvisan språk i visböckerna? FA skriver belysande

nog  att  väldigt  likartade  visor  sjöngs  på  en  mängd  olika  språk  (FA:3),  vilket  visar  på  denna

internationella miljö, men tar samtidigt inte upp någon sådan visa. VOV gör inte heller detta, och i

förordet sägs endast att även svenska shanties förekom utöver de engelskspråkiga, men däremot inte

något om huruvida svenska sjömän skulle ha sjungit de engelskspråkiga (VOV:15). Inte heller SV

tar upp någon engelskspråkig visa, men däremot två makaroniska visor. Däremot berättar Jonssons

förord tydligt  om både sjömansvisans  engelska  varianter  och  de norvagismer  som funnits  i  de

svenska sjömännens visförråd (SV:13; 15). Både  STS och  SKV innehåller engelska sjömansvisor

men författarna nämner inte varför. Med tanke på att böckerna riktar sig till båtfolk kan jag förmoda

38 Espeland, Blow boys blow, s. 9.
39 Sternvall, Sång under segel, s. 19-20.
40 Hugill, Shanties from the seven seas, s. 42.
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Språk Antal

Svenska 300

Engelska 40

Makaroniska 2

Övrigt 2

Totalt 344



att  de  förutsätter  att  läsarna  skall  ha  kännedom  om  sjömanslivet  och  sjömansvisans  historia.

Antingen det eller så ser de ingen anledning att debattera det utan antar det bara som en del av

sjömansvisetraditionen.  VSH  är  den  enda  av  visböckerna  som har  med  en  substantiell  mängd,

ungefär hälften, engelskspråkiga sjömansvisor, och anledningen finner jag inuti visboken: ”här finns

visor på svenska och på engelska, sjöfolkets speciella språk.” (VSH:baksida). Törnblom diskuterar

även i längd den engelska shantyn vilket direkt visar på valet av visor (VSH:3-5). 

Vad jag kan se är att  språkmässigt förhåller  visböckerna sig överlag inte  till  en traditionell

sjömansvisetradition utan lägger nästan enbart fokus på svenska varianter, vilket inte är underligt då

utgivningsspråket  är  svenska  och  visböckerna  således  riktar  sig  till  svenskspråkiga  läsare.

Visböckerna VOV och SV är visforskningsskrifter och det är därför inte underligt att de inriktar sig

på  svenskspråkiga  visor.  Detta  då  inom många  forskningsområden  i  Sverige  det  huvudsakliga

källmaterialet och forskningsområdet har varit det svenska, och i förlängningen det svenskspråkiga.

Däremot riskerar ett sådant förhållningssätt att befästa sjömansvisan som en svensk företeelse, eller

att det finns en speciell svensk och svenskspråkig sjömansvisetradition, istället för att det är/var en

internationell  sådan.  Detta  sker  till  viss  grad  i  DSS  och SB  och den senare  driver  en  tämligen

intresseväckande tes genom sitt påstående: 

Urvalet är begränsat till  svenskt material tillkommet före år 1950. Med ”svenskt” menar vi då sådana
texter, melodier eller danser som av tradition har sjungits mycket i vårt land och kan sägas vara eller varit
”förankrade” här. (SB:6) 

Intressant nog är ändå alla visor och sjömansvisor på svenska, vilket egentligen inte är innebörden i

ovanstående urvalsformulering. Genom att inlemma sjömansvisan i en svensk folkvisetradition görs

även sjömansvisetraditionen till en svensk företeelse medan de internationella aspekterna hamnar i

skymundan. 

Den internationella sjömansvisan 
Vad jag har börjat beröra är att sjömansvisorna, i alla fall de svenska, inte enbart sjöngs på svenska.

”De  var  friske  og  internationale  som  Havet  selv”  skrev  Oscar  Jensen  om  de  skandinaviska

sjömansvisorna. Den  skandinaviska  arbetsvisan  är  en  blandning  mellan  egna  arbetsvisor  och

inlånade  shanties.41 Hugill  anser  att  skandinaverna  lånade  in  engelska  shanties  och  även  den

brittiska landbackens sjömansvisor och använde dem som arbetsvisor.42 Med detta i åtanke kan jag

anta  att  med  dessa  även  deras  sångstil  följde  med.  Men  utöver  sådana  antaganden  finns  mer

konkreta belägg. Det främsta av dessa ges av Sigurd Sternvall i Sång under segel. Han hävdar där

att  engelska och amerikanska sjömansvisor till  form stämmer överens med de svenska samt att

41 Oscar Jensen, Internationale Sømands-opsange "chanties" med danske variationer, Hertz's Bogtrykkeri, 
Köpenhamn, 1923, s. 7.  

42 Hugill, Shanties from the Seven Seas, s. 511. 
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sångsättet var ungefär detsamma.43 Engelska stod högt i kurs och i en beskrivning om de norska

sjömännen skrivs att när de inte sjöng på engelska sjöng de på skandinaviska.44 Espeland ger en

ytterst likartad beskrivning:

Mange vill sikkert seia at dette ikke kan vera nokon norsk tradisjon all den stund språket oftast er engelsk.
Men miljøet på skutene var internasionalt, og norske sjøfolk nytta gjerne sjømannsengelsk 45

Enligt Sternvall var engelskan sjömännens språk och alla sjömän med självkänsla skulle ha seglat

på ett engelskt fartyg.46 Den svenska litteraturen behandlar ytterst lite sjömännens sångstil, den enda

som gör det någorlunda ingående är Sternvall, och således blir det av nödvändigt att söka svar i den

engelska shantyn. Eftersom Sternvall hävdar att den svenska och engelska sjömansvisorna sjöngs på

ett likartat sätt så utgår jag från att stilarna delvis går att likställa. Hugill skriver: ”among […] the

finest of the art of singing out were German and Scandinavian seamen. […] Of course the Negro

[sic] was the singer  par exellence”.47 Detta är ett bevis för att skandinaverna klassades högt som

shantymän  även  på  engelska  fartyg  och  således  även  borde  ha  sjungit,  i  alla  fall  de  engelska

arbetsvisorna, enligt en engelsk eller internationell praxis.

Jag måste nu skilja mellan två olika sorters ”sång” som sjömännen använde sig av, nämligen

sjömansvisan och utsjungningen. Utsjungningen är textlös, och liknar enligt Sternvall mest en grov

joddling. Den har högre tempo än arbetsvisan och har inte dess stämningsfullhet, ”den är på något

sätt  ohyfsad-humoristisk”.48 Den  kan  också  beskrivas  som  primitiva  rop,  vilda  skrik  för  att

uppmuntra sjömännen till  att arbete, en rest från äldre tiders fartyg.49 På svenska fartyg var det

enligt Palmqvist ovanligt att sjömännen sjöng en arbetsvisa vid segelhissning, vilket med största

säkerhet  beror  på  att  besättningen på  svenska  fartyg  har  varit  förhållandevis  liten.  Således  har

sjömännen  varit  för  få  för  att  orka  med  någon  regelrätt  sång  och  därför  fått  hålla  sig  till

utsjungning.50 En sådan situation beskrivs av Sternvall när han ombord på skeppet Zaritza försökte

introducera en engelsk shanty, vilket slutade i ett fiasko.51 

Arbetsvisorna sjöngs genom call  and response mellan besättning och shantymannen. Denna

sjöng  solo  och  besättningen  svarade  med  ett  fast  omkväde.  På  ett  sådant  sätt  sjöngs  även

frivaktsvisorna. Dessa var däremot för att lätta upp stämningen, fördriva tiden eller bara för nöjes

skull. 

43 Sternvall, Sång under segel, s. 19. 
44 Jonsson, Kom följ med mej på sjöen ut, s. 118. 
45 Espeland, Blow boys blow, s. 9. 
46 Palmqvist, På oceaner och Englands kust, s. 5. 
47 Hugill, Shanties from the seven seas, s. 28.
48 Palmqvist, På oceaner och Englands kust, s. 24. 
49 Hugill, Shanties from the seven seas, s. 1.  
50 Palmqvist, På oceaner och Englands kust, s. 24.  

Sternvall, Sång under segel, s. 12. 
51 Sternvall, Sång under segel, s. 12. 
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Sjömännens sångstil 
Men hur lät sjömännens sång? Sternvall skriver: ”försångaren höll takt och ton, medan de arbetande

männen illhojade refrängen” vilket enligt honom har lett till att den vanliga sjömannen tillskansat

sig ett mer eller mindre atonalt sångsätt. ”Sjömännen har blivit så påverkade av arbetsvisorna att

han mera talat än sjungit och så småningom börjat åka berg- och dalbana för varje ord.”52 Huruvida

det Sternvall syftar på verkligen verkligen är atonalt eller inte är svårt att säga, men han menar att

sången ibland blir så förvrängd att när han själv ger visan för sjömän, ”i rätt tonläge”, de ibland inte

känner igen visan.53 Sjöngs sjömansvisan på ett sätt som uppfattades som falskt? Sternvall skriver

att förhållandet snarare var det motsatta: 

Att  sjömanssång  förr  i  tiden  varit  mycket  uppskattad  i  vår  huvudstad  och  säkerligen  i  alla  andra
hamnstäder framgår av följande. [...]. 'Många av stuvarna, som också varit sjömän, sjöngo nästan alltid
under arbetet. Det fanns bland dem, som bland sjömännen, riktigt berömda sångare, som folk kommo och
lyssnade på,  och var det  då någon särskilt ryktbar,  stod det damer med parasoll tätt,  tätt,  fast  ibland
visorna vore rätt så finurliga.'54 

Sjömansvisan verkar sålunda både ha varit välljudande och uppskattad. Vad som mest förväntades

av försångaren var  en ren och kraftig stämma.55 Mest  eftersträvansvärt  var  enligt  Hugill  nasala

tenorer, men dessa var det brist på så barytoner fick vara gott nog. Försångaren tillämpade många

rop och hitches vilka var antingen ett eller flera registerbrott från bröst-/huvudklang till falsett på en

not eller högljudda rop. Dessa tillämpades oftast i slutet av det första, även om de ofta utelämnades,

och  början  av  det  andra  solot.  I

refrängen  användes  någon  enstaka.56

Whall har försökt återge dessa hitches

i noter vilka kan ses i  illustration 1.57

Frivaktsvisorna sjöngs  med  många

drillar  och röstskälvningar och ibland

användes  även  synkoperingar.  Hugill

beskriver dem på följande sätt: ”jazz effect was often used by old time sailors when singing their

leisure songs – in fact long before the days when jazz became popular.”58 Densamme antar att dessa

ornament och ”hitches” kan vara en sorts imitation av båtmanspipans och skeppsfelans ljud, en rest

från  flottan  där  knappt  någon  sång  framfördes  utan  nästan  enbart  instrumentallåtar.59 Dessa

52 Sternvall, Sång under segel, s. 15.  
53 Sternvall, Sång under segel, s. 15. 
54 Sternvall, Sång under segel, s. 14-5. 
55 Jensen, Internationale Sømands-opsange, s. 8
56 Hugill, Shanties and sailors' songs, s. 86.
57 W. B. Whall, Sea songs and shanties, Brown, Son & Ferguson Ltd, Glasgow, 1927, s. ??
58 Hugill, Shanties from the seven seas, s. 411.

Hugill, Shanties and sailors' songs, s. 220. 
59 Hugill, Shanties and sailors' songs, s. 104.

24

Illustration 1: Hitches enligt Whall.



instrumentallåtar kan ha blivit inspiration för både arbetsvisor som frivaktsvisor. 

Utöver detta hade sjömännen en förmåga att förlänga slutet på fraser med ett tillägg av -ah. , samt

att vid dubbelt ”l” byta ut detta mot ”dl”. Sålunda blev t.ex. rolling till rodling och Dean till Dean-

ah. Korta 'i':n uttalades ofta som engelskans eye.60 Detta gäller dock bara de engelska visorna och

jag har inte stött på några liknande beskrivningar av de svenska. Vi kan däremot anta att de engelska

arbets- och frivaktsvisor som sjöngs av skandinaviska och svenska sjömännen följde detta sångsätt. 

Hur beskriver visböckerna sjömännens sätt att sjunga? I mångt om mycket inte alls.  Vov:18

beskriver bara att försångaren och de övriga sjöng växelsång vilket även beskrivs i SV:14. Den enda

av visböckerna som på något sätt beskriver hur musiken lät är VSH:3 där sången beskrivs som något

inte särskilt vackert: ”det klingade nog mestadels tämligen skrovligt”. De övriga nämner inte alls

hur musiken lät eller utfördes. 

Istället får jag gå till inspelade källor och jag använder mig av två exempel. Det ena är Stan

Hugills  återgivning  av  sjömansvisan  ”Lowlands  (away)”.61 Hugill  börjar  här  med  att  sjunga

refrängen vilket enligt honom var ett vanligt sätt att förbereda de andra sjömännen på vilken visa

det var och för att ge dem som inte hört den en chans att lära sig svarsbitarna.62 Hugill sjunger sedan

versen  själv  och  blir  besvarad  av  stämsång  i  refrängen.  Hugill  använder  ovannämnda  hitches.

Sångstilen låter ytterst speciell och det är inte undra på att Sternvall skriver: 

Sjömännen som sångare har alltid stått på en hög nivå, strängt bevakad av traditionen, om än sångsättet
många gånger för den oinvigde kan tyckas rätt märkligt.63 

Det andra exemplet är  låten ”South Australia”.64 Här använder sig Hugill  även av flertalet  rop.

Hugill sjunger således åtminstone så som han själv beskriver traditionen. 

En vanlig företeelse är att solo- och köravsnitten överlappar varandra och i soloavsnitten spelar

det ingen roll om man håller sig till konventionell meter, men i refrängen var ett fast tempo viktigt.

Shantymannen var enligt Hugill även expert på att lägga in fler ord även vad melodin hade rum

för.65 

Att visböckerna inte nämner något om hur musiken lät gör att det blir svårt att närma sig ett

utförande som skall vara likt ett traditionellt framförande. Härnäst tänker jag diskutera en viktig del

av shantymännens sångstil, improvisationen. 

60 Hugill, Shanties and sailors' songs, s. 86; 103.  
61 Stan Hugill, Louis Killen, The X-Seamen's Institute, ”Lowlands”, Sea Songs Seattle: Sung by Lou Killen, Stan 

Hugill, The X-Seamen's Institute and Friends, Folkways Records, 1979,
Spotify: <https://open.spotify.com/album/4S4IbtIuYajzwH3CSlaOuh>

62 Hugill, Shanties and Sailors' Songs, s. 85. 
63 Sternvall, Sång under segel, s. 14. 
64 Stan Hugill, ”South Australia”, Sea Music of Many Lands: The Pacific Heritage. Folkways Record, 1979, 

Spotify: <https://open.spotify.com/album/5iSiaqGI5zTRfFhaMr1Bg5>
65 Hugill, Shanties of the Seven Seas, s. 31. 
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Shantymännens improvisation och hur den framställs i visböckerna
Litteraturen  framhåller  ofta  shantymannens  rätt  att  improvisera  i  sina  solostycken.  Palmkvist

beskriver det så här : 

Uti  shantiessånger  har  försångaren  rättighet  att  improvisera  så  mycket  han  vill.  Ju  mer  han  kan
åstadkomma, desto bättre anses han vara. Liksom hovnarren [...] kunde shantiessångaren straffritt mer
eller mindre underförstått smäda skuta, befäl eller lots ombord.66

En liknande observation gör Oscar Jensen i Internationale Sømands-Opsange, där han konstaterar

att  shantymannens rykte var beroende av hans förmåga att  baka in förhållandena ombord.67 De

flesta av visböckerna tar däremot inte upp shantymannen eller dennes funktion. De som gör det är

SV, VOV och  VSH. VOV nämner inte något om improvisation hos shantymannen i  den löpande

texten, men däremot i kommentaren till visan ”Jag gick mig ut en afton”  där författarna skriver: ”de

sista raderna verkar vara en shantymans improvisation” (VOV:81). VSH däremot hävdar att: ”Han

[shantymannen]  stod  sjungande  och  improviserade  shanties  [...]”  (VSH:3).  Men  improviserade

shantymännen verkligen så mycket? Whall ansåg att i de gamla, och ”bra” arbetsvisorna, ingick

improvisation enbart om dess normala verser (regulationsverser), vilka inte varierades, inte räckte

till för att slutföra arbetet.68 En liknande observation görs av Hugill som hävdar att det bara var i

”negro  [sic]  shanties”  som  det  improviserades  som  standard,  där  de  första  verserna  var

regulationsverser  medan  resten  improviserades.  Hugill  hävdar  att  improvisation  inom engelska

shanties snarare var ett tecken på dåligt minne.69 Däremot hävdar Brochmann att ett gott minne inte

var ett krav på shantymannen, utan att det var mer uppskattat när han improviserade. Möjligtvis

improviserades  det  alltså  inte  till  den  grad  som  visböckerna  och  vissa  delar  av  litteraturen

framhäver.  Denna  föreställning  förefaller  istället  vara  en  efterkonstruktion  och  schablonbild  av

sjömansvisan.  Detta  frågar  sig  Robert  Walser  i  sin  undersökning av  James  Madison Capenters

sjömansvisesamling. Han finner där inte improvisation i sjömansvisorna i någon högre grad. Han

frågar sig därför om de varit så improviserade som det framställs.70 Vi har här stött på en mängd

motstridiga  påståenden.  Anledningen  till  denna  förvirring  kanske  inte  är  huruvida  det

improviserades  eller  inte  utan  på  vilket  sätt  det  improviserades.  Istället  för  att  shantymannen

ögonblicksdiktade så kan det istället ha varit så att han lånande in från text och melodi från andra

håll.71 SV nämner att shantymannen improviserade och beskriver det som en ögonblicksdiktning där

66 Palmqvist, På ocener och Englands kust, s. 184. 
67 Jensen, Internationale Sømands-opsange, s. 8.
68 Whall, Sea songs and shanties, s. XIII.
69 Hugill, Shanties from the seven seas, s. 32.  
70 Robert Young Walser, ”Here We Come in a Leaky Ship!': The Shanty Collection of James Madison Carpenter, Folk 

Music Journal, Vol. 7, No. 4, 1998, s. 475.
71 Velle Espeland, ”Vår Gud har en gammel Ford”, Tradisjonell sang som levende prosess: nordiske studier i stabilitet 

og forandring, gjentagelse og variasjon, red. Ingrid Åkesson, Lene Halskov Hansen & Astrid Nora Ressem, Novus, 
Oslo, 2009, s. 34. 
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denne använde sig av vedertagna formler inom genren.72 Ögonblicksdiktningen är således inte att

hitta  på  på  stående  fot,  utan  att  använda  sig  av  formler.  Att  använda  sig  av  formler  är  att

improvisera,  komponera  eller  framföra  genom  att  begagna  sig  av  redan  kända  melodi-  eller

textelement. Hugill beskriver denna sorts lån som ”improvisation in true sailor fashion.”73

Att låna från annat håll ses säkert av många ses som exempel på fantasilöshet, men användandet

av formler är inte bara ett hjälpmedel utan en del av diktningen i sig själv. Vid användandet av

formler  värderas  ”variation,  återanvändning  och  igenkänning  högre  än  innovation”,  hävdar

visforskaren Ingrid Åkesson.74 Här möter vi antagligen anledningen till att exempelvis Walser inte

en stött på någon improvisation i materialet, då den inte utgår från att ändra materialet utan istället

låna  in  kända  bitar  från  andra  stycken.  Vad  jag  kan  se  hos  både  VHS och  VOV  är  att  deras

föreställning av sjömännens improvisation ligger mer åt det spontana och innovativa hållet.  VOV

ges bilden att improvisation verkar vara ovanlig, vilket i så fall förklarar varför de inte tagit med det

i förordet. Jag är säker på att författarna är medvetna om sjömännens improvisation. Att de inte

beskrivit denna aspekt ger dock annan bild än vad de i så fall föreställer sig. 

Vid användandet av formler tar sångaren formler denne har i sin repertoar och sammanställer

dem i sitt framförande.75 Däremot är det inte fritt sammansatt utan det är ett narrativ som berättas

och återges i en fri form genom dessa formler.76 En tydlig konsekvens av ett sådant förfarande är att

ingen återgivning kommer vara exakt lik en annan. Jag tänker nedan visa på några exempel som kan

vara  skapta  via  sådana  formler.  Detta  genom  att  de  innehåller  ytterst  likartade  text  och

musikfragment. Det är således troligt att dessa fragment är formler. Notexemplen är transponerade

till samma tonart,  F-dur, för att göra en jämförelse mellan de olika exemplen lättare. Det valda

startexemplet är ”Halarvisa”, även kallad ”En sjöman seglar jorden runt/rund”.

72 Jonsson, Kom följ med mej på sjöen ut, s. 117; SV, s. 15. 
73 Hugill, Shanties from the seven seas, s. 111. 
74 Ingrid Åkesson, ”Variation som röd tråd- en överblick”, Tradisjonell sang som levende prosess, 2009, s . 8. 
75 Margareta Jerslid, ”Frasen som formel”, Tradisjonell sang som levende prosess, 2009 s. 182.
76 Ingrid Åkesson, ”Variation som röd tråd- en överblick”, s. 10. 
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Denna  visa  återfinns  i  SUS:271,  VHS:36 samt  i

SV:94,  fast  i  SV med till  höger  given melodiska

variation i soloavnsitten. I övrigt är de lika, både

musik och text.

I SUS:183 återges en annan visa, ”Å kom till mig på lördag kväll”:

Denna  återfinns  i  materialet  i  flera  varianter,  exempelvis  i  VOV:49  och  SV:92.  Verserna

överensstämmer inte med de i ”Halarvisa”, men däremot med de i VOV och SV, men innehåller just

orden Viktoria, Viktoria, dock här stavat med c, och avslutas med orden Kirre virre vippbom. Hurra

så! Slutorden och tonerna är i stort samma som i ”Halarvisa”. Jag anser bitarna Victoria samt Kirre

(kärre)  vara  motiv  vilka  har  varierats  något  i  de  olika  visorna.  Ytterligare  en  visa  som liknar

”Halarvisa” finns i Tjugofem sjömansvisor från Åland:13: 

Denna beskrivs i boken som en variant och dess andra form kommer diskuteras nedan. Enbart första

versen överensstämmer med verserna i ”Halarvisa”. Förutom likheterna mellan visornas första vers,

återkommer kilivippan boj! i varje vers. Denna liknar kirre (kärre) delen vilket även ri ke ri ke och

ra-ke-ra-ke77 gör. Med stavelser i omvänd ordning blir de ändå

mer lika, ke ri ke ri och  ke-ra-ke-ra vilka båda blir ytterst lika

kärre. Samma rytm som i  kärre-motivet används även här. Detta indikerar att detta är lånad, och

sålunda att det är en formel. 

Nedan ges Tjugofem sjömansvisor från Åland:s andra variant (s. 12): 

77 Dessa ord är så återgivna i : Lorentz Bryggman, Tjugofem sjömansvisor från Åland, [s.n.], Mariehamn, 1973. s ?? 
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Versraderna  ”En  sjöman  seglar  jorden  runt”  samt  ”Hans  hemkomst  blir  [är]  en  trevlig  stund”

återfinns även här. Däremot har kärre- och Viktoria-bitarna byts ut mot: Rio, rio rej och Holland så

god. Verserna är inte desamma som i ”Halarvisa” men däremot som de i ”En sjöman seglar jorden

rund” i VOV:70 vilken ges nedan:

Verserna är identiska men varianten av ”En sjöman seglar jorden runt” i  VOV  har fler utskrivna

verser än den i Tjugofem sjömansvisor från Åland. Det går att se två textliga och musikaliska motiv,

Rio, rio rej och Holland så god (Hållans god). I boken Visor från Åbolands skärgård:3778 finns en

visa vid namn ”En sjömansbrud skall blåklädd gå”. Likheten i visorna är slående.

Förutom den första versen är resterande ytterst lika de två tidigare exemplen. Det finns många fler

variationer  med andra  motiv  och teman som är  ytterst  lika  varandra.  I  dessa  och ovan visade

exempel  går det  tydligt  att  se återkommande teman och motiv.  Därför verkar  komposition och

framförande via formler vara mer trolig än spontan improvisation. De enskilda visböckerna visar

inte detta särskilt tydligt, eller diskuterar det i någon större grad, men tillsammans ger de en annan

bild. Detta för till  tankarna en viktig aspekt, nämligen variation inom  sjömansvisan. Materialet

visar att det finns en stor variation och många varianter av visorna, men hur förmedlas detta av

undersökta  de undersökta visböckerna och litteraturen? 

78 Anne Bergman,,"Nu haver jag gått en så långer väg": visor från Åbolands skärgård, Finlands svenska 
folkmusikinstitut, Helsingfors, 1996 .
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Visornas varianter och variation som traditionellt element
Jag tänker  nedan belysa  hur  variationer  av  visorna får  rum i  visböckerna  och hur  visböckerna

förhåller sig till  att det finns varianter.  Jag kommer därför att  undersöka vilka varianter som är

tryckta,  om det  är  samma i  de  olika  visböckerna eller  ej.  Jag tänker  även visa hur  variations-

bildningen förhåller sig till den historiska traditionen. Detta för att visa hur urvalet av visor påverkar

bilden av variationer inom de traditionella sjömansvisorna. 

Visböckernas varianter och synen på dem
I VSH:3  framhålls det att sjömansvisan inte har en bestämd form, och att påstå motsatsen skulle

enligt  författaren  vara  ”befängt”.  I  övrigt  skriver  Törnblom  att  visorna  har  fler  melodi-  och

textvarianter än den som tryckts i boken. Däremot så har en variant av Albertina valts ut då den

”klingar liksom mera ursprunglig” (VHS:8). Det är en lite underlig formulering. Jag antar att det

bara  skall  betyda  att  det  är  en  äldre  variant,  det,  eller  så  går  VSH mot  sin  egen  föresats  och

tillskriver denna version ursprunglighet och autenticitet. Intressant nog är det bara två av visorna

med svensk text som skiljer sig från SUS och det är ”Ett skepp gick ut från Gibraltar stad” (Det var

ett  skepp i  Gibraltar  stad i  SUS)”  och ”Den gamla  briggen”.  ”Den gamla  briggen” presenterar

Sternvall i en norsk variant som han enligt egen utsaga presenterar som ”dess mest ursprungliga

form” (SUS:93). ”Ett skepp gick ut från Gibraltar stad” skillnad mot SUS är en smärre textvariant.

Övriga svenskspråkiga visor är sålunda SUS:s varianter. Det är intressant att både  VSH och SUS

båda använder ursprunglighet som en anledning till sitt urval. 

I VOV är författarna inte lika tydliga med beskriva variation i sjömansvisorna: 

Flera av de visor vi återger har ursprungligen utkommit som skillingtryck. Men vi har valt versioner
hämtade ur upptecknat material, för att på så sätt få både text och melodi till de oftast ej tonsatta trycken.
I den mån det går att klarlägga visornas ursprung finns detta angivet i kommentaren till var visa. (VOV:9)

I  kommentarerna  försöker  författarna  att  beskriva  de  enskilda  visornas  historia.  Flera  av

kommentarerna nämner andra varianter av visorna. Ett intressant exempel är ”Göteborgsångaren

Holmias första resa” till vilken ”Skeppet Skuldas undergång” har använts som melodi trots att de

inte  har  några  belägg  för  att  de  hör  samman mer  än  att  text  och  musik  fungerar  tillsammans

(VOV:185). De skapar sålunda antagligen en helt ny variant. 

SV är något mer tydlig än VOV. Jonsson nämner i förordet olika visor och beskriver att det finns

variationer på dessa. Jonsson diskuterar dock inte variation inom hela sjömansvisetraditionen. Likt

VOV redovisar  SV de enskilda visorna historia och försöker spåra visornas historia. Valet av text-

och melodivariant är oftast en äldre eller den äldsta uppteckning av antingen melodi, text eller båda.

Jag undrar om detta är för att dessa mer sällan återfinns i tryck en eller om Lantz och  SVA lade

högre vikt vid ursprunglighet. I VOV och SV är endast en liten del av visorna samma variant som

den i SUS.
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FA:3  nämner i korthet att ”visor med nästan exakt samma innehåll och melodi sjöngs på de

mest skiftande språk.” Texterna till visorna i tolv av de 16 sjömansvisorna är samma textliga variant

som i  SUS  och de resterande har  i  stort  samma innehåll  i  en  lite  modernare  tappning.  Endast

”Skepparvisa (Den gamla briggen)” finns inte med i svensk text i SUS. 

I  SKV är sjömansvisorna överlag samma variant som den som ges i  SUS. Det är bara ”Adjö

farväl för sista gång” som är annorlunda jämfört med SUS. Detta då texten är lite modernare och

visan har en extra vers. Underligt nog är just  denna visa i  STS utbytt  mot  SUS:s  variant.  Båda

visböckerna har med ”Han hade seglat för om masten” varav STS inte använder sig av SUS:s vilket

däremot SKV gör. Jag finner detta intresseväckande då det tyder på att Erling Matz inte bara använt

varianterna från STS utan bytt ut några varianter, antingen från eller till SUS variant. 

PS ger inga  sjömansvisor och av de tre som GS ger är ”Han hade seglat för om masten” och

”En sjöman älskar havets våg” samma variant som i SUS. Detta är inte underligt då dessa var ytterst

populära och därför antagligen förekom i en standardvariant. 

Jag finner att visorna i visböckerna ofta är samma grundvariant, och att denna variant ofta finns

i  SUS. Detta  inte  är  underligt;  SUS  är  ett  stort  och  tidigt  verk  vilket  gjort  dessa  varianter

lättåtkomliga. Däremot finns det en risk, författarnas intention till trots, att vissa visor lyfts fram

mer än andra. De riskerar att bli kanoniserade och en modern urtext. Vilken variant borde ges, den

som folk i allmänhet känner till eller ska det mindre kända framhävas?

Variationen och traditionen sitter i samma båt
”I vår tid tänker vi oss att en sång är en fast melodi med en fast text. Sån är inte shantyn.” hävdar

Espeland.79 Inom sjömansvisan finns det således inte en ”korrekt” version. Självklart finns det verk

som ingår i  folkvisetraditionen som är komponerade och således har en grundform, även kallat

urform, men generellt är varianten också den en egen visa.80 Palmqvist är av samma mening och

hävdar att på grund av att visorna improviserades fram så har de kommit att få lika text. 81 Han

nämner däremot inget om musiken men förmodligen avser han att även vismelodierna varierades.

Karpeles hävdar att gehörsbaserad musiks avsaknad av notation gör att den inte kan bli kopierad

utan att nya former hela tiden skapas. Det gör att det, som redan nämnt, inte kan finnas någon

korrekt form, och att varje variant i sig själv är en egen visa.82 Däremot skulle det kunna vara så att

de populära och vanliga sjömansvisorna mer eller mindre bibehöll samma form enligt Robert Y.

Walser.83 

I variationer har ljud, versmått och narrativ hög stabilitet medan, platser, namn och melodi är

79 Espeland, Blow boys blow, s. 9.
80 Lantz, Folkets visor, s. 19-20.
81 Palmqvist, Hamn och hav, s. 285. 
82 Karpeles, An introduction to English folk song, s. 5. 
83 Walser, ”Here We Come in a Leaky Ship!” s. 475-6. 
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instabila och varieras lätt.84 Vissa har därför sett gehörsbaserad tradering som degenererande, en av

dem är Whates: 

It is a fair assumption that the original shanty had considerable merits and it is probably reasonable also to
assume  that  in  its  progress  from  ship  to  ship  it  suffered  on  the  whole  degradation  rather  than
improvement.  Sailors seldom had the instinctive musical  sensibility to preserve,  let  alone improve, a
melody taken perhaps from a Negro [sic] original.85

Whates påstående är starkt värderande, och torde även få som konsekvens att adaptionen av en

landvisa till en sjömansvisa generellt skulle vara degenererande. Burke beskriver förändringar från

ett original som lokala stilar vilka kan komma att bli sedda som förvrängningar av centrala idéer.86 

Terry hävdar  att  vid  nedteckningen av  sjömansvisor,  informanterna,  som oftast  var  mycket

ålderstigna, på grund av ett dåligt minne inte gav en korrekt återgivning.87 ”Men bristande hågkomst

kan inte hålla igång en varaktig nedbrytningsprocess, meningslösa texter får inte långt liv”  anser

Espeland.88 Jag håller med. 

Jag anser att Terry och Whates ser sökandet efter en urtext som viktig. Detta håller jag inte med

om, då detta riskerar att befästa senare varianter som förvrängningar och således felaktiga. Whates

gör ett intressant påstående med kommentaren: ”no one aboard would make much ado about correct

words and melodies.”89 En intressant kontrast mot hans tidigare påstående, eftersom det i praktiken

blir att han säger att 'original' degenereras men att sjömännen inte bryr sig om det. Borde i så fall

vi? Hans påståenden kan möjligtvis tolkas som att sjömännen inte förstår bättre, och att han måste

rädda  dem och  deras  musik  från  sig  själva.  En  inte  helt  ny  tanke,  vilket  för  mina  tankar  till

upptecknandet och upptecknarna av sjömansvisor. Upptecknandet och insamlandet har ofta skett

med en ideologisk prägel, och hur har det kommit att påverka sjömansvisan? Därför vill jag nedan

diskutera notationens roll och funktion inom sjömansvisan och hur visböckerna diskuterar att de

använder notation till ett material som oftast var gehörsbaserat?

84  Gerald Porter, The English occupational song, Univ., Diss. Umeå : Umeå universitet, 1992, Umeå, 1992, s. 77.  
85 Whates, ”The background of Sea Shanties”, s. 261. 
86 Burke, The European Renaissance, s. 13. 
87 Richard R. Terry, ”Sailor Shanties. II”, Music and Letters, Vol. 1, No. 3, 1920, s. 264-5. 
88 Espeland, ”Vår Gud har en gammel Ford”, s. 29.
89 Whates, ”The background of Sea Shanties”, s. 261. 
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Notation i en onoterad tradition 
Jag tänker nedan undersöka hur visböckerna förhåller sig till att visorna är och har blivit nedskrivna

i  notform.  Detta  då  sjömansvisetraditionen  till  stora  delar  var  onoterad.  Jag  skall  dock  först

diskutera notationen som nedteckningsmedium för  folkmusiken och sjömansvisan.  Detta  för  att

sätta visböckernas användning av noter i konstrast med vilken bild de ger av sjömansvisan och

sjömännens sång- och vistradition överlag. 

Varför  noteras  en  gehörsbaserad  tradition?  Noteringen  har  enligt  Ling  använts  inom

folkmusiken som minneshjälp men inte för nyskapande.90 Men notationen är idag så inpräglad i idén

om musik att den inte längre kan tillskrivas endast en minneshjälpande roll. ”En visa utan melodi är

som en fågel utan vingar” skriver Lindström.91 Detta anser jag tydligt visar att notation anses som

nödvändig. Många  tidiga  vissamlingar  publicerade  visor  utan  melodi  vilket  recensenterna

beklagade.92 Den första sångboken i England vilken angav melodier kom 1843 och efter det så har

fokus legat på musiken.93 Detta är inte fel, utan kanske till och med ett måste om den traditionella

gehörsbaserade musiken skall kunna bevaras. Däremot anser jag att övergången till notationen som

musikens främsta kommunikationsmedel lätt leder till ett urformstänk. 

[...] with the transference from oral to visual habits one cannot expect the preservation and evolution of
folk song to continue indefinitely by the old traditional methods, so it's well that we have permanent
records of the songs [...].94

Karpeles hävdar här att det är lika bra att notera eller spela in det traditionella innan det försvinner.

Men att notera är ändå inte helt oproblematiskt. Vid en nedteckning måste det alltid väljas vilken

noggrannhetsnivå den skall ha.95 Det går inte få med alla detaljer. Detta framhålls av Hugill:

But it is extremely difficult, in fact impossible, to translate by means of cold standard music notes on
paper the wild and fearsome effect of these cries. No landsman could ever hope to imitate them! 96

Terry  går  så  långt  som  att  påstå  att  nedteckningar  efter  visböcker  är  acceptabla,  men  att

nedteckningar efter sångare ofta var felaktiga och i vissa fall blev travestier mer än återgivningar.97

Inte nog med det, utan det fanns till och med ned- och upptecknare som tyckte att sångarna sjöng fel

om de inte höll sig till konventionell meter, takt och tonhöjd.98 Jag frågar mig om inte inspelning

vore en bättre sorts uppteckning. Harker anser detta eftersom notationen endast kan fånga en del av

sångarnas konstart, vilket han diskuterar via ett citat av Percy Grainger:

90 Ling, Europas musikhistoria. Folkmusiken, s. 2; 192. 
91 Lindström, ”Skärgårdssånger och sjömansvisor” s. 99.
92 Ling, Europas musikhistoria. Folkmusiken, s. 12.
93 Porter, The English occupational song, s. 40. 
94 Karpeles, An introduction to English folk song, s. 102. 
95 Susanne Rosenberg, ”Variation – ett sätt att tänka? Tradisjonell sang som levende prosess, 2009, s. 159. 
96 Hugill, Shanties from the seven seas,  s. 579. 
97 Terry, ”Sailor Shanties. II”, s. 36.
98 Olav Solberg, ”Teksten i tradisjonen” Tradisjonell sang som levende prosess, 2009, s. 94. 
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the more I hear talented traditional singers in the flesh, and study phonograph records of their singing, the
stronger grows my personal feeling that any noting down of an individually and creatively gifted man's
song that does not give all possible details of all the different verses of his songs, and in certain cases, of
his different renderings at different times ... [sic] cannot claim to be a representative picture of such a
man's complete art and artistic culture, but only a portion of it.99 

Flertalet invändningar finns mot att använda inspelningar som nedteckningar av folkmusik och det

kan förklara varför insamlare inte använt sig av bandspelare eller dylikt inspelningsmedium. För det

första  kommer  inspelningen  liksom  notationen  inte  åt  folkvisans  kontext,  vilket  inte  är  det

individuella, manifesterat genom informanten, utan det sociala.100 För det andra för att ett sådant

nedteckningsmedium kan sättas i händerna på vem som helst, varvid de 'professionella' insamlarnas

ställning hotas enligt Harker.101 Monica Lantz hävdar å sin sida att bandspelare inte återger muntliga

traditioner på ett bra sätt då det kommer ur sitt sammanhang, funktionellt samt att det inte längre

finns någon publik.102 Hugill däremot nämner att det som är speciellt med shantyn är att den inte har

någon publik, samt att han tillsammans med William Doerflinger är de enda som samlat in visorna

som de sjöngs av sjömännen, just genom att begagna sig av ljudinspelning.103 Harker gör följande

bedömning av notationens effekter104: 

Positivt: Större publik (läsare och åhörare) och minneshjälp

Negativt: Censur  och  standardisering  av  traditionen  för  kommersiella
sammanhang vilket bidrar till en fattigare tradition.

Är det nedtecknade materialet en del av traditionen? Enligt Espeland står dokumenterat material

utanför traditionsprocessen. Det dokumenterade har blivit en arkivvariant, vilken kan bli en levande

variant igen.105 Hur behandlas själva notationen i visböckerna och hur problematiserar författarna

runt den? Jag kommer nedan undersöka hur visböckerna själva problematiserar användandet av

notering samt hur de själva beskriver själva nedtecknandet. 

Notationen i visböckerna
PS, GS, SKV, STS och FA anger inga noter till sina visor, SKV och STS har däremot harmonisering

via  ackordbeteckningar  vilket  kommer  att  diskuteras  senare.  De behöver  således  inte  diskutera

notationen utan förutsätter att läsaren  lärt sig melodierna på annat håll. De flesta sjömansvisorna

ifrån dessa visböcker kommer från SUS eller annan liknande källa. Det enda VSH nämner är ”Musik

och dikt som på detta sätt […] muntligen fördes vidare från  man till man […] brukar man kalla

folkmusik”  (VSH:2-3)  samt  ”visornas  melodier  har  försetts  med  ackordbeteckningar”

(VSH:baksida). Ingenstans nämns varför de har valt ett noterat material eller att visorna inte var

99  Grainger citerad i Harker, Fakesong, s. 208. 
100 Porter, The English occupational song, s . 60-1. 
101 Harker, Fakesong, s. 208. 
102 Lantz, Folkets visor, s. 159.
103 Hugill, Shanties from the seven seas, s. XIII; XIV.
104 Porter, The English occupational song,  s. 39. 
105 Espeland, ”Vår Gud har en gammel Ford”, s. 24. 
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nedtecknade från 'början'. Detta riskerar att befästa både en urform samt bilden av folkvisan som

komponerad  musik.  VOV däremot  skriver:  ”Men  vi  har  valt  versioner  hämtade  ur  upptecknat

material, för att på så sätt få både text och melodi till det oftast ej tonsatta trycken” (VOV:9). Lite

senare skriver de ”Under insamling […] har vi stött på mängder av texter som av allt att döma en

gång ägt en melodi. Det har varit svårt att skiljas från dessa […] men någonstans måste vi ju sätta

punkt” (VOV:20). De lägger således en stor vikt vid musiken men problematiserar inte över hur den

har  nedtecknats  eller  hur  den  framläggs  för  läsaren.  Inte  heller  SV  gör  detta.  Enbart  i

viskommentarerna  görs  beskrivningar  av nedtecknadet,  men däremot ingen problematisering  av

denna. I de fall  SV  har använt  SUS  varianter har samma notbild använts men har intressant nog

reviderats något. Detta  i arbetsvisorna genom att ta bort markering för solo- och köravsnitt. Således

begränsar SV ytterligare den direkta informationen till hur visorna sjöngs. 

Då en stor del av visorna kommer från SUS måste jag även undersöka hur detta verkar förehålla

sig  till  ovanstående  frågor.  Sternvall  skriver  om sin  insamlingsprocess  så  här:  ”Musiken,  som

naturligtvis vållat de största bekymren och svårigheterna, har jag till större delen själv sjungit för

nedtecknaren,  utom  i  de  fall  där  den  influtit  från  lokalt  gjorda  uppteckningar  eller  gamla

handskrifter.”106 Han skriver även: 

Ja, så då låg äntligen musikmaterialet klart, […], och det gällde att få tag i någon musiker som hade det
rätta intresset för saken. Den som då kom som den räddande ängeln var pianisten fröken Anna Zeland.
[…] Om jag själv varit mån om att inte förgripa mig på texten, har fröken Zeland ömmat om musiken.107

Sternvall har sålunda själv sjungit för en nedtecknare vars nedteckningar sedan bearbetats av fröken

Zeland. Vad hon har gjort med musiken beskrivs inte. Jämför vi Sternvalls och Hugills noter  är

skillnaden stor.  I  SUS ges  förutom melodislingan enbart  fermat  över  både  förlängda toner  och

pauser  där  metern  inte  riktigt  passar.  Likadant  gäller  för  Sternvalls  Sjöman  Linus  äventyr.

Melodierna är här ”för enkelhetens skull” arrangerade för piano, men utförandet bör enligt Sternvall

göras friare rytmiskt än vad noterna visar.108 Brochmann hävdar att sångaren får/ska anpassa metern

efter behag, en del av sjömansvisetraditionen.109 Vad vi tydligt kan se här är att Sternvalls melodier

inte är några återgivningar, utan ett hjälpmedel för att lära sig melodierna. Att veta hur sjömännen

sjöng är svårt enbart genom notmaterialet. 

106 Sternvall, Sång under segel, s. 22. 
107 Sternvall, Sång under segel, s. 22-23.  
108 Sternvall, Sigurd, Sjöman Linus äventyr: en knippa sjöskrönor, Bonnier, Stockholm, 1931, s. 4. 
109 Espeland, Blow boys blow, s. 5. 
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Instrumentering och harmonisering 
Genom notationen  blir  det  lättare  att  skriva  ut  ett  ackompanjemang  till  visorna  istället  för  att

användaren skall behöva komma på ett sådant själv eller enbart sjunga a cappella. Men använde sig

sjömännen av instrument eller harmoniserade de sin musik, vokalt som instrumentalt? Vilken bild

målar visböckerna upp av sjömännens musicerande? Jag tänker nedan undersöka dessa frågor. För

att  djupare  kunna  undersöka  harmonisering  i  visböckerna  blir  det  nödvändigt  att  undersöka

sjömansvisans skalbildning. Allt detta för att undersöka hur visböckerna musikaliska återgivningar

förhåller sig till sjömansvisetraditionen eller idén om denna. 

Sjömännens instrument 
Har  sjömännen  således  använt  instrument?  Enligt  Sternvall  så  har  sjömännen  sällan  använt

musikinstrument, men han säger också att tennflöjt och fiol är sjömännens traditionella instrument.

Dragspel blir enligt honom inte långlivade ombord på grund av klimatet.110 Detta borde även gälla

fiolen. Charles Palmqvist och Sternvall ger i sina reseskildringar beskrivningar av musicerande med

instrument ombord. Gitarr, dragspel, fiol samt säckpipa nämns i dessa.111 Säckpipan antar jag är ett

enstaka fall. Däremot vidhåller Hugill att fiolen och båtsmanspipan har varit viktiga instrument,

men inom flottan, där det väldigt sällan fick sjungas utan istället arbetades till instrumentalmusik.112

Weibust  nämner  att  sjömännen  ombord  hade  många  olika  instrument,  men  att  concertinan  var

populär på grund av att  den var lätt  att  ta  med.  Han nämner också att  sjömännen gjorde egna

instrument av det kunde uppbåda ombord.113 Det verkar således som sjömännen använt instrument

ombord. Men när använde de dem? 

I  Palmkvist  ovannämnda beskrivning handlar  det  om musicerande  under  frivakten,  och  ett

sådant förfarande verkar troligare än att instrument använts till arbetet. Törnblom skriver dock i sin

inledning, ”shantymannen […] som kanske också emellanåt kunde hjälpa sig med ett instrument, en

fiol, en låtpipa, en concertina [...]” (VSH:3). Jag antar att shantymannen kan ha gjort det, men det

verkar otroligt att det vore vanligt, i alla fall inte till arbetet. Att sjömännen skulle använt instrument

till  arbetet,  i  handelsflottan, verkar  osannolikt  då  ofta  inte  fanns  händer114 att  avvara.  Hugill

beskriver i sitt förord till Shanties of the seven seas en då nyinspelad shantykonsert, där det används

concertina, dragspel och fiol. Solobitarna är däremot inte ackompanjerade och låter enligt Hugill

”much more like the real thing”.115 Detta gör att jag kan anta att sjömännen inte använde instrument

när de sjöng arbetsvisor till arbetet ombord. Det får jag stöd för i ett påstående av Karpeles. Hon

110 Sternvall, Sång under segel, s. 13-4.  
111 Palmqvist, På oceaner och Englands kust, s. 83; Sternvall, Resan till Käpp-Kina, s. 13.
112 Hugill, Shanties from the seven seas, s. 5. 
113 Weibust, Deep Sea Sailors, 1969. 
114 Försvenskning av engelskan hands. Hands används för att beskriva manskapet, t.ex i uttycket all hands on deck.
115 Hugill, Shanties from the seven seas, s. XIII. 
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beskriver att den engelska folkvisan betecknas som:

[…] a pure melody without accompaniment. The habit of singing with instrumental accompaniment is a
modern invention.116 

I  förordet  till  VOV  att  visorna sjöngs ”med eller  utan ackompanjemang av gitarr,  munspel  och

dragspel (VOV:20). Jag anar en viss centralitet kring just dessa instrument. Denna centralitet märks

i både  SKV och  STS även om ingen av dessa nämner att dessa varit sjömännens instrument.  STS

säger  att  de  kan sjungas  ”till  dragspel  eller  munspel  eller  utan  allt  komp”  (STS:11).  SKV gör

gällande att gitarr och dragspel är de i särklass vanligaste instrumenten ombord (SKV:9), men det

som åsyftas torde vara dåläget. FA nämner ingenting om instrumentering till vare sig sjömansvisan

eller till de visor som är sammanställda. Däremot skrivs på baksidan: ”En sjömansvisa passar bra att

sjungas på varje glad fest – kroka arm och sätt igång” (FA:baksida), vilket syftar på att målet med

visorna är att sjunga dessa, särskilt gemensamt, men framställningen att det skall vara på en glad

fest för direkt tankarna till sjömanspastischens glada sjömän. SV är den som är mest udda när det

gäller  instrumentering.  På  försättsbladet  utskrivs  Monica  Lantz  som  den  som  gjort  bokens

ackordanalyser, men inte på något ställe förrän i efterordet nämns något om detta. Här skrivs dock

att melodierna i vissa fall transponerats, i förhållande till den nedteckning de använt, för att fler ska

kunna sjunga dem och spela dem på gitarr (SV:142).

Vad  jag  kan  se  i  materialet  är  således  är  att  sjömännen  använt  ett  antal  instrument,  och

concertinan verkar vara särskilt framhävd. Dessa användes till  frivaktsvisorna. Till arbetsvisorna

använde sjömännen med största sannolikhet inte instrument.  Detta behöver däremot inte påverka

dessa musikaliskt. Enligt Karpeles vinner snarare det melodiska materialet ökad frihet när det inte

är bundet av en harmoni. Det kan ändå effektivt meddela textens innehåll, skiftande känslor etc.,

utan hjälp från instrument eller vokal harmonisering.117 

Artikeln ”Shanty” i GMO beskriver inte heller något instrumental eller vokal harmonisering hos

sjömännen men en tanke föds ur dess formulering : ”Shanties were subordinate to the tasks they

accompanied.”118 Arbetsvisan  i  sig  är  ett  ackompanjemang  till  arbetet.  Har  möjligtvis

instrumentaliseringen och harmoniseringen ersätta arbetets roll och funktion inom sjömansvisan? 

Jag vill nu när jag har belyst om och när sjömännen använde musikinstrument till sjömans-

visorna gå vidare till att diskutera hur den harmoniseras i visböckerna. För att göra dessa måste vi

dock först behandla sjömansvisans tonalitet/modalitet. 

116 Karpeles, An introduction to English folk song, s. 28.
117 Karpeles, An introduction to English folk song, s. 29.
118 Roy Palmer. "Shanty." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. Web. 19 Nov. 2015.

 <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/25583>. 
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Skalor för svalor: tonalitet/modalitet i sjömansvisan 
Under undersökningen har jag funnit att tonaliteten i sjömansvisorna under sjömansvisans historia

har ändrats. Detta inte är någon större nyhet då den har en sådan lång historia, men däremot att

under  shantyns  huvudsakliga tidsera,  tidigt  1800-tal  till  tidigt  1900-tal,  det  till  synes  verkar  ha

funnits två olika perioder. Dur-tonalitet verkar har varit uppskattad av mer sentida sjömän medan

moll-tonalitet har varit populärare hos en äldre generation sjömän. 

Två exempel blir flitigt debatterade i litteraturen. Dessa är frivaktsvisan ”Fare well and adiue”

även kallad ”Spanish ladies” och klassikern ”Drunken sailor”. Den sistnämnda finns i åtminstone

tre varianter skalmässigt, en modal, en dur- och en mollvariant. Åkesson ger några element vilka

kan ses som modala identifikationer:

en linjär melodik utan ackordtänkande […] kvinten [...] som  tydligt framträdande referenston […] [och]
'blå' intonationer av främst septima, kvint ,kvart, sext och ters […].119 

Whates  beskriver  att  han  i  ett  konsertsammanhang  fick  höra  ”Drunken  sailor”  i  en  dyster

mollvariant. Detta antar han beror på artisterna måste ha fått berättat för sig att vissa sjömansvisor

är dystra och sedan antagit att alla är det.120 Terry visar på en variant av ”Drunken sailor” med

modal  karaktär,  men ger också en dur-variant  vilket  hör de senare sjömännen till.121 Whall  ger

”Farwell and adiue” i moll, vilket han hävdar är originalet.122 Hugill ger både en moll- och en dur-

variant, och hävdar att dur-varianten är omtyckt av den yngre generationens sjömän.123 

Att tonaliteten/modaliteten på traditionella visor förändras med tiden är självklart och ett måste för

att en visa skall fortleva ifall i en tidsenlig form. Enligt Terry har tendensen varit att sjömännen har

gått från modala skalor till moll,  varefter senare de ändrats från moll till dur. Han lägger skulden,

som många har gjort, på ungdomens ignorans för det äldre.124 

Detta  är  viktigt  att  ha  i  åtanke  vid  studier  av  visorna  då  dessa  inte  behöver  haft  bara  en

tonalitet/modalitet, utan flera som kan ha förändrats med tiden. Vid urval till samlingar kan således

materialet  förskjutas om  sammanställarna  har föredragit  en  viss  tonalitet/modalitet  framför  en

annan. Visböcker riskerar  då att bara representera en viss tids sjömansvisor. I Robert Y. Walsers

undersökning om James Madison Carpenters sjömansvisesamling framgår det att de flesta av de

insamlade visorna är i en dur-skala, medan några är pentatoniska och andra hexatoniska.125 Samma

tendens  har  jag  sett  i  mitt  material,  men  huruvida  det  beror  när  det  samlades  in,  sovring  vid

insamlandet eller sammanställarnas preferenser vet jag inte. 

119 Åkesson, ”Variation som röd tråd”, s. 19. 
120 Whates, ”The background of Sea Shanties”, s. 262. 
121 Terry, ”Sailor Shanties. II”, s. 262.
122 Whall, Sea Songs and Shanties, s. 21 
123 Hugill, Shanties of the Seven Seas, s. 384. 
124 Terry, ”Sailor Shanties. II”, s. 260; 263. 
125 Walser, ”Here We Come in a Leaky Ship!'”, s. 475.
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Instrumental harmonisering och stämsång? 
Nedan  avser  jag  diskutera  instrumental  harmonisering  och  stämsång  inom  sjömansvisan.  Har

sjömansvisan varit  harmoniserad?  Jag menar  således  huruvida sjömansvisan  sjungits  i  stämmor

eller tillsammans med instrument? Det beror på hur jag tolkar begreppet harmonik. Enligt Hugill

fanns det vanligtvis ingen harmonik i arbetsvisan förutom kontextens harmonik, stormen som tjuter,

officerarna som ryter och skeppet som knakar.126 I Sternvalls Resan till Käpp-Kina berättar han om

hur, när sjömännen var bjudna till sjömansmissionen i Durban, ”några damer lät höra sina ljuva

stämmor. Julsånger i den högre stil som inte slog vidare an på oss sjöfolk”.127 Denna högre stil, var

det bara julsången i sig, eller var det stämsång som åsyftades?  Palmqvist beskriver att under sina

resor  sjömän  på  engelska  sjömansmissionen  fick  framföra  sånger  av  valfritt  slag  till

pianoackompanjemang. Flertalet av dessa var sjömansvisor, både frivaktsvisor och arbetsvisor.128

Sternvall och Palmqvists exempel tillsammans med ovanstående diskussion pekar på att sjömännen

själva inte harmoniserade, åtminstone inte arbetsvisorna, men att de inte motsatte sig att det gjordes.

Palmqvist påstående motsäger även den envisa föreställningen att  sjömännen enbart kunde tänka

sig att sjunga arbetsvisorna ombord och i samband med arbete. Även Hugill hävdar att shanties

varken sjöngs iland eller som frivaktsvisor.129

Lindström skriver  att  redan 1925 så hade det  solistiska berättandet  mer och mer fått  krypa

undan för den unisona sången och körsången.130 En sådan utveckling torde ha inneburit ett ökat

harmoniserande av  visor  i  allmänhet,  och  särskilt  sjömansvisan.  Om så  var  fallet  visar  det  att

sjömansvisan redan då antagligen börjat tappat sin traditionella form. Karpeles hävdar att många

engelska folkvisor har 'fått lida' på grund av tillagt ackompanjemang då det inte alltid tar hänsyn till

melodi  eller  rytmiska  egenskaper.  Hon  anser  däremot  att  det  inte  skadligt  att  lägga  på  ett

ackompanjemang så länge som det uppstår ur musiken.131 Huruvida detta är skadligt eller inte avser

jag inte ta ställning kring, men jag anser att ett pålagt ackompanjemang måste följa och efterlikna

visan, i alla fall om den skall försöka representera en traditionellt form av denna. 

Instrumental harmonisering i visböckerna
Har författarna och sammanställarna lagt till ett ackompanjemang till visorna i visböckerna? PS och

GS har inga noter och inte heller några ackordbeteckningar till vistexterna. Likaledes gäller FA. När

det gäller PS och GS beror detta antagligen på att de var tänkta att sjunga tillsammans med musiken.

Detta med tanke på att de ger katalognumreringen till en inspelad variant av visorna. Samtidigt är

126 Hugill, Shanties from the seven seas, s .1; 30. 
127 Palmqvist, På oceaner och Englands kust, s. 24.  
128 Sternvall, Sång under segel, s. 12. 
129 Hugill, Shanties and Sailors' Songs, s. 69. 
130 Lindström, ”Skärgårdsånger och sjömansvisor”, s. 99.
131 Karpeles, An introduction to English folk song, s. 28.   
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innehållet i dessa nästan enbart mer sentida sjömanspastischer. I  FA  däremot kan det bero på att

dess format, mini-pocket, inte ger plats åt en harmonisering.

STS och SKV ger inte heller de noter till visorna men däremot ackordanalyser till texterna. STS

har nio sjömansvisor och dessa är desamma i SKV undantaget ”Albertina” och ”Han hade seglat för

om masten” vilka inte finns med i den senare. Däremot innehåller SKV ”Pumparvisa”. Visorna i de

två böckerna har i de flesta fall identiska harmoniseringar viket jag tror beror på att visorna från

SKV har  fått  sin harmonisering från  STS.  Alla visorna förutom ”Drunken sailor” går  i  dur och

bygger på vanlig treackordsharmonik med någon enstaka parallell eller mellandominant. ”Blow the

man down” i  SKV har dock fått ett utökad harmonisering i andra solot och andra refrängen vilken

tyder på att Erlin Matz omtolkat låten något till  SKV. ”Drunken sailor”:s modala karaktär kommer

fram genom dess skiftande ters och slutkadensen Em-Hm-Am. 

Resterande visböcker har alla notation och tillhörande ackordanalyser. VSH ger ingen förklaring

till  att  den skriver ut en ackordanalys  förutom en liten kort  kommentar på baksidan: ”Visornas

melodier har försetts med ackordbeteckningar för gitarr […]” (VSH:baksida). Efter förordet ges en

ackordlista med de vanligaste ackorden. Ackorden och ackordföljderna är dock svårare än i STS

och SKV, särskilt genom ackord över förändrad baston, men vid varje visa med udda ackord sätts en

eller flera grepptabeller ut för dessa ackord. Dessa är inte alltid desamma för ett visst ackord utan

verkar  avväga  hur  läsaren  lättast  skall  spela  ackordföljderna,  vilket  dock  verkar  styrande  på

ackompanjemanget och visorna i helhet. Däremot är dessa hjälpsamma för amatörgitarristen. Av

visorna är huvuddelen i dur, ett fåtal i moll och tre klart modala. Dessa är ”Drunken sailor”, ”Haul

away Joe” samt ”Sjömansvisa från Bohuslän”.  I ”Ruben Ranzo” läggs en mollsubdominant i en

annars  tydlig  dur-tonalitet.  Författaren  kommenterar  på  ett  intressant  sätt  ”Oh,  Susanna

(Susannevisan )” där det bokstavligen skrivs ut hur läsaren skall spela på gitarren: ” – Banjo – ja slit

ackorden ur gitarren 'kort' för att efterlikna banjons klang”. Att författaren söker visan amerikanska

rötter  är  tydligt,  men sjöngs den någonsin så på fartygen, särskilt  de svenska? Antagligen inte,

varvid denna kommentar  mer upprättar  en likvärdighet  mellan sjömansvisan och landvisan.  Att

sjömännen har lånat musik ifrån land innebär  inte att  vi  kan anta  en perfekt  överensstämmelse

mellan dessa. 

Lantz anger i SV inte varför hon valt att ge ackordanalyser till visorna. Ingenstans i Bengt. R.

Jonssons omfattande förord nämns något om sjömännens musik och musicerande. Enbart en kort

notis  i  efterordet  beskriver  att  hon  transponerat  melodin  ”till  förmån  för  sångbarheten  och

spelbarheten  på  gitarr  (SV:142).  Ett  lite  underligt  förfarande  om  det  är  den  traditionella

sjömansvisan man försöker framställa. Snarare är det bilden av sjömansvisan som ”vanlig” folkvisa

som förstärks. Likt i ovannämnda visböcker är visorna i SV överlag i dur med några få i moll. Tre
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av visorna har modala inslag, med skiftande terser och udda melodiska linjer. Till två av visorna har

inte getts någon ackordanalys över huvud taget, dessa är ”Ruben Ranzo” samt ”Hivningssång från

Bohuslän”. Båda är lite speciella harmoniskt men kan utan svårighet passas in ett dur/moll-schema.

Dessa två är de enda två som är signalvisor, med möjligt undantag för ”Det blåser kallt väder” och

”Supen ut”, vilka dock definieras som gångspelsvisor av Sternvall, och ”En sjöman seglar jorden

runt”.  Den sistnämnda  definieras  av  Sternvall  som halarvisa132 vilket  dock Hugill  argumentera

emot.133 Kan Lantz ha tolkat ”Ruben Ranzo” och ”Hivningssång från Bohuslän” som halarvisor och

därför  avstått  från  att  ge  ackordanalyser  till  dessa?  Lantz  och  SVA  skriver  i  kommentaren  till

”Ruben Ranzo” att den i hennes källmaterial ges i B-dur (SV:135). Det är således väldigt intressant

att  dessa två inte har fått  ackordanalyser medan resten har fått  det. Antingen har hon glömt ge

ackordanalyser till dessa eller så måste det vara ett medvetet val. Detta skulle tyda på att hon gör

skillnad på hur vissa sjömansvisor borde tolkas och presenteras. 

Författarna till  VOV anger att anledningen till att de försett visorna med ackordanalyser helt

enkelt  är  att  förenkla för de som spelar något instrument.  Då urvalet  behandlar ett  mer sentida

material ingår inga modala låtar och endast 2 i moll, resterande i dur. Harmoniseringen är simpel

och i tonarter som är lättspelade på gitarr. Varken VOV eller SV ger greptabeller. 

 Vad jag tydligt kan se så presenteras ackordanalyserna till dessa visböcker oproblematiserat.

Genom att undvika att djupare diskutera hur sjömännen sjöng dessa visor samt att inte skilja på

olika sorters sjömansvisor skapar dessa visböcker en bild av sjömansvisan som vilken visa som

helst. ”Vilken visa som helst” i sig är problematiskt då även folkmusikens form har kommit att

förändras i visböcker. Sjömansvisans performativa kontext har flyttats till hemmen och utifrån vad

jag  kan  se  inriktar  sig  visböckerna  till  amatörmusiker  och  hemmamusikanter.  Således  blir

sjömansvisornas form anpassad för denna kontext och publik. Men denna förändring gör även att de

riskerar att förlora delar av det som utmärkt dem gentemot andra visor. 

Briggen Salta Anna
Jag  vill  nu  göra  ett  materialtillägg  genom nottrycket  Briggen  Salta  Anna  (BSA).134 BSA är  ett

nottryck av delar av  Utbildningsradions  programserie  Briggen Salta Anna, utgivet 1985. Trycket

innehåller gamla sjömansvisor och sånger från olika delar av världen. Dessa har getts ny text och

blivit  arrangerade  av  dirigenten  och  tonsättaren  Stellan  Sagvik  (1958–  ).135 Programmet

dramatiserar livet ombord på ett segelfartyg under ett påhittat reseäventyr.  Visorna sjöngs in av

132 Halarvisor kallas de sjömansvisor som användes vid segelsättning.
133 Sternvall, Sång under segel, s. 272. 

 Hugill, Shanties from the seven seas, s. 426. 
134 Sagvik, Stellan, Briggen Salta Anna saltstänkta sånger från de sju haven, Utbildningsradion, Stockholm, 1985 
135 Biografisk hemsida om Stellan Sagvik, Stellan Sagvik,  besökt 2015-01
       <http://www.stellansagvik.com/biografi.html>
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musikgruppen RAA. 

I  noterna  har  lagts  in  instrumentalstämmor  tänkta  för  den  kommunala  musikskolans  elever

(BSA:35).Vad som är intressant är här att Sagvik har använt sig av traditionella melodier varav

många är sjömansvisor, ”Bonnie Laddie (Vackre gosse)”, ”Haul Away Joe (Jan,  kasta loss)”och

”Hivningsvisa från Bohuslän (Hivningsvisa)” m.fl..  Dessa har fått behålla sin ursprungliga karaktär

och är översättningar av de engelska texterna, med något enstaka fel vilket jag tror beror på dålig

förståelse  av  vissa  sjötermer,  termen  belay 'lägg  fast'  verkar  bli  översatt  med  'surra  fast'.

”Hivningsvisa” är exakt samma som i SV. Visorna utgår från olika teman som har med sjömännens

liv  att  göra.  Av  dessa  visor  sjungs,  på  skivan  Briggen  Salta  Anna,136 ”Jan  kasta  lossa”  och

”Hivningsvisa från Bohuslän” utan ackompanjemang, dock i stämmor. Dessa är båda halarvisor,

och det är intressant att dessa likt i  SV verkar bli särbehandlade. BSA nämner att sjömännen ofta

spelade instrument ombord, ”eftersom de ju trots allt hade en del fritid de måste göra något med

[…] Många blev därför duktiga spelmän, eftersom de kunde öva mycket på sina låtar.” (BSA:16).

Sjömän i allmänhet hade inte mycket fritid, och ägnade större delen av den tid då de inte arbetade

till att sova. Hugill påstår att fri- och sångtid var under den andra plattvakten, dvs. mellan klockan

sex och klockan åtta på eftermiddagen.137 Denna vakt hade sjömännen varannan dag. Detta gör att

jag betvivlar påståendet av BSA. BSA skriver ut både ackordanalys som instrumentalstämmor vilka

kan spelas av klangspel, klarinett, fiol och basistrument m.fl. (BSA:1).

Jag finner detta nottryck intressant. Sagvik har gjort nya arrangemang på gamla sjömansvisor.

Terry anser detta vara fel: ”to 'compose and arrange on traditional [sailors] airs' is to destroy the

traditional form”.138 Terrys argument är hårt och jag håller inte med då jag anser det är möjligt att

arrangera och ändå behålla stil och form. Men samtidigt innehåller påståendet korn av sanning. Hur

långt  kan ett  stycke förändras  och ändå anses vara detsamma? Om jag skulle arrangera om en

sjömansvisa i en helt annorlunda stil, är det fortfarande en sjömansvisa? Svårbesvarade frågor och

vem har tolkningsföreträde? De sjömän som sjöng dessa låtar på segelfartygens tid är sedan länge

döda och visorna måste uppdateras och adapteras till en nutida kontext om de ska hållas levande

och inte enbart vara en historisk produkt. Men samtidigt kan de inte förändras hur mycket som helst

utan att förlora sin egenart. De blir då bara en produkt av nutiden och en kulturell adaptering och

appropriering av döda mäns tradition och historia. 

136 Musikgruppen RAA, Briggen Salta Anna, Gason Records, GASONCD711, 2003.
 <https://open.spotify.com/album/69D4iM11eXEBNYgzmlW4df>

137 Hugill, Shanties and Sailors' Songs, s. 26.  
138 Terry, ”Sailor Shanties. I, 1920, s. 37. 
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Grovhet och sex: sjömansvisans natur eller censur?
Efter att  jag studerat alla dessa sjömansvisor i  visböckerna blir  jag lätt  förvånad över texternas

avhållsamhet från sexuella anspelningar, våld och svordomar. Med tanke på att de är tillkomna i en

nästan helt manlig miljö i vilken sjömännen kunde befinna sig i flera månader så är det oväntat. 

I VSH ser jag inte en enda låt av sexuell eller särskilt våldsam karaktär, däremot i beskrivningen

till  visan ”Haul  Away  Joe”  uttrycks  kapten  Whalls  påstående  att  inom  kofferdiflottan

(handelsflottan) hördes ingen anständig shanty,  men däremot på passagerar- och truppfartyg där

valet  stod  mellan  att  sjunga  anständiga  texter  eller  inte  sjunga  alls.139 Men  var  verkligen

sjömansvisan så grov och obscen? Ja, om jag ska tro både Whall och Hugill.  Dessa nämner att

sjömansvisan var  tämligen obscen och beskriver  att  den norska författaren  Henrik Wergeland i

mitten av 1800-talet vände sin penna mot det obscena och hädiska och därför kom att skriva nya

nationalromantiska  texter  till  många  sjömansvisor.140 Att  visorna  har  varit  obscena  och  grova

framhålls även i Arbetets musik.141 

Espeland hävdar att skälet till grovheten är att sex och mobbning i visorna var ett bra sätt att

hålla upp humöret,142 vilket är fördelaktigt under en lång arbetsprocess. Överlag ger litteraturen

samma bild, men jag har stött på ett fåtal undantag. I Songs my father taught me hävdas att förutom

några få verser så döljs all grovhet bakom en sjöjargon eller anspelningar vilket däremot Hugill går

i hård polemik mot, och hävdar att double-entendre (dubbeltydighet) inte var något som sjömännen

använde sig av. Istället anser han att sjömansvisans text var extremt grov när den väl var grov. 143

Whates hävdar att originalen till sjömansvisorna var anständiga och att all obscenitet och grovhet

tyder på att den har degenererat med tiden.144 Det är ett udda synsätt vilket får konsekvenser och

ifrågasätter  en  grov  visas  autenticitet  och  värde,  och  samtidigt  nedvärderar  de  sjömän  som

'degenererat' dessa visor. Det verkar som om Whates värderar grovhet som något lågt och allmänt,

kanske i ett försök att anpassa sjömansvisan till finkulturens förväntningar. Han är inte den enda.

Vissamlare och forskare har  under sina arbeten censurerat och exkluderat  sådant de inte funnit

'lämpligt' inom genren.145 Detta har förstås skett med all folklig musik, men enligt Porter verkar det

139 Whall, Sea Songs and Shanties, s. XII. VSH:46
140 Espeland, Blow boys blow, s. 15; 

 Hugill, Shanties from the seven seas, s. 94.
141 Petter Ljunggren, Stefan Bohman & Henrik Karlsson, Arbetets musik: visor - buller - skval, Carlsson, Stockholm,

 2002, s. 38.
142 Espeland, ”Vår Gud har en gammel Ford”, s. 34. 
143 Hugill, Shanties and sailors' songs, s. 201;

 Heather M. Vose, ”Songs My Fathter Taught Me: Shanties of the Square-riggers”, The Great Circle, Vol. 9, No. 2,
 1987, s. 117.

144 Whates, ”The background of Sea Shanties” s. 263-4. 
145 Ljunggren et al, Arbetets musik, s. 38;
       Lantz, Folkets visor, s. 159.
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i högre grad ha gjorts i sjömansvisor.146 Detta är förstås inte enbart på grund av insamlarna men

även till  följd av att  informatörerna ibland avhållit sig från att sjunga de mer obscena visorna.

Ibland  har  sjömännens  egna  visböcker  förstörts,  av  dem själva  eller  andra,  på  grund av  deras

innehåll.147 Detta framhålles även i VOV:11. 

Jag måste åter påminna om att det inte bara finns en variant av en visorna, och att de kan ha

förekommit  i  både grova och mer oförargliga versioner.  Bland insamlarna fanns Francis  James

Child,  den  kända  folkloristen.  Trots  sin  noggrannhet  med  att  korrekt  representera  visor  vid

nedteckning och tryck, kände han att   han inte kunde presentera dem som de blev sjungna för

honom.148 Ett sådant tillvägagångssätt ses även hos Hugill. Han skriver ofta att han varit tvungen att

kamouflera ord i många visor för att de ska kunna tryckas.149 Detta anser jag inte påverkar hans

samlar- och forskargärning då han är väldigt tydlig med när han har och vad som har kamouflerats.

Censur av insamlarna tror Porter kan bero på att de grova visorna, genom sin existens, hotade den

bild samhället ville framställa av ”the chaste and harmonious world of the folk.”150 Sjömansvisan

och folksången blir således vad samhället vill att den skall vara och är således en produkt av den

kultur i vilken den inlemmas, mer än vad den är en produkt av sin tid och kontext. 

Grisböcker?: Grovhet och sex i de undersökta visböckerna
VOV nämner i sitt förord en riktigt grov och smått hädisk vers om Jona i valfiskens buk, som satt

och 'ruska' sin 'duk' (VOV:15). Jag har här kamouflerat två av orden, viket var ett vanligt sätt att

komma runt dåtidens censur. Att denna vers fick vara med är intressant, då jag i resten av boken

enbart finner ett exempel som anspelar på sexualitet. Detta är ”Men kom till mej på lördagskväll”

vilken  avslutas  med  versraderna  ”När  du  knullat  fittan  full,  då  ta  i  röven  och  stjälp  omkull”

(VOV:59). Övriga verser i visan är inte grova, men innehåller många sexuella anspelningar. Men

denna är den enda visan i boken som är, i alla fall öppet, grov. Detta inledningen till trots, där jag

fick bilden att boken skulle innehålla en större del ocensurerade texter, men så är inte fallet.

SV  är intressant att jämföra med  VOV.  Detta trots att SV  inte har några öppet snuskiga eller

grova visor, men däremot en variant av ”Men kom till mej på lördagskväll (Kom te mig i måra

kväll)” som skiljer i stor grad från den i VOV. I SV fylls sidorna till bredden med verser, men denna

till denna vissa ges endast tre verser. Dessa tre är harmlösa till orden. I viskommentaren nämns att

denna variant är efter en av två uppteckningar av L. Chr. Wiede. Han skriver om den ena: ”Visan är

till texten gemen” och om den andra ”kanske ännu gemenare text” (VOV:136). Av dessa har  SVA

valt den andra men ingen gemen text är att finna. Sålunda har Wiede rensat bort dessa gemena

146 Porter, The English occupational song, s. 48. 
147 Porter, The English occupational song, s. 44. 
148 Porter, The English occupational song, s. 44. 
149 Porter, The English occupational song, s. 44; Hugill, Shanties from the seven seas, Passim. 
150 Porter, The English occupational song, s. 45.  
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inslag. Att de valt en på förhand censurerad version är intresseväckande. Särskilt då övriga visor

inte heller de berättar om eller anspelar på sex och våld. Att Lantz och SVA gjort ett sådant urval

tyder på en viss styrning av vilket material som anses korrekt. Detta trots att jag tänka mig tidigt 80-

tal var rätt tid för ett ocensurerat material, exempelvis trycktes Fula Visboken151 1977 och utkom i

nya upplagor under 80- och 90-talen. I Jonsson förord nämns heller ingenting om snusk och grovhet

inom sjömansvisa, vilket även det kan ha påverkat urvalet. 

Jag hävdar inte att alla dessa förändringar eller censur är negativa, utan jag gör skillnad vid en

positiv och en negativ censur. Jag måste tydliggöra min egen ställning här. Jag anser att det borde

censureras ytterst sparsamt och att det istället skall vara upp till läsaren att avgöra om denne vill

läsa eller inte. Ett sådant tillvägagångssätt gör att subversiv eller opassande information inte göms,

utan istället öppet kan diskuteras och debatteras. Däremot finns det positiv censur. ”Shenandoah” i

VSH  är ett  bra exempel  på en positiv  censur och gallring.  Visan berättar  om hur protagonisten

förälskar sig i indianhövdingen Shenandoahs dotter. I denna variant kallas även dottern Shenandoah

(VSH:69).  Hon lämnas  kvar  av  huvudpersonen  som svär  att  aldrig  glömma  henne.  Däremot  i

Whalls  Sea songs and shanties finner vi istället att huvudpersonen, då hövding Shenandoah säger

nej  till  hans frieri,  ”sold the chief that fire-water,  and 'cross the river  he stole  his  daughter.”152

Sådana varianter är det förstås viktigt att bevara då de skildrar uppfattningar och praktiker vilka är

essentiella för förståelsen av svunna tider och kontexter. Däremot kan de vara viktiga att ta bort ur

ett  vardagligt  sammanhang  där  de  riskerar  att  upprätthålla  rasistiska  synsätt  eller  upplevas

kränkande. 

Men har uppfattningen om vad som är opassande förändrats? Om vi jämför de tre nämnda

visböckerna  mot  SKV och  STS  märks det  ingen skillnad i  sjömansvisorna,  däremot i  resten  av

vismaterialet. Inte för att detta är varken grovt eller snuskigt med ett undantag, nämligen Cornelis

Vreeswijks visa ”Ångsbåtsblues”. Visan är redan från 1966,153 och nämner versraden: Vi samlas

flera tusen på ett litet fält, och sen har vi sexparty i varenda tält. Innan nämns slagsmål, även med

polisen. Jag märker denna visa att det inte finns samma censur från bokförlagen som för t.ex Hugill.

Vad jag ytterligare kan ana är att det sexuellt anspelande materialet i visan är uppskattat, vilket mer

kan bero på en kult runt Vreeswijk än innehållet. Jag uppfattar att samhället i stort idag inte blir

upprörda av sex och våld för sig själva, däremot när dessa samverkar som i ”När du knullat ...”. En

sådan rad skulle kunna uppfattas som våldtäktsartad. 

Sjömansvisorna i SKV och STS innehåller inte något 'grovt' material. Detta antar jag inte beror

151Klintberg, Bengt af & Mattsson, Christina, Fula visboken: 50 folkliga erotiska visor, FIB:s lyrikklubb, Stockholm, 
1977 

152 Whall, Sea Songs and Shanties, s. 2.
153 Ångbåtsblues – Stockholmslåtar, Stockholmskällan, (besökt 2015-11-22)

  <http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=24296 > 
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på att de valt bort texter av sexuellt anspelande eller grov karaktär, utan snarare att de censurerade

texterna hade kommit att bli kanoniserade och sedda som en standardform. Jag menar att dessa har

blivit befästa som en urform då  just dessa har fått tryckas om och om igen. 

Varken STS eller SKV nämner någonting alls om texternas innehåll. Detta gör inte heller GS, PS

eller FA. Att dessa inte gör det är föga förvånande då innehållet är inte vulgärt på något sätt. 

Trots att visorna överlag inte är sexuellt anspelande eller grova väljer vissa författare ändå att

beskriva dessa aspekter inom sjömansvisan. Det kan bero på att de vill få fram en försvunnen del av

sjömansvisetraditionen, samtidigt som de utökar sin läsarskara något då snuskiga visor faller många

i smaken. Däremot är de i förekommande fall bara enstaka visor. Det kan bero på att författarna

medvetet valt enbart några få som exempel, möjligtvis för att inte uppröra allt för stora delar av

läsarskaran. Självklart kan det bero på att det i materialet ej funnits någon större mängd sexuellt

anspelande eller grova visor. 

 Enligt Hugill så har många av de lite mer ovanliga arbetsvisorna blivit ovanliga på grund av att

dess texter varit svåra att kamouflera. Han hävdar även att visan  Sally Brown:s otaliga obscena

verser  antagligen  är  anledningen till  att  denna aldrig tappat  sin  popularitet  bland sjömännen.154

Samtidigt blir vissa samlare arga när samma visa, enligt dem, har blivit antastad med fult språk i

tron att just denna var en av de visor som hölls rena.155 Risken finns att  om inte de grova och

sexuellt  anspelande  visorna  tas  fram  endast  ett  fåtal  visor  kommer  att  få  representera  all

sjömansdiktning.  Sternvalls  farhågor  gällande  sjömanspastischen gäller  lika  väl  i  hur  samhället

behandlar de sjömansvisetexter som finns kvar. 

Att kamouflera orden i visorna har sina problem. Hur skall det göras och vem skall förstå dem?

Om de kamoufleras med en sjöjargon måste läsaren ha en stor förtrogenhet med nautisk terminologi

och  skulle  det  istället  användas  modernt  slang  undrar  jag  vad  som händer  när  dess  betydelse

förändras. Hugill pratar om att ”blue-pencil”156 (censurera) vilket för mina tankar in på det vanliga

ordstävet om ett visst blått skåp. Om vi ändrar ordstävet till – nu har du allt struntat i det blå skåpet

–, och ”skiter i”:s dubbla betydelse faller bort, kommer uttrycket antigen dö ut eller leva kvar som

en obegriplig kvarleva. Det är således av yttersta vikt att låta det samhället vill bevara få bevaras på

sina egna premisser och inte enbart efter samhällets nyttofaktor. Jag tycker att Terrys ord är ett

passande avslut på denna diskussion då de väl sammanfattar överstående diskussion: 

When the sailing ships ruled the waters and the shanty was a living thing no one appears to  have paid
heed to it. To the landsmen of those days – before folk-song hunting had begun – the haunting beauty of
the tunes would appear to have made no appeal. […] We had very prim notions of propriety in those days,
and were apt to overlook the beauty of the melodies, and to speak of shanties as 'low vulgar songs'.157 

154 Hugill, Shanties from the seven seas, s. 53, 161. 
155 Hugill, Shanties and sailors' songs, s. 125. 
156 Hugill, Shanties from the seven seas, s. 508. 
157 Sailor Shanties I, s. 35. 
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Visa eller verklighet? 
Utifrån  min  frågeställning  har  jag  studerat  den  tre  huvudfrågeområdena  Visorna,  musiken  och

texterna.  Undersökningen  av  visorna  visar  tyder  på  att  det  inom Sverige  har  kanoniserats  en

svenskspråkig repertoar och undersökningen om visornas text  och musik visar på att  dessa har

kommit att adapteras till en modern musikuppfattning.  Detta bidrar till att visböckerna ger en annan

bild av sjömansvisetraditionen än vad litteraturens och sjömännens uppfattning av hur tradition var.

Det kommer på grund av att visböckerna sätter in visorna i en modern kontext. Visorna blir således

en bild och representation för idén av en historisk tradition, en nutida uppfattning av denna samt av

en nutida musikuppfattning och musikideal. 

Vad jag kan se i materialet är att de finns två typer av visböcker, de kommersiella riktade till

amatörmusiker och allmänheten i stort samt de forskningsinriktade, utgivna av museer och SVA. En

tydlig skillnad märks mellan vilka visor dessa anser vara sjömansvisor. De kommersiella ger ingen

definition av vad en sjömansvisa är medan de forskningsinriktade tydligt definierar sjömansvisorna

som sjömännens egna diktning. Detta märks tydligt i vilka visor som valts till de olika visböckerna.

De forskningsinriktade innehåller nästan enbart traditionella sjömansvisor, medan de kommersiella

friskt blandar visor av alla slag. 

Samtidigt är det inte enbart låtarna som representerar och presenterar sjömansvisan och dess

tradition.  De  forskningsinriktade,  som  jag  tror  vill  framhäva  den  traditionella  sjömansvisans

egenheter, förstärker istället i många fall bilden av sjömansvisan som en del av svensk folkmusik. 

De kommersiella framställer istället mer bilden av den glada sjömannen och definitionen av

sjömansvisan  som  alla  visor  som  behandlar  sjömännen  och  havet.  Detta  är  inte  underligt  då

sjömansvisan i den form jag har diskuterat den har försvunnit,  och definitionen har kommit att

förändras. Adapt or be forgotten uttryckte jag mig. Sannerligen har detta skett med sjömansvisan. I

och  med  att  sjömansyrket  har  förändrats  och  segelfartygen  har  försvunnit  har  sjömansvisornas

kontext kommit att förändras.

Både Ling och Harker hävdar att den folkliga kulturen har använts för att skapa en nationell

känsla. Detta för att skydda sig mot yttre fiender samt för att hindra nationers arbetarklasser att gå

samman över  nationsgränserna.158 Således  blir  en  övergång  av  sjömansvisan  till  en  folkmusik-

repertoar något som helt går emot det som sjömansvisan stod för: samarbete och internationalism. 

Att den traditionella sjömansvisan skall få vara i den form den var är inget jag förvänta mig

eller heller önskar. Däremot är jag av samma uppfattning som Lantz. Hon menar att musiken kan

avpersonifieras, kommersialiseras och förvandlas till bakgrundsmusik om den görs om så att det

158 Ling, Europas musikhistoria. Folkmusiken, s. 16;
 Dave Harker, Fakesong: the manufacture of British "folksong" 1700 to the present day, Open University Press,
 Milton Keynes, 1985, s. X-XI.
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som gjorde den speciell försvinner.159 

Som jag har visat så förändrade sjömännen själva formen på sjömansvisorna och verkade inte 

alltid själva bry sig om hur visorna var eller användes. Är det i så fall viktigt att försöka bevara den 

traditionella visan i dess äldre form? Jag talar varken för eller emot men nöjer mig med Hugills ord 

om hur sjömansvisan adapterats av calypso- och skifflegrupper: ”although they have altered and 

speeded them up somewhat, it is a pleasure to me to find that young people have helped to 

resusciate these fine old 'hooraw choruses'.160

 I undersökning har jag kunnat visa hur sjömansvisan och sjömansvisetraditionen porträtteras i 

visböckerna. Utgångstesen att dessa skulle ha förändrats i och med överföringen till en ny kontext 

och ett nytt medium anser jag belagd. Detta visar på att Burkes tes stämmer i detta fall och att 

material såsom idéer ändrar faktiskt form när de förflyttas från en kontext till en annan. Detta kan 

även betyda att i och med kulturell adaption idéer tas över används för att befästa redan existerande 

idéer och sociala och kulturella praxis. 

Att försöka spåra en tradition eller idén om denna har haft sina svårigheter. För det första för att

uppfattningarna om vad traditionen är har varit tämligen olika. En fråga blir då, är det bara en 

tradition eller flera, eller kommer dessa meningsskiljaktigheter enbart från olika uppfattningar? Det 

skulle ytterligare behövas forskas om sjömansvisan utifrån flera plan. Ett plan är uppfattningen om 

traditionen sig. Ett annat plan är den bild som visorna förmedlar. Jag har i detta arbete inte mer än 

kunnat visa på skiljaktigheter och snudda vid materialet. 

Ett intressant och närliggande område att göra vidare studier på är andra typer av arbetsvisor, 

folkvisor eller musik vilkens kontext har förflyttats. I dagens globala samhälle behöver det inte ens 

vara en kontext, utan idéer och ideal som ambulerar mellan olika kontexter och kulturer. Med tanke 

på dagens möjlighet att sprida idéer och ideal utanför sin närmiljö, jämfört med förr, skapar detta 

traditions- och kulturmöten där adaptioner och approprieringar kommer att ske. 

En viktig fråga detta arbetet tar upp är den om reception. Receptionsstudier är på modet, men de

är också viktiga då de undersöker skillnaden mellan utförande och uppfattning. Denna 

undersökning har i mångt och mycket varit en receptionsstudie. Resultaten från denna studie kan 

användas för vidare receptionsstudier där man undersöker vilken bild som sägs vilja förmedlas och 

vilken som faktiskt förmedlas. Sjömännens tradition är inte längre i händerna på sjömännen utan är 

en del av den bild som används för att förmedla uppfattningen om dem, om historien eller om oss 

själva. 

159 Lantz, Folkets visor,  s. 15.
160 Hugill, Shanties of the Seven Seas, s. XIII
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Bilagor

Bilaga 1. Låtlista
Tabell över de låtar som återkommer två eller fler gånger i materialet. 
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  Den gamla briggen Sjömansvisa Svenska 5
  Adjö, farväl! För sista gång Sjömansvisa Svenska 4
  Albertina Sjömansvisa Svenska 4
  Det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön Sjömansvisa Svenska 4
  En sjöman seglar jorden runt Sjömansvisa Svenska 4
  En sjöman älskar havets våg Sjömansvisa Svenska 4
  Jungman Jansson Imitation Svenska 4
  Svarta Rudolf Sjömanspastisch Svenska 4
  Det hände sig i Göteborg Sjömansvisa Svenska 3

Sjömanspastisch Svenska 3
  Han hade seglat för om masten  Sjömansvisa Svenska 3
  Möte i monsunen Imitation Svenska 3
  O, du glade sjöman Sjömansvisa Svenska 3
  Alla tiders sjöman Sjömanspastisch Svenska 2

Sjösång Svenska 2
Sjömansvisa Engelska 2

Sjösång Svenska 2
Sjösång Svenska 2

  Det blåser Nordost Sjömansvisa Svenska 2
  Det var en gång en båtsman Sjömansvisa Svenska 2
  En sjömans varning Sjömanspastisch Svenska 2
  En Sjömansvisa Sjömanspastisch Svenska 2
  Ett skepp gick ut från Gibraltar stad Sjömansvisa Svenska 2
  Finns det flickor så finns det kyssar Sjömanspastisch Svenska 2
  Klart till drabbning Sjömanspastisch Svenska 2
  Nordsjön Sjömanspastisch Svenska 2
  När ljusen tändas därhemma Övrigt Svenska 2

Sjömansvisa Svenska 2
Sjömansvisa Engelska 2
Sjömansvisa Makaronisk 2

  Skeppet Bernadotte Sjömansvisa Svenska 2
Sjömansvisa Svenska 2

  Supen ut, en dram på man Sjömansvisa Makaronisk 2
Sjömanspastisch Svenska 2

Sjömansvisa Engelska 2
  Vem kan segla Sjösång Svenska 2
  Vi har gungat upp havet Sjömanspastisch Svenska 2
  Vind i seglen Sjösång Svenska 2
  Vinden drar Sjösång Svenska 2

  En natt på Ancora Bar 

  Arholmavalsen 
  Blow the man down 
  Byssan lull 
  Calle Schewens vals

  Oh, Susanna 
  Rolling home 
  Ruben Ranzo

  Skeppet Skuldas undergång 

  Tatuerarevalsen
  The drunken sailor



Bilaga 2. Fullständiga noter till notexemplen 

Bilaga 2.1. ”Halarvisa” ur Sång under segel, s. 271
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Bilaga 2.2. ”En sjöman seglar jorden rundt” ur Sjömansvisor, s. 94 
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Bilaga 2.3. ”Å kom till mig på lördag kväll” ur Sång under segel, s. 183
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Bilaga 2.4. ”En sjöman seglar jorden rund” ur Tjugofem sjömansvisor från Åland, 
s. 12
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Bilaga 2.5. ”En sjöman seglar jorden rund (variant)” ur Tjugofem sjömansvisor från 
Åland, s. 13
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Bilaga 2.6 ”En sjöman seglar jorden rund” ur Visor och verser från de sju haven, s. 
70
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Bilaga 2.7 ”En sjömansbrud skall blåklädd gå” ur Tjugofem sjömansvisor från 
Åland, s. 12
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