UKJENTE BALLADER FREM I LYSET!
Norsk visearkiv har fått kr 1,2 millioner i støtte fra Norsk kulturråd til en vitenskapelig
nettpublisering av tekstene til ukjente middelalderballader. I tillegg kommer kr 100 000
fra Fritt Ord.
– Disse midlene gjør oss i stand til å realisere et ønske vi har hatt i mange år, sier Velle
Espeland, daglig leder ved Norsk visearkiv.
Balladene som skal publiseres er ukjente i den forstand at de ikke har vært på trykk før, eller
bare i publikasjoner som er utilgjengelige i dag. Balladetekstene ligger i arkiver i form av
håndskrevne oppskrifter, de fleste fra 1800-tallet.
Middelalderballadene er de eldste av folkevisene våre. Det spesielle med disse, og med
folkeviser for øvrig, er at visene har levd på folkemunne og ikke kan spores tilbake til en
opprinnelig tekst og melodi. Gjennom århundrene har forskjellige sangere satt sitt eget preg
på dem. Dermed kan den samme visa i dag foreligge i mange ulike varianter. Å gå gjennom
dette materialet og velge ut hvilke tekster som skal være med, er et stort arbeid. Et stort arbeid
er det også å presentere tekstene vitenskapelig med kommentarer og andre relevante
tilleggsopplysninger.
De norske balladene er del av en felles nordisk og europeisk sjanger. Men mens de andre
nordiske landa har gitt ut store, vitenskapelige samleverk er lite gjort her i landet. Spredte
forsøk fra midten av 1800-tallet av har ikke gitt store resultater.
– Derfor er det med stor glede vi nå tar fatt på en del av dette arbeidet. Vi anser støtten fra
Kulturrådet som en anerkjennelse og bekreftelse på at dette arbeidet også er viktig i nasjonal
målestokk, sier Espeland.
Balladetekstene blir utgitt som en nettutgave på www.bokselskap.no og vil også være
tilgjengelig på www.ballader.no.
For tiden arbeider arkivet også med å publisere Ballader i Norge - Melodier, et 4-bindsverk
med alle nedtegnede melodier til norske middelalderballader. Dette er et samarbeid med
Norsk Folkeminnelag og er også støttet av Kulturrådet.
For flere opplysninger:
Styreleder: Liv Kreken Kvalnes – liv@visearkivet.no – 934 349 77
Daglig leder: Velle Espeland – velle@visearkivet.no – 23 27 63 42

