




Allsång är ett välkänt begrepp, inte minst genom olika tv-program, men 

allsång äger också rum under privata fester med familj och vänner, i 

föreningslivet eller i anslutning till utbildning och arbete. De allsångshäften 

eller sångblad som används kan vara kopierade från andra häften, men 

också omfatta personlig utformning och kreativitet. Förutom

allsångsrepertoaren kan de innehålla olika slags visor som har skrivits till 

kända melodier för ett speciellt tillfälle och handla om personer eller 

händelser. Här vill vi dels att du ska berätta om dina erfarenheter av 

allsångshäften, dels om så kallade tillfällesvisor!

Berätta kort om ditt eget förhållande till sång, musik och skrivande!

Vilken slags musik lyssnar du helst till? Sjunger du eller spelar du        

något instrument? Vad i vilka sammanhang?

Skriver du något? I så fall vad?

Berätta om ditt eget förhållande till allsång!

När och i vilket sammanhang stötte du på allsång för första gången?

Vilken slags allsång gillar du/gillar du inte?

Sjunger du med i allsång? När och hur?

Vilka sånger gillar du/gillar du inte?



Berätta om dina erfarenheter av allsångsblad i festsammanhang! 

Hur har häftena kommit till och hur har de använts?

Har du själv gjort något sånghäfte? När och hur?

Skicka gärna med något eller några häften som du kan berätta om.

Berätta om hur tillfällesvisor kan komma till!

Finns det i din omgivning någon tradition när det gäller att skriva egna 

visor till speciella tillfällen (privata fester, ideella föreningar, 

arbetsplatser etc.)? Berätta! Har detta på något sätt förändrat sig med 

tiden? Ser du någon skillnad mellan olika generationer, grupper eller 

mellan kvinnor och män? 

Hur går själva diktandet till? Vem/vilka diktar? Vad kan man dikta 

om/vad kan man inte dikta om? Varifrån kommer inspirationen? Finns 

det några förebilder eller mönster att använda sig av? Om du själv 

(eller någon närstående) diktar visor varifrån kommer färdigheten?

Vilka melodier används? Om du själv skriver eller hjälper till med att 

skriva en visa hur väljer du melodi? Vad är det som gör en melodi 

lämplig? Kan melodins ursprungliga text på något sätt visa sig i den 

nya texten? Finns det någon skillnad mellan innehållet i ett tal och en 

tillfällesvisa?



Berätta om hur tillfällesvisorna kan framföras! Vem/vilka sjunger? 

Hur? Kommer du ihåg några speciella tillfällen när visorna har väckt 

känslor av olika slag?

Berätta om någon/några speciella tillfällesvisor, om hur de kom till och 

hur de framfördes. Kanske kan du berätta om någon särskilt lyckad 

eller misslyckad visa?

Skicka gärna med de texter som du kan berätta om!



Om du har allsångshäften och vistexter, fotografier, teckningar eller 

liknande som illustrerar din berättelse får du gärna skicka med dessa. Vi tar 

helst emot original, men om du inte vill skänka oss ditt material kan vi låna 

det för att skanna av och sända tillbaks det igen. Uppge också upphovsmans

namn om möjligt. Meddela oss om arkivet och våra besökare får använda 

dina illustrationer i böcker, artiklar och på Internet.

Vi är mycket tacksamma för alla svar på frågelistan, långa som korta!
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