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Christina Hall  

träder fram  

ur historiens glömska 

 

Jag satt med Christina Halls visbok, påbörjad 1766, i handen. Varken jag eller någon annan, 

som forskade om Gunnebo, hade känt till att den fanns, men samlaren och fritidsarkeologen 

Niklas Krantz hade spårat den och lyckats köpa den på en auktion. Krantz hade kommit med 

den till mig. Den stora frågan blev: Vad skulle vi göra nu? 

Mycket arbete skulle krävas 

Detta hände en mörk höstkväll, den 6 oktober 2006. Vi satt i 

Mölndals Hembygdsförenings bild- och läsrum. Niklas 

Krantz visade mig boken och slog upp den. På främre 

pärmens insida stod orden: ”Christina Halls Wis Bok Anno 

1766.-” Detta var en visbok från 1700-talet, som kunde ge 

oss många inblickar i tidens musikliv och kulturhistoria, 

men jag insåg genast, att här krävdes arbete, arbete och åter 

arbete för att få ut vad boken hade att ge. Ingen av visorna 

hade någon uppgift om författaren. Vissa ord och uttryck 

tydde på att texten var förvanskad här och var. Inga 

melodier var angivna. Här fanns mycket att klarlägga och 

utreda. Man måste fastställa, vem som hade skrivit visorna. 

Man borde söka efter visornas melodier. Man måste försöka 

återställa delvis förvanskade visor i ursprungligt skick. 

Skulle boken återgå till glömskan? 

Jag kunde för mitt inre öga se hur någon arkivmänniska fick 

boken i sin hand, bläddrade en stund i den, sade några 

uppskattande ord om detta fynd och sedan ställde in boken i 

en hylla. Utan att på något sätt svartmåla framtidsutsikterna, kunde jag även föreställa mig att 

boken skulle få stå kvar på denna hylla under överskådlig framtid, icke osannolikt under all 

framtid. Det är ju så det går till. Urkunder och handskrifter hamnar i arkiv och 

forskningsbibliotek, och där bryr sig ingen om dem. Våra arkiv rymmer hyllkilometer efter 

hyllkilometer av outnyttjade källor. Skulle verkligen denna bok få återgå till glömskan? 

Christina Hall omkring 1807 enligt 

en oljemålning av Carl Fredrik von 

Breda. Foto: Anna Jolfors. 

 

https://larsgahrnskriver.wordpress.com/?p=6150


En värdefull källa 

En annan och föga bättre framtidsutsikt vore 

att visboken förvärvades av några samlare 

eller något museum och så helt enkelt lades i 

en monter. Museibesökarna eller samlarens 

gäster fick då möjlighet att beundra det 

vackra, om än något slitna, skinnbandet och 

den vackra pärmdekoren, men boken hade på 

detta sätt förblivit en sluten bok, om än icke 

helt okänd. Detta öde hade varit föga bättre. 

Skulle verkligen denna bok få återgå till 

glömskan? Svaret för min del var nej. Jag 

visste bäst själv hur litet, som är känt om 

sång och musik i Västsverige under den 

gustavianska tiden mot 1700-talets slut. Vi 

hade helt enkelt inte råd att låta denna källa 

sjunka tillbaka in i glömskan. Här kunde vi få ett västsvenskt kapitel om den gustavianska 

kulturen. Detta skulle vara desto värdefullare som kulturlivet hela tiden hade kommit i 

skymundan i handels- och sjöfartsstaden Göteborg. Visorna hade dessutom nedtecknats av 

Christina Hall (1749-1825), som hade varit värdinna i Hallska palatset och på familjens 

lantställe Gunnebo i Mölndal. Gunnebo är en av Västsveriges stora sevärdheter, och guiderna 

behöver uppgifter om Halls. Själv hade jag suttit och pusslat ihop de få och kortfattade 

uppgifter, som finns om Christina Hall och hennes make John Hall den äldre (1735-1802). Jag 

hade redovisat dem i min bok ”Gunnebo – ett slott i tiden”, utgiven av Mölndals-Posten 1997. 

Uppgifterna räckte för att man skulle få en klar uppfattning om deras personligheter, deras 

intressen och deras inriktning här i livet, men uppgifterna var som sagt få och korta. 

Fördjupning var välkommen och kunde verkligen behövas. Niklas Krantz hade redan från 

början insett bokens värde. Därför hade han kommit med den till mig. 

Vem skulle göra arbetet? 

Den stora frågan blev då: Vem skulle utföra 

arbetet? Vem skulle ta hand om visboken, 

låta skriva ut den på dator, behandla visorna 

vetenskapligt, fastställa vem som hade 

författat dem och ge ut alltsammans som 

bok? Dessa uppgifter krävde mycket arbete 

och mycket tid. Vem skulle göra arbetet? 

Själv är bäste dräng heter det, men jag 

misstänkte redan då, den 6 oktober 2006, att 

själv också var ende dräng. De andra, som skulle kunna göra något, var både få och – så vitt 

jag visste – även fullt upptagna med andra arbetsuppgifter. Skulle inte jag själv göra något, 

skulle antagligen inte någonting bli gjort. Att ta på mig detta stora arbete kände jag mig inte 

redo till där i bild- och läsrummet denna oktoberkväll för tio år sedan, men jag lovade att gå 

vidare med ärendet. Därmed var jag också fast. Det ena steget gav det andra, och 

arbetsuppgifterna svällde hela tiden. Nu, år 2016, är denna visbok och mycket annat utgivet. 

Avgörande för att vi kunde gå vidare var, att Niklas Krantz visade mig fullt förtroende, och att 

museiassistent Helen Ljungström åtog sig utskriftsarbetet. Hon har skrivit rent både visboken 

och mina vidlyftiga utläggningar. Hon lyckades snart lära sig Christina Halls handstil. I 

Niklas Krantz håller upp visboken, och Lars Gahrn 

pekar ut orden: Christina Halls Wis Bok Anno 1766. 

Foto: Anna Jolfors. 

 

Inskriften på pärmens insida. 

 



visboken var den visserligen förhållandevis lätt att tyda, men när vi kommer till de senare 

skrivna breven, har handstilen – så som vanligen sker – förvärrats åtskilligt. Bokens titel är: 

Lars Gahrn, Christina Hall: vänskapens och livsglädjens värdinna: Christina Hall på Gunnebo 

och i Hallska palatset, speglad i sin visbok, sina brev och andra efterlämnade källor: 

Källutgåvor och undersökningar utgivna av Mölndals Hembygdsförening (2016, 524 rikt 

illustrerade sidor). Om tio års arbete har man mycket att berätta. Detta är endast början. 

Fortsättning följer. Utgåvan är också ett 250-årsjubileum. 

  

Lars Gahrn 


