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FÖRORD TILL NYTRYCKET AV 

SVERIGES MEDELTIDA BALLADER, BAND 1 

Den text- och melodikritiska utgåvan Sveriges Medeltida Ballader representerar en viktig del av det 
tidigare arbetet vid Svenskt visarkiv och innebar att de ballader som dokumenterats i Sverige bearbetades 
och presenterades på en nivå som står i paritet med en rad andra balladeditioner i Europa. Det omfattande 
projektet påbörjades under 1950-talet, och Sveriges Medeltida Ballader, band 1 till 5 i sju volymer, 
publicerades under åren 1983-2001. Under denna tid och fram till idag har intresset för medeltidsballader 
hunnit återuppstå i omgångar bland såväl utövare och lyssnare som forskare. Ballader sjungs och dansas, 
de återanvänds, arrangeras och framförs på konserter och via inspelningar. Balladtraditioner analyseras, 
utforskas och omtolkas kontinuerligt av musiketnologer och folklorister, av textforskare och melodiforskare, 
samt inom andra områden av humaniora. Tidigare kategoriseringar och idémässiga tyngdpunkter ifrågasätts 
och nya sammanhang dras fram i ljuset i en ständigt pågående diskussion. 

Balladerna fortsätter att fängsla dagens människor med sin i ntermediala karaktär av berättande, drama, 
lyrik, sång, dans och rumslighet. Den rika dokumentationen av individuella varianter av text och melodi 
representerar mångfaldiga lager av symbolik och narrativa motiv. Den utgör också ett möjligt källmaterial 
för kunskap om bland annat sociala förhållanden och världsbild, om musikaliska idiom samt om textlig 
och musikalisk tolkning och praxis bland generationer av utövare. Balladerna som historiskt och levande 
fenomen omfattar både muntliga och skriftliga traditioner med rötter i medeltiden och med en lång historia 
av framförande, variation och tolkning. De svenska och övriga skandinaviska balladerna utgör i flera fall 
lokala och individuella pregnanta uttryck för en alleuropeisk tradition av sånger, narrativt universum, 
formelspråk, enskilda motiv osv. Många element i balladernas föreställningsvärld återfinns i annan både 
muntlig och skriftlig diktning, och flera musikaliska karakteristika är gemensamma med andra delar av 
folklig musiktradition. 

Första bandet av Sveriges Medeltida Ballader med 36 naturmytiska visor trycktes 1983 och såldes slut 
2014. Ett nytryck görs nu t i 1 !gängligt för alla balladintresserade. 

Ett register över Sveriges Medeltida Ballader publiceras under 2016. Beträffande de kommentar- och 
supplementband som utlovades i Bengt R. Jonssons förord i Sveriges Medeltida Ballader, band 1 1983 
har Svenskt visarkiv efter utgåvans avslutande inte haft tillräckliga personal- och expertisresurser för att 
kunnaförverkiigadessa. Emellertid kommer de sju handen med texter och melodier att hållas tillgängliga 
rör musiker, forskare och allmänhet. 

Stockholm i november 20 15 
Ill g rid Åkesson 





FÖRORD 

Efter åtskilliga års förarbeten utges nu första bandet av Sveriges Medeltida Ballader (SMB). 
Editionen omfattar hela det svenskspråkiga materialet, dvs. från såväl Sverige som de 
svensktalande delarna av Finland. Förarbetena har bedrivits med hänsyn till hela editionen, 
vilket betyder att den härmed inledda utgivningen skall kunna fortsätta i en jämn och 

tämligen rask takt. 
Sist av de nordiska länderna presenterar Sverige nu sitt samlade material — det finlands-

svenska utgavs till stor del 1934 — inom denna samnordiska och i betydande utsträckning 
sameuropeiska visgeåre, en genre som i sin nordiska utformning säkerligen tillhör medelti-
dens sista århundraden. Denna principiella datering av genren påverkas inte av förhållandet 
att enskilda visor mycket väl kan vara yngre, inte heller av att så gott som hela källmaterialet 
tillhör nyare tiden. Den skriftliga fixeringen — eller dess till andra medier bundna motsvarig-
heter — av en i huvudsak genom muntlig tradition levande kulturyttring har gett oss källorna 
till vår kunskap. Själva genren har levt oberoende av om och hur den råkat bli dokumenterad; 
den från tryckta källor härledda sekundärtraditionen — för vilken de s. k. skillingtrycken 
spelat den viktigaste rollen — utgör härvidlag i viss mån ett undantag. De äldsta mera 

betydande källorna härrör från 1500-talets senare del, de yngsta från vår egen tid. Ett fåtal 
ballader finns ännu i levande tradition, men trots detta är tiden förvisso mogen för en edition 
av genren. 

SMB kommer att utges i nio volymer. Utgivningsplanen är den följande: 

1. Naturmytiska visor (nr 1-36) 
2. Legendvisor (nr 37-54) och historiska visor (nr 55-65) 
3. Riddarvisor I (nr 66-148) 
4. Riddarvisor II (nr 149-196) 
5. Kämpavisor (nr 197-219) och skämtvisor (nr 220-260) 
6. Kommentarer till texttyperna i band 1 och 2 
7. Kommentarer till texttyperna i band 3-5 
8. Kommentar till melodierna 
9. Supplement- och registerband till hela verket. 

Banden behöver inte utkomma i nummerföljd. Sålunda är det vår tanke att, om det är 
möjligt, utge band 6 icke så långt efter det band 2 utkommit. 

En för oss självklar huvudprincip är att beakta visornas melodier i samma utsträckning 
som texterna samt att låta text och melodi följas åt vid publiceringen. För redigerings- och 



utgivningsprinciperna och deras framväxt redogörs i inledningen, av vilken också framgår 
hur arbetet väsentligen tillkommit. Att därvid Svenskt visarkivs styrelse under arkivets tid 
som stiftelse 1951-70, därefter den från arkivets förstatligande 1970 verksamma rådgivande 
nämnden samt många till Svenskt visarkiv under årens lopp knutna personer varit involve-
rade i arbetet med denna edition bör dock på denna plats starkt framhållas. Vi som nu råkar 
vara de som fått förmånen, såväl som den därmed förbundna mödan, att föra editionen fram 
till tryckning känner en stor tacksamhet mot alla dessa och även mot åtskilliga andra 
sakkunniga, vilkas råd arkivet under årens lopp kunnat inhämta. För editionen, sådan som 
den härmed börjar föreligga, bär vi som redigerat detta band emellertid ensamma det fulla 
ansvaret. 

Vi vill slutligen rikta ett tack till alla de andra institutioner i Sverige och Finland vilka ställt 
material och upplysningar till Svenskt visarkivs förfogande och därmed möjliggjort denna 
edition. Vi vill också tacka de fonder och stiftelser som under årens lopp bidragit till arbetets 
färdigställande samt till bestridande av tryckningskostnaderna. 

Stockholm i maj 1983. 

Bengt R. Jonsson 
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INLEDNING 

1. Historik 

Tidigare utgivning av svenska ballader — kort 
översikt 

Historikern och skalden Johannes Messenius (o. 
1580-1636) är den förste som veterligen planera-
de att utge svenska medeltidsballader. Säkerligen 
inspirerad därtill av den danske riks-
historiografen Anders Sorensen Vedels edition 
från 1591, It Hundrede vduaalde Danske Viser, 
och dennes avsikt att också utge Ecteskabs eller 
Elskous Viser avsåg Messenius att publicera Ett 
hwndrade vthwalde gamble Kempewijsor och Ett 
hundradhe lustighe Elskogh wijsor. Då Messe-
nius fängslades på grund av sina papistiska sym-
patier stäcktes dessa planer, till obotlig skada för 
svensk balladforskning. Ej heller de visor som 
samlades av Johannes Bureus, Martin Aschaneus 
eller Johan Hadorph befordrades till trycket un-
der deras livstid. Balladintresset inom stormakts-
tidens göticism ledde inte till utgivning. De bal-
lader som under 1600— och 1700—talen trycktes 
finner vi så gott som enbart i skillingtrycken. 

Med nyromantiken och nygöticismen vid 
1800—talets början kom ett nytt och starkt intres-
se för balladerna, deras insamling och utgivning. 
Den som här gick i spetsen var den lärde och 
mångkunnige lantjunkaren Leonard Fredrik 
Rääf. Med hjälp av sin kusin, den sedermera så 
kände politikern August von Hartmansdorff, och 
många vänner åstadkom han en mycket betydan-
de samling; för melodiuppteckningen svarade 
främst Erik Drake. Rääf planerade en utgåva av 
sina samlingar men insåg att det återstod mycket 
av uppteckningsarbete; uppenbarligen syftade 
han till en kritisk edition uppställd enligt filolo-
giens klassiska metoder, med regelrätt stemma 
och allt. Målet var ouppnåeligt, Rääf var kritisk  

mot sitt eget arbete och snart nog blev han helt 
uppslukad av rent praktiska göromål. Arvid Au-
gust Afzelius var av en annan läggning och beslöt 
frejdigt, trots att han förfogade över ett mycket 
mindre material än Rääf, att utge våra ballader. 
Under arbetets gång ökades hans samling, bl. a. 
med uppteckningar från bröderna Daniel S. och 
Johan H. Wallman. Afzelius sökte förgäves få 
Rääf med på sina planer, och Rääfs bidrag till 
Afzelius' utgåva är mycket litet. Istället lyckades 
Afzelius förvärva historieprofessorn Erik Gustaf 
Geijer som medutgivare. Så utkom då 1814-1818 
Svenska folk-visor från forntiden (GA) i tre band 
under Geijers och Afzelius' namn (de utsatta 
tryckåren 1816 resp. 1817 för band II och III är 
icke riktiga). Det är vår första balladedition. Gei-
jers viktigaste insats var författandet av inled-
ningen samt en utredning om omkvädets roll och 
väsen. Musikbilagorna redigerades enligt Geijers 
önskan av director musices i Uppsala, J. Chr. Fr. 
Hxffner. Afzelius ville istället att melodierna 
skulle redigeras av dansken Peter Grönland, och 
han försåg denne med de melodiuppteckningar 
han hade. Grönland utgav dessa 1818 under titeln 
Alte Schwedische Volks-Melodien; hans uppfatt-
ning av hur melodierna borde harmoniseras 
skiljer sig delvis starkt från Hxffners. 

Till samma tidsperiod hör också P. D. A. At-
terboms lilla visedition Nordmannaharpan i Poe-
tisk Kalender för år 1816. Texterna är bearbetade 
av Atterbom och balladerna f. ö. ganska få; melo-
dier saknas helt. 

År 1827 vände sig Adolf Ivar Arwidsson, en 
finländsk publicist som blivit bibliotekarie vid 
Kungl. Biblioteket i Stockholm, till L. F. Rääf 
och frågade efter lämpligt material till en läsebok 
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för den då planerade folkskolan. Rääf var ingen 
vän av folkskolor och avböjde Arwidssons invit 
härvidlag men föreslog istället att Arwidsson 
skulle utge Rääfs vissamling, som förutom bal-
lader också omfattade framförallt sånglekar (J. 
H. Wallman hade ställt sin och sin brors uppteck-
ningar av ballader och sånglekar till Rääfs förfo-
gande). Arwidsson accepterade förslaget, men i 
samråd med Rääf beslöt han också att begagna de 
äldre visböcker och vissamlingar som fanns i KB 
och på andra håll (de hade blott i obetydlig ut-
sträckning använts av Afzelius) samt dessutom 
balladerna i skillingtrycken. Visst nyinsamlat ma-
terial, insänt till Arwidsson efter hans efterlys-
ning i bd I, ingår också i bd II—III av editionen, 
Svenska Fornsånger (SF, 1834-1842). Balladerna 
ingår främst i de två första banden, under det att 
det tredje är ägnat åt framförallt sånglekarna. 
Melodierna är redigerade av Rääfs gamle barn-
domsvän och medarbetare Erik Drake, som nu 
blivit professor vid Kgl. Musikaliska Akademien. 

Den mångsidige romantiske fornforskaren 
Richard Dybeck hade helt tydligt ambitionen att 
finna och utge inte minst sådana balladtyper som 
inte ingick i GA och SF, ibland med en aning 
tveksamt resultat. Men åtskilliga viktiga ballad-
uppteckningar ingår i hans utgåvor Svenska Wi-
sor I—II (1847-48) och Svenska Folkmelodier 
(1853L-56), i viss mån också i hans tidskrift 
Runa. För melodiernas vidkommande var fram-
förallt Leonard Höijer den som stod för redige-
ringen i Dybecks publikationer. 

År 1853 utkom band I av Sveriges historiska 
och politiska visor. Utgivare var Gunnar Olof 
Hylt&r-Cavallius (1818-1889), då bibliotekarie 
vid KB, och George Stephens (1813-1895), eng-
elskfödd filolog och runforskare. Band II utkom 
aldrig, men manuskriptet finns i KB. Som en 
direkt fortsättning skulle följa »folkvisorna», dvs. 
balladerna, och även till detta avsnitt, som skulle 
ha kunnat bli vår dittills mest omfattande ballad-
edition, finns manuskriptet bevarat. Leonard 
Höijer svarade för melodiredigeringen till den ut-
givna volymen; förmodligen skulle han ha stått 
även för fortsättningen. Anmärkningsvärt är att 
HyltU-Cavallius' och Stephens' edition utkom  

just 1853, samma år som första bandet av Dan-
marks gamle Folkeviser (DgF). Men något direkt 
samband låter sig inte påvisas och är knappast 
troligt; de principer för balladutgivning som 
Svend Grundtvig uttalat i debattartiklar och i sin 
PrOve (1847) har inte satt spår hos HyltU-Caval-
lius och Stephens. Trots att deras ambitioner var 
i många avseenden aktningsvärda, ämnade de 
inte utge »alt der er» — Hylt&I-Cavallius' egna 
småländska uppteckningar dominerar i deras edi-
tion. Istället blev det tvärtom så, att de två sven-
ska visutgivarna imponerades av Grundtvigs edi-
tion och troligen inte minst därför övergav sina 
egna utgivningsplaner. HyltU-Cavallius lämnade 
också sin befattning vid KB för andra uppgifter, 
under det att Stephens blev lektor i engelska 
språket och litteraturen vid Köpenhamns univer-
sitet 1851 (professor 1855). De båda ställde därför 
— precis som Sophus Bugge i Norge — sina sam-
lingar till Grundtvigs disposition; med början i 
DgF bd IV begagnar Grundtvig också deras ma-
terial. 

I sin sammanställning inkluderar HyltM-Ca-
vallius och Stephens åtskilliga uppteckningar av 
den östgötske prästen Levin Christian Wiede 
(1804-1882). Det var samlingar, gjorda främst un-
der 1840-talet, som denne successivt hade insänt 
till KVHAA och dess mäktige sekreterare Bror 
Emil Hildebrand. Wiedes förhoppning var säkert 
att hans uppteckningar, som inte enbart omfattar 
ballader — han hade en för tiden ovanlig förståelse 
också för andra och yngre visgenrer — men ändå 
ett mycket stort antal sådana, skulle publiceras 
av KVHAA. Så blev nu inte fallet. 

Vår nästa egentliga balladedition efter GA och 
SF blev en ny upplaga av GA, utgiven av Richard 
Bergström, bibliotekarie vid KB och en av folk-
loristikens svenska pionjärer. Som melodiredak-
tör fungerade nu veteranen Leonard Höijer. 
Bergström presenterade.  visst nytt material men 
följde eljest GA; det nya i upplagan är hans kom-
mentarer, varvid han i betydande utsträckning 
tillgodogjort sig Grundtvigs inledningar till de dit-
tills utkomna visorna i DgF. När Bergströms 
upplaga, GAB, utkom [1879—]1880, skrev Berg-
ströms bibliotekariekollega vid KB, den likaledes 

2 



Inledning 

folkviseintresserade Christoffer Eichhorn, bl. a. 
följande i en recension i Historiskt bibliotek om 
GA och GAB: 

Men om sålunda arbetet redan vid sitt första fram-
trädande ej bestod profvet inför den samtida veten-
skapliga granskningen, måste naturligtvis dess svaghet 
i flere afseenden falla än mer i ögonen hos vår samtid, 
hvilken har bakom sig ett mer än halfsekelgammalt 
forskningsmaterial inom hela folkvisans europeiska 
område. Ett omtryck utan vidare af samlingen var 
sålunda faktiskt omöjligt. Men om arbetet skulle ånyo 
utgifvas — något på hvars fulla behöflighet man kan 
tvifla — så borde det undergå en omfattande granskning 
samt erhålla en litteraturhistorisk belysning, hvilken 
fäste vederbörligt afseende vid den jemförande folkvi-
seforskningens vunna slutföljder och befunne sig på 
höjden af den samtida vetenskapen på detta område. 
För vår del, det erkänna vi öppet, hade vi långt hellre 
sett att den kodex, hvilken den Afzelius-Rääfska sam-
lingen erbjuder, fått uppgå i en fullständig, vetenskap-
ligt utarbetad samling af våra kända folkvisor, ett arbe-
te af samma hållning som Svend Grundtvigs förträffliga 
för Danmark, och i hvilket så väl den Arwidsson-
Rääfska som Dybecks och andra materialsamlingar 
sammangjutits till ett vetenskapligt helt och ytterligare 
riktats med de förråd, dem den gamla tryckta vis-
litteraturen och nyare muntliga uppteckningar kunna 
lemna. 

Ingen kände sig emellertid manad eller kompe-
tent att då realisera Eichhorns förslag om en 
svensk motsvarighet till DgF. Vid denna tid hade 
däremot flera regionala utgåvor av bl. a. ballader 
sett dagens ljus. Landsmålsrörelsen hade varit 
igång i ett par decennier, och med den följde ett 
geografiskt mera spritt uppteckningsarbete, en 
verksamhet som avkastat eller inspirerat värde-
fulla tryckta publikationer såsom N. G. Djur-
klous Ur Nerikes folkspråk och folklif (1860), 
Herman Hofbergs Nerikes gamla minnen (1868) 
och Eva Wigströms Folkdiktning 1—II (1880-81), 
sedermera följda av Gustaf Ericssons uppteck-
ningar i Bidrag till Södermanlands äldre kultur-
historia, K. 0. Tellanders Allmogelif i Vestergöt-
land (1891) samt viktiga bidrag i tidskriften 
Svenska Landsmål. 

En finländsk utlöpare av den svenska lands-
målsrörelsen — där finländaren A. 0. Freudenthal 
var en av de tidigaste representanterna — men 
också en fortsättning av J. 0. I. Ranckens och  

hans medarbetares (främst J. E. Wefvar och 0. 
R. Sjöberg) stora samlargärning var det omfat-
tande insamlingsarbete Ernst Lagus organiserade 
i landskapet Nyland. Han publicerade också stör-
re delen av materialet i verket Nyland (balladerna 
huvudsakligen i bd III, 1887). Lagus blev också 
den som organiserade insamlingsverksamheten 
för Svenska litteratursällskapet i Finland, en 
verksamhet som sedan 1919 leddes av Otto An-
dersson. Genom uppteckningar inte minst av 
Greta Dahlström och Alfhild Forslin ökades sam-
lingarna i snabb takt. År 1934 utkom som band 
V : 1 i det storslagna samlingsverket Finlands 
svenska folkdiktning balladeditionen Den äldre 
folkvisan, redigerad av Otto Andersson med bi-
stånd av Alfhild Forslin. För denna volym utnytt-
jades praktiskt taget alla de då kända finlands-
svenska balladuppteckningarna. 

I Sverige stiftades Svenska litteratursällskapet 
1880 med Henrik Schiick som en drivande kraft. 
Till skillnad från den finlandssvenska motsvarig-
heten bedrev det rikssvenska sällskapet ingen 
insamlings- men väl en utgivningsverksamhet. 
Under åren 1884-1925 utgavs den mycket viktiga 
texteditionen 1500- och 1600-talens visböcker 
med varje codex ederad för sig, in extenso och på 
diplomatariskt sätt. Häribland finner man alla de 
äldre handskrivna balladkällorna av större om-
fång mycket pålitligt utgivna. En i viss mening 
likartad princip, applicerad på ett nyare tradi-
tionsmaterial, möter i August Bondesons Visbok 
(1903), som jämte många andra visor innehåller 
ett tjugotal ballader. Bondeson utgav visorna 
med melodier, alla ordnade efter sångarnas re-
pertoar och inte uppställda efter kategorier. 

En betydelsefull edition är den 1949-1955 ut-
givna Gotländska visor, en samling åstadkommen 
av P. A. Säve vid 1800-talets mitt. Huvudutgi-
vare var Herbert Gustavson, som även (med 
hjälp av Nils Dencker för melodiernas vidkom-
mande) svarade för en nyttig kommentar med 
anförande av paralleller. Editionen utkom i en av 
Kungl. Gustav Adolfs Akademiens skriftserier. 
Akademien stod också, i detta fall kanske mer till 
namnet än till gagnet, bakom en ny upplaga av 
Geijer-Afzelius' samling (1957-60). Trots att den 
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kompletterats med en förtjänstfull musikkom-
mentar av Sture Bergel kan mot denna utgåva —
och med än större fog — riktas samma kritik som 
Eichhorn framförde mot dess föregångare 1880. 
Det var förvisso inte en sådan balladedition som 
var mest behövlig i Sverige. Men vid det laget 
hade förarbetena för föreliggande edition redan 
påbörjats. 

Tillkomsten av föreliggande edition 

Ända sedan Svenskt visarkiv (SVA) grundades 
1951 har utgivandet av en vetenskaplig edition av 
de svenska, dvs. de på svenskt språk belagda, 
folkvisorna tett sig som en mycket väsentlig och 
angelägen uppgift för arkivet. Redan vid styrel-
sens sammanträde 6.12. 1951 behandlades frågan 
ingående. Styrelsen (där de vetenskapliga före-
trädarna var ordföranden Dag Strömbäck, vidare 
Carl-Allan Moberg, Otto Andersson, Mats Rehn-
berg och Ulf Peder Olrog) tog då ställning till 
huruvida de svenska folkvisorna skulle utges i 
form av »fortsatta diplomatariska editioner av 
hela visböcker och samlingar, sammanhållna ge-
nom en bibliografi» — således såsom skett med 
1500— och 1600-talens visböcker samt P. A. 
Säves gotländska visor — eller genremässigt och 
typologiskt med sammanställning av varianterna. 
Det beslöts, att »trots den väldiga arbetsuppgif-
ten» det senare alternativet främst skulle prövas. 
Sedan vissa undersökningar och beräkningar för 
en utgivning enligt dessa linjer gjorts avseende 
ballader och också ett antal andra folkvisegenrer 
samt på grundval härav utarbetats ett diskus-
sionsunderlag, debatterade styrelsen återigen frå-
gan vid sammanträde 8.2. 1953 och beslöt enhäl-
ligt att välja utgivningen efter genrer och typer. 

Sedan huvudprincipen väl godtagits har arbetet 
vid arkivet anpassats efter denna. Med hjälp av 
olika kopieringsmetoder har material samlats och 
sorterats efter genrer och typer i den takt ekono-
miska och personella resurser det medgivit. En 
differentiering har efterhand ägt rum såtillvida 
som de olika genrerna fått större eller mindre 
andelar av de ekonomiska och personella resur-
serna på sin lott. Balladgenren har därvid getts en 
mycket hög prioritet. 

Våren 1959 förelåg en av B. R. Jonsson med 
biträde av Jan Ling utarbetad preliminär regis-
trant över de svenska balladtyperna (ordnade ef-
ter DgF-nr jämte nödvändiga supplementnr) med 
en förteckning över de till varje texttyp hörande 
då kända text- och melodibeläggen. En kännbar 
olägenhet vid utarbetandet av den nämnda långt-
ifrån uttömmande registranten — som f. ö. ställdes 
till förfogande för utgivarna av DgF — var att så 
stora delar av det förtecknade materialet ännu 
saknades i arkivets samlingar, varför den av U. 
P. Olrog och Jonsson gjorda typattribueringen i 
vissa fall var något osäker. Genom särskilda an-
slag från dåvarande Statens humanistiska forsk-
ningsråd kunde under åren 1960-1964 de flesta av 
dessa luckor fyllas. 

I början av år 1963 inleddes under ledning av 
Jonsson och Margareta Jersild arbetet på den 
etapp som följde närmast efter sammanställning-
en av materialet i fotokopior och bandtranskrip-
tioner, den etapp som bestod i utskrivning av 
texterna i maskinskrift. Utskrifterna i denna 
etapp tjänar nu som ett första underlag för ett 
slutgiltigt tryckmanuskript, på så sätt att i dessa 
görs nödvändiga ändringar och tillägg i enlighet 
med de principer för den tekniskt-filologiska text-
redigeringen som efter hand fastställts. 

Bristen på mera djupgående källundersökning-
ar var länge en hämmande faktor i många avseen-
den. Genom källkritik skulle pastischer och för-
falskningar kunna avslöjas, förhållandet mellan 
skilda utskrifter av samma uppteckning kunna 
utredas, manuskript dateras och proveniensbe-
stämmas, etc. Data rörande upptecknare och tra-
ditionsbärare behövde framletas. B. R. Jonssons 
avhandling Svensk balladtradition 1 — Balladkäl-
lor och balladtyper (1967) var tänkt som ett förar-
bete för balladeditionen i det den lägger huvud-
vikten på dessa frågor, varvid främst tiden fram 
till 1800-talets mitt behandlas. Meningen var ock-
så att man i själva editionen skulle kunna undgå 
utrymmeskrävande upprepningar genom hänvis-
ningar till Jonssons arbete. 

I Jonssons avhandling typbetecknas de sven-
ska balladerna genom användning av motsvaran-
de typnr i DgF (DgFT + nr) samt en egen typ- 
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nummerserie för de ballader som ej är belagda på 
danska (ST + nr). Detta beteckningssätt tedde 
sig mindre tillfredsställande — en genomgående 
egen typnumrering för den svenska balladedi-
tionen var minst sagt önskvärd — men var då det 
enda möjliga. Arbetet med en samnordisk typka-
talog hade visserligen så smått inletts av Jonsson 
och Svale Solheim 1962 men skedde de första sex 
åren i mycket långsam takt och låg under långa 
perioder helt nere. 

Först 1968 togs arbetet med denna typkatalog 
upp på allvar, nu under medverkan av andra 
forskare i Norge och Sverige, främst Eva Daniel-
son vid SVA. Hon inträdde 1973 som medredak-
tör och utförde ett stort arbete för dess färdigstäl-
lande. Solheims frånfälle 1971 innebar en ofrån-
komlig försening, men 1978 förelåg verket tryckt, 
The Types of the Scandinavian Medieval Ballad 
(TSB). Arbetet, som också inkluderar skämtbal-
laderna (också de som ej medtagits t. ex. i DgF 
eller i Jonssons avhandling), innehåller prosare-
ferat på engelska, hänvisningar till utkomna stan-
dardeditioner eller — för de norska och svenska 
balladernas del — till existerande utgåvor samt 
nummerangivelser i de kommande editionerna 
Norske Mellomalderballadar (NMB) resp. Sve-
riges Medeltida Ballader (SMB). Genom att i de 
sistnämnda ange TSB-nr kan man slippa att ange 
nordiska paralleller och tidigare utgåvor, var-
jämte det engelska referatet kan ge en internatio-
nell publik ett begrepp om handlingen i dessa 
nordiska texter. Samtidigt var en fast typindel-
ning och en ordningsföljd mellan typerna given 
för NMB och SMB. 

På uppdrag av Svenskt visarkivs dåvarande 
styrelse gjorde B. R. Jonsson en provredigering 
av ett antal balladtyper, vilka med kommentarer 
av honom och Jan Ling presenterades för styrel-
sen i april 1960. I dessa provredaktioner sattes i 
förekommande fall melodierna omedelbart före 
den därtill hörande textvarianten. Denna princip, 
som styrelsen då knäsatte, har sedan dess varit 
den självklara vid det fortsatta arbetet. Det första 
mera utarbetade förslaget till huvudprinciper för 
själva ederingen av en diplomatarisk svensk bal-
ladutgåva förelåg dock först i en promemoria av 

Jonsson, framlagd för styrelsen i maj 1965. Vid 
behandlingen av denna PM anslöt sig styrelsen 
till de däri framlagda huvudtankarna. Man beslöt 
sålunda — och härvid fästes särskilt avseende vid 
den finländske styrelseledamoten Otto Anders-
sons oreserverade bifall — att den finlandssvenska 
traditionen skulle i full utsträckning beaktas, och 
vidare, att antalet tryckta varianter av varje typ 
skulle maximeras till 25 stycken. Det är en rund 
siffra, därjämte lämplig för bokstavsbeteckningar 
(A—Z) med tanke på en internationell publik. Men 
därtill kommer, att ganska noggranna kalkyler 
visade att antalet 25 var lämpligt också på annat 
sätt; mer än 200 av de 260 svenska balladtyperna 
skulle bli företrädda med samtliga varianter med 
denna gräns, under det att blott åtta ytterligare 
typer skulle bli tryckta i sin helhet om gränsen 
sattes till 30 varianter, därutöver endast två om 
gränsen sattes till 35 osv. Slutligen anslöt sig 
styrelsen till uppfattningen, att varianterna inom 
varje typ borde uppställas i kronologisk ordning 
efter källans ålder. Det är således den äldsta och 
icke nödvändigtvis den »bästa» varianten som får 
beteckningen A; detta innebär ett avsteg från den 
princip Svend Grundtvig tillämpade i DgF. 

Vissa riktlinjer även för detaljer i ederingsarbe-
tet fanns i den nämnda promemorian från 1965. 
En avsevärt mera djupgående utredning av såväl 
text- som musikfilologisk, editionsteknisk art, 
framlades av Jonsson och Margareta Jersild för 
styrelsen i en promemoria i oktober 1969; de 
hade därvid konfererat särskilt med Carl Ivar 
Ståhle och Ingmar Bengtsson. Ett antal ballad-
typer hade på försök redigerats i enlighet med 
dessa principer, och i början av december förelåg 
också några sidor i provtryck från Almqvist & 
Wiksells boktryckeri i Uppsala. Vid ett samman-
träde Luciadagen 1969 fastställde styrelsen dessa 
principer för SMB. Vissa modifieringar kunde 
dock förväntas bli önskvärda när erfarenheten 
växte. Likaså fick säkerligen många ställningsta-
ganden göras allteftersom de konkreta problemen 
dök upp under det löpande ederingsarbetet. 

Förarbetena för SMB har hela tiden bedrivits 
med avseende på editionen i dess helhet. Ingen 
särskild kategori har därvid prioriterats, men 
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många av skämtballaderna (grupp F i TSB) har 
kommit rätt sent in i bilden, egentligen blott un-
der och efter färdigställandet av TSB. Dessa för-
arbeten har till större delen bedrivits som ett 
institutionsarbete vid SVA. Tanken har varit att 
det svenska balladmaterialet skulle vara tillgäng-
ligt för forskningen även innan SMB och dess 
enskilda volymer utkommit av trycket. Därtill 
kommer att av främst kostnadsskäl som nämnts 
endast ett urval av varianter inom de verkligt 
högfrekventa balladtyperna kan tryckas i SMB. 

Dessa på bred front bedrivna förarbeten och 
deras institutionella förankring bör vara en garan-
ti för kontinuiteten, för att editionen skall kunna 
utges i någorlunda jämn takt och för att den inte 
skall bli alltför beroende av någon enskild forska-
res medverkan. En viss reservation bör dock 
göras för realkommentarerna (i särskilda vo-
lymer), men även härvidlag har arbetet förbe-
retts. Sålunda har Karl-Ivar Hildeman författat 
förslag till kommentarer till de historiska visorna 
(SMB 55-65). 

Om således de allmänna förarbetena länge be-
drivits med hänsyn till hela editionen, inleddes 
hösten 1978 en ny fas, nu med direkt syfte att 
färdigställa volym 1 för tryckning i början av 
1980-talet. Arbetet i denna fas har utförts av Mar-
gareta Jersild och Sven-Bertil Jansson. Häri har  

ingått kompletterande inventeringar från SVA:s 
sida av arkivmaterial och tryckta källor varvid 
editionen tillförts ca 10 % nytt material. Vidare 
har källkritiska undersökningar av källor, yngre 
än de som behandlades i Jonssons doktorsav-
handling, företagits och data beträffande tradi-
tionsbärare anskaffats. 

Men därjämte har tryckmanuskriptet till bd 1 
färdigställts och korrekturlästs. En konkreti-
sering av editionsprinciperna har gjorts och en 
fast praxis fått utbildas. Margareta Jersild har 
därvid svarat för melodierna, under det att S.-B. 
Jansson i samråd med B. R. Jonsson utarbetat de 
slutgiltiga principerna för textredigeringen och 
därefter själv utfört densamma. Den rådgivande 
nämnden vid SVA (under den viktigaste perioden 
bestående av Örjan Lindberger, Jan Ling, Erik 
Lönnroth, Mats Rehnberg och Carl Ivar Ståhle) 
har konsulterats in pleno, varjämte Ling och 
Ståhle enskilt rådfrågats i speciella frågor. Hans 
Eppstein, Ingmar Bengtsson och Märta Ramsten 
har gett värdefulla synpunkter på olika slags 
problem förbundna med melodiederingen. 

De principer, efter vilka arbetet nu utges, fram-
går av detta bands utseende men skall dessutom 
närmare presenteras och kommenteras i det föl-
jande. 

2. Allmänna ederingsprinciper 
Omfattning 

Att den nordiska balladen som visgenre betrak-
tad har sitt ursprung i medeltiden kan inte betviv-
las, även om vissa enskilda typer kan vara yngre. 
Skälen för att anta denna höga ålder är emellertid 
huvudsakligen textliga. För melodiernas vidkom-
mande gäller att det är ytterst diskutabelt, om ens 
de äldsta uppteckningarna återger medeltida tra-
dition. Typbestämningen av materialet har med 
nödvändighet fått göras utifrån texterna och 
deras episka innehåll. Det musikaliska materialet 
i denna utgåva utgörs sålunda av de melodier, 

som under den muntliga traderingens olika sta-
dier kommit att knytas till resp. texter. 

På svenskt språk finns 260 balladtyper doku-
menterade; i föreliggande utgåva följs den num-
rering av dessa som upprättats i typkatalogen 
(TSB). I anslutning till varje typtitel görs hänvis-
ning till resp. nummer i TSB, där referat av ty-
pens episka innehåll samt uppgifter om före-
komst och paralleller på andra nordiska språk 
ges; därmed kan den lätt sättas in i sitt samman-
hang. 

I det samlade svenskspråkiga balladmaterialet 
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är praktiskt taget alla svenska landskap represen-
terade — ehuru i mycket varierande omfattning. 
Därtill kommer främst, utöver Åland, de land-
skap i Finland, som haft och har en betydande 
svensk-språkig befolkning (Österbotten, Åboland 
och Nyland) samt — i något fall — även andra 
geografiska områden dit svenskspråkig tradition 
spritts. I SMB fördelas melodi- och textmateria-
let på fem volymer. Till dessa kommer två band 
innehållande kommentarer till texterna, ett band 
med kommentarer till melodierna samt ett regis-
terband. Kommentarbanden kommer med nöd-
vändighet att vara mera tidsbundna än material-
volymerna, eftersom de måste utgå från det ak-
tuella forskningsläget inom flera olika ämnesom-
råden; nya forskningsresultat kommer efter hand 
att påverka deras giltighet. Av detta skäl publice-
ras dessa kommentarer i fristående band, vari-
genom de inte kommer att belasta ev. senare 
omtryck av melodi- och textmaterialet. I register-
bandet skall också tryckas eller förtecknas melo-
dier och texter som kommit till redaktionens kän-
nedom efter resp. bands utgivning. 

Urval 

Principen att av varje balladtyp hela det kända 
materialet skall tryckas i SMB måste som redan 
nämnts frångås i de fall där antalet bevarade vari-
anter överstiger 25; det gäller ca en femtedel av 
alla på svenska representerade typer. I dessa 
materialrika typer väljs sålunda 25 varianter ut 
för tryckning, medan samtliga återstående för-
tecknas i slutet av varje typ. Urvalet, som måste 
ske före detaljarbetet med melodier och texter, är 
en grannlaga procedur. Inom vissa balladtyper är 
materialet mycket stort. Sålunda upptar Svenskt 
visarkivs registrant för ett mindre antal typer 
mellan 100 och 400 nummer; särskilt omfattande 
är materialet till SMB 13 (De två systrarna), SMB 
39 (Staffansvisan), SMB 133 (Kärestans död), 
SMB 164 (Herr Peders sjöresa) och SMB 181 
(Liten båtsman). Vid urvalet har man också att ta 
hänsyn till kriterier, som inte sällan står i mot-
sättning till varandra. 

Följande urvalsprinciper tillämpas: 
1. Det bevarade balladmaterialet innehåller  

belägg från en tidsrymd av ungefär 400 år. Även 
om ingen enskild typ representeras genom upp-
teckningar eller inspelningar från hela denna tids-
rymd, har dock de materialrika typernas trade-
ring genomlöpt många väsentligt åtskilda stadier. 
Urvalet skall i möjligaste mån återspegla alla des-
sa traditionsstadier. Tiden före 1810-talet är i det 
bevarade balladmaterialet över huvud taget spar-
samt företrätt; av bl. a. genre- och språkhisto-
riska skäl måste det äldre materialet tillskrivas ett 
speciellt värde, varför varianter daterade till 
1500-, 1600- och 1700-talen undantagslöst blir 
tryckta. Av samma skäl blir även det tidiga 1800-
talets uppteckningar relativt starkt representera-
de. Detta innebär dock inte att yngre traditions-
stadier behandlas styvmoderligt; tvärtom är en 
av grundtankarna bakom utgåvan att också de 
senast dokumenterade varianterna skall till fullo 
beaktas. 

2. Vid urvalet av melodier och texter inom en 
viss typ eftersträvas att de olika geografiska tra-
ditionsområdena så långt möjligt skall bli före-
trädda. Att vissa landskap kan synas överrepre-
senterade beror på det existerande materialets 
egen fördelning på olika regioner. Sålunda är 
1810-talets uppteckningar till övervägande delen 
lokaliserade till ett fåtal landskap, särskilt Väster-
götland, Östergötland och Uppland. Att varian-
terna från landskapen norr om Dalälven överlag 
är så fåtaliga är ett annat ofrånkomligt faktum. 

För materialet från de finlandssvenska land-
skapen gäller speciella överväganden. I FSF V : 1 
finns redan en betydande del av dessa varianter 
tryckta; i de typer där inget urval behöver göras, 
återges de även i SMB. När däremot urval sker, 
blir Finland underrepresenterat: tidigare tryckta 
varianter tas då endast i undantagsfall med i 
SMB. För denna utgåva kan vi emellertid också 
ösa ur källor som inte stod till förfogande för 
utgivarna av FSF V : 1. Sedan 1934 har ytterliga-
re finlandssvenskt material samlats in — framför 
allt genom de omfattande inspelningar som gjorts 
sedan 1957. SMB skiljer sig också från den fin-
landssvenska utgåvan vad gäller ederingsprinci-
perna, såväl i fråga om melodierna som texterna. 
Utgåvan av de äldre finlandssvenska folkvisorna 
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är en del av en större edition av folklig diktning, 
till vilkens principer utgivarna hade att ta hänsyn. 
FSF V : 1 är inte en diplomatarisk utgåva som det 
är SMB:s strävan att vara; detta kan iakttagas vid 
en jämförelse mellan de båda utgåvorna där de 
återger samma varianter. 

3. Vid urvalet tas också vederbörlig hänsyn till 
textvarianternas episka, motiviska och formella 
egenskaper. Visserligen är varje variant — även 
de söndersjungna och fragmentariska — av veten-
skapligt intresse. Att vissa texter återger visans 
episka innehåll i fullständigare skick än andra är 
ändå klart iakttagbart: sådana fullständigare vari-
anter prioriteras. Samma sak gäller för varianter 
av text och/eller melodi, vilka i jämförelse med 
typens totala bevarade material visar på särdrag i 
traditionen. Under traderingen urvattnade vari-
anter finns i alla stora typer; av dessa kan flerta-
let utan förlust för totalbilden av typens tradi-
tionshistoria förbigås vid urvalet. 

4. Eftersom typbestämningen av varianterna 
helt måste baseras på texterna kommer utgiv-
ningen av melodimaterialet att följa textutgiv-
ningen. Ingen som helst gruppering av melodi-
materialet inom en viss texttyp är därför möjlig, 
än mindre kan besläktade melodier knutna till 
olika texttyper sammanföras. En genomgång av 
melodimaterialet efter rent musikaliska kriterier 
görs i gengäld i melodikommentarbandet (bd 8). 
Att melodi och text betraktas som en enhet är 
emellertid som nämnts en hörnsten för SMB; 
detta synsätt försvårar urvalsproceduren. En me-
lodi av relativt stort intresse kan vara förenad 
med en text, som är fragmentariskt eller ofull-
ständigt upptecknad. Omvänt kan en text med 
ovanliga episka kvaliteter höra samman med en 
söndersjungen eller otillfredsställande uppteck-
nad melodi eller helt sakna melodi. Det medför 
att hänsynen till texten i en del fall blir avgörande 
för om en viss melodi trycks eller ej och omvänt 
att hänsynen till melodin ibland avgör om en viss 
text återges eller ej. Det är alltså ofrånkomligt att 
vissa melodier och texter förblir otryckta, trots 
att de skulle ha prioriterats om melodier resp. 
texter hade valts ut oberoende av varandra. 

5. Åtskilliga varianter finns redan publicerade  

i andra arbeten; i dessa fall förfars på följande 
sätt. Skillingtryckstexter trycks alltid i SMB, ef-
tersom deras betydelse för efterföljande tradition 
varit så stor. Melodier och texter som återgavs i 
GA och SF trycks också till största delen i denna 
utgåva; dock är att märka att här publiceras 
manuskripten som ligger bakom de äldre utgå-
vorna, där sådana är i behåll. Det kan därför vara 
avsevärda skillnader mellan varianternas utseen-
de i å ena sidan SMB och å andra sidan GA resp. 
SF, eftersom de senares redaktörer hade för vana 
att göra märkbara ingrepp i manuskripten. I öv-
rigt gäller principen att tidigare tryckta melodier 
och texter förbigås, när urval måste göras. Un-
dantag förekommer dock i flera fall, då en tidi-
gare tryckt variant bedöms vara av särskilt stort 
intresse. 

Som antytts ovan finns alla de i SMB ej av-
tryckta varianterna tillgängliga i SVA. 

Uppställning 

Som redan nämnts i historiken ovan ordnas vari-
anterna inom varje typ i kronologisk följd efter 
källans ålder. Avvikelse från det kronologiska 
grundmönstret kan dock ske i avsikt att samman-
föra varianter, som med få års mellanrum upp-
tecknats/inspelats i samma region. Det finlands-
svenska materialet inom varje typ sammanförs 
dessutom för översiktlighetens skull till ett block, 
som placeras efter alla varianter från nuvarande 
Sverige (detta gäller dock ej för de få finlands-
svenska varianterna från tiden före 1800-talets 
mitt). 

Varje avtryckt variant betecknas med versal 
(A—Z), de varianter, som inte trycks utan enbart 
förtecknas, med dubbelversaler (AA—AZ, 
BA—BZ etc.). I något sällsynt undantagsfall kan 
två traditioner ha dokumenterats efter en och 
samma person; de hålls då i sär under skilda 
variantbokstäver. Det betydligt vanligare fallet är 
emellertid att en variant har upptecknats/inspe-
lats flera gånger efter en och samma person eller 
efter nära besläktade personer. I detta fall redovi-
sas hela materialet under samma variantbokstav. 
Det äldsta belägget får därvid beteckningen a, de 
följande b, c, osv. (dvs. Aa, Ab, Ac etc.); a 
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återges i sin helhet, övriga representeras genom 
att deras avvikelser från a förtecknas. Är avvi-
kelserna betydliga trycks dock även de övriga i 
fullständigt skick; då uppteckningar eller inspel-
ningar av melodin inom en variant gjorts efter 
flera personer återges alltid melodin i varje tradi-
tionsbärares egen utformning. 

När det av inre skäl är uppenbart att man har 
att göra med samma traditionsvariant, förs även 
uppteckningar efter obesläktade personer sam-
man under en variantbokstav; det är dock bara 
sällsynta fall, som gäller särskild ortstradition. 
Även varianter som enbart är kända från tryck 
(framför allt skillingtryck) sammanförs på detta 
sätt, om det av deras utformning klart framgår att 
de företräder samma tradition. 

I ett relativt stort antal fall saknas primärkälla 
till en viss uppteckning, som därför endast före-
ligger i senare utskrifter. Alla existerande ut-
skrifter redovisas då, varvid den äldsta kallas a, 
övriga b, c etc. I vissa fall har det dock ansetts 
lämpligt att ge en annan utskrift än den äldsta 
företräde, främst när detta väsentligt underlättar 
översikten över samtliga utskrifter av varianten i 
fråga. Dessutom kan det i många fall råda osäker-
het om vilken utskrift som är äldst: materialet till 
SMB härstammar ur ett mycket stort antal större 
eller mindre samlingar av mycket varierande ål-
der och ursprung, där den vetenskapliga bedöm-
ningen hämmas av många faktorer (t. ex. bristen 
på exaktare uppgifter om samlingarna). 

När en utskrift tydligt representerar ett ur-
sprungligare stadium än andra (som t. ex. en be-
varad primäruppteckning), återges denna — såvitt 
inte särskilda skäl talar däremot — i sin helhet, 
medan de övriga utskrifterna företräds genom 
sina avvikelser från denna; dessa anförs då under 
rubriken »Övriga utskrifter» eller »Renskriften»/ 
»Renskrifterna». Observeras bör att L. Chr. 
Wiedes uppteckningar ofta förekommer i ett fler-
tal utskrifter; i sin helhet betraktad kan dock den 
s. k. konceptsamlingen i KVHAA anses vara ur-
sprungligare än de övriga delsamlingarna i 
KVHAA och MM. Konceptsamlingens melodier 
och texter uppträder därför i alla tillämpliga fall 
som huvudutskrifter vilka återges i sin helhet. De  

i enskilda fall mycket svårbedömda utskrifterna i 
andra delsamlingar jämställs inbördes och anförs 
då under rubriken »Övriga utskrifter». 

Av utskrifter som otvetydigt kan betecknas 
som renskrifter redovisas emellertid endast så-
dana som utförts av upptecknaren själv. Viss 
hänsyn har dock tagits till renskrifter gjorda av 
personer, som veterligen stått i nära samarbete 
med upptecknaren (som George Stephens' ren-
skrifter till G. 0. Hylt61-Cavallius' uppteckning-
ar). 

Text återges inte separat i de varianter, där 
endast melodin företräder en självständig tradi-
tion men de ord som lagts under melodin hämtats 
ur ett tryck eller från en annan uppteckning. 

Efter texten (eller melodin när text saknas) 
återges den titel som varianten har i källan, dock 
ej sådana titlar som endast avser genre e. d. 
(t. ex. Visa, Folkvisa, Romance). 

Ingresserna som i utgåvan föregår melodier 
och texter ger — i den utsträckning de kunnat 
hämtas fram — följande uppgifter om varianten i 
här återgiven ordningsföljd: källan varur text och 
melodi tagits, traditionsbärarens namn och ele-
mentära data om denna/denne, variantens geo-
grafiska lokalisering, upptecknaren/nedskriva-
ren/inspelaren, tid för uppteckning eller motsva-
rande, relevanta renskrifter och övriga utskrifter. 
Denna ordningsföljd ändras då två eller flera be-
lägg redovisas under små bokstäver; de uppgifter 
som är gemensamma för alla belägg sätts då först 
i ingressen, medan de som gäller för endast ett 
belägg anförs efter resp. underbokstav. I de fall 
där uppgifter hämtats ur litteratur, där de utförli-
gare redovisas eller diskuteras, ges hänvisning 
dit; det gäller framför allt större arbeten som B. 
R. Jonsson, Svensk balladtradition, J. Ling, Le-
vin Christian Wiedes vissamling och R. Bjersby, 
Gotländska traditionsbärare men även ett flertal 
andra. 

I ingresserna återfinns också uppgifter om och 
var den avsedda varianten tryckts tidigare, dock 
endast vad gäller tryck i de större utgåvorna av 
äldre balladmanuskript (GA, SF, GAB, 1500- och 
1600-talens visböcker) eller i utgåvor av större 
samlares manuskript (Säve, Djurklou, Wigström, 
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Bondeson) samt i Bidrag till Södermanlands 
äldre kulturhistoria och Svenska Landsmål (i 
vissa fall även hos Steffen). Däremot skulle det 
föra för långt att nämna alla övriga tryck, inklu-
sive de talrika sekundärtrycken. 

Förteckningarna över ej avtryckta varianter  

innehåller samma slags uppgifter som ingresserna 
men ger också upplysning om melodiförekomst 
och textens omfattning i strofer. Därutöver läm-
nas genomgående uppgift om tidigare tryck (dock 
ej sekundärtryck) samt i förekommande fall om 
återgivning på grammofonskiva. 

3. Texterna 
Textåtergivningen 

Texterna återges i princip diplomatariskt utan 
förändringar i ortografi och interpunktion; föl-
jande redaktionella ingrepp har dock ansetts 
ofrånkomliga: 

1. Strofnumrering införs i fall där sådan saknas 
eller är ofullständig; inkonsekvenser i strofnum-
reringen har korrigerats. Åtskilliga texter är i 
manuskripten skrivna utan egentlig strofindel-
ning, somliga även utan radindelning. I dylika fall 
genomförs rad- och strofindelning enligt praxis 
som utvisas av typens övriga varianter. Upplys-
ningar om källans utseende härvidlag ges i text-
anmärkningen. 

2. Omkvädet resp. omkvädena återges i enlig-
het med utbredd praxis i textens första och sista 
strof — såvitt ej särskilda skäl ger anledning till 
annat förfaringssätt. Denna princip följs oavsett i 
vilka strofer omkvädet är utsatt i källan; i textan-
märkningen lämnas alltid uttömmande informa-
tion om omkvädenas förekomst i källan. I många 
texter växlar emellertid omkvädets lydelse; i så-
dana fall återges varje lydelse i den första och 
den sista strof vari den uppträder, vilket sålunda 
innebär att mellanliggande strofers omkväde har 
samma utseende. Om däremot endast mindre av-
vikelser uppträder inom samma omkväde i en 
eller flera strofer, återges omkvädet i den form 
det har i första strofen, medan avvikelserna där-
ifrån anförs i textanmärkningen. Tankstreck sätts 
in före slutomkväde samt både före och efter 
mellanomkväde. 

3. Förkortningar i manuskriptens text upp-
löses i enlighet med gängse praxis i kursiv. Ob-
serveras bör att förkortningar inte sällan gäller 
mer än ett ord, ibland mer än en rad (se i detta 
band t. ex. SMB 15 P). 

4. Tecken, bokstäver eller hela ord som utan 
motsvarighet i källans text sätts in, placeras inom 
klammer. Dylika redaktionella inskott görs, när 
det insatta saknas i källan p.g.a. uppenbara skriv-
eller tryckfel eller när texten i källan av något 
skäl är korrupt. (Av misstag felande anföringstec-
ken har dock satts in utan att detta markerats 
med klammer.) 

5. När strofer eller delar av strofer i manu-
skriptet ej utskrivits utan endast markerats (t. ex. 
med frasen »lika med v. 9»), återges det ej ut-
skrivna i enlighet med det anvisade textstället, 
utan att särskild markering görs i texten; i textan-
märkningen upplyses om källans utseende här-
vidlag. 

6. Uppenbara skriv- och tryckfel korrigeras 
alltid; textanmärkningen återger källans faktiska 
lydelse. 

Ett inte oansenligt antal manuskript har tidigare 
publicerats eller redigerats med tanke på publice-
ring; det gäller framför allt texter som trycktes i 
GA resp. SF liksom material i Hylt&i-Cavallius' 
samlingar samt manuskript bakom texter som 
publicerats t. ex. i Bidrag till Södermanlands 
äldre kulturhistoria och Svenska Landsmål. I 
dessa fall har texterna utsatts för redaktionella 
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ingrepp av resp. redaktörer (Afzelius, Arwids-
son, HyltU-Cavallius m. fl.): ord och ordformer 
har bytts ut mot andra (i vissa fall har t. o. m. hela 
strofer ersatts med strofer ur andra uppteckning-
ar), strykningar och tillägg har gjorts, interpunk-
tion har införts eller ändrats etc. 

Texter som på detta sätt utsatts för tidigare 
redaktörers ingrepp återställs när de trycks i 
SMB till sin i resp. manuskript ursprungliga ly-
delse. Dessa åtgärder kommenteras ej särskilt, 
såvida inte speciella svårigheter förelegat, då det 
gällt att bedöma vad som är ursprunglig skrift och 
vad som är resultatet av redaktionella ingrepp. 
Sådana svårigheter är inte sällan för handen, inte 
minst i fråga om interpunktionen. Däremot 
trycks texterna i SMB med de ändringar som 
upptecknarna själva gjort i sina manuskript; i 
textanmärkningen kommenteras dessa. 

Vissa manuskript erbjuder speciella tolknings-
svårigheter p. g.a. skrivarnas piktur. Inte sällan 
kan det vara svårt att göra åtskillnad mellan stora 
och små bokstäver. Väsentligare är att det i vissa 
manuskript av äldre datum ibland är ogörligt att 
skilja vissa vokaltecken från varandra. Det gäller 
speciellt a och e i 1500- och 1600-talens vis-
böcker; här har liksom i den i historiken ovan 
nämnda utgåvan av dessa visböcker brukats kur-
siv för att återge en särskilt osäker läsning av 
enstaka bokstäver. 

Texterna till de inspelade varianterna presente-
ras med enkel interpunktion (i regel endast punkt 
och kommatecken). Texter som i manuskripten 
enbart är skrivna med landsmålsalfabet (fonetisk 
skrift) återges i denna form men åtföljs av en 
transkription till riksspråk. 

Textanmärkningarna 

I textanmärkningarna brukas kursiv för redak-
tionell text. Här återfinns kommentarer av föl-
jande art: 

Kommentarer som i manuskripten gjorts av 
upptecknare eller utgivare anförs i den mån de är 
av relevans för bedömningen av texten. Detta 
gäller även i manuskripten gjorda kommentarer 
som härstammar från traditionsbärare. När en 
vistext ingår i annan form av framställning (t. ex.  

folksägen, se bl. a. SMB 36 B—F), återges de 
delar av prosaberättelsen som omedelbart berör 
textens innehåll. 

Som redan nämnts upplyser textanmärkningen 
om förekomsten av strofnumrering och omkvä-
den. När om omkvädet sägs, att det i manu-
skriptet är »utskrivet» (i tidigare tryckta texter: 
»återgivet», i inspelade texter: »återges»), inne-
bär detta att det i källan är återgivet i sin fullstän-
diga form; »markerat» innebär att omkvädet är 
ofullständigt återgivet i källan eller där ersatt med 
något tecken. 

Efter dessa allmänna kommentarer till manu-
skripten förtecknas anmärkningar till detaljer i 
källans textåtergivning: ändringar i manuskriptet, 
inskott eller strykningar i efterhand, variantord, 
felskrivningar (även tryckfel i tryckta texter). 

När renskrifter eller i vissa fall andra utskrifter 
(som alltså ej är placerade under egen liten bok-
stav) förekommer, ges i textanmärkningen också 
dessas avvikelser från huvudtexten. Dock redo-
visas ej avvikelser som är av enbart ortografisk 
art; detta sker ej heller när en över sekler ut-
sträckt tradition är samlad under en variantbok-
stav (som ibland i varianter som upptar skilling-
tryckstexter), även om de ortografiska skillna-
derna då kan vara avsevärda. Det bör observeras 
att när en sådan avvikelseförteckning redovisar 
förhållanden i flera manuskript och dessa i skriv-
ningen av ett ord sinsemellan avviker i ortogra-
fiskt hänseende, återges det aktuella ordet i tabel-
len endast med det först anförda manuskriptets 
stavning. 

Som tidigare nämnts representeras texter som 
placerats på underbokstäver (b, c osv.) oftast 
genom sina avvikelser från a-texten. Till dessa 
avvikelseförteckningar finns textanmärkningar 
på samma sätt som till de fullständigt tryckta 
texterna. Även här gäller att endast det först 
anförda manuskriptets stavning anförs när sam-
ma ord ur flera källor kommenteras i samma 
tabell. Om ett ord i en sådan text kommenteras i 
anmärkningen till avvikelsetabellen och detta ord 
samtidigt avviker från a-textens stavning, anförs 
ordet i den avvikande textens stavning: detta bör 
observeras när man söker ordet i a-texten (ex.: 

2- 804521 SMB I 
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SMB 15 Ec, anm. till 15:1: var ms ev. voro; Ea 
har här »war» och stavningen »var» i Ec framgår 
endast här, enär ordet ej förekommer i avvikelse-
listan). 

Egenheter i textunderlägget till melodin kom- 

menteras i regel i melodianmärkningen. Skiljak-
tigheter mellan textunderlägget och motsvarande 
strof(er) i textuppteckningen (vanligen str. 1) be-
hålls utan att de särskilt påpekas. 

4. Melodierna 
Källorna 

Liksom för texterna har för melodiernas vidkom-
mande gällt den principen, att där en primärkälla 
föreligger denna skall återges, och i de fall, där 
flera utskrifter finns av samma melodibelägg, den 
utskrift som kan anses ligga närmast den ur-
sprungliga uppteckningen. Från denna regel kan 
enstaka undantag göras. Det gäller de få fall där 
primäruppteckningen närmast är att betrakta som 
minnesanteckning eller ett slags förkortning för 
en fullständigare utskrift gjord av upptecknaren 
själv. Här återges sistnämnda utskrift men med 
primäruppteckningen kommenterad. 

I åtskilliga fall föreligger emellertid endast en 
skriftlig dokumentation av varje uppteckning och 
ofta är denna inte primärkälla utan en senare 
utförd avskrift, ett återgivande i tryck eller 
t. o. m. ett arrangemang för t. ex. kör eller sång 
med ackompanjemang. Det skall också påpekas, 
att text och melodi till en ballad efter samma 
traditionsbärare långt ifrån alltid återfinns i sam-
ma källa (något som främst gäller 1810-talsupp-
teckningarna), t. ex. därför att text- resp. melo-
diupptecknare kan ha besökt traditionsbäraren 
ifråga vid skilda tillfällen. Det förekommer ock-
så, särskilt vad beträffar det äldre materialet, att 
primäruppteckningen till texten har bevarats men 
att dess melodi enbart återfinns i tryckt form. 

Det melodimaterial som använts för SMB är 
självklart mycket heterogent, inte bara genom att 
det spänner över en stor tidsrymd och företräder 
många olika skrivare — upptecknare och avskri-
vare — utan i ännu högre grad därigenom att 
källorna, som redan nämnts, representerar olika  

stadier av närhet till originalet: från primärupp-
teckning till redigering i tryckt form. Härtill kom-
mer för handskrifternas del olikheter i den yttre 
formen orsakade av skrivarnas/upptecknarnas 
varierande vana vid uppteckning och notskriv-
ning. Några speciella källor och källkategorier 
skall här kommenteras. 

Från tiden före 1800 har bara några enstaka 
melodiuppskrifter till ballader bevarats (alla från 
1500-1600-talen). Det gäller melodier till följande 
visor: S:t Göran och draken (SMB 40, endast 
fragment) från ca 1550 ur KB Vs 3, Den förtrolla-
de barnaföderskan (SMB 14) från ca 1600 ur 
UUB Palmskiöld 395 samt Vasavisan (SMB 65) 
från 1600-talet ur KB Vs 20. Dessa tre belägg 
återges under resp. vistyp i facsimil tillsammans 
med transkription till modern notskrift. 

Uppteckningarna från 1810-talets insamlings-
verksamhet är till övervägande del inte bevarade 
i upptecknarnas egna handskrifter utan flera av 
dem föreligger endast — enligt tidens sed — i bear-
betning av något slag. 1810-talsmanuskripten har 
som regel formen av renskrifter men visar några 
gånger prov på avsteg från en »korrekt» notbild 
med avseende på taktindelning och taktstreckens 
placering, vilket säkerligen är ett försök att exakt 
återge traditionsbärarnas faktiska framföranden. 
Sådana »irreguljära» takter förekommer framför 
allt i frassluten (se t. ex. SMB 9 Ae ur KB Vs 
2:2). Dessa företeelser kan jämföras med sentida 
inspelningar (jfr nedan). 

En stor roll som melodikällor från denna tid 
spelar GA och Grönlands Alte Schwedische 
Volks-Melodien 1818. I GA publicerades drygt 
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hälften av melodierna med tämligen enkel har-
monisering, vilket närmast har karaktär av stöd-
ackompanjemang. Grönland bearbetade melo-
dierna för sång och klaverinstrument men gav 
dem samtidigt en sådan utformning att de kan 
framföras av en röst (versraderna) och kör (om-
kvädena). Det material Grönland hade till sitt 
förfogande för sina harmoniseringar var dels förs-
ta delen av GA, dels de melodiuppteckningar han 
erhöll direkt från Afzelius. De sistnämnda 
trycktes också delvis i GA:s två senare delar i 
Hxffners harmonisering, varför ett antal melo-
dier föreligger såväl i GA som hos Grönland. 
Men eftersom primäruppteckningarna till dessa 
saknas, återges i SMB både GA:s och Grönlands 
versioner. 

Åtskilliga 1810-talsuppteckningar har också be-
varats i Erik Drakes pianoarrangemang i renskrif-
ten KB S 163, vilken användes som förlaga för 
SF. Renskriften är i huvudsak identisk med SF 
med undantag för enstaka avvikelser i arrange-
mangen; för SMB begagnas Drakes samling. Så-
väl de här nämnda trycken som Drakes samling 
återges helt enligt källan. Det skall dock noteras, 
att en del egendomliga skrivsätt ibland förekom-
mer, sannolikt till följd av att notbilden avsetts 
för praktiskt bruk och delvis syns vara anpassad 
till vad som är lättast greppbart på klaverinstru-
ment. Stämföringen är inte heller alltid konsek-
vent. Hos Grönland förekommer t. ex. att en fyr-
stämmighet i tuttiavsnitten kan vara genomförd 
bara i vissa takter och ej i andra inom samma 
melodi (se t. ex. SMB 11 Db). Inte heller inom en 
och samma takt är alltid stämföringen konsek-
vent. 

Huvudparten av melodierna från decennierna 
kring 1800-talets mitt härrör från Hylt&I-Caval-
lius', Wiedes, Dybecks och Södlings samlingar 
och har främst också bevarats i deras egna hand-
skrifter. Hylti'n-Cavallius' uppteckningar (KB Vs 
3:3 och Vs 4) har ofta formen av rena notskisser, 
vilka återger tonhöjderna men inte anger några 
rytmiska värden. De saknar också ibland fasta 
accidentaler. Dessa melodier publiceras i SMB:s 
materialband i sin skissartade form; dock har en 
del rent ortografiska korrigeringar gjorts för att  

underlätta läsningen (se t. ex. SMB 21 F). L. Chr. 
Wiedes material (KVHAA och MM) innehåller 
några enstaka primäruppteckningar utskrivna 
med blyerts, vilka emellertid varit för otydliga för 
att kunna begagnas som underlag för SMB, bl. a. 
därför att Wiedes egna renskrifter lagts ovanpå. 
För vissa toner anger Wiede ibland alternativa 
noteringar, som sannolikt avser variationer i se-
nare strofer eller vid olika framföranden av melo-
din. Hos Wiede förekommer också tämligen ofta 
för- och efterslag samt, i enstaka fall, »förslag» 
placerade mitt emellan två huvudnoter. Dessa 
återges i SMB alltid i enlighet med källan. I Rich-
ard Dybecks samling (KVHAA), vari ingår även 
uppteckningar och melodiarrangemang av andra 
än honom själv, finner man också inkonsek-
venser i arrangemangen av liknande slag som i 
de tidigare 1800-talssamlingarna (se t. ex. SMB 
26 0). De melodier som ingår i C. E. Södlings 
samling (MM) har harmoniserats av honom själv 
och har med enstaka undantag endast bevarats i 
denna form. 

Senare gjorda uppteckningar erbjuder som re-
gel inga större problem och har i flertalet fall 
bevarats i upptecknarnas egna utskrifter. 

Transkriptionerna av inspelningarna får be-
traktas som grovtranskriptioner, vilka återger 
melodiernas tonhöjd och rytmiska utformning 
men inte de enskilda traditionsbärarnas rent indi-
viduella sångsätt. Av varje inspelning trycks i 
allmänhet endast visans första strof, medan vä-
sentliga avvikelser i senare strofer kommenteras. 

De metronomvärden som utsatts är genom-
snittsvärden för hela visan, då tempot kan variera 
starkt både från fras till fras och från strof till 
strof. Tonhöjder anges approximativt. Ett åt-
minstone ungefärligt angivande av röstläget är 
viktigt, eftersom ett extremt högt eller lågt röst-
läge kan tyda på en för sångaren »fel» ansatt 
begynnelseton, vilket i sin tur kan leda till ofrivil-
liga förändringar i melodin. Vid transkriberingen 
har den tonart valts som ligger så nära framföran-
det som möjligt; transkribering till tonart med 
många fasta förtecken undviks dock. De melo-
dier vilka helt klart går i dur eller moll noteras i 
resp. dur/molltonart. Däremot har de inom 
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svensk folkvisa ganska vanligen förekommande 
melodierna med liten ters och antingen såväl stor 
som liten sext (ibland förekommer även svä-
vande sext) eller helt utan sext inte här tolkats 
som mollmelodier eller »doriska». De kommente-
ras i stället som a-tonart, d-tonart etc. och har vid 
noteringen inte heller försetts med fast förtecken 
för sjätte skaltonen. Den noterade tonarten får 
bestämmas av sångarens röstläge i början av vi-
san. Men det skall påpekas, att det är vanligt att 
en sångare inte håller konstant tonhöjd genom en 
hel visa. 

Melodierna låter sig i regel indelas i naturliga 
pulsgrupperingar, där det första slaget i varje 
grupp motsvarar textbetoningarna. Dessa olika 
grupperingar har markerats med korta streck. 
Någon egentlig taktindelning med taktstreck har 
sålunda inte gjorts. I undantagsfall kan gruppe-
ringar om t. ex. tre slag förekomma i en melodi, 
som eljest har två slag i varje gruppering. Sådana 
avvikelser får inte jämföras med medvetna takt-
artsväxlingar; de är framför allt textbetingade. 
De förekommer främst i vissa frasslut (t. ex. 
SMB 13 Yd). Notering med tre slag i en f. ö. 
tvåtidig mätning görs endast om treslagsgruppe-
ringen är tydlig och konsekvent i samtliga strofer, 
i annat fall används fermat. 

Melodiåtergivningen 

Melodierna utges liksom texterna helt diploma-
tariskt och skall kunna användas som underlag 
för källkritisk forskning. Huvudprincipen har va-
rit att återge de begagnade källorna i läsbart skick 
och samtidigt så exakt som möjligt. Inga försök 
görs till rekonstruktioner av notskisser eller till 
tolkningar av sådana källor, vilka uppenbarligen 
är fel utskrivna men där den rätta skrivningen 
inte är entydig. 

Notbilden med tillhörande textunderlägg 
trycks i den form källorna har. Sålunda medtas 
även ackompanjemang och' arrangemang där så-
dana förekommer i de avtryckta källorna. Fråge-
tecken, tillfälliga accidentaler skrivna ovanför 
noterna, alternativa noter etc. i källorna bibe-
hålls. Undantag från dessa regler redovisas i me- 

lodianmärkningen. Där upptecknaren/notskri-
varen har gjort ändringar i sitt manuskript återges 
det sista alternativet och ändringen kommente-
ras. Bruket av flaggor, balkar, bågar som mar-
kerar melismer, liksom textunderläggets place-
ring i förhållande till de enskilda noterna samt 
bindestreck i texten varierar i källorna och är i 
många fall inkonsekvent t. o. m. inom den enskil-
da källan. Därför har källorna härvidlag inte un-
derkastats någon generell redigering, bl. a. av det 
skälet att källans utseende säger åtskilligt om den 
enskilde upptecknarens eller notskrivarens kapa-
citet (t. ex. vana vid notskrivning och noggrann-
het vid textunderläggningen). 

Textunderlägget återges i SMB som regel en-
ligt källan. I de fall där den underlagda texten inte 
är anpassad till melodin justeras dock textunder-
läggets placering under förutsättning att ingen 
tveksamhet råder beträffande förhållandet text/ 
melodi. I undantagsfall är emellertid textunder-
lägget i källan utskrivet helt utan anpassning till 
melodin samtidigt som antalet noter och textsta-
velser inte stämmer överens. 1 dessa fall läggs 
texten under melodin enligt det framförande som 
bedömts vara det mest sannolika vid uppteck-
ningstillfället. Anpassningen text/melodi kom-
menteras vid behov i melodianmärkningen och 
oundvikliga justeringar redovisas. 

Principen att återge textunderlägget enligt käl-
lan kan i enstaka fall vålla vissa notgrafiska svå-
righeter, då såväl textens placering som bruket 
av bindestreck ibland kan vara en fråga om bok-
stävernas storlek i förhållande till notpikturens, 
antal bokstäver i stavelsen osv. Men eftersom 
undantag från denna regel skulle leda till andra 
problem och dessutom innebära ett avsteg från 
en väsentlig princip har i stället här dubbelstreck 
satts in mellan vissa textstavelser för att ge or-
det/orden i fråga samma utrymme i relation till 
noterna som i källan. Dessa dubbelstreck har 
sålunda inte funktion av bindestreck utan är en 
redaktionell markering för att beteckna att ett ord 
på grund av handstilens storlek i källan blivit 
särskilt utdraget (se t. ex. SMB 26 0). Genom 
denna redigering har textunderläggets placering 
kunnat återges i enlighet med källan, vilket är 
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Inledning 

betydelsefullt då detta kan vara notskrivarens 
sätt att ange att flera toner sjungits på samma 
stavelse eller omvänt att en ton måste delas upp i 
mindre notvärden. 

Alla nödvändiga kommentarer till källans not-
bild görs i melodianmärkningen. Uppenbara 
skriv- och tryckfel har dock rättats. Dessa redo-
visas i melodianmärkningen. Stor försiktighet har 
dock iakttagits då det gäller att beteckna avsteg 
från en ►korrekt» notbild såsom »fel»-skrivning-
ar eller -tryck. Detta berör särskilt de ovan 
nämnda upptecknarnas egna manuskript eller så-
dana källor som kan antas återge traditionsbärar-
nas faktiska utförande av en melodi. I sådana fall 
görs inga redigeringar. Inte heller ändras källan, 
där visserligen ett uppenbart skriv- eller tryckfel 
föreligger, men där det inte kan utrönas vilken 
skrivning som avsågs. 

Varje melodi har renritats på notsystem mot-
svarande textens radindelning. Texten har för-
setts med tankstreck före och efter mellanomkvä-
det samt före slutomkvädet. Där taktindelning 
finns har takterna numrerats och taktnummer ut-
satts i början av sista takten i varje system. Den-
na princip gäller också av praktiska skäl för de 
transkriberade inspelningarna, också om dessa 
någon gång har »takter» av varierande längd och 
saknar taktstreck i egentlig mening. I de fall där 
melodin är försedd med ett ackompanjemang 
som upptar flera takter än sångstämman har en 
särskild taktnumrering gjorts för ackompanje-
manget och taktnumret utsatts inom parentes un-
der sista takten i varje system. Klav har alltid 
satts ut, även om sådan saknas i källan. Detta 
redovisas i melodianmärkningen. Dubbelstreck 
har utsatts i slutet av melodin också där sådant 
saknas i källan. 

Melodianmärkningarna 

1 den särskilda melodianmärkningen ges — där så 
anses behövligt — en kort beskrivning av källan. 
Först kommenteras vid behov notbilden i sin hel-
het beträffande tydlighet, taktindelning etc. Se-
dan följer, också där så anses nödvändigt, kom-
mentarer i listform beträffande t. ex. otydlig-
heter eller ändringar av en eller flera noter i en 
viss takt. Alla uppgifter som lämnas här rör för-
hållandena i källan, där ej annat uttryckligen 
sägs. Dylika kommentarer är uppställda i takt-
ordning och hänvisning görs till takt (t.) och not 
(n.). I sådana fall där taktindelning saknas i källan 
anges i stället system och not. 

Beträffande de transkriberade melodierna re-
dovisas i melodianmärkningen även eventuella 
avvikelser i senare strofer, dock ej smärre ryt-
miska skillnader (t. ex. ändring av två jämna åt-
tondelar till punkterad åttondel + sextondel). 

Under en egen rubrik i melodianmärkningen 
redogörs i förekommande fall för avvikelser i de 
andra utskrifter vilka upptas i respektive in-
gresser. I de fall, där en avvikelse inte gäller alla 
under rubriken upptagna manuskript, anges efter 
den redovisade avvikelsen det eller de manu-
skript denna gäller. Notationsmässiga skillnader 
redovisas emellertid bara om de är av musikalisk 
relevans. Avvikelser i den underlagda texten 
upptas endast om de inte redovisas ilextanmärk-
ningen eller om de kan vara av betydelse för den 
melodiska eller rytmiska utformningen (t. ex. av-
vikelser i antalet textstavelser). 

De melodier, vilka ej återges i sin helhet utan 
endast jämförs med tidigare återgivna (dvs. be-
lägg under små bokstäver), kommenteras i 
tillämpliga delar efter samma principer som re-
dovisats ovan. 

I anmärkningarna brukas kursiv stil för redak-
tionell text. 
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SMB 1 

1 

RIDDAR STIGS RUNOR 
TSB A 4 

A 
KB F.a. 13 (Johannes Bureus' lexikaliska saml.), [parti 2] s. 293. Ur en nu förlorad visbok. Citerat av Bureus 
ca 1630 (Jonsson 1, s. 37). 

1 Riddar Stig han tiäner i Konungens gård 

23 hon myntes alt wid hans Mun så rödh. 

B 
Esplunda gårdsarkiv 1: 53 (Barbro Ban&s visbok) [nr 7]. Troligen från ca 1660 (Jonsson 1, s. 200-204). Tryckt i 
1500- och 1600-talens visböcker 1, s. 378-382. 

1 Redherstige tiänar I Konungz Gårdh. 
Slijter han Skarlakan fordra medh Mårdh 
— Fruwer i Gifwen oss Orloff. 

2 Rederstige tiänar han Konungen. med Skähl 
fruwer och Jungfrur Vndte honom weil 

3 Rederstige Skänkte för konungen Wijn. 
hans ögon dee Lechte på Lijten Cerstin 

4 Fiortande Winter sedan iagh Runer nam. 
J affton skall iag pröfwa om dee ähro san 

12 Stålss Adelin hon gånger för sin Foster Modher att 
Ståå. 

Och låfwen i mig att Spassera gåå, 

13 Fulla Låfwar iagh eder att Spassera fahra. 
Men sielf då skolen J för edra gierningar at swara 

14 Stålss Adelin hon Axladhe kappan Blåå. 
Och så gånger hon tijtt som Rederstige Lågh, 

15 Hon klappa på döran medh fingrarna små. 
Står op Rederstige Låter Låsserna J frånn 

5 Medh den högra handen han för konungen 	16 Jngen hafwer iagh Stämpna satt. 
Skänkte, 	 och ingen då Låter iagh Jnn J natt, 

medh den wenstra handen han dee Runnorna sende 17 Och Jungfrun Axladhe kappan Blåå. 

6 Han kastade Runor till Lijten Cerstin. 	 Så sårgelig då månde hon dädan bårdt gåå, 
dee Stuncko Strax vnder Stålss Adelinss Skinn, 	18 Och när som hon kom till Slåthe 

7 Stålss Adelin hon Rånnade som en Blodh. 	 Konungen henne der mötthe, 
Och Rederstige han blecknade der han Stogh, 	19 Hörer tu Stålss Adelin käre dåtter min. 

8 Rederstige han gånger för sin Modher att Ståå. 	hwart Liger tina wägar om affton tijdh, 
ach min käre moder i gifwen mig gådt Rådh, 	20 Och iagh har Warit Vthe medh 

9 Iagh gifwer dhe Rådhen som iagh Plägar förr 	 och hempta dee blåmster Stora och små, 
gack i Sängh och stängh din döör, 	 21 Och hwar hempta du dem så Lenge. 

10 Iagh kastadhe Runor till Lijten Cerstin 	 allt Vthe wedh Rederstige Sänge. 
dhe Ruchko Strax vnder Stålss Adelins Skinn, 	22 Och må iagh nu icke Redherstige fåå 

11 Redherstige gånger till Buren sin, 	 Så skall iag mig af landet bårdt gåå, 
han wille icke läta någon till sigh, 
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23 Konungen kallar på små swänner Twå. 
J beden Rederstige Jnn för mig gåå 

24 Rederstige Inn J genom dörran Stegh. 
Konungen honom medh ögonen negh. 

25 Och hörer tu Rederstige wäll Swepter J Skinn. 
Hwadh hafwer tu bestella medh dåttren min, 

26 Rederstige swarade konungen medh Skiäll 
och intet har iag att bestella medh eder dåtter käär 

27 Och hörer du Rederstige wäll Swepter J Mårdh. 
Jag gifwer tig Stålss Adelin dåtteren wår 

28 Rederstige Tackadhe Konungen medh Skiäl. 
Jag Tager giärna Ståltz Adeln eder dåtter kiär 

29 Dhet war Glädie och myken Gamman. 
Rederstige och Ståltz Adelin gofwes Tillsamman 
— Fruwer i Gifwen oss Orloff. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: Orloff str. 27 nu Orlof 
2:1 med Skähl står i början av 2:2 
5:1 högra ms höga 
9:1 	förr står i början au 9:2 
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SMB 2 

2 

SÖMNRUNORNA 
TSB A 11 

A 
UUB V 1, fol. 39 r-39 v. Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck på 1690-talet. Egenhändig utskrift av denne 
(Jonsson 1, s. 291-298). Tryckt som SF 133 och i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 347-349. 

1 här boor een jungfru i vårt land, 
— trim Tramelin, — 
hvar nat vill hon såfva hoos man, 
— skur lur leja. 

2 hvar nat vill hon såfva hoos man, 
och dansa mö om mårgonnen 

3 dhet ryckte gick så vida om land, 
dhet kom til kungens Son af Engelandh. 

4 Du dreng du sala min rennare röö 
iag vil bort och vitia een mö 

5 Du dreng du sala min Gångare grå 
jag vill een Smålans mödom få 

6 När ungersven kom til borgare ledh, 
dher stod dhen jungfru, och hon borde lee, 

7 När ungersven kom til borgar Pårt 
hon sade herre vij riden i så fort 

8 här boor een junfru bå fager [och] skiön, 
jag ventar hennes mödom til löön 

9 j fölie mig up för höge loffts bro, 
nembst sku i bli om min ära och tro. 

10 hon lade på sengen dhe lakanen blå 
dhe rame runer skref hon der på 

11 Ungersven satte sig i Sengen nidh. 
han sombna för än han lade sig. 

12 han såf een dag han såf uti två 
dhen tridie giorde han lijka så. 

13 Vaak up vack up ungersven fijn, 
du såfver ut båda ögonen din 

14 När ungersven skulle reesa sig up. 
han orkade knapt at röra sin krop, 

15 jag gier dig Gulsadel och Rennare Röö, 
du säg du slap eij från mig möö, 

16 Behålt du sielf din gångare grå 
— trim Tramelin, — 
Skam få den sig liuger uppå 
— skur lur leja. 

Titel: Skur lur lejas visa. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1-3, 12, 16, markerat i 
str. 4-9, 11, 13. Slutomkvädet utskrivet i str. 1, 2, 12, 
13, 16, markerat i str. 3-5, 7. 
7:2 före vij står kom överstruket 
8:1 före här står Han sade överstruket; bå fager till-

skrivet över raden 
9:2 	nembst sku i bli ändrat från så sku i bli nembst 

10:1 hon ms snarare han 
14:1 före När står jag överstruket 
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3 
KUNG ERIK OCH SPÅKVINNAN 

TSB A 12 

A 
Landsarkivet i Härnösand, Härnösands läroverks 
decennier), s. 264-269. 

1 Konungen Red sig uth om en Morgon stun 
— Den haaf frun danssade på tilga, —
han sog sina Siu skepp skunka till grund 
— All ting skier effter Gudz willja. 

2 Konungen Red sig et stycke bättre fram 
ther han den lilla haaf Frun fan 

3 Han tog den haaf Frun och satte henne i en bur 
Der skolle hon sittia 1 åhrena siu 

4 När som siu åhr hade gådt om kring 
Så måtte hon för konungen in 

5 Konungen tala till små swenner twå, 
J bedien liten haaf fru in för mig gå, 

6 Huru skall iag in för konungen gå, 
Jag är icke annat än klädder i wallmaret grå. 

7 Haaf Frun steg up och krusa sitt håår 
Då wille hon in för konungen gå. 

8 Haf Frun in genom dören steg 
Droningen för henne med ögonen neeg. 

9 Dråningen klappa på bålstret blå, 
Kom liten haaf Fru och hwila här uppå. 

10 Jnte iag der uppå hwila må, 
Der under ligger dee silfwer knifwar små, 

11 Weet du det du weet fullan mer, 
Du seij mig hwar mina siu skiepp är, 

12 Om iag edra siu skiepp säija må 
Eder konung låter mig lägga på brinnande båhl, 

13 Om iag eder mehra säija töör, 
J åhr skall 1 föda karska söner tree,  

handskriftssaml. nr  109 (visbok från 1700-talets första 

14 Den ena han skall wara en så wäldiger man, 
Den Andra skall blifwa konung i Engeland, 

15 Den Tridie skall bära Gullkronan så Röö, 
Der effter skall droningen hafwa sin döö, 

16 Weet du det du weet fullan mehr, 
Du seij mig hwem konungen skall hafwa effter min 

dödh. 

17 Hwilken konungen sedan skall hafwa kiär. 
Den Leda bingel som i dannemarck är, 

18 Dråningen axlade kappan blå 
så månde hon in för konungen gå, 

19 Hörer du konung hwad iag dig seija må 
Kunde iag den lillla haaf Frun fåå, 

20 Jnte skall du den lilla haaf Frun fåå, 
henne will iag låta lägga på brinnande bål 

21 Drånningen dånade föll neder till Jord, 
Wtij tre timar talte hon aldrig et ord. 

22 Nådige drånning i giör inte så, 
gierna skall 1 den haaf Frun fåå, 

23 Drånningen klädde sig 1 Skarlakan röö 
så fölgde hon haaf Frun med alla sina Fruer och 

Möör. 

24 Haaf Fruen dansa på hwitan sann 
Så drog hon alla siu skieppen i Land, 

25 Haaf Frun Lyfftade på sin haat, 
— Den haaf frun danssade på tilga, —
Nådige drånning i hafwen stor tack 
aldrig skall eder konung få mig mehra fatt, 
— All ting skier effter Gudz willja. 
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Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 25, markerade i 
övriga strofer (dock saknas mellanomkväde helt i str. 
15). 
Mellanomkvädet: Den saknas i str. 25; tilga str. 25 

tillja 
5:2 	liten ms liteten 
6:2 wallmaret ms wallnaret  

8:2 före för står sannolikt in överstruket 

	

9:2 	efter hwila står lite överstruket 

	

12:1 	säija ms saija 

	

14:1 	wäldiger ms waldiger 
14:2 Andra ms Anda 

	

15:1 	Tridie ms Tride 
17:1 konungen ms kunungen 

	

17:2 	över Leda står lilla tillskrivet av annan hand 

B 
SVA 504:1 (Bergshammarvisboken I), s. 106-113. Från 1700-talets mitt (Jonsson I, s. 306-309). 

1 Det bodde en konung wid rinnande å, 
- Tils at Haffrun träder uppå tiljan, -
Med Sönnerna fem och döttrarna twå, 
- Men alt sker efter tin willja. 

2 Döttrarna twå och Sönnerna [fem] 
Ingen war fager än Bortting af dem. 

3 Haffrun gick öfwer til konungens gård, 
Hon klappa på dörren med fingerna små. 

4 Ack! kiära du Bortting tag låset ifrå, 
Så skall iag snart in til dig gå. 

5 Ingen hafwer iag med stämmo lagt, 
Och ingen släpper iag in om nat. 

6 Haffrun had' finger båd nätta och små, 
Så lättelig tager hon låset ifrå. 

7 Haffrun sätter sig på sängeståck 
Hon krusar Borttingers hwitgola lock. 

8 Hör du spåqwinna hwad iag säja må, 
Jag lider ej dig at krusa mitt hår. 

9 Straxt kom bud för konungen in, 
Spåqwinnan sofwer hos Sonen din. 

10 Konungen sade åt småswänner twå, 
I bedien spåqwinnan in för mig gå. 

11 Haffrun hon in genom dörren steg, 
Konungen på henne med blida ögon ser. 

12 Konungen klappad' på bollsterna blå, 
Lyster spåqwinnan hwila här uppå. 

13 Nog skulle iag wäl hwila här uppå, 
Om ej där wore de sylar twå. 

14 Wet du det, så wet du wäl alt, 
Så säg hur' mång hästar iag har i mitt stall. 

15 [---] 

16 Wet du det, så wet du ock af 
Huru mång' tienar' iag har i mitt håf. 

17 [---] 

18 Wet du det så wetta du må, 
Huru det går med min drottning i åhr. 

19 Det går wäl och det går så, 
I åhr så föder hon Sönnerna twå. 

20 Wet du det, så wet du wäl mer, 
Säg hur' lång ålder iag hafwer här. 

21 Olofsmässdag han är wist i höst, 
Då får kung Eric ett sting i sitt bröst. 

22 Ersmässodag han är wist i wåhr, 
Då lägges kung Eric uppå bår. 

23 Hwad will du hafwa för spådomen tin, 
Som du åstundar utaf ditt sin. 

24 Int' annat will iag hafwa för spådomen min, 
Än at du mig gier yngsta Sonen din. 

25 Min yngsta Son kan du wäl ej få, 
- Tils at Haffrun träder uppå tiljan, -
Men bättre mår du i rinnande å, 
- Men alt sker efter tin willja. 

Anmärkning 

Str. 1-7 hänför sig till typen SMB 21 (se 21 A nedan). -
Omkvädena utskrivna i str. 1 och 25, markerade i 
övriga strofer. Str. 15 och 17 endast markerade med 
strofnr. 

21 



SMB 3 

c 
KB Vs 2:3, s. 292-295. Möjligen Uppland. Troligen nedskriven på 1810-talet av okänd person; utskriften torde ha 
lämnats till A. A. Afzelius (Jonsson I, s. 723). 

1 Och Konungen talte till Små Svenner två 
— af den Unga — 
I bedien liten Spå Qvinna till mig ingå 
— I bedien alle väl alt för den Unga Konung Erik 

2 Hastigt kom in till Spå Qvinnan båd 
behagar liten Spå Qvinna för Konungen ingå 

3 liten Spå Qvinna in om Dörren steg 
konungen henne med Ögonen neg 

4 Konungen klappa på Bålstrarna Blå 
behagar liten Spå Qvinna hvila här upå 

5 Nog så skulle jag hvila derupå 
men där inunder ligger de vassa Knifvar två 

6 Vet du väl det så vet du väl mer 
huru Många Hofmän har jag i mitt Håf 

7 femtio Hofmän har Kungen i sitt Hof 
men ingen af dem äro så trogna som två 

8 den ena bär fannan för Konungen i Krig 
den andra han vågar för Konungen sitt lif 

9 nå vet du väl det så vet du väl mer 
hur många tienste Qvinnor har min Drottning i sitt 

Håf. 

10 tretio Qvinnor har Drottningen i sitt Hof 
men ingen är henne trognare än två 

11 Den ena bär Drottningens Nycklar på band 
den andra följer henne af och an 

12 Vet du väl det så vet du väl mer 
hur lång skall min lifstid blifva för mig 

13 Detta jag Er intet Säga vill 
jag frucktar at Kungen förkortar mitt lif 

14 Kära liten Spå Qvinna Räds ey för det 
Så länge du lefver får du din föda här 

15 Mickelsmäss Dagen som faller in i Höst 
så slås det en sjukdom i Konungens Bröst. 

16 hvår fru Dagen som faller in i Vår 
då lägges Konungen på förgylland Bår 

17 Konungen han föll af förgylende Stol 
han Svartna i Ögonen alt såsom Hjord 

18 min nådige Konung Räds ey för det 
i Himmelen har ni beredt er en Stol 

19 Ja vet du väl det så vet du väl mer 
hur länge skall min Drottning få lefva efter mig 

20 Drottningen går med de Sönnerna två 
med dem lägges hon på förgylande Bår 

21 Konungen tog Guldringar af sin Hand 
— af den Unga — 
dem gaf han liten Spå Qvinna försan 
— I bedien alle väl alt för den Unga Konung Erik 

Titel: Om Spå Qvinnan och Konung Erik. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer utom i str. 18, där 
slutomkvädet bara är markerat. Str. 8 är placerad 
efter str. 10 men dess rätta plats markerad. 
Mellanomkvädet: Unga str. 7 Unge 
Slutomkvädet: Unga str. 7, 8, 12, 16 Unge 

	

1:2 	ingå ms inga 

	

2:1 	båd tillskrivet över raden 
5:2 inunder ms innnder 
7:2 två ms tva 
9:2 Drottning ms Drollning 

10:2 trognare ms snarast trognara 

	

16:1 	in i ms i i 
16:2 förgylland ms forgylland 

	

20:1 	två ms tva 

D 
Uppland. Upptecknad på 1810-talet. Insänd till A. A. Afzelius av bibliotekarien Johan Henrik Schröder. Da: GA 

63. Db: Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 26. 
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— J 	beden al—la vd! för unga 	Ko-pung E — sic. 

1 Och Konungen talte till hofmännen två, 
— Och den unga — 
I morgon skolen J för spåqvinnan gå. 
— J beden alla väl för unga Konung Eric. 

2 Och hofmännen in för Spåqvinnan stå: 
1 morgon skall ni upp för Konungen gå. 

3 »Och hur' skall jag kunna för Konungen gå, 
»Jag står nu klädd i valmaret grå. 

4 Och spåqvinnan in för Konungen gick, 
Goda svar hon af honom fick. 

5 Och Konungen klappar på bolstrarna blå, 
Behagar liten spåqvinna hvila häruppå. 

6 »Och hur skulle jag kunna hvila häruppå, 
Därinunder så ligga de pennknifvar två. 

7 Och vet du nu detta, du vet välan mer, 
Och vet du hur många hofmän jag har i mitt hof. 

8 »Trettio hofmän har du i ditt hof, 
»Men intet flera trogna än baraste två. 

9 »Den ena han passar på Konungens säng, 
»Den andra bär Konungens skrinnycklar små. 

10 Och vet du allt detta, du vet välan mer. 
Och vet du hur många fröknar jag har i mitt hof? 

11 »Trettio fröknar har du i ditt hof, 
»Men intet flera trogna än baraste två. 

12 »Den ena hon passar på Drottningens säng, 
»Den andra bär Drottningens skrinnycklar små. 

13 Och vet du allt detta, du vet välan mer, 
Vet du, hur länge min Drottning lefver efter mig? 

14 Och Drottningen gångar sig med svenbarnen två, 
Och aldrig kommer hon med lifvet derifrå. 

15 Och vet du allt detta, du vet välan mer, 
Och vet du, hur länge som jag lefva får? 

16 »Och det kunde jag väl älven säga dig, 
»Men jag är rädd, du förråder mitt lif. 

17 Och inte så skall jag förråda ditt lif, 
Så länge du lefver skall du ha födan hos mig. 

18 »Det blir en förmörkelsedag i norden i vår, 
»Då ligger våran Drottning på förgyllande bår. 

19 »Det blir en förmörkelsedag i norden i höst, 
»Då tändes upp en sjukdom i Konungens bröst. 

20 Konungen svartnade i ögonen som jord, 
Det var på tvenne timmar han ej talte ett ord. 

21 »Min nådigaste Konung, Ni blifven ej förskräckt, 
— Och den unga — 
»För er står två stolar i Himmelen bredt. 
— J beden alla väl för unga Konung Eric. 

Titel: Konung Eric och Spåqvinnan. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer. 
18:2 våran tr. våram 

23 



beden al- b völ för unga Konung E — ric ! J 

SMB 3 

i„ Lorom 

enl_ 

 

Db 

4,J 2 4 il'L.  

 

 

is 

Och 	Konungen talte till hofrnannen två, 

tutti 

all 	 

— Åh den unga ! — 

41  J_ 	 
9th 	1-7-.-sr  

- Ah den unga ! — 

solo 5 

 

   

J 	morgon skolen J 	för 	spaqv innan gå. 

4  
k  A-

P'  

  

— J 

be-den al — la 	väl för unga Ko E — ric ! 

Titel: Konung Eric och Spåqvinnan. 

TEXT 

Text = str. I i Da med följande avvikelse: 
Mellanomkvädet: Och: Åh 
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E 
A. A. Afzelius, Swenska Folkets Sago-Häfder IV, 1842, s. 185-187. Bygger troligen på C och D ovan (Uppland; 
Jonsson I, s. 723). 

1 Och Konungen talte till småswenner twå: 
— Och den unga. — 
»I bedjen liten spåqwinna in för mig gå!» - 
- I bedjen alla wäl för den unga Konung Erik! 

2 De småswenner talte till spåqwinnan så: 
»I morgon skall du inför Konungen gå.» — 

3 »Och huru skall jag inför Konungen gå, 
»Som intet är klädd utan bara i walmaret grå?» — 

4 Och spåqwinnan inför Konungen steg, 
Och Konungen henne med blida ögon neg. 

5 Och Konungen klappar på bolstrarna blå: 
»Och lyster liten spåqwinna hwila häruppå?» — 

6 »Hur' skulle jag wäl kunna hwila häruppå, 
►Inunder så ligga de hwassa knifwar twå?» — 

7 »Och wet du nu detta, wet du wäl mer' ändå: 
»Wet du, hur' många hofmän jag har i mitt hof?» — 

8 »Jo, fyratio hofmän har du i ditt hof; 
»Men ingen är trogen, mer än baraste twå. 

9 »Den ena bär baneret för Konungen i strid; 
»Den andra han wågar för Konungen sitt lif.» — 

10 Och wet du nu detta, så wet du mer' ändå: 
»Wet du ock, huru länge min Drottning lefwa får? — 

11 »Och Drottningen gångar med barnen twå; 
»Slätt aldrig med lifwet hon slipper derifrå.»*— 

12 »Och wet du nu detta, så wet du mer' ändå: 
»Du säg mig, huru länge jag här lefwa får?» — 

13 »Och det kunde jag wäl säga för dig, 
»Om du ej för de orden förråder mitt lif.» — 

14 »Och inte så skall jag förråda ditt lif, 
»Så länge som du lefwer skall du ha födan utaf 

mig.» — 

15 »Det blifwer en förmörkelsedag i wår; 
»Då ligger wåran Drottning på förgyllande bår.» 

16 »Och Michelsmessodagen allt uti denna höst, 
»Det tändes upp sjukdom i Konungens bröst.» 

17 »Och Wårfrudag, som stundar i wår, 
»Då ligger wår Konung på förgyllande bår.» — 

18 Och Konungen swartnade i ögonen som jord; 
Det war wäl twå timmar, han ej talte ett ord. 

19 »Min nådige Konung, I rädens icke så! 
— Och den unga. — 
I himlen beredda stå edra stolar twå.» - 
- I bedjen alla wäl för den unga Konung Erik! 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkädena återgivna i str. 1 och 19. 
1:1 	småswenner, tr. swåswenner 

F 
KB Vs 4, s. 425-427. Södermanland. Upptecknad av G. 0. HyMn—Cavallius 1836. En renskrift, med vissa 
förändringar och uteslutningar, gjord av George Stephens finns i KB Vs 3:3 nr 159 A. 

1 Hör du liten spåqvinna, du som är så vis 
— Uti lunden — 
så sätt dig nu ner och hvila hos mig 
— jag tror att det var lofvadt i min ungdom. 

2 Och inte kan jag sitta och hvila hos dig 
jag tror din unga drottning får mig se. 

3 Och se eder hvem som det se vill, 
ändå så skall du sitta och hvila hos mig. 

4 ja hör du liten spåqvinna du som är så vis 
så kan du nu väl säga huru många grisar suggan har 

i sig 

5 Och grisar dem hafver du inte mer än två 
den ena var hvit och den andra var grå. 

6 Och hör du liten spåqvinna du som är så vis 
Ack huru många penningar har jag i min Schatull 
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7 Penningar dem hafver du inte mer än två 
men om jag mins rätt var det half-öre två. 

8 Och hör du liten spåqvinna du som är så vis 
Ack huru många drängar har jag på min gård. 

9 Och drängar dem hafver du 35 
men inte mer än en som är trogen af dem 

10 Och hör du liten spåqvinna du som är så fal 
Ack huru många hästar har jag på mitt stall? 

11 Hästar dem hafver du 62 
men inte mer än en som du kan rida uppå 

12 Och hör du liten spåqvinna du som är så vis 
så kan du nu mig säga huru länge min hustru lefver 

efter mig. 

13 Och inte det jag får och inte jag tör 
förty din unga drottning hon lyss derutanför. 

14 Och lyss derutanför hvem som lydas vill 
ändå skall du säga mig lifstiden min. 

15 Och vill du inte säga mig lifstiden min 
så skall jag låta sätta dig i fångatornet in. 

16 Och Michaelsmessodagen, som faller in i höst 
då får hans Maijestät lungsot i sitt bröst. 

17 Och Wårfruedagen som faller in i vår 
då står Konungen på förgyllande bår. 

18 Och hör du liten spåqvinna du som är så vis 
så kan du nu mig säga hur länge min hustru lefver 

efter mig 

19 Din hustru hon går nu med sönerna två 
— Uti lunden — 
dem blifver hon aldrig förlöster ifrå 
— jag tror att det var lofvadt i min ungdom. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet endast i 
str. 1, slutomkvädet i str. 1 och 19. 
Slutomkvädet: lofvadt str. 19 vågad 

1:1 	vis ms snäll med vis tillskrivet ovanför som 
alternativ 

3:1 	vill ms det vill med det tillskrivet över raden 
(här uteslutet i enlighet med renskriften) 

3:2 skall möjligen ändrat från skulle 
10:2 Ack tillskrivet i efterhand före huru; hästar ms 

hastar 
15:1 raden först påbörjad Och hör du liten vilket 

strukits 

G 
KVHAA Wiede ks 24 [II]. Efter soldathustrun Ingeborg Olofsdotter (»Hustru Egg»), Dagsbergs sn, Östergötland 
(f. 1797 i Ö. Husby sn, Östergötland, d. 1847; Ling, s. 41). Upptecknad av L. Chr. Wiede 1843. Ytterligare fem 
utskrifter finns: KVHAA Wiede ks 24 [I], KVHAA Wiede hs 24, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag., KVHAA 
Wiede Kämpavisor, opag. och MM Wiede nr 24. 
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1 Det bodde en spåqvinna uti vårt land 
— Och den unga — 
Och allt hvad hon spådde det hände försann 
— I bedjen allt väl för kung Erik. 

2 Och Köningen talte till sin lilla smådräng 
1 bedjen liten spåqvinna för mig gå in 

3 Och spåqvinnan inom dörren steg 
Och Köningen för henne med blida ögon neg 

4 Och Köningen klappade på bolstrarna blå 
Och lyster liten Spåqvinna hvila häruppå 

5 Väl kunde jag ligga och hvila häruppå 
Om det intet vore för de nålsuddar små 

6 Och vet du nu detta, så vet du väl mer 
Säg mig hur många hofmän jag har i mitt hof 

7 Och Trettio hofmän har Ni i ert hof 
Men inte flera trogna än baraste två 

8 Och vet du nu detta så vet du väl mer 
Säg mig hur många fröknar jag har i mitt hof 

9 Och Trettio fröknar har Ni i ert hof 
Men inte flera trogna än baraste två 

10 Och vet Du nu detta, så vet du väl mer 
Säg mig hur många grisar suggan har i sig 

11 Och åtta grisar har suggan i sig 
Men intet mer än en är sogris af dem 

12 Och köningen lät skära up suggan med en hast 
Och då var det sannt som spåqvinnan sagt 

13 Och vet du nu detta så vet du väl mer 
Säg mig hur många fålar jag har på en ... 

14 Och åtta fåhlar har Ni i er [...] 
Men inte mer än fem äro grå utaf dem 

15 Och inte mer än fem äro grå utaf dem 
Och de skall bära köningens staf till hans graf 

16 Och vet du nu detta så vet du väl mer 
Och säg du mig min korta lefnadstid. 

17 Och det jag väl kunde äfven säga dig 
Men jag är så rädd du förråder mitt lif 

18 Och säg du nu min korta lefnadstid 
Och inte så skall jag förråda ditt lif 

19 1 Michaeli tid som faller ut i höst 
då börjar en sjukdom i Konungens bröst 

20 1 Walborgmässotid som faller ut i vår 
Då brinna tolf vaxljus vid konungens bår 

21 Konungen lät sätta in den spåqvinnan med en kraft 
— Och den unga — 
Och Michaeli dag då slapp hon ut med hast 
— I bedjen allt väl för kung Erik.  

Melodianmärkning 

Me!. har varit noterad i d-moll. Transponeringen till f-
moll har sedan gjorts genom att femte notlinjen bort-
raderats, en ny första linje tillagts och ytterligare tre 
fasta förtecken utskrivits. Ursprungligen har även fun-
nits repristecken (före t. 1 och i slutet av mel.) samt en 
upptakt till str. 2, vilka raderats bort. 

Övriga utskrifter: 

ks 24 [1] och MM har repristecken före t. 1 och i slutet 
av me!. samt upptakt till str. 2. 
T. 2, n. 6: c2  hs 

b 	b 

F r P 
Kämpavisor 

T. 3, n. 3 och t. 4, n. I: Otydliga i Kämpavisor, ovanför 
noterna står med blyerts ass resp. c med bokstäver. 

T. 4, n. 4-5: f2  esse  Kämpavisor 
T. 6, n. 2 och 3: Återställningstecken tillskrivna med 

blyerts i Kämpavisor. 
T. 6, n. 4: Otydlig i Kämpavisor, ovanför noten står 

med blyerts bokstaven f. 
T. 6, n. 5-6 och t. 7, n. 1: b' c2  ass' Kämpavisor. Med 

blyerts står också ass' bl  gl  (endast nothuvuden); 
,,jfr den avtryckta me!. ovan. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1-11. 
Slutomkvädet: allt str. 10 alla 

2:1 Köningen ändrat från Konungen 
11:2 	är tillskrivet i efterhand över raden 
13:1 	nu ändrat från väl 
21:2 	hast endast delvis läsligt, textförlust 

Övriga utskrifter: 

Texterna i Div.-sam!. och Kämpavisor omfattar endast 
str. 1. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: bedjen: beden MM (str. 13-21); kung: 

Kong ks (utom str. 21), hs (endast str. 1) 
1:2 spådde: spåde ks; hände: hande Kämpavisor 
2:2 bedjen: beden MM 
4:1 	Köningen: Köningen han hs; klappade: klappa' 

ks 
5:2 	intet: inte ks, hs, MM 

11:2 	intet: inte ks, hs, MM 
13:2 	fålar: fohlar ks, hs; en saknas hs 
14:1 	fåhlar: fohlar ks, hs 
19:2, 20:2 Konungens: Köningens ks, hs, MM 
21:1 	Konungen: Köningen ks, hs, MM; lät: latt MM 

T. 2: lp 	 
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H 
KVHAA Wiede ks 23. Efter »Stina i Stensö», Ö. Husby sn, Östergötland (Ling, s. 39). Upptecknad av L. Chr. 
Wiede på 1840-talet. Primäruppteckningen av texten finns i KVHAA Wiede ks 24 [II]. Ytterligare fyra utskrifter 
finns: KVHAA Wiede hs 23, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag., KVHAA Wiede Kämpavisor, opag. och MM 
Wiede nr 23. 
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1 Och tjenaren han talade till spåqvinnan så 
— För den unga — 
I dag skall du inför Konungen gå 
— För I bedjen nu så väl för Kung Erik 

2 Och hur skall jag kunna för Köningen gå 
Jag är ej annat klädder än i vadmalet grå 

3 Och kläda dig i, hvad du kläda dig må 
Likväl skall du inför Konungen gå 

4 Och spåqvinnan in för tröskelen klef 
Och köningen för henne med milda ögon bleg. 

5 Och Konungen han klappade på bolstrarna blå 
Och lyster liten spåqvinna hvila härpå 

6 Och väl kunde jag vilja hvila häruppå 
Men vore det inte för de nålsuddar små. 

7 Och vet Ni nu detta så vet Ni väl mer 
Vet ni hur många gyllende jag har uti mitt skrin 

8 Ett hundratusen gyllende har ni uti ert skrin 
Men ingen som är halfver mindre eller mer 

9 Och vet Ni nu detta så vet Ni väl mer 
Vet ni, hur många hofmän jag har uti mitt hof 

10 Ett hundrade hofmän har ni uti ert hof 
Men inte mer än en, som tjenar er i tro 

11 Och konungen han låter sina hofmän till sig kalla 
Och då var det sannt, hvad den spåqvinnan sade 

12 Och vet Ni nu detta så vet Ni wäl mer 
Vet ni, hur många Jungfrur, jag har uti mitt hof 

13 Tolf gånger tolf äro jungfrurna i edert hof 
Men inte mer än en är mö utaf dem 

14 Konungen han låter sina jungfrur till sig kalla 
Och då var det sant, hvad den spåqvinnan sade. 

15 Och vet Ni nu detta, så vet Ni väl mer 
Vet Ni hur många grisar suggan har i sig. 

16 Och åtta äro grisar, som suggan har i sig 
Men inte mer än en är sogris af dem 

17 Och konungen lät den suggan upskära 
Och då var det sannt, hvad den spåqvinnan sade 

18 Och vet Ni nu detta så vet Ni väl mer 
Hurdan är min fåhla, som på stallgården står 

19 Den fåhlan hon är blackig med snöhvitan mahn 
Den fohlan skall följa sjelfva konungen till graf 

20 Och vet ni nu detta så vet ni väl mer 
Men vet ni hur länge min lifstid han är. 

21 Om jag tordes säga att din lifstid är så kort 
Så torde ni vilja råda mitt unga blod 
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22 Herren Gud bevare båd' himmel och jord 
Men aldrig så skall jag förråda ditt blod 

23 1 Michaeli tid, som faller in i höst 
Då tändes up en sjukdom i Konungens bröst 

24 Och Paulsmässotid, som faller in i år 
Då ligger sjelfva Konungen på förgyllande bår. 

25 Konungen låter kalla sina bönder till sig 
Och alla deras skatter dem gaf han dem till. 

26 Och Midsommarsdagen som faller in i år 
Då vexte det up blommor på konungens graf 

27 Hafver jag gjort illa eller hafver jag gjort väl 
Hvem skall då taga min fattiga själ 

28 Ej hafven 1 gjort illa, men väl hafven 1 gjort väl 
— För den unga — 
Och Herren Gud han tager visst er fattiga själ 
— För I bedjen nu så väl för Kung Erik 

Melodianmärkning 

T. 6, n. 1: Otydlig, kanske g'; här återgiven enligt de 
övriga utskrifterna. 

Övriga utskrifter: 

N. 5-7 sannolikt felskrivna; bör vara 
åttondelsnoter. 

T. 5, n. 1-4: 	k l' c..r 	G p 	hs, MM 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

	

4:1 	över in för står in öfwer 
4:2 tillskriven i efterhand mellan omkvädena 

	

5:1 	över bolstrarna blå står silkes siden stol 

	

7:2 	över gyllende står (dukater) 
12:2 Vet ni ändrat från Säg mig 
20:2 över länge står 'ånger 

Primäruppteckningen: 

Uppteckningen är noterad genom ändringar och till-
lägg i ks 24 [II] (G ovan). Dock saknas str. 2 och 3. 

Övriga utskrifter: 

Texterna i Div.-saml. och Kämpavisor omfattar endast 
str. I. 
I:1 Och tjenaren: Tjenaren ändrat från Tjenarn 

Kämpavisor; talade ändrat från talte Kämpavi-
sor 

1:2 Konungen: Köningen Div.-saml. 

	

2:1 	Köningen: Konungen hs 

	

2:2 	vadmalet: valmaret hs 
3:2 Konungen: Köningen MM 
4:2 Köningen: Konungen hs; för: på hs 
5:2 härpå: häruppå hs, MM 

	

7:2 	gyllende: gyllene hs, gylldene med dukater som 
alternativ MM 

	

8:1 	gyllende: gyllene MM 
18:2 fåhla: fohla hs, MM 

	

19:1 	fåhlan: fohlan hs, MM 

Div.-saml., 
Kämpavisor 

MM 

Div.-saml., 
Kämpavisor 

1 
KVHAA Wiede ks 222. Efter drängen Botvid Persson (»Botvid i Skälf»), Ö. Husby sn, Östergötland (f. 1810 i Ö. 
Husby; Ling, s. 38). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare fyra utskrifter finns: KVHAA 
Wiede hs 212, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag., KVHAA Wiede Kämpavisor, opag. och MM Wiede nr 222. 
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2 

Det 	bodde en spåqvinno 	uti 	vart land 

3 

7 	 

— Och den un - go — 

c Gc  
Och allt Nod hon sade det 	vore väl somt 

17J 	 
— Ty I 	bedjen s8 vdl för Kung E — rik. 

1 Det bodde en spåqvinna uti vårt land 

— Och den unga — 
Och allt hvad hon sade det vore väl sannt 
— Ty I bedjen så väl för Kong Erik. 

2 Och Konungen talte till spåqvinnan så: 
Will sköna jungfrun till mig gå? 

3 Och Konungen klappa' uppå bolstaren blå: 
Och lyster sköna jungfrun hvila häruppå? 

4 Ja, väl kunde jag vilja dana uppå 
Om inte det vore för de nålsuddar små 

5 Och vetom du detta, väl vetom du mer; 
Säg mig hur många hofmän jag har i mitt hof? 

6 Och hofmännen äro tre gånger sju 
Men inte mer än tre tjenar Konungen i tro 

7 Och vetom du detta, väl vetom du mer 
Säg mig hur många hotfröknar jag har i mitt hof? 

8 Hotfröknarna äro tre gånger tolf 
Men inte mer än 1 är mö utåf dom. 

9 Vetom du detta, väl vetom du mer; 
Säg mig hur många fålar jag har på mitt stall? 

10 Väl femton fålar har Ni på ert stall, 
Men inte mer än tre äro grå utåf dom. 

11 Och vetom du detta, väl vetom du mer; 
Säg mig hur många grisar den suggan har i sig? 

12 Och åtta grisar har suggan uti sig; 
Men inte mer än en är sogris åf dom. 

13 Och Konungen latt skära up suggan med en hast 
Då var detta sannt, som Spåqvinnan sagt 

14 Och vetom du detta, väl vetom du mer; 
Säg mig hur dan den fålen är på stallgården går? 

15 Den fålan är bruner med hviter mahn. 
Och den skall bära Konungens stat till hans graf. 

16 Och vetom du detta, väl vetom du mer; 
Säg mig hur långer min lifstid han är 

17 Wäl kunde jag säga er korta lifstid, 
Jag är rädd han förråder mitt lilla unga lif. 

18 Och säg du mig min korta lifstid, 
För inte förråder jag ditt unga lif. 

19 Och Walborgmässodagen, som faller uti tid, 
Då börjar det en sjukdom i Konungens lif. 

20 Och Mickelsmässodagen, som faller uti höst, 
Då börjar det en sveda i Konungens bröst. 

21 Och Konungen latt sätta in spåqvinnan med hast 
Och mickelsmässodagen då slapp hon ut med hast. 

22 Ja Walborgmässodagen som föll uti tid 
Den sjukdom han börjas i Konungens lif 

23 Och uppå den stora mickelsmässodag 
— Och den unga — 
Då brann det tolf vaxljus i Konungens graf 
— Ty 1 bedjen så väl för Kong Erik. 
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Melodianmärkning 

Ms har ursprungligen haft fyra fasta förtecken, av 

vilka tre raderats bort. 

Övriga utskrifter: 

Upptakten: c2  hs, a l  Div.-saml., MM 
T. 1, n. 1: Otydlig i MM, troligen ändrad från bl . 

T..3: j j 	I hs, Div.-sam!. 1 Kämpavisor har 

med blyerts n. 1 ändrats till halvnot och fjärdedels-
pausen raderats bort. 

T. 7: 	 Il hs, Div.-sam!. N. 1 troligen änd- 

rad från al  i Kämpavisor. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: Kong str. 2-8, 10-23 Kung 
8:2 	1 ms i 

22:2 börjas ms borjas  

SMB 3 

Övriga utskrifter: 

Texterna i Div.-sam! och Kämpavisor omfattar endast 
str. I. 
Slutomkvädet: Kong: Kung 

	

4:2 	inte: intet hs 
6:1 hofmännen: hofmänner hs 
8:2 1: en MM; dom: dåm hs, MM 

10:2 dom: dåm hs, MM 
11:1 det första du saknas MM 
12:2 dom: dåm hs, MM 

	

15:1 	fålan: fålen hs 

	

19:1 	uti: ut i hs 

	

20:1 	uti: ut i hs, MM 
21:2 hast: sast MM 

	

22:1 	föll: fött hs; uti: ut i hs 
22:2 börjas: borjas MM 

J 
UUB R 623:2 nr 76. Efter skepparhustrun Karin Tollstein, Visby, Gotland (1794-1864; Bjersby, s. 357). 
Upptecknad av P. A. Säve, troligen ca 1850. Tryckt som Säve nr 76. 

1 Det bodde en Spå-qvinna uti vårt land 
— Och den unga — 
Och allt hvad hon spådde, så spådde hon sant 
— Ty bedjen så väl för kung Erik. 

2 Konungen han sade till tjenarne två: 
I bedjen liten Spå-qvinna in för mig gå. 

3 Spå-qvinnan in genom dörren steg: 
Konungen henne med blida ögon neg. 

4 Konungen klappade på bolstrarne blå: 
Behagar liten Spåqvinna hvila häruppå. 

5 Väl kunde jag vilja hvila mig härpå, 
Om det icke voro för de nåls-uddar små. 

6 Veten I det, så veten I väl mer: 
Säg mig hur många fålar jag har uppå mitt stall? 

7 Femton fålar han 1 på Ert stall; 
Men inte mer än en är grå utaf dem. 

8 Veten I det, så veten I väl mer: 
Säg mig hur många grisar den suggan har i sig? 

9 Åtta grisar har suggan uti sig; 
Men inte mer än en är so-gris utaf dem.  

10 Veten I det, så veten I väl mer: 
Säg hur dan är fålen på stalle-gården går? 

11 Fålen han är grå med snöhvitan mahn; 
Han skall bära stafven intill konungens graf. 

12 Veten I det, så veten I väl mer: 
Säg mig hur långer min lifstid han är? 

13 Väl kunde jag säga Eder korta lifstid; —
Men alldrig förråder jag ditt unga lif. 

14 Helga-Mässo-dagen, som faller uti tid, 
Då börjas det en sjukdom uti konungens lif. 

15 Mickels-mässo-dagen, som faller uti tid, 
Då ändas konungens unga lif. 

16 Konungen lät insätta Spå-qvinnan straxt 
— Och den unga — 
Mickels-mässo-dagen slapp hon ut med hast; 
— Ty bedjen så väl för kung Erik. 

Titel: Spå-qvinnan. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
16. 
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K 
Axelson, Vesterdalarne, dess natur, folklif och fornminnen, 1855, s. 175-176. Dalarna. Upptecknad av Maximi-
lian Axelson, troligen i Järna sn och under 1850-talets förra hälft. 

1 Spåqvinnan drog öfver sig en silkesnot, 
— Men till att draga trådar ifrån tilja —
Och femtonde alnar hon efter henne drog. 
— Det sker då allt efter Guds vilja. 

2 Och Konungen tar fram en förgyllande skål, 
Behagar spåqvinnan att dricka häruti. 

3 Ja, är det något godt till att dricka häruti? 
Häruti så ligger de ormarna två. 

4 Och Konungen han klappar på de bolsterna blå: 
Behagar spåqvinnan att hvila häruppå? 

5 Ja, är det något godt till att hvila häruppå, 
Härunder så sitter de knifsuddar två. 

6 Ja, vet du det, så vet du något mer, 
Då vet du hur det skall gå med min Drottning i år. 

7 Bra skall det gå med din Drottning i år. 
Två söner så skall hon föda i år. 

8 Den ena skall bli köpman i det östergötha land. 
Den andra skall bli Konung i det vestergötha land. 

9 Ja, vet du det, så vet du något mer, 
Då vet du hur många tjenare jag har uti mitt våld. 

10 Femton tjenare det har du i ditt våld, 
Men aldrig mer än en, som tjenar dig med tro.  

11 Ja, vet du det, så vet du något mer. 
Då vet du hur många hästar jag har uti mitt stall. 

12 Femton par hästar det har du i ditt stall. 
Men aldrig mer än två, som skall draga dig till jord. 

13 Ja, vet du det, så vet du något mer. 	• 
Då vet du hur många gyllene jag har uti mitt skrin. 

14 Tolftusen hundrade, det har du i ditt skrin, 
Men aldrig hvarken mindre eller mer skall det bli. 

15 Ja, vet du det, så vet du något mer, 
Då vet du huru lång min lifstid skall bli. 

16 Juldagen som faller i år, 
Så kommer ett stygn i Kong Erikes bröst. 

17 Nyårsdagen som faller i år, 
— Men till att draga trådar ifrån tilja —
Då ligger Kong Erik på förgyllande bår. 
— Det sker då allt efter Guds vilja. 

Titel: Konung Erik och Spåqvinnan. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i str. 1 och 
17, markerade i str. 2-7. 

L 
NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 139. Glimåkra sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1881 (jfr 
Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 45-53). Tryckt i Wigström, Folkdiktning II, s. 38-40. 

1 Småsvennen sade till konungen så: 
— Uti löndom — 
»Här är liten spåkvinna uppå din gård.» 
— Det torde jag väl våga i min ungdom 

2 Konungen sade till småsvenner två: 
»I bjuden liten spåkvinna in till mig gå!» 

3 »Ack huru skall jag in till konungen gå, 
ty jag är endast klädd uti vadmalet grå!» 

4 Konungen han klappar på dynan den blå: 
»Det lyster liten spåkvinna hvila der uppå!» 

5 »Det vore väl godt att få hvila der uppå, 
om der ej voro så många nålsuddar små. » 

6 »Hör du, liten spåkvinna, men du är så huld, 
hur många pengar har jag i mitt schatull?» 

7 »Penningar har du ej flere än två, 
och därtill en halfver, om jag det säga må. » 

8 »Hör du, liten spåkvinna, men du är så båld, 
huru många drängar har jag uti mitt våld?» 

9 »Drängar det hafver du nu endast tolf, 
som duka ditt bord och som sopa ditt golf.» 

10 »Hör du, liten spåkvinna, men du är så vis, 
säg huru lång blifver då lifstiden min?» 

11 Käre herre konung, I talen ej så, 
här går er unga drottning och lyss där uppå! 

12 »Lyssna och lyssna där hvem som vill, 
likväl skall I säga mig lifstiden min!» 

13 »Mickelsmessodagen, som faller in i höst, 
då får vår herre konung helsot i sitt bröst. 
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14 Nästa vårfrudag, som faller nästa år, 
då sättes vår konung på förgyllande bår.» 

15 »Hör du, liten spåkvinna, men du är så vis, 
huru länge lefver min drottning efter mig?» 

16 »Drottningen gångar med de sönerne två, 
när de skåda dagen skall hennes lif förgå. » 

17 »Hör du, liten spåkvinna, men du är så huld, 
eder vill jag gifva ett slott utaf guld.» 

SMB 3 

18 »Ett slott utaf guld vore godt till att få, 
- Uti löndom — 
men inga rikedomar jag aktar uppå. » 
— Det torde jag väl våga i min ungdom 

Titel: Konungen och spåkvinnan. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
18. 

8:2 många ms mångar 

M 
IF 110, h. 6, s. 55-58. Efter en vedhuggare Selin från Österbotten; denne hade lärt visan av sin mor som var 
»hemma från» norra Sverige. Upptecknad av A. P. Svensson ca 1910. Tryckt i Brage, Årsskrift VII, 1914, s. 
81-83 och som FSF V:I nr 17. 

1 konungen bort till en trollkona drog, 
— vi väfvom den väfven tillsammans. —
men inte han grät men inte han log, 
— allt går efter Guds vilja 

2 trollkonan drog på sig en silkeskjol, 
men tolf alnar lin hon åt sig tog. 

3 konungen in till trollkonan går, 
ock trollkonan framföre konungen står 

4 ock konungen skådar trollkonan ann, 
du är ej dess värre än mången ann. 

5 konungen tar fram sin silfverskål, 
behagar skön jungfrun dricka härutåf. 

6 ock konungen fylld bägarn med rödaste vin, 
du drick nu mig till med så gladeligt sinn 

7 månde det godt är att dricka derur, 
jag blifver väl fånge i konungens bur. 

8 ock konungen klappar på rödblommig kind, 
jag önskar du vore allra kärestan min 

9 konungens smek är ej godt försann, 
ej vill jag en konung ha till man. 

10 konungen han frågte af jungfrunen så, 
månde min drottning lefva än ett år 

11 din drottning i år skall hafvande gå, 
två söner skall hon föda åt dig i år 

12 du sjelfver o konung i sotesäng stå, 
din drottning dig tager riket ifrån 

13 din älsta son skall bli konung i land, 
din yngsta son skall bli köpmans hand 

14 konungen talar till jungfrunen vred, 
jungfrunen konungen med ögonen ned. 

15 konungen klappar på bolstrana blå, 
lyster det jungfrun att hvila häruppå 

16 nog sängen är lång nog sängen är bred, 
men uti den sängen är döden med 

17 ej lyster mig hvila på konungens arm, 
ty mig skulle hända en storer harm. 

18 konungen talar till jungfrunen vred, 
jungfrunen konungen med ögonen ned. 

19 ock konungen klappar på rödblommig kind, 
jag önskar du vore allra kärestan min 

20 konungen frågte jungfrunen så, 
huru många svenner framför mig stå. 

21 fem stycken svenner framför dig stå, 
men ingen dig tjenar med trohet ock nit. 

22 konungen frågte jungfruren så, 
huru många hästar stå i mitt stall 

23 jo tio par hästar stå i ditt stall, 
en af dem skall draga dig uppå fall 

24 konungen tar fram sin silfverskål, 
behagar skön jungfrun dricka härutåf. 

25 ej lyster mig mjöd ej lyster mig vin, 
jag vill endast tala sanning åt dig. 

26 konungen han frågte af jungfrunen då, 
hur många skall följa mig till kyrkogård. 

27 din häst ock din hund ock en svärman försann, 
de andra ej bry sig det bittersta gran 

28 den kungen han dog uti sotesäng, 
— vi väfvom den väfven tillsammans. —
ock jungfrunen så brände de uppå bål, 
— allt går efter Guds vilja 
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Anmärkning 

Ur Svenssons kommentar: visan var lång men gubben 
hade glömt bort början ock slutet 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 28. Str. 18, 19 och 

24 ej utskrivna men repetition av str. 14, 8 resp. 5 
markerad. 
27:1 under svärman står frågetecken 
28:1 kungen ändrat, möjligen från konung 
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4 

JUNGFRUN I FÅGELHAMN 
TSB A 16 

A 
Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland (1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-
talet (Jonsson I, s. 244-285). Aa: KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 12-15. Tryckt som huvudtext för SF 137 samt i 
1500- och 1600-talens visböcker II, s. 283-285. Ab: KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 145-148. Tryckt i 
variantapparaten till SF 137 och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 364-366. 

Aa 
1 Grant weth Jagh hwar den Skogen ståhr 

som kallas Apellafloden 
Där inne wexa dhe lustigste trää 
at fägr' eij finnes på Jorden 
— Medhan Swenen må wäneste winna 

2 Och grant wet Jagh hwar skogen är 
som kallas Apella Linde 
Der inne spela dhe fägreste diur 
Som kallas hiorten och hinden 

3 Där inne spela twå lustige diur 
som Man kaller hiorten och hinden 
Där effter gåer Herr Nilss lagesson 
han achter den hinden at winna 

4 Däth war Herr Nilss lagesson 
han låtte Guldtråer spinna. 
Där af låtte han snaror giöra, 
och mente den hinden at binda. 

5 Skam få den fuhla Trollkiering 
hon räddes för vngerswens liste 
Hoon skapte henne i en willande höök 
som flyger så högt vp i qwiste 

6 Hoon skapte henne j en willande höök, 
som flyger så högt vp i tälle 
Däth sporde Herr Nilss lagesson 
han achter den Skogen nedfälla 

7 Där då komme dhe bönder fram 
som Skogen tilhörde medh rätta 
hugger du nedh wår Fädernes skogh 
derom så blihr en stoor trätia. 

8 Men höör du Herr Nilss Lagesson 
Wij willje [seija) tigh Rådh 
Huru du skall den höken fåå 
giff honom en blodig bråå. 

9 Så skaer han den bråden vhr sit bröst 
Och kaster så högt vp i qwiste 
Så ynckelig gielde den wille höök 
At han den så skulle mista. 

10 Höken togh den blödande bråå 
och satte sigh på en tufwa 
När han hade ätit den bråden vp 
War han stoltz Jungfruga. 

11 Hören I min skiöne Jungfru 
Jagh vndrar I wille migh swijka. 
Wij äre begge af Kongligit blodh 
och wäl hwars annars lijke. 

12 Jagh satt uti min eigen buhr 
och lade däth Guldet i Pålle 
Jhn då kom min Styffmoder 
hon mig den skaden wålde 

13 Hoon skapte migh i en willande hind 
och badh migh åth Skogen löpa 
Och alle mina Möijer i Vlfwer grå 
Som Migh skulle dageligh föösa. 

14 Så toge dhe hwar andre i fambn 
Medh begges deras godhe willje 
Den är icke född eller födas kan 
Som oss både skall åthskillja 
— Medhan Swenen må wäneste winna 
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Ab 
9:1 
9:3 

10:1 
10:2 
/0:3 
10:4 
11:2 
1 I:3 
11:4 
13:2 
13:3 
14:4 

skaer: skahr 
Så ynckelig gieller den hööken der widh 
Höken: Hööken han; bråå: brådh 
en: ena 
ätit: ätet 
War: Så war; stoltz: en Stoltz 
Hwj wille 1 migh så swijka 
Wij: Som 
och: Wij äre; lijke: lijker 
löpa: löppa 
Vlfwer: ev. Vlffwar 
både: nu 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

SMB 4 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 3, 14. 
Omkvädet: wäneste str. 3 wänesta, str. 14 wäniste; 

Medhan str. 14 Midan 
4:2 	han låtte står i slutet av 4:1 
4:4 och mente står i slutet av 4:3 

Avvikelser från Aa i Ab 

Ms saknar str. 3. 
Omkvädet: Medhan: Medh 
1:1 	ståhr: han är 
1:3 	lustigste: fägraste 
1:4 	at fägr' eij finnes: Som lustigst äre 
2:1-2 Där ihnne wexa dhe lustigste trä 

Som man kallar Apal och linden 
2:3 	Der inne: Där vnder; fägreste: fägraste 
4:2, 4:3 låtte: lätte 
4:3 	giöra: sättja 
5:4 	vp: op 
7:1 komme: komma 
7:3 	hugger: Fäller 
8:1-4 Men hören 1 Herr Nilss Lagessonn 

wij willja seija eder rådh 
At 1 skolen denn hööken fåå 
Så gehr ham en blodigh brådh 

	

8:2 	wij står i slutet au 8:1; [seija] jfr Ab 

	

8:4 	gift står i slutet av 8:3 

	

10:2 	sigh ms sig sigh 

	

11:4 	lijke ms ev. lijka 

	

12:2 	och lade står i slutet av 12:1 
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1 	 
f-- Min Styfmoder ök biefven på mig så vred 

SMB 5 

5 

DEN FÖRTROLLADE RIDDAREN 
TSB A 19 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [161-17. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson 1, s. 244-285). Tryckt som SF 138 A och i 1500- och 1600-
talens visböcker II, s. 285-286. 

1 Jagh bleff född förr ähn Toppen gohl 
— Mine stiger dhe liggia så wijda —
Min moder blef dödh ihnnan vprann Sohl 
— Sielf måste hoon sorgen förbijda. 

2 Min Fader drager så wijdt om land 
Så ond en Styfmoder han på fann. 

3 Först skapte hoon Migh i Nåhler 
Och sade Jagh skulle tråhna. 

4 Så skapte hoon Migh i knijfver 
Och sade Jag skulle icke trifwas 

5 Så skapte hon Migh i Saxer 
Och sade Jagh skull' icke wexa 

6 Så skapte hoon Migh i Vlffwen grå 
Och bödh Jagh skulle åth Skogen gåå. 

7 Och sade Jagh skulle aldrig fåå booth 
Förähn Jagh hade drucket min Broders blodh 

8 Så lade Jagh migh vnder lijda 
Där min Styfmoder skulle framrijda 

9 Så lade Jagh migh vnder spånge 
Der min Styfmoder skulle framgånga 

10 Där tager Jag til medh mäste 
Min Styfmoder vthaf häste 

11 Så togh [Jagh] till medh harme 
Hennes foster vhr hennes barme 

12 När Jagh hade druckit min Broders blod 
— Mine stiger dhe liggia så wijda — 
Wardt jagh en Riddarre bold och godh 
— Sielf måste hoon sorgen förbijda. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 12. 
Mellanomkvädet i str. 12: Mine Stijger liggia så wijde 
Slutomkvädet: förbijda str. 12 forbjda 
4:2 	trifwas ms ev. trifwes 

11:1 	[Jagh] jfr B nedan (5:1) 

B 
KB Vs 2:1, s. 543 (text), KB S 163 (Drake) nr 103 (mel.). Efter Karin Persdotter i fattigstugan, V. Eneby sn, 
Östergötland (f. 1739 i Vimmerby If, Småland, d. 1824 i V. Eneby; Jonsson 1, s. 329). Upptecknad 1812 av L. F. 
Rääf (text) och troligen av Erik Drake (mel.) Tryckt som SF 138 B. 

4) 
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J'J'n' 	4 J. 

-det vor mig en stor sorg;- 

J. 

9' 	 
( 6 ) 
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L jse  
II  	H r dP t 	17' 
Hon skapade 	mig i sd underlig 	red; 5r  

-r 	$tr 
- huru 	skulle jag 	glädja mig. 

2 	j, 

 

iiiiit

....................«................„ 

(10 

 

1 Min styfmoder är blifven på mig så ond 
— det var mig en stor sorg. —
Hon skapade mig i så underlig led 
— Huru skulle jag gläda mig. 

2 Hon skapade mig i ulfven grå, 
sedan skulle jag åt skogen gå. 

3 Så geck jag mig på gröna liden, 
jag såg hvar min styfmoder rider 

4 Så tog jag i med det bäste, 
och tog min styfmoder af häste 

5 Så tog jag i med harme 
jag ref min styfbroder ur barme  

6 Sen jag feck i mig min styfbroders blod 
— det var mig en stor sorg. —
sedan blef jag en dräng så god. 
— Huru skulle jag gläda mig. 

Melodianmärkning 

T. 1 övre systemet: diss' saknar punkt. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. I. 
3:1 gröna liden ändrat från grönliden sannolikt av 

Rääf själv 
4:1 	det tillskrivet över raden 
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6 
VARULVEN 

TSB A 20 

A 
KB Vs 2: 1, s. 555-556 (text), GA 78 (mel.). Under 1810-talets första hälft »med melodi upptecknad i skogstrakten 
af Norra Vestergötland» (ingressen till GA 78). Även texten tryckt som GA 78. 

J' 	11 
cc 

Tf 	 .15 Ii 
4 

#t  
Jungfrun hon skulle sig at 

	
vakar - stugan 	gå, 

k 	 

  

  

— Linden 	darrar u - ti lunden. — 

J 	 G6 

 

il 	 J 
I1 . 

 

r  

 

. 1 

sa 	tog hon den 
	

vägen åt 
	

sko- gen den 
	

blå. 

P 	 N 	 
4 

— ty 	hon var i vildsko -go 	vanda. 

14 

1 	 -• J 
	

J 
	

1 

1 Jungfrun hon skulle sig åt vakerstugan gå 
— Linden darrar uti lunden — 
Så tog hon den vägen åt skogen den blå 
— Ty hon var i vildskoga vånda 

2 Och när som hon kommer till skogen den blå 
Där mötte henne en ulf så grå 

3 Och kära Du Ulfver du bit inte mig 
Dig vill jag gifva min silkessydde särk 

4 Din silkessydde särk passar jag inte på 
Ditt unga lif och blod det måste nu gå 

5 Kära Du Ulfver du bit inte mig 
Dig vill jag gifva mina silfverspenda sko 

6 Dina silfverspenda skor passar jag inte på 
Ditt unga lif och blod det måste nu gå 

7 Och kära du Ulfver Du bit inte mig 
Dig vill jag gifva min röda Guldkrona 

8 Din röda guldkrona passar jag inte på 
Ditt unga lif och blod det måste nu gå 

9 Och jungfrun hon steg sig så högt upp i ek 
Och Ulfven Han gick på backen och skrek 

10 Och Ulfven han grafde den eken till rot 
Och jungfrun gaf till ett hiskelit rop 

11 Och ungersven sadlar sin gångare grå 
Han red litet fortare än foglen han flög 

12 Och när som han kom till platsen fram 
Så var det inte mer än en blodiger arm 

13 Gud trösta Gud bättra mig ungers-ven 
— Linden darrar uti lunden — 
Min jungfru är borta min häst är för ränd 
— Ty hon var i vildskoga vånda 
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Textanmärkning 

Ms saknar ursprungligen strofnr (senare tillagda av A. 
I. Arwidsson). Omkvädena utskrivna i sfr. 1, 2, 6, 13, 
markerade i övriga strofer. 

Mellanomkvädet: Linden sfr. 6 och 13 Lindan (så även 
oftast markerat) 

5:2 sko ändrat till skor troligen av Arwidsson 

B 
Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 32. Uppteckning av okänd proveniens från 1810-talet, av A. A. 
Afzelius tillställd Peter Grönland. 

Lorghetto, con espressione 

il' 	Il J' J 	 
Och Jungfrun hon 	skut - le åt 	vokerstugon 	98, 

imeee • i m.m. MEI • IM IM.= 

ANIE Iffill~ 	MB • .d• 1.• INI 	••••• • ~Mil i 
~I «Ii IM «i= •11. •• 	••1 1•• 	••I IM !IM an IM Mil WEB 

• • 11.1 /REM.▪  • • Mil 	• Ml 	• imiele, 

me. 
- - - 

- - 

tutti 4-3  

 

— Linden 

 

dorror uti 	lun - den - 

   

— Linden 
	

dorror 	uti 	lun - den — 

solo 	 12 

Så tog 	hon den 	vd - gen åt sko - gen den 

tutti 
	

le 
	 solo 

var i 	vild >- skoga 	vånda. 

Ir? 	 

— Ty 	hon 	vor i 	vild-sko - go 	vånda. 

1 Och Jungfrun hon skulle åt vakerstugan gå, 
— Linden darrar uti lunden — 
Så tog hon den vägen åt skogen den blå. 
— Ty hon var i vildskoga vånda. 

Titel: Jungfrun i blå skogen. 

— Ty 
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C 
Södermanland. Ca: KB Vs 2:1, s. 553-554. Upptecknad under 1800-talets första tredjedel. Tryckt som SF 140. 

Cb: UUB R 623:2 nr 29. Tillställd P. A. Säve av skolläraren N. P. Carlquist (f. 1813), Sjonhems sn, Gotland, 
troligen på 1850-talet. Med till visshet gränsande sannolikhet en från SF 140 avledd sekundärtradition. Tryckt 
som Säve nr 29. 

Ca 
2 

Jungfrun hon bad sin 	moder 	om lof 
Gerna 	skall du 	till din 	käraste få gå 

4 

 

  

- För 	linden hon dammar uti 
	

lunden 
Il 	 III 

	
Il 

a 

att hon till sin 	käraste fa gå 
Men akta dig 
	vstfl 	för den lilla ullven grå 

    

r3 	 
e 

1 

 

J 	 

   

 

i'fl 	 

  

   

   

— för hon varmed ålskon 
	

bunden 
II 

1 Jungfrun hon bad sin moder om lof: 
— För linden han dammar uti lunden —
att hon till sin käraste få gå 
— för hon var med älskona bunden 

2 Gerna skall du till din käraste få gå 
Men akta dig väl för den lilla ulfven grå 

3 Nog aktar jag mig för lilla ulfven grå 
Bara att jag till min käraste får gå. 

4 Jungfrun hon går sig åt Rosende Lund 
Då möter hon den lilla ulfven grå. 

5 Hör du lilla ulf Inte biter du mej 
Det röda guldband det gifver jag dej. 

6 Det röda guldband det har jag när jag kan 
Men alldrig så skön jungfru jag fann. 

7 Jungfrun sprang opp i det högaste träd: 
Men torsa dig hit om Du biter mig här 

8 Ulfven gaf opp ett så hiskeligt rop 
Så trettio ulfvar de kommo på en hop.  

9 De refvo och sleto det trädet omkull 
Så att jungfrun föll ned i den jordiska mull. 

10 Jungfrun gaf opp ett sånt hiskeligt rop 
Så att det hördes till Herr Peders borg. 

11 Herr Peder han sadlade sin gångare grå 
Han red litet fortare än lilla foglen flög. 

12 Herr Peder han red sig åt Rosende lund 
Då möter han Ulfven med fostret i mun. 

13 När det blef dager och dager blef ljus 
Då var det 3 lik i Herr Peders hus. 

14 Det ena var Herr Peder, det andra var hans mö 
— För linden han dammar uti lunden —
Det tredje det fostret som Ulfven ref till döds. 
— för hon var med älskona bunden 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara C . 
T. 2: Anpassningen textlmel. i str. 2 är oklar; vid 
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Och Jungfrun hon bod sin 
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utförandet har sannolikt första tonen dubblerats i 
reducerade notvärden. 

T. 4: Fjärdedelspausen saknar punkt. 
T. 8: Oklart vilken rytm som avses, antingen har 

J j „,„.,ändrats från j j 	eller imi j 

från .1 j "  

Textanmärkning 

Ms saknar ursprungligen strofnr (senare tillagda av A. 
I. Arwidsson). Omkvädena utskrivna i str. 1, markera-
de i str. 2. 
2:2 akta ms ahta 
6:2 före så står jag överstruket; före skön ett på-

börjat ord överstruket; fann ms fam 
11:2 fortare ms fortre 
12:1 Herr ms Han 
14:2 	fostret ms forstret 

Cb 

— För 
	Lin-den hon dammor 

	lun - den — 

tt 	
,II c..r p . 

4rinizAtt hon 

7 r...r 

skulle 	till 	sin 

r r 	 ar r - 
å I I I,  
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- ty hon var med öl - skona bun — den. 

2.y 	 

TEXT 

Avvikelser från Ca i Cb 

Texten omfattar endast str. 1-5. 
1:2 hon: hon skulle 
3:2 att saknas 
4:2 Då: Der; hon: hon sig  

5:1 	ulf: ulfven; mej: mig 
5:2 röda guldband: rödaste guld 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 
I. 

D 
KB Vs 4, s. 235-237. Västmanland. Upptecknad av G. 0. HyltU-Cavallius, troligen 1835. En redigerad renskrift 
gjord av George Stephens finns i KB Vs 3:3 nr 181 och är därifrån tryckt i DgF IV, s. 891. 

1 Liten Kerstin gångar till Herr Peders dörr 
— Linden dammar i lunden —
[— — —] 
— Allrakärestan min, jag kan dig aldrig förglömma. 

2 Kära Herr Peder ni släppen mig in 
Ingen så släpper jag in om en natt 

3 Kära Herr Peder ni släppen mig in 
Det regnar så svåra på skarlakan kind 

4 »Regnar det så svåra på skarlakan kind 
Så vänd det nu ut som förra var in 

5 Liten Cherstin hon gångar till ulvaskog öde 
Der möter hon sig en ulf så stor. 

6 Liten Kerstin hon klifver så högt upp i träd 
Trots du ulf! du ska inte ta mig 

7 Ulfven gaf till ett förskräckligt rop 
Så att det kom flere ulfvar ihop 

8 De refvo det trädet i ringaste rot 
De refvo det trädet i nedersta rot 

9 Herr Peder han gångar åt stallet ner 
sen sadlade han den gånggren grå 
Han bad till Fader: j lyften mig uppå 

10 Herr Peder han rider åt ulfvaskog ut 
Der fick han se hennes blodiga sko 

11 Så rider han sig ett stycke längre fram 
Der finner han sig hennes strumpeband 

12 Så rider han sig ett stycke längre fram 
Så fick han se hennes kjortel så röd 

13 Så rider han sig ett stycke längre fram 
Så fick han se hennes tungoband 

14 Hör du tungband hvad jag säger dig 
Hvad dom fäller du öfver mig i dag 

15 »I helfvete har jag beredt din dom 
I helfvete har jag beredt ditt namn 

16 Herr Peder red in på sin Faders gård 
och ute för honom hans Fader står 

17 Hör du Herr Peder hvad jag säger dig 
Hvarföre är du så bleker nu? 

18 Jag må väl vara bleker och inte vara röd 
Min fästemö ligger på ulfvaskog död 

19 Och kära min broder ni stalla min häst 
Och kära min Fader ni skaffa mig präst 
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20 Och kära min moder ni bädda min säng 
Och kära min Fader min hjelp mig i den 

21 Och kära min Syster ni krusa mitt hår 
— Linden dammar i lunden — 
Och kära min broder gör reda på min bår 
— Allrakärestan min, jag kan dig aldrig förglömma. 

Titel: Herr Peder. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, 
markerat i str. 2. Slutomkvädet står i förkortad form i 

str. 1 och 2, i båda fallen genom tillägg i efterhand; 
här utfyllt enligt renskriften. Efter str. 9 har ms en 
streckad rad, mellan str. 11 och 12 tre streckade rader. 

	

6:1 	klifver svårläsligt, möjligen ändrat från klät- 
rar; här efter renskriften 

9:2 grå ms gå 
10:1 rider ändrat från gångar 
12:2 hennes dubbelskrivet, struket andra gången 

	

19:1 	stalla ms stalta, möjligen ändrat från ett påbör- 
jat ord stan 

20:2 Fader ändrat från Syster 

E 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 30-30 B. Västergötland. Möjligen upptecknad av prästmannen Daniel Dane-
lius, i så fall troligen vid 1830-talets mitt (Jonsson 1, s. 567-568). 

1 Och Jungfrun hon gångar sig åt rosendelund 
— Linden hon blommar uti lunden —
Der möter hon en ulf i samma stund 
— Ty hon var i wida skogen kommen 

2 Ack kära du min ulf du biter inte mej 
Den rödaste guldkrona, den vill jag gifva dej 

3 Din rödaste guldkrona jag aktar inte på 
För jag tager väl sköna jungfrun ändå 

4 Ack kära du min ulf du biter inte mej 
Min oxar och min kor dem vill jag gifva dej 

5 Din oxar och din kor jag aktar inte på 
För jag tager väl sköna Jungfrun ändå. 

6 Och jungfrun hon gångar sig åt lindens topp 
Nej slätt ingen ulf skall få äta mig opp 

7 Den ulfven han gifver till ett underligt rop 
Så kommer der fram en förskräckelig hop 

8 De ulfvarna de refvo allt med sina klor 
Så att den linden föll neder till jord 

9 Herr Päder han sadlar upp sin gångare röd 
Han red väl litet fortare än foglarna de flög' 

10 Och när som han kommer ett stycke längre fram 
Så möter han en ulf med den kärastes arm 

11 Gud trösta och bättra mig arme man 
Min käraste har jag mist, min trogne häst bortskämt 

12 Och när det war dager och dager blef ljus 
Så war det twå lik uti Herr Päders hus. 

13 De lade de liken' allt uti en graf 
Der hwila de ljuft intill yttersta dag 

14 Det vexte opp en lind uppå deras graf 
— Linden hon blommar uti lunden —
Det ena bladet tager det andra i sin famn 
— Ty hon var i wida skogen kommen 

Anmärkning 

Före texten står På den tiden då manulfvarna gick/då 
allting kunde tala 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
14, markerade i str. 2. 
11:1 	bättra i marginalen står hjelpe 
11:2 har står inom parentes 
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F 
Ahlström, 300 nordiska folkvisor, 1855, nr 45. Västmanland eller Västergötland. Upptecknad av J. N. Ahlström. 

1  1 	
at  

11' 4111: 
Jungfrun  hon gångar sig i 

	

J 	 

J 	 
4 

- se 	— lund 

l'4W 	 
t- LIT  har 

Så rnö ter hon en 
r 	.r 	P  
utf 	t 	som - mo 

Å  
ry 	 

blommor u - ti 

1  

lun 

ft 	 

den, 

I 

stund 

	

1J- 	  
var — Ty 	

r  jvildo sko 	G' 	L  rm.  ; 

1 Jungfrun hon gångar sig i rosendelund 
— Linden har blommor uti lunden, — 

Så möter hon en ulf i samma stund 
— Ty hon var i vilda skogen kommen. 

G 
Axelson, Vandring i Wermlands elfdal och finnskogar, 1852, s. 20-21. Gustaf Adolfs sn, Värmland. Upptecknad 
av Maximilian Axelson 1849. 

r 	 r  r r r 

	1 

1 Jungfrun skulle resa åt midsommarslek, 
— Men linden hon domnar i lunden. —
Hon mötte en ulfver, han var så vred, 
— För jungfrun var af älskogen vunnen. 

2 »Och, kära du ulfver, du bit inte mej; 
Mitt röda gullband det skall jag gifva dej!» 

3 Ditt röda gullband jag passar ej på; 
Aldrig skall J det om armarne slå. 

4 »Och, kära du ulfver, du bit inte mej; 
Min röda gullkrona den skall jag gifva dej!» 

5 Din gullkrona röd jag passar ej på; 
För aldrig skall du för altaret stå. 

6 »Och, käre du ulfver, du bit inte mej; 
Min sölfspända sko den skall jag gifva dej!» 

7 Din sölfspända sko jag passar ej på; 
Jag går hellre på mossar än jag går på bro. 
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8 »Och, kära du ulfver, du bit inte mej; 
Min gångare grå jag gifva skall dej!» 

9 Din gångare grå jag passar ej på; 
Hellre tager jag jungfrun, som sitter deruppå. 

10 Och jungfrun hon ropte ett ömkeligt rop, 
Det hördes fram till herr Peders midsommarslek. 

11 Herr Peder han sadlar sin gångare röd, 
Så red han långt fortare än fåglen han flög. 

12 Herr Peder han hann inte fortare fram 
Förrn ulfven har fostret ur jungfrunes barm. 

13 Herr Peder han satte sig vid en rot, 
— Men linden hon domnar i lunden. —
Der stack han ut sitt hjerteblod. 
— För jungfrun var af älskogen vunnen. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i str. 1 och 
13. 
Slutomkvädet: jungfrun str. 13 jungfrun hon 

7:1 	passar tr. passarr 

H 
KVHAA M. H. Hultin, Anteckningar och Samlingar under en resa ... 1852, s. 29 (text), 35 (mel.). Upptecknad 
av Måns H. Hultin i Östergötland (Ydre hd) eller Småland (Kalmar län) sommaren 1852. 

6 

r  

Och 	Lisa hon gör sig åt 

e . mellan toflon 	dina land - 

2 

stallet 

i, 	4) 	t4 ; P  iu 
Hon skådar de talarna 

•  
alla . 

4 	P FPPP  I,J j-11  
- Medan de spela gull = tdrning 

1 Och Lisa hon går sig åt stallet 
— Mellan Taflan dina land —
Hon skådar de fålarna alla 
— Medan de spela gulltärning 

2 Hon skådar de bruna hon skådar de grå 
Den bästa lade hon gullsadel uppå 

3 Hon rider sig åt rosendelund 
Der mötte hon ulfven i samma stund. 

4 »Ack kära du ulf, du bit icke mig! 
Det röda gullband det gifver jag dig!» 

5 »Det röda gullband, det kan jag väl få! 
Men vackrare jungfru jag aldrig såg!» 

6 »Och kära du ulf, du bit icke mig! 
Min röda gullkrona den gifver jag dig!» 

7 »Din röda gullkrona den kan jag väl få, 
Men vackrare jungfru jag aldrig såg!» 

8 Och jungfrun hon spetar högt upp i topp 
»Och kära du ulf, du spet int' hit opp!» 

9 Och ulfven han började tjuta, 
Så ulfvarna kommo tillhopa. 

10 (När ulfvarna kommit tillhopa) 
Så ref' de kull trädet med roten 

11 Och jungfrun gaf till ett ynkeligt rop 
Så att det hördes till Odis' gård 
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12 Herr Odis han går sig åt stallet. 
Han skådar de Valarna alla 

13 Han skådar de bruna, han skådar de grå 
Den bäste lade han gullsadel uppå 

14 Så rider han sig åt lunden 
Der hittar han jungfruns tunga 

15 »Och hör du lilla tunga 
Nu kan du hvarken tala eller sjunga» 

16 »Jo medan jag satt i munnen 
Då kunde jag båd' tala och sjunga.» 

17 »Hvad heter då din fader?» 
»Min fader han heter Ole.» 

18 »Hvad heter då din fästeman?» 
»Min fästeman heter Odis.» 

19 Herr Odis han sätter sitt svärd mot stock 
— Mellan Taflan dina land — 
Och så sköt han då sin hjerteblod opp 
— Medan de spela gulltärning 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 
I. Kommentar i ms till mellanomkvädet: Ordagrannt; 
till 10:2: Sista raden i denna vers sjöngs såsom repris 
till samma rad i föregående, men utgör troligen en del 
af en bortglömd vers. 
Mellanomkvädet: Taflan dina möjligen Taflandina 
2:1 grå ms gra 

15:1 	tunga ms lunga 

1 
Dalskogs sn, Dalsland. la: NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 2. Upptecknad av komminister A. F. 
Berggren, Gullspång, på 1870-talet. Insänd till Ny Illustrerad Tidning i december 1878, av red. överlämnad till 
Artur Hazelius. Ib: NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 1. Mel., enligt ms upptecknad av fil. kand. E. 
Lagerlöf men kan möjligen vara en redigering av la. /c: NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 2. En annan 
utskrift av textuppteckningen under la. Av Berggren meddelad Hazelius i oktober 1880. Tryckt i Medd. från 
Nord. museet 1888, s. 28-30. 

Ia 

Li- ten 
	

Ker - sti hon 	båd - dor sin 	fo - der ut - i 	säng; 
Uff - vor-ne 	gåf - vo 	sig 	till 	att grof-vo; 

i, J 	J 
-Lin - den 

J J J 
dom- mor i 

e 

ir r 
lun -dom; - 

  

J 	 

  

........1, 

   

J  
13 

   

r 
Y  17 	O. 

r 

   

  

r r 

  

      

      

Sa gan- gor hon sig 	dt 	lun - den i - gen; 
De grof- vo upp rötter Kid' sto - ra och 	små; 

16 

I 	J 	J 	1 
- Ty 
	

hon vor i 
	

vild - sko- gen 
	

kom - men. 

1 Liten Kersti hon bäddar sin fader uti säng. 	 Så gångar hon sig åt lunden igen. 
— Linden dammar i lundom. — 	 — Ty hon var i vildskogen kommen. 
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2 Och när som hon kom till Rosande Lund, 
Så mötte hon en ulf i samma stund. 

3 Ack käre min ulf du bit inte mej! 
Min ko och min kalf jag gifva skall dej. 

4 Din ko och din kalf dem tar jag väl ändå; 
Jag tager skön jungfrun mennas jag henne får. 

5 Ack käre min ulf du bit inte mej! 
Mina gullringar små jag gifva skall dej. 

6 Dina gullringar små jag inte passar på; 
Jag har inte fingrar att sätta dem på. 

7 Ack käre min ulf du bit inte mej! 
Min silkeklänning rö' jag gifva skall dej. 

8 Din silkeklänning rö' jag inte passar på. 
Jag passar långt bättre i mina grå hår. 

9 Ack käre min ulf du bit inte mej! 
Min gullkrona rö' jag gifva skall dej. 

10 Din gullkrona rö' jag inte passar på. 
Jag har inte hufvud att sätta den på. 

11 Liten Kersti hon klifver så högt upp i trä. 
Nu ska' väl inte ulfvar få gnaga mina ben. 

12 Och ulfven han satte sig till att tuta; 
Han tuta' hop ulfvar båd' stora och små. 

13 De ulfvarne gåfvo sig till att grafva. 
De grofvo upp rötter båd' stora och små. 

14 Och när nu det trädet började falla, 
Då ropte liten Kersti »Herr Peder!» så högt. 

15 Herr Peder han sadlar sin gångare grå. 
Så red han långt fortare än småfoglar flög'. 

16 Och när han nu kom till Rosande Lund, 
Så mötte han en ulf med ett piltebarn i mund. 

17 Gud tröste nu mej min arme man! 
— Linden dammar i lundom. — 
Min mö har jag mist, min fåle har jag sprängt. 
— Ty hon var i vildskogen kommen. 

Titel: Liten Kersti. 

Melodianmärkning 

Str. 1 och 13 lagda under me!. 

T. 4-5: Rytmen sannolikt felnoterad för str. 1; jfr t. 2 i 

Ib nedan. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 

17. 

Ib 
2 

	

J 	 
Liten 	Kersti 	hon bdddor 	sin 	fader 	uti 	sting. 

4 

— Linden 	dommor i 
	

lundom. — 

A 	Ii 

Så 	gångar hon sig 	åt 	lunden 
	

igen 

 

	J 	 
...e....... Ty  hon var i vildskogen kommen. 
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Ic 
Avvikelser från la i Ic 

	

2:1 	till: åt 
2:2 Så: Då 
4:1 dem: dom 

12:1 Och saknas 

	

14:1 
	

nu: som 

	

14.2 
	

ropte: ropa' 

	

16:1 
	

han nu: som han; till: åt 
16:2 Så: Då; mundi mun 

Anmärkning 

Titel: Liten Kersti. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
17, markerade i övriga strofer. Str. 7-8 är placerade 
efter str. 9-10. 

9:2 rö' ändrat från röd 
17:2 sprängt fotnot i ms: eller skämt 

J 
Teckningar och toner ur skånska allmogens lif, 1889, s. 49-50 och mel.-bil., s. 3. Hofterups sn, Skåne. 
Upptecknad av Nils Andersson ca 1887. 

Andantino 	 4 

Och jung- frun hon skul- le 	sig åt 

r 	pv r  
vo_ ker-stullan 96. 

 

11 	 

     

e 

 

 

4 	 
P 

 

P 
' 4 

  

    

      

       

— För lin - den hon dorn-mor i 
	

lun — den. — 

bi 	F 	 
ffi  

I2 

   

Så 	tog hon den 	vd - gen åt 
	

sko-gen den 
	

blå. 

r /  e 
— För 
	

då vordt hon 
	

i 	vil - lo 	sko - gen kom - men. 

1 Och jungfrun hon skulle sig åt vakerstugan gå. 
— För linden hon dammar i lunden. —
Så tog hon den vägen åt skogen den blå. 
— För då vardt hon i villa skogen kommen. 

2 Och när som hon kom uti rosendelund, 
Så möter hon grå ulfven i samma den stund. 

3 »Du lille grå ulf, du biter intet mig! 
En gödfeter ko vill jag gifva dig. » 

4 »En gödfeter ko den passar jag ej på, 
Ditt unga lif och blod det måste nu gå.» 

5 »Du lille grå ulf, du biter intet mig! 
En silfbunden knif vill jag gifva dig. » 

6 »En silfbunden knif den passar jag ej på, 
Ditt unga lif och blod det måste nu gå. » 

7 »Du lille grå ulf, du biter intet mig! 
Min röda gullkrona vill jag gifva dig. » 

8 »Din röda gullkrona den passar jag ej på, 
Ditt unga lif och blod det måste nu gå.» 

9 Och jungfrun hon stiger allt upp i en ek, 
Och ulfven han gick under trädet och skrek. 

10 Men ulfven han lade sig och roten afbet, 
Och roten flög upp och toppen föll ned. 

11 Och jungfrun gaf upp ett ryseligt skrik, 
Det hörde herr Peder ... 
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12 Herr Peder han kastar sig på gångaren röd, 
Han red väl litet fortare än falken han flög. 

13 Och när som han kom uti skogen in, 
Hennes hvita flor det hängde allt uppå en gren. 

14 Och när som han kom uti rosendelund, 
Så möter han ulfven med fostret i sin mund. 

15 Och när som han kom till platsen fram, 
Så var der intet mer än en blodiger arm. 

16 »Gud nåde, Gud råde mig arme ungersven!» 
— För linden hon dammar i lunden. —
»Min jungfru är borta, min häst är förränd.» 
— För då vardt hon i villa skogen kommen. 

Titel: Jungfrun i blåa skogen. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i str. 1 och 
16. 

K 
ULMA 3357:4, s. 8-9. Efter Kersti Andersson, Lässerud, Köla sn, Värmland (f. 1854). Upptecknad av Gertrud 
Eriksson 1931. 

1 Jungfrun hon gångar sig åt rosande lund 
— Den linden den dammar ut i lunden —
Så mötte de henne de ulvarna fem 
— Det varder av älskog bebundet 

2 Jungfrun klev upp uti sitt lindeträd 
Och alla de fem ulvar de lade sig ikring 

3 Ja mina fem oxar de giva skall jag 
Men vi tar den jungfrun som vi har för hand 

4 För dina fem par oxar, de tar vi när vi kan 
men vi tar den jungfrun som vi har för hand 

5 De grovo upp trädet med hela sin rot 
Så linden och jungfrun de falla till jord 

6 Jungfrun gav upp ett högande rop 
Ungersven han hörde i buren där han stod 

7 Ungersven han sadla upp sin ridare röd 
Han rider långt fortare än fågelen flög 

8 Gud tröste och Gud bättre mig fattig ungersven 
— Den linden den dammar ut i lunden —
Min jungfru har jag mistat, min häst har jag skänt 
— Det varder av älskog bebundet 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 
1. 

7:2 än ms an 

L 
DAG IFGH 2283, s. 1-2. Efter Hulda Johansson, Kvarsebo sn, Östergötland (f. 1883 i Bälaryds sn, Småland). 
Upptecknad av Johan Bengtsson 1931. 

1 Jungfrun hon gångar sig i villande skog 
— För linden den dammar uti lunden. — 
Att möta den ungersven som hennes hjärta tog. 
— För nu är jag i vilda skogar kommen. 

2 Men ulven han tjuter mellan buskar och snår. 
Men barnet under hjärtat mitt det kan han aldrig få. 

3 Men varulven han lade sig vid roten att gno 
Och toppen for ner och roten for upp. 

4 Och ulven han sitter och ser på sitt rov 
En flintpil i hjärtat tillbaka honom slog. 

5 Men ungersven sade till jungfrun som så. 
Nu gå vi hem att vila på bolstrarna de blå 

6 Din fader han har varit så hårder uti sitt sinn. 
— För linden den dammar uti lunden. —
Men aldrig skall han rycka dig utur min famn. 
— För nu är jag i vilda skogar kommen. 

Titel: Jungfrun och varulven. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Mellanomkvädet: För str. 5 När 
Slutomkvädet: i i str. 6 ändrat från uti 
1:2 hjärta ms hjarta 
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M 
SVA 276. Nedskriven 1971 av Roger Johansson (f. 1938); han hade lärt visan av sin farfars bror (»Värmlands-
Nisse»), torvfabriksarbetare i Örebro, vilken i sin tur hade den efter sin far (sannolikt f. i Värmland) (se 
Heymowski, förord till Johansson, Svensk rommani, s. 6-7). 

1 Din silverslagna dolk, den passar vi ej på. 
- linden den skälver i lunden. - 
Nej vi taga väl den jungfru allt medan vi kan få. 
- Och då var hon i vilda verdar kommen. 

2 Hon snubblade, hon stötte sig, allt vid en träderot. 
- linden den skälver i lunden. - 
hon gruvade sig jämmerligt hon föll i bitter gråt. 
- Ty nu var hon, i vilda verdar kommen. 

Anmärkning 

Nedskrivarens kommentar: Melodin som hörde till 
denna visa, var mycket vacker och vemodig - man 
liksom hörde skogens sus, och klagoskri från en jung-
fru i nöd. 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i båda 
stroferna (i str. 1 står mellanomkvädet inom anförings-
tecken). 

2:2 gruvade ms gruvade de 
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FÖRVANDLING OCH FÖRLÖSNING 
TSB A 22 

A 
Efter f. d. pigan Brita Stina Persdotter (»Blåst Brita»), Härads sn, Södermanland (f. 1819 i Härad, d. 1888). 
Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 1860-1888. Aa: ULMA 347:55, s. 135-136. Ab: ULMA 347: 44 b, s. 
187-188. 

Aa 
1 Modren och dottren stod och bakade bröd 

In kom räfven uti päls så röd 
— Lefva väl vi 

För hon var så lönliga ånger 

2 Moder och dotter stod och silade vin 
In kom ulfven i sitt gråa skinn 

3 Är icke du vår moder som icke gaf oss lif 
I dag skall vi steka dig och äta dig med knif 

4 Är icke du vår moder som icke gaf oss mat 
I dag skall vi steka dig och lägga dig på fat 

5 Är icke du vår moder som icke gaf oss dryck 
I dag skall vi slagta dig och skära dig i styck' 

6 De togo modren och dottren och refvo deras klä'r 
Ja de gjorde väl mer 

7 De togo den modren och dottren ifrån sitt bröd 
och vin 

De började klösa och sarga deras skinn 

8 De togo den modren och dottren så god 
De drucko begärligt deras hjärteblod 

9 Nu var modren och dottren död 
De sögo och drucko deras blod så röd 

10 Ej förr de druckit deras varma blod 
Förrn Spåkvinnan alt för dem stod 

11 Hon rörde och slog dem med sin staf 
Och det blef en prins utaf dem hvar 
— Lefva väl vi 

För hon var så lönliga ånger 

Titel: Straffad Moder och dotter. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrtvet i str. 1 och 11. 
5:2 I dag ms I dig 
6:1 	klä'r ms kläö'r 

Avvikelser från Aa i Ab 

Ms omfattar 13 strofer. 
Omkvädet: lönliga: lönneliga 

2:1 	Moder och dotter: Modren och dottren 
2:2 kom: kommer 
5:2 	Nej fast heldre du till spåkärrngen gick 
6:1 	modren: den modren; refvo: ref 
7../ 	sitt: deras 

Nu voro den moder och dotter död 
motsvaras av följande strofer: 
Ej förr de druckit deras blod så varm 
Det kom två apelgråa hästar med förgyllande 

karm 
Ej förr de druckit deras hjärteblod så röd 
Spåkärrngen alt för dem stod 
Spåkvinnan slog dem med sin staf 
En däjeligan prins det blef af dem hvar 
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13 	Jag hafver eder nu alt förlöst 
1 veten väl nu alt hvad ni gör 

Anmärkning 

Titel: Straffad Moder och Dotter. Efter texten står föl-
jande kommentar: Berättelse anfördes delvis emellan 
värserna att moder och dotter i hemlighet födt barn 

och att de låtit förvandla dem till ulfvar och björnar. 
För detta hade den föredragande ingen värsform. 
Torde möjligen fås eller finnas fullständigare. 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 13. 
1:2 under raden står som alternativ In kommer 

björnen uti päls så snöd 
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8 

BLACKEN 
TSB A 25 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 18-19. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som SF 135 A och i 1500- och 1600-
talens visböcker II, s. 287-288. 

1 Intet wille Blacken stå på Stall 
— Sadell af Marmorstena —
Vtan skulle ståå på förgylt Pall. 
— han rinner och j Silkes Guldtömmar. 

2 Intet wille Blacken i Spillian ståå 
Vtan förgylt Täcke skulle wara derpå. 

3 Konungen skulle åth Norje draga 
Blacken wille medh honom fahra 

4 Konungen reste til Jssland 
Blacken Lade sigh i Sundet och samm. 

5 Femtan Mihl hade han til land 
Brune bloden effter honom rann. 

6 Konungen wacknar i höga lofft 
Nu hörer Jagh liudet effter min Black.  

7 Konungen gåhr för höga loffts broo 
Medh ånger fult hierta och sorgfelt modh 

8 Ware nu fattigh eller ware rijk 
Gudh nåde den sin barn seer slijk 

9 Wiste Jagh thet spordes til tinge 
Jagh låtte wist för Blacken ringa. 

10 Wiste Jagh däth spordes så wijda 
— Sadell af Marmorstena —
Jagh låtte honom swepa i Sillke 
— han rinner och j Silkes Guldtömmar. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i sfr. 1 och 10. Str. 3-5 har 
numrerats 3, 3, 4. 
Mellanomkvädet: Marmorstena str. 10 Marmorstene 

B 
KB Vs 2:1, s. 541 (text), KB S 163 (Drake) nr 117 (mel.). Efter en sannolikt ganska ung »hustru» i Kisa sn, 
Östergötland (Jonsson 1, s. 332). Upptecknad 1812 av L. F. Rääf (text) och troligen av Erik Drake (mel.). Tryckt 
som SF 135 B (mel. dessförinnan tryckt i Poetisk Kalender för år 1813; se Jonsson I, s. 105-106). 

Och 
	

Blocken hon ville 

J  

	tf 
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isr itr 
vara. en 	trollhona Hon viste 	henne 

hit 	 
(7) 

_15 J\  d  
✓ «fi  r 

— Sadlen af marmor — stenar !— 

# 	 
T 

8 Om det intet vore för menniskjors tal 
Så låte jag mura dig en nyan graf. 

9 Ja om det intet vore för jungfrur och mör 
— Sadlen af marmorstenar. — 
Så låte jag hänga öfver dig en gullkrona röd. 
— den fålen simmer uti silkestömmar. 

Melodianmärkning 

Me!. i Poetisk Kalender försedd med annat arrange-
mang och med en underlagd textstrof författad av S. J. 
Hedborn. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 

SMB 8 

4 

— Den fålen simmar uti 
	

silkes — tömmar. 

r 	r 
1 Och Blacken han ville intet drottningen bära 

— Sadlen af marmorstenar. —
han viste henne en trollkona vara 
— den fålen simmer uti silkestömmar. 

2 Blacken han ville intet stå på stall 
heller ville han stå på förgyllande pall. 

3 Blacken han ville intet äta hö 
häldre ville han sitta mellan jungfrur och mör. 

4 Blacken han ville intet dricka ur källan 
häldre ville han stå på förgyllande hällar. 

5 Blacken han gaf sig i sundet och sam 
och femtio mil till det närmaste land. 

6 och Blacken han gaf sig på gator och gny 
der remnade fönster i hvarefviga by. 

7 Och Blacken han gick sig för konungen in 
han fäller så modiga tårar på kind. 
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9 
RAVNEN RUNE 

TSB A 26 

A 
Efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, Östergötland (f. 1772 i Nykils sn, Östergötland, d. 1818 i Slaka). 
Hon hade lärt visan av sin mor Kerstin Lagesdotter (f. 1728 i Kalmar län, d. 1801 i Skeda sn, Östergötland; 
Jonsson 1, s. 386-391). Aa: KB Vs 2:3, s. 277-278. Text upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1810-1813. 
Avskrift av okänd hand. Ab: KB Vs 2:3, s. 40-44. Textrenskrift gjord 1813 av J. H. Wallman, återgivande en 
redigering av Aa eller möjligen en annan uppteckning efter Greta Naterberg. Ac: KB Vs 2:3, s. 146. Text 
upptecknad av L. F. Rääf hösten 1813 eller år 1814 (endast början bevarad; egenhändig utskrift av Rääf). Ad: GA 
59 (text). Troligen baserad på Aa och en utskrift liknande Ab, med redaktionella tillägg och ändringar gjorda av 
A. A. Afzelius. Ae: KB Vs 2:2, s. 223. Upptecknad av C. P. Grevilli hösten 1813 eller år 1814. Avskrift gjord av J. 
H. Wallman. Af: GA 59 (mel.). Baserad på Grevillis uppteckning. Ag: Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 
1818, s. 23. Mel. baserad på Grevillis uppteckning. 

Aa 
1 Herr Tune han var en så viser man, 

— där ligger en så lönderligen steg — 
han gifte sin Dotter på fremmande Land 
— i riden och så varligt 

2 om Söndagen stod hon den fägraste brud 
om Måndagen var hon läster i jern och i ljud 

3 liten Cherstin hon tittar genom fönstret ut 
så feck hon se Ramuld Rune kom ridande 

4 å hör du Ramuld Rune hvad jag säger dig 
å vill du nu fara åt fremmande land åt mig 

5 j lunden där har jag mina ungar 
så långt för jag intet dem så tunga 

6 å ta dina ungar å lägg uppå mitt bröst 
så får di äta så mycket dem lyster 

7 Ramuld Rune hon for sig åt Rosende lund 
där mötte hon Herr Tune i samma stund 

8 å hörer du Herr Tune hvad jag säger dig 
din dotter ligger fongen på fremmande land 

9 å välkommen hit Ramuld Rune till mig 
för dig har jag hopblandat både Mjöd och vin 

10 och intet lyster mig hvarken Mjöd eller Win 
Men ge mig lite hvete korn åt ungarna min 

11 de mette med kappar de mette med span 
å ta nu så mycket du föra kan 

12 Herr Tune han geck åt Stallet in 
han skådar dem fålarna all 

13 han skådar den bruna han skådar den grå 
å brun Blacken den kastar han guld Sadeln på 

14 å hörer du brun Blacken hvad jag säger dej 
å vill du nu föra mig åt fremmande land 

15 å ville vill jag bära deji åt främande land 
bara du inte Nämner brun Blackens namn 

16 å när som de kom till Grefvens gård 
så begynte brun Blacken att gnägga 
så murarne de sluppo i från wäggen 

17 å ut kom stora å ut kom små 
å ut kom Grefven å såg där uppå 

18 å hör du Herr Grefve hvad jag säger deji 
Hur står det till med lilla Cherstin 

19 [- - -] 
ty hon ligger läster i jern och stål 

20 Herr Tune han stiger af sin gångare grå 
han löste sin dotter ur bojorna blå 

21 Hvad hafven i nu till att vita meji 
Medan i så illa hafver fängslat meji 
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22 det har jag till att vita dig 
du hade inte godt när du kom till mig 

23 hvad hvar det jag gaf eder Fader 
en Häst med förgyllende Sadel 

24 hvad hvar det jag gaf eder Moder 
två Gull bälte å ett floder 

25 hvad hvar det jag gaf eder Syster 
två Gull skrin och en kista 

26 den ena var full med spunnet gull 
den andra var full med åker ull 

27 hvad hvar det jag gaf eder Broder 
två gångande Skepp uti Floder 

28 hvad hafven i nu till att vita mig 
medan i så illa hafven fängslat mig 

29 å det hafver jag till att vita dig 
du var intet mö när du kom till mig 

30 så sant hjelp mig Gud fader och Helge and 
som jag var mö när jag kom uti Herr Grefvens 

famn  

SMB 9 

31 Herr Tune han tar liten Cherstin uppå sin blak 
så rider han uti full godt mak 

32 Herr Tune han lyfter på sin hatt 
— där ligger en så lönderligen steg — 
han bjuder den rika Grefven så mången god Natt 
— i riden och så varligt 

Titel (tillskriven av Afzelius): Rammon Runes Visa. 

Anmärkning 

Ms saknar strofindelning; radsluten dock alltid marke- 
rade. Mellanomkvädet utskrivet endast i str. 2, slutom- 
kvädet endast i str. 1. Efter titeln har Afzelius tillfogat 
felagtigt uptecknad. 
7:1 hon ändrat från han 

16:2-3 skrivna som en rad 
16:2 begynte ändrat från bynte 
21:1 före vita står fangsla överstruket 
24:1 gaf ms gafv 
32:1 sin hatt ändrat från hatten 

Ab-d 
Avvikelser från Aa i Ab—d 	 9:2 

Ac omfattar endast str. 1-5. 
Namnet Ramuld Rune genomgående Ramel Rune bc, 
Rafne-Rune d 
Mellanomkvädet: där: Det bd; lönderligen: löndeliger 

b—d; steg: stig bd 
1:1 	viser: väldiger c 
2:1 	Söndagen: Söndan b; fägraste: fagraste bd, fäg- 

resta c 
2:2 Måndagen: måndan b; var: låg d; jern och i 

ljud: bojor och hjul d 
3:1 	liten: Litan b; hon saknas b; tittar: titter c; 

fönstret: fenstret cd 
3:2 feck: fick cd; se: se hvar b; Ramuld Rune: 

Ramel Rune han b; ridande: flygande d 
4:1 	å: och d 
4:2 å: och d; nu saknas bd 
5:2 	för: far d; intet: inte bc, inte med d 
6:1 	å ta: Å tag b, Tag d; å lägg uppå: å lägg oppå b, 

och lägg dem på d 
6:2 får di: få de d; mycket: länge som d 
7:1 Ramuld Rune: Och Rafne-Rune d; hon saknas 

d; for: flög d; Rosende: rosande b 
7:2 mötte: möter bd; hon: han d 
8:1 å hörer: Och hör d 
8:2 	land: stig d 
9:1 å välkommen hit: Välkommen d 

10:1 

10:2 
11:1 

11:2 
12:1 
12:2 

13:1 
13:2 

14-16 

14:1 
15:1 
16:1 
16:2 
16:3 
17:1-2 
17:1 

hopblandat: uppblandat b, blandat d; både: 
båd' d 
och intet: Å inte b, Och inte så d; mig: mej b; 
hvarken saknas d 
ge: gif bd; lite: litet b; ungarna: ungarne bd 
mette båda ställena mätte b, målte d; kappar: 
skeppor bd 
å ta: å tag b, Och tag d; mycket: mycket som d 
geck åt Stallet in: går sig åt stallet d 
Han skådar de fålarna allt omkring b, Der skå- 
dar han de fålarne alle d 
bruna: brune b 
å saknas d; brun saknas bd; guld Sadeln på: 
gullsadeln uppå b, gullsadelen på d 
motsvaras i d av följande strofer: 
Herr Tune han red sig till Grefvens gård, 
Och ingen der ute för honom står. 

Brun Blacken började att gnägga, 
Så att murarne sluppo från vägg'a. 
brun Blacken: min Blacke b; dej: dig b 
ville: väl b; bära deji: föra dig b 
kom: kommo b 
så: då b 
murarne: murarna b 
å genomgående och d 
det andra å saknas b 
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18:1 å hör: Å hörer b, Och hör d; Herr saknas b, 
rika d; deji: dej b, dig d 

18:2 
	

Hur: Och huru d; lilla: liten d 
19:1 
	

Jag har inte sett lilla Kerstin sen igår b, Jag har 
ej sett liten Kerstin se'n i går d 

19:2 
	

läster i jern och stål: läst i bojorna blå d 
20:1 
	

stiger af sin gångare grå: månde i slottet gå d 
20:2 
	

löste: läste b 
Mellan str. 20 och 21 har d följande strof: 

Brunblacken han tar med sin venstra fot, 
Så jernen de stodo inte emot. 

21d: Och hör du, rika Grefve, hvad jag säger dig: 
Hvad hafven J nu till att vita mig? 

21:1 	nu till att vita meji: att tillvita mig b 
21:2 	hafver: hafven b; meji: mig b 
22:1 	det har: Å det hafver b, Jo det hafver d; till att 

vita: att tillvita b 
22:2 	inte godt: intet godt b, intet gods d 
23:2 	förgyllende: förgyllande bd 
24:2 	Gull bälte å: gullbälten och b, gull-bälten och d 
25:2 	en kista: två gullkistor d 
26:1 	spunnet: spunnit bd 
26:2 	full med: så full med b, full af d 
27:2 	två: Ett d; Floder: floden d 
28:1 	till att vita mig: att tillvita mej b 
28:2 	hafven: hafver d; fängslat: bundit d; mig: mej b 
29:1 	å saknas d; till att vita: att tillvita b 
29:2 	intet: inte bd  

30 d: Så hjelpe mig Gud af all min nöd, 
Som jag kom uti brudsängen mö. 

	

30:1 
	

Helge: helga b 
30:2 Grefvens: Päders b 

	

31:1 
	

Herr Tune han tar: Herr Tune tar h, Han satte 
d; uppå sin blak: uppå sin lack b, på gångarens 
bak d 

	

31:2 
	

uti: hem i bd; full: fullt bd 
32:1 på: uppå bd 
32:2 den saknas d 

Anmärkning 

Ab: 
Titel: Herr Tune. Ms saknar strofnr. Omkvädena ut-
skrivna i str. 1, 2, 32, markerade i övriga strofer. 
32:1 före han lyfter står tar liten överstruket 
Ac: 
Titel: Visa Om Litan Kerstin och Herr Tune. Ms sak-
nar strofnr. Omkvädena utskrivna som i Aa. 

	

1:1 	väldiger ändrat från viser 
Ad: 
Titel: Rafnen Rune. Tr. saknar strofnr. Str. 25-27 i Aa 
har här ordningsföljden 27, 25, 26; str. 31 och 32 är 
omkastade. Omkvädena återgivna i alla strofer. Till 
2:2 har tr. anm.: Här läses bojor och ljud i Herr 
Wallmans uppteckning, som utan tvifvel är förändradt 
från det vanliga uttrycket bojor och hjul. 

Ae 
Å 	 

Herr 	Tune han vor en så 	viser en Mon, 

4 

   

   

— Der ligger en så löndeliger stig. — 

pi) J 

  

N Is r II  

 

.j k  

J'P r .t 

   

 

4 

  

      

Hon gifter sin dotter på främmande land-, 

7 

J 	 

 

	1 

  

— Ni 	riden ock så vor — lig . 

1 Herr Tune han var en så viser en Man, 
— Der ligger en så löndeliger stig. —
Han gifter sin dotter på främmande land; 
— Ni riden ock så varlig.  

Melodianmärkning 

Ms har både en fullständig t. 2 och upptakt till andra 
frasen. 
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ii 	 eis fh-i' 

Textunderlägget = str. 1 i Ad. Avvikelser från Ae i Af 

T. 2: 4  
- vi — ser mon, 	Det 

T. 6, n. 3: a l  

h 

. 

vi — ser en 

'I 	 

tuni 
.0  

Herr Tune hon var en så 

Ag 
2 

— Det ligger en så löndeliger 	stig — 

i ,,tir-xr  
- Det ligger en så Itindeliger 	stig— 

solo 

' r 	r 
gifte sin Dotter pd fremmonde land. 

tP  'I 	
.t 

II 	 r '1 

Hon 

11 	Å 

P 

k 

Allegretto 

G 	 agIT 

6 

tutti 

v -71'' 11411  
—J 	ri -den ock så vor — ligt. 

db 
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Af 
MELODI 	 TEXT 

— J ri —den ock så vor — ligt. 
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Anmärkning 	 TEXT 

T. 1 undre systemet: Korstecken utsatt även före det 
andra f. 

Textunderlägget = str. 1 i Ad med följande avvikelse: 
1:1 man: en man 

Titel: Rafnen Rune. 

B 
KB Vs 2:3, s. 279-284. Text som ingår i brev till A. A. Afzelius från hans syster Anna Charlotta Björling 
(1782-1835), sannolikt från tiden 1814-1817. Torde återge tradition från Västergötland. Refererad och delvis 
fritt — citerad i ingressen till GA 59. 

1 Konung Wallemo var en så viser man 
— Det faller så underlitt till. — 
Han gifte sin Dotter på främmande land. 
— J riden så vardelig. 

2 Den ena dagen stod Hon Brud i bänk 
Den andra dagen i bojor och järn. 

3 Å hvarför skall ni banka och binda mig. 
Du hadde ej jordagods när du kom till mej. 

4 Jag kunde ej föra med mig svarta mull 
Jag hade ju med mig sju kistor gull. 

5 Gaf jag icke er fader 
en förgyllande sadell 

6 Å gaf jag icke er Moder 
ett gångande skepp i floden. 

7 Å gaf jag icke er Broder 
En gångare grå så goder. 

8 Å gaf jag icke er Syster 
Sju stora gullkistor. 

9 Å hvarför skall ni banka och binda mej. 
Ty Du var ej mö när Du kom till mej. 

10 Så sant hjälpe mig Gud fader och Helge And 
Som jag var mö när jag kom till dej. 

11 Du behöfver ej så noga spörja mej 
1 Morgon så skall Du på brinnande bål. 

12 Å hadde jag mig en fulltrogen Vän 
Som bore de ord till min fader i qväll. 

13 Å fram kom där den gamla Gam. 
Å nog så skulle jag förat fort fram. 

14 Å hadde jag något till ungarna mina 
jag skulle vara där innom ett par timmar. 

15 Å tag dina ungar och lägg intill mit bröst 
så få de äta så mycke som dem lyster. 

16 Om er fader Han ej vill de Orden tro 
Så sätt er Nyckell uti mina klo 

17 Å här sitter du Kung Wallemo vid bredan bord 
1 Morgon skall din Dotter på brinnande bål. 

18 Å far nu din väg Du gamla Gam 
Min Dotter hon fick en så hederlig man. 

19 Å vill ni ej de orden tro 
Så se hennes nyckell uti mina klo 

20 Kung Wallemo upp öfver bordet sprang 
Så Mjödet och vinet kring Honom sam. 

21 Kung Wallemo gick åt stallet in 
Han skådar dem fålarna bruna och grå. 

22 Han skådar den bruna han skådar den grå 
Men Blacken så lägger Han sadeln uppå. 

23 Å Kära min Blacken Du bär mig fort fram 
Dig vill jag gifva ett så hederlitt namn. 

24 Å nog så skall jag bära dig fort fram 
Bara Du intet nämner mit namn. 

25 Å kära min Blacke Du bär mig fort fram 
Å dig vill jag gifva ett så hederlitt namn. 

26 Å när som Han kom till grefvens gård 
Så gnägga blacken att murarna sluppe i från 

27 Det vill jag säga och säga för sann 
Att ingen tar blacken men bara min Man. 

28 Grefven klappa Blacken uppå Hans bak: 
kära min blacken Du stadt och var spak. 

29 Å blacken Han lyfte upp sin fot 
Den slog Han i Grefvens hjärte rot 

30 Nu satte Hon sig uppå blackens bak 
Så rider Hon hem uti godt mak 

31 Å när som de kommo till stora Blå sund 
— Det faller så underlitt till. — 
Där tog Han upp kung Wallemo frisker och sund. 
— J riden så vardelig. 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 2, 
mellanomkvädet markerat i str. 3. 

Ms har följande prosaavsnitt: 
Mellan str. 11 och 12: Jag mins ej namnet på den 

hårda Äkta mannen, men hans plan var att gifta sig å 
nyo, och få mera gull och sedan bli en svåra riker man 
och alt fort döda hustrurna och få ärfva deras Gull; 
girighet lärer varit Hans svaga sida. 

Mellan str. 14 och 15: Nu mins jag inte om Hon inte 
fängslad var ur stånd att gifva Gammen något till 
ungarna, utan skar ett stycke uttav sitt bröst och gaf 
Gammens ungar till tröst, Men som jag finner din värs 
passande sätter jag den sedan passar nog du det 

Mellan str. 24 och 25: Nu sam blacken med kungen 
öfver sjö eller haf, kallad sund men om det var grå 
sund eller blå sund eller röda sund mins jag ej, men när 
de komma halfväx på detta stora blå sund tror jag det 
hette infaller kung Vallemo å nyo. 

Mellan str. 25 och 26: åter en värs som jag inte mins 
rätt händelsen är den att då kungen tvärt emot blac-
kens förmaning nämner honom i Namn var Han med 
det samma ur stånd att lengre bära kung Wallemo 
hvarföre Han sparkar med sin bakfot så att kungen föll 
i sundet och Blacken fortsatte sin väg alena Och kom 
fram just som den olyckliga skulle brännas på bålet, 
den värsen då Han fram kom mins jag ej så noga 

Mellan str. 26 och 27: Nu jorde blacken sig så yr och 
yster att ingen kunde styra Honom Och kung Walle-
mos Dotter utbrister 

Mellan str. 29 och 30: så där bort åt var det nog att 
blacken slog i hjäl gål grefven med sin bakfot 

Efter str. 31: Sedan var det blott en 3ne värsar så 
snart kung Wallemo och Hans Dotter lycklitt hem 

S MB 9 

anlänt dog blacken af för stark mottjon Och visan 
slutas med det Kung Vallemo utbrister sorglitt att om 
det ej vore synd hadde Han lust att låta begrafva 
Honom i sin graf— på henne har jag ej hört annat namn 
än Kung Wallemos Dotter. dess man nämnes ej som 
grefve utan vid namn som jag ej är i stånd att påminna 
mig. snarare hette Han Ragmuld rune än fogeln 
Till Exempel! 

Och när som Han kom till Ramuld runes gård 
Så gnägga brun blacken att murarna de sluppo i 

från 
Af detta med tillhjälp af din visa kan Du nog få i hop 
henne. 
3:1 mig ms möjligen mej 
6:1 före Moder står Syster överstruket 

10:2 före dej står ett struket ord, ev. dej felskrevet 
12:2 bore ms ev. bure 
13:2 före nog står sa överstruket 
14:1 före till står ev. me överstruket 
14:2 före jag står ett svårtytt ord, ev. jag 
Mellan str. 15 och 16 står följande överstrukna rader: 

Här sitter Du Kung Vallemo dricker Mjöd och 
Vin/I Mor 

17:1 	över vid bredan bord står eller dricker Mjöd 
och Vin 

19:1 före vill står ni ej överstruket 
21:2 över bruna står röda 
22:1 Han skådar ms Han stådar 
26:1 Han kom ändrat från de kommo; över grefvens 

står Ramuld runes 
28:1 Grefven ändrat från Han 
29:2 	hjärte rot ms hjärte rot eller hjärte blod 
30:1 	över Nu satte står Liten Kerstin; blackens än- 

drat från Hans 

c 
KB S 163 (Drake) nr 91. Okänd proveniens. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). 
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P r 
så 	underligt 

ItiS r J- 

till; — 

(9) 

L 	 
7 Å 

Hon gifte sin dotter pd trtimmande land; 

(13) 

18 

'''''........."' 

— Ni 	riden sd 	varde — lig. 

1 Kung Waldemo var en så viser man; 
— Det faller så underligt till; — 
Han gifte sin dotter på främmande land; 
— Ni riden så vardelig.  

Melodianmärkning 

T. 6 övre systemet: d i  i understämman utskrivet som 
punkterad fjärdedelsnot. 
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10 

JUNGFRUN I HINDHAMN 
TSB A 27 

A 
KB Vs 23 (Harald Oluffsons visbok), s. 98-102. Nedskriven 1572 eller något tidigare, troligen i Uppland (se 
Jonsson I, s. 133-161). Tryckt som SF 136A och i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 42-44. 

1 [---] Lärde So[--]n [-- -] 
— i skogenn, — 
skiuter tu diur och skiuter tu råå, 
— som gull bärer vnder sine boger, 

2 Skjuter tu diur och skiuter tu råå 
then salige hindenn lätt tu gå, 

3 Swennenn rijdher i rosenn lundh 
ther speller enn hindh altt för hans hundh, 

4 Ther speler enn hindh altt för hans hwndh 
Suennen han sinn båge bendhe, 

5 Swennenn hann sin båga bende 
the hwasse strålenn hann vtthsendhe, 

6 The hwasse strålenn som hann skötth 
thenn salige hindenn skadann nötth, 

7 Swennenn kaster borst hanskerne små 
och sielffuer hann then hindenn flår, 

8 Swennen kaster sinn knijff i iordh 
nu haffuer jag glömtt minn moders ordh, 

9 Hann flådde i hennes nacke 
ther fann hann sinn systers gull locke, 

10 Hann flådde i hennes bryste 
ther fann hann sinn systers gull kiste, 

11 Hann flådde i hennes bringe 
ther fann hann sinn systers gulringe, 

12 Ther faller rijm altt vtth medh åå, 
sell är thenn Swenn godh lycke kan få, 

13 Tranun flyger högtt i skyn 
— i skogenn, — 
säll är thenn suenn olycko kann fly, 
— som gull bärer vnder sine boger, 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr; stroferna ej radindelade. Omkvä-
dena utskrivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: boger str. 7, 9-13 boge; bärer str. 7 bär. 

1 str. 5, 6, 8-10, 12, 13 lyder omkvädet menn 
gull bärer honn vnder sine boger (resp. boge) 

1:1 ms defekt 

B 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [20}—[22]. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergöt-
land (1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson 1, s. 244-285). Tryckt som SF 136B och i 1500- och 
1600-talens visböcker II, s. 288-289. 

1 Moderen lärde Sohnen sin 
— Sij djuren vnder öö —
Huru han skulle beta en hind 
— Så lusteligh så rinna dhe 

2 Du skiuth hjortar och du skiuth Råå 
Men lätt den fagra hinden gåå. 

3 Du skiuth hiorter och du skiuth hara 
Men lätt den fagra hinden fara. 

4 Hennes Styfmoder togh fram Sax och lijn 
Och skapte din Fästemö vti en hind. 

5 Herr Peder lade Bogen på Axlen sin 
Så gåhr han åth skogen igen 
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6 När han kom i Skogen ihn 
Så lustelig spehlte för honom den hind. 

7 Herr Peder lade Bogen för sit bröst 
Den hinden skiulte sigh för en qwist 

8 Herr Peder lade Bougen för sit låhr 
Den hinden skiulte sigh för en lågh. 

9 Herr Peder lade Bogen mot sin foth 
Den hinden skiulte sigh för en roth. 

10 Herr Peder lade Bougen emoth sit knä 
Skiöth så sin eigen fästemöö ihiehl. 

11 Herr Peder lade af sine handsker twå 
Så finner han sin Fästemöes hårlocker små.  

12 Herr Peder slåer sine knifwer i Jord 
Nu hafwer Jagh sannadt min Moders ord 

13 Herr Peder spände Bougen emot sin Footh 
— Sij diuren vnder öö — 
Och skiuter sigh sielff i hierterooth. 
— Så lusteligh så rinna dhe 

Anmärkning 

Omkuädena utskrivna i str. 1 och 13. 
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11 
LINDORMEN 

TSB A 29 

A 
KB Vs 2:1, s. 545-547 (text), KB Vs 126:4, s. 29 (mel.). Efter majorskan Ulrika Westerling f. Enander (f. 1736 i 
Stockholm, till 1776 bosatt i Uppland, d. 1820 i V. Eneby sn, Östergötland; Jonsson 1, s. 342-347). Upptecknad 
på Västraby, Hults sn, Småland 1810 av August von Hartmansdorff (text) och C. V. Westerling (mel.). Texten 
tryckt som SF 139. 

io J.--J 	n T1  J 	TJ 

  

  

  

  

   

Signa lilla tje-ente i 	konungens gård, 

ri--'-i .1 	 
de 	lekte, — 

- n j 
hon 	tjente dör 	u - u — ti— i åtta — a 	dr, 

J 	
 

å 	J 	
 5 

7 

h rj 
	

1 
	in J J II 

— och de 	lekte 	uti 
	

nd-dt - ter och 	all 	sina dagar. 

1 Signa lilla tjente i Konungens gård 
— Och de lekte — 
Hon tjente der uti Åtta år. 
— Och de lekte både nätter och i alla sina dagar 

2 Signa lilla sig utom lunden går 
Der möter henne en Lindorm så stor. 

3 Hörest Du Signa lilla hvad jag säger dig 
Vill Du nu följa af Landet med mig. 

4 Jag ville väl följa af landet med Dig 
Om Du intet i sömnen ville svika mig. 

5 Lindormen svepte om Jungfrun kappan blå 
Så lyfte han henne på Gångaren grå. 

6 Signa lilla red och Lindormen rann 
Till dess att de kommo litet bättre fram.  

7 När som de kommo till borgare-led 
Der stod hennes Fader och hvila' sig dervid. 

8 Och hörest Du Signa hvad jag säga må 
Hwi vill Du följa den Lindorm så stor. 

9 Å kära ni min Fader Ni lät mig ha min gång 
Ty detta var mig spådt alt uti min barndom. 

10 När som de kommo i Rosendelund 
Der mötte hon sina bröder i samma stund. 

11 Och hörest Du Signa hvad jag säga må 
Hwi vill Du följa den Lindorm så stor 

12 Å kära mina bröder, Ni lät mig ha min gång 
Ty detta var mig spådt alt uti min barndom. 

13 Signa lilla red och Lindormen rann 
Och så foro de den vägen fram. 
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14 De redo sig genom en blomstergrön äng 
Der hittade de på en opbäddad Säng 

15 Lindormen lyfte Jungfrun af Gångaren grå 
Här skola vi hvila båda två 

16 Intet är jag trötter och intet är jag mod 
En liten hvila hon vore väl god 

17 Jungfrun hon satte sig i Sängen ned 
Hennes tårar de runno, sina händer hon vred 

18 Signa lilla lade sig ändteligen ned 
Och Lindormen lade sig tätt bredved 

19 När Signa lilla vakna, och sig kringom såg 
Så var det en Konunga Son på hennes arm låg 

20 Alting var förändradt och alting var godt 
— Och de lekte — 

Bägge så vaknade de i ett slott 
— Och de lekte både nätter och i alla sina dagar 

Melodianmärkning 

T. 3 omfattar sju åttondelar i ms. 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, 3-20, markerat i str. 
2; slutomkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga 
strofer. 
11:1-2 ej utskrivna, markerade /Lika med den 8 ver-

sen/ 
14:1 De ändrat, möjligen från Före 

B 
Mel. efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, Östergötland (f. 1772 i Nykils sn, Östergötland, d. 1818 i 
Slaka; Jonsson 1, s. 386-391), text dels efter Greta Naterberg, dels och framför allt efter prästfrun Beata Wallman 
f. Follin, Landeryds sn, Östergötland (f. 1768 i Törnevalla sn, Östergötland, d. 1826; Jonsson 1, s. 394). 
Upptecknad hösten 1813 eller år 1814 av C. P. Grevilli (mel.) och L. F. Rääf (text). Ba: KB Vs 2:1, s. 309, 311 
(text), KB Vs 126:4, s. 76 (mel.). Textutskrift av Rääf, mel.-utskrift av Grevilli. Mel. tryckt som GA 88 [:11]. 
Texten torde, tillsammans med texten Cb nedan, ligga till grund för den tryckta textredaktionen GA 88 [:11]. Bb: 
KB Vs 2:1, s. 211-214. Textutskrift av Rääf. 

Ba 

3.1Y_ 	31:3  N  
4 

Och Jungfrun hon sitter ut- i 	bu — ren och syr. 

till 	henne kom en 	Linde orm, så 	!ånger och så 
	

led, 

10 

19,  J  

 

 

  

— med de lek — te. 

J 	 

  

VI.  h 
15 

1 

   

De lekte uti nötter och alla sina da — gan 

 

1 Och Jungfrun sitter i buren och syr 	 — De lekte 
Och der kom in en lindorm så långer och så led 	De lekte uti nätter och alla sina dagar. 
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2 Och hör ni skön Jungfru hvad jag Er säga må 
1 minnen mig på munnen och låfven mig Er tro 

3 Och hör du liten Lindorm du rinner ifrån mig 
Och huru skall jag på munnen kyssa dig 

4 Så kastad' hon gullsaxen så hon klang 
Och så fölgde hon lindormen af land 

5 Och Jungfrun hon geck och lindormen rann 
Så geck de sig åt främmande land 

6 Så mötte de hennes Broder 
Å käre du min Syster fölg inte lindor'men af land 

7 Och käre du min Broder du låt mig ha min kung 
Det var mig spådt med jag var ung 

8 Och när som de kommo i blomstergrön äng 
Så funno de på en silkesbäddad säng 

9 Och Jungfrun hon lade sig i sängen och gret 
Och lindormen lade sig så vackert bredvid 

10 Om afton när de somnade var det en lindorm så 
lång 

Om morgon när de vaknade var det en konung båld 

11 Å lindormen tog Signe lilla på sitt knä 
Och gaf na gullkrona och Drottningenamn 

SMB 11 

12 Å lindormen tog Signe lille i sin famn 
Och nu så ska du styre öfver hela mitt land. 
— De lekte 

De lekte uti nätter och alla sina dagar. 

Titel: Lindormens Wisa. 

Melodianmärkning 

T. 10: j. J 1 

Textanmärkning 

Rääfs ingress: efter Hustru Naterberg och fru W-n i 
Landeryds prostegård — Melodien efter Hustru Nater-
berg som erinrade en och annan vers ock kunde de 2 
första aldeles ord för ord — 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 
12, markerat i övriga strofer. 
3:1 mig ändrat från mej eller ev. omvänt 
3:2 dig ändrat från dej eller ev. omvänt 

12:2 	styre ms ev. styra 

Bb 
Avvikelser från Ba i Bb 

Texten omfattar 13 strofer. 
Omkvädet: Och de lekte — de lekte uti nätter och alla 

sina dagar 
1:2 	in saknas 
2:1 	Jungfru: Jungfrun 
2:2 	och: i 
3:1 	rinner: rinne; ifrån: från 

Mellan str. 3 och 4 står följande strof: 
Och hör ni skön Jungfru hvad jag säger Er 
Och har ni lust att följa en Lindorm af land 

4:1 	kastad': kasta' 
4:2 	lindormen: lindorm 
S.•1 	hon saknas  

	

6:2 	Å: Och; inte lindormen: ej en en Lindorm 
8:2 Så: Der 

	

/1:1 	Å: Och; lilla: lille 

	

12:1 	Å: Och 

	

12:2 	så saknas 

Anmärkning 

Rääfs ingress: Melodien efter Hustru Naterberg som 
kunde en och annan vers och fordom kunnat hela 
visan. Orden efter fru Wallmans tradition 

Titel: Lindormens visa. Ms saknar strofnr. Omkvä-
det utskrivet i str. 1, markerat i övriga strofer. 

	

2:1 	ni ändrat från du; Er ändrat från dig 

	

8:2 	på tillskrivet över raden 

c 
Efter mamsell Anna Catharina Follin, Landeryds sn, Östergötland (f. 1744 i Grebo sn, Östergötland; Jonsson 1, s. 
392-393). Ca: KB Vs 2:3, s. 79-80 (text), KB S 163 (Drake) nr 75 (mel.). Text upptecknad av J. H. och/eller D. S. 
Wallman 1813, mel. möjligen upptecknad av A. M. Weselius, i så fall sannolikt några år senare. Cb: KB Vs 2:1, s. 
308, 310. Text upptecknad av L. F. Rääf, troligen 1813; torde, tillsammans med texten Ba ovan, ligga till grund 
för den tryckta textredaktionen GA 88 [:11]. 
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1 Å Jungfrun hon sitter i högan loft och syr 
— Och di lekte. — 
Och in kom en Lindorm så långer och så leder 
— De lekte uti nätter och alla sina dagar. 

2 Hörer du skön Jungfru hvad jag säjer dej 
Vill du följa af landet med mej 

3 Det vore mig så storan en harm 
Om jag skulle gå med en Lindorm af lann 

4 Kan jag inte mera af Sköna Jungfrun få 
Så kyss mej på munnen och lät mej sedan gå. 

5 De orden månde Jungfrun så till hjertat gå 
hon kasta Gullsaxa, följde Lindormen å 

6 När som de kommo i rosande lund 
Der mötte Signa lilla sina Bröder de fem 

7 Det är dig så storan en skam 
Att du skall gå med en Lindorm af lann 

8 Å käre Ni Mina Bröder Ni lät mej gå 
Det var mej förelagdt, att jag skall täcken gå 

9 Och de gingo sig åt blomstergrön äng 
Der hitta de sig en uppbäddad säng 

10 Och Signe lille satte sig i sängen med harm 
Och Lindormen lade sig på hennes hvita arm 

11 Å hörer du Signa lille hvad jag säjer dej 
1 sömnen skall jag inte svika dej 
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12 Å när som hon somna var det en Lindorm så kall 
Å när som hon vakna var det en Konungson så båld 

13 Om morgon när dager vardt ljus 
Så var di båda i ett konungahus. 

14 Konungen tog Signa lilla i sin famn. 
gaf henne gullkrona och Drottninga-namn. 

15 Och Herre Gud välsigna dig mitt Vänna-vif 
— Och di lekte. — 
För du hafver frälst mitt unga lif. 
— De lekte uti nätter och alla sina dagar. 

Titel: Lindormen. 

SMB 11 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i sir. 1 och 
15, markerade i övriga strofer. 
Mellanomkvädet: di str. 15 de 

1:1 	högan loft ändrat från höga lofts bur 
12:2 Konungson ms Konung med son tillskrivet över 

raden 

Cb 
1 Och Jungfrun sitter i höga loft och syr 

— De lekte — 
Och der kom in en lindorm så långer och så led 
— De lekte uti nätter och alla sina dagar 

2 Och in kom en lindorm så leder och så lång 
Han agte så mycket på Signe lilles gång. 

3 Och hör ni skön Jungfru hvad jag Er säga må 
Vill ni följa mig af landet i år 

4 Och kan jag intet mer af Sköna Jungfrun få 
Så kyss mig på munnen och lät mig sen gå 

5 Det månde sköna Jungfrun till hjertat gå 
hon kasta' gullsaxen och fölgde lindormen å 

6 Och när som de kommo i rosande lund 
Der mötte Jungfrun sina Bröder de fem. 

7 Och det är dig en så storan skam 
Att du skall följa en lindorm af land 

8 Och käre du min Broder du låt mig gå min gång 
Det var mig spådt med jag var ung 

9 De gingo sig åt blomstergrön äng 
Der hitta de på en opbäddad säng 

10 Och Jungfrun hon satte sig i sängen med harm 
Och Lindormen lade sig på hennes huita arm 

11 Jungfrun satte sig i sängen ned 
Så bitterlig hon gret och sina händer vred 

12 0 hör du Signe lille hvad jag säger dig 
1 natt i sömnen skall jag intet svika dig 

13 Och Signe somnade vid en lindorm så kall 
Och när som hon vaknade var det en konung båld 

14 Om morgonen när dager var ljus 
Så voro de både i ett konungahus 

15 Konungen tog Signe lille i sin famn 
— De lekte — 
Och gaf na Gullkrona och Drottningenamn 
— De lekte uti nätter och alla sina dagar 

Titel: Lindormens Wisa. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Str. 2 skriven längst nertill på si-
dan, dess rätta plats dock markerad. Omkvädena ut-
skrivna i str. 1 (mellanomkvädet även i str. 3), saknas i 
str. 2, markerade i övriga strofer. 

1:1 	höga loft ändrat från buren 
9:2 opbäddad början ändrad från något nu oläsligt 

14:2 före voro ett par oläsliga ord överstrukna 

D 
Efter torparänkan Maja Hansdotter, Slaka sn, Östergötland (f. 1756 i Tjällmo sn, Östergötland, d. 1828; Jonsson 
1, s. 384-386). Text upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman i Slaka 1810-1813, mel. upptecknad av J. 
B. Struve i Norrköping 1817. Da: KB Vs 2:3, s. 17-18 (text), GA 88 [A] (mel.). Även texten tryckt som GA 88 
[:1]. Db: Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 35. 
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dagar. 

1 Lindormen rinner sig åt farstugan in 
— Och de lekte — 
Han sjunger så vackert om kärestan sin 
— Och de lekte 

De lekte uti nätter å alla sina dagar. 

2 »Å kära ni Min Jungfru ni lofven mej tro» 
»I lunden der vilje vi bå bygga å bo.» 

3 »Å skulle det nu hända mig sådan stor harm» 
»att jag skulle få mig en Lindaorm till Man» 

4 »Å kära ni Min Jungfru ni lofven mej tro» 
»Å nimm uppå munnen och lät mig sedan gå» 

5 Å Jungfrun hon gångar sig åt rosand' grön äng. 
Der fant hon på en silkesbäddad säng. 

6 Å Jungfrun hon sprang och Lindaormen rann 
Men ändå så orkte Lindaormen förre fram. 

7 Å Jungfrun hon lade sig i sängen ned 
Å Lindormen lade sig !ånger der breved.  

8 Och der sufvo de till dager vardt ljus. 
När de då vakna var dä ett konunga hus 

9 Å Lindormen satte sej up han lofvade sin Gud 
— Och de lekte — 
Nu ä jag så go' Människa som jag har vatt förut. 
— Och de lekte 

De lekte uti nätter å alla sina dagar. 

Titel: Lind-ormen. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 9, 
markerade i övriga strofer. 
Slutomkvädet: uti i str. 1 ändrat från i; å str. 9 och 
4:2 munnen ändrat från mullen 
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Titel: Lindormen. 
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på konungens gård, Signa 	lilla tjente 
i 0 	i 	 b 

4 

SMB 11 

E 
KB Vs 2:1, s. 549-551. V. Eneby sn, Östergötland. Textutskrift av okänd hand från 1812; har förmodligen ingått i 
L. F. Rääfs samling. 

1 Inge lille tjente på konungens gård. 
— å de lekte — 
där tjente hon j åtta år. 
— de lekte både nätter och alla sina dagar 

2 När dä le ått dä åttonde år 
in kom där en lindorm så lång 

3 å hör du stålsjnge lille va ja säger dig 
ta råden å dej å kom å fölg mej 

4 å fölle kunne jag fölge dej 
bare ja trodde du sveke intte mej 

5 käre ståls Inge lille räss intte för mej 
j sömnen skall jag aldrig svika dej 

6 å lindormen rann å ståls Inge lille språng 
till däs de kommo i rosande lund 

7 å när som de kommo i rosande lund 
der mötte hon sina bröder fem 

8 å hör du ståls jnge lille va vi dej säga må 
Vi följer du den lindormen åt 

9 käre mina bröder lätt mej ha min gång 
dä va mej nu spått mädan jag var barn 

10 de sökte hela lundan om kring 
så funo de på en upbäddader säng 

11 å Inge lille satte säj i sängen ner 
så bitterlit hon grät sina händer hon vred 

12 å Inge lille lade sig i sängen mäd harm 
å lindormen lade sig [på] Inge lille[s] arm 

13 å Inge lille vaknade om morgon så varm 
då hade hon en konungeson uppå sin arm 

14 å Inge lille vaknade å kring sig såg 
så voro de i en konungård 

15 han to ståls Inge lille uti sin famn 
han ga henne gullkrona och drottningenamn 

16 han to Inge lille uti sitt knä 
— å de lekte — 
å ga hänne gullringar å fäste hänne väl 
— de lekte både nätter och alla sina dagar 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
förmodligen markerade genom streck vid radsluten i 
str. 2-7. P. g. a. att ms bundits in är i str. 8-14 läsning-
en av radsluten svår. 
3:1 	stålsjnge ms stalsjnge 
3:2 före dej står troligen dag överstruket 
6:1 
	

ståls ms stals 
8:1 
	

hör ms hor; ståls ms sals; säga ms saga 
8:2 
	

följer ms foljer 
11:1 
	

säj ms säji; sängen ms sangen 
11:2 händer ms hander 
12:1 
	

sängen ms sangen 
12:2 
	

lade tillskrivet över raden 
14:1 
	

å kring ms a kring 
14:2 före konungård står konug överstruket 
15:1 
	

ståls ms slals; uti ms uli 
16:1 
	

lille dubbelskrivet, struket första gången 
16:2 före ga står hänne överstruket 

F 
KB S 163 (Drake) nr 146. Okänd proveniens. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). 
Tryckt som mel. SF 139 [:11]. 
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1 Signa lilla tjente på konungens gård, 	 Der tjente hon i åtta år. 
— och de lekte; — 	 — De lekte både nätter och alla sina dagar. 

G 
KB Vs 2:1, s. 672-674 (text), KB S 163 (Drake) nr 143 (mel.). Uppland. Upptecknad av studeranden, sedermera 
bokhandlaren Per Wilhelm Hörlin, troligen 1834 eller 1835 (Jonsson 1, s. 111-112 n. 41). Mel. tryckt som mel. SF 
139 [A]. 
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141.•1111111111.11119,  

Och der tjente hon - ta 

0IN 

SMB 11 

(6) 

-De lekte uti 	nötter och alla sina dagar. 

(9) 

1 Signe lille tjente uppå Konungens gård 
- Och de lekte - 
Och der tjente hon i åtta år 
- De lekte uti nätter och alla sina dagar. 

2 Och när som det kom på det nionde år 
Så framkom der en lindorm så lång 
Så nätt aktar han på Signe lilles gång 

3 Och lindormen talte till Signe lille så 
»Will du följa utaf landet med mig.» 

4 »Och väl vill jag följa utaf landet med dig 
Men när som vi komma i främmande land 
Så sviker du mig och tar dig en ann.» 

5 Lindormen rann och Signe lille gick 
Så bitterlig hon gret, sina händer hon vred. 

6 Och när som de kommo på grönskande äng 
Så möter Signe lille sina Bröder de fem. 

7 Och bröderna talte till Signe lille så 
»Hvarför följer du den lindorm så lång.» 

8 »Kära ni min bröder ni låt mig gå min gång 
Ty detta var mig i min barnedom spådt.» 

9 Och när som de kommo på blomstrande äng 
Så fann Signe lille en upbäddad säng. 

10 Och Signe lille satte sig i sängen med förtret 
Och Lindormen lade sig så vackert bredvid. 

11 Signe lille lade sig i sängen med harm 
Och Lindormen lade sig på hennes snöhvita arm. 

12 Och när det var dager och dager var ljus 
Så vaknade Signe lille i ett Konungahus. 

13 Konungen satte Signe lille på sitt knä 
Och gaf henne gullringar och fäste henne med 

14 Konungen tog Signe lille i sin famn 
- Och de lekte - 
Och gaf henne gullkrona och Drottninga namn 
- De lekte uti nätter och alla sina dagar. 

Melodianmärkning 

T. (8) undre systemet: Halvnoten ändrad från fjärde-
delsnot. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, 2, 13, 14. 

H 
KB Vs 4, s. 230-231 (text), KB Vs 3:3 nr 154 A (mel.). Vislanda sn, Småland. Text upptecknad av prosten C. F. 
Cavallius 1838; utskrift gjord av denne. Mel. med största sannolikhet upptecknad av organisten Nils Wieslander; 
utskrift troligen gjord av denne (Jonsson I, s. 539). En renskrift av texten, gjord av George Stephens, finns vid 
mel. Tryckt som Steffen 15. 
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1 Signild lilla tjente på en kungsgård 
— Och de lekte — 
Der tjente hon sig i fullt åtta år 
— De lekte uti nätter och alla sina dagar. 

2 Och när som det led på det nionde år 
Så kom der till henne en Lindorm så grå 

3 Hör du Signild lilla! hvad jag säger dig 
Hafver du ej lust att följa nu med mig? 

4 Och Signild hon gick och Lindormen han rann 
Och Signild lilla mötte bröderna fem 

5 Hör du Signild lilla! hvad Vi säga må 
Hvarföre skall du följa lindormen så. 

6 Käre mine bröder! lät mig ha min gång 
Ty Mig är så spådi allt uti min barndom 

7 Och när som de kommo i blomstrande lund 
Då lyste Signild lilla att hvila en stund. 

8 Och Signild lilla bredde ut kappan den blå 
Och Lindormen lade sig så varligt derpå 

9 Och Signild lade sig på kappan ock ned 
Och Lindormen smög sig så sagta bredvid 

10 Och när de hade sofvit till dager ljus 
Så vaknar Signild lilla i ett kongahus. 

11 Och Signild lilla ser sig noga omkring 
Och kring henne stodo tärnor i ring. 

12 Och Signild lilla räcker snöhvita hand 
Så kom der till henne den fagraste man 

13 Och prinsen han sade till Signild altså. 
Min Styfmor har gjort mig till Lindormen grå. 

14 Det skall du få vara det säger jag nu 
Tills någon godvilligt vill vara din brud 

15 Och Prinsen klappar Signild på rosendkind 
Vill du nu bli den aldra kärastan min 

16 Och Signild lilla tog han allt uti sin famn 
Och gaf na gullringar och drottninge namn. 

17 Och det blef stor glädje i unga kungens gård 
— Och de lekte — 
Det har ej vatt en sådan på fyra tjugo år. 
— De lekte uti nätter och alla sina dagar. 

Titel: Den förvandlade (trollade) prinsen. 

Melodianmärkning 

Texten till de båda versraderna överstruken i ms. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, mar-
kerade i övriga strofer. 

	

3:1 	du tillskrivet över raden 
3:2 nu ändrat från alt 

Signild lilla ändrat från lilla Signild; före säga 
står dig överstruket 

6:2 Ty tillskrivet i efterhand 

	

9:2 	så tillskrivet över raden 

	

10:2 	i ändrat från uti 
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SMB 11 

1 
KB Vs 4, s. 497-499. Småland. Utskrift, troligen gjord på 1840-talet, av Johanna Gustava Angel f. Lagergr&n, 
Ryssby sn (f. 1791 i Tolgs sn, d. 1869). Överlämnad till G. 0. Hylt&I-Cavallius. 

1 Stolts Inga lilla Satt uti klosteret och Spann 
der kom en lindorm och rinnanes derfram 
— Der de lekte både nätter och alla sina dagar 

2 och hörer du stolts inga min jungfru rätt så god 
och har du lust att låfva mig din heder och din tro 

3 Gud nåde mig jungfru i min ungdom så god 
är det mig Spått jag en lindorm skall få 

4 Så gingo de sig ått rosende lund 
stolts inga lilla gick, och liten lindorm ran. 

5 De mötte inges bröder och de vore sju 
De såge liten lindorm komma med sin fru 

6 och kära mine bröder ni låten mig gå 
ty det är mig spått en lindorm jag skall få 

7 Så gingo de sej ått den gröna äng 
Då funno de der en upbäddad säng 

8 stolts inga lilla lade sig hos en lindorm så kall 
och vacknade hos en riddare så bold 

9 Min sötaste ängel och godaste vän 
skall vi hälsa på mina bröder som vi gjorde för en 

stund 

10 och hörer du stolts inga min jungfru så god 
Jag vill ej dina bröder känna igen 

11 Sen gingo de sig till den staden fram 
Der hade han en mangår så liner och gran 

12 och hör du min sötaste ängel och vän 
har du lust att bo på denna gården än 

13 Så följde han henne till slottet så högdt 
der var guldpelare af guldet så rödt 

14 Min ängel och min sötaste vän 
Har du lust att bo på gården den 

15 Min sötaste herre och riddare och vän 
jag har ej förtjent att bo på gården den 

16 Så kleder han sig i den konungsliga skrud 
Vad tycker du att stiga nu till drottning och till brud 
— Der de lekte både nätter och alla sina dagar 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 6, 8, 12, 
14, 16, markerat i övriga strofnr. 
Omkvädet: lekte str. 12 läkte; både nätter str. 14 net-

ter, str. 16 i netter; före och står i str. 16 före 
överstruket 

5:1 	inges ms inge 
8:1 först påbörjad Min sötaste ängel vilket strukits 
9:2 	på tillskrivet över raden; gjorde ms gorde 

J 
KVHAA Wiede ks 125 [I]. Efter båtsmanshustrun Anna Qvarsbom f. Ericsdotter, Ö. Husby sn, Östergötland (f. 
1774 i Ö. Husby, d. 1847; Ling, s. 43). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare fyra utskrifter 
finns: KVHAA Wiede ks 125 [II] och [III], KVHAA Wiede hs 117 och KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. 
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de lekte uti nätter 

1 Det vexte up en lindorm på jungfrunes gård 
— Och de lekte — 
Och ute för honom den sköna jungfrun står 
— Och de lekte 

De lekte uti nätter och alla sina dagar. 

2 Och lindormen sadla sin gångare grå 
Och lyster sköna jungfrun att rida häruppå 

3 Det wore väl mig till en faselig stor skam 
Om jag skulle [få en lindorm till fästeman.] 

4 Sen rida de sig till en rosengrön äng 
Och der möter hon sina bröder fem 

5 Och kära du vår syster, du följ med oss hem! 
Och dej skickar han till ungarna sin 

6 Och när som de kom till den rosengrön äng 
För dem så stod der en upbäddad silkessäng 

7 Och när som de kom i rosande lund 
Der lyster sköna Jungfrun att hvila en stund 

8 Och Jungfrun hon lade sig på sängen ned 
Så bitterligt hon gret och sina händer vred 

9 Och Lindormen lade sig på sängen ned 
Och alla berg och dalar de remnade dervid 

10 Och der sufvo de allt ljufveligt och godt 
Om morgon, när de vaknade var der ett kungaslott 

11 Och der sufvo de allt med en stor mon 
Om morgon när de vaknade, var der en kungason 

12 Och fruder och Jungfruder de ledo stor qvida 
Och jungfrun hon sofver vid kungasonens sida 

13 Och fruder och Jungfruder de ledo stor harm 
— Och de lekte — 
Och jungfrun hon sofver på Kungasonens arm 
— Och de lekte 

De lekte uti nätter och alla sina dagar. Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Melodianmärkning 	 3:1 väl och till står inom parentes 
T. 8: Taktstreck utsatt också efter n. 4. 	 3:2 orden inom klammer insatta efter utskriften i ks 

[IM 
Övriga utskrifter: 

ks [Ill är noterad i f-moll, begynnelseton: ass', de Övriga utskrifter: 

andra i g-moll, begynnelseton: b l  (samtliga är nedan ks [111] omfattar endast str. 1-3, Div.-saml. endast str. 
transponerade till a-moll). 	 I. 

77 



SMB 11 

1:1 jungfrunes: jungfruns 
3:1 	wore: wure ks [III], hs 
3:2 	[få en lindorm till fästeman.] saknas (utrymmet 

streckat) ks 	hafwa en lindorm till man hs 
6:1 	när: når ks 	hs; kom: kummo ks [III, hs; 

rosengrön: rosengröna hs 
7:1 	när: når ks 	hs; kom: kummo ks 	hs; 

lund: lunden hs 
7:2 Der: De hs 

8:2 
9:2 

10:1 

11:1 
11:2 
12:2 
13:2 

gret: grät ks [III, hs 
dervid: derved ks 	hs 
ljufveligt och godt: ljufveligt och sött ks fin, 
med en stor möhn hs 
med en stor mon: ljufveligt och gödt hs 
när : når ks [111, hs 
Och: För ks 	hs; sofver: söfver hs 
Och: För ks 	hs; sofver: söfwer hs; Kunga- 
sonens: kungssonens ks 	Kongasonens hs 

K 
MM C. E. Södlings samt. 11:3, S 326. Efter en äldre kvinna i Lerboholm, Lofta sn, Småland (förmodligen Lotta 
Gudmundsdotter, f. 1784 i Lofta, eller Lotta Nilsdotter, f. 1769 i Lofta; Jonsson 1, s. 592). Upptecknad av C. E. 
Södling 1848. Textunderlägget troligen hämtat från GA 88 [:1] (Da ovan). 

— och de 

i 7 r 	 

3 

lek 	te, — 

F 	 

	1 	 
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	SI 	i 	 
han sjunger då sa fagert om ktl — reVan sin. 

fi~ rF 	 
7 

	r 	 
lekte uti ndtter och alla sina dagar. 

, 	r J 	  
-- De 
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Melodianmärkning 

T. 2: Anpassningen textlmel. ej helt entydig, men förs-
ta stavelsen i farstugan är närmast placerad under 
n. 1-2. 

T. 4 övre systemet: G troligen ändrat från 	j) 

L 
Ven, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1880 (jfr Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 27-28). La: 
NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 2. Tryckt i A. Hazelius, Ur de nordiska folkens lif, 1882, s. 117-118. 
Lb: NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 99. 

La 
Il 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 Liten Ingrid hon sitter i buren och syr, 
— Det går nu rätt som Herren Gud han vill —
till henne kom der en lindorm så grym, 
— För hon kunde lösa hans ångest. 

2 Han »knabbade» på dörren med »halen» den grå: 
»Statt upp, sköna jungfru, drag låset ifrå' » 

3 »Nej, ingen så hafver jag stämma satt, 
och ingen så släpper jag in i natt.» 

4 »Om du ej släpper mig in på stund, 
så skall jag rifva den buren om kull!» 

5 Liten Ingrid hon axlar kappan den blå, 
så sorgligt drager hon låset ifrå'. 

6 Hon sätter den lindorm på förgyllande skrin 
och tvättade honom med rödaste vin. 

7 Hon sätter den lindorm på förgyllande skrin, 
hon torkade honom med hvitaste lin. 

8 »Hör du, liten Ingrid, hvad jag vill säga dig: 
i morgon i rosenlund möter du mig!» 

9 När som hon kom uti rosendelund, 
sina bröder hon mötte uti samma stund. 

10 »God dag, kär syster, hvart går din stig?» 
»I rosenlund möter en grym lindorm mig.» 

»Ack, kära vår syster, följ hem med på stund, 
vi hugga af hufvudet på lindormen grym!» 

»Ack, kära mina bröder, låt mig gå min färd, 
en bättre lycka mig icke blef beskärd.» 

När som hon kom uti rosendelund, 
den lindorm hon mötte uti samma stund. 

Jungfrun hon satte sig under ett trä', 
den lindorm la' sitt hufvud uti hennes knä. 

Den jungfrun hon la' sig hos den lindorm så grym, 
hon vaknade upp hos en kungason så skön. 

Hon somnade under en lind så grön, 
hon vaknade upp i en kungagård skön. 

Prinsen tog liten Ingrid i famn, 
— Det går nu rätt som Herren Gud han vill —
han gaf henne guldkrona och drottninganamn. 
— För hon kunde lösa hans ångest. 

Titel: Jungfrun och lindormen. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 17. Interpunktionen 
osäker, kan delvis härröra från Hazelius. 
10:2 rosenlund ändrat från rosendelund 

Lb 
Avvikelser från La i Lb 

	
Anmärkning 

2:1 	»halen»»: svansen 
	

Titel: Jungfrun och lindormen. Ms saknar strofnr. 
Omkvädena utskrivna i str. 1 och 17. 
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M 
ULMA 1973:15, s. 12-13. Efter den blinde A. Johansson, Vallerstads sn, Östergötland (f. 1844 i Älvestads sn, 
Östergötland, kom till Vallerstad vid 29 års ålder). Upptecknad av Harry Aldenius 1928 eller 1929. 

1 Ingalilla geck och lindormen rann 
Och lindormen akta på Ingalillas gång 
— Och de lekte uti nätter och alla sina dar. 

2 --- 
Så kom de till en uppbäddad säng 

3 De lade sig att sova 
Och lindormen låg på Ingalillas arm 

4 Om möran när de vaknade 
Så vaknade de i ett könungahus 
— Och de lekte uti nätter och alla sina dar. 

Titel: Ingalilla och lindormen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 3, 4, 
markerat Och lekte i str. 2. 
4:1 möran ms möran (morgonen) 
4:2 prickarna över ö i könungahus satta inom pa-

rentes 

N 
LUF 9272:54. Småland. Nedskriven 1932 av Carl Isaksson Viking, Furåkra, Kråksmåla sn (f. 1874 i Älghults sn, 
inflyttad till Kråksmåla 1920, d. 1953). 

1 Signe lilla tjänte på konungens gård, 
— och de lekte — 
där tjänte hon sig i fullt åtta år. 
— De lekte uti nätter och alla sina dagar. 

2 Och när som det led på det nionde år, 
då kom där till henne en lindorm så grå. 

3 Hör, Signe lilla, vad jag säger dig 
Haver du ej lust att följa med mig? 

4 Och Signe lilla gick och lindormen rann. 
Kära mina bröder, låt mig ha min gång! 

5 Och när de kommo till blomstrande lund, 
då lyste Signe lilla att hvila en stund. 

6 Och Signe lilla bredde ut kappan den blå, 
och lindormen lade sig så varligt därpå. 

7 Och Signe lade sig på kappan och ned, 
och lindormen smög sig så sakta bredvid. 

8 Och när de hade sovit till dager blev ljus, 
då vakna Signe lilla uti ett kungahus 

9 Och Signe lilla ser sig noga omkring; 
och kring henne stodo tärnor i ring. 

10 Och Signe lilla räcker snövitan hand, 
då kom där till henne den fagraste man. 

11 Och prinsen han sade till Signe allt så: 
►Min styvmor har gjort mig till lindorm grå.» 

12 »Det skall du få vara, det säger jag nu, 
tills någon godvilligt vill bliva din brud.» 

13 Och prinsen han klappar Signe Till på rosendekind: 
Vill du bliva nu allra kärestan min? 

14 Och Signe lilla tog han allt uti sin famn 
och gav'na gullringen och drottningenamn. 

15 Och det blev stor glädje i unga kungens gård 
— och de lekte — 
Det har ej varit sådan på fyra och tjugo år 
— De lekte uti nätter och alla sina dagar. 

Titel: Lindormen. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 15. 

3 
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0 
Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 29a. Pojo sn, Nyland. Upptecknad av K. Forsblom 1876. Även tryckt 
som FSF V:1 nr 14a och B. 

1 Signa lilla satt och sydde guld på skinn. 
— Och de lekte. — 
Så kom där en lindorm så långer och så led, 
— Och de lekte; 

De lekte uti nätter och i alla sina dagar. 

2 »Och hör du Signa lilla hvad jag dig säga må: 
Du lofte mig din ära och din tro.» 

3 »Hur skall jag kunna lofva dig min ära och min tro, 
Du är ju en lindorm så långer och så gröm.» 

4 »Och hör du Signa lilla hvad jag dig säga må: 
Du ger mig en kyss och sedan låt mig gå.» 

5 Signa lilla kastade båd sömmar och gullsax, 
Och så följde hon den lindormen strax. 

6 Så gingo de genom sju konungaland, 
Och Signa lilla gick och lindormen rann. 

7 Så kommo de till en rosengröner lund, 
Där mötte hon sina sju bröder i samma stund. 

8 »Och hör du Signa lilla hvad jag dig säga må, 
Du följer ju en lindorm så långer och så gröm.» 

9 »Och käre ni min bröder, I sägen icke så, 
Det är ju en vidskepelse som följer mig nu åt.»  

10 Så kommo de till en rosengröner äng, 
Där fant hon för sig en silkesbäddad säng. 

11 Signa lilla satt sig i sängen ned, 
Hennes ögon de runno, sina händer hon vred. 

12 Där sitter en fågel på liljonakvist: 
»Gråt icke, Signa lilla, du lider ingen brist.» 

13 Signa la sej i sängen ned, 
Och ormen han la sej så vackert breve. 

14 Om kvällen somna hon vid en lindorm så kall, 
Om morgon vakna hon vid en konungsson så varm. 

15 Konungen han satt sig upp och lofvade Gud: 
»Nu är jag en människa, som jag har varit förr.» 

16 Konungen tog Signa lilla uppå sitt knä, 
Så gifver han henne guldringarne. 

17 Och konungen tog Signa lilla bättre i sin famn, 
— Och de lekte. — 
Så gifver han henne drottninganamn. 
— Och de lekte; 

De lekte uti nätter och i alla sina dagar. 

Titel: Lindormen. 
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Textanmärkning 

Omkvädena återgivna i str. 1, 2, 17. 

P 
Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 29b. Ingå sn, Nyland. Upptecknad av J. E. Wefvar på 1870- eller 1880-
talet. Även tryckt som FSF V:1 nr 14C. 

1 Signa lilla satt och sydde guld på skinn; 
Till henne kom en lindeorm där rinnandes in. 
— Och de lekte; 

De lekte i nätter och alla sina dagar. 

2 »Och hör du Signa lilla, lofva mig din ära och din 
tro, 

Eller gif mig en kyss och låt mig sedan gå. » 

3 »Hur kan jag lofva dig min ära och min tro, 
Jag är ju en människa, och du är en lindeorm så 

stor?» 

4 »Signa lilla, Signa lilla, säg icke så, 
Det är ett viktigt mål, som dig nu förestår.» 

5 Och Signa lilla lade bort sin nål och sin sax, 
Så följde hon med den lindeormen strax. 

6 Och lindeormen rann öfver en bro, 
Där mötte Signa lilla sina bröder alla sju. 

7 »Signa lilla, Signa lilla, följ med oss hem, 
Han delar ju dig mellan ungarna sin!» 

8 »Och kära mina bröder, sägen icke så, 
Det är ett viktigt mål, som mig nu förestår.»  

9 Och Signa lilla gick och lindeormen rann, 
Och så foro de genom sju kungaland. 

10 Och Lindeormen rann ut i en grön äng; 
Där mötte Signa lilla en silkesbäddad säng. 

11 Och Signa lilla satte sig på sängbalken ned 
Och vred sina händer och hjärtligen grät. 

12 Men liten fågel sjöng uppå liljonakvist: 
»Gråt inte, du Signa lilla, du lider ingen brist.» 

13 Hon lade sig ned bredvid en lindeorm så kall, 
Och vakna upp bredvid en konungsson så varm. 

14 Och han tog Signa lilla, satte henne uti sin famn, 
Gaf henne guldkrona och drottninganamn. 
— Och de lekte; 

De lekte i nätter och alla sina dagar. 

Titel: Lindormen. 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 14. 

Q 
Efter bondhustrun M. L. Holsten, Rosala, Hitis sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar på 1880-talet (text) 
och 0. R. Sjöberg 1887 (mel.). Qa: SLS 82, s. 238-240 (text), 390 (mel.). Tryckt som FSF V:1 nr 14 c och D. Qb: 
SLS 125, s. 55 (endast mel.). Qc: SLS 317, s. 62-64 (endast text). 

Qa 

hhi 11 11 1)  
Stingoli - ten 

.f J' II 
sit - ter i stingen och syr, 
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Ti I I 
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lekte 	uti 
	nötter och al- lo sina 

	
dagar De 	dagar. 

1 Sängaliten sitter i sängen och syr. 
— Och de lekte. — 
Till henne så kom en lindeorm så gröm. 
— Och de lekte. 

De lekte i nätter och alla sina dagar. 
De lekte i nätter och alla sina dagar. 

2 Lindormen sade till Sängaliten så: 
Vill du nu gifva mig din ära och din tro? 

3 Huru kan jag gifva dig min ära och min tro? 
Du är ju en lindeorm så stor också gröm. 

4 Vill du intet gifva mig din ära och din tro? 
Så gif mig en kyss och låt mig sedan gå. 

5 Sängaliten kastade sy och gullsax. 
Så följer hon då med lindeormen strax, 

6 När som de kommo ett stycke något fram. 
Så mötte Sängaliten sina bröder alla fem. 

7 Å hör du Sängaliten: du vänd nu genast om. 
Han skiftar ju dej mellan sina ungar små. 

8 De gaf sig åt vägen der fram. 
Sängaliten gick, och lindeormen rann. 

Avvikelser från Qa i Qb 

Titel: Lindormen. Me!. utan textunderlägg. 
T. 2, n. 1-2 och t. 8, n. 2-3: Utan bågar. 

9 När som de kommo genom sju konungaland. 
Så träffar Sängaliten en silkesbäddad säng. 

10 Sängaliten lade sig i sängen der ner. 
Och lindeormen lade sig vackert der bredvid 

11 Om aftonen låg hon vid en lindeorm så kall. 
Om morgonen så låg hon vid en konungason så 

varm. 

12 Det blef stor glädje uti konungahus. 
— Och de lekte. —
Bröllopet firades. 
— Och de lekte. 

De lekte i nätter och alla sina dagar. 
De lekte i nätter och alla sina dagar. 

Titel: Sängaliten och Lindormen. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer; radupprepningen i 
slutomkvädet dock endast markerad (med repris-
tecken) i str. 2-11. 
Slutomkvädet: i str. 2, 4-12 uti 
12:2 före firades står blef överstruket 

Qb 

Qc 
Avvikelser från Qa i Qc 

Namnet Sängaliten genomgående möjligen Sänga liten 
Slutomkvädet: i: uti (i str. 1 med blyerts ändrat från i) 

2:1 Lindormen: Lindeormen 
5:2 	strax: straxt 
7:1 	vänd nu: vänd du 
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10:2 	bredvid: bredved 
11:2 konungason: konungsson 

Anmärkning 

Titel: Sänga liten och Lindeormen. Mellanomkvädet 

utskrivet i alla strofer, slutomkvädet i str. 1 och 12 (i 
str. 12 upprepas dock ej andra raden), markerat i 
övriga strofer. 
12:2 	firades ms frades 

R 
IF 111:50. Finland, möjligen Österbotten. Från 1800-talets sista decennier eller början av 1900-talet. 

r Liten Stina satte sig uti en bur, 
- och de lekte. - 
Till henne så kom der en lindeorm så gröm, 
- och de lekte 

De lekte uti nätter å alla sina dagar. 

2 Å hör du liten Stina hvad jag dig säga må 
Vill du nu ge mig din ära och din tro? 

3 Men huru skall jag kunna ge dig min ära och min 
tro 9 

Du är ju en lindeorm så kall också gröm, 

4 Liten Stina kastade sin silkessöm och gullsax 
Och följde så med den lindeormen straxt, 

5 Å liten Stina, hon gick sig till en bredandes bro 
Der mötte hon sina bröder alla sju 

6 Å hör du liten Stina hvad vi nu säja dej 
Vänd dig nu om och fölg oss alla him, 

7 Hur skall jag kunn vänd mig om och fölg er alla 
him? 

Det är ju en vidskipelse, som för mig månde stå, 

8 Å liten Stina sprang och lindeormen rann, 
Till dess de kommo öfver sju konunga land, 

9 Så satt der en fogel på liljones qvist, 
Sörg intet Stina liten, du lider ingen brist, 

10 Så satt der en fogel på liljones träd, 
Sörg intet Stina liten, du lider ingen brist,  

11 Å liten Stina, hon går sig till en grönande äng, 
Der månde stå för henne en silkesbäddad säng, 

12 Liten Stina satte sig i sängen der ned, 
Och straxt så kom den lindeorm och lade sig 

bredvid 

13 Om aftonen hon somnar med en lindeorm så kall, 
Om morgonen hon uppvaknar med en prins-konung 

så varm, 

14 Prins-konungen stod upp, och han prisade sin Gud, 
Nu har jag blifvit menniska, som jag har varit förut, 

15 Prins-konungen tog Stina liten uppå sina knän, 
- och de lekte. - 
Å gaf henne gullringar och fäste henne med, 
- och de lekte 

De lekte uti nätter å alla sina dagar. 

Titel: Liten Stina och Lindeorm. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer, slutomkvädets 
andra rad saknas dock i str. 15. 
Slutomkvädet: uti str. 5, 6, 8-10 i; å str. 3 och 

1:2 kom ms komd 
5:1 före liten står hör du överstruket 
7:1 Hur ms Hör 

s 
SLS 204, s. 294-296. Bromarvs sn, Nyland. Upptecknad av Edv. Hedman 1910. Tryckt som FSF V:1 nr 14 b 
och E. 

Is 	 il 	 if 	P Ii l': rJ 
4 
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1 Sina liten gick över långan bro 
— och de lekte — 
Där mötte Sina liten sina bröderna sju 
— och de lekte; 

de lekte uti nätter och alla sina dagar. 

2 Kära mina bröder ni låter mig gå 
Jag får väl själv lida den plåga för mig står. 

3 Sina liten gick uti grönan äng, 
där funnu Sina liten en silkebäddad säng. 

4 Sina liten gick och lindeormen rann. 
De sökte sig genom sju konungaland. 

5 Om afton så somna hon med lindeorm så kall. 
Om morgon uppvakna hon med kungason så varm. 

6 Kungason satt upp och tackade sin gud. 
— och de lekte — 
Nu har jag blivit menniska som jag var förut 
— och de lekte; 

de lekte uti nätter och alla sina dagar. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 2. 
4:2 genom ändrat från igenom 
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12 

JUNGFRUN FÖRVANDLAD TILL LIND 
TSB A 30 

A 
SVA 504:1 (Bergshammarvisboken I), s. 126-132. Från 1700-talets mitt (Jonsson 1, s. 306-309). 

1 Stånder nu du Lind, så fager som du är, 
Med förgylta blad, som du nu sielfwer bär, 
- Där ingen man min sorg fördrifwa kunde. 

2 Intet är det åt at berömma mig, 
Ty lyckan är fast bättre för dig än för mig. 

3 I morgon kommer friare, som fria till dig, 
I morgon kommer timbermän som skåda på mig. 

4 De hugga mig neder til et altareträ. 
Therföre mången syndare skall falla på knä. 

5 De hugga mig neder til en bäckespång, 
Deröfwer mången menniskia skall hafwa sin gång. 

6 Höres du nu Lind, medan du kan så tala, 
Är ingen i werlden som dig kan hugswala. 

7 Ingen är i werlden som mig kan hugswala, 
[---1 

8 Ingen är i werlden som mig kan giöra bot, 
Förutan konung Magnus, han kysser på min rot. 

9 Jungfrun satt sig neder at skrifwa 
Hwem skall iag få som brefwen bortbära. 

10 När hon hade skrifwit de brefwen til ända, 
Ach! gifwe iag hade någon til konungsgården 

sända. 

11 Framkommer tå then Falcken grå, 
Ert bref will iag bära til konung Magni gård. 

12 Falcken tog brefwet uti sin klo, 
Då flög han dit där konung Magnus stod. 

13 Konung Magnus tog brefwet ur Falckens klo, 
Då läste han up hwart endaste ord. 

14 Konung Magnus sade til småswänner twå, 
I sadlen åt mig min gångare grå. 

15 I sadlen åt mig min rännare röd, 
Jag skall förlåssa en Jungfru af nöd. 

16 Konung Magnus han sätter sig på rännaren röd, 
Han red fast fortare än fogelen flög. 

17 När konung Magnus kom där Linden stod, 
Talar han til Linden med liufliga ord. 

18 Är ingen i werlden som dig kan hugswala? 
[---1 

19 Ingen är i werlden, som mig kan giöra bot, 
Förutan konung Magnus, han kysser på min rot. 

20 Konung Magnus han faller på sin' bara knä, 
Och kysser så roten på Lindeträd. 

21 När konung Magnus stiger opp, och ser sig 
omkring, 

Så ståndar där en Iungfru så fager och så fin. 

22 Konung Magnus tager Jungfrun i sin famn, 
Gaf henne gullkrona och drottninge-namn. 
- Där ingen man min sorg fördrifwa kunde. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 22, saknas i str. 7 och 
18, markerat i övriga strofer. 
7:2 raden utfylld med blyerts av en betydligt yngre 

hand: »Förutan kung Magnus, han ville med 
mig tala.» 

18:2 utfylld som 7:2 men har dig i stället för mig 
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B 
GA 87 1:I1. Troligen från Västergötland. Upptecknad på 1810-talet. 

1 Och Jungfrun hon gångar i rosendelund, 
Der fick hon se ståndande så fager en Lind. 
— Den allri'n'gen sorg fördrifva kunde. 

2 Här ståndar du Lind så fager som du är, 
Med förgyllande blader, som du också bär. 

3 »Det är väl inte åt att du så rosar mig, 
►För lyckan är bättre för dig än för mig. 

4 »1 morgon komma friare, som fria till dig; 
»Och då komma timmermän, som skåda uppå mig. 

5 »Så hugga de mig till en Altarespång, 
»Der mången grofver syndare skall hafva sin gång. 

6 »Så hugga de mig till ett Altareträ, 
»Der mången grofver syndare skall falla på knä.» 

7 Och kära du Lind, emedan du kan tala: 
Är ingen i verlden till som dig kan hugsvala? 

8 »Och ingen är i verlden som mig kan hugsvala; 
»Förutan Kung Magnus, den jag aldrig med får 

tala.» 

9 Och Jungfrun hon satte sig neder att skrifva: 
»Ack! hade jag någon, som det brefvet kunde 

föra!» 

10 Strax kom det der fram en falk så grå: 
»Jag för väl det bref till Kung Magnus's gård.» 

11 Och Falken tog brefvet allt i sina klor, 
Så lätt flyger han dit Kung Magnus han bor.  

12 Kung Magnus tog brefvet ur Falkens klor, 
Så hastelig läste han hvart endaste ord. 

13 Kung Magnus han talte till tjenarena så: 
»J sadlen mig strax upp gångaren grå. 

14 »J sadlen mig strax upp rinnaren röd, 
»För jag skall rid' och frälsa min stackars 

fastemö.» 

15 Kung Magnus han satte sig på rinnaren röd, 
Så red han litet fortare än falken han flög. 

16 Kung Magnus föll ned allt uppå sina knä', 
Så kysste han den Jungfrun, i Lindeträd. 

17 Kung Magnus föll ned för Jungfruns fot, 
Så kysste han henne på Linderot. 

18 Kung Magnus tog Linden allt uti sin famn; 
Så fager en Jungfru af henne upprann. 

19 Kung Magnus lyfte Jungfrun på gångaren grå; 
Så red han med henne allt uppå sin gård. 

20 Kung Magnus han satte den Jungfrun på sitt knä, 
Och gaf'na gullkronan och fästningen med. 
— Den allri'n'gen sorg fördrifva kunde. 

Titel: Linden. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 
Omkvädet: fördrifva str. 15 fordrifva 

c 
KB Vs 126:3, s. 57-58 (text), KB Vs 126:4, s. 37 (mel.). Efter soldatänkan Hedda Berg f. Söderholm, 
Biskopskulla sn, Uppland (f. 1764 i Järlåsa sn, Uppland, d. 1843 i Biskopskulla; Jonsson 1, s. 430-436). 
Upptecknad på 1810-talet av A. A. Afzelius (text) och C. A. P. Braun (mel.). Texten utskriven av okänd person; 
mel. i Brauns egenhändiga utskrift, sannolikt från 1816. Texten citerad i ingressen till GA 87, mel. tryckt som GA 
87 [A] till texten under B ovan. 
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1 Jungfrun hon går sig åt Rosendelund 
Der fick hon se en lind så fager och så fin. 
— Hvem vet min sorg utan Gud. 

2 Ach! Wälis däj lind så fager du är 
Din löf är af guld och alt hvad du bär. 

3 Det är väl bättre för dig än för mig 
I morgon kommer Timmerman då hugger han bort 

mig 

4 Så hugger han mig till ett altare träd 
För mig skall sig böja mång syndares knä. 

5 Så hugger han mig till en altare Karm 
för mig skall sig böja mång syndares arm. 

6 Min styfmoder hon vart på mig vred 
Hon skapte mig till en lind satte mig i Jorden ned 

7 Hon skapte mig till en Lind så fager och så fin 
Hon sad' jag skulle till Herr Måns skull ta mig dän 

8 Min kissta gjorde de utaf Ekevallabom 
och den satte de i jorden tom 

9 Min kissta klädde de med Rosor och med blan 
och den satte de i jorden qvar. 

10 Jungfrun hon satte sig i Linden ned 
Så hasstigt et bref till sin Broder hon skref 

11 Herr Måns Han sadlade Remmaren röd 
Han red väl fortare än fogelen flög. 

— Hvem vet min sorg utan Gud. 

12 Herr Måns han springer den Linden i famn 
Så hasstigt en Jungfru deraf upprann. 
— Hvem vet min glädje utan Gud! 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet (med skiftande 
lydelse) i str. 1 och 12, markerat med orden Hvem vet i 
övriga strofer. 
4:2 	skall ändrat från skola 

11:2 än ms an 

D 
KB Vs 2:1, s. 315-316 (text), KB Vs 126:4, s. 77 (mel.). Efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, 
Östergötland (f. 1772 i Nykils sn, Östergötland, d. 1818 i Slaka). Hon hade lärt visan av sin mor Kerstin 
Lagesdotter (f. 1728 i Kalmar län, d. 1801 i Skeda sn, Östergötland; Jonsson 1, s. 386-391). Upptecknad hösten 
1813 eller år 1814 av L. F. Rääf (text) och C. P. Grevilli (mel.). Tryckt som GA 87 [:II]. 
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ar 	sa 	blir det en sommar. 

3 Och mig skape hon till en lind på en slätt 
[---1 

4 Der kom två Jungfrur gångandes 
Å stånder Guds fred kära lind så grön 

1 Jag var mig så liten jag miste min moder 
Min fader han gaf mig i styf-moders våld 
— I år så blir det en Sommar 

2 Och jag hade bröder båd stora och små 
Och somma skapad' hon i biörna och ulvarne grå 
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Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, saknas i 
str. 3, markerat i övriga strofer. 

2:2 ulvarne ändrat från vargar 
3:1 	lind ändrat från linden; före på står troligen så 

överstruket 
4:2 över radens början står Min fader överstruket; 

före Guds står troligen du överstruket 
6:1 	du tillskrivet över raden 
8:1 	kyrkepall möjligen kyrkopall 
9:2 Guds fred först har skrivits Guds fred som 

ändrats till svårläsligt du här men sedan änd-
rats tillbaka; så grön ändrat från med dina 
fägreste blad 

10:1 före Då står ett oläsligt ord överstruket; Då 
ändrat från nu oläsligt ord 

5 När du sitter inne och huser ditt ben 
Så stånder jag ute frusen å gren 

6 När du sitter inne och spoer din fot 
Så stånder jag ute frusen om fot. 

7 När det kommer bedlere som bedle om dig 
Så komme timmerman och skåda på mig 

8 Så hugger de mig till en kyrkepall 
Der faller så mången Syndare fram 

9 Der kom en konungs Sån där gångandes 
Och stånder Guds fred kära lind så grön 

10 Så tog han Då å hennes fägreste blad 
Så rann det op en Jungfru så klar 
— I år så blir det en Sommar 

Titel: Linden. 

E 
ULMA 22266, s. 10-13 (text), KVHAA Wiede ks 316 (mel.). Efter pigan Eva Persdotter, Källås, Säby sn, 
Småland (f. 1796 i Säby; Ling, s. 35; Jonsson I, s. 524). Upptecknad av L. Chr. Wiede 1820. Ytterligare två 
utskrifter finns: KVHAA Wiede hs onumrerad (efter nr 250) och KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. 
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1 Maglena hon hade en stjufdotter rik 
Den skapade hon till en grönan lind 
— Ingen man min sorg fördrifva kunde. 

2 Hennes halfsyster går sig i Rosendelund. 
Så kom hon till sin syster i samma stund. 

3 Hvi står du här med dina förgyllande blad. 
Som äro på dig både sköna och rar. 

4 Det är väl intet att skräppa med dig 
Ty lyckan är väl större för dig än för mig. 

5 I Morgon komma friare och fria till dig 
I morgon kommer Timmermän och skåda på mig. 

6 Så hugga de mig till en altarespång. 
Der mången syndig menniska skall hafva sin gång.  

7 Så hugga de mig till ett altareträ 
Der mången syndig menniska skall böja sitt knä. 

8 Men Ett är det mig ängslar och grämer mig så 
svårt. 

Om jag hade mina bref hos Hertig Magnus ändå. 

9 Hennes halfsyster sätter sig på lilla Lindarot 
Så skrifver hon ett bref både hastigt och fort. 

10 Hon satte det brefvet i korpens klor. 
Så flög han dit som Hertig Magnus han bor. 

11 Hertig Magnus tog brefvet ur korpens klor. 
Han läste den hvartendaste ord. 

12 Hertig Magnus han sadlar sin gångare grå. 
Så rider han sig åt Rosendegård. 
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13 Hertig Magnus han rider sig åt Rosendelund. 
Så kom han till den linden i samma stund. 

14 Hertig Magnus han kysser på lilla Lindarot. 
Så blifver deraf två Jungfrufot. 

15 Hertig Magnus han kysser på lilla Lindagren 
Så blifver deraf två Jungfruben. 

16 Hertig Magnus han kysser på lilla Lindablad. 
Så blef det en Jungfru så skön och så rar. 

17 Så satte han henne på sin gångare grå. 
Så rider han sig till sin kära moders gård. 

18 Och när som han kom till sin kära Moders gård 
Och ute för honom hans kära moder står. 

19 Så sade hon till Hertig Magnus altså. 
Hvi förer du din kind så blek och så blå. 

20 Hon må väl vara bleker på kinderna sin 
I går har hon varit en grönan lind. 

21 Hon må väl vara bleker om kinderna sin 
I dag har hon seglat öfver starkan vind. 

22 Hälsa du din styfsyster god. 
I Himmelen skall jag bereda henne stol.  

23 Och hälsa du din styfmoder ond. 
I Helfvetet der skall jag bereda hennes dom 
— Ingen man min sorg fördrifva kunde. 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

Titel i hs: Linden. Taktartsbeteckning c : Ma- / le-na 
hon ha-de en / etc. 
T. 9, n. 1: Sannolikt ändrad från c 2  i Div.-saml. 

T. 11: j J 	I 3 hs 	j J' y II Div.-samt. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. I och 23, markerat i övriga 
strofer. 
5:2 skåda troligen ändrat från skådar 

22:2 bereda ms berede 

Övriga utskrifter: 

Texterna omfattar endast str. 1. 
1:1 	Maglena: Malena 

F 
ULMA 22266, s. 57-59. Källås, Säby sn, Småland. Upptecknad av L. Chr. Wiede 1822. 

1 Malena hon hade en styfdotter fin 
Den skapade hon till en grönan Lind 
— Ingen man min sorg fördrifva kunde. 

2 Och hvar är min halfsyster halfsyster fin 
Hon är döder och begrafven i Rosende Lund 

under en grönan lind. — 

3 Hennes Halfsyster går sig i Rosendelund. 
Så fick hon se Linden i samma stund. 

4 Hvi står du här snedLind både bleknad och söln. 
Och äcke du en Jungfru så fager och så fin 

5 Det är väl intet att skräpppa med dig 
Ty lyckan är väl större för dig än för mig. 

6 Och hör du Lilla Lind allt medan du kan tala. 
Är ingen Här i werlden som dig nu kan hugswala 

7 1 Morgon komma friare och fria till dig 
1 morgon kommer Timmermän och skåda på mig. 

8 Så hugga de mig till en altarespång. 
Der mången syndig menniska skall hafva sin gång. 

9 Så hugga de mig till ett altareträ 
Der mången syndig menniska skall böja sitt knä.  

10 Det är ingen här i werlden som mig kan göra glad. 
Utan en Hertig Magnus han kysser mina blad 

11 Det är ingen här i Werlden som mig kan göra ro. 
Utan Hertig Magnus han kysser på min rot. 

12 Och Jungfrun satte sig ned på lilla Lindarot 
Så skrifver hon ett bref både hastigt och fort. 

13 Hon fick det brefvet i Björnens ram. 
Bad honom föra det till Hertig Magnus fram. 

14 Hertig Magnus tog brefvet ur Björnens ram. 
Han läste deri; Hans ögon de rann. 

15 Hertig Magnus han sadlar sin gångare grå. 
Så rider han sig åt Rosendegård. 

16 God afton min svärmoder svärmoder from 
Hvar är min fästemö så fager och fin 

17 Hon är döder och begrafven uti Rosenlunden. 
Allt under den gröna Linden. 

18 Hertig Magnus han red sig till Rosendelund. 
Så fick han se den linden i samma stund. 

19 Hertig Magnus han kysser på lilla Lindablad. 
Så blir deraf en Jungfru så lustig och så glad. 
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20 Hertig Magnus han kysser på lilla Lindarot. 
Så blir deraf en Jungfru så hastigt och så fort. 

21 Hertig Magnus han gjorde sin gångare så spak. 
Så sätter han Jungfrun uppå hans bak. 

22 Och när som han kom till sin kära Moders gård 
Och ute för honom hans kära moder står. 

23 Så sade hon till Hertig Magnus altså. 
Hvi förer du din kind så blek och så blå. 

24 Hon må väl vara bleker på kinderna sin 
I går har hon varit en grönan lind. 

25 Hon må väl vara bleker om kinderna sin 
I dag har hon seglat öfver starkan vind. 

26 Hälsa du min styfsyster styfsyster god. 
Bed henne behålla mina röda Gullskrin. 

27 Hälsa du min styfmoder, styfmoder ond. 
I helfvetet i Helfvetet beredes hennes dom. 
— Ingen man min sorg fördrifva kunde. 

Anmärkning 

Efter texten har Wiede skrivit: De verser i denna 
Folkvisa som i N°3. Första Häftet förekomma utan 
förändring, nämnes ej här. Genom strofnr och andra 
markeringar har Wiede angett var F är likalydande 
med denna andra text (E ovan). Str. 7-9, 22-25 är ej 
utskrivna. 1 str. 3, 5, 12, 15, 18, som utskrivits i förkor-
tad form, har det utelämnade ovan kursiverats. Om-
kvädet utskrivet i str. 24, markerat i str. 3, 4, 6, 10, 13, 
16, 17. 

	

1:1 	hon ms han 
1:2 efter raden står Ingen döder och ändrat från 

Hon är döder och 

	

26:1 	min ändrat från din; det andra styfsyster till- 
skrivet över raden 

26:2 har först haft lydelsen 1 himmelen, i himmelen 
beredes henne stol 

G 
KB Vs 4, s. 110. Södermanland. Upptecknad av G. 0. Hylt&i-Cavallius, troligen 1836. En avskrift gjord av 
George Stephens i KB Vs 3:3 nr 155. 

1 Ack om jag vore så vacker som du är 
och jag bure så vackra blader uppå mig som du bär 
— det är ingen sorgen fördrifven. 

2 Och vore det inte bättre för dig än för mig 
i morgon kommer timmerman så hugger han ned 

mig. 

3 Och hörer du Lind hvad jag säger dig 
jag tror du varit folk, du talar så med mig 

4 Ja jag fick mig en styfmor så led, 
hon gjorde mig till Lind hon satte mig här ned 

5 Här bad hon mig vexa här bad hon mig gro 
till dess att Herr Magnus skulle komma och märka 

på min ord 

6 Här bad hon mig vexa och bära gröna blad 
till dess att Herr Magnus skulle komma och märka 

på mitt tal  

7 Herr Magnus han tog den Linden i sin famn 
och häftigt för honom en jungfru upprann 

8 Herr Magnus han sadlar sin Remmare röd 
och fortare red han än små fogelen flög. 

9 Och intet vet jag hvad den käringen är värd 
som ville förgöra ett konungabarn så kär[t] 
— det är ingen sorgen fördrifven. 

Titel: Linden. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 2, 
markerat i str. 3 och 5. 

1:1 	över Ack står Och överstruket 
9:2 	kär[t] textförlust, ms söndrigt 

H 
KB Vs 4, s. 113-114 (text), KB Vs 3:3 nr 266:6 (mel.). Efter torparänkan och backstugusittaren Catrina 
Andersdotter (Halta-Kajsa»), Agunnaryds sn, Småland (f. 1791 i Agunnaryd, d. 1857; Jonsson I, s. 546-547). 
Text upptecknad av okänd person och 1845 insänd till G. 0. Hylt&I-Cavallius. Mel. troligen upptecknad av 
HyltU-Cavallius. En av George Stephens gjord, bearbetad avskrift av texten finns i KB Vs 3:3 nr 266:6. Texten 
efter Stephens' avskrift delvis tryckt i DgF II, s. 667. 
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Wölvost du ek 
	

och völvast du björk 

 

-Så liten en stund 

 

pr 	 
För alltid stör du 	så grön som en lök 

1 Välvast Du Ek och Välfvast Du Björk 
— så liten en stund, — 
för alltid står Du så grön som en lök. 
— Jag talar nu vid mitt sötaste lif om en afton. 

2 Du må icke ve- och väla mig 
för bättre har herren skapat Dig 

3 När Du sitter inne och kläder Din kropp. 
så står jag ute så frusen om topp. 

4 När du sitter inne och kammar Ditt hår 
så står jag ute både Vinter och Vår. 

5 När där kommer friare och friar till Dig 
så kommer där sjönjare och sköjnja mig 

6 Sen hugga de mig så rent om kull, 
sen hugga de mig så träffena tun 

7 Så hugga de mig till kyrkoskrud. 
Där under Viges mång syndiger brud 

8 Sen hugga de mig till en kyrkodörr 
— så liten en stund, — 
Då får jag Glädje för aller min sorg 
— Jag talar nu vid mitt sötaste lif om en afton. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Taktartsbeteckning och regelmässig 
taktindelning saknas. Före me!. står följande överstru- 

ket 	 i 	  

System 1: Före n. 3 och 8 (d 2 ) står korstecken, vilka 
strukits över. 

System 2, n. 1-4 (d 2  c2  h' a'): Ändrade från e2 e2  d2  
C

2 

System 3, n. 2 (h'): Troligen ändrad från f'. 
System 4, n 2 (h l ): Troligen ändrad från c2. 
System 4: Före n. 9 (d2) står c2  överstruket. 

Textanmärkning 

Fön(' texten står: Saga på den tiden allting kunde tala. 
En Ljungfru som talade med en Björk. 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla 
strofer. 
Slutomkvädet: mitt saknas i str. 7 
5:1 	dig ms ev. Dej 
6:2 	tun troligen av Hylttin-Cavallius ändrat till 

tunn (denne har i marginalen skrivit förklaring-
en lagom tunn) 

KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 286-287. Södermanland. Upptecknad av skolläraren C. G. Österberg, Jäders 
sn, troligen under senare delen av 1850-talet. Insänd till Richard Dybeck (Jonsson I, s. 569). 

1 Stolls Jungfrun hon gångar sig åt rosendelund 
	

Der träffa hon en lind i samma stund 
— Den Linden hon växer så väl — 	 — Den Linden hon ståndar så gröna 
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2 Ack! vore jag en Lind så vacker som du 
Så skull' jag bära gull på alla mina blan 

3 Ja vore du en lind ja lika som jag 
1 morgon kommer timmerman och hugger bort mej 

4 Han hugger bort mig till en alltarering 
Der står så många syndefulla själar omkring 

5 Han hugger bort mig till en alltare huf 
Der under så går mång syndfuller brud 

6 Och hörer du lind hvad jag säger dig 
Hvem skapte dig till lind hvem satte dig här ned 

7 Min fader han skaffa mig en stjufmor så led 
Hon skapte mig till lind hon satte mig här ned 

8 Och hörer du lind hvad jag säger dig 
Hvad sade hon för ord när hon satte dig här ned 

9 Hon bad mig växa och bära gröna blan 
Till dess unga Herrtigen af Södermanland han 

skulle mig famnta 

10 Stolls jungfrun hon satte sig i gröna gräset ned 
Så hasteligen hon der skref ett bref 

11 Och Herrtigen han red båd natt och dag 
Till dess han fick den linden famnta 

12 Och Herrtigen han tog den linden i sin famn 
Så hastigt det en skön jungfru framrann 

13 Och herrtigen han tog den jungfrun i sitt knä 
Med femton gullringar han fäste henne med 
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14 Och Herrtigen han far till sin svärmoders gård 
Och ute för honom hans svärmoder står 

15 God dag god dag kär svärmoder min 
Hur står det nu till med kär fästemön min 

16 Er fästemö är döder och lagder på bår 
Der öfver har jag fällt mången sorgefuller tår 

17 Er fästemö är döder och lagder i graf 
Der öfver är jag sorgsen men alldrig är jag glad. 

18 Er fästemö är döder och lagder i mull 
Der öfver så går jag så sorgefull 

19 Och hörer ni kär svärmoder min 
Hvad skall den ha som två vänner skilljer åt 

20 Den skall kokas i tjära och välltas i bly 
Och nu hafver ni fällt domen åt er sjelf 

21 Och hafver jag trott den domen blifvit min 
— Den Linden hon växer så väl —
Så skulle jag fällt en lättare ting 
— Den Linden hon ståndar så gröna 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, mar-
kerade i övriga strofer. 
14:2 	ute ms ev. uti 
21:2 	fällt ms fallt 

J 
Lagus, Nyländska folkvisor 1, 1887, nr 28. Pojo sn, Nyland. Upptecknad av K. Forsblom 1876. Även tryckt som 
FSF V:1 nr 13 b och A. 
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1 »Ack hörer du linde, alt medan du kan tala: 
	

2 »Är det ingen som dig kan hjälpa eller göra bot?» 
Ar det ingen i världen, som dig kan hugsvala?» 	»Nej förutom konung Magnus som kysser på min 
— Men ingen månd min sorg fördrifva kunde. 	 rot. » 
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3 »1 morgon kommer friaren, som friar till dig, 
Och då kommer timbermän, som skådar uppå mig. 

4 Då hugga de mig till ett altareträ, 
Där mången grof syndare skall falla på knä. 

5 Då hugga de mej till en altarespång, 
Där mången grof syndare skall hafva sin gång.» 

6 Sköna jungfrun satte sig bakom ett bord, 
Där skref hon ett bref utaf kärleken stor. 

7 Sköna jungfrun frågade till tjänaren så: 
»Är det ingen af eder, som bref kan framföra?» 

8 Så kom där en fågel, en falk så grå: 
»Jag skall väl föra brefvet till konung Magnus' 

gål.» 

9 Fågeln han flög sig till konung Magnus' gål, 
Och ute för honom konung Magnus där han står. 

10 Konung Magnus tog brefvet ur falkens klor, 
Och så las han därut hvart endaste ord. 

11 Konung Magnus sade till tjänaren så: 
»1 sadlen uppå min gångare grå.» 

12 Och konung Magnus satte sig på gångaren rö; 
Han red nästan fortare än fågelen han flög. 

13 »Ack hörer du nu linde alt medan du står här, 
Med förgyllande blader som du själf på dig bär. 

14 Är det ingen som dig kan hjälpa eller göra bot?» 
»Nej, förutan konung Magnus som kysser på min 

rot. » 

15 Konung Magnus steg strax neder till fot, 
Då kyste han genast den linden på rot. 

16 Konung Magnus tog linden och satte på sitt knä, 
»Nu skall du bli min drottning, förr har du varit 

trä.» 

17 Konung Magnus tog linden och satte på sin arm, 
Gaf henne gullringar och drottninganamn. 
- Men ingen månd min sorg fördrifva kunde. 

Titel: Konung Magnus. 

Textanmärkning 

Omkvädet återgivet efter str. 1, 2, 17. 
2:2 raden slutar utan skiljetecken 

13:2 raden slutar med komma 

K 
Efter Tilda Troberg, Pettu, Finby sn, Åboland (1860-1933; 0. Andersson, Tre fint.-sv. vissångerskor, s. 43-56). 
Ka: FSF VI:1 nr 13a (mel.), IF 64, s. 1-2 (text). Upptecknad 1909 av Otto Andersson (mel.) och vid ungefär 
samma tid av Thyra Forsström (Renqvist) (text). Texten tryckt som FSF VI:1 nr 13B. Kb: IF 53, s. 9-10. Text 
upptecknad av Saga Grönfors 1931. Delvis citerad i FSF V:1, s. 61 n. 1. 
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1 Hör du min linde hvi kan du nu så tala 
Finns det ingen i verlden, som dig kan hugsvala? 
— Nej ingen man min sorg fördrifva kunde 

2 Det finns ingen i verlden, som mig kan hugsvala 
eller göra bot 

Förr än konung Magnus kommer, kysser på min 
rot 

3 I dag kommer friaren och friar till dig 
I morgon kommer timmerman' och skådar uppå 

mig. 

4 Sen likna de mig vid en altarespång 
Där mången grof syndare skall hafva sin gång 

5 Sen likna de mig vid ett altareträ 
Där mången grof syndare skall läggas på knä 

6 Jungfrun hon satte sig neder att skrifva 
Finns det ingen i verlden, som brefvet kan framföra  

SMB 12 

7 Sen var där en fågel, falken så grå 
Jag skall väl föra brefvet till konung Magnus' gård 

8 Hon lade det brefvet i falkens klor 
Sen förde han det på konung Magnus bord 

9 Gåen och sadlen mig gångaren röd 
I dag skall jag frälsa en jungfru af nöd 

10 Och konung Magnus böjde sig neder till jord 
och kysste det trädet allt uppå dess rot 
— Nej ingen man min sorg fördrifva kunde 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga strofer. 
9:1 Gåen ms ev. gåin 

Kb 
Avvikelser från Ka i Kb 

Texten omfattar 8 strofer (str. 3-5 saknas). 
Omkvädet: man: månd 

1:1 	Hör: Och hör 
2:1 	har först haft lydelsen »Finns det ingen i värl- 

den, som dig kan hugsvala eller giva bot»;   
göra: giva 

6:1 	neder att: ned för att 
8:1 	klor: klo 
8:2 konung: kung 
9:1 	mig gångaren: min gångare  

9:2 	af: från 
10:1 Och konung Magnus: Kung Magnus han 
Efter str. 10 har Kb ytterligare en strof: 

Sen tog han det trädet uti sitt sköt. 
och därav upprann en jungfru så skön. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i str. 2; i str. 1 
satt inom anföringstecken. 

9:2 jungfru ms jungfu 
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13 

DE TVÅ SYSTRARNA 
TSB A 38 

A 
Västergötland (»Trakterne kring Kinnekulle och Mösseberg»). Text upptecknad av A. A. Afzelius vid 1810-talets 
början, mel.-upptecknare okänd. Aa: KVHAA Göt. Förb. vissaml., s. 45-46 B. Uppläst på Götiska Förbundets 
stämma 25.2.1812. En renskrift, omfattande de fyra sista stroferna, gjord av Afzelius före publiceringen i GA 
finns i KB Vs 126:8, s. 34. Ab: GA 17. Ac-e: Skillingtryck 1835, 1835, 1887 (=DgFT 95: 1-3; se Jonsson 1, s. 630). 

Aa 
1 Det bodde en Bonde vid Sjöastrand 

- Tungt är mitt lif -
Och två döttrar hade han. 
- Våller mig den tunga 

2 Den äldsta var svart som svartan jord; 
Den yngsta så hvit som klaran Sol. 

3 Systeren talte till Syster så: 
»Kom skola vi ned till sjöastrand gå! 

4 »Och tvättar du dig än natt och dag; 
»Slätt aldrig så blir du så hvit som jag. 

5 Och som de nu stodo på sjöastrand, 
Så stötte den äldsta sin syster på sand. 

6 »Å kära min Syster du hjelp mig i land, 
»Och Dig vill jag gifva mitt röda gullband. 

7 »Ditt röda gullband får jag väl ändå 
»Men aldrig skall du på Guds gröna jord gå 

8 »Å kära min Syster, Du hjelp mig i land! 
»Och Dig vill jag gifva min gullkrona grann. 

9 »Din röda gullkrona får jag väl ändå 
»Men aldrig skall du på Guds gröna jord gå. 

10 »Å kära min Syster du hjelp mig i land! 
»Och Dig vill jag gifva min fästerman. 

11 »Din fästerman får jag väl ändå; 
»Men aldrig skall Du på Guds gröna jord gå 

12 »Hälsa då hem till min fader god; 
»Jag dricker mitt bröllop i klaran flod. 

13 »Och hälsa hem till min Moder hulld, 
»Jag firar mitt bröllop i floden djup. 

14 »Och hälsa hem till min fästerman; 
»Min Brudsäng jag bäddar å hvitan sand 

15 Det bodde en speleman vid den strand, 
Han såg ut på sjön hvar liket det samm. 

16 På stranden skön Jungfrun upp han tar, 
Och gör utaf henne en harpa så rar. 

17 Han tog den Jungfruns snöhvita bröst, 
Den Harpa månd klinga med ljuflig röst. 

18 Så tog han den Jungfruns fingrar små, 
Och gjorde i Harpan skrufvar derå. 

19 Så tog han den Jungfruns gullgula hår, 
Och gjorde harposträngar derå. 

20 Han förde den Harpa till Bondens gård, 
Der brölloppet ståndar med lust och med ståt 

21 Det första slag han på Harpan slog, 
Den Bruden i Brudstol'n satt och log 

22 Det andra slag som på Harpan rann, 
Så klädde de af den Bruden så grann. 

23 Och tredje slag han på Harpan slog 
- Tungt är mitt lif - 
Den Bruden allt uti sin Brudsäng dog 
- Våller mig den tunga 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
1:1 	Sjöastrand ändrat från en strand 

14:2 Min ändrat, troligen från påbörjat jag 
18:1 Jungfruns ms Junfruns 
19:1 Jungfruns ms Jungfrun 
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21:2 	Brudstol'n: Brudstolen 
23:2 raden har först fått samma lydelse som i texten 

ovan men ändrats till Den Bruden hon låg uti 
Brudsängen död 

Ab 

r 	7 r 	P 	 
( 3) 

ar 4 	 Ii 
1t4i 

14  41,  

lir 
4,  

Renskriften: 

Texten omfattar str. 20-23. 
Mellanomkvädet: Tungt str. 20 Ungt 
20:1 Han: Han ändrat från De; Harpa: harpan 

Långsamt ..„...—._ 
2 ......... 	% 

ti 7 	 

7 	 

( 4 ) 

	

som förut 	,... 

	

\ i) 	 

och tvenne dött — ror 

	1_1 
ho — de 	hon. 

1 Det bodde en bonde vid sjöastrand, 
- Ungt är mitt lif - 
Och tvenne döttrar hade han. 
- Våller mig den tunga. 

2 Den äldsta var svart som den svarta jord 
Den yngsta var hvit som den klara Sol. 

3 Och syster talte till syster så: 
Kom, skola vi ned till sjöastrand gå! 
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4 »Och tvättar du dig än natt och dag, 
»Slätt aldrig du blir så hvit som jag. 

5 Och som de nu stodo på sjöastrand, 
Så stötte den äldsta sin syster af sand. 

6 »Och kära min syster! du hjelp mig i land. 
»Och dig vill jag gifva mitt röda gullband. 

7 Ditt röda gullband får jag väl ändå; 
Men aldrig skall du på Guds gröna jord gå: 

8 «Och kära min syster! du hjelp mig i land, 
»Och dig vill jag gifva min gullkrona grann. 

9 Din röda gullkrona får jag väl ändå; 
Men aldrig skall du på Guds gröna jord gå. 

10 »Och kära min syster! du hjelp mig i land, 
»Och dig vill jag gifva min fästeman. 

11 Din fästeman får jag väl ändå; 
Men aldrig skall du på Guds gröna jord gå. 

12 »Helsa då hem till min fader god: 
»Jag dricker mitt bröllop i klaran flod. 

13 »Och helsa hem till min moder: 
»Jag dricker mitt bröllop i floden. 

14 »Och helsa hem till min fästeman: 
»Min brudsäng jag bäddar på hvitan sand. 

15 Det bodde en spelman vid den strand, 
Han såg ut på sjön, hvar liket det samm. 

16 På stranden skön jungfrun upp han tar, 
Och gör utaf henne en harpa så rar. 

Avvikelser från Ab i Ac—e 

Str. 13 saknas i Ae. 
Mellanomkvädet: Tungt är mitt lif cd 
Slutomkvädet: Håll dig wid den unga cd 

1:1 	Det: Der d 
2:1 	svart saknas d; den svarta: swartan cd 
3:2 	sjöastrand: sjöstranden e 
6:1 Och: Ack e 
6:2 	gullband: gulband d, guldband e 
7:1 	gullband: guldband de 
8:1 Och: Ack e 
8:2 	gullkrona: guldkrona e 
9:1 	röda saknas e; gullkrona: guldkrona e 

10:1 	Och: Ack e 

Ac-e 
13:1 
15:1 
16:1 
17:2 
18:1 
19:2 
20:2 
22:2 
23:1 
23:2 

moder: moder skön d 
Det: Der e 
jungfrun: Jungfru cd 
harpa: Harpan 
jungfruns: jungfrus c 
harposträngar: harpesträngar cd 
med ståt: ståt cd 
Så: Då e 
han på harpan slog: som från harpan ljöd e 
brudsängen: brudsäng c-d 

17 Han tog den jungfruns snöhvita bröst, 
Den harpa månd klinga med ljuflig röst. 

18 Så tog han den jungfruns fingrar små, 
Och gjorde i harpan skrufvar derå. 

19 Han tog den jungfruns gullgula hår, 
Och gjorde harposträngar derå. 

20 Så förde han harpan till brudens gård. 
Der brölloppet ståndar med lust och med ståt. 

21 Det första slag han på harpan slog, 
Den bruden hon satt uti brudstol och log. 

22 Det andra slag som på harpan rann: 
Så klädde de af den bruden så grann. 

23 Och tredje slag han på harpan slog: 
— Ungt är mitt lif — 
Den bruden hon låg uti brudsängen död. 
— Våller mig den tunga. 

Titel: Den underbara Harpan. 

Textanmärkning 

Ur Afzelius' ingress: Denna Folkvisa är upptecknad i 
Vestergötland och förekommer i flere landsorter under 
åtskilliga förändringar. Fotnot: Omqv äd e t i denna 
visa är underkastadt många förändringar. Mest 
sjunges: Tungt är mitt lif och Håll dig vid 
den unga. 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla 
strofer. 
14:2 	bäddar tr. äddar 

Anmärkning 

Titel: Den underbara Harpan. Omkvädena återgivna i 
alla strofer i cd, saknas helt i e. 
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B 
Västergötland. Upptecknad på 1810-talet. Ba: KB Vs 126:3, s. 128-130. Bb: GA bd III, s. 21 (str. 1). Citerad vid 
GA 69. 

Ba 
1 Det var en kung i Englan 

— tungt är mit lif —
två Döttrar hadde Han 
— Våller mig den tunga 

2 Den äldsta var svart som den svarta jord 
Den yngsta var vit som Solen var klar 

3 Syster sade till Syster så 
Kom skola vi till sjöstrand gå 

4 Om Du dig tvätta båd natt och dag 
Så blifver Du allri så viter som jag 

5 Och när som de kommo till sjöastrand 
Den yngsta hon kasta sig först i och sam 

6 Och när som De kommo lengre i strand 
Den äldsta hon stötte den yngsta i sand 

7 Och kära min Syster hjälp mig i Land 
Dig vill jag gifva mit röda guld band 

8 Ditt röda guldband får jag väl ändå 
Men allri skall Du på Guds gröna jord gå 

9 Och kära min Syster hjälp mig i Land 
Dig vill jag gifva mit röda Guldskrin 

10 Ditt röda Guldskrin får jag väl ändå 
Men allri skall Du på Guds gröna jord gå. 

11 Och kära min Syster hjälp mig i land 
Och dig vill jag gifva min röda Guld krona 

12 Din röda Guldkrona får jag väl ändå 
Men allri skall Du på Guds gröna jord gå 

13 Å kära min Syster hjälp mig i Land 
Dig vill jag gifva min Fästeman 

14 Din fästeman får jag väl ändå 
Men allri skall Du på Guds gröna jord gå 

15 Så kom det ett skepp dit seglandes fram 
Så fingo de se huru liket det sam 

16 De togo den jungfrun som hon var 
Och gjorde av henne en harpa rar 

17 De togo den jungfruns fingrar små 
Och gjorde däraf skrufvar å 

18 De togo den jungfruns guldgula hår 
Och gjorde däraf strängar å 

19 De togo den jungfruns snövita bröst 
Och gjorde däraf god harpo röst 

20 Den harpan hon kom alt till konungens gård 

21 första slaget på harpan ran 
Min Syster hon hafver mit röda guldband 

22 Och hör huru spelet säga kan 
Det säger Du har hennes röda guldband 

23 Andra slaget på harpan ran 
min syster hon hafver mit röda guldskrin 

24 hör du hvad spelet säga må 
Det säger du har hennes röda guldskrin 

25 tredje slaget på harpan ran 
Min. syster hon hafver min röda guldkrona 

26 Hör Du hvad spelet säga må 
Det säger Du har hennes röda guldkrona 

27 fjerde slaget på Harpan ran 
Min Syster tog från mig min Fästeman 

28 Hör [Du] hvad spelet säga kan 
— tungt är mit lif — 
Det säger du har hennes Fästeman 
— Våller mig den tunga 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädena utskrivna endast i str. 
1. 

Före str. 22 står: fasteman sade till systren eller 
dåvarande bruden. Efter str. 28: Systern som då var 
brud måste bekänna och blef till straff bränd 
6:2 Den ändrat från Så 

12:2 gröna ms grona 
13:1 Å ändrat från Och 
16:2, 17:2, 18:2, 19:2 gjorde ms gorde 
28:1 	[Du] ms Du överstruket och över raden står 

huru överstruket 
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Bb 
Avvikelser från Ba i Bb 

Slutomkvädet: Håll dig vid den unga. 
1:1 	var: bodde; Englan: Engeland 

c 
KB Vs 2:1, s. 473-475 (text), KB S 163 (Drake) nr 6 (mel.). Östergötland eller Småland. Textutskrift gjord av 
Augusta Fredrika von Hartmansdorff, mel. troligen upptecknad av C. V. Westerling 1811 (Jonsson I, s. 348-351). 
Tryckt som SF 99. 
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2 Dät kom då Friare till Grefvens gård 
Han friade till den Yngsta 

3 Dät är så Bruklit uppå vårt land 
Den älsta hon gifves altid först Man 

4 Och får jag ej den jag vill ha 
så Reser jag harmsen hän i dag 

5 Och ni skall få den ni vill ha 
Men intet resa i harmen i dag 

6 Den älsta hon talte till den yngsta så 
Och hviljom vi neder åt tvättesten gå 

7 Och hvad skall vi åt Tvättesten 
Wi hafva ju inga kläder oren 

8 Och vi skall tvätta oss skälfva Hvit 
Så blifva vi hvarannan lik 

9 Och om du tvättar dig både natt och dag 
Så blir du aldri så hvit som jag 

10 Den yngsta gick förut med utslagit hår 
Den älsta gick efter med tu falska råd 

11 Den yngsta gick förut uppå bron 
Den älsta hon stötte henne ned i ån 

12 Och kära min syster du gälp mig i land 
Dig vill jag gifva mina Röda guldband 

13 Dina Röda guldband dem får jag väl ändå 
Du får väl simma för Böljorna blå 

14 Och kära min Syster gälp upp mig igän 
Dig vill jag gifva mina Guldringar 5 

15 Dina 5 guldringar får jag väl ändå 
Du får väl simma för Böljorna blå 

16 Och kära min syster du gälp mig af nöd 
Och dig vill jag gifva min Guldkrona Röd 

17 Och skulle jag gälpa dig i land 
Så skall du gifva mig din Fästeman 

18 Och gälpa då Gud som gälpa kan 
Men aldri får du min kära Fästeman 

19 Den älsta hon gick hem från å 
Din syster hon gick ju med dig härifrå 

20 Min Syster hon vart så underlig 
Hon ville intet gå hem med mig 

21 Straxt efter kom en ärlig man 
Så fick han se hvar jumfrun sam 

22 Så förde han henne hem i sitt hus 
Henne värmde och skötte till dager var jus 

23 När jumfrun hvart bättre och fick sitt mål 
Så ville hon hem till sin Faders gål 

24 Och Mannen han spände för gångar[en] grå 
Och lyfte så sagta jumfrun därpå 

25 Och när som hon kom till sin faders gå[rd] 
Hennes fader han skälf ute för henne stå[r] 

26 Hvi är du så bleker vi är du så Blå 
Hvi ville du intet med din syster hemgå 

27 Min Fader min fader dät var intet så 
Min syster hon stötte mig neder i å 

28 Och tacka må vi denna ärliga man 
Ty han var den som halp mig i land 

29 Honom bör vi tacka för jag fick lif 
Eljest hadde ni aldri mig fådt si 

30 Och fadren han ledde sin Dotter in 
Den älsta hon blekna så hastit på kin 

31 Och Modren hon både gret och log 
Och Fästeman henne i famnen tog 

32 Och fadren han talte till dän älsta så 
Din boning skall blifva dät tornet Blå 

33 Du är en skamfläck för vårt land 
För dig så fasar hvar ärlig man 

34 Den yngsta hon bad för sin syster ändå 
Nej — laster jag aldri lida må 

35 De lagade till Bröllop så fort de hann 
Dit bjöds så mången Riddersman 

36 De satte den Bruden i Röda guldkarm 
Så reste de till kyrkan den vägen fram 

37 De ledde den Bruden i Brudehus 
Och tärnor och jumfrur bar för henne Lius 

38 De satte den Bruden i Brudebänk 
Och härrar och Riddare bar för henne skänk 

39 De ledde den Bruden ur Brudehus 
— Med Rosor och ideliga Blommor —
Och fruer och jumfrur bar för henne jus 
— 1 glädjens nu at han är kommen 

Melodianmärkning 

T. (2) undre systemet: F r  
Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 39, markerade i 
övriga strofer. 
Mellanomkvädet: ideliga str. 39 jddeliga 
Slutomkvädet: är str. 39 var 
14:1 gälp upp ms gålpupp 
20:2 	intet ms entet 
24-25 bokstäver förlorade när ms bundits in 
27:2 Min ms snarast Men 
39:2 jus ms ev. gjus 
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D 
Efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, Östergötland (f. 1772 i Nykils sn, Östergötland, d. 1818 i Slaka; 
Jonsson 1, s. 386-391). Upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1810-1813. Da: KB Vs 2:3, s. 38-40. Db: 
GA bd III, s. 21 (str. 1). Citerad vid GA 69. 

Da 
1 Å Systrer å Systrer de lade råd 

- Ungt är mitt lif - 
Kom vetom vi åt sjögestrand gå 
- Våller I mig den tungan. 

2 Den yngsta var hviter som en Sol 
Den äldste var svarter som Guds heliga jord 

3 Å om vi oss tvätte så hvite 
Men aldrig blifver vi så like 

4 Den yngsta geck föråt med utslaget hår 
Den äldste geck efter med till falske råd 

5 När som de kommo till sjögestrand 
Då sköt den äldste den yngsta från strand 

6 Å käre min Syster du hjelp mig ur nöd 
Å dig vill jag gifve min Gullkrona röd 

7 Din gullkrona röd den passar jag ej på 
Men aldrig skall du på Guds gröna jord gå 

8 Å käre min Syster du hjelp mej i land 
Dig vill jag gifva mitt röda gullband 

9 Å käre min Syster hjelper du mig än 
Dig vill jag gifva mina gullringar fem 

10 Å Söte min Syster du hjelp mej i land 
Dig vill jag gifva min unge fästeman 

11 Din unge fästeman den kan jag väl få 
Men aldrig skall du på Guds gröna jord gå 

12 Å far nu väl min fader 
Jag dricker mitt bröllopp i hafvet. 

13 Å far nu väl min Moder 
jag dricker mitt bröllopp i flodan 

14 Å far nu väl min Broder 
--- 

15 Å far nu väl min Syster 
Jag dricker nu mer än mig lyster 

16 De Fiskare de fiske i natten blå 
Så hitto de Jungfrun i böljan blå 

17 De togo henne i snöhvitan kropp 
De togo henne ur böljan opp 

18 De togo hennes snöhvita bröst 
Der af gjorde de en harpo-röst 

19 De togo hennes gullgula hår 
De gjorde strängar derutaf 

20 Det första slaget på Gullharpan klang 
Så sad' hon, hvad Jungfrun hade bett 

21 Det andra slaget på Gullharpan sang 
- Ungt är mitt lif - 
Min Syster är förbannad 
- Våller I mig den tungan. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkviidena utskrivna i str. 1 och 
21, markerade i övriga strofer. Fem streckade rader 
efter str. 21. 
4:2 	till sic 

Db 
1 Och Systern lade med Systern råd, 

- Ungt är mitt lif. - 
Kom skola vi till sjöastranden gå. 
- Vållen J mig den tunga. 
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E 
KB Vs 2:1, s. 619-622. Utskrift gjord av Per Adam Reuterswärd (1786-1861). Möjligen upptecknad av denne i 
Östergötland på 1810-talet (Jonsson 1, s. 357). 

1 Det bodde en Skeppare jemte den å, 
- Danemark ligger så vida, - 
Han hade ej mer än döttrarna två, 
- De roder i sjön med dess åror. 

2 Den yngsta var hviter liksom en snö 
Den äldsta var svart som Guds heliga jord, 

3 Den äldsta sade till den yngsta så: 
Kom skall vi gå ner till Sjögare å, 
Å tvätta oss båda hvita. 

4 Ja om Du vill tvätta dig både natt och dag, 
Så blifver du aldrig så hviter som jag 

5 Den yngsta gick före med utslaget hår, 
Den äldsta gick efter med tu falska råd 

6 Den yngsta satte sig uppå en sten, 
Den äldsta sköt henne i hafsens djup, 

7 Å kära du min syster du hjelp mig i land, 
Däj vill jag gifva mitt röda gullband. 

8 Ditt röda gullband det kan jag väl få, 
Men aldrig skall Du på gröna jorden gå. 

9 Å kära Du min Syster, du hjelp mig i land, 
Däj vill jag gifva mitt dronningenamn 

10 Ditt dronningenamn det kan jag väl få. 
Men aldrig skall du på gröna jorden gå. 

11 Å kära du min syster du hjelp mig i land, 
Däj vill jag gifva min lille fästeman 

12 Din lille fästeman den tänker jag mig att få 
Men aldrig skall du på gröna jorden gå, 

13 Der kommo några Spelemänner jemte den strand, 
Och fingo de se hvar lilla liket flöt i land. 

14 De togo af henne snöhvita bröst 
Deraf gjorde de sig en Gullharperöst, 

15 De togo af henne svartbruna hår, 
Dem gjorde de sig små spelesträngar å, 

16 De togo af henne fingrarne små, 
Dem gjorde de sig små spelesträngar å, 

17 Första slaget de på Gullharpan slog 
Den Bruden i bänken båd skratta och log, 

18 Andra slaget på Gullharpan let, 
Den Bruden i bänken båd snyfta och gret 

19 Å kära mina Spelemänner spela inte så. 
De låter så likt min lilla systers gråt, 

20 Å hafven I förlorat Er syster så, 
Å aldrig vill jag i Brudsäng med Er gå, 

21 De klädde af henne från tå och till topp, 
- Danemark ligger så vida, -
Så brände de henne aldeles opp 
- De roder i sjön med dess åror. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 21, markerade i 
övriga strofer (dock har i str. 3 slutomkvädesmarke-
ringen strukits; i str. 17 saknas mellanomkvädet). 
2:1 	snö understruket 
2:2 jord understruket 
3:3 raden placerad som ett omkväde, understruken 
6:1 	sten understruket 
6:2 	sköt henne i hafsens står över struket satte sig 

uppå en s; djup understruket 
13:2 Och fingo de se ändrat från Och de fingo se, 

genom tillägg över raden ges alternativet De 
fingo här se; lilla understruket 

17:1 	de understruket 
20:1 före förlorat står troligen förlåter överstruket 

F 
Uppland. Upptecknad på 1810-talet. Fa: KB Vs 126:3, s. 20-21. Utskrift gjord delvis av A. A. Afzelius (str. 1-3). 
Fb: GA bd III, s. 21 (str. 1 och 15). Citerade vid GA 69. 

Fa 
1 Systeren talte till Syster sin: 

	
Kom skola vi gå till tvättesten. 

- Nu är sommaren kommen - 	 - Allt medan du reder och spinner. 
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Andantino 2 on: 

Och Syster talte 	till 	Syster 	sin: 

1 

tu tti 4 

r 	r 
—Nu dr sommaren 

, 	 
— Nu ör sommaren 

kommen — 

# • 
"«. 

 

kommen 

	A 

SMB 13 

2 Och hvad skall jag till tvättesten 
Jag hafver inga kläder oren? 

3 När de kommo till tvättesten 
Då stötte den äldsta sin Syster i sjön. 

4 Systeren räckte upp sin snöhvita hand: 
Kära min syster, hjelp mig i land. 

5 Kära min syster frälsa mitt lif 
Dig vill jag gifva mitt röda gullskrin. 

6 Aldrig frälsar jag ditt lif 
Men likväl får jag ditt röda guldskrin. 

7 Kära min syster hjelp mig på land 
Dig vill jag gifva min unga fästman. 

8 Aldrig hjelper jag dig på land; 
Men likväl får jag din unga Fästman. 

9 Necken tog Jungfruns hela kropp 
Den gjorde han sig en guldharpa af. 

10 Necken tog Jungfruns armar små 
Dem gjorde han sig spelstråkar utaf. 

Avvikelser från Fa i Fb 

15:1 	Sönda'n: Söndagen; hon: Bruden 
15:2 	så saknas; helfvets: helvetes  

11 Necken tog Jungfruns hvitgula hår, 
Dem gjorde han sig spelsträngar utaf. 

12 Necken tog harpan under sin arm, 
Så gångar han sig till brölloppsgård fram. 

13 Första slaget på gullharpan klang, 
Så satt bruden vid bordet och sang. 

14 Andra slaget på gullharpan lät, 
Då satt bruden vid bordet och gret. 

15 Om Sönda'n satt hon med gullkronan röd, 
— Nu är sommaren kommen — 
Om Måndan så låg hon i helfvets glöd. 
— Allt medan du reder och spinner. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 
1. Str. 6 skriven efter str. 7, dess rätta plats dock 
markerad. 

	

1:1 	Systeren ändrat från Systern 

	

4:2 	i ändrat från uti 

	

14:2 	satt ändrat från satte 

Fb 
Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i båda stro-
ferna. 

G 
Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 28. Upptecknad på 1810-talet, troligen i Uppland (jfr Jonsson 
1, s. 832). 
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solo 
	

6 

p r 	 
Kom skola vi gå 	till 	tvdt -te- sten ? 

r 	 Yr 	 r 

tutti 
	

e 

— Allt medan du re-der och 	spin - ner. 

1 Och Syster talte till Syster sin: 
- Nu är sommaren kommen -
Kom skola vi gå till tvättesten? 
- Allt medan du reder och spinner. 

Titel: De två Systrarne. 

H 
Finland. Upptecknad på 1810-talet, möjligen av A. A. Afzelius (jfr Jonsson 1, s. 449). Ha: GA bd III, s. 22. Hb: 
Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 28. 

Ha 
1 Det bodde en Konung så långt uppå ö, 	 Han hade två döttrar och begge voro mö'r. 

- Ty Dannemark ligger så vida. - 	 - De rodde uti sjön med de åror. 

Hb 

9' 1 
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— Ty 
	

Don -ne -mark ligger så 	vi- do — 

Plr 	1) 
Han ha - de två döttrar, och beg-ge voro 	mö'r. 

solo 
I I 

A 	i 	I r 	 

tu tri 14 

TEXT 

Text = Ha. 

Titel: De två Systrarne. 

rodde 	u — ti sjön med de 	a - ror. 

Efter kaptenskan Anna Ehrenström f. Gråberg (f. 1786 i Hemse sn, Gotland, d. 1857 i Stockholm; Jonsson 1, s. 
550-552). la: KB Vs 2:1, s. 49-51. Text upptecknad under tiden 1820-1837. Utskrift av okänd hand. Ib: KB Vs 
3:3 nr 162 A. Upptecknad av G. 0. HyltU-Cavallius i Stockholm 1842. 

Ia 
1 Två systrar de gingo neder till strand 

att hemta der vatten på snöhvitan sand, 
- Du ädela ros, du ädela rosens blomma. 

2 Och kära min syster gå ut på den sten, 
och hemta mig vatten så klart och så rent. 

3 Systern ut på stenen månde gå 
hennes syster sköt henne i böljan den blå. 

4 Och kära min syster, du hjelp mig på den sten 
så skall du få mitt röda guldskrin. 

5 Ditt röda guldskrin kan jag väl få, 
men du skall flyta på böljan den blå. 

6 Och kära min syster du hjelp mig nu i land, 
så skall du få mitt röda guldband. 

7 Ditt röda guldband kan jag väl få, 
men du skall flyta på böljan den blå. 

8 Och kära min syster du hjelp mig nu i land 
så skall du få min fästeman. 
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9 Din fästeman kan jag väl få, 
men du skall flyta på böljan den blå. 

10 två spelmän gingo neder till strand, 
så kom en jungfru flytande till land. 

11 De togo den jungfruns hufvudskål 
de gjorde de fiolakarpar utaf. 

12 De togo den jungfruns fingrar små, 
de gjorde fiolanycklar utaf. 

13 De togo den jungfruns armar små, 
de gjorde de fiolastråke utaf. 

14 De togo den jungfruns hufvudhår 
och gjorde fiolasträngar utaf. 

15 och spelmänner gingo opp till den by 
der stod ett bröllop så fagert och ny. 

16 Sade strängen den förste 
bruden hon är min syster. 

17 Sade strängen den andra, 
bruttöfverskan hon är min granne. 

18 Sade strängen den tredje. 
bruden var den mig förledde. 

SMB 13 

19 Sade strängen den fjerde, 
brudgummen mig först begärde. 

20 De togo den fiol och slogo mot en sten 
strax rant opp en jungfru så fager och ren. 

21 Och brudgummen tog den rätta i famn, 
och gaf henne alla de älskliga namn. 

22 Jag svär dig inför den alsvåldige Gud, 
att du är den som jag valt till min brud. 
— Du ädela ros, du ädela rosens blomma. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
22, markerade i str. 2-9, 11, 12, 16, 18-21. 

	

1:1 	gingo otydligt, snarast ginga 

	

10:1 	två otydligt p.g.a. ändring, förtydligat (2) i 
marginalen 

	

14:1 	hufvudhår ms (hufvud)hår 
14:2 och gjorde ändrat från de gjorde de 
/5:2 ny ändrat från nytt 

	

17:2 	efter bruttöfverskan står (den som klär bruden) 
19:2 före mig står var den överstruket 

Ib 

Två systrar 	gingo 
	

neder till strand •/-* 

att hemta der vatten 

r 	cc 	 

på snöhvitan sand. 

r p r  	1 
— Du 	ddela ros. 

1 /:Två systrar gingo neder till strand:/ 
Att hämta der vatten på snö-hvitan sand, 
— Du ädela ros: 

Du ädela rosens blomma. 

2 Den ena systern ut på stenen månd gå. 
Hennes syster sköt henne i böljan den blå. 

3 Och kära min syster hjelp mig på den sten, 
Så skall du få mitt röda gull-skrin. 

Du tidela rosens blomma. 

4 Ditt röda gullskrin kan jag väl få. 
men du skall flyta på böljan den blå. 

5 Och kära min syster hjelp mig i land 
så skall du få mitt röda gull-band. 

6 Ditt röda gullband kan jag väl få, 
men du skall ligga i böljan blå. 

7 Och kära min syster hjelp mig i land, 
Så skall du få min fästeman. 
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8 Din fästeman kan jag väl få; 
men du skall flyta på böljan den blå. 

9 Twå spelmänner gingo ned till en strand 
Fick de se en jungfru kom flytandes i land. 

10 De togo den jungfruns hufvud-skål 
Der gjorde de fiole-karpor utaf. 

11 De togo den jungfruns fingrar små, 
der gjorde de fiole-nycklar utaf. 

12 De togo den jungfruns armar små 
der gjorde de fiola-stråke utaf. 

13 Och sedan så togo de jungfruns hår, 
Der gjorde de fiola-strängar utaf. 

14 De spel-männer gingo opp i en by. 
der stod ett bröllopp fagert och nytt. 

15 Sade strängen den första: 
Bruden hon är min syster. 

16 Sade strängen den andra: 
Brudt-öfverskan är min granne. 

17 Sade strängen den tredje: 
Bruden med svek mig förledde. 

18 Sade strängen den fjärde: 
Brudgummen först mig begärde. 

19 /:De togo den fiol, slogo mot en sten:/ 
Straxt rannt opp en jungfru så fager och så ren. 
— Du ädela ros: 

Du ädela rosens blomma. 

Titel: De twå systrarne. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas (början av notsystemet bortklippt). 
System 2, n. 5 (c 2 ): Sannolikt tillskriven senare. 
System 3, n. 9 (f 2 ): Otydlig, möjligen ändrad från g2 . 
System 3, n. 10 (e2): Sannolikt ändrad från f2 , över 

noten står bokstaven e. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 19. Repristecken efter 
rad 1 i str. 1 och 19. 

2:1 Den ena står över struket Och 
2:2 Hennes står över struket Och 
4:2 böljan ms boljan 
7:2 före min står mitt överstruket 

13:1 	Och sedan så står över struket De; de ms den 
17:2 förledde ändrat från ledde 

J 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 38-38 B. Västergötland. Möjligen upptecknad av prästmannen Daniel Danelius, 
i så fall troligen vid 1830-talets mitt (Jonsson I, s. 567-568). 

1 Det bodde en bonde wid sjöastrand 
— Ungt är mitt lif — 
Och tvenne döttrar hade han 
— Wåller mig den tunga. 

2 Den yngsta war hvit som den skönaste sol, 
Den andra var svart som den svartaste jord 

3 Den äldsta hon talte till systern så skön 
Will du så gå wi och bada oss i sjön 

4 Den yngsta gick före visste intet ondt af 
Den äldsta gick efter önska systern i graf 

5 Den yngsta hon satt' sig på tufvan så grön, 
Den äldsta hon pötte den ljufva i sjön 

6 Ack kära min syster hjelp mig nu till land, 
Dig will jag gifwa mitt hwita halsband. 

7 Ditt hvita halsband, det får jag nog ändå 
Men aldrig skall du mer på jorden gå 

8 Ack kära min syster hjelp mig utur nöd, 
Dig will jag gifwa min guldkrona röd. 

9 Din röda guldkrona får jag nog ändå 
Men aldrig skall du mer på jorden få gå 

10 Ack kära min syster hjelp mig i land, 
Dig will jag gifwa min kär fästeman. 

11 Din fästeman får jag helt säkert ändå 
Men aldrig skall du mer på jorden få gå 

12 Så kom der ett skepp från Engeland 
Så drogo de sjömän det liket i land 

13 Så togo de hennes skönt snöhvita kropp 
Och gjorde derutaf en spelestock. 

14 Sen togo de hennes fingrar så små 
Och gjorde de skönsta låtpipor utå 

15 Sen togo de hennes det fagra guldhår, 
Och gjorde spelsträngar, som ljufliga går 

16 Så foro de dit som det brölloppet stod 
Begärde få spela på harpan så god 

17 Den första ton som utur harpan rann 
Min syster hon hafver mitt hvita halsband 
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18 Den andra ton som utur harpan ljöd 
Min syster hon hafver min guldkrona röd 

19 Den tredje ton som utur harpan rann 
Min syster hon hafver min fästeman 

20 Brudgummen han säger till bruden då 
Hvad är det den harpan säga må 

21 Bruden hon talar brudgummen till 
Får icke hön säga hur helst hon vill 

22 Brudgummen tar bruden i högra hand 
Och sen spassera de gatan fram 

23 Brudgummen tar bruden i wenstra hand 
— Ungt är mitt lif — 
Och kastar henne i röda eldbran 
— Wåller mig den tunga. 

Titel: Den underbara Harpan. 

SMB 13 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
23, markerade i str. 2. 

	

5:2 	efter pötte står (skuffa'), i marginalen förklarat 
(provincialism) 

	

14:1 	över hennes fingrar står fingrarne 

	

15:2 	går ms gå(r) 

	

16:1 	de ms det 

	

18:1 	ljöd ändrat från rann 
23:1 Brudgummen ms Brudgumen 

K 
KB Vs 3:3 nr 162 B. Upptecknad av G. 0. Hylt6i-Cavallius, troligen 1836 eller 1843 i Södermanland (jfr Jonsson 
1, s. 544). Renskrift gjord av George Stephens. 

1 Det bodde en torpare vid en å, 
— Hörde jag en liten fogel sjunga; —
Han hade de rara döttrarne två. 
— Jag hörde de löfven grön springa. 

2 Den yngste hon var både fager och hvit, 
Att sjelfva konungen friade dit. 

3 Den äldste sade till systern så: 
»Kom skola vi till tvättestenen gå.» 

4 Och när som de till tvättestenen kom, 
Så skjöt den äldste den yngste i ån. 

5 »Ack, kära min syster, hjelp mig uppå ö, 
Dig vill jag gifva min guldkrona röd.» 

6 »Nog får jag din guldkrona röd, 
Men aldrig hjelper jag dig uppå ö.» 

7 »Kära min syster, hjelp mig uppå bro, 
Dig vill jag gifva mina röda guldskor.» 

8 »Och nog får jag dina röda guldskor, 
Men aldrig hjelper jag dig uppå bro.» 

9 »Kära min syster, hjelp mig uppå land, 
Dig vill jag gifva min fästeman.» 

10 »Nog får jag din fästeman, 
Men aldrig hjelper jag dig uppå land.» 

11 Der sutto två fiskare i en båt, 
De fingo se hvar liket det låg. 

12 Och kroppen gjorde de en Harpa utaf, 
Och benen gjorde de stråkar utaf. 

13 Och håret snodde de strängar utaf, 
Och fingrarne gjorde de skrufvor utaf. 

14 Och första slaget de på Harpan slog, 
Så satt bruden på bänken och log. 

15 Och andra slaget som på Harpan lät, 
Så satt bruden på bänken och grät. 

16 »Här sitter du med din guldkrona röd, 
— Hörde jag en liten fogel sjunga; — 
1 morgon skall du ligga i helvetets glöd.» 
— Jag hörde de löfven grön springa. 

Titel: Den Underbara Harpan. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, 2, 16, mellanomkvädet 
dessutom markerat i str. 3. 
15:1 	lät står över struket de slog 
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L 
Efter båtsmanshustrun Anna Qvarsbom f. Ericsdotter, Ö. Husby sn, Östergötland (f. 1774 i Ö. Husby, d.. 1847; 
Ling, s. 43). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. La: KVHAA Wiede ks 113. Ytterligare två utskrifter 
finns: KVHAA Wiede hs 105 och MM Wiede nr 113. Lb: KVHAA Wiede hs 105 (variant till huvudtexten hs 105). 

La 
2 

Och systren hon talte 	till systeren så 

3 

- Tungt dr mitt lif - 

5 

k  

Kom viljom 

 

;r 	 

    

     

     

     

vi gånga åt sjögestrand 

  

1 h 	17  

 

 

 

- Vi 
	vorom twå jungfrudeg bå — da 

1 Och systren talte till systren så: 
— Tungt är mitt lif! — 
Kom Viljom vi gånga åt sjögestrand, 
— Vi worom twå jungfruder båda. 

2 Kom låtom oss twätta vårt hvitgula hår, 
Så skola vi båda bli bruder i år, 

3 Den yngsta hon satte sig på en sten, 
Den älsta sköt henne midt uti, 

4 Och kära min syster du hjelp mig i land, 
Och dig vill jag gifva mitt röda gullband, 

5 Ditt röda gullband får jag väl ändå 
Men aldrig skall du på Guds gröna jord gå 

6 Och kära min syster du hjelp mig i land 
Och dig vill jag gifva min gullkrona 

7 Din röda gullkrona får jag väl ändå 
Men aldrig skall du på Guds gröna jord gå 

8 Och kära min syster du hjelp mig i land 
Och dig vill jag gifva min fästeman 

9 Din fästeman får jag väl ändå 
Men aldrig skall du på Guds gröna jord gå 

10 Och hälsa nu hem till min fader så god 
Och säg att jag ligger i klaraste flod 

11 Och hälsa nu hem till min moder 
Och säg att jag ligger i floden 

12 Och hälsa nu hem till min fästeman 
Och säg att jag ligger vid sjögestrand 

13 Så kommo twå skärkar ro'ndes 
De togo den jungfrun ur floden 

14 Det första taget de på harpan tog 
Då satt den unga bruden uti bänken och log 

15 Det andra taget de på harpan lät 
Då satt den unga bruden uti bänken och gret. 

16 Det tredje taget de på harpan klang 
— Tungt är mitt lif! — 
Och brudgummen han var min fästeman 
— Vi worom twå jungfrudeg båda. 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

T.1:11=1 

11'117 	 I 1  systerensysteren s år  
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J n J 
Det Bingo ett por systrar till 

	
sjöstranden ner 

116 	 
d f  

2 

   

J. 	J1J 
kallt kallt vidder ifrån 	sjön; -- 

4 

- blåser 

SMB 13 

T. 7: j. 	MM 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. Str. 12 och 13 är 
omkastade, rätt ordningsfäljd ,framgår av strofer. 

2:1 	alver låtom oss står viljom vi 
2.2 båda MS båda 

14:1 	taget tillskrivet giver raden 

15:1 	,före lät står tog överstruket 

övriga utskrif ter: 

Mellan .s- tr. 13 och 14 är plats lämnadfär ytterligare en 
.strof som markerats ined strof nr (14) och punkter. 

	

1:1 	talte: hon talte MM; det andra sysiren: sys- 
teren 

	

2:1 	låtom oss: viljom vi 

	

2:2 	skola: skolom 

	

3:1 	på: uppå hs 

	

6:/ 	i land: i land 'ned ur nöd som alternativ hs 

	

6:2 	gullkrona: gullkrona grann med röd som alter- 

nativ till grann hs 

	

/2:2 	vid: på med vid som alternativ hs 

	

13:1 	kommo: kummo; skärkar: skärkahlar); ro'n- 
des: roandes 

	

/5:2 	gret: grät 

	

16:1 	klang: ljöd hs 

	

/6:2 	Då satt den unga bruden uti bänken död. hs 

Lb 
14 Det första taget de på harpan tog: 

— Tungt är mitt lif — 
»Jag stöttes uti den stridaste flod» 
— Wi worom twå jungfruder båda 

15 Det andra taget de på harpan lät 
— Tungt är mitt lif — 
»Och bruden hon war min syster!» 
— Wi worom twå jungfruder båda. 

16 Det tredje taget de harpan ljöd 
— Tungt är mitt lif — 
»Och brudgummen han var min fästeman» 
— Wi worom twå jungfruder båda.  

Anmärkning 

Stroferna har nr 15-17 p. g. a. att en strof med nr /4 
markerats i huvudtexten hs 105 (jfr ovan under La, 
Övriga utskrifter). Texten står efter huvudtexten h,s.  105 
i en Anmärkning, som inleds med orden: Visan är en 
oredig och fragmentarisk tradition om den underbara 
harpan. Sångaren, osäker om de trenne sista versarna, 
sjöng dem äfven sålunda: Efter texten står: Den förra 
redaktionen synes vara lånad från en annan wisa, nem-
ligen den om harpans magi. 

M 
KVHAA Wiede ks 357. Aska hd, Östergötland. Upptecknad och utskriven av A. F. Sonckn vid 1800-talets mitt. 
En av L. Chr. Wiede gjord utskrift av mel. med underlagd strof av ovisst ursprung finns i KVHAA Wiede Div.-
saml. 1, opag. (textstrofen även i separat utskrift). 

6 

  

r 	 

   

  

F 	 

  

    

    

    

den yngsta gick före 	med utslaget 
	

har 
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- blåser 	kallt kallt vtider ifrån 	sjön. 

1 Och gingo ett par systrar till sjöstranden ner 
- Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön -
Den yngsta gick före med utslaget hår. 
- Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön 

Melodianmärkning 

Mel. har ursprungligen haft följande taktindelning: 
Det / gingo ett par / systrar till / etc. Vartannat takt-
streck har sedan raderats bort. 

T. 4: j A sannolikt ändrat från J 7 

T. 6, n. 5: Otydlig, möjligen el l  . 

T. 7, n. 4: Under noten står bokstaven a, vilken änd-
rats från f. 

T. 8: j et sannolikt ändrat från J 7 

Textanmärkning 

Wiedes utskrifter: 

De togo hennes snöhvita kropp 
- Blåser kallt kallt väder ifrån sjön 
Och deraf så gjorde de en harpostock 
- Blåser kallt kallt wäder ifrån sjön 

N 
Efter skräddaren Johan Erik Öberg, Strängnäs, Södermanland (f. 1804 i Strängnäs lf, d. 1857 i Strängnäs stad). 
Upptecknad av dennes son Emil Öberg på 1850-talet (Jonsson I, s. 580-584). Na: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, 
s. 99-100. Mel. med två strofer tryckt som Dybeck, Sv. folkmel. nr  19. Nh: MAB Folkmelodier, bl. 94r-95 v. 
Insänd till Mus. Akad. 1878. Nc: ULMA 1951:31. Insänd till Södermanl:s Fornminnesför. 1883. Tryckt i Bidrag 
till Södermanl:s äldre kult.hist VI, 1886, s. 33-35 och mel.bil. nr  38. 

Na 
2 

   

P; 	 

   

 

11V 

    

      

 

Och syster hon talte till 	syste-ren så, 

 

4 

7 

Heldst om sommar 
	

tid: - 

6 

• g 	g 
"Och la- tom oss nu till sjö - a -strand gå." 

  

d 9 01> 

 

 

ti 	 

 

J 	 

 

	1 

    

- Min 	öd - la ros 	springer hon ut så 	hvit. 

1 Och syster hon talte till systeren så, 	 »Och låtom oss nu till sjöastrand gå.» 
- Heldst om sommartid: - 	 - Min ädla ros springer hon ut så hvit. 
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2 »Och hvad skall vi göra vid sjöastrand?» 
»Jo, vi skola tvätta oss hvita» 

3 Den yngsta sprang före och glimma' som gull, 
Den äldsta kom efter, var svart som mull. 

4 Den yngsta sprang före och sken som en sol, 
Den äldsta kom efter var svart som jord. 

5 Den yngsta sprang före och satte sig på sten, 
Den äldsta kom efter, skjöt henne i ström. 

6 »Och kära min syster du hjelp mig på land 
Så skall du få mitt röda guldband.» 

7 »Och väl får jag ditt röda guldband, 
Men aldrig hjelper jag dig på land.» 

8 »Och kära min syster du hjelp mig på ö, 
Så skall du få min guldkrona röd.» 

9 »Ja, väl får jag din guldkrona röd, 
Men aldrig hjelper jag dig på ö.» 

10 »Och kära min syster du hjelp mig på strand, 
Du skall gerna få min fästeman.» 

11 »Ja, väl får jag din fästeman, 
Men aldrig hjelper jag dig på strand.» 

12 »Farväl; Farväl mitt fädernesland! 
Och Herren han vare min styresman!» 

13 Det rodde två fiskare invid strand, 
Så fingo de se, hvar liket det samm. 

SMB 13 

14 De togo hennes guldfingrar små 
Dem gjorde de harpa och skrufvor åf. 

15 De togo hennes hvitgula hår 
Det gjorde de strängar och stråkar af. 

16 Och de ströko strängen den första: 
»Jag tror det är brudens syster.» 

17 Och de ströko strängen den andra: 
»Och bruden hon sitter förbannad.» 

18 Och bruden hon talte dessa ord: 
»1 skjuten de spelemän hän ifrån bord.» 

19 Och de ströko strängen den tredje, 
— Heldst om sommartid: — 
Och bruden sprang af i medjan. 
— Min ädla ros springer hon ut så hvit. 

Titel: Den underbara harpan. 

Melodianmärkning 

T. 8, n. 3: Bokstaven d ovanför noten sannolikt tillskri-
ven senare. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1 
och 2; slutomkvädet utskrivet i str. 1, markerat i str. 2. 

Nb 
MELODI 

Avvikelser från Na i Nb 

Mel. noterad i g-moll, begynnelseton: d l  (nedan 
transponerad till a-moll). Taktartsbeteckning: C . 
Dubbla notvärden (nedan i reducerade notvärden mot-
svarande notationen i Na). 
Upptakten: e t  

T. 5, n. 4-5: ot J 

T. 6, n. 1-3: J 4h 15  

7'. 7, n. 1-2: 

T. 8, n. 3: d' 

T. 8, n. 4-5: j) diN 

T. 9: Utan fermat. 

1 Och systeren talte till systeren så: 
— »Helst om sommartid.» —
Och låtom oss nu till sjöastrand gå. 
— »Min ädla ros springer hon ut så hvit.»  

2 Och hvad ska' vi göra vid sjöastrand? 
Jo vi skola tvätta oss hvita som snö. 

3 Den yngsta sprang före och glimmade som gull, 
Den äldsta kom efter, var svart som mull. 

4 Den yngsta sprang före, var hvit som en sol, 
Den äldsta kom efter, var svart som jord. 

5 Den yngsta sprang före och satte sig på sten, 
Den äldsta kom efter, sköt henne i ström. 

6 Och kära min syster, du hjelp mig på land, 
Så skall du få mitt röda gullband. 

7 Behåll, behåll ditt röda gullband, 
Men aldrig så hjelper jag dig på land, 

8 Och kära min syster, du hjelp mig på ö, 
Så skall du få min gullkrona röd, 

9 Behåll, behåll din gullkrona röd, 
Men aldrig så hjelper jag dig på ö. 

10 Och kära min syster, du hjelp mig på strand, 
Så skall du nu få min fästeman. 
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11 Din fästeman får jag väl nog ändå, 
Men aldrig skall du på jorden mer gå. 

12 Och helsa då hem till min fästeman god, 
Min brudsäng den ståndar i djupan flod, 

13 Det bodde en speleman invid strand, 
Så fick han se hvar det liket sam. 

14 Han tog hennes armar och fingrar små, 
Och gjord en harpa med skrufvar deraf. 

15 Sen tog han hennes gullgula hår 
— »Helst om sommartid.» — 

Det gjorde han strängar och stråke utaf. 
— »Min ädla ros springer hon ut så hvit.» 

Titel: De bägge systrarne. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i alla 
strofer; slutomkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övri-
ga strofer. 
3:1, 4:1 yngsta ms ynsta 

Nc 
MELODI 

Avvikelser från Na i Nc 

Taktartsbeteckning: C . Dubbla notvärden (nedan i 
reducerade notvärden motsvarande notationen i Na). 

Upptakten: h 

T.2: 	g.h 	dIN 

T. 4: 
	 t 	4 	• 	 i 

T. 5, n. 4-5: 

T. 7, n. 1-2:. 

T. 8, n. 3: d2  

T. 8, n. 4-5: 

T.9: j 	74  II 

1 Och systeren talte till systeren så, 
— Helst om sommartid: — 
Och låtom oss nu till sjöastrand gå. 
— Min ädla ros, springer hon ut så hvit. 

2 Den yngsta sprang före och glimmade som gull, 
Den äldsta kom efter, var svart som en mull. 

3 Den yngsta sprang före var hvit som en sol, 
Den äldsta kom efter, var svart som en jord. 

4 Den yngsta sprang före och satte sig på sten, 
Den äldsta kom efter, sköt henne i ström. 

5 Och kära min syster du hjelp mig på land, 
Så skall du nu få mitt röda gullband. 

6 Behåll, behåll ditt röda gullband 
Men aldrig så hjelper jag dig på land, 

7 Och kära min syster du hjelp mig på ö, 
Så skall du nu få min gullkrona röd. 

8 Behåll, behåll din gullkrona röd, 
Men aldrig så hjelper jag dig på ö. 

9 Och kära min syster du hjelp mig på strand, 
Så skall du nu få min fästeman. 

10 Din fästeman får jag väl nog ändå, 
Men aldrig skall du på jorden mer gå. 

11 Det bodde en speleman invid strand, 
Så fick han se hvar det liket det sam. 

12 Han spelte på strängen den första, 
»Jag tror det är brudens syster.» 

13 Han spelte på strängen den andra, 
«Och bruden hon sitter förbannad.» 

14 Han spelte på strängen den tredje, 
— Helst om sommartid: — 
Och bruden sprang af i midjan. 
— Min ädla ros, springer hon ut så hvit. 

Titel: Den underbara harpan. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i alla 
strofer; slutomkvädet utskrivet i str. 1-11, markerat i 
str. 12-14. 

Mellan str. 11 och 12 står följande prosareferat: Så 
tog han liket och gjorde deraf en harpa, på hvilken han 
sedan spelade på den äldre systerns bröllop, då denna 
gifte sig med den yngre systerns fästman. Det heter då 
i visan om denna underbara harpa: 
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0 
Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv, F III: 1, Anteckningar från en resa i Västergötland 1868. Efter 
friherrinnan Margareta Silfverschiöld f. Holmberg, Hede, Mellby sn, Västergötland (1814-1874). Upptecknad av 
Gabriel Djurklou 1868. Ytterligare två utskrifter finns i Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv, F I b: 1, 
Folkvisor, s. 127-128 [A] resp. Folkvisor. A. Äldre folkvisor, s. 127-128 [B]. 

1 Syster sade till syster sin 
— Vore du vän som jag är ännu —
Så skolom vi gå åt sjöastrand 
Och tvätta oss båda rena 

2 Den ena går före med nedslaget hår 
— Vore du vän som jag är ännu —
Den andra går efter med 2 falska råd 
— Och wi voro systrar båda 

3 Den ena sätter sig uppå en sten 
Den andra pötter henne uti 

4 Och kära syster hjelp om du kan 
Dig vill jag gifva mitt röda halsband 

5 Ditt röda halsband tar jag ändå 
Men aldrig skall du på gröna jord gå 

6 Kära syster hjelp om du kan 
Min röda guldkrona jag gifva dig ska 

7 Din röda guldkrona tar jag ändå 
Men aldrig skall du på gröna jord gå 

8 Kära syster hjelp om du kan 
Min fager sollilj jag gifva dig skal[1] 

9 Din fager solilj den tar jag ändå 
Men aldrig skall du på gröna jord gå 

10 Der kommo 2 spelemän i den ängd 
De togo den jungfruns snöhvita bröst 
Och gjorde sig deraf en harpa 

11 Sen togo de jungfruns fagergula hår 
Och gjorde der Harposträngar utåf 

12 Sen togo de jungfruns fingrar små 
Och gjorde der Harpopinnar utåf 

13 Det första slag på harpan de slog 
Brudgummen är min fager solilj 

14 Andra slaget på harpan de slog 
Bruden är min syster så grym 

15 De togo den harpan och slog mot en sten 
Der rann upp en jungfru båd fager och fin 

16 Den jungfrun fick sin fagerlilj igen 
— Vore du vän som jag är ännu —
Den andra blef rullad i spiktunnor 5 
— Och wi voro systrar båda 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1 
och 2, slutomkvädet utskrivet endast i str. 2. 
4:2 mitt ms snarast mid 
6:2 Min röda ändrat från Dig vill 

12:2 gjorde ändrat från gjordes 
13:1 Det ändrat från Den 
15:2 Der ändrat från Den 

Övriga utskrifter: 

Titel: Den underbara Harpan. Mellanomkvädet utskri-
vet endast i str. 1. Slutomkvädet utskrivet i str. 2, i [AJ 
även i str. 16 och markerat i str. 3. Str. 10 uppdelad på 
två strofer, varvid tillkommit en streckad rad efter 
10:1. 
Slutomkvädet: wi: de 

	

1:2 	skolom: skola [Al; åt: till 

	

2:1 	nedslaget: utslaget 

	

2:2 	2: två 

	

3:1 	sätter: satte [Al 

	

5:1 	halsband: halsband det 

	

6:1 	Kära: Och kära 

	

6:2 	guldkrona: gullkrona [B]; ska: skall 

	

7:1 	guldkrona: guldkrona den 

	

10:1 	i: uti 

	

12:1 	Sen: Så [AJ; små: de små 

	

15:2 	båd: så 

	

16:1 	Den: Och; fagerlilj: fager solilj [AJ 

	

16:2 	spiktunnor: spiketunnor 

P 
Efter skrädderiarbetaren Anders Magnus Andersson (Mäster Plut»), Västervik, Småland (f. 1812 i Blackstads 
sn, Småland, d. 1888 i Västerviks fattighus; Jonsson I, s. 593-594). Upptecknad av C. E. Södling 1871-1873. Pa: 
MM C. E. Södlings saml. II:1, S 76 b. Pb: MM C. E. Södlings saml. 11:4, S 342. 
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Pa 
Andantino 

 

4 

   

sina 

 

r 	 r a.  
fingrar 

19hl 	Fp 	Fif 	
Lento 

6 

	

— Stundande gröt om 
	sommaren. 

r 	 
1 Det gingo två systrar sig neder till en å, 

att tvätta sina fingrar små. 
— Stundande gräs om sommaren. 

2 Den yngsta hon klef på tvättesten, 
den äldsta skuffade henne i sjön. 

3 Käraste syster, du hjelp mig i land, 
så skall du få min fåsteman! 

4 Din fästeman, den får jag nog ändå, 
men aldrig skall du mer på gröna jorden gå. 
— Stundande gräs om sommaren. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. I. 

Pb 
MELODI 

Avvikelser från Pa i Pb 

Tempobeteckningar saknas. 
T. 1-2: Övre systemet saknar understämma. 

TEXT 

Avvikelser från Pa i Pb 

2:2 	skuffade: hon skuffade 
4:2 	skall du mer: mer skall du 

Anmärkning 

Titel: De två systrarna. Omkvädet utskrivet endast i 
str. 1. 

1:2 tvätta ändrat från klappa 

T. 3: 
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Q 
MM D 29 nr 19. Efter änkan Anna Jönsdotter (»Jesperskan»), N. Vallösa, Sjörups sn, Skåne (1810-1892). 
Upptecknad av Nils Andersson ca 1890. 

Andante 

.r-:n 	 
Det 	bod - de en 	man 	allt ut- e vid en 	a 

b b 
	T 

    

n 	 

 

i. 
4 

 

 

it 

    

1 

      

         

— För ro-ser och de ö - de - li- go 
	

blom - mor — 

k 	tr 4 

      

-  0 0 

   

0  le 7  

    

Non ho -de två dött - rar och begge 	va' de 	små 

foslibb 	l' . J 	 
— De tyd -de så 
	

väl 
	

som de 
	

kun - de 

1 Det bodde en man allt ute vid en å 
— För roser och de ädeliga blommor —
Han hade två döttrar och begge va' de små 
— De tydde så väl som de kunde  

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. 

R 
Ra: Skillingtryck 1894 (=DgFT 95:4; se Jonsson 1, s. 630). Rb-f: Skillingtryck 1896, 1904, 1904, 1905, 1912 
(=DgFT 95:5-9; se Jonsson 1, s. 630-631). 

Ra 
1 Der bodde en bonde wid en sjöstrand 

— Det blåser kallt kallt wäder ifrån sjön —
Och han hade twenne döttrar och fagra woro de 
— Det blåser kallt kallt wäder ifrån sjön. 

2 Den äldsta war swart som den swartaste jord 
Och den yngsta war hwit som den klaraste sol. 

3 Och systern hon talte till systern så: 
Kom skola wi begge till hafsstranden gå. 

4 Och twättar du dig en dag och en natt 
Slätt aldrig du blir så hwit som jag. 

5 Och som de nu stodo på sjöstrand 
Så stötte den äldsta sin syster af sand.  

6 Ack kära min syster du hjelper mig i land 
Och dig will jag gifwa mitt röda guldband. 

7 Ditt röda guldband får jag wäl ändå 
Men aldrig så skall du på Guds gröna jord mer gå. 

8 Ack kära min syster du hjelper mig i land 
Och dig will jag gifwa min guldkrona grann. 

9 Din wackra guldkrona den får jag wäl ändå 
Men aldrig så skall du på Guds gröna jord mer gå. 

10 Ack kära min syster du hjelper mig i land 
Och dig will jag gifwa min fästman så grann. 

11 Din fästman skall jag wäl nog få ändå 
Men aldrig så skall du på Guds gröna jord mer gå. 

117 



SMB 13 

12 Helsa då hem till min fader så god, 
Att jag dricker mitt bröllop i klaraste flod. 

13 Och helsa hem till min fästeman 
Min brudsäng jag bäddar på hwitaste sand. 

14 Der bodde en spelman inwid denna strand 
Han såg ut på sjön där liket det sam. 

15 På stranden skön jungfrun hon uppkastad war 
Han gör utaf henne en harpa så rar. 

16 Han tog nu den jungfruns snöhwita bröst 
Den harpan mån klinga med ljuflig röst. 

17 Så tog han den jungfruns fingrar så små 
Och gjorde till harpan skrufwar derå. 

18 Han tog den skön jungfruns guldgula hår 
Till harpan han gjorde små .strängar därå. 

19 Så förde han harpan hem till brudens gård 
Der bröllopet ståndar med lust och med ståt. 

20 Det första slag som på harpan han slog 
Den bruden hon satt uti brudstol och log. 

21 Det andra slag som på harpan rann 
Så klädde de af den bruden så grann. 

22 Och det tredje slag som från harpan ljöd 
— Det blåser kallt kallt wäder ifrån sjön —
Den bruden hon låg uti brudsängen död 
— Det blåser kallt kallt wäder ifrån sjön. 

Titel: Den underbara harpan. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i sfr. 1 och 
22; i övriga strofer (utom str. 18) står repristecken efter 
rad 2, troligen avsett som omkvädesmarkering. 
18:1 	guldgula tr. gudlgula 

Rb-f 
Avvikelser från Ra i Rb-f 

	

1:1 	wid en sjöstrand: vid sjöastrand cef, wid sjö- 
strand d 

	

3:1 	Och systern: Den svarta cef; det andra systern: 
hvitsystern cef 

	

4:1 	en dag och en natt: en natt eller dag cef 

	

5:1 	sjöstrand: sjöastrand cef 

	

5:2 	sin syster: den yngsta cef; af sand: från land cef 

	

11:1 	wäl saknas cef 
21:2 den saknas b 

Anmärkning 

Titel: Den underbara harpan. Strofnr och omkväden 
som i Ra (repristecken även i str. 18). 
Rcef: 
Slutomkvädet: kallt kallt str. 22 kailt kallt 
15:1 
	

På tr. Eå 
17:2 
	

till tr. tiil 
Rd: 
4:2 jag tr. ag 

s 
Orts- och släkttradition från Skålleruds sn, Dalsland. Sa: DAG Liungman 31, s. 8-10. Efter skomakarhustrun 
Brita Lena Jakobsson (f. 1841 i Gunnarsnäs sn, Dalsland) som i sin barndom lärt visan av sin mor i Anolfsbyn. 
Text upptecknad på 1920-talet av Brita Lena Jakobssons sondotter Valborg Carlsson, Eriksbyn (f. 1899 i 
Eriksbyn). Sb: DAG IFGH 3122, s. 24-27. Efter Lena Pettersson, Eriksbyn (f. 1845 i Skållerud), som lärt visan 
av sin mor. Text upptecknad av Ragnar Nilsson 1933. Sc: SVA 275: A 334:3. Nedskriven av Valborg Carlsson 
1947. Sd: SR L-B 14384:1:2. Efter Valborg Carlsson. Inspelad av Olof ForAn och Qvitt Holmgren 1951. Se: SR 

57/ 1 0617:24:2. Efter Valborg Carlsson. Inspelad av Matts Arnberg 1957. Återgiven på grammofonskiva (Den 
medeltida balladen, SR RELP 5003-5006). Sf: SR 57/ 1 0617:24:3. Efter Valborg Carlsson. Inspelad av Matts 
Arnberg 1957. 

Sa 
1 Där bodde två systrar på Tvätteberg 

	
2 Den yngsta gick före med utslaget hår 

— I Fallenlind — 	 — I Fallenlind — 
De skulle gå till Åland och tvätta sej 

	
Den äldsta gick efter med tu falska råd 

— Men nu faller sjön utöver dem. 	 — Men så faller sjön utöver dem. 
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3 Men när som de kommo mittuppå bron. 
Då stöter den äldsta sin syster i flod 

4 »Kära min lilla syster, hjälp mig i land!» 
Min röda gullklänning, den vill jag giva dig. 

5 Din röda gullklänning, kan jag väl få ändå 
Men aldrig skall du, till landsorten gå 

6 »Kära min lilla syster, hjälp mig till land!» 
Min röda gullkrona, den vill jag giva dig — 

7 Din röda gullkrona kan jag väl få ändå 
Men aldrig skall du till landsorten gå 

8 »Kära min lilla syster, hjälp mig i land!» 
Min fästeman, den vill jag giva dig 

9 Din fästeman, kan jag väl få ändå 
Men aldrig skall du till landsorten gå 

10 Det kom ett par fiskare ifrån Fiskeberg 
Då fingo de se, hur jungfrun låg och flöt 

11 De togo jungfruns snövita kropp 
Den gjorde de en harpestock utav. 

12 De togo jungfruns fagergula hår 
Det gjorde de harposträngar utav 

13 De togo jungfruns fingrar små 
Dem gjorde de harposkruvar utav 

14 När harpan var färdig, och färdig var gjord, 
Så buro de den på bröllopsbord 

15 Det första slaget gullharpan slog 
Den bruden har varit min syster förr. 

16 Det andra slaget gullharpan slog 
Den brudgummen har varit min fästeman förr. 

17 Det tredje slaget gullharpan slog 
Den bruden hon döda mej i går 

18 Den bruden hon blekna och föll till jord. 
Gullharpan steg upp, och sken som sol 

19 Det kommo två duvor från himmelen ner 
— I Fallenlind — 
Och när de flögo upp, så voro de tre 
— Men så faller sjön utöver dem. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: Men str. 3, 5, 7, 9, 14, 18 Och 

Sb 
Avvikelser från Sa i Sb 

Str. 3 saknas. 
Sammansättningar med gull- genomgående guld-
Mellanomkvädet: falelin 
Slutomkvädet: men nu faller sjön över dem. 

	

1:1 	Där: Det; två: ett par 

	

1:2 	gå till: åt; och: å; sej: sig 

	

2:2 	äldsta: andra 

	

4:1 	lilla saknas; i: uti 
4:2 den saknas 

	

5:1 	väl saknas 

	

6:/ 	lilla saknas; till: uti 

	

6:2 	den vill: skall 

	

7:1 	väl saknas 

	

8:1 	Kära: Å kära; lilla saknas; i: uti 

	

8:2 	vill: skall 

	

10:1 	ifrån Fiskeberg: från Tvätteberg 

	

10:2 	hur: att den; och: å 

	

11:1 	togo: tager då 

11:2 en saknas 
12:1, 13:1 togo: tager 
13:2 Dem: de 
14:1 	harpan: harpan den; och: å 
14:2 	bröllopsbord: bröllopets bord 
15:2 bruden: bruden hon 
17:2 döda mej: dödade mig 
18:1 	Den: Å; blekna och: bleknade å; till: uppå 
18:2 	steg: stod; och: å; sol: en sol 
19:1 	kommo: kom; två: ett par; ner: ned 
19:2 	Och saknas; flögo: flög 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer 
(utom i str. 13 där mellanomkvädet saknas). 
Mellanomkvädet: fallelin i str. 9-12, 14-19 
Slutomkvädet: men str. 5, 7, 9 å 
14:1 	å färdig var gjord står inom parentes 

Sc 
1 Det bodde två jungfrur vid ett tvätteberg 

	
2 Den ena gick före med utslaget hår 

— I Fallenlind — 	 Den andra kommer efter med tu falska råd 
De skulle gå till havet och tvätta sig 
— Men så faller sjön utöver dem. 
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3 Men när som de kommo där mitt uppå bron 
Så knuffar den ena sin syster i flo'n 

4 0, kära min syster så hjälp mig i land 
Min vackra guldkedja vill jag giva dig 

5 Din vackra guldkedja kan jag väl få ändå 
Men aldrig skall du mer på gröna jorden gå 

6 0, kära min syster så hjälp mig i land 
Min allra käraste vill jag ge dig i hand 

7 Din allra käraste skall jag nog ta ändå 
Men aldrig skall du mer på gröna jorden gå 

8 I stället för att lägga den jungfrun i grav 
De gjorde en harpestock därav 

9 De togo den jungfruns fagergula hår 
Det gjorde de harpesträngar av 

10 Och när harpan var färdig, ja färdig var gjord 
Då buro de den till konungens bord 

11 Första klangen på guldharpan slog 
— I Fallenlind — 
Min syster hon döda mig i går 
— Men så faller sjön utöver dem. 

Titel: De två systrarna. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: Men str. 3, 5, 7, 8, 11 och 
2:2 andra ändrat från andre 

Sd 

 

10 

  

Di 	skul-le gd till ha-vet d tvdt- to 	sej. 

ipLLi r  2"I 1'
114

1 5 v P  
— Men sa fal - ler 

Anmärkning 

Omfattar 3 strofer (motsvarande str. 1-3 i Sc). 

sjön ut - ö - ver dem. 

TEXT 

Avvikelser från Sc i Sd 

Texten omfattar endast str. 1-3. 
Mellanomkvädet: I Fallenlinn 
1:1 	Det: De; jungfrur: systrar; vid: uppå 
1:2 	De: Di; och: å; sig: sej 
2:2 Den saknas 
3:1 	Men saknas; de: di 
3:2 	knuffar: stötte; flo'n: möjligen flo 

T. 3 i str. 2 och 3: 

T. 7 i str. 3: 

T. 9 i str. 2 och 3: 
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Avvikelser från str. I i Sd: 

T. 1 i str. 5: 

T. 1 i str. 11: 

T. 2 i str. 9: 

T. 2-3 i str. 1: f 
8 

jung-frur vd ett tvdt - te - 

(osäker in-
tonation) e 

e 

T. 3 i str. 2-4, 
6, 8, 10, 11. 

T. 3 i str. 7: 

T. 7 i str. 1: 

T. 7 i str. 2: 

T. 7 i str. 3-11: 

SMB 13 

Anmärkning 	 Slutomkvädet: Men str. 2 och 3 Å; utöver str. 1 och 3 

Omkvädena återges i alla strofer. 
	 högt över, i str. 2 otydligt 

Mellanomkvädet: 1 otydligt i str. 1, i str. 2 möjligen Vi 
eller Ve 

Sef 
MELODI 

Avvikelser från Sd i Sef 

Se omfattar 4 strofer, Sf 11 strofer (motsvarande str. 
1-4 resp. 1-11 i Sc). Sf sjungs närmast i D-dur, begyn-
nelseton: d (nedan transponerad till F-dur). MM. 

= ca 162 (e) resp. ca  168 (f). 

T. 8 i str. 6: 

T. 8 i str. 8-11: 

TEXT 

Avvikelser från Sc i Sef 

Se omfattar endast str. 1-4. 
Mellanomkvädet: 1 Fallenlinn 
Slutomkvädet: Men: Å e 

	

1:1 	Det: De; jungfrur: systrar e; vid: invid e 

	

1:2 	De: Di; havet: stranden e; och: å; sig: sej 

	

2:1 	ena: ene f 

	

3:1 	de: di 

	

3:2 	flo'n: flod e 

	

4:1 	syster: lilla syster e; så: å e; land: lann 

	

4:2 	vackra: röda e; guldkedja: gullklänning e, gull- 
kedja f; dig: dej e 

	

5:1 	Din: Min f; guldkedja: gullkedja f 

	

5:2 	aldrig: aldrif 

	

6:1 	land: lann f 
6:2 hand: hann f 

	

7:1 	Din: Min f 

	

7:2 	aldrig: aldrif; skall: ska f; mer: mera f 
8:2, 9:1 De: Di f 
9:2 Det: Den f; de: di f 

	

10:1 	Och saknas f; färdig: färdi (båda gångerna) f 

	

10:2 	Då: Så f; de: di f 
11:2 mig: mej f 

Anmärkning 

Omkvädena återges i alla strofer. 
Sf: 
Slutomkvädet: Men str. 3, 5, 7-9, 11 
9:2 före di sjungs en (felsjungning) 
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T 
Västerås stadsbibl., Ms 1972:N:9 (text), Ms 1972:N:11 (mel.). Nedskriven under tiden 1920-1950 av folkskollära-
ren Ruth Rosenius (Högman), Västerfärnebo sn, Västmanland (f. 1888 i Västerfärnebo, d. 1963); hon hade visan 
efter sin mormor soldathustrun Maria Sofia Spångberg f. Göthberg, Västerfärnebo (f. 1829 i Västerfärnebo, d. 
1906). En renskrift av mel. finns i Västerås stadsbibl., Ms 1972:N:13. 

pi)? ii i r 	r  

 

Il 	n  e 

  

  

  

Hon ho-de två dött-ror och 
	

vock -ro vo -ro de 

ir 

1 Det bodde en fiskare på en ö 
han hade två döttrar och vackra voro de 
- ty de voro systrar båda. 

2 Den äldsta hon sade till syster sin: 
Kom låtom oss gå till tvättosten 

3 När som de kommo till tvättosten 
så knuffa' den äldre sin syster uti. 

4 Kära min syster du hjälp mig på land 
dig vill jag giva mitt röda gullband 

5 Ditt röda gullband det får jag ändå 
inte hjälper jag dig på landet ändå 

6 Kära min syster du hjälp mig på ö 
dig vill jag giva min gullkrona röd 

7 Din gullkrona röd den får jag ändå 
inte hjälper jag dig på landet ändå. 

8 Kära min syster du hjälp mig på land 
dig vill jag giva min kära fästman. 

9 Din kära fästman den får jag ändå 
inte hjälper jag dig på landet ändå. 

10 Så kom där en fiskare seglande fram 
han såg det vita liket på snövitan sand. 

11 Han tog det snövita likets kropp 
och gjorde därav en harpestock. 

12 Han tog det snövita likets fingrar 
och gjorde därav de harpepinnar. 

13 Första slag han på gullharpan slog 
då satt den unga bruden vid bordet och log. 

14 Andra slag han på gullharpan let 
då satt den unga bruden vid bordet och gret.  

15 Jag vet inte vad mig lyster, 
jag tycker det liknar min syster. 

16 Tredje slag han på gullharpan slog 
då föll den unga bruden från bordet och dog. 
- ty de voro systrar båda. 

Melodianmärkning 

Ms saknar klav. 

Renskriften: 

Mel. noterad i a-moll, begynnelseton: e l  (återgiven 
nedan transponerad till f-moll). Str. 16 lagd under mel. 

4 

Tred- je 	slog han på gull - hor- pon slog, 

J)  
då föll den ung-a bru - den från sto - len och dog. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 16, 
markerat i str. 2. 
2:1 	äldsta ändrat från yngsta 
2:2 raden följs av omkvädesmarkering, efter vilken 

står (antagligen oäkta: »och tvätta våra fötter 
och ben.») 

JÄ 	
 e 
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U 
DAG IFGH 4443, s. 42-45. Efter Asserina Jönsson, ålderdomshemmet i Kropps sn, Skåne (f. 1864 i Kropp). 
Upptecknad av Helmer Olsson 1940. 

1 Där bodde en bonde invid en sjö, 
det bodde en bonde invid en sjö, 
han hade två döttrar, och vackra voro de. 
— Här stannade gräset om sommaren. 

2 Den äldsta var mörk som den svarta jord, 
den yngsta var ljus som den klara sol. 

3 Den äldsta talte till den yngsta så: 
Kom, skola vi neder till sjöastrand gå 

4 Varför skola vi till sjöastrand gå, 
vi hava ju inga kläder att två. 

5 Jo, vi skola tvätta oss vita, 
så bli vi två systrar så lika. 

6 Tvättar du dig både natt och dag, 
så blir du slätt aldrig så vit som jag. 

7 När de så stodo på sjöastrand, 
så stöter den äldsta sin syster av sand. 

8 0, kära min syster, du rädda mitt liv, 
och dig vill jag giva min lilla gullkniv. 

9 Din lilla gullkniv kan jag lika väl få, 
men aldrig skall du mer i gröna lunden gå. 

10 0, kära min syster, du hjälp mig i land, 
och dig vill jag giva mitt röda gullband. 

11 Ditt röda gullband kan jag lika väl få, 
men aldrig skall du mer i gröna lunden gå. 

12 0, kära min syster, du hjälp mig i land, 
och dig vill jag giva min fästeman så grann. 

13 Din fästeman så grann kan jag lika väl få, 
men aldrig skall du mer i gröna lunden gå. 

14 Då släpper den yngsta med hand och med fot 

15 Där bodde en speleman invid den ö, 
han såg en dag liket där flöt uti sjö. 

16 Han tager den jungfruns fagergula hår, 
och strängar åt sin harpa han gjorde därå 

17 Så förer han harpan till bondens gård, 
där bröllop nu ståndar med lust och med ståt. 

18 Det första slag han på harpan slog, 
den bruden hon satt uti högbänk och log. 

19 Det andra slag, som på harpan klang, 
då sågs hon blekna den bruden så grann. 

20 Det tredje slag han på harpan slog, 
det tredje slag han på harpan slog, 
den bruden föll neder av högbänk och dog. 
— Här stannade gräset om sommaren. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Upprepad förstarad i str. 1 och 20. 
Omkvädet utskrivet i str. 1 och 20. 

v 
SR M 57/ 1 0719:1:1. Efter Eva Hedberg, Söderhamn (f. 1879 och till 1898 bosatt i Dorotea sn, Lappland). 
Inspelad av Matts Arnberg 1957. 
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T. 1 i str. 5, 6, 8, 
10, 11, 13: 

T. 3 i str. 5-12: 
	

k 	 
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4_42j1  

Han ha-de tvenne dött_ ror a 	fag -ra vo - ro 	de. 

0:‘ 
15 

	

8  — De blå-sen 	kallt, kallt 	vd - der i - frön sjön. 

	

1 De bodde en fiskare allt uppå en ö. 	 13 Ack kära ni spelmänner spel intet så hårt, 
- de blåsen kallt, kallt väder ifrån sjön ifrån sjön 	- de blåsen kallt, kallt väder ifrån sjön ifrån sjön - 
Han hade tvenne döttrar å fagra voro de. 	 ty detta liknar jag vid min lilla systers gråt. 
- De blåsen kallt, kallt väder ifrån sjön. 	 - De blåsen kallt, kallt väder ifrån sjön. 

2 Den äldsta hon sade till den yngsta så här: 
I morron skola vi ner till havsstranden gå. 

3 Den yngsta gick före allt med uppkammat hår, 
den äldsta gick efter med sju falska sån. 

4 Den yngsta hon satte sej på havsstranden ner, 
den äldsta hon störtade henne i havsdjupet ner. 

5 Ack kära du min syster du hjälper mig på lann, 
men aldri skall du mera uppå gröna jorden gå. 

6 Ack kära du min syster du hjälper mig på lann, 
å dig vill ja giva min röda gullring. 

7 Din röda gullring den får ja väl ändå, 
men aldri skall du mera uppå gröna jorden gå. 

8 Ack kära du min syster du hjälper mig på lann, 
å dig vill ja giva min gullkrona grann. 

9 Din gullkrona grann den får ja väl ändå, 
men aldri skall du mera uppå gröna jorden gå. 

10 Ack kära du min syster du hjälper mig på lann, 
å dig vill ja giva min fästeman så kär. 

11 Din fästeman så kär den får ja väl ändå, 
men aldri skall du mera uppå gröna jorden gå. 

12 Så hälsa då hem till min gamla far å mor. 
Hälsa hem att ja dricker bröllopsskål i floden, hälsa 

hem. 

Melodianmärkning 

Versrad 2 i str. 12: 

1 r 	5 7,[UPf' 
Hdl-sa 	hem att jo dric-ker bydi-logs-- 

skål i flo-den, hal-sa hem.- De blå-sen 

•	 

Textanmärkning 

Omkvädena återges i alla strofer. 
3:2 	sån sic 

Efter Ulrika Lindholm, Raukasjö, Frostvikens sn, Jämtland (f. 1886 i Frostviken, d. 1977). Xa: SR Ma 
58/ 1 1696:1:5. Inspelad av Matts Arnberg 1958. Ulrika Lindholm skall vid tio års ålder ha lärt visan av en kusin till 
sin far. Xb: SVA 54, bl. 4. Textnedskrift gjord av Ulrika Lindholm ca 1960, varpå dock uppges: »Ur skillingtryck 
Frostviken 90-talet.».  
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Upptakten i str. 5: 

T. 5 i str. 

T. 7, n. 2 i str. 2 och 5: d i  

T. 10 i str. 3 och 4: 
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Xa 
M.M. mi ,.. ca 88 
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•  

    

- Blå- ser kallt, kallt 	vd-der i - från 	sjön. 

 

Melodianmärkning 

Upptakten i str. 2, 4, 7: g 
Upptakten i str. 3: a 

1 Det bodde en bonde på endera ön. 
- blåser kallt, kallt väder ifrån sjön -
Han ägde två döttrar och fagra voro de. 
- Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. 

2 Den äldre var mörk som den mörkaste jord, 
den yngre var ljus som den ljusaste sol. 

3 Den äldre hon talte till lilla systern så: 
Kom så ska vi leka me små vita sten. 

4 Den yngre gick före med gullbelagd hår, 
den äldre gick efter med sju falska råd. 

5 Den yngre hon satte sig på enderan sten, 
den äldre hon knuffade henne uti sjön. 

6 Ack kära du min syster du hjälper mig i lann, 
dig så vill ja giva mitt rödaste gullbann. 

7 Det röda gullbandet det får ja nog ändå. 
- blåser kallt, kallt väder ifrån sjön -
Du skall aldri mera på gröna jorden gå. 
- Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. 

Avvikelser från Xa i Xb 

Texten omfattar 9 strofer. 
3:2 	Hör du min syster ska vi gå ner till sjön 

Där så ska vi leka med vita små sten 
4:1 	gullbelagd: guldbelagd 
5:1 	enderan: endera 

Textanmärkning 

Omkvädena återges i alla strofer. 
4:1 raden påbörjas Den äl men ändras 
7:1 raden påbörjas Ditt rö men ändras 

Xb 
5:2 
6:1 
6:2 
7:1 
7:2 

uti: ned i 
lann: land 
ja: jag; gullbann: Guldband 
gullbandet: guldbandet; ja: jag 
aldri: aldrig 
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J 	ni 	 
bodde en bonde långt söder under tf. 

2 

Dör 

SMB 13 

Texten har ytterligare två strofer: 
8 Ack kära du min syster du hjälper mig i land 

Dig så vill jag giva min unga »Fästeman» 

9 Den unga »Fästemannen» den får jag nog ändå 
Du skall aldrig mera på gröna jorden gå. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, 

markerat i övriga strofer; slutomkvädet endast mar-
kerat i alla strofer (i den treradiga str. 3 är omkväde 
markerat efter varje rad). 
Mellanomkvädet: ifrån str. 1 från (sannolikt felskrivet) 
5:2 	ned i har alternativen ner i och uti i 
6:2 rödaste ms rodaste 
9:1 	»Fästemannen» ms »Fastemannen» 
9:2 gröna ms grona 

Y 
Släkttradition från Åboland. Ya: SLS 352, bl. 61 r-62 v. Efter torparhustrun Levina Johansson, Nötö, Nagu sn 
(f. 1866 på Lempersö, Korpo sn; Olrog, Visorna från Nötö, s. 93). Upptecknad av Greta Dahlström 1923. Mel. 
tryckt som FSF V:1 nr 15 1, texten tryckt som variant N till FSF V:1 nr 15 D. Yb: SR 61/M/9176:1:2. Efter Ester 
Sjöberg, Levina Johanssons dotter (f. 1913 på Nötö). Inspelad av Matts Arnberg 1961. Yc: SVA BA 64. Efter 
Ester Sjöberg. Inspelad av U. P. Olrog 1964. Yd: SR 62/M/6247:7:4. Efter Edit Johansson, Levina Johanssons 
dotter (f. 1900 på Nötö, från 1937 bosatt i Kimito sn). Inspelad av Matts Arnberg 1962. Ye: SR 63/M/6345:1:1. 
Efter Edit Johansson. Inspelad av U. P. Olrog och Märta Ramsten 1963. Yf: SVA 199:1. Två likalydande 
textnedskrifter gjorda 1963 av Edit Johansson, som uppger sig ha lärt visan av sin mor. 

Ya 

- För 

	inJr] 	 J  
Dannemark ligger så 	vida.- 

6 

 

ur 	r  

  

 

Han hade tvönne döttrar och bögge varde mö. 

J  
e 

1 	 1 	 1 
- De rodde uti 

	
sjön med dess åror. 

1 Där bodde en bonde långt söder under ö. 
— För Dannemark ligger så vida. —
Han hade tvänne döttrar och bägge var de mö. 
— De rodde uti sjön med dess årar. 

2 Den yngre gick före med utkammat hår 
Den äldre gick efter med tvänne falska råd 

3 Den yngre gick före, var vacker som en sol, 
Den äldre gick efter, var svarter som en jord. 

4 Den yngre hon satte sig uppå en sten 
För det hon skulle tvätta sin' snövita ben. 

5 Den yngre hon satte sig uppå en stock. 
Den äldre skutt stocken i havets bölja blå. 

6 »Kära min syster, hjälp mig nu i land, 
och dig så vill jag giva mitt röda gullband.» 

7 »Och kära min syster och hjälp mig nu på bro, 
och dig så vill jag giva min gullröda skor. » 
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8 »Och kära min syster och hjälp mig nu i land, 
och dig så vill jag giva min unga fästeman.» 

9 Så kom där en fiskare roendes därom 
och fiskaren tog jungfrun uti sin båt. 

10 --- 
och fingrarna dem gjorde de harposkruvar av. 

Il Första slaget han på gullharpan slog, 
bjälkarna ur taket och fönstrena de sang. 

12 Och andra taget han på gullharpan slog, 
— För Dannemark ligger så vida. — 
då rann där upp en jungfru så vacker och skön. 
— De rodde uti sjön med dess årar. 

Titel: De två systrarna. 

SMB 13 

Melodianmärkning 

Upptecknarens kommentar till t. 7, n. 5: ibland g. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1, markerade i str. 
2. 
6:1 mig ändrat från mej 
7:1 och ändrat från ett kommatecken 

Yb 
M.M. J = co 100 

d d  
N 	 

4 

ar' 

Dor bod-de en 
	

bon - de långt sö- der un - der 
	

6. 

1,t71,  ii 1 j 
— för 
	

Don-ne-mark lig - ger så 	vi - do — 

 

b 	. N 	 
ii 

7 

      

Han ha - de tven-ne dött- ror å 
	

bög ge var de mö. 

14 

N 
	

) 

	J 	 	j 
— De rod -de u - t i 

	sjön med dess 8 - rar. 

1 Där bodde en bonde långt söder under ö. 
— för Dannemark ligger så vida — 
Han hade tvenne döttrar å bägge var de mö. 
— De rodde uti sjön med dess årar. 

2 Den yngre hon skulle till sjöstranden gå, 
den äldre gick efter me tvenne falska råd. 

3 Den yngre hon satte sig uppå en sten, 
för det hon skulle tvätta sina snövita ben. 

4 Den yngre hon satte sig uppå en stock, 
den äldre sköt stocken i havets bölja blå. 

5 Kära min syster, hjälp mig nu i land. 
Åt dig så vill ja giva mitt guldröda band.  

6 Kära min syster, hjälp mig nu på bro. 
Åt dig så vill ja giva min guldröda sko. 

7 Kära min syster, hjälp mig nu i land. 
— för Dannemark ligger så vida —
Åt dig så vill ja giva min hulda fästeman. 
— De rodde uti sjön med dess årar. 

Textanmärkning 

Omkvädena återges i alla strofer. 
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MELODI 

Avvikelser från Yb i Yc 

Str. 7 saknas. 

TEXT 

Avvikelser från Yb i Yc 

Str. 7 saknas. 

Yc 
5:1 
5:2 
6:1 

Kära: Å kära 
mitt guldröda band: min unga fästeman 
Kära: Å kära 

Anmärkning 

Omkvädena återges i alla strofer. 
Slutomkvädet: rodde str. 2 gingo 

Yd 
M.M. J = c. no 

k 	b 	” J 

 

 

Det 	bod-de en 	bon-de långt so - der un -der 	ö. 

7 4,i, 5 4 	45 j 	IS j/ j  
d 
 it 

d 	J 	 4- 
..«....«. föl- 	Dan-mark det 	I ig - ger sd 	vi - do - 

1,17i, 4 
 

N 4 	» i 
j 	Is It t i it i§  il is i 

Il  

	

f 	 J- ' 
1-fon ha -de tven-ne dött- ror a 	bög-ge vor de 	mö. 

tki7li I JU.ai  4'S 

 140N 

- De 
	

rod-de u- ti 
	

sjön med dess d - rar. 

II  m J  i 

1 Det bodde en bonde långt söder under ö. 
- för Danmark det ligger så vida -
Han hade tvenne döttrar å bägge var de mö. 
- De rodde uti sjön med dess årar. 

2 Den ene hon satte sig uppå en sten, 
på det hon skulle tvätta sitt snövita ben. 

3 Den andra hon satte sig uppå en stock, 
- för Danmark det ligger så vida -
den ena sköt stocken i havets bölja blå. 
- De rodde uti sjön med dess årar. 

Melodianmärkning 

T. 2 i str. 3: 

T. 8, n. 4 i str. 2: a l  
T. 9, n. 1 i str. 2: c2  

T. 10 i str. 2 och 3 

T. 11, n. 2 i str. 2: g 
T. 12, n. 2 i str. 2: b' 

Textanmärkning 

Upptakten i str. 3: ess' 	 Omkvädena återges i alla strofer. 

T. 2 i str. 2: 
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Avvikelser från str. 1 i Yd: 

T. 2 i str. 3: 

11 

r 
J J T. 2-3 i str. 4-6: 

T. 6, n. 2 i alla strofer: f l  

SMB 13 

Ye 

MELODI 

Avvikelser från Yd i Ye 

Omfattar 6 strofer (avtryckta nedan). Sjungs närmast i 
B-dur, begynnelseton: d t  (nedan transponerad till Ess- 

dur). M.M. j = ca 104. 

	

*5 II 
• 

T. 9 i str. 6: 

T. 10 i str. 1 och 3. 	 h 	

T. 10 i str. 2, 4-6: 4bob  

T. 11, n. 2 i str. 1-3: g' 
T. 12, n. 2 i str. 2: b i  

1 Det bodde en bonde långt söder under ö. 
— för Dannemark ligger så vida — 
Han hade tvenne döttrar å bägge var de mö. 
— De rodde uti sjön med dess årar. 

2 Systrarna gingo till sjöastrand ned, 
på det de skulle tvätta sitt snövita ben. 

3 Den yngre hon satte sig uppå en sten, 
den äldre kom efter, sköt henne i sjön. 

4 Kära min syster hjälp mej i land, 
dig så vill ja giva mitt gullröda band. 

5 Kära min syster hjälp mej i land, 
dig så vill ja giva min unga fästeman. 

6 Nog kan ja väl få din unga fästeman, 
— för Dannemark ligger så vida —
men aldri skall min syster komma i land. 
— De rodde uti sjön med dess årar. 

Textanmärkning 

Omkvädena återges i alla strofer. 

Yf 

	

5:1 	mej: mig 

	

5:2 
	

ja: jag 

	

6:1 
	

Nog: Väl; ja: jag 

3:1 	yngre: ena 
	 6:2 	aldri: aldrig 

3:2 
	

äldre: andra 
4:1 mej: mig 
	 Anmärkning 

4:2 ja: jag 	 Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

SR Ma 58/ 1 1869:18:3. Efter Ida Jansson, Borgboda, Saltviks sn, Åland (f. 1885 i Ålands norra skärgård). Inspelad 
av Matts Arnberg och Bengt R. Jonsson 1958. 

M.M. 	coj* 	I 

Avvikelser från Ye i Yf 

Str. 2 saknas. 
Slutomkvädet: uti: ut i 

N 	 N 	 

  

Det var en gäng en fis - ka- re, han bod-de på en strand. 

129 



5 	 
il  

8 
- det 	blå-ser kallt, 	kallt vd-der i-från sjön 

41 6 1U h,  p-
8 	Han ha-de 

i or 
. ; 	r  

tven - ne dött- rar 

II 
I 4p 

och fog - ra vo - ro 	de. 

SMB 13 

,....... 7 

e.N 
14 

4-11 

i - från 	sjön. 

h 	
4 

- Det blå-ser 

11P.  

kallt, kallt vö - der 

1 Det var en gång en fiskare, han bodde på en strand. 
— det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön —
Han hade tvenne döttrar och fagra voro de. 
— Det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. 

2 Den yngsta hon var vacker som den vackraste ros, 
den äldsta hon var svart som den svartaste jord. 

3 Den äldsta hon sade till den yngsta som så: 
Vi skall gå ner till havsstrand och bada oss i dag. 

4 Den yngsta hon gick före med ett utslaget hår, 
den äldsta hon gick efter med sju falska råd. 

5 Den yngsta hon satte sig allt ned på en sten, 
den äldsta skuffa henne i mörka böljan vred. 

6 Söta min syster kom hjälp mig upp på land, 
så skall jag dig giva min ring utav min hand. 

7 Din ring utav din hand ja den tager jag ändå, 
men du skall aldrig mera på denna jorden gå. 

8 Söta min syster kom hjälp mig upp på land, 
så skall jag dig giva min fästeman så grann. 

9 Din fästeman så grann ja den tager jag ändå, 
men du skall aldrig mera på denna jorden gå. 

10 Adjö min kära syster och fästeman så grann. 
— det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön —  

Nu dricker jag min brudskål i mörka böljan blå. 
— Det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. 

Melodianmärkning 

T. 3, n. 4 i str. 5: f 
T. 8, n. 4 i str. 2: d l  
T. 9, n. 3 i str. 3-10: a 

Textanmärkning 

Omkvädena återges i alla strofer. 
2:1 raden påbörjas Den äl men ändras 
4:1 	före sjungs förre 

T. 1 i str. 3: 

T. 1 i str. 5, 6, 8: 

T. 1 i str. 7 och 9: 

EJ AVTRYCKTA 

AA: GA 69. »Följande Tradition med sin vackra me-
lodi är upptecknad efter fragmenter från Upland 
och Östergötland.» Sannolikt en av A. A. Afze-
lius gjord textkompilation, möjligen med materi-
al från uppteckningarna under Da ovan och AE 
nedan. 24 strofer. 

AB: Möjligen Småland eller Västergötland (jfr Jons-
son 1, s. 811). Upptecknad på 1810-talet. ABa: 
GA mel.bil. nr  69. Melodi med underlagd strof. 

ABb: KB Vs 126 a. Provharmonisering gjord av 
Peter Grönland. Melodi med underlagd strof. 
Tryckt i Grönland, Alte Schwed. Volks-Melo-
dien, 1818, s. 27. 

AC: GA bd III, s. 20 (vid GA 69). Ur en uppteckning 
från Västergötland. 1810-talet. 1 strof. 

AD: GA bd III, s. 21 (vid GA 69). Ur en uppteckning 
sannolikt från Uppland. 1810-talet. 1 rad. 
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tiden 1860-1886. 17 strofer. Ev. samma tradition 
som AO nedan. Tryckt i Bidrag till Södermanl:s 
äldre kult.hist VI, 1886, s. 35-37 (där bearbetad 
till 20 strofer). 

AO: Museets i Varberg arkiv 3494, s. 13-14. Ham-
marby sn, Södermanland. Upptecknad av Gus-
taf Ericsson under tiden 1860-1890. 16 strofer. 
Ev. samma tradition som AN ovan. 

AE: KB Vs 126:3, s. 135-137. Möjligen Uppland. 
Upptecknad på 1810-talet (jfr Jonsson I, s. 811). 
12 strofer. 

AF: KB Vs 2:1, s. 529. Ort och meddelare okända. 
Utskrift möjligen gjord av A. A. Afzelius. 1 
strof. 

AG: KVHAA Wiede ks 356. Östergötland. Uppteck-
nad i Linköping av A. F. SondU vid 1800-talets 
mitt. Melodi med underlagd strof. I facsimil hos AP: 
Ling (nr 334). 

AH: UUB R 623:2, s. 196-197. Efter tjänstepigan och 
båtsmanshustrun Gertrud Jacobsdotter Hök, 
Skogs, Vänge sn, Gotland (1779-1853; Bjersby, 
s. 338). Upptecknad av P. A. Säve vid 1800-
talets mitt. 25 strofer. Tryckt som Säve nr 163. 

Al: UUB R 623:2, s. 197. Efter prästsonen Adolf 
Hägg, Östergarns sn, Gotland (1831-1858; 
Bjersby, s. 338). Del av text anförd i marginalen 
som tillägg och alternativ vid AH ovan. Upp-
tecknad av P. A. Säve vid 1800-talets mitt. 8 
strofer. Tryckt i fotnoter till Säve nr 163. 

AJ: Svenska familj-journalen 1865, s. 242-243. An-
förd i artikel av Herman Bjursten, efter GA 17 
(Ab ovan) eller skillingtryck under Acd ovan. 22 
strofer. - I LUF 101, s. 14-16 finns en avskrift, 
gjord 1926 av Johanna Liljegren, Ystad, med AS: 
annat omkväde som hon hade efter dragoner, 
som hon hört sjunga visan, »då de gingo och 
badade i sjön vid sandskogens strand». 22 
strofer. 

AK: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 186 (mel.), 
355-356 (text). Efter Christina Alner (f. 1791 i 
Hargs sn, Uppland, g. med akademifogden i 
Uppsala J. E. Ahlander; Jonsson I, s. 573-574); AT: 
hon hade vid åtta års ålder lärt visan av sin mor 
komministerfrun Margareta Juliana Alner f. Syl-
v&I (f. 1765) eller av en ladugårdspiga. Upp-
tecknad av Christina Alners dotter Henriette 
Wennström (f. 1825). Insänd till Richard Dybeck 
1870. Melodi samt 24 strofer. Mel. samt 7 strofer 
(1-6, 23) tryckta i Runa fol. II, 1874, s. 17. 

AL: GAB 16** (bd III, 1880, s. 185-186). Östergöt-
land. Upptecknad av Leonard Höijer. Melodi 
med underlagd strof. 

AM: NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 6. 
Dalarna. Upptecknad av Richard Bergström. In-
lämnad till Nord. museet 1880. Melodi (texten 
hämtad från K ovan). Tryckt i Svanfeldt, Sång-
och Visbok, 1936, s. 84. 

AN: ULMA 347: 52, s. 43-45. Hammarby sn, Söder- 
manland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under 

AQ: 

AR: 

AU: 

A V: 

AX: 

Efter soldatänkan Eva Lotta Berglund f. Olsdot-
ter (»Enkan Röö»), Länna sn, Södermanland (f. 
1818 i Kjula sn, Södermanland, d. 1895). Upp-
tecknad av Gustaf Ericsson under tiden 
1860-1886. APa: ULMA 347:55, s. 89-92. 14 
strofer. APb: ULMA 347:44 a, s. 108-110. 18 
strofer. APc: ULMA 347:48, s. 175-177. 14 
strofer. Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre 
kult.hist. VI, 1886, s. 37-39. 

ULMA 347:44 a, s. 111-112. Tradition från 
Kärnbo sn och Taxinge sn, Södermanland. Upp-
tecknad av Gustaf Ericsson under tiden 
1860-1890. 16 strofer. 

Enhörna sn, Södermanland. Upptecknad av 
Gustaf Ericsson under tiden 1860-1890. 12 
strofer. ARa: ULMA 347: 55, s. 93-94. ARb: 
ULMA 347:47, s. 109-110. 

Familjetradition från Jämtland, starkt beroende 
av traditionen under A ovan. ASa: Visbok (pri-
vat ägo). Nedskriven på 1870-talet av Anna 
Hansdotter, Bringåsen, Kyrkås sn (1855-1935). 
19 strofer. ASb: Visbok (privat ägo). Nedskri-
ven 1904 av Kristina Eriksson, Odenslund, 
Brunflo sn (den förras dotter, 1885-1969). 22 
strofer. 

Wigström, Folkdiktning I, 1880, s. 19-21. As-
mundtorps sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wig-
ström 1879 (jfr Wigström, Vandringar i Skåne 
ock Bleking, s. 5). 29 strofer. Även i Wigström, 
Skånska visor, 1880, s. 4-6. 

MM D 29 nr 58. Sannolikt Skåne. Upptecknad 
av Nils Andersson ca 1890. Melodi, lika som AZ 
nedan, med underlagd strof. Ev. samma tradi-
tion som AZ. 

DAL 107 (text), DAL 109 (mel.). Efter fiskar-
änkan Sofia Samuelsdotter, Brantevik, Simris 
sn, Skåne (f. 1817 i Simris, d. 1902). Uppteck-
nad av Lännart Ribbing 1895. Melodi samt 11 
strofer. Ev. samma tradition som AX nedan. 

DAL 110. Visbok från Nöbbelövs sn, Järrestads 
hd, Skåne. Nedskriven under 1800-talets senare 
del. 14 strofer. Ev. samma tradition som AV 
ovan. 
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A Y: ULMA 303: 934, s. 95-96. Efter »fiskaren Eriks- BJ: 
son», under prästgården i Nora sn, Uppland. 
Upptecknad av Fridolf Martinell 1896. Utskrift 
med landsmålsalfabet. 8 strofer. 

AZ: SVA 310 nr 1 (text), Colliander, Några folkvisor 
från Halland, 1916, s. 143 (mel.). Efter »hushål-
lerskan» Johanna Falk, f. 1809 i Harplinge sn, 
Halland, d. 1898 i Helsingborg. Upptecknad av 
Selma Colliander. Melodi, lika som AU ovan, BK: 
samt 15 strofer. Ev. samma tradition som AU. 
Även texten tryckt hos Colliander, s. 143-144. 

BA: Visbok från Blekinge (privat ägo). Nedskriven BL: 
av Otto Ekvall, Kallinge 1898. Följer nära skil-
lingtryck under R ovan. 22 strofer. 

BB: ULMA 11642: 18 (mel. och str. 1), 11642:72 
(resten av texten). Efter jordbrukarhustrun Sig-
rid Andersdotter (Hultman), Eda sn, Värmland 
(f. 1830 i Hulteberg, Eda, d. 1900; Ramsten, BM: 
Einar Övergaards folkmusiksamling, s. 111-
112). Upptecknad av Einar Övergaard 1898. Me-
lodi samt 13 strofer. Tre renskrifter finns: i 
ULMA 619: 13 nr 3 (melodi samt 13 strofer; 
tryckt hos Ramsten, s. 116), ULMA 11642: 20 BN: 
och 11642: 26 (melodi med underlagd strof). 

BC: NM Folkminnessaml., Soldatsånger 4, s. 385 
(EU 28204). Fristads hed, Västergötland. Upp-
tecknad av K. A. Rignell på 1890-talet. Melodi 
samt 4 strofer. 

BD: Minnen från Västergötland, 1900, s. 177-178 
(mel.), 185 (text). Gudhems sn, Västergötland. 
Upptecknad av Herman Palm. Melodi samt 11 
strofer. 

BE: SVA 662. Visbok från Vikbolandet, Östergöt-
land. Nedskriven av Hilda Larsson sannolikt ca 
1900. Starkt beroende av skillingtryck under A 
ovan. 22 strofer. 

BF: Sjöhist. museet, Sternvalls saml. 2: 1, s. 225. BQ: 
Avskrift gjord av Sigurd Sternvall ur visbok från 
1900-talets början som sannolikt tillhört sjöman-
nen Henrik Persson, Kivik, Skåne. 15 strofer. 

BG: Sjöhist. museet, Sternvalls saml. 2: 1, vid s. 225. BR: 
Ort och meddelare okända. Melodi med under-
lagd strof. 

BH: ULMA 29073: 173. Visbok från Vännäs sn, Väs- 
terbotten, daterad 1901. Följer nära skillingtryck 
under R ovan. 12 strofer. 

Bl: 	Andersson/Ingers, Folkdiktning från Bara hä- 
rad, 1925, nr 9. Ur visbok tillhörig sömmerskan 
Kersti Andersson, Esarp sn, Skåne (f. 1881). 21 
strofer. 

Nedskriven i egen visbok av Anna Larsson, 
Skarhults sn, Skåne (f. 1882 i Skarhult, g. 1909 
med skomakaren Johan Lindborg); hon hade 
visan efter Sofia Hans Anders, Roslöv, Gård-
stånga sn, Skåne (i livet ännu 1929). Avskrift ur 
visboken gjord av Ingemar Ingers 1929. 13 
strofer. BJa: SVA 832, s. 3-5. BJb: LUF 2272, 
s. 2-3. 

LUF 3522, s. 1-4. Efter Ida Persson, Häglinge 
sn, Skåne (f. 1884 i Linderöds sn, Skåne). Upp-
tecknad av Erik Jeppsson 1932. 13 strofer. 

LUF 4244, s. 5-8. Efter Elin Axelsson, Munk-
arps sn, Skåne (f. 1884 i Uggleskri, Munkarp); 
hon hade lärt visan av sin farmor Elsa Larsdot-
ter (f. 1813 i N. Rörums sn, Skåne, d. 1899 i 
Uggleskri). Upptecknad av Helga Persson 1933. 
11 strofer samt prosareferat. 

ULMA 4120, s. 1-4. Efter »ett biträde från Ble-
kinge anstält vid St. Görans sjukhus Stock-
holm». Upptecknad av sjuksköterskan Elin Ös-
terberg. Insänd till ULMA 1932 av E. Limburg, 
Uppsala. Melodi samt 9 strofer. 

Smålands Museum, Kronobergs läns hembygds-
förb:s saml. Efter Kristina Svensson, Opparyd, 
Råsgård, Västra Torsås sn, Småland (f. 1859 i 
Härlunda sn, Småland). Upptecknad av hem-
mansägaren Johan Nilsson 1932. 12 strofer. 

DAG IFGH 4987, s. 21-24. Efter Maria Jöns-
son, Degeberga sn, Skåne (f. 1856 i Degeberga, 
d. 1931). Upptecknad av Sofia Paulsson 1945. 13 
strofer. 

Skåne. Efter överstinnan Dea AnUn f. Bendz, 
Uppsala (f. 1887 i Karlshamn, Blekinge; bodde 
1887-1893 i V. Tomarps sn, Skåne, därefter i 
Uppsala). Hon hörde visan sjungas »av dra-
gonen i Tomarp när jag fick rida framför honom 
på nummerhästen då jag var 6-7 år». BRa: SVA 
275: B 78 (visbok tillhörig Dea AnUn, kopia), s. 
12-14. Melodi samt 12 strofer. BRb: SR L-B 
8869:1:2. Inspelad av Olof ForAn 1948. Melodi 
samt 12 strofer. BRc: SR L-B 8869:3:5. Inspelad 
av Olof ForAn 1948. Melodi samt 12 strofer. 

BO: NM Folkminnessaml., Visor 6, s. 591-594 (EU 
24331). Leksands sn, Dalarna. Nedskriven efter 
äldre förlaga av Lars Eriksson 1943. Följer nära 
skillingtryck under A ovan. 22 strofer. 

BP: NM Folkminnessaml., Visor 6, s. 643-644 (EU 
25707). Västergötland. Nedskriven 1944 av El-
len Olsson, Upphärads sn (f. 1881 i N. Fågelås 
sn). Har titeln: »En gammal folkvisa från Hal-
land.» 10 strofer. 
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BS: Familjetradition från Ytterby sn, Bohuslän. 
BSa: SR B 2586:2:4. Efter småbrukaren Anders 
Carlsson, f. 1891 i Ytterby, d. 1968. Inspelad av 
Matts Arnberg och U. P. Olrog 1955. Melodi 
samt 2 strofer. BSb: SR Ma 57/ 1 0617:19:1. Efter 
Lena Larsson, den förres syster, f. 1882 i Yt-
terby, d. 1967. Inspelad av Matts Arnberg och 
U. P. Olrog 1957. Melodi samt 17 strofer. Åter-
given på grammofonskivor (Den medeltida bal-
laden, SR RELP 5003-5006, och Lena Larsson 
sjunger visor från Bohuslän, Caprice CAP 1179). 
BSc: SVA 52, bl. 11. Textnedskrift gjord av 
Lena Larsson 1960. 11 strofer. 

BT: SR M 57/64:2:4. Efter systrarna Helena Lind-
kvist, Nordanede, Torps sn, Medelpad (f. 1880 i 
Leringen, Torp) och Hildur Sahlin, Matfors, 
Tuna sn, Medelpad (f. 1886 i Leringen). Inspe-
lad av Matts Arnberg 1957. Melodi samt 8 
strofer. 

BU: SR 64/M/6132:2:3. Efter arbetaren Erik Johan 
Källström, Gruvriset, Bispberg, Säter, Dalarna 
(f. 1875 i Gruvriset). Inspelad av Matts Arnberg 
1964. Melodi samt 11 strofer. 

BV: SVA BA 552. Efter arbetaren Fritz Jansson, 
Fredriksberg, Säfsnäs sn, Dalarna (f. 1892 i 
Fredriksberg); han lärde visan under militär-
tjänsten. Inspelad av Märta Ramsten 1969. Me-
lodi samt 1 strof. 

BX: SVA BA 576. Efter Ingeborg Jonasson, Gädd-
ede, Frostvikens sn, Jämtland (f. 1887 i Blom-
högda, Frostviken). Inspelad av Inst. för musik-
vetenskap vid Uppsala Univ. 1969. Melodi samt 
1 strof. 

BY: SVA BA 594-595. Efter Britta Moberg f. Jöns-
son, Jormvattnet, Frostvikens sn, Jämtland (f. 
1911 i Jorm, Frostviken). Inspelad av Inst. för 
musikvetenskap vid Uppsala Univ. 1969. Melo-
di samt 21 strofer (starkt beroende av skilling-
tryck under R ovan.) 

BZ: SVA BA 413. Efter f. d. pigan och kokerskan 
Olga Hansson f. Knutsson, Svedala, Skåne (f. 
1898 i Tranås sn, Skåne); hon hade lärt visan av 
pigan Rut Malm. Inspelad av Märta Ramsten 
1969. Melodi samt 6 strofer. 

CA: SVA BA 734. Efter Stina Nilsson, Laholm, Hal-
land (f. 1918 i Östra Strö sn, Skåne). Inspelad av 
Gunnar Ermedahl 1969. Melodi samt 14 strofer 
(som återgår på skillingtryck under R). 

CB: DAL B 397 B. Efter förre lantbrukaren Oskar 
Andersson, Börringe sn, Skåne (f. ca 1890). In-
spelad av Gösta Arvastsson och Jonas Frykman 
1969. Melodi samt 13 strofer. 

CC: SVA BA 1683. Efter smeden och lantbrukaren 
Martin Martinsson, Henån, Röra sn, Bohuslän 
(f. 1913 i Svineviken, Henån). Inspelad av Märta 
Ramsten och Gunnar Ternhag 1972. Melodi 
samt 3 1/2  strofer. 

CD: SVA BA 2471-2472. Efter Ernst Johansson, 
Halmstad (f. 1902 på Orust, Bohuslän). Inspelad 
av Gunnar Ermedahl 1975. Melodi samt 6 
strofer. 

CE: SVA BA 1471. Efter Nelly Skoglund f. Larsson, 
Skog, Vilhelmina sn, Lappland (f. 1901 i Vilhel-
mina). Inspelad av Gunnar Ermedahl och Gun-
nel Westerström 1972. Melodi samt 7 strofer. 

CF: SVA BA 2175. Efter Karl Pettersson, Vistorps 
sn, Västergötland (f. 1896 i Stommen, Vistorp); 
han lärde visan under exercisen. Inspelad av 
Märta Ramsten 1974. Melodi samt 8 strofer. 

CG: SVA BB 1128. Efter Sven Loberg, Hjorthålan, 
Backaryds sn, Blekinge (f. 1898 i Belganet, Ölje-
hults sn, Blekinge). Inspelad av Eva Liljedahl 
och Lena Krook 1978. Melodi samt 10 strofer. 
Transkription av mel. samt 9 strofer tryckt i 
Krook/Liljedahl-Nordlinder, Folkmusik och 
folklig dans, 1979, s. 42. 

CH: IF Rancken 3, 155, s. 76. Malax sn, Österbotten. 
Upptecknad av J. R. Aspelin 1869. 7 strofer. 
Tryckt som variant U till FSF V:1 nr 15 K. 

CI: 	Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 7 b. Öst- 
ra Nyland. Upptecknad av Arvid Nyberg 1870 
(text), för mel. saknas uppgift om upptecknare. 
Melodi samt 12 strofer. Mel. även tryckt som 
FSF V:1 nr 15 h, texten även som variant 0 till 
FSF V:1 nr 15 D. 

CJ: Det sjungande Finland II, 1871, nr 20. Möjligen 
från Österbotten. Melodi med underlagd strof. 
Även tryckt som FSF V:1 nr 15 n. 

CK: IF Rancken 5, 186 nr 1. Oravais sn, Österbotten. 
Upptecknad av J. E. Wefvar på 1870- eller 1880-
talet. 24 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 15 E. 

CL: IF Rancken 3, 165 nr 326. Efter nämndemans-
sonen Nicklas Teir (Westerback), Sideby sn, 
Österbotten. Upptecknad av J. E. Wefvar 
1875-1876. 14 strofer. Tryckt i Rancken, Några 
prof af folksång, 1878, s. 11-12 (delvis) och som 
FSF V:1 nr 15 K. 

CM: IF Rancken 3, 165 nr 247. Sideby sn, Österbot-
ten. Upptecknad av J. E. Wefvar 1875-1876. 6 
strofer. Tryckt som variant V till FSF V:1 nr 15 
K • 

CN: IF Rancken 3, 165 nr 261. Efter bonden Karl 
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Gustaf Lång, Dagsmark, Lappfjärds sn, Öster-
botten. Upptecknad av J. E. Wefvar 1875-1876. 
14 strofer. Tryckt i Rancken, Några prof af folk-
sång, 1878, s. 10-12 och som FSF V:1 nr 15 J. 

CO: Efter Maria Bergström, Härkmeri, Lappfjärds 
sn, Österbotten. Upptecknad av J. E. Wefvar 
(text) och 0. R. Sjöberg (mel.) 1875-1876. COa: 
IF Rancken 3, 165 nr 325. Melodi samt 13 
strofer. Texten tryckt i Rancken, Några prof af 
folksång, 1878, s. 11-12 (delvis) och som variant 
T till FSF V:1 nr 15 K. COb: SLS 125, s. 27. 
Melodi med underlagd strof. Tryckt som FSF 
V:1 nr 15 m. 

CP: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, 7a. Lapp-
träsks sn, Nyland. Melodi samt 19 strofer. Även 
tryckt som FSF V:1 nr 15 j och C. 

CQ: Nagu sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar 
på 1880-talet (text) och 0. R. Sjöberg 1887 
(mel.). CQa: SLS 82, s. 5-7 (text), 363 (mel.). 
Melodi samt 8 strofer. Mel. tryckt som FSF V:1 
nr 15 i, texten tryckt som variant Q till FSF V:1 
nr 15 D. CQb: SLS 125, s. 35. Melodi. 

CR: SLS 82, s. 77-78 (text), 375 (mel.). Efter Edla 
Jakobsson, Högsåra, Hitis sn, Åboland. Upp-
tecknad av J. E. Wefvar (text) och 0. R. Sjöberg 
(mel.) på 1880-talet. Melodi samt 14 strofer. 
Tryckt som FSF V:1 nr 15 f och F. 

CS: SLS 82, s. 259-262. Efter torparhustrun Lisa 
Rosenlund, Böle, Hitis sn, Åboland; hon hade 
lärt visan av sin far båtsmannen Johan Kimiton, 
Långnäs, Dragsfjärds sn, Åboland. Upptecknad 
av J. E. Wefvar på 1880-talet. Tryckt som FSF 
V:1 nr 15 H. 

CT: IF 60 nr 19. Lappträsks sn, Nyland. Uppteck-
nad av Th. Wegelius på 1880-talet. Melodi samt 
2 strofer. 

CU: SLS 19, s. 75-77 (text), 828 (mel.). Munsala sn, 
Österbotten. Upptecknad av M. Thors 1890 
(text). »Mel., ur en gammal visbok». Melodi 
samt 14 strofer. 

CV: SLS 19, s. 78-79. Munsala sn, Österbotten. 
Upptecknad av M. Thors 1890. 8 strofer. Melo- 
diangivelse: »Kom skönaste jungfru ...» 

CX: Brage, Folkvisor I, u. å. [1922], nr 67. Efter Elna 
Moberg, Sottunga sn, Åland. Upptecknad av 
John Granlund. Melodi samt 2 strofer. Även 
tryckt som FSF V:1 nr 15 q (med 1 strof). 

CY: Efter Tilda Troberg, Pettu, Finby sn, Åboland 
(1860-1933; 0. Andersson, Tre fint.-sv. vissån-
gerskor, s. 43-56). CYa: IF 170, IX (nr 141). 
Upptecknad av Otto Andersson 1909-1910. Me- 

lodi med underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 
nr 15 a. C Yb: IF 53, s. 3-4. Upptecknad av Saga 
Grönfors 1931. 19 strofer. Tryckt som FSF V:1 
nr 15 G. 

CZ: Efter Lovisa Blomkvist, Kurböle, Borgå lf, Ny-
land (1846-1926; 0. Andersson, Tre finl-sv. vis-
sångerskor, s. 36-43); hon hade lärt visan av sin 
mors moster Maria Kant (f. 1779). CZa: IF 170, 
VIII (nr 200; mel.), IF 170 (lösa blad; text). 
Upptecknad av Otto Andersson 1908. Melodi 
samt 18 strofer. Texten tryckt som FSF V:1 nr 
15 D. CZb: IF mgt 1968/37. Inspelad av Otto 
Andersson ca 1910. Melodi med 2 strofer över-
förd från fonografinspelning. Tryckt som FSF 
V:l nr 15 g. Även på SLS band 1968: 108. 

DA: IF 170, XI (nr 79). Efter Betty Elfving, Tenala 
sn, Nyland. »Lärd för 60 år sedan efter en barn-
sköterska från Tenala.» Upptecknad av Otto 
Andersson ca 1910. Melodi med underlagd strof. 
Tryckt som FSF V:1 nr 15 b. 

DB: IF 170, XI (nr 45). Ort och meddelare okända. 
Upptecknad av Otto Andersson ca 1910. Melodi 
med underlagd strof. 

DC: IF 110, h. 6, s. 22-23. Efter Johanna Lindström, 
Röskog, Esbo sn, Nyland (f. 1839); hon hade 
lärt visan av sin mor. Upptecknad av A. P. 
Svensson ca 1910. 9 strofer. Tryckt som variant 
P till FSF V:1 nr 15 D. 

DD: IF 6, s. 51. Efter Erik Eriksson, Saltviks sn, 
Åland. Upptecknad av Fridolf Andersson 1910. 
12 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 15 M. 

DE: IF 110, h. 6, s. 34-36. Nyland. Ur »Helga 
Åbergs handskrifna häfte». Avskrift gjord av A. 
P. Svensson senast 1914. 22 strofer. Tryckt i 
Brage, Årsskrift VII, 1914, s. 80-81 och som 
FSF V:l nr 15 A. 

DF: SLS 281, s. 11-13. Efter 18-åriga telegrafisten 
Hilma Nyman, Ekenäs stad. Tradition från 
Karis sn, Nyland. Upptecknad av V. E. V. 
Wessman 1917. Texten starkt beroende av skil-
lingtryck under A ovan. Melodi samt 22 strofer. 
Tryckt som FSF V:l nr 15 v och B. 

DG: Efter bondhustrun Charlotta Lundström f. Gus-
tafsson, Nedersta, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 
1868). DGa: SLS 352, s. 63-64. Upptecknad av 
Greta Dahlström 1923. Melodi samt fragmenta-
risk text (9 rader). DGb: SLS 383, s. 40-41. 
Upptecknad av Greta Dahlström 1925. Melodi 
samt 3 fragmentariska strofer. Tryckt som FSF 
V:1 nr 15 k. 

DH: SLS 352, s. 65-67. Efter Augusta Jansson f. 

134 



SMB 13 

Dalström, Brunskär, Korpo sn, Åboland (f. 1869 
på Nybondas, Västerkalaks). Upptecknad av 
Greta Dahlström 1923. Melodi samt 9 strofer. 
Texten tryckt som variant S till FSF V:1 nr 15 
H. 

DI: SLS 352, s. 68. Efter Emelia Andersson f. Abra-
hamsson, Jurmo, Korpo sn, Åboland (f. 1873 på 
Jurmo). Upptecknad av Greta Dahlström 1923. 
Melodi med underlagd omkvädestext samt 3 
radfragment. Tryckt som FSF V:1 nr 15 d. 

DJ: SLS 367, s. 95-98. Efter bondhustrun Tekla 
Bergen, Stens, Vänö, Hitis sn, Åboland (f. 
1870). Upptecknad av Greta Dahlström 1924. 
Melodi samt 15 strofer. Mel. tryckt som FSF 
V:1 nr 15 c, texten tryckt som variant R till FSF 
V:1 nr 15 H. 

DK: SLS 367, s. 99-103. Efter torparänkan Sofia 
Svanström f. Isaksson, Bötesö, Hitis sn, Åbo-
land (f. 1859). Upptecknad av Greta Dahlström 
1924. Melodi samt 19 strofer. Tryckt som FSF 
V:1 nr 15 e och I. 

DL: SLS 512, s. 44-46. Efter kaptenskan Marta 
Sundqvist f. Andersson, Fallböle, Pargas sn, 
Åboland (f. 1895 i Fallböle). Upptecknad av Alf-
hild Adolfsson (Forslin) 1929. Melodi samt 12 
strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 15 r och L. 

DM. SLS 383, s. 38-39. Efter Berta Franselia Ham-
berg, Finnö, Kökars sn, Åland (f. 1908). Upp-
tecknad av Greta Dahlström 1925. Melodi samt 
3 strofer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 15 t 
(med felaktig meddelaruppgift). 

DN: SLS 508, s. 37. Efter Fanny Nordberg, Fiskö, 
Brändö sn, Åland (f. 1905). Upptecknad av Alf-
hild Adolfsson (Forslin) 1928. Melodi med un-
derlagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 15 u. 

DO: SLS 508, s. 38-41. Efter Hanna Eriksson, 
Fiskö, Brändö sn, Åland (f. 1896); hon hade lärt 
visan av en »tjänarinna, hemma ifrån Björkö i 
Kumlinge» (Åland). Upptecknad av Alfhild 
Adolfsson (Forslin) 1928. Melodi samt 12 
strofer. Mel. tryckt som FSF V:l nr 15 s, texten 
tryckt som variant Y till FSF V:l nr 15 M. 

DP: SLS 508, s. 42-44. Efter Anna Lindfin, Fiskö, 
Brändö sn, Åland (f. 1879); hon hade lärt visan 
av sin mor. Upptecknad av Alfhild Adolfsson 
(Forslin) 1928. Melodi samt 5 strofer. Texten 
tryckt som variant X till FSF V:l nr 15 K, där 
traditionen uppges vara från Kumlinge sn, 
Åland. 

DQ: SLS 512, s. 38-39. Efter torparhustrun Johan- 

na Lemberg f. Jansson, Norrby, Lemlands sn, 
Åland (f. 1866 i Norrby). Upptecknad av Alfhild 
Adolfsson (Forslin) 1929. 10 strofer. Tryckt som 
variant Å till FSF V:1 nr 15 M, där den uppges 
vara »Ur ett vishäfte». 

DR: SLS 512, s. 47. Efter lotshustrun Hilma Jansson 
f. Karlsson, Järsö, Lemlands sn, Åland (f. 1884 
i Kumlinge sn, Åland). Upptecknad av Alfhild 
Adolfsson (Forslin) 1929. Melodi med underlagd 
strof. Tryckt som FSF V:1 nr 15 o. 

DS: SLS 512, s. 40-42. Efter lotsdottern Greta Eng-
lund och tjänarinnan  Helga Lehto, Stentorpa, 
Föglö sn, Åland (båda f. 1910 i Stentorpa). Upp-
tecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1929. 
Melodi samt 11 strofer. Texten tryckt som vari-
ant Z till FSF V:1 nr 15 M. 

DT: SLS 512, s. 43. Efter torparhustrun Anna Mat. 
Andersson f. Mattsdotter, Lumpo, Lumpar-
lands sn, Åland (f. 1858 i Lumpo). Upptecknad 
av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1929. Melodi med 
underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 15 p. 

DU: IF 37, s. 14-15. Munsala sn, Österbotten. Ned-
skriven av Ida Nyblom, Kantlax; hennes mor 
brukade sjunga visan »på 1870-talet, vid vaggan 
och spinnrocken». Insänd till Hufvudstadsbla-
dets red. 1934. 10 strofer. 

DV: Efter fabriksarbeterskan Hilma Ingberg f. Sarin, 
Billnäs bruk, Pojo sn, Nyland (f. 1886 i Korsud-
darna, Bromarvs sn, Nyland). DVa: SLS 529 nr 
3. Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 
1933. Melodi med underlagd strof. DVb: SR Ma 
57/ 1 1142:11:2. Inspelad av Matts Arnberg 1957. 
Melodi samt 4 strofer. Återgiven på grammofon-
skiva (Den medeltida balladen, SR RELP 5003-
5006). 

DX: SLS 542, s. 54. Pernå kyrkby, Nyland. Efter »en 
gumma, som inte lät beveka sig att sjunga mera 
- eller inte mindes mera». Upptecknad av Greta 
Dahlström 1939-1940. Melodi- och stroffrag-
ment. 

DY: IF mgt 1967/ 1 . Efter bonden och fiskaren Elis 
Jonaeson, Söderby, Pellinge, Borgå If, Nyland 
(f. 1901). Inspelad av Alfhild Forslin och Sinikka 
Segerståhl 1967. Melodi samt 2 strofer. Även på 
SLS band 1967:27. 

DZ: SLS band 1970:23. Efter Zaida Österlund f. 
Mattsson, f. 1901 på Bengtas, Mossala, Hout-
skärs sn, Åboland. Inspelad av Ann-Mari Hägg-
man 1970. Melodi samt 10 strofer. 
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DEN FÖRTROLLADE BARNAFÖDERSKAN 
TSB A40 

A 
UUB Palmskiöld 395, bl. 34 r-36 v. Utskrift från Svealand från tiden omkring år 1600. 
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1 Thet stonder een lind alth sunnan vnder by, 
— alt vnder then linden so grön, — 
ther stonder een iunfrw hon borstar sitt hhåår, 
— i ridhen so worligh genom lunden medh henne. 

2 Mijn Fadher gaff migh so danner man, 
then vnge her Oloff tho heette han, 

3 Ståls Elin hon gonger til foster modher sijn 
hon sporde sijn fosther modher rodhen til, 

4 Mijn käre Fosther modher lärer migh rodh 
huru lenge skal quinnan medh barnet gåå 

5 Fyretijo wekor på ottonde åhr 
so lenge skal tu medh barnet gå, 

6 The kledde på henne een silkes serch 
hon gich på golffwet medh so myken werck. 

7 The spente på henne paar sölffspente skoor 
hon gich uppå golwet medh so myken oroo, 

8 Här Oloff han stonder i höghelofftes broo 
han lydher fast på the sorgefulle ord. 

9 Mijn Stoltz Elin i snacken icke så 
i skole bodhe karmer och köreswenner ffå 
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10 Och må iagh icke på thette landet dö, 
i fören migh dijt i toghen migh mö, 

11 Hesterne äre i Engen 
och swennerne liggia i sengen 

12 The körde so lusteligh öffwer een eng 
i låthen eij slädh' göre frwer trengh 

13 The körde so lusteligh öffwer een broo, 
i låthen eij karmer göre frwer oroo, 

14 Alt som wij kome i blomster lund 
ther brast karmen i samma stund 

15 Thet må nu hwaren dannequinne wetha, 
ath iagh kan icke i sadhelen sittia, 

16 Mijn käre stols Elin i snakken icke så 
i skole rijde och iagh will gåå, 

17 Alt som the kome vthi een by 
ther stodh hennes fadher giorde karmer ny 

18 The kastadh på stolz Elin een skarlakan skin, 
the leedde henne i buren in, 

19 The kastadh vnder henne bolmstret blå, 
så karske födde hon söner twå 

20 Stols Kirstin gonger til kistan 
eet waxe barn hon ther wirckar, 
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21 När kistan bleff thedhan flytt, 
so bleff stoltz Elin medh barnen quijt. 

22 Vpstonder swennen han borstar sit håår, 
— alt vnder then linden so grön, —
nu är iagh kommen på mijn ottonde åhr 
— i ridhen so worligh genom lunden medh henne. 

Melodianmärkning 

Me!. återges här i facsimil samt i transkription av 
Carl-Allan Moberg. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1 
och 6, markerat i str. 2-5, 7-9, 11-17, 19-21. Slutom-
kvädet utskrivet i str. 1 och 22, markerat i str. 2-5, 
7-21. 

	

2:1 
	

danner ms ev. dannen 
10:2 det andra migh ms ev. megh 
12:2 före eij ett par nu oläsliga bokstäver över-

strukna 

	

19:1 	bolmstret ordets början ändrat från nu oläsliga 
bokstäver 

19:2 före födde står söner överstruket 

B 
KB Vs 2:1, s. 535-537 (text), KB S 163 (Drake) nr 121 (mel.). Efter majorskan Ulrika Westerling f. Enander (f. 
1736 i Stockholm, till 1776 bosatt i Uppland, d. 1820 i V. Eneby sn, Östergötland; Jonsson 1, s. 346). Upptecknad 
på Västraby, Hults sn, Småland 1811 av August von Hartmansdorff (text) och med största sannolikhet av C. V. 
Westerling (mel.). Tryckt som SF 134 B. 
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Hur länge 

s

kdl  liten 

23  il 3 

Kjerstln med 	liten 	kind gå; 

 

t 	 

 

r 	 

 

   

r 	r 	r 
—I 	riden så k/timligt i 	lunden med henne. 

P 	 2'1 	 

1 Herr Peder han talte till sin moder så 
— Alt under den Lind så grön — 
Hur länge skall liten Cherstin med liten kind gå 
— 1 riden så varligt i Lunden med henne 

2 1 fyrtio veckor på det nionde år 
Så länge skall liten Cherstin med liten kind gå 

3 1 fyrtio veckor det är nu vist 
Så länge gick Jungfru Maria med Jesum Christ 

4 När som det led på det nionde år 
Så börjar liten Cherstin att ledsna 

5 Liten Cherstin hon talte till Herr Peder så 
Mig lyster nu till min Faders gård 

6 Innan det ordet var ur hennes mund nämt 
Så var det hästar för Guldvagnen spänt 

7 När som de kommo i den grönaste lund 
Hennes hästar de störta i samma stund 

8 Må jag icke vara en syndiger quinna 
Mina hästar förmå ej för mig att springa 

9 Herr Peder han hoppar af Gångaren grå 
Viljen 1 rida så vill jag gå 

10 Det kan alla Grannquinnor med mig spå 
För mig är det ej godt hvarken rida eller gå 

11 Det kan alla Grannquinnor med mig vittna 
För mig är ej godt i sadlen att sitta 

12 Herr Peder tog liten Cherstin uti sin famn 
Med gråtande tårar han bar henne fram 

13 När som de kommo till hennes Faders gård 
Ute för henne hennes Fader han står 

14 Var nu välkommen liten Cherstin till mig 
För Dig har Jag både mjöd och Vin 

15 Mig lyster ej mjöd mig lyster ej Vin 
Mig lyster nu att i Stenstugan gå in 

16 Herr Peder han breder ut Kappan blå 
Der födde liten Cherstin de Sönerna två 

17 Den ene han kammar sitt Hvitgula hår 
Vår Farmor skall sättas på Stegel två 

18 Den andre han drager sitt förgyllande svärd 
Vår moder är död Vår farmor är det värd 

19 Jag hoppas att Vår moder är inför Gud 
— Alt under den Lind så grön —
Vår farmor skall läggas på Stegel sju 
— 1 riden så varligt i Lunden med henne 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 19, markerade i 
övriga strofer. Ms har interpunktion, men det är ovisst 
till vilken grad denna är ursprunglig; sannolikt i hu-
vudsak införd av Arwidsson, därför här helt borttagen. 
4:2 Cherstin ändrat från Ingrid 
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Liten 	Kerstin hon går för sin 

J 	fls 
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J 
Svärmor och står 

SMB 14 

c 
KB Vs 2:1, s. 539. Sannolikt efter »en 60 års Enka som lärdt den af sin MorMor på Torpön [Torpa sn] 
Ostergöthland». Upptecknad av L. F. Rääf, troligen på 1810-talet (Jonsson 1, s. 332). 

1 Liten Kjerstin hon går sig för sin Moder at stå 
— Alt under den Liden så grön —
Hur länge skall en qvinna med barnet gå 
— J riden så warligt med henne 

2 J fyrtio weckor på det njonde år 
så länge skall Modren med fostret gå. 

3 När som det led till det njonde år 
Liten Kjerstin går sig för sin Herre at stå. 

4 Och hören i Herr Peder hvad jag säger Er 
J sku föra mig dit der J togen mig Mö. 

5 Jntet kan jag föra Er dit som jag tog Er Mö. 
Det kan jag ej göra för blekan min död. 

6 Kan jag inte hästar och körsvänner få, 
så skall jag till min Moder på bara fötter gå. 

7 Och inte så voro de orden förr nämd 
förr n Hästarne voro för Gullkarmen spänd. 

8 När som de kommo i Rosende lund, 
Gullkarmen rann sönder i samma stund. 

9 Må jag intet vara en syndig Qvinna 
At intet Gullkarmen kan under mig rinna 

10 Herr Peder han sadlade Gångaren grå 
Och så lyfter han liten Kjerstin uppå. 

11 Och när som hon kom till sin Faders gård 
Ute för henne hennes Moder står 

12 Var nu wälkommen liten Kjerstin till mig 
jag hafver nu blandat mjöd och win 

13 Mig lyster nu hvarken Mjöd eller win. 
J hvilken stenstuga vill Ni låta mig in 

14 Här äro trij stenstugor uppå wår gård 
Du tag nu hvilken Din hog faller på. 

15 Liten Kjerstin hon går sig åt stenstugan in 
Herr Peder han fäller mång tårar på kind 

16 Liten Kjerstin sporde sina jordgummor åt 
hur länge skall en qvinna med fostret gå 

17 J fyrtio weckor och det är wisst 
Så länge geck Maria med Jesum Christ. 

18 Så breddes på golfvet de Bolstrarne blå 
Derpå födde liten Kjerstin Sönerna twå. 

19 Den förste reste sig och kamma gult hår 
nu är jag fyrti weckor på mitt njonde år. 

20 Den andre satte sig opp, han sade icke så, 
Vår FarMor sku vi steka som fisken på glöd 

21 Vår FarMor sku vi steka som fisken på glöd 
— Alt under den Liden så grön —
Ty hon har vållat vår Moders död. 
— J riden så warligt med henne 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
21, markerade i övriga strofer. 
Mellanomkvädet: grön str. 21 g[...] textförlust 

D 
KB Vs 2:1, s. 214-217 (text), KB Vs 126:4, s. 76 (mel.). Efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, 
Ostergötland (f. 1772 i Nykils sn, Ostergötland, d. i Slaka 1818; Jonsson 1, s. 386-391). Upptecknad av L. F. Rääf 
(text) och C. P. Grevilli (mel.) hösten 1813 eller år 1814. Tryckt som SF 134 A. 
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1,5-1, 	it -J J' 4 	 
I2 

‘t— 
Hur leinge bör en qvinna med smd barnen 98 

I 	j  
— de 	redo de re-do bortt i genom luns den med henne. 

ii 
ti 

18 

J J_ II 	 	i 

1 Och liten Kerstin hon går för sin Svär-mor och står 
— Medan linden bär löfven så gröna — 
Hur länge bör en quinna med små-barna gå? 
— De redo, de redo bort igenom lunden med henne 

2 »1 40 veckor på det nionde år 
Så länge bör en quinna med småbarnen gå.» 

3 1 40 veckor det är både sanni och visst 
Så länge geck Maria med vår Herre Christ. 

4 Liten Kerstin hon talte till Herr Peder så, 
Och hämta mig hem till min moders gård. 

5 Herr Peder han spänner för gullvagnen röd, 
Så lyftad' han liten Kerstin uti. 

6 Och liten Kerstin hon satt sig i gullvagnen ned, 
Och vagnen han remnade i stycken tre. 

7 Och hör du, liten Kerstin hvad jag dig säga må, 
Och orkar du rida, sjelf vill jag med dig gå. 

8 När som hon kom till sin moders gård 
Då ute för henne hennes moder står. 

9 Å välkommen hem liten Kerstin till mig 
Och hur står det till med eländet ditt 

10 Och kära min moder J bädda opp min säng 
Å käre Herr Peder du hjelp mig i den! 

11 Liten Kerstin satte sig på förgyllande stol 
Herr Peder drog af henne strumpor och skor 

12 Liten Kerstin lade sig i sängen ned, 
Gud låte mig inte lefva tills jag dagen får se. 

13 Liten Kerstin hon lade sig på bålstrarne blå, 
Och där föder hon små-barna två. 

14 Och Sånen står opp och kammar sitt hår: 
Nu är jag 40 veckor på mitt nionde år. 

15 Och Sånen han kunde gå ärende i by, 
— Medan linden bär löfven så gröna —
Och Dottren hon kunde röda silket sy. 
— De redo, de redo bort igenom lunden med henne 

Titel: Liten Kerstin. 

Textanmärkning 

Ms saknar ursprungligen strofnr (som dock senare 
satts in av Arwidsson). Omkvädena utskrivna i str. 1, 
markerade i övriga strofer (mellanomkvädet saknas 
dock i str. 7). 
10:2 före Herr står min överstruket 
15:1 	ärende ändrat eller förtydligat 

E 
KVHAA F. L. Borgström, Uppteckningar af Folkvisor, s. 93-94 (mel.), 96 (text). Övre Ulleruds sn, Värmland. 
Upptecknad av studenten Ferdinand Ludvig Borgström 1845. En renskrift finns i KVHAA F. L. Borgström, 
Berättelse öfver en resa i Vermland, visbil. nr  29. 
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J'J 	 
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r  

   

     

— hå, nå 
	

nå nd 
	

nä, 

J 	 
14 

_J  

hur 
	

(änge 	går 	quinnan med 
	

Barnen 	små ? 

1 /:Och liten Kerstin frågar sin styfmoder om råd:/ 
Hur länge går quinnan med barnen små 
— Hå nå, nå nå nåh 
Hur länge går quinnan med barnen små 

2 1 40 veckor på 9 år 
Så länge går quinnan med barnena små 

3 /:Och sönjerna kamma sitt guldgula hår:/ 
Men modren hon sveptes och lades på bår 
— Hå nå, nå nå nåh 
Men modren hon sveptes och lades på bår 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Repristecken efter första raden i 
alla strofer. Trallrefrängen utskriven i str. 1 och 2; 
upprepning av andra raden markerad i str. 1 och 2. 

1:1 	styfmoder med styf tillskrivet över raden 
1:2 	går ändrat från skall en 

Renskriften: 

Kommentar i ms: Sjöngs i Ofre Ulleruds S:n vid detta 
århundradets början; men är nu troligen utdöd. Myc-
ket defect 

Str. 1 och 2 numrerade, str. 3 kallas i stället Sista 
versen. Repristecknen efter strofernas förstarader 
saknas. Trallrefrängen utskriven i alla strofer; uppre-
pad andrarad i str. 1, upprepning markerad i str. 2 och 
3. 
Trallrefrängen: Hå, hå! Nå, nå, nåh! 

1:2 	barnen: barnena 
2:1 	9: nionde 

F 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 132 b. Småland. Upptecknad av Carl Ulric Hollberg, troligen ca 1850. 

Något Lifligt 

4åfr- 
lit 	11 	I r  

Blåser kallt kallt vrider ifrån 	sjön; 

2 

m 

(3) 

g 	 

Och 	Fyrtio veckor det dr 	våla 	sannt, 

fl g' 
( 5 ) 

Yo 	 7 
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det gick Jungfru Maja med den He — lige 	And 

     

     

Ti 

    

• fl:  ilttir  

—blåser kallt kallt väder 	ifrån 	sjön. 

ir- 	 (9) 

, 
e 

# 	fj 	

 

ti  i 

, 
.... 

i 

>  	1 

it 
Et 

1 Blåser kallt kallt väder ifrån sjön; 
Och Fyrtio veckor det är väla sannt, 
det gick Jungfru Maja med den Helige And 
— blåser kallt kallt väder ifrån sjön. 

Melodianmärkning 

T. 6: 1 sista ackordet (Fiss-aiss-ciss2 ) ingår även ett 

överstruket fiss i . 

Textanmärkning 

Kommentar i ms: Texten icke erinrad, mer än en Vers 
midtuti stycket. 

G 
Efter en 75-årig »sytningskvinna» M. Blomberg, Vänö, Hitis sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar på 1880-
talet (text) och 0. R. Sjöberg senast 1887 (mel.). Ga: SLS 82, s. 79-82 (text), s. 375 (mel.). Texten tryckt som 
FSF V:1 nr 54A. Gb: SLS 125, s. 40 (endast mel.). Ge: IF Dep. 0. R. Sjöbergs originalsaml. II, s. 23 (endast 
mel.). 

Ga 

Sillibrand 	var en 	o— vi — ser man, 

— Allt under den linden sd gröna, 

r 	 Pr 	 r 	r r 
12 

Han gifte sin dotter i främmande land 
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, 	 16 0:• i 	i 	i 	tGcr ;ptr r 
- 1 riden så 	var- liga genom tun -den med 	henne. 

I 

1 Sillibrand var en oviser man, 
— Allt under den linden så gröna; —
Han gifte sin dotter i främmande land. 
— I riden så varliga genom lunden med henne. 

2 När som hon kom i det främmande land, 
Der kände hon hvarken qvinna eller man. 

3 Stols Margareta frågade svärmodren åt, 
Hur länge pläga qvinnor med barnen här gå. 

4 Fyrtio vickor allt med sju år, 
Så länge pläga qvinnor med barnen gå. 

5 Fyrtio vickor det vet jag förvisst, 
Så länge gick Maria med Jesum Krist, 

6 Stols Margreta frågade svärmodren åt, 
Huru skall jag komma härifrån? 

7 Jag vet ej annor råd, 
Än vi få fara härifrån, 

8 Stols Margreta frågade körsvennen åt, 
Hur skall jag komma härifrån? 

9 Fålan han går uti hagan, 
Och karmarna hänga i svalan, 

10 Körsven han salar upp sin gångare grå, 
Då sätte han der Stols Margreta uppå. 

11 När som de kommo åt lunden, 
Så gingo karmarna sönder. 

12 Nu vet jag ingen råd 
An ni får rida och jag får gå, 

13 Sillibrand han gångar sig opp i högan loftes svala, 
Der fick han se sin dotter i lunden fara, 

14 0 velis mej! velis mej! hvad jag nu ser! 
Jag ser min dotter, hon kommer till mig. 

15 Å kära min fader, glädjens ej åt mig, 
Å liten är den glädjen som ni ser med mig, 

16 När som hon kom på sin kära faders gård, 
Gå in i det ena rummet din hog leker på. 

17 Sillibrand breder ut sin kappa blå, 
Der födde hon skarska svenbarn två. 

18 Uppsättes svenbarn och krusar upp sitt hår, 
Nu är vi fyrti vickor och med sju år, 

19 Är vi nu öde att äta detta bröd, 
— Allt under den linden så gröna; —
Så skall vi söka vår kära moders död. 
— I riden så varliga genom lunden med henne. 

Titel: Sillibrand och Stols Margreta. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Str. 19 är skriven i marginalen och föregås av orden: 
Sista versen lyder så: 
Mellanomkvädet: linden str. 19 liden 
10:2 	der tillskrivet över raden 
14:1 före det andra velis står o överstruket 
16:2 rummet står inom parentes 
17:2 	efter skarska står (karska) 
19:1-2 tillskrivna senare i marginalen, troligen av an-

nan hand 

Gbc 
Avvikelser från Ga i Gbc 

Endast slutomkvädet lagt under mel. 

H 
Efter Tilda Troberg, Pettu, Finby sn, Åboland (1860-1933; 0. Andersson, Tre fint.-sv. vissångerskor, s. 43-56). 
Ha: FSF V:1 nr 54a (mel.), IF 64 (text). Upptecknad av Otto Andersson 1909 (mel.) och vid ungefär samma tid 
av Thyra Forsström (Renqvist) (text). Texten tryckt som FSF V:1 nr 54 C. 1-117: IF 53, s. 4-5. Text upptecknad av 
Saga Grönfors 1931. 
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Ha 
2 
	 elA 

g 	g 	 
svdr-mo-der fick: Förs-ta gå - van hon av sin 

4 

Ni - e 	år skall du gå med bar- net ditt. 

6 

— Mig 	väc- ker så lönn - Ii - ga 	sor — gen. 

1 Första gåfvan hon af sin svärmoder fick: 
Nio år skall du gå med fostret ditt 
— Mig väcker så lönnliga sorgen 

2 Lill Karin frågte till herr Peder så 
Hur länge skall en kvinna med fostret gå 

3 Förtio veckor är det förvisst 
Så gick Maria med Jesum Krist 

4 När som det led till det nionde år 
Då ville hon hem till sin fader gå 

5 Herr Peder sade till småsvenner så 
Gåen och sadlen gångaren grå 

6 Kören så vackert öfver den bro 
Att 1 ej väcken hundar och gören oro 

7 Kören så vackert genom den by 
Att 1 ej väcken mänskor och gören stort gny 

8 När hon kom till sin faders gård 
Där fadren ute för henne månd stå: 

9 Välis mej och välis mej hvad jag nu ser 
Nu ser jag min dotter hemkomma till mej 

10 Kära min fader 1 gläds ej åt mig 
Det är ej stor glädje som följer med mig 

11 Härifrån for jag då jag var ung 
Nu kommer jag igen nu är jag så tung 

12 Härifrån for jag då jag var mö 
Nu kommer jag igen nu skall jag ock dö 
— Mig väcker så lönnliga sorgen 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, mar-
kerat i övriga strofer. 
2:1 	frågte ms frågto 

11:2 	är ms ar 

Hb 
Avvikelser från Ha i Hb 

Ms saknar str. 8. 
Omkvädet: Vi väcker så sorgliga tankar. 

2:1 	LillKirstin frågte herr Peder om råd: 
3:1 	är: och 
3:2 	Jesum: Jesu 
4:1 	till: åt 
4:2 	fader gå: faders gård 
5:1 	Herr Peder: Herr Peder han 
5:2 saknas 
6:2, 7:2 1 ej väcken: ni ej väcker 
9:1 	Välis mej och välis mej: Välys mig och välys 

mig 

	

9:2 	mej: mig 

	

10:1 	1: ni 
11:1, 12:1 då: när 

	

12:2 	ock: att 

Anmärkning 

Den enradiga str. 5 är ej numrerad; i övrigt är stro-
ferna numrerade 1-10. Omkvädet utskrivet i str. 1, 
markerat i str. 2. 
10:2 före ej står en överstruket 
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Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 1904 på Nötö, d. 1980); hon hade lärt visan av mormodern Eva 
Gustava Jansson (f. 1842 i Böle, Hitis sn, Åboland, d. 1929). la: SLS 352, s. 97-100. Upptecknad av Greta 
Dahlström 1923. Texten tryckt som FSF V:1 nr 54 B. Ib: SR Ma 57/11142:2:1. Inspelad av Matts Arnberg 1957. 
Återgiven på grammofonskiva (Den medeltida balladen, SR RELP 5003-5006). /c: SR Ma 58/12126:23:1. Inspelad 
av Matts Arnberg 1959. Återgiven på grammofonskiva (Svea Jansson sjunger visor från Åbolands skärgård, 
Caprice CAP 1156). Id: SVA 53:1 bl. 8-9. Text nedskriven av Svea Jansson själv ca 1960. 

Ia 

k 	g 

 

w 

 

• 

  

Silebrand körd sig upp åt 	höga 	loftet 	svala, 

4 

k 	 

 

6 6G 

  

   

- Allt under den linden 
	

gröna. - 

 

N 	 

J 	 

 

9 

 

• 

   

    

I 
	

riden 
	

så. Vad 
	

lega 
	

genom 	lunden med 	henne. 

1 Silebrand körd sig upp åt höga loftet svala. 
— Allt under den linden så gröna. —
Då fick han se sin dotter i lunden fara 
— I riden så. Vad lega genom lunden med henne. 

2 Väl äst mig, väl äst mig, vad jag nu ser, 
Jag ser min dotter hon kommer till mig. 

3 Silebrand femnar ut kappan blå. 
Där föder hon två karska svenbarnen små. 

4 »Hör ni, min svärmor, vad jag frågar eder åt: 
hur länge plägar kvinnan med barnen gå?» 

5 »Fyrtio veckor, det vet jag förvisst, 
så länge gick Maria med Jesus Krist.» 

6 »Fyrtio veckor allt medan sju år, 
så länge plägar kvinnan med barnen gå. » 

7 »Min svärmor skall jag giva min silvergoda kniv, 
hon har nu förrått mitt unga liv.» 

8 »Min moder skall jag giva min silkessticka särk, 
hon har ju för mig lidit både sveda och värk.» 

9 »Min fader skall jag giva min gångare grå, 
som han skall rida till kyrkan på.» 

10 »Min broder skall jag giva mina handskar små, 
som han skall ha likvart han går.» 

11 »Min syster skall jag giva mina gullringar sju, 
som int jag har haft sen jag var brud.» 

12 Det ena så förd hon till Kristi dop, 
— Allt under den linden så gröna. —
det andra så förd dom till kyrkogård. 
— I riden så. Vad lega genom lunden med henne. 

Titel: Silebrand. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. I. En streckad rad 
mellan str. 11 och 12 markerar antagligen av sångers-
kan nämnda men glömda strofer. 

1:2 fara ms far gr melodins textunderlägg) 
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Ibc 
MELODI 

Avvikelser från la i Ibc 

Ifromfattar str. 1-3, 8-12 (10 och 11 omkastade). Båda 
sjungs närmast i a-tonart, begynnelseton: e' (nedan 
transponerade och noterade i d-moll). MM. diN = ca 
144 (b) resp. ca  152 (c). 

Avvikelser från str. 1 i la: 

Upptakt i förekommande fall: a' 

T. 1, n. 1-4 i str. 1-6: 

T. 1, n. 7-8 i alla str.: ciss 2  (ciss 2 ) 
T. 1 och t. 2, n. 1-4 i str. 12: 

e - na så 	för dom till Kris-ti 

T. 2, n. 1-4 i str. 2, 3, 5, 6, 9-11: 

T. 4, n. 1: h' intoneras i en del strofer något för lågt. 
T. 4, n. 3 i str. 6: gl  
T. 5, n. 4 och motsvarande: b' intoneras i en del 

strofer något för högt. 

T. 7 och t. 8, n. 1-2  	
1  II J 	 

i alla str.: 	4,J 	• 
ri - den :8 	vcr- 

TEXT 

Avvikelser från Ia i Ibc 

Ib omfattar endast str. 1-3, 8-12. Str. 10 och 11 om-
kastade i b. 
Slutomkvädet: Vad lega: varliga 

1:1 
	

Silebrand: Silibrand; körd sig: körde 
2:1 
	

Väl: Å väl 
2:2 
	

Jag: Ja 
3:1 
	

Silebrand: Å Silibrand 
3:2 små: på 
4:1 
	

Hör: Å hör c; vad: va c; jag: ja c 
5:1 
	

Fyrtio: Förtie c; det: de c; jag: ja c 
7:1 
	

Min: Å min c; jag: ja; silvergoda: silverborda c 
7:2 	nu: ju c 
8:1 
	

Min: Å min c; jag: ja c 
8:2 	mig: mej c; både: båd; och: å 
9:1 , 10:1, 11:1 jag: ja 

11:2 
	

int jag: jag int 
12:1 
	

Det: Den b; förd hon: för dom b, förde dom c 
12:2 det: den b; förd dom: förde dom 

Anmärkning 

Omkvädena återges i alla strofer. 

T. 5, n. 1-4 i str. 2, 7, 9-12. 

Id 
Avvikelser från Ia i Id 

Str. 10 och 11 omkastade. 
Slutomkvädet: Vad lega: varliga 

1:1 	Silebrand: Silibrand; körd sig: körde 
2:1 	Väl äst mig, väl äst mig: Välest mig välest mig 
3:1 	Silebrand: Silibrand 
3:2 små: på 
4:1 Hör: Och hör 
6:1 	allt medan: men jag med 
7:1 	silvergoda: silverborda  

11:2 	int jag: jag inte 
12:1 	förd hon: fördes 
12:2 förd dom: fördes 

Anmärkning 

Titel: Silibrand. Ms saknar strofer. Omkvädena ut-
skrivna i alla strofer. 
Mellanomkvädet: linden i str. 3, 4, 10, 12 ändrat från 

lunden 
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15 

REDEBOLD OCH GULLBORG 
TSB A41 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 50-52. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker II, 
s. 306-307. 

1 Ballerman rijder i Stoltz Ingeborgs gård 
— Vti löndom — 
Vthe stoltz Ingeborg för honom ståhr 
— Men dätta war mig timadt i min Vngdom. 

2 Höör du stoltz Ingeborg hwadh Jagh seger tigh 
Will du römma af landet medh Migh 

3 Så gierna Jagh thet giorde 
Om Jagh för min Fader thorde 

4 Dhe rijda sigh i Rosenlund 
Där lyster Herr Ballder hwijla en stund 

5 Herr Ballder lade sigh i Stoltz Ingeborgs skiött 
lopp honom på en Sömbn så söth. 

6 /:Herr Ballerman:/ I soffwen intet nu 
Nu hörer Jagh min Faders hästagny. 

7 /:Herr Ballerman:/ I sofwen icke ähn 
Nu hörer Jagh min Faders Hoffmän 

8 Hwadh I see Migh gåå vpåå 
Så nämbne eij Migh i Nambn ähndå 

9 Han högg ihiel fyra han högg ihiel fem 
Han högg ihiel 50 trongens hoffmän. 

10 Han högg ähn fierre ihiel ähnnu 
han högg ihiel Stoltz Ingeborgs bröder siu.  

11 han giorde stoltz Ingeborg mehre qwahl 
han högg hennes eigen Fader ihiel. 

12 /:Herr Ballerman:/ I stiller Eder nu 
Eder stille Gudh Fader ochså hans Sohn 

13 Herr Ballerman rijder i sin Moders gård 
Vthe hans Moder för honom ståer. 

14 Höer du Herr Ballerman kier Sohnen min 
hwj förer du kierast medh bleka Kind. 

15 Herr Ballerman gåhr ihn med sorgfult Modh 
han swarade icke sin Moder ett ordh. 

16 Arla om Morgon för ähn dager war liuss 
der fans 3 ljk i Herr Ballermans hwss. 

17 Dän ene war Herr Balderman den andre hans 
festemö, 

— Vti löndom — 
Den tridie hans Moder af sorgh war dödh. 
— Men dätta war mig timadt i min Vngdom. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 17. 
17:2 före dödh står ett nu p.g.a. en bläckfläck svår-

läst ord, möjligen ett påbörjat dödh 

B 
Landsarkivet i Härnösand, Härnösands läroverks handskriftssaml. nr  109 (visbok från 1700-talets första 
decennier), sex opag. blad mellan s. 126 och 135. Text införd av en Elisabeth Wattrang. 

1 Hertig Hillebran sala sin gångare grå 
— utj Iwnden — 
Och så låter han till rosen lunden gå 
— then mig hafwer tingat i min ungdom 

2 Hertig Hillebran red sig på konungens gård 
ute stoltz Ingeborg för honom står 

3 Hörer du stoltz Ingebor wad iag säger dig 
har du lust at resa af lande med mig 
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4 wäl uille iag resa af lande med dig 
wore icke så många som achtar på mig 

5 På mig achtar fader på mig achtar mor 
på mig achtar Syster så wäl som bror 

6 På mig achtar och min fäster man 
det mästa iag rädes så rädes iag för han. 

7 lag skal föra eder till den Öö 
där wäxer inte gräs utan grönlök 

8 lag skal föra eder till det land 
der röda gullet gror under eder han 

9 stoltz inge bor stog och betänckte sig så 
huru hon det röda gullet skulle få 

10 Hertig Hillebran lyfte henne på högan häst 
och sielf red han henne i salen näst 

11 när som han kom till rosen lund 
ther lyste honom wila en liten stun 

12 Hertig Hillebran satte sig ner wid enn buska 
kom siöna Iungfru och mig här luska 

13 Hertig Hillebran somna i Iungfrunes siöt 
han såmna den sömnen som war söt 

14 Hillebran Hillebran wacker up rät nu 
iag hörer min faderss för gyllande luur 

15 Hörer du din faderss starcka hofmän 
saningen iag säger iag rädes ej för dem 

16 Hillebran tog ingebor uti sin famn 
i dag skal du iinte nämbna mit nammn 

17 när som iag ähr i striden som mäst 
min siöna Iungfru i håller min häst 

18 Hertig Hillebran slog i det första Slag 
50. hofmän och lungfrunes far 

19 Hillebran Hillebran stilla dit suärd 
Min fader war aldrig den Döden wärd 

20 Hon hade icke för de orden nämnt 
än Hillebran hade sit bane sår hämt 

21 Hillebran sate swärdet i sin skijda 
kom nu och låtom oss hädan rida 

22 Dee redo öfwer en långan Skog 
men inte tala han med stolz Ingebor et ord 

23 wj hawer nu ridit så många mijl 
och icke talar nj et ord med mig 

24 Huru skal iag tala et ord mäd dig 
min vt blod han rinner så mycke af mig 

25 Hertig Hillebran red På sin moders gård 
ute hans moder för honom står 

26 warer Wälkommin Hillebran till mig 
wj förer du så blekan fröcken med dig 

27 hon må wäl uara bleker och icke röd 
ty hon är nu kommin utj stor nöd 

28 I går såg hon sin faders dödh 
och kanske i mårgon så är iag skiälf död 

29 Hertig Hillebran tala till broderen sin 
will du ha stoltz Ingebor effter mig 

30 nog Wille iag hawa henne effter din död 
om iag wjste at hon wore för dig möö 

31 iag hafwer aldrig giort henne större harm 
änn hon hafwer legat upå min arm 

32 så snart han hade dj orden framfört 
— utj lwnden — 
Så sände han sin Siäl til himmeln högd 
— then mig hafwer tingat i min ungdom 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, 2, 31, 32, markerat i 
str. 3, 4, 6-8, 10-12, 16-22, 24-30; slutomkvädet utskri-
vet i str. 1, 8, II, 31, 32, markerat i str. 2-7, 9, 10, 
12-14, 18-23, 25-30. — Str. 32 har i stället för slutom-
kväde följande rad: 

där är oss allom godt till at uara 
Slutomkvädet: then str. 8, 11, 31 den; min str. 8, 11, 31 

sin 
2:1 konungens ms konugen med nasalstreck över 

en 

	

5:1 	det andra achtar ms achar 
5:2 achtar ms achar; mellan wäl och som har så 

tillskrivits, troligen av annan hand 

	

9:1 	inge bor ändrat till inge borg sannolikt av an- 
nan hand 

	

13:1 	Iungfrunes slöt ihopskrivet 
16:2 nämbna ms nambna 

	

21:1 	sate ändrat till satt troligen av annan hand 

	

22:2 	tala ändrat till talte troligen av annan hand 

	

23:1 	hawer ändrat till hawe troligen av annan hand 

	

24:2 	V t ändrat från V te 

	

26:1 	Wälkommin i ms är min överstruket; Hillebran 
ändrat ill Hillebrand troligen av annan hand 

26:2 fröcken ms föcken 

	

28:2 	skiälf ms skiäfuer med uer överstruket 
29:2 ha ändrat från ega 

148 



SMB 15 

c 
SVA 504:1 (Bergshammarvisboken I), s. 160-170. Från 

1 Kung Ridderbold han rider på Stoltz Adelinds gård, 
— Alt under den rosende salen, —
Ute stoltz Adelind för honom står, 
— Så rida de friburna Swenner. 

2 Hör tu Stoltz Adelind hwad iag säger tig, 
Will du nu följa af landet med mig? 

3 Nog will iag följa af landet med tig, 
Om det wore intet så månge som ackta på mig. 

4 På mig acktar fader på mig acktar mor, 
På mig acktar Syster, på mig acktar Bror. 

5 På mig acktar Grefwen min fästeman, 
Och mäst som iag räds, så räds iag för den. 

6 I ömsen edra kläder, i binden up Ert hår, 
Och sielfwer så spänte han spårarna på. 

7 I ackten Edra spårar I stigen ej så när, 
På henne bandt han ock sitt egit swärd. 

8 När som the kommo til borgeled, 
Så mötte de Gref Hildebrand, han stadnade 

derwid. 

9 Wälkommen, wälkommen kung Ridderbold så fin. 
Hwar hafwer du tagit smådrängen din? 

10 Herr Sven han hade de Sönnerna fem, 
Och denna är nu den yngsta af dem, 

11 Wore det intet för hans skarlakan röd, 
Så sad' iag det wore min egen fästemö. 

12 Wore det intet för hans kappa så blå, 
Så sad' iag det wore min egen gemål. 

13 Farwäl, farwäl, kung Ridderbold så fin, 
Får iag allenast lefwa, nog hämnas iag dig. 

14 När som de kommo i rosende lund, 
Där lyste dem hwila en liten stund. 

15 Kung Ridderbold lade sitt hufwud i Stoltz Adelinds 
skiöt, 

På honom rann en sömn så söt. 

16 Wak up kung Ridderbold i sofwen ej så hårdt, 
Jag frucktar här blifwer en ynckelig låt, 

17 Jag hörer nu min faders gyllande lur, 
Som ej want ute se'n min moder war brud. 

18 Jag ser nu min faders gångare grå, 
Som ej want af stallet på femton åhr. 

19 Kung Ridderbold han wakna och om sig såg, 
Han kunde ej se dagen för brynjor blå. 

23 Han wadade ther til knä i blod, 
Och fick så se hwar konungen stod. 

24 Kung Ridderbold drog ut sin förgylta brand, 
Och högg af kungen både hufwud och hand. 

25 Kung Ridderbold, kung Ridderbold, du stilla ditt 
swärd, 

Det war min fader du högg ihiäl. 

26 Kung Ridderbold, kung Ridderbold du stilla din 
knif, 

Skona min yngsta broders lif. 

27 Kung Ridderbold klappar uppå sitt swärd, 
Stoltz Adelind, Stoltz Adelind, si detta äst du wärd. 

28 Will du nu föllja din broder af land? 
Eller will du följa din fästeman? 

29 Intet will iag föllja min broder af land, 
Men nog will iag följa min fästeman. 

30 The redo öfwer en långer skog, 
Han talte icke med Stoltz Adelind ett ord. 

31 Hör du kung Ridderbold hwi rider du så tyst? 
Som för plägar föra en kungelig röst, 

32 Stackar du Stoltz Adelind hur' litet du wet, 
Du ser nu mitt hierteblod det rinner så stritt. 

33 Ty när du i striden nämde mig i namn, 
Tolftusend pilar i mitt hierta iag fant. 

34 När som de kommo på kung Ridderbolds gård, 
Ute hans moder för honom står. 

35 Wälkommen Wälkommen kung Ridderbold så fin, 
Hwi för du så bleker brud hem med dig. 

36 Hon må wäl wara bleker och icke röd, 
Hon såg i går sin fader blifwa död. 

37 Kära min Smådräng du håll nu min häst, 
Kära min broder du skaffa mig präst. 

38 Kära min Syster lät bädda min säng, 
Ty aldrig kommer iag mer i rosend äng. 

39 Om morgonen innan dager war lius, 
Så war det tre lik i kung Ridderbolds hus, 

1700-talets mitt (Jonsson I, s. 306-309). 

20 Kung Ridderbold han tager Stoltz Adelind i famn, 
I dag skall du icke nämna mitt namn. 

21 Kung Ridderbold han rider i striden in, 
Tolftusende föllo bara för hans sinn. 

22 Kung Ridderbold rider i striden fram, 
Tolftusende föllo för hans hand. 
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40 Det första war kung Ridderbold, det andra war 
hans fästemö, 

— Alt under den rosende salen, —
Det tredje war modren af sorgen blef död. 
— Så rida de friburna Swenner. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 40, markerade i 
övriga strofer. 

Mellanomkvädet: den str. 40 then 
Slutomkvädet: de str. 40 the 
10:1 Sönnerna ms Sonnerna 
19:1 wakna ändrat från waknar 
25:2 	ihjäl ms i ihiäl 

D 
KB Vs 2: 3, s. 297-299. Efter mamsell Beata Memsen, Kisa sn, Östergötland (f. 1742 i Oppeby sn, Östergötland, 
d. 1831 i Kisa; Jonsson 1, s. 325-326). Upptecknad av L. F. Rääf 1810. 

1 Redebold han tjente i Konungens gård 
— uti löndom — 
och där tjente han uti 8 år 
— den sorgen var mig timad i min ungdom. 

2 Han tjente där uti årena try 
till dess han feck en klädning ny. 

3 Han tjente där uti årena sex 
till dess han feck både sadel och häst 

4 Han tjente där uti årena sju 
då låckar han Skön Gullborg så fager en brud. 

5 och hör du sköna Gullborg hvad jag säger dig 
vill du nu följa af landet med mig. 

6 gerna jag det vil och gerna jag det gör 
om jag för fader och bröder göra tör 

7 jag skall föra dig på ett så godt land 
där flyter intet vatten utan mjöd ibland. 

8 där växer gräs som grönaste lök 
där sjunger ingen fogel utan nektergal och gök. 

9 där växer vete som här växer korn 
där skolen J få dricka ur röda gulihorn. 

10 När det blef mörkt i hvar ock en vrå 
då foro de begge från Konungens gård 

11 När som de kommo till borgareled 
där stod hennes fader och hvila där ved 

12 /:Redeboll:/ fager unger sven 
hvar hafver du tagit din lilla smådräng. 

13 jag tog honom från sin moder i går 
derföre fäller han så modig en tår. 

14 vore han klädder i hvita hermelin 
vist sade jag det vore kär dotteren min 

15 men nu är han klädder i klädet blå 
derföre kan jag det så litet förstå. 

16 min nådige Konung J snacken icke slikt 
det är så mycket en annans likt. 

17 /:Redeboll:/ fager unger sven 
far intet illa med din lilla smådräng. 

18 Om dagen skall han min gångare rida 
om natten skall han sofva vid min sida. 

19 När som de kommo i grönaste äng 
där mötte de Gullborgs bröder fem. 

20 /:Redeboll:/ fager unger sven 
hvar hafver du tagit din lilla smådräng. 

21 jag tog honom från sin moder i går 
derföre fäller han så modig en tår. 

22 Och vore han klädd i sobel och i mård 
vist sade jag det vore kära systeren vår. 

23 men nu är han klädder i klädet blå 
derföre kan jag det så litet förstå. 

24 kära mina herrar J snacken icke slikt 
det är så mycket en annans likt. 

25 /:Redeboll:/ fager unger sven 
far intet illa med din lilla smådräng. 

26 om dagen skall han skänka i miöd och vin 
om natten skall han sofva vid sidan min. 

27 När som de kommo i rosendelund 
där lyster skön Gullborg att hvila en stund. 

28 Redeboll han bredde ut kappan blå 
och så lyfte han sköna Gullborg derpå. 

29 Redeboll han somna i sköna Gullborgs sköt 
han tog sig en sömn den var så mycket söt. 

30 /:Redeboll:/ fager unger sven 
nu hörde jag min faders raska hofmän. 

31 nu hörde jag min moders förgyllene lur 
som intet varit ute sen min mor var brud. 
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32 Nu hörde jag min faders gångare grå 
som intet har varit ur stallet på 15 år. 

33 Redeboll han kyste sköna Gullborgs hand 
min skönaste Gullborg nämn intet mitt namn. 

34 Han slog ihjäl 4 han slog ihjäl 5 
han slog ihjäl 5 000 hofmän. 

35 Redeboll han stridde tills hans svärd klöfs i tu 
han slog ihjäl Gullborgs bröder sju 

36 Redeboll han rider i brunan blod 
och så rider han dit Konungen stod. 

37 Redeboll han drager sitt blodiga svärd 
vore icke Ni min Konung, väl detta vore Ni värd. 

38 /:Redeboll:/ stilla nu ditt svärd 
vist är min fader en bättre död värd 

39 det ordet det var intet förr nämdt 
för'n ett dödligt sår i Redebolls hjerta var rändt. 

40 Redeboll han rider uti brunan blod 
och så rider han dit Gullborg hon stod. 

41 Redeboll han drager sitt blodiga svärd 
vore du icke sköna Gullborg, väl detta vore du värd 

42 Etdera vill Ni följa en så blodiger sven 
eller vill ni följa er fader hem igen. 

43 Intet vill jag följa min fader hem igen 
men helldre vill jag följa en så blodiger sven. 

44 När de hade ridit den 12 mila skog 
Redeboll han hvarken talte eller log. 

45 /:Redeboll:/ gifven mig god tröst 
nej blodet det strömmar helt häftigt i mitt bröst 

46 Redeboll han rider hem på sin moders gård 
ute för honom hans moder hon står. 

47 välkommen kära Redeboll hem till mig 
men hvarför förer du så blek brud med dig. 

48 Hon må väl vara bleker och intet röd 
hon hafver i dag sett så mången vara död. 

49 Kära min broder släpp min häst i grön eng 
kära min syster låt bädda min säng. 

SMB 15 

50 Kära min fader ni skicka efter präst 
Kära min moder ni sätten er mig näst. 

51 min syster gifver jag min gullkrona röd 
min broder gifver jag min kära fästemö. 

52 gerna jag det ville och gerna jag det gör 
om jag för synden det göra tör. 

53 väl hafver jag haft sköna gullborg kär 
men aldrig så var jag henne för när. 

54 Gullborg hon svarar af sorgen nog tyst 
honom hafver jag en gång kyst. 

55 När det var dager och dager var ljus 
så var det tre lik i Herr Redebolls hus. 

56 det ena var Herr Redeboll det andra var hans mö 
det tredje var hans moder af sorgen var dö. 

57 De lade de två liken uti en graf 
— uti löndom — 
där sofva de sött till dommedag. 
— den sorgen var mig timad i min ungdom. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 57. 

	

1:2 	uti tillskrivet över raden 

	

6:1 	vil ändrat från ville; före gör står t överstruket 
6:2 fader ändrat från far; före göra står det över-

struket 
11:2 ved ändrat från vid 

	

12:1 	över repristecknet efter Redeboll står och 

	

20:1 	sven dubbelskrivet, första gången struket 
24:1 före slikt står så överstruket 
31:2 före sen står sedan överstruket 
33:1 efter Redeboll är med annan hand och med 

blyerts markerat en alternativ lydelse, tillskri- 
ven i marginalen tog Gulleborg uti famn 

34:1 före det första ihjäl står ihiäl överstruket 
35:1 före hans ett ord överstruket 
39:2 före i står uti överstruket 
44:2 före Redeboll står och överstruket 
57:2 före sofva står söf överstruket 

E 

Under 1810-talets förra hälft upptecknad minst två gånger efter en och samma tradition, troligen också samma 
traditionsbärare, torparänkan Maja Hansdotter (f. 1756 i Tjällmo sn, Östergötland, d. 1828; Jonsson 1, s. 
385-386). Ea: KB Vs 2:3, s. 127-129. Utskrift av D. S. Wallman. Eb: KB Vs 126:8, s. 17-18. Utskrift av P. A. 
Reuterswärd. Ec: KB Vs 126:3, s. 17. Utskrift av D. S. Wallman. — Möjligen återger Eb och Ec delar av en och 
samma uppteckning. 
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16 Anten ville du följe dina vänner hem, 
eller vill du följe den sjuke Sven hem 

17 Å Hillebrand han rider genom tretti mils skog 
Han talte intet med gullbar det ringeste ord, 

18 Å Hillebrand Han rider till sin moders gård, 
Ute för honom hans moder står 

19 Å käre min moder ni bädde min Sotesäng 
Å käre du min bror släpp min häst uti grön äng, 

20 Min moder gifver jag mina Gullspända sko 
För hon hafwer haft en så storan oro, 

21 Min Broder gifver jag min unge fästemö 
Den jag hafver ärnat både lefva å dö. 

22 Din unge fästemö den passar jag ej på 
Hon är väl inte mö som hon tycks vara så, 

23 Å aldrig gjorde jag med henne större bång 
— uti Löndom — 
än jag famntona å kyssta en gång 
— Den jag var väl trolofwad i min ungdom. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 
1-5, 7-12, 14, 15, 17-22, markerat i str. 16 och 23; slut-
omkvädet utskrivet i str. 1-3, markerat i str. 4-12, 
14-23 (i str. 6 dock struket). 
5:1 fästeman ms fasteman 

Före str. 14 står följande rad, överstruken så när som 
på Å och ute: Å de war en utaf konungens 
Småsvenner ute 

15:1 	efter Små-Svenner står ute överstruket 
15:2 Så ändrat från Han 
23:1 gjorde ms gorde 
23:2 famntona ändrat från famtona 

lind 

SMB 15 

Ea 
1 Hillebrand han rider sig till Gullbars gård 

— uti Löndom — 
Å ute för honom sjelf Gullbar står, 
— Den jag var väl trolofwad i min ungdom. 

2 Å hörer ni min Jungfru hwad jag säger dig, 
Å vill ni resa af landet med mig 

3 Å nog skulle jag resa af landet med dig, 
Men jag har så månge som agte på mig, 

4 På meij agter far på meij agter mor 
På meij agter Syster så väl som bror, 

5 På mej så agter min unge fästeman 
Den mäste jag rädes för så rädes jag för den, 

6 [---1 
Å sjelfwer så lyfter han gullbar uppå 

7 Å Hillebrand Han rider sig till Rosande Lund 
Der lyster Hertig Hillebrand huila en stund 

8 Å Hillebrand å Hillebrand du sof inte längre, 
Nu hörer jag min faders gångare gå. 

9 Nu hörer jag min faders fålar gå 
som inte har want ur stallet på femton år 

10 Å Hillebrand tog Gullbar uti sin famn 
1 dag sköna Jungfru nämn ej mitt namn, 

11 Å Hillebrand han svingar sin gångare omkring 
Å alle kongens tjenere fäller han under en grön 

12 Å Hillebrand han svänger sin gångare ikring 
Så fäller han sjelf kongen under en lid 

13 Å Hillebrand Å Hillebrand du stilla ditt Svärd 
En annan död hade min fader warit wärd 

14 Å Hillebrand å Hillebrand han torke sitt svärd 
Detta gullbar wore du värd 

15 Å det war en utaf konungens Små-Svenner, 
Så högg han Hillebrand dödsbandy sår, 

Eb 
Avvikelser från Ea i Eb 

Texten omfattar str. 1-10 samt en inskjuten strof. 
Hillebrand genomgående Hildebrand 

1:1 	han saknas; Gullbars: Gullbas 
1:2 	Gullbar: Gullba hon 
2:1 	Jungfru: Jumfru; dig: dej 
2:2 	mig: mej 
3:1 	nog: väl; dig: dej 
3:2 	månge: många; agte: agta; mig: mej 
4:1 	På mej agtar fader, på mig agtar mor.  

4:2 	meij agter: mig agtar 
5:1 	mej: mig; agter: agtar; unge: Unga 
5:2 	mäster måste; rädes för: rädas 
6:1 	Å Hildebrand sadlar sin gångare grå 
6:2 	gullbar: Gullban 
7:1 	Rosande: Rosende 

Mellan str. 8 och 9 står följande strof: 
Å hörer Du din faders gångare gå 
Så litet, så litet rädes jag då 

9:1 	fålar: fåle 
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9:2 	har warit: ha' va'tt 

	

10:1 	Gullbar: Gullban 
10:2 Jungfru: Jumfru 

SMB 15 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 
1-3, slutomkvädet i str. 1; båda omkvädena markerade 
i övriga strofer. 

Avvikelser från Ea i Ec 

Texten omfattar str. 11-13 samt en inskjuten strof. 
11:1 	svingar: svänger 
12:1 	ikring: omkring 
12:2 	lid: lind 
14:2 	Detta: Dette; wore: vure 
15:1 	det: de; konungens Små-Svenner: kongens 

Småsvenn 
15:2 	dödsbands: ett döds bands 
16:1 	ville: vill 
16:2 Sven hem: svenn 
Mellan str. 16 och 17 står följande strof: 

Å inte vill jag följe mina vänner hem 
fast häldre vill jag följa den sjuke Svenn 

17:1 	mils: milars 
17:2 	intet: inte; det: de 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena markerade i alla stro-
fer. 
15:1 	var ms ev. voro 
16:1 	vill ändrat från ville 
16:2 före den står dina vanner överstruket 
18:2 före för honom står står modern överstruket; 

moder dubbelskrivet, första gången struket 
19:2 före släpp står med överstruket 

Ec 
18:2 
19:1 
20:1 
21:2 
23:1 
23:2 

står: hon står 
min moder ni: Ni min moder 
Gullspända sko: gullspände skor 
jag hafver: hafver jag 
Å aldrig: Alldrig 
än jag: Jag; famntona: famntoa klappa 

F 
Efter mamsell Anna Catharina Follin, Landeryds sn, Östergötland (f. 1744 i Grebo sn, Östergötland; Jonsson I, s. 
392-393). Upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1813 (text) och möjligen av A. M. Weselius, i så fall några 
år senare (mel.). Fa: KB Vs 2:3, s. 34-38 (textrenskrift gjord av Wallman), KB S 163 (Drake) nr 133 (mel.). Fh: 
KB Vs 126:3, s. 13. Wallmans nu defekta primäruppteckning av texten (ett blad med visans slut saknas). 
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Hon tjente der åtta 

9 

( I 3) 

1 Redeboll han tjente uti konungens gård 
— uti löndom — 
Han tjente der i åtta år. 
— Den sorgen var mig timad i min ungdom. 

2 Han tjente der icke så mycket för lön 
Som mera för konungens dotter var så skön 

3 Han tjente der i årena sex 
Tilldess han feck både sadel å häst 

4 Han tjente der i årena sju 
Till dess han låckte Gullborg vänan en brud 

5 Och Redeboll lyfter Gullborg på sadeleknapp 
Så redo de bort uti fullt godt mak. 

6 De redo sig åt rosande lund 
Der mötte Gullborg sina bröder de fem 

7 Och hörer du Redeboll du fager UngerSven 
Hvar hafver du tagit din lilla smådräng. 

8 Jag tog' en igår ifrån Moderen sin 
Derföre är han så bleker under kind 

9 Och hörer du Redeboll fager UngerSven 
Du far inte illa med din lilla Smådräng. 

10 Jag försäkrar jag inte far illa med den 
Hvar natt skall han ligga uti min säng 

11 De redo sig bättre fram 
Der mötte Gullborg sina Svågrar fem 

12 Och hörer du Redeboll fager UngerSven 
Hvar hafver du tagit din lilla Smådräng 

13 Jag tog'en igår ifrån Moderen sin 
Derföre är han så bleker under kind. 

14 Å vore han klädder uti Sabel och mård 
Så sade jag det vore kär Svägerskan vår 

15 Käre ni mina Herrar ni snacka icke slikt 
Det är så mycket en annans likt 

16 De redo sig åt rosande lund 
Der lyster sköna Gullborg få hvila liten stund. 

17 Och Redeboll han breder ut kappan blå 
Der lyfte han sköna Gullborg uppå. 

18 Redeboll la sitt hufvud i Gullborgs knä 
han somna in en sömn och det var inte väl 

19 Å hörer du Redeboll du sof inte mer 
Jag hörer min faders förgyllande lur 
Som inte har varit ute sen min Moder red brud 

20 Jag hörer min faders gångare grå 
Som inte har vatt ur stallet på femton år 

21 Å Redeboll tog Gullborg uti sin famn 
1 dag skall du inte nämna mitt namn 

22 Han slog ihjel den första flocken 
hennes fem Bröder med krusade lockar 

23 Han slog ihjel den andra flocken 
hennes fem Svågrar med krusade lockar 

24 Å Redeboll han torka' sitt blodiga Svärd 
Å vore du inte en konung detta vore du värd 

25 Du Redeboll Du Redeboll du stilla ditt svärd 
Den lede fule död är min fader inte värd 

26 Redeboll han drog på sitt blodiga svärd 
å vore du inte Gullborg detta vore du värd 

27 Redeboll lyfter Gullborg på Sadeleknapp 
Så redo de sig i fullt godt mak. 

28 De redo sig igenom en skog 
på tre runda timmar han talte icke ett ord 
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29 Å hörer ni Redeboll hvi rider ni så tyst 
ni plär ju altid gifva mig någon god tröst 

30 Jag må väl rida tyst och fälla modet af 
Mitt hjerteblod det rinner så stridelig utaf 

31 Å de redo sig till hennes moders gård 
å ute för honom hans Moder hon står 

32 Å hörer du Redeboll du fager Unger Sven 
Hvi är din unga Brud så bleker under kind 

33 Hon må väl vara blek och inte röd 
Ty hon hafver sett sin kära Fader dö. 

SMB 15 

34 Å kära min moder lät bädda min säng 
— uti löndom — 
Å kära min Syster du hjelp mig i den 
— Den sorgen var mig timad i min ungdom. 

Titel: Redeboll. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
34, markerade i övriga strofer (i den treradiga str. 19 
är mellanomkvädet markerat efter rad 1). 
11:1 De ändrat från Der 
14:2 sade ms sage 

Fb 
Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 
1-7, markerat i övriga strofer; slutomkvädet utskrivet i 
str. 1, klart markerat i str. 2, 19 och 20 (streck efter 
övriga strofer markerar möjligen slutomkväde). Str. 12 
och 13 endast markerade med de första orden i resp. 
strof. 

	

3:1 	sex ändrat från sju 

	

21:1 	famn slutet av ordft saknas (textförlust) 
22:2, 23:2 fem möjligen ändrat från sju 

Avvikelser från Fa i Fb 

Texten omfattar str. 1-26. 

	

1:1 	uti: i 

	

3:2 
	

å: och 

	

5:2 	uti: i 

	

9:2 
	

inte: intet 

	

14:1 	uti: i 

	

19:1 	Å: Och; mer: nu 
21:1, 24:1 Å: Och 

G 
KB S 163 (Drake) nr 125. Östergötland. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). 

ON  

i 	il 1)  

115-  
. 	Riddeboll, 

 

 

Riddeboll, 	fager unger 	Sven, 

( 5 

11-804521 SMB I 
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(16) 

1 Riddeboll, Riddeboll, fager unger Sven, Hvar hafver du tagit din lilla smådräng. 
— uti löndom: — 	 — Den sorgen var mig timad i min ungdom. 

H 
KB Vs 2:3, s. 303-308 (text), KB S 163 (Drake) nr 124 (mel.). Efter majorskan Ulrika Westerling f. Enander (f. 
1736 i Stockholm, till 1776 bosatt i Uppland, d. 1820 i V. Eneby sn, Östergötland; Jonsson 1, s. 346). Upptecknad 
på Västraby, Hults sn, Småland 1811 av August von Hartmansdorff (text) och med största sannolikhet av C. V. 
Westerling (mel.). 

	i 
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6 

• 

och ute 	för honom sköna 

J 	 r 	sr- 
Gullborg 	står 

	9 	i: 

e 

— Sjetfver bör han sorgen för 
	

henne. 

1 Redeboll han rider till Gullborgs gård 
— I så min hjerteliga kär som I ären —
Gullborg hon sjelf ute för honom står 
— Sjelfver bär han sorgen för henne 

2 Hör nu sköna Guldborg hvad jag säger Dig 
Vill Du nu följa af landet med mig 

3 Gerna jag det vill och gerna jag det gör 
Om jag det för min Fader och bröder tör 

4 Redeboll svepte Jungfrun i kappan blå 
Så lyfte han henne på Gångaren grå 

5 När som de kommo till Borgare led 
Då stod Guldborgs Fader och hvila sig derved 

6 Hörest du Redeboll hvad jag säger Dig 
Hvad är det för en Jungfru du förer med dig 

7 Käre I Konung I snakken ej så 
Det är min Systerson, kom till mig i går 

8 Vore han intet klädder i Valmaret grå 
Så sad' jag det vore min Dotter ändock 

9 Käre I Konung i snacken icke slikt 
Det är så mycket en annans likt 

10 Hörest Du Redeboll hvad jag säger Dig 
Gack ej illa åt Din lilla Små Dräng 

11 Om Dagen skall han rida min höga häst 
Om natten skall han sofva min sida näst 

12 När som de kommo i Rosende lund 
Då mötte de Guldborgs bröder uti den stund 

13 Hörest Du Redeboll hvad jag säger Dig 
Hvad är det för en Jungfru du förer med dig 

14 Kära mina Herrar I snakken icke så 
Det är min Systerson, kom till mig i går 

15 Vore hon intet klädder i Valmaret grå 
Så sad' vi det vore vår syster ändå 

16 Käre mina Herrar I snakken icke slikt 
Det är så mycket en annans likt 

17 Hörest Du Redeboll hvad jag säger Dig 
Gack ej illa åt Din lilla Små Dräng 

18 Om Dagen skall han rida min höga häst 
Om natten skall han sofva min sida näst 

19 De redo sig genom en blomstergrön lund 
Det lyster dem bägge hvila en stund 

20 Redeboll han lade sig i Jungfrunes sköt 
Der rann upp en sömn och den var söt 

21 Hörest Du Redeboll vakna nu 
Jag hörer min Faders förgyllande Lur 

22 Jag hörer min Faders gångare grå 
Som ej varit ur Stallet på femton år 

23 Hörest Du Gullborg hvad jag säger Dig 
I dag får Du intet nämna mitt namn 

24 När som jag går uti Striden som bäst 
Så stå Du stilla och håll min häst. 

25 Redeboll svängde sin Gångare omkring 
Alla hennes bröder lad han i en ring 

26 Redeboll, Redeboll stilla Ditt svärd 
En annan död är min Fader värd 

27 Hon hade intet förr hans namn utnämt 
Än Redeboll hade sin bane händt 

28 Vill Du nu följa Din Fader hem igen 
Eller vill Du följa en förlorader Sven 

29 Intet vill jag följa min Fader hem 
Häldre vill jag följa min förlorade Sven 
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30 De redo några milars skog 
Redeboll talte intet ett ord 

31 Redeboll Du talar intet ord 
Hafve vi långt hem till Din Gård 

32 Guldborg Du hafver varit min enda tröst 
Nu flyter blodet så starkt ur mitt bröst 

33 När som de kommo till hans Faders gård 
Fader och moder ut' före dem står 

34 Hörest Du Redeboll hvad vi säga Dig 
Hvi förer Du så blekan brud med Dig 

35 Hon må väl vara bleker och intet röd 
Hon har sett alla sina bröder dö 

36 Och kära min Fader I hämten mig Prest 
Och kära min moder I sitten mig näst 

37 Kära I min Syster I bädden min säng 
Och Kära I min broder släpp hästen i äng 

38 Min Fader den gifver jag min Gångare grå 
Han är så gammal, han orkar ej gå 

39 Min broder gifver jag min Fästemö 
Den skall han få taga efter min död 

40 Gerna jag det vill och gerna jag det gör 
Om jag det för Synden göra tör 

41 Väl hafver jag haft sköna Guldborg kär 
Men aldrig jag varit henne så när 

42 Guldborg har varit min enda tröst 
Men aldrig jag henne mer än en gång jag kysst. 

43 Och innan det blef dager, och dager ljus 
Så var det tre lik i Herr Redebolls hus 

44 Det första var Redeboll, det andra hans mö 
— I så min hjerteliga kär som I ären —
Det tredje var hans moder af sorgen blef död. 
— Sjelfver bär han sorgen för henne 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet endast i str. 1, slutomkvädet 
i str. 1 och 44; båda omkvädena markerade i övriga 
strofer. 

Str. 10 och 11 tillskrivna i marginalen. 13:1-2, 14:2, 
16:2, 17:1-2, 18:1-2 är ej utskrivna utan anges vara 
likalydande med 6:1-2, 7:2, 9:2, 10:1-2 resp. 11:1-2. 
6:1 Redeboll ändrat från Guldborg 

23:1 säger ms sägar 
23:2 över mitt namn står mig 
39:1 min ms mig 

1 
KVHAA Göt. förb. vissaml., s. 1-3 B (text), GA 2 (mel.). Från trakten av Billingen, Västergötland. Upptecknad 
vid 1810-talets början, troligen av prästmannen S. M. Liedz&) (Jonsson I, s. 408-409). Textutskriften gjord av A. 
A. Afzelius (en avskrift gjord av L. F. Rääf finns i KB Vs 2:3, s. 135-136). Texten uppläst på stämma 11.4.1812. 
Även texten tryckt som GA 2. 
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1 Hillebrand tjente på konungens gård, 
— Uti Lunden — 
Och der tjente han uti femton runda år 
— För den han had' trolofvat i sin ungdom. 

2 Han tjente der intet så mycket för gull 
Som för att fröken Gulleborg var honom så hull 

3 Å inte han tjente så mycket för lön 
Som för att Fröken Gulleborg var honom så skön 

4 »Och hör du, Fröken Gulleborg! hvad jag månd' 
säga Dig 

»Lyster Dig att fara utaf Landet med mig 

5 »Å nog vill jag fara utaf Landet med Dig 
»Vore ej så många, som akta uppå mig 

6 »På mig aktar Fader på mig aktar Mor 
»På mig aktar syster på mig aktar Bror 

7 »På mig akta Vänner på mig aktar slägt 
»På mig aktar den som mig hafver fäst 

8 »Jag skär Dig en klädning af skarlakan fin 
»Så känner Han Dig ej på din rosenröda kinn 

9 »Jag byter om ringarne på fingrarne små 
»Så känner han ej ringen igen deruppå 

10 Och Hillebrand sadlade sin gångare grå 
Så lättelig han lyfte fröken Gulleborg derpå 

11 De redo allt öfver den trettimila skog 
Och der mötte dem en Riddare så god 

12 »Å hvar har Du tagit din goda ungersven 
»Mig tycks han ej sitter väl fast i Sadelen 

13 »Å honom har jag tagit från Moder hans i går, 
»Deröfver hon månd' gråta så mången tår 

14 »Väl tyckes mig känna den rosende kind 
»Men intet så känner jag skarlakankappan fin 

15 »Faren väl! faren väl med tusende god natt! 
»Och hälsa fröken Gulleborg med tusende god natt  

16 Men när som de ridit så liten en stund 
Så lysste Fröken Gulleborg att hvila en blund 

17 »Och Hillebrand! Hillebrand sof inte nu 
»Jag hör nu min Faders Basunare sju 

18 »Jag känner min Faders gångare grå 
»Som inte varit ute på femton år 

19 »Å när som jag rider uti striden fram 
Då sköna fröken Gulleborg nämn inte mitt namn 

LO »Och när som vi komma i striden som mäst, 
»Kära Fröken Gulleborg I hållen min häst 

21 »Att virka gull och silke min moder lärde mig 
»Men inte har jag lärdt hålla hästar i strid 

22 Det första slag, som de redo ihop 
Så slog han hennes Bröder och ett manskap så stort 

23 Det andra slag som de redo ihop 
Han slog hennes Fader och ett adelskap stort 

24 »Å kära Herr Hillebrand I stillen Ert svärd 
»Den döden var inte min gode Fader värd 

25 De orden ej förr hade Gulleborg sagt 
Sju blodiga sår hade Hillebrand fått 

26 »Å vill du nu följa till din hulda moder hem 
»Eller vill du följa än din sjuka ungersvenn 

27 »Å inte vill jag fara till min hulda moder hem 
»Men väl vill jag följa min sjuka ungersven. 

28 Så redo de sig öfver trettimila skog 
Å inte talte Hillebrand ett endaste ord 

29 »Görs Hillebrand trött eller görs honom mod? 
»Medan han ej talar ett endaste ord 

30 Å inte görs mig trött och inte göres mig mod 
Men så strida lackar af mig mitt hjerteblod 

31 Och Hillebrand red till sin kära Faders gård 
Och ute för honom hans hulda moder står 
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32 »Å hör ridder Hillebrand hur är det med Dig 
»Att hjerteblodet lackar så stridt utaf Dig 

33 »Min gångare snafvade och jag var så sen 
»Och stötte mig så hårdt mot en Apelagren 

34 »Å kära min Broder Du släpp min häst i äng 
«Och kära min moder ni bädda min säng! 

35 »Och kära min Syster 1 krusen mitt hår 
»Å kära min Fader i reden till min bår 

36 Å kära Herr Hillebrand 1 talen inte så 
Med lust och frögd vårt bröllop om Torsdag månd' 

stå 

37 Vårt bröllop skall stånda allt uti Brune hus 
Men intet lefver jag till dess dager är ljus. 

38 Och när det var morgon och dager stod ljus 
Så bars det tre lik utur Hillebrands hus 

39 Det ena var Herr Hillebrand det andra var hans mö, 
— Uti Lunden — 
Det tredje var hans moder i sorg var hon död 
— För den han had' trolofvat i sin ungdom. 

Titel: Hillebrand. 

Melodianmärkning 

T. 12 övre systemet: 	jk kl 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: had' str. 27 har 

7:2 hafver ms snarast hafven 
12:2 	ej sitter ändrat från sitter ej 
15:2 före Gulleborg står Hil överstruket 
23:1 redo ms rodo 
28:1 före Så står Å överstruket 
31:1 före Så står hem överstruket; kära ms kara 
32:1 	hör ändrat, troligen från hören; hur ändrat från 

hvad 
34:1 kära ms kara 
34:2 bädda ms badda 
36:2 Torsdag ms Tordag 
39:1 mö ändrat från mor 

J 
KB Vs 2:3, s. 309-313. Möjligen efter Christina Charlotta Grundelstierna (f. 1760 i Östuna sn, Uppland, d. 1829 i 
Gävle). Upptecknad av dennas son Sten Hallencreutz 1811 (Jonsson 1, s. 353-355). 

1 Kung Waldemar han rider uppå sköna Jungfruns 
gård 

— uti löndom, — 
Och ute för honom sköna Jungfrun står 
— det rimar sig så väl uti vår ungdom. 

2 Välkommen är du kung Waldemar till mig, 
för dig har jag blandat båd mjöd och vin, 

3 Och lyster dig mjöd eller lyster dig vin, 
Eller lyster dig gå i Frua salen in, 

4 Ej lyster mig mjöd ej lyster mig vin, 
Ej heller vill jag gå i frua salen in, 

5 Kung Waldemar han tager sköna Jungfrun i famn 
Och vill du nu resa i främmande land, 

6 På mig acktar fader på mig acktar mor 
Och mig acktar syster så väl som bror, 

7 Men intet så rädes jag för dem 
fast mera jag rädes den Riddare Sven 

8 Kung Waldemar han sadlar sin gångare grå, 
Så lyfter han sköna Jungfrun deruppå. 

9 Kung Waldemar han rider uti grönan äng 
Der möter han den Riddare Sven, 

10 God dag God dag kung Waldemar min vän 
Hvar har du nu tagit din lilla små dräng. 

11 Och vore det intet för Skarlakan röd, 
Så sad jag att det vore min fästemö, 

12 Och vore det intet för kläderna blå 
Så sad jag att det vore min fästemö ändå 

13 Farväl farväl kung Waldemar min vän, 
Du far nu intet illa med din lilla små dräng 

14 Kung Waldemar han rider uti appelgrön lund, 
Der lyster honom hvila en liten stund, 

15 Kung Waldemar han lade sig i sköna Jungfruns sköt 
Han somnar en sömn, den sömnen var så söt, 

16 Kung Waldemar kung Waldemar du sofven intet 
nu, 

Jag hörer min faders förgyldande lur, 

17 Kung Waldemar kung Waldemar du sof nu intet 
mer 

Jag hörer min faders hästar huru de gny 
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18 Och hörer du din faders hästar huru de gny, 
Och heter jag kung Waldemar jag lär ej för dem sky 

19 Kung Waldemar han tager sköna Jungfrun i famn 
Och hvad du nu gör nämn intet mitt namn 

20 Den första flocken han slog ned till jord 
Tolf tusende Hofmän för fötterna låg 

21 Den andra flocken han slog uti wred 
— uti löndom, — 
Tolf Riddersven, och Jungfruns fader med, 
— det rimar sig så väl uti vår ungdom. 

22 Kung waldemar, kung Waldemar du stilla ditt 
svärd, 

— uti löndom, — 
Det var nu min fader som du slog ihjel 
— den sorgen är mig timad i min ungdom 

23 Kung Waldemar han drager sitt förgyllande svärd 
vore du ej min fästemö, så detta vor du värd 

24 Och ville du nu följa en så blodiger sven 
Eller ville du följa dina vänner hem igen, 

25 Och intet vill jag följa mina vänner hem igen, 
Men väl vil jag följa en så blodiger sven 

26 Kung Waldemar han rider öfver Tolf mils skog, 
Ur hans venstra sida det rinner hjerteblod, 

27 Kung Waldemar han rider på sin kära faders gård. 
Och ute för honom hans kära fader står, 

28 Wälkommen är du kung Waldemar så god, 
Du är så blek, du lär ha tappat mod, 

29 Wälkommen är du kung Waldemar till mig, 
Hvi förer du så blekan brud med dig, 

30 Hvi ska icke jag vara blek, hvi ska icke jag tappa 
mod, 

Utur min venstra sida det rinner hjerteblod,  

SMB /5 

31 Hvi ska hon ej vara blek hvi ska hon ej vara hvit 
I dag har hon sett sin kära fader lik, 

32 Och kära min fader ni tagen mot min häst 
Och kära min moder I skaffen mig en prest, 

33 Och kära min syster du bädda min säng, 
Kära min broder du tag nu mot min vän, 

34 Och väl vill jag taga emot din vän, 
Bara du intet gjort henne något förfång, 

35 Intet har jag gjort henne något förfång 
Jag hafver blott kyst henne en enda gång 

36 Om morgonen innan dagen blef ljus, 
Så voro der 3 lik i kung Waldemars hus, 

37 Den ena var kung Waldemar det andra var hans 
mö, 

Det tredje var hans moder, af sorgen blef hon död, 

38 De lade de tre liken uti en graf, 
— uti löndom, — 
Der hvila de sött til domedag, 
— den sorgen är mig timad i min ungdom 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 
1-4, 7, 10, 11, 22, 24, markerat i övriga strofer; slutom-
kvädet utskrivet i str. 1, 22, 23, 38, markerat i övriga 
strofer. 
Mellanomkvädet: uti i str. 1 och 15 ändrat från i all 
Slutomkvädet: ungdom str. 38 undom 
18:1 före hörer står troligen huru överstruket 
21:1 Den ms Det 
23:2 före vore står Och överstruket 
27:1 	på troligen ändrat från uppå; faders ms fader 

K 
GA 80 [AU. Uppland. Upptecknad på 1810-talet (senast 

1 Kung Vallemo han sadlar sin gångare grå, 
— Uti löndom — 
Så sent rider han på sköna Jungfruns gård. 
— Förty det var så lofvadt i vår ungdom. 

2 Hören J, Kung Vallemo, hvad jag säga må, 
Hvi kommen J så sent allt uppå min gård? 

3 »Hvad skall jag icke rida både bittid och sent, 
»När du ej håller lofven, som du har lofvat mig? 

4 Väl vill jag hålla laven, som jag har lofvat Er, 
Vore det icke så många som akta uppå mig. 

1817). 

5 På mig aktar Fader, på mig aktar Mor, 
På mig aktar Syster, på mig aktar Bror. 

6 På mig aktar ock min lilla goda vän, 
Det mesta jag rädes, så rädes jag för den. 

7 »Inte räd's jag för din Fader, inte räds jag för din 
Mor, 

»Och inte för din Syster, och inte för din Bror. 

8 »Inte räds jag för din lilla goda vän, 
»Det minsta jag räds, så räds jag för den,» 
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9 Han satte på henne sitt förgyllande svärd, 
Det plägar icke vara skön' Jungfruers färd. 

10 Han klädde på henne sin kappa så blå: 
»Och nu skall du rida och jag skall gå. 

11 Se'n lyfte han Jungfrun på gångaren grå, 
Så sent redo de ifrån Jungfruens gård. 

12 Och när som de kommo midt uppå skog, 
Der mötte de Jungfruens kära Far och Mor. 

13 Godag, och godag, min ungersven! 
Hvar hafven J tagit Er lilla smådräng? 

14 »Jag tog honom från sin Moder i går, 
»Deröfver fäller hon så mången modig tår. 

15 Adjö och farväl, min kära ungersven, 
J faren icke illa med Er lilla smådräng! 

16 När som de kommo lite längre ännu, 
Der mötte de Jungfruns Bröder sju. 

17 Godag, och godag, min kära ungersven! 
Hvar hafven J tagit Er lilla smådräng? 

18 »Jag tog honom från sin Moder i går, 
»Deröfver fäller hon så mången modig tår. 

19 Adjö och farväl, min kära ungersven! 
J faren icke illa med Er lilla smådräng! 

20 Och när som de kommo uti blomsteräng, 
Der mötte de Jungfruns lilla goda vän. 

21 Godag, och godag, min kära ungersven! 
Hvar hafven J tagit Er lilla smådräng? 

22 »Jag tog honom från sin Moder i går, 
»Deröfver fäller hon så mången modig tår. 

23 Väl känner jag den rosenröda kind, 
Men inte känner jag det harneska skind, 

24 Vore det ej för det skarlakan röd, 
Visst sade jag, det vore min lilla fästemö. 

25 Vore det icke för den kappa så blå, 
Visst sade jag, det vore min fästemö ändå. 

26 Adjö och farväl, min kära ungersven, 
J faren icke illa med Er lilla smådräng! 

27 De redo, de redo, allt genom en by, 
De väckte inga hundar, de gjorde intet gny. 

28 De redo, de redo igenom en stad, 
De väckte, inga väcktare som upp i tornen va'. 

29 Men som de kommo i rosendelund, 
Det lyste Konung Vallemo att hvila en stund. 

30 Kung Vallemo han breder ut kappan blå, 
Så lyfte han skön' Jungfrun så vackert deruppå. 

31 Kung Vallemo han somnar i Jungfruns sköt, 
Han somnade der uti sömn så söt. 

32 Kung Vallemo, Kung Vallemo, J sof nu ej så länge, 
Jag hörer min Faders hästar i grön änge. 

33 Jag hörer min faders förgyllande lur, 
Som ingen har blåst i, se'n min Mor var Brud. 

34 Jag hör min Faders hästar gå, 
Som ej var't ur stallet på femton år. 

35 »Och hörer du din Faders hästar gny, 
»Så heter jag Kung Vallemo och lär för dem ej fly. 

36 Kung Vallemo tar Jungfrun uti sin famn: 
»I dag skall du inte nämna mitt namn.» 

37 Han slog, uti den första flocken, 
Hennes sju Bröder med flätade lockar. 

38 Andra slaget som de slogo till, 
Slog han tolftusen Riddare och Jungfruns Fader 

med. 

39 Kung Vallemo, Kung Vallemo! J stilla Ert svärd! 
Min Fader han var väl ej denna döden värd. 

40 Men innan hon hade det ordet väl utfört, 
Så hade Kung Vallemo ett banesår händt. 

41 Kung Vallemo han torkar sitt blodiga svärd: 
»Vore du ej min fästemö, detta vor' du värd.» 

42 »Vill du nu följa en sjuker man hem, 
»Ell' vill du vända om, och fara hem igen? 

43 Heldre vill jag följa en sjuker man hem, 
Än jag vill vända om, och fara hem igen. 

44 Kung Vallemo han gjorde sin gångare spak, 
Så lyfte han Jungfrun på gångarens bak. 

45 Så redo de öfver den tolfmila skog, 
Kung Vallemo han talte ej ett enda ord. 

46 Hören J, Kung Vallemo, hvad jag nu säga må: 
Hvi rider J så tyster, hvi hafven J fällt mod? 

47 »Hvad skall jag ej rida tyster, hvad skall jag ej fälla 
mod; 

»Uti min venstra sida rinner mitt hjerteblod. 

48 Kung Vallemo han rider sig hem på sin gård, 
Hans kära Moder ute för honom står. 

49 Hörer du Kung Vallemo hvad jag säger dig: 
Hvi förer du så bleker fästemö med dig? 

50 »Hon må väl vara bleker och icke något röd, 
»Hon har sett sju Bröder och sin Fader ligga död. 

51 »Hon må väl vara bleker, hon må väl fälla mod? 
»I dag har hon trampat sin Faders hjerteblod. 

52 »Kära min Broder, du hjelp mig ned af häst, 
»Och kära min Moder, J skaffa mig Prest! 

53 Och kära min Syster, du bädda upp min säng! 
»Och aldrig så stiger jag mer upp utaf den. 
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54 »Kära min Moder, J hängen upp min hatt! 
»Jag lefver inte öfeer denna här natt.» 

55 Kära Kung Vallemo, du tala inte så! 
Mången är sjuker, han dör väl ej ändå. 

56 »Kära min Syster, hjelp mig uti säng! 
»Kära min Bror, tag min fästemö igen! 

57 Väl skulle jag taga din unga fästemö, 
Visste jag att hon för dig vore mö. 

58 »Och det vill jag dig säga för visst, 
»Jag aldrig en gång liten Kerstin har kysst.» 

59 Om morgon bittid' då dager vardt ljus, 
Då var det tre lik i Kung Vallemos hus. 

SMB 15 

60 Det ena var Kung Vallemo, det andra hans mö, 
— Uti löndom — 
Det tredje var hans Moder, af sorgen blef hon död. 
— Förty det var så lofvadt i vår ungdom. 

Titel: Kung Vallemo. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i str. I , 2, 60. 
30:2 	skön' tr. shön' 

L 
KB Vs 126:3, s. 41-42. Sannolikt efter prostfrun Catharina Elisabeth Dillner f. Salin, Tuna sn, Medelpad (av 
upptecknaren kallad »Söta Mor», f. 1748 i Ovikens sn, Jämtland, gift 1779, d. 1836 i Tuna; Bygd61, Härnösands 
stifts herdaminne III, s. 41); hon hade lärt visan »af en 70 årig Jungfru Schröder, som dog för 40 år sedan», dvs. 
ca  1770. Upptecknad av fru Dillners son, löjtnant G. E. Dillner, troligen 1812 och detta år av denne från Jämtland 
insänd till Götiska Förbundet (Jonsson I, s. 436-445). 

1 Hilemo rider på Jungfru Tidenborgs gård 
— Uti Lunden; — 
Ute för honom Lena lilla står, 
— Den mig hafver tingat i min Ungdom. 

2 Hör Du Lena lilla! hvad jag Dig säga må 
Lyster Du resa af Landet med mig, 

3 Nog skulle jag resa af Landet med Dig 
Vore ej så många, som aktade på mig 

4 På mig aktar Fader, på mig agtar Mor 
På mig agtar Syster, på mig agtar Bror 

5 Hilemo han lyfter Lena lilla på sin Sadel-knapp. 
Och for med henne i fult galopp 

6 Så foro De en väg så lång, 
Och roades af Fågla-Sång 

7 Hilemo breder ut sin kappa blå 
lyster skön Jungfrun hvila häruppå. 

8 Hilemo och Hilemo i såfver icke nu 
Jag hörer min Faders förgyllande Lur; 

9 Intet agtar jag er Faders förgyllande Lur 
Jag tör väl honom bida, om det vore nu 

10 När som jag rider uti striden som mäst 
Min sköna Jungfru, i riden mig då näst 

11 När som jag rider i striden fram 
Min sköna Jungfru i nämnen då ej mitt namn 

12 Han slog ihjäl 4, han slog ihjäl 5 
Han slog ihjel Konungen, och alla hans Hofmän.  

13 Hilemo och Hilemo i stillen edert svärd, 
Min Fader han var den döden ej värd 

4 

14 Hilemo han ruskade på sitt Svärd, 
Och detta Jungfru Tidenborg vore ni värd 

15 Så foro de en 30 mila väg, 
Han talte ej med Jungfru Tidenborg ett ord 

16 Göres eder trött, eller göres mod; 
Emedan I ej talen med mig ett ord. 

17 Intet görs mig trött, intet görs mig mod 
Men så strida rinner mitt hjerteblod 

18 Han lyfte på Kappan och lät henne se 
Att rödaste hjerte-blodet ran därned 

19 Så red han på sin Broders Gård 
Ute för honom hans Broder står 

20 Hör Du, min Broder! hvad jag Dig säga må. 
Vill Du ärfva Jungfru Tidenhorg efter min död 

21 Nog ville jag ärfva Jungfru Tidenborg efter Din död 
Om jag bara viste om hon vore Mö. 

22 Aldrig har jag gjort Jungfru Tidenhorg större guida 
Mer än en gång såf jag vid hennes sida 

23 Aldrig har jag gjort Jungfru Tidenborg större harm 
Mer än en gång såf jag vid Hennes barm. 

24 Jungfru Tidenborg ville ej längre Iefva 
Utan hvila' vid Hilemos sida. 
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25 Min Moder gifver jag mig min silkes Särk 
Hon hafver lidit för mig stor sveda och värk 

26 Min Syster gifver jag mina silfverspända skor 
Hon lider för mig stor oro. 

27 Min Broder gifver jag min gullkrona röd 
Han frågar vist efter min död 

28 De lade de Liken uppå en bår; 
— Uti Lunden; — 
Fruar och Jungfrur krusa deras hår 
— Den mig hafver tingat i min Ungdom. 

Titel: Hilemos Visa. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet endast i str. 1, slutomkvädet 
i str. 1 och 28; båda omkvädena markerade i övriga 
strofer. 
19:2 Broder ms Bröder 
22:/, 23:1 gjort ms gort 
25:2 för ms for 
28:2 Jungfrur ms Jugfrur 

M 
GA 80 [:11 (text), Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 33 (mel.). Enligt GA från »södra Sverige». 
Upptecknad på 1810-talet (Jonsson 1, s. 385, 449, 812). 
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dom. 

1 Herr Redebold han rider på Konungens gård, 
- Uti löndom - 
Och der tjente han uti åtta år. 
- Den sorgen var mig timad i min ungdom. 

2 Och der tjente han i årena sex, 
Till dess han fick gullsadel och god häst. 

3 Och der tjente han uti årena sju, 
Så lockade han Gulleborg så vänan en brud 

4 »Och hör du, sköna Gulleborg, hvad jag säger dig: 
»Och vill du nu resa utaf landet med mig? 

5 Väl ville jag resa utaf landet med dig, 
Men de är' så många, som akta uppå mig. 

6 På mig aktar Fader, på mig aktar Mor; 
På mig aktar Syster, på mig aktar Bror. 

7 På mig aktar ock min unga Fästeman, 
Det mesta jag rädes så är det för den. 

8 Herr Redebold tog Gulleborg på sadelknapp; 
Så redo de bort i fullt godt mak. 

9 Och när som de kommo i rosendelund, 
Der lyster Herr Redebold hvila sig en stund. 

10 Der breder han ut sin kappa så blå; 
»Och lyster stolt Gulleborg att hvila häruppå? 

11 Han lade sitt hufvud i Gulleborgs knä; 
Han sof en blund, han sof icke väl. 

12 »Och Redebold, du sof ej så länge! 
»Jag hör min faders häst uti blomsteränge. 

13 »Jag hörer min Faders förgyllande lur, 
Som inte varit ute se'n min Moder stod brud.» 

14 Och Redebold tog Gulleborg uti sin famn: 
»1 dag skall du inte nämna mitt namn!» 

15 Och Redebold hans svänger sin gångare omkring; 
Och alla Kungens kämpar han fäller i en ring: 

16 Och Redebold svänger sin gångare omkring, 
Han fäller sjelfva Konungen under en lind. 

17 »Och Redebold, och Redebold, du stilla ditt svärd; 
»En annan död hade min Fader varit värd.» 

18 Och det var en af Konungens svenner små, 
Han högg Herr Redebold ett dödeligt sår. 

19 »Och vill du nu följa din Faders svenner hem, 
»Ell' vill du följa än din sårade ungersven? 

20 Och inte vill jag följa min Faders svenner hem; 
Men väl vill jag följa min sårade ungersven. 

21 Och Redebold tog Gulleborg på sadeleknapp, 
Så redo de bort i fullt godt mak. 

22 Så redo de öfver den mörka långa skog, 
Han talte ej med Gulleborg det ringaste ord. 

23 »Och hör du, Herr Redebold, hvi rider du så tyst? 
»Du plär ju alltid gifva i sorgen någon tröst! 

24 Jag må väl vara tyster och fälla af mitt mod; 
Så stridelig månd flyta af mig mitt hjerteblod. 

25 Herr Redebold han rider uppå sin Moders gård, 
Och ute för honom hans Moder månde stå, 

26 »Och hör du, Herr Redebold, unga sonen min, 
»Hvi är din unga brud så bleker under kind? 

27 Hon må nu väl vara bleker under kind; 
För hon har sett sin Fader falla under lind. 

28 Och, kära min Moder, J bädda upp min säng! 
Och, kära min Syster, du hjelp mig i den! 

29 Och Redebold var död, förr'n hanen han gol; 
- Uti löndom - 
Och Gulleborg hon dog, innan upprunnen sol. 
- Den sorgen var mig timad i min ungdom. 

Titel: Herr Redebold. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer. 
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N 
ULMA 22266, s. 161-170. Efter Carin Pehrsdotter, Locknevi sn, Småland (f. 1745 och intill 60-årsåldern boende i 
Viby sn, Östergötland; Ling, s. 34-35; Jonsson I, s. 523). Upptecknad av L. Chr. Wiede 1820. 

1 Kong Wallemo han talade till Jungfrun så 
— uti Löndom. — 
Och lyster eder följa utaf Landet med mig. 
— Ty detta hade timadt i min ungdom 

2 Och väll vill jag följa utaf Landet med dig 
Vore det ej så många som vackta uppå mej 

3 På mig aktar fader på mig aktar mor. 
På mig aktar syster, på mig aktar bror. 

4 På mig så aktar min förre fästeman 
Det mästa jag rädes så rädes jag för den. 

5 Och jag skall kläda er till en liten smådräng. 
Er fader och er moder skall ej känna er igen 

6 Han klädde liten smådreng i Gröna Carmosin 
Med röda gullknappar så knäpper han igen 

7 Han drog uppå Jungfrun de stöflarna sin 
Med röda Gullsporrar så knäpper han igen 

8 Han satte uppå Jungfrun en liten Bäfverhatt 
Sen bjuder hon sin fader och sin moder Go natt 

9 Kong Wallemo han hade en gångare så spak 
Der lyfter han Jungfrun på Gångarens bak 

10 Så redo de sedan den långa vägen fram. 
Då mötte de Jungfruns morbröder fem 

11 Och höre du Kung Wallemo, du fager ungersvän. 
Hvar hafver du tagit din liten smådräng. 

12 Jag tog honom från sin moder i går 
Derföre fäller han så modiger tår. 

13 Och höre du Kung wallemo du fager ungersvän. 
Och gack inte illa åt din lilla smådräng. 

14 Om dagen skall han slita båd' Sabel och mård. 
Om natten skall han sofva wid sidan min. 

15 Om dagen skall han dricka både mjöd och vin. 
Om natten skall han sofva wid sidan min. 

16 Och vore han ej klädder uti Sobel och mård. 
Så sade vi det vore kära systredottern vår 

17 Och kära mina Herrar I snacken icke slikt. 
Det är wäl så mycket en annan likt 

18 Så redo de sedan den långa vägen fram 
Så mötte de Jungfruns fordna fästeman 

19 Och höre du Kung Wallemo du fager ungersvän. 
Hvar hafver du tagit din lilla smådräng. 

20 Jag tog honom från min moder i går 
Derföre fäller han så mången modig tår 

21 Och höre du kung Wallemo du fager ungersvän. 
Du gack inte illa åt din lilla smådräng 

22 Om dagen skall han slita båd' Sabel och mård. 
Om natten skall han sofva wid sidan min. 

23 Om dagen skall han dricka både mjöd och vin. 
Om natten skall han sofva wid sidan min. 

24 Så redo de sig sedan i rosende Lund 
Der lyster sköna Jungfrun att vila sig en stund. 

25 Och hören I min Jungfru bå fager och ung 
Och lysten er att hvila, så hvilen er en stund. 

26 Och inte är jag trötter och inte är jag mod. 
En liten hvila hon vore väl god. 

27 Kong Wallemo han breder ut sin kappa blå. 
Så lyfter han skön Jungfrun derupå. 

28 Han lade sitt hufvud i Jungfruns sköt. 
Han somna en sömn den var väl så söt. 

29 Kong Wallemo, Kong Wallemo i sofven inte nu 
Mig tyckes min faders Fohlar de gny. 

30 Kong Vallemo stod up, tog Jungfrun i famn. 
När striden står an. 
Min edeliga Jungfru nämn inte mitt namn. 

31 

32 Han slog ihjel fyra, han slog ihjel fem 
Han slog ihiel femtusen konungens hofmän. 

33 Kong Wallemo Kong Wallemo i stillen edert swärd: 
Min fader [var] inte en sådan död värd: 

34 Det ordet var inte förra nämt: 
Än hans banesår på honom var händt. 

35 Kong Vallemo stryker af sitt blodiga svärd 
Wore du ej min Jungfru detta vore du värd. 

36 Så redo de sig sedan genom tolfmilaskog. 
Kong Wallemo han talte ej det ringaste ord 

37 Kong Wallemo Kong Wallemo hvi riden i så tyst: 

38 Jag må wäl rida stilla och tyst. 
Jag fick så månget dödligt styng i mitt bröst. 

39 Och när som de kommo till hans moders gård 
Ute för honom hans kära moder står. 

40 Och var ni välkommen kong Wallemo till mig. 
Hvi är din unga Brud så bleker om kind. 
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41 Hon må väl vara bleker och inte röd. 
Ty hon har sett sin faders ömkeliga död. 

42 Och kära ni min broder gif hästen grön äng 
Och kära ni min syster ni bädden up min säng. 

43 Och kära ni min moder I sitten mig näst. 
Och kära min moder i hämten mig en Präst: 

44 Och innan det vart dager och dagen blef ljus. 
Så var der tre lik i kong Wallemos hus. 

45 Det första var Kong Vallemo det andra var hans 
mö. 

— uti Löndom. — 
Det tredje var hans moder af sorg blef hon död. 
— Ty detta hade timadt i min ungdom 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1-16, 18-45. Slutom- 

SMB 15 

kvädets lydelse varierar något: str. 1-3, 5, 7-9, 14, 15 
har Ty detta hade timadt i min ungdom (i str. 7 förkor-
tat), str. 4, 10-13, 16, 25, 34, 45 har Ty detta var mig 
timadt i min ungdom (i str. 16 och 25 förkortat), medan 
str. 17-24, 26-33, 35-44 endast har förkortningen Ty 
detta. Str. 6 upprepar mellanomkvädet som slutom-
kväde. Str. 12 skriven efter str. 14 men ordningsföljden 
korrigerad genom ändring av strofnr. Str. 39 och 40 
omkastade; ordningsföljden här ändrad i enlighet med 
delvis genomförd omnumrering av Wiede. 
Slutomkvädet: hade i str. 1 ändrat från var 
6:1 Carmosin ms ev. Cormosin 
7:1 	sin osäker läsning 

15:1 dagen ms snarast dagar 
35:2 min ms snarast win (sannolikt avsedd ändring 

från vin till min) 
39:2 moder ändrat från moders 

0 
UUB V 6a. Skåne. Upptecknad av sedermera ärkebiskopen Henrik Reuterdahl ca 1820 (Jonsson I, s. 516-518). 

1 Hillebrand han red sig till Konungens gård 
— Uti löndom — 
Ute står Tideborg och borstar sitt hår. 
— För mig har timat sorgen i min Ungdom. 

2 Hör du Tideborg hivad jag säga vill 
Och vill du nu resa af landet med mig? 

3 Gerna vill jag resa af landet med dig 
Men här är så mången som vaktar uppå mig. 

4 Mig vaktar fader, och mig vaktar moder 
Och mig så vaktar min fästeman. 
Det mesta jag rädes, så rädes jag han 

5 Jag skall låta göra Eder en rödande hjelm 
Att Eder Fader ej skall känna Er igen. 

6 Och när som de kom i Rosende Lund 
Der lyster det Herr Hillebrand att hvila en stund. 

7 Hillebrand lad sig i Tideborgs sköt. 
Han somna der en sömn han var väl söt. 

8 Och Hillebrand! I vaknar af sömnen söt 
Jag hörer hur det blåser i förgyllene lur. 

9 Och hör hur det blåser i förgyllande lur 
Som ej de hafva blåst sen min Moder var brud. 

10 Och Tideborg och Tideborg nämn icke mitt namn 
Förrän der blir 1200 sår af Hillebrands hand. 

11 Och Tideborg och Tideborg håll hård i min häst 
Allt medan jag strider; den striden sjelf är bäst. 

12 Först hugg han fyra, och så hugg han fem 
Så hugg han tolfhundra af kungens hofmän. 

13 Och Hillebrand drog ut sin Brunebrand, 
Så hugg han af Konungen båd hufvud och hand. 

14 Och Hillebrand och Hillebrand 1 stilla Ert svärd 
Min fader han var ej en sådan död värd. 

15 Och Hillebrand han stack sitt svärd uti slida 
Min ädeliga Jungfru nu villa vi rida. 

16 Hur skall jag kunna med eder bortrida 
Här ligger detta saliga liket obegrafvadt. 

17 Här kommer så mången Riddare fram 
Som låta kan begrafva detta saliga lik. 

18 Så redo de sig genom tolf mila skog 
Förrän han talte ett endaste ord 

19 Anten är ni trött eller ej till mods 
Mens I ej villjen tala ett endaste ord. 

20 Och inte är jag trött, och inte otillmods 
Men mitt hjerta det rinner så hårdt uti blod 

21 Och redo de sig till hans faders gård 
Ute stod hans broder, tog'en väl emot. 

22 Och min Käre Broder! Du hämte mig prest. 
Min Kära Moder bäddar mig sotasängen bäst. 

23 Om morgonen, när som dager var ljus. 
Så var der tre lik i Hillebrands hus. 
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24 Det ena var Herr Hillebrand, det andra var hans 
brud 

— Uti löndom — 
Det tredje var hans moder af sorgen blifven död. 
— För mig har timat sorgen i min Ungdom. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 

I. Str. 10 tillskriven nederst på sidan, dess rätta plats 
dock markerad. 

2:2 Och ev. struket; mig ändrat från dig eller om-
vänt 

3:2 	är tillskrivet över raden 
8:2 	förgyllene ändrat från gyllene 

15:1 	slida sannolikt ändrat från skida 
18:2 Förrän ms troligen Förran ändrat från innan 

P 
KB Vs 4, s. 255-256 (text), KB Vs 3:3 nr 161 B (mel.). Södermanland. Upptecknad av G. 0. Hylt61-Cavallius, 
troligen 1836 (Jonsson 1, s. 544). En renskrift av en del av texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:3 nr 
161 B. 

i.b is J 	l' il 	 
Och Redebold hon tjente i 	konungens 	gård, 

 

— uti 
	

Iiindom — 

41 N 
ö J 

.4
1) 

9 

J' 1 
Och der 
	

tjente han 

13 

1 Herr Redebo/d han tjente på konungens gård. 
— uti löndom —
han tjente der uti 8 år 
— den sorgen var mig timad i min ungdom. 

2 Han tjente der intet så mycket för lön 
— uti löndom — 
Han tjente der mera för Guldborg skön 
— den sorgen var betingad i min ungdom 

3 Och Redebold han talar till skön Guldborg så: 
och vill du nu följa mig af landet i år 

4 Och jag skall föra dig på ett sådant land, 
der vexer opp rosor med guld uti bland — 

5 der vexer inte gräs utan som här vexer lök 
der sjunger ingen fogel, sämre än svalor och gök. 

6 der vexer inte gräs annat än som här vexer korn 
der skall du få dricka ur förgyllande horn 

7 Och gerna jag vill och gerna jag gör 
Om jag för min fader det göra tör. 

8 Och Redebold kläder på skön Guldborg sin för- 
gyllande hjelm 

det var då knappt han kände henne sjelf 

9 Och Redebold han sadlade sin gångare grå —
och der lyfter han liten Guldborg uppå. 

10 Och Redebold han rider sig den vägen fram —
der möter han skön Guldborgs fader på hvitan 

sand. 

11 God dag, God dag Herr Redebold du fager unger- 
svenn! 

hvar hafver du tagit din lilla smådräng. 

12 Och honom tog jag hos sin fader i går 
hvaröfver han fäller en så modiger tår. 

168 



SMB 15 

13 Och vore han ej klädd uti Scharlakans skinn 
så sade jag det vore kär dotteren min. 

14 du Redebold du fager ungersvenn, 
du far inte illa med din lilla små-dräng. 

15 Hvar dag skall han slita sabel och sidemod det hvita 
hvar natt skall han sofva bredvid min sida. 

16 Och Redebold han rider sig litet längre fram, 
der möter han skön Guldborgs bröder på hvitan 

sand 

17 God dag, God dag Herr Redebold du fager unger- 
svenn! 

Hvar hafver du tagit din lilla smådräng. 

18 Honom tog jag hos sin fader i går 
hvaröfver han fäller en så modiger tår. 

19 Och vore han ej klädd i Scharlakan blå 
så sade vi det vore kär systeren vår. 

20 du Redebold du fager ungersvenn 
du far inte illa med din lilla små-dräng. 

21 hvar dag skall han slita sabel och sidemod det hvita 
hvar natt skall han sofva bredvid min sida. 

22 Och Redebold han red sig åt rosendelund, 
der lyster skön Guldborg att hvila liten stund. 

23 Och Redebold han breder ut sin kappa blå 
och der lyfter han skön Guldborg uppå. 

24 Och Redebold han lade sitt hufvud uti skön Guld- 
borgs knä 

han somnade en sömn den var icke väl. 

25 Vak opp Herr Redebold du fager ungersvenn, 
jag hör min faders förgyllande lur, 
som inte har varit ute sen min moder stod brud. 

26 Vak opp Herr Redebold du fager ungersvenn, 
jag hörer min faders fålar grå 
som inte varit af stall på 15 år. 

27 Vak opp Herr Redebold du fager ungersvenn, 
jag hörer min faders 12 000 hofmän — 

28 och hörer du din faders 12 000 hofmän 
och heter jag Redebold jag rädes ej för dem. 

29 Och när som du ser den striden står an 
kära du skön Guldborg nämn inte mitt namn. 

30 Och när som du ser den striden står mest 
kära du skön Guldborg du rid mig näst. 

31 Först högg han ihjäl fyra så högg han ihjäl 5, 
sen högg han ihjäl 50 af konungens hofmän. 

32 du Redebold du Redebold du stilla nu ditt svärd 
nu är det min fader du hugger ihjäl — 

33 Och Redebold han ristar sitt blodiga svärd 
och vore du inte skön Guldborg detta vore du värd. 

34 Och Anten vill du nu följa en sjuker ungersvenn 
eller vill du nu följa din fader hem igen — 

35 hellre vill jag följa en sjuker ungersvenn 
än jag nu följer min fader hem igen. 

36 Och Redebold han red sig öfver 15 mila skog, 
innan som han talte det ringaste ord. 

37 Och Redebold han rider på sin faders gård 
och ute för honom hans moder sjelf står. 

38 God dag, god dag Herr Redebold du fager unger- 
svenn! 

hvi förer du så blekan brud med dig. — 

39 hon må väl vara bleker och fälla mod 
hon har sett sina 5 bröder flyta uti blod. 

40 Och kära ni min moder 1 bädden opp min säng 
och kära du min broder led min häst i grön äng. 

41 Och kära ni min fader 1 hemta mig prest 
och kära du min broder sof min käresta näst. 

42 Hvar natt sofver hon på unge konungens arm 
— uti löndom — 
men ändå bär hon öfver Redebold både qvida och 

harm. 
— den sorgen var betingad i min ungdom 

Titel: Herr Redebold. 

Melodianmärkning 

Textunderlägg saknas fr. o. m. t. 8 (utelämnat i t. 8, 
bortklippt i t. 9ff.). Taktstrecken är delvis felplacerade 
i senare delen av mel. 
Upptakten: Svårläst p. g. a. en bläckplump, a mycket 

osäkert. 
T. 3, n. 2: ass!  
T. 6, n. 2: Ursprungligen utskriven som åttondelsnot, 

senare ändrad till fjärdedelsnot. 
T. 7, n. 1: ass i  

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet endast i 
str. 1, slutomkvädet utskrivet i str. 1 och 42 samt i 
något förkortad form i str. 2 och 16. 
Slutomkvädet: betingad str. 16 mig betingad 

	

9:2 	över liten står skön 

	

16:1 	delar av bokstäver bortklippta; rider slutet 
struket, streck över id; fram ms troligen fran 

25:2 lur ändrat från lyr 

	

26:3 	af stall ändrat från ute 
29:2 före du står liten överstruket 
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Q 
KVHAA Wiede ks 52 (ms i KVHAA nu splittrat: str. 1-7 finns i ks, str. 8-23 i Div.-saml. II, opag. samt str. 24-30 
i Kämpavisor, opag.). »Framsades d. 17. apr. 1845 af en Arbetare vid Hestads gruva i Häradshammars socken på 
Wikbolandet, femte uppgift, att den allmänt sjunges i hans födelseort, Fernebo socken i Wermeland.» Uppteck-
nad av L. Chr. Wiede. Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 52 och KVHAA Div.-saml. II, opag. 

1 Och Hildebrand han tjente på konungens gård 
— Under Lider — 
Och der tjente han uti femton runda år 
— Så sent om en aftons tider 

2 Han tjente ej der så mycket för lön 
Men unga fröken Gullborg var honom så skön 

3 »Och hör du fröken Gullborg, hvad jag nu säger 
dig: 

Och vill du nu följa af landet med mig?» 

4 Och huru skall jag kunna följa utaf landet med dig 
Ty jag har så mången som aktar uppå mig 

5 På mig aktar fader, på mig aktar mor 
På mig aktar syster, på mig aktar bror 

6 Och jag skall låta kläda dig i skarlakan så fin 
Så ingen skall kunna känna gen din rosenröda kind 

7 Och jag skall låta byta om gullringar på din hand 
Så ingen skall kunna känna gen de fingrar så små. 

8 Nu hörer jag min Moders förgyllande lur 
Som intet hafver blåst uti sen min syster stod brud 

9 Nu hörer jag min faders gångare grå 
Som intet hafver varit ur stallet på femton år. 

10 Och när som vi komma i striden som bäst 
Och kära du fröken Gullborg, du håller nu min häst 

11 Min moder har lärt mig att knippla och sy 
Men aldrig har hon lärt mig hålla hästar i strid. 

12 Och när som vi komma i striden fram 
Och kära du, fröken Gullborg, nämn inte mitt 

namn. 

13 Och Hildebrand han drager på sitt förgyllande 
svärd 

Så dansade fyra hufvuden på en gång 

14 Det ena var hennes fader, det andra hennes mor 
Det tredje hennes syster, det fjerde hennes bror. 

15 Och hör du nu Herr Hildebrand hvad jag nu säger 
dig 

Och kära du Herr Hildebrand du stilla nu ditt svärd 

16 Och knappast fick hon det ordet ur sin mund. 
Förr än en kula var i Herr Hildebrand på samma 

stund.  

17 Herr Hildebrand han torrkade sitt blodiga svärd 
Och vore du ej min fästemö, och detta vore du 

värd. 

18 Och Hildebrand han sadlade sin gångare grå 
Och sjelf så lyfter han Fröken Gullborg uppå. 

19 Och Hildebrand han rider sig öfver tolf mils skog 
Och innan som han talte det ringaste ord. 

20 Och höre du, Herr Hildebrand, hwad jag nu säger 
dig 

Och hvarför talar du intet under vägen med mig 

21 Och hur skall jag kunna tala under vägen med dig 
När som hjerteblodet lackar så tidt utaf mig 

22 Och höre du Herr Hildebrand hvad jag nu säger dig 
Hvarför har du tagit dig en så blekan mö? 

23 Hon må väl vara bleker, och inte mycket röd 
När hon har sett sin fader och sin moder död. 

24 Hon må väl vara bleker och intet mycket hvit 
När hon har sett sin syster och sin broder lik 

25 Och kära du min fader, du släpp min häst i äng 
Och kära du min moder, du bädda up min säng 

26 Och kära du min Broder, du bär nu in en bår 
Och kära du min syster, du krusa nu mitt hår. 

27 Och kära du Herr Hildebrand, du säg inte så 
Om onsdagen nästa vecka skall vårt bröllop stå 

28 Vårt bröllop skall ej vara hvarken qvinna eller 
man. 

Vårt bröllop skall stå uti himmelens land. 

29 Innan klockan hade slagit tu 
Så hade de tre lik uti Hildebrands hus 

30 Det ena var Herr Hildebrand, det andra var hans 
mö 

— Under Lider — 
Det tredje var hans moder, som af sorg blifvit död. 
— Så sent om en aftons tider 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

	

1:1 	han tillskrivet över raden 

	

9:1 	över hörer står känner 
12:1 komma ändrat från kommer 

	

16:1 	det ms (det) 
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Herr Waldemar hon sod — lar sin 

2 

SMB 15 

	

9:1 	hörer: känner 

	

9:2 	intet: inte; ur: i Div.-sam!. 
10:1, 12:1 när: når Div.-saml. 

	

13:1 	på saknas Div.-samt. 

	

15:1 	hör du nu: höre du hs 

	

16:1 	mund: mun 

	

19:1 	tolf mils: tolfmila hs 

	

19:2 	innan som: innan som (3: inte) hs 
20:2, 24:1 intet: inte hs 
29:2 de saknas hs 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div.-sam!. omfattar endast str. 1-16. 1 Div.-
sam!. är omkvädena utskrivna endast i str. 1. 

1:1 	Hildebrand: Hillebrand Div.saml. 
1:2 	runda: rundå L)iv.-sam!. 
2:2 	skön: skon Div.-samt. 
3:2 	af: utaf lis 
4:2 	aktar: aktar ändrat från vaktar Div.-sam!. 
6:1 	kläda: skära Div.-sant!.; så saknas Div.-sam!. 
8:2 	intet: inte (3: ingen) hs 

R 
Simonstorps sn, Östergötland. Troligen efter en båtsman Waern. Upptecknad av prästen A. B. Wxrnelius på 
1840-talet (Ling, s. 29, 45). Ra: KVHAA Wiede hs 217. Renskrift av Wiede. Rb: MM Wiede vid nr 176. Endast 
text (fragment). Renskrift av Wiede. 

Ra 

— Uti 	lunden — 

   

UPP 	 

  

  

Och se — dan så red hon sig åt 	Konungens gård 

— Ty den mig hafver tingat i min 	ungdom . 

1 Herr Waldemar han sadlar sin gångare grå, 
— Uti lunden — 
Och sedan så red han sig åt Konungens gård, 
— Ty den mig hafver tingat i min ungdom. 

2 Och när som han kom uppå Konungens gård. 
Och ute för honom Fröken Gunildborg hon står. 

3 Guds fre' och guddag, Fröken Gunildborg, på dig. 
Hör på, vill du rymma landet med mig? 

4 Ja, nog vill jag rymma landet med dig, 
Men jag har så mången som aktar uppå mig.  

5 På mig aktar Fader, på mig aktar Mor, 
På mig aktar syster rätt så väl som bror 

6 På mig jemväl aktar min lilla Fästeman 
Det mesta jag rädes, så rädes jag för den 

7 Herr Waldemar han sätter sig på gångaren grå 
Och sjelfwer så lyfter han Fröken Gunildborg uppå 

8 Herr Waldemar han red sig allt genom en skog 
Der mötte han en Grefve, en grefve som var god 

9 Guds Fre' och goddag, skön rasker Ugnersven! 
Hör på, hvar har du tagit din lilla fina dräng? 
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10 Ja, om han vure klädder uti skarlakan rö', 
Så sade jag det vure ändå min fästemö. 

11 Ja om han vure klädder uti skarlakan blå 
Så sade jag det vure min fästemö ändå 

12 Adjö och farväl, skön rasker ungersven 
Hör på, far inte illa med din lilla fina dräng! 

13 Herr Waldemar han red sig allt genom en lund 
Der lyster Fröken Gunildborg att hvila en stund 

14 Men Grefven han red sig till Konungens gård, 
Och ute för honom sjelfver Konungen står 

15 Guds fre' och goddag, kär Svärfader min! 
Har du låtit bortlåcka skön dotteren din? 

16 Det hafver den starke Herr Waldemar gjort 
Han hafver henne tagit, allt medan du sof. 

17 Och Kungen han ropte twärs öfver sitt hof: 
Och kära mina hofmän, I kläden er till strid 

18 Men kära mina hofmän, I kläden Er ej falskt 
Ty jag känner Waldemar, han är en vågehalls 

19 Du Waldemar, du Waldemar, du vakna nu upp 
Ty jag hör min Faders förgyllande lur 

20 Du Waldemar du Waldemar du sof inte så, 
Nu kommer min Fader på sin gångare grå 

21 Du Waldemar, du Waldemar, du sof inte än 
Nu kommer min Fader med tolftusen män 

22 Och när som jag kommer i striden der fram 
Min allra sköna jungfru, Ni nämner ej mitt namn 

23 Och när som jag kommer i striden som bäst 
Min allra sköna jungfru, Ni håller då min häst. 

24 Herr Waldemar han ihjelslog både twå och en 
Ja han högg ihjel tolftusen hofmän 

25 Herr Waldemar han högg ihjel tolftusen hofmän 
Ja han högg ihjel sjelfva konungen med 

26 Herr Waldemar, Herr Waldemar, du sakta nu ditt 
svärd, 

Ty detta var min Fader du nyss högg ihjel  

27 Herr Waldemar, Herr Waldemar, du sakta nu ditt 
svärd. 

Ty detta var min broder du nyss högg ihjel 

28 Herr Waldemar, Herr Waldemar du sluta detta 
krig. 

Och skona för all del min yngsta broders lif 

29 Det namnet had knappast ur munnen gått, 
Förr'n Waldemar femtio sår på sig fått 

30 Herr Waldemar han torkar af sitt blodiga svärd. 
Detsamma vure du, Fröken Gunildborg, värd. 

31 Hör på, du Fröken Gunildborg, hvad jag vill säga 
di g • 

Will du icke medfölja dina Småsvenner hem? 

32 Nej inte vill jag följa mina Småsvenner hem, 
Långt hellre vill jag följa med sjuka vännen min. 

33 Och Waldemar han sätter sig på gångaren grå 
Och sjelfver så lyfte han Fröken Gunildborg uppå 

34 Herr Waldemar han rider sig allt hem till sin gård, 
Och ute för honom hans kära moder hon står 

35 Guds fre' och guddag, kära Sonen min! 
Hör på hvar har du tagit lilla fästemöa din? 

36 Den hafver jag tagit på Konungens gård 
Med våld och med magi, med kamp och med strid. 

37 Och kära Ni, min Moder, Ni bädden up min säng 
Att jag deri får hvila med min lilla Vän 

38 Du Waldemar, du Waldemar, du snacka inte så: 
Det dör inte alla, som sotorna få. 

39 Om morgonen när det dager var ljus 
Då var det tre lik uti Herr Waldemars hus 

40 Det ena var Herr Waldemar, det andra var hans 
mö. 

— Uti lunden — 
Det tredje var hans moder, som utaf sorg blef dö'. 
— Ty den mig hafver tingat i min ungdom. 

Textanmärkning 

Omkviidena utskrivna i alla strofer. 

Avvikelser från Ra i Rb 

Texten omfattar str. 9-39. 
10:1 	rö': röd 
10:2 	vure: vore 
11.1 	klädder: klädd 
11:2 	vure: wore 
14:2 	sjelfver: sjelfva; står: stod 

Rb 
17:1 
21:2 
24:1 
24:2 
27:2 
31:1 
31:2 
33:2 

Kungen: Konungen; twärs: twärt 
tolftusen: tolftusend 
ihjelslog: hjelslog 
tolftusen: tolftusend 
högg: hogg 
dig: dej 
icke: inte 
uppå: på 
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34:2 hon saknas 
35:1 guddag: god dag 
35:2 fästemöa: Fäst emöan 

SMB 15 

Anmärkning 

Ms har strofnr 9-40. Mellan str. 26 och 27 är en strof 
markerad med streckade rader och utskrivna omkvä-
den. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: den str. 22 dem; min str. 9 sin 

KVHAA Wiede ks 109. Efter skräddarhustrun Maja Lena Qvarsbom, Ö. Husby sn, Östergötland (f. 1818 i Ö. 
Husby; Ling, s. 43). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare en utskrift finns: KVHAA Wiede hs 
101. 

2 
r 	 

 

  

Herr Redderbold han tjente på 	Konungens gård 

3 

 

r 	 r 	 

 

  

  

— Uti 	lunden — 

Han tjente då der uti femton runda år 

cc 
För den jag hofwer tingat i min 

J 	J 	A 
ung - dom. 

7 

1 Herr Redderbold han tjente på Konungens gård 
- Uti lunden - 
Han tjente då der uti femton runda år 
- För den jag hafver tingat i min ungdom 

2 Han tjente då der uti årena ni 
Till dess han fick locka skön Gullborg med sig 

3 Sen rida de sig till det första led 
Der stod hennes Fader och hvila sig vid 

4 Herr Redderbold, Herr Redderbold du fager 
ungersven 

Hwar hafver du tagit din lilla smådräng? 

5 Jag tog honom från sin fader i går 
Deröfver fäller han så mången tår 

6 Och vore han klädd uti silket det gröna 
Så trodde jag det wure min dotter den sköna 

7 Och kära Ni, god Herre, ni tala inte slikt 
Det är så mycket som är en annan likt. 

8 Herr Redderbold, Herr Redderbold Ni tag er 
ungersven 

Och var intet illak mot din lilla smådräng. 

9 Om dagen skall han äta i fat hop med mig 
Om natten skall han hvila bredvid min sid. 

10 Sen rida de sig till det andra led 
Der stogo hennes sju bröder och hvila sig vid. 

11 Herr Redderbold, Herr Redderbold, du fager 
ungersven 

Hvar hafver du tagit din lillla smådräng? 

12 Jag tog honom från sin Fader i går 
Deröfver fäller han så mången tår. 

13 Och wure han klädd uti silket det gröna 
Så trodde wi det wure wår syster den sköna 

14 Och kära 1 god Herrar 1 talen intet slikt 
Det är så mycket som är en annan likt 
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15 Herr Redderbold, Herr Redderbold, ni tag er 
ungersven 

Och var intet illak mot er lilla Smådräng 

16 Om dagen skall han äta i fat med mig 
Om natten skall han hvila bredvid min sid. 

17 Sen rida de sig till en rosengrön äng 
För dem så stod en upbäddad silkessäng 

18 Sen rider de sig till en rosende lund 
Der lyster sköna Gullborg att hvila en stund. 

19 Herr Ridderbold han kysste på Gullborgens hand 
Och kära du, skön Gullborg, nämn aldrig mitt namn 

20 Herr Ridderbold han kysste på Gullborgens knä 
Och mycket sött och ljufligt de hvilade der. 

21 Herr Redderbold, Herr Redderbold sof nu inte 
längre 

Jag hör nu min faders förgyllande lur 
Som ej har varit blåster sen min moder stod brud 

22 Herr Redderbold, Herr Redderbold, sof nu inte 
längre 

Jag hörde min faders gångare grå 
Som ej har varit ur stallet på aderton år 

23 Herr Redderbold han swängde sin häst omkring 
Och femtiotusende hofmän dem slog han i en ring 

24 Herr Redderbold, Herr Redderbold, du stilla ditt 
svärd 

Den stygga fula döden är min Fader inte värd. 

25 Herr Redderbold han torrkar sitt blodiga svärd 
Och vure du ej skön Gullborg, ja detta vure du värd 

26 Och vill du nu följa din fader hem 
Eller vill du följa en sårader sven 

27 Och inte vill jag följa min fader hem 
Utan helre vill jag följa min sårade ungersven 

28 Herr Ridderbold han rider till sin kära moders gård 
Och ute för dem hans kära moder står 

29 1 waren wälkommen Herr Ridderbold till mig 
Hvi förer du så blekan brud med dig 

30 Hon må väl wara bleker, hon må väl fälla mod 
Hon såg sina sju bröder simma uti blod 

31 Sen gånga de sig uti högan grind-bur 
— Uti lunden — 
Der spelar han gulltärning med sin unga brud 
— För den jag hafver tingat i min ungdom 

Melodianmärkning 

Mel. skriven ovanpå primäruppteckningen, som delvis 
är läsbar. 

Utskriften i hs: 

T. 4 och t. 5, n. 1-2: 

4517i) r 
	

bp 

 • 	
41. 17 

.__ 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

	

13:1 
	

klädd står inom parentes 
22:1 det första Redderbold ändrat från Ridderbold 
28:1 gård ms gard 

	

31:1 	efter grind-bur står (?) 

Utskriften i hs: 

Redderbold (Ridderbold) genomgående Redderbåld; 
Gullborg (Gullborgens) genomgående Gullbörg (Gull-
börgens) 

	

5:2 
	

fäller han: han fäller; mången: mången en 

	

6:1 	vore: vure 
7:2 är en annan: en annan är 

	

8:2 	intet: inte 
12:2 som 5:2 

	

14:1 	intet: inte 
14:2 som 7:2 

	

15:2 	intet: inte 

	

18:1 	rider: rida 
21:1, 22:1 sof nu inte längre: söf inte längre nu 

	

23:2 	femtiotusende: femtio tusend 

	

31:1 	grind-bur: grinda bur 

T 
Efter hustru Ingri Gren, Snårestads sn, Skåne. Ta: DAL 89 nr 8. Text upptecknad av Per Larsson 1890. Tb: MM 
D 29 nr 48. Upptecknad av Nils Andersson, sannolikt 1894. 
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Ta 
1 God afton, kung Wollenborg, du fager ungersven. 

— uti löndom — 
Säg hvart skall du rida så sent om en qväll. 
— Det rimar så väl ii vår ungdom. 

2 Jo jag skall rida åt den rosendelund. 
»Och vill jungfrun följa af landet [med] mig?» 

3 Ja gerna vill jag följa af landet med dig. 
Men här är så många som vaktar på mig. 

4 Kung Wollenborg han sadlade sin gångare grå, 
Sen satte han jungfrun på gångarens bak. 

5 Så redo de dem åt den rosendelund 
Der lyster det dem få hvila en stund. 

6 Der lade han sig att sofva i jungfruns sköt. 
Der sof han en sömn, men den var visst inte söt. 

7 Kung Wollenborg, kung Wollenhorg stig upp i Jesu 
namn. 

För annars blir du slagen och död i min famn. 

8 Här hörer jag min faders två gångare grå. 
De hafver ej sett himmelen på 18 år. 

9 Här hörer jag min moders förgyllande ly 
De hafver ej vatt ute, sen min moder hon stod brud. 

10 Kung Wollenborg stod upp och tog jungfrun i sin 
famn. 

Kära du min jungfru, så nämn ej mitt namn. 

11 Kung Wollenborg han red sig tre gånger omkring, 
Tolftusende hofmän han slogo med ett slag 

12 Der slogo han hennes sju bröder ihjel. 
Dernäst hennes fader han slogo ihjel. 

13 Kung Wollenhorg, Kung Wollenhorg du stannar 
väl ditt svärd, 

Detta var min fader, han var den död ej värd. 

14 Kung Wollenhorg han torkade sitt blodiga svärd 
Ja var du ej min kärast, så var du detta värd. 

15 Ja vill du nu följa med dina vänner hem, 
Eller du vill följa den blodige sven. 

16 Ja intet vill jag följa med mina vänner hem, 
Men jag vill följa den blodige sven 

17 Kung Wollenhorg han sadlade sin gångare grå 
Sen satte han jungfrun på gångarens bak, 

18 Så redo de dem de tretti mila skog 
Innan som de talade ett endaste ord. 

19 Kung Wollenborg hvarföre men rider du så tyst? 
Ja du som för har haft de tolf konungars röst. 

20 Hör du min sköna jungfru, hur litet du ser, 
För dina sju bröders blod det rinner för mig. 

21 Så redo de dem till kung Wollenhorgs gård, 
Ute stod hans moder, hon väntade på dem. 

22 God afton, kung Wollenborg, välkommen till ditt 
hem. 

Också den bleka tärnan, du förer med dig hit. 

23 Hon kan väl vara bleker och icke något röd. 
Si hon har sett sju bröders och så sin faders död. 

24 Ack, kära du min broder, du tager in häst 
ack kära Ni min fader Ni hemtar mig prest. 

25 Ack hör du min syster du bäddar upp min säng 
ack kära Ni min moder Ni följer mig till den. 

26 Om dagen om morgonen innan det blef ljust, 
Så var der tre lik i kung Wollenhorgs hus. 

27 Den ena var kung Wollenborg, den andra var hans 
mö, 

— uti löndom — 
Den tredja var hans moder, hon blef af sorgen död. 
— Det rimar så väl i vår ungdom. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 
1. 

9:1 	moders ändrat från faders; ly ms ly(?) 
23:2 sju ändrat från sin 

Tb 
Andonte 

4 

I 	I 	 

  

c_r Lr 

  

    

    

     

God 	of - ton kung wol-len-borg,du fa-gre un-ger - sven 
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6 

- uti 

 

r 	 

 

  

  

lon - dom — 

r 	 

lo 

r 	 
Hvart skall du 
	

ri - do så 	sent om en q'dll 

14 

	1 

	

— Det rim-mar så val 
	

i vår ung - dom 

	

1 God afton kung Wollenborg, du fagre ungersven 
	

Hvart skall du rida så sent om en qväll, 
— Uti löndom — 	 — Det rimmar så väl i vår ungdom 

U 
August Bondesons Visbok, 1903, nr 329. Efter f.d. sjömannen Adolf Olsson, Vallda sn, Halland (f. 1841 i 
Vallda). Upptecknad av August Bondeson 1900. 

Sakta 

1114- 	1312J'i' 
4 

 

   

     

Och Vil-de- mo, han 
	

ri - der sig 	sd-der un-der 	b, 

6 

J 	 
— Ut-i 
	

lön - 	dom, 

Att fa- sta Ti -de 
r  
lil - la, en 	fa-ger un- ger - mö. 

• J 	 
14 

— För - ty log var för- tvin -god i min ung — dom. 

1 Och Vildemo, han rider sig söder under ö, 
— Uti löndom, — 
Att fästa Tide lilla, en fager ungermö. 
— Förty jag var förtvingad i min ungdom. 

2 »Och när som jag rider i striden fram, 
Så, kära Tide lilla, nämn inte mitt namn! 

3 Och när som jag rider i striden bäst, 
Så, kära Tide lilla, var du mig näst!» 

4 Och Vildemo, han svängde sin gångare ikring, 
Tolf tusen kämpar han slog i en ring. 

5 Och Vildemo, han torkade sitt blodiga svärd. 
»Ack, vore du konung, det vore du värd!» 

6 »Ack, kära du, min Vildemo, du stillar nu ditt 
svärd; 

Det är min gamle fader, han är ej sådant värd.» 
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7 Och knappt var ordet utur munnen nämndt, 
Förr än svärdet i Vildemos hjärta stod spändt. 

8 Och Vildemo, han rider sig i trättimils skog, 
Förinnan han talte ett endaste ord. 

9 Och Vildemo, han lyfter på sin kappa blå, 
Hans hjärteblod neder på sadelen låg. 

10 »Och käre I, min fader, I led min häst i äng, 
Och kära I, min moder, I bäddar upp min säng!» 

SMB 15 

11 När natten var öfver och dagen var ljus, 
Så var där tre lik i Vildemos hus. 

12 Det ena var härr Vildemo, det andra var hans mö, 
— Uti löndom, — 
Det tredje var hans moder, som af sorgen blef död. 
— Förty jag var förtvingad i min ungdom. 

Textanmärkning 

Omkvädena återgivna i str. 1 och 12. 

ULMA 1483:4, bl. 1-7. Efter Hugo Österberg, Möja sn, Uppland (f. 1895 i Möja, d. 1967), som lärt visan av sin 
farfar Anders Gustav Österberg, Berg, Möja (f. 1834 i Möja). Upptecknad av John Westin 1927. 

1 Kung Vallemo han rider upp på Gyllenborgs gård 
— Medan jag sover allena. — 
Och ute för honom skön Gyllenborg står 
— Medan jag haver aktat och talat vid min jungfru 

den sköna. 

2 »God dag och Guds fred skön Gyllenborg igen 
Har du nu lust att bliva min vän.» 

3 »Visst haver jag lust att bliva din vän, 
Men jag har så många, som vakta uppå mig, 

4 På mig så vaktar fader, på mig vaktar mor 
På mig så vaktar syster, och på mig så vaktar bror. 

5 På mig så vaktar också min fästeman 
Och mesta som jag rädes, så rädes jag för han.» 

6 »På dig så skall jag sätta min kappa blå 
Och sen så skall jag sätta min hatt däruppå. 

7 På dig så vill jag hänga mitt förgyllda svärd 
Så tro de förvisst att du en ungersven är.» 

8 Kung Vallemo han rider ut av Gyllenborgs gård 
Så möter han Gyllenborgs fader och mor. 

9 »God dag och Guds fred kung Vallemo igen 
Säg oss var du har tagit din lilla, söta vän.» 

10 »Den haver jag tagit allt uppå en ö 
Där kvittrar aldrig fågel, där gal aldrig gök.» 

11 »Och har hon varit klädd i silke vit 
Så var hon förvisst vår dotter mycket lik. 

12 Adjö och farväl kung Vallemo igen 
Far nu inte illa med din lilla söta vän.» 

13 Kung Vallemo han rider ett litet stycke fram 
Där mötte han Gyllenborgs fästeman. 

14 »God dag och Guds fred kung Vallemo igen 
Säg mig var du har tagit din lilla söta vän?» 

15 »Jo, den har jag tagit allt uppå en ö 
Där kvittrar aldrig fågel, där gal aldrig gök.» 

16 »Ja, hade hon varit klädd i skarlakan rö 
Så trodde jag förvisst att det var min fästemö. 

17 Adjö och farväl kung Vallemo igen 
Men far nu inte illa med din lilla söta vän.» 

18 »Om dagen skall hon rida min högan häst 
Om natten skall hon sova min högra sida näst.» 

19 Kung Vallemo han rider över stock och sten 
Till sist det börjar mörkna omkring dem ren. 

20 Då breder han på marken ut sin kappa blå 
Så sätter han Gyllenborg däruppå. 

21 Helt tidigt innan dagen ren börjar gry 
Så fingo de höra ett vapengny. 

22 »Fort skynda kung Vallemo och fly med mig 
För det är de mina, som söka efter dig!» 

23 »Skön Gyllenborg hör nu, vad jag dig säga må 
I dag du mitt namn inte nämna få.» 

24 Kung Vallemo han rider ett litet stycke fram 
Där hugger han ihjäl tolvtusende hovmän. 

25 Kung Vallemo han rider i striden längre fram 
Där högg han ihjäl Gyllenborgs fästeman. 

26 Kung Vallemo han rider ett litet stycke fram 
Där högg han av Gyllenborgs fader båd' huvud och 

hand. 

27 »Kung Vallemo, kung Vallemo, du stille nu ditt 
svärd 

För det var nu min fader, som du nu högg ihjäl. 

28 Skona min yngsta broders liv 
Att han må föra budet till kära moder min!» 
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29 Kung Vallemo han rider i striden längre fram 
Där högg han ihjäl Gyllenborgs bröder fem. 

30 Kung Vallemo han rider i striden längre in. 
Där träffades hans bröst av sju dödliga sting. 

31 Kung Vallemo han rider genom sjumila skog 
Förrän han talar ett enda ord. 

32 Kung Vallemo han torkar blodet av sitt svärd 
Och säger till Gyllenborg: »Ja, detta är du värd.» 

33 Sitt svärd han därvid ränner uti Gyllenborgs liv 
Så hon ej någon annans älskarinna ej bliv. 

34 Så dödde de båda på grönan äng 
- Medan jag sover allena. -  

De fingo båda vila i blodig brudesäng 
- Medan jag haver aktat och talat vid min jungfru 

den sköna. 

Titel: Kung Vallemo. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
34, markerade i str. 2 och 3. Upptecknarens anmärk-
ning: Refrängen sjunges till varje versrad. i enlighet 
med vers I. (Österberg förklarade att mel. »nog var 
hemmagjord».) 
4:1 före vaktar mor står så överstruket 

Mellan 34:1 och 34:2 står de fingo båda vila överstru-
ket. 

x 
Brålanda sn, Dalsland. Insänd av J. F. Lundberg, som skrivit ner visan efter sitt eget minne sådan han vid 10 års 
ålder hört den sjungas av sin mor (1834-1916) i Brålanda. Xa: NM Folkminnessaml., Visor, 1, s. 393-394 (EU 
1357). Insänd till Nord. museet 1933. Xb: NM Folkminnessaml., Visor, 5, s. 9-12 (EU 21720). Insänd till Nord. 
museet 1942. 

Xa 
1 Ja Rikebold han tjänte på konungens gård 

- uti Londan - 
Han tjänte där jemt uti femton år 
- du är den jag har förtingat i min ungdom 

2 Han tjänte där väl icke så mycket för lön 
Den unga jungfrun var väl honom allt för skön 

3 Ja Rikebold han rider till konungens gård 
Där ståndar skjöna jungfrun och kammar upp sitt 

hår 

4 Ja kära du Rikebold vart ämnar du dig 
Nu tror jag då vist att du reser ifrån mig 

5 Ja det är inte gott att vara hos dig 
Din fader han reser upp en galje åt mig 

6 Ja Rikebold han gjorde sin gångare spak 
Sen tar han sjöna jungfrun och sätter i sin bak 

7 Ja Rikebold han Rider till Rosandelund 
Där lyster det honom att vila en stund 

8 [---] 
Den sömnen var söt men han var väl icke lång 

9 Ja kära du Rikebold ställ dig upp och ly 
Jag tycker att jag hörer min faders hästegny 

10 Å Kära du Rikebold du ställ dig upp och statt 
Jag tycker att jag hörer min faders hästetripp 

11 Ja Rikebold han tager sköna jungfrun i sin famn 
Ja vem du ser falla så nemn ej mitt namn 

12 Ja Rikebold han jorde sin gångare spak 
Sen tar han skjöna jungfrun och sätter i sin bak 

13 Ja Rikebold han svängde sin fåla ikring 
Femhundrade män la han där uti en ring 

14 Ack kära du Rikebold lindra ditt svärd 
Ty det var min fader som du nu har hugt igerd 
Ja vore du ej min käraste så vore du detta verd 

15 Ja Rikebold han rider genom 12 millarskog 
Han talte vid sin käraste ej ett ändaste ord 

16 Ack kära du Rikebold vad fattas det dig 
Du som plär vara goder och bliletter emot mej 

17 Ja det är icke godt att vara goder emot dig 
Sju dödeliga skott har gåt ivers igenom mej 

18 Ja Rikebold han lyfter på klädeskappan blå 
Ja lyster skjöna jungfrun att se häruppå 

19 Ja Rikebold han rider till konungens gård 
Där ståndar hans broder att se häruppå. 

20 Ja kära du min broder du tager mot min häst 
Min unga fästemö den ger jag dig till äckt 
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Kung Voldemo låt kringsko sin 	gångare 

21 Din unga fästemö den vill jag inte se 
Ty hon är under ögonen så blek 
ty hon har i dag sett en underlig lek 

22 Ack kära du min syster du bäddar upp min säng 
Å kjära Ni min Moder ni hjelper mig i den 

23 Ja när det led mot otta och dagen blef ljus 
Då var det 3 lik uti Rikebollers hus 

24 Ja det var Rikeboller och hans unga fästemö 
— uti Londan — 
Hans moder hon blef utaf sorgen död 
— du är den jag har förtingat i min ungdom 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1-7, 9-24; slutomkvä- 
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det utskrivet i str. 1, 2, 13, 24, markerat i övriga 
strofer. 1 skrivarens piktur är bokstäverna a och o 
svåra att hålla isär. 
8:2 sömnen ms somnen 

	

9:1 	kära ms kara; ställ ms still 
10.1 Kära ms Kara 

	

10:2 	hästetripp ms hastetripp 

	

11:2 	falla ms fälla 
14:1 före Rikebold står min överstruket 

	

18:1 	klädeskappan ms kladeskappan 

	

21:2 	blek dubbelskrivet, första gången struket 

	

21:3 	tillskriven i efterhand 

	

22:1 	bäddar: baddar 

Xb 
Avvikelser från Xa i Xb 

	

1:1 	Ja saknas 

	

2:1 	så mycket saknas 

	

2:2 	var väl: vär 

	

3:2 	skjöna: skona 

	

4:1 	Ja: 

	

4:2 	jag: ja; mig: mej 

	

5:1 	att saknas; dig: dej 

	

5:2 	reser: byger 

	

6:1 	Rikebold han gjorde: Rikeboller jorde 

	

6:2 	sätter i: vid 

	

8:2 	icke: inte 

	

9:1 	Ja: Å; ställ: du ställ; och: att 

	

9:2 	Jag: Ja 

	

10:1 	Rikebold: Rikeboller; det andra du saknas 

	

10:2 	Jag: Ja 

	

12:2 	och: å 

	

14:1 	Ack: Å; Rikebold: Rikebolder 

	

15:1 	Rikebold: Rikeboll; 12 millarskog: tolf millars 
skog 

	

15:2 	vid sin käraste ej: aldrig till sin käraste 
16:1 Ack: 

	

17:1 	icke: inte; vara: var 

17:2 
	

tvers: tvärt; mej: mig 
19:1 
	

Rikebold: Rikeboll 
20:1 
	

Ja: 
20:2 
	

jag: ja 
21:1 
	

jag: jå 
22:1 
	

Ack: 
22:2 
	

Ni: du; ni: Du; i saknas 
23:1 
	

Ja saknas; otta: ottan; och: så; dagen: dagen 
den 

23:2 
	

Då: Där; Rikebollers: Rikebolders 
24::2 död: dö 

Anmärkning 

Str. 8 och 18 saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet 
i alla strofer utom i str. 3 och 8 där det saknas helt. 
Slutomkvädet utskrivet i str. 1-3, 13, 23, 24, markerat i 
str. 4-12, 14-22; i str. 14 är slutomkväde markerat 
efter både rad 2 och rad 3. — Str. 7 och 8:2 samman-
skrivna till en strof. 
Mellanomkvädet: Londan str. 16 londa 
Slutomkvädet: jag str. 13, 23, 24 ja; förtingat str. 13 

och 23 fortingat 

Y 
Lagus, Nyländska folkvisor 1, 1887, nr 1 a. Karts sn, Nyland. Texten troligen upptecknad av J. E. Wefvar före 
1887. Även tryckt som FSF V:1 nr 25d och A. 
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— Det remmar sig så völ 

In d 
3 

i var 	ungdom. 

1 4 Ar JS  
Y 	 Ai 	 J  
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5 

17 	
tub j_  I 

— Uti 	löndom, — 

Som int hod varit solad pd femton 

J 	 4 

10 

J 
dr. 

1 Kung Valdemo lät kringsko sin gångare god, 
— Uti löndom, — 
Som int had varit salad på femton år. 
— Det remmar sig så väl i vår ungdom. 

2 Sen rider han sig uppå konungens gård 
Ute för honom må liten Stina stå. 

3 »Hör du liten Stina, hvad jag nu säger dej, 
Vill du hålla lofven, den du lofvade mej?» 

4 »Och väl vill jag hålla lofven, den jag lofvade dej, 
Men jag har också många, som vaktar uppå mej. 

5 På mig så vaktar fader, på mig så vaktar mor, 
På mig så vaktar syster, på mig så vaktar bror. 

6 Och på mig så vaktar den riddaren gröm, 
Det mesta som jag rädes, så rädes jag för honom.» 

7 Kung Valdemo han svänger om sin gångare grå, 
Sen lyfter han liten kär Stina däruppå. 

8 Kung Valdemo han red sig en liten en stund, 
Så mötte han riddaren i rosendelund. 

9 »God dag, god dag, kung Valdemo, min rederliga 
vän 

Hvar har du nu tagit din lilla små vän?» 

10 »Den hafver jag tagit på konungens gård 
Med hårdaste våld genom järn och stå.» 

11 »Adjö, farväll kung Valdemo, min rederliga vän, 
Du far nu icke illa med din lilla små vän!» 

12 Kung Valdemo han red sig i grönande lund: 
»Och lyster dig nu hvila en liten en stund?» 

13 »Och intet är jag sömnig, och intet är jag trött, 
Men liten en hvila, den kund väl vara söt.» 

14 Kung Valdemo han breder ut sin kappa blå, 
Sen lyfter han lilla kär Stina däruppå. 

15 »Kära kung Valdemo, I vaknen upp nu, 
Jag hörer min moders gällande ljud. 

16 Jag hörer min moders gällande ljud, 
Som int har varit ut, sen som hon stod brud. 

17 Jag hörer min moder, också min far, 
Som int har varit ut sen han brudgumme var. 

18 Kära kung Valdemo, I vaknen upp nu, 
Jag hörer ock mina bröder alla sju.» 

19 »Och hörer du dina bröder alla sju, 
Och heter jag kung Valdemo, så räds jag ej ännu.» 

20 Kung Valdemo tog liten Stina uti sin famn: 
»I dag skall du icke mera nämna mitt namn.» 

21 Kung Valdemo han svänger om sin gångare grå, 
Sen lyfter han lilla kär Stina däruppå. 

22 Och första steget de redo ihop, 
Tolftusen kungens hofmän han under sig slog. 

23 Och somliga han sparka och somliga han slog, 
Tolftusen kungens här för hans fötter dog. 

24 »Och kära kung Valdemo, I stillen nu ert svärd, 
— Uti löndom. — 
Det var förvisst min far och mor, som ni där högg 

ihjäl» 
— Den sorgen var visst himma i vår ungdom. 

25 Kung Valdemo han torkar af sitt blodiga svärd: 
»Och vor du ej min vän, visst vor du detta värd. 

26 Och vill du följa dina vänner him igen, 
Eller vill du hällre följa en så blodigan sven?» 

27 »Och väl vill jag följa mina vänner him igen, 
Men hällre vill jag följa en så blodigan sven. » 

28 Kung Valdemo han red sig genom tolfmilars skog, 
Men aldrig talte han det ringaste ord. 

29 Kung Valdemo han red sig öfver tolfmilars äng, 
Men aldrig var han glad mot sin lilla små vän. 

30 Kung Valdemo han red sig genom tolfmilars by, 
Men aldrig så förde han den ringaste gny. 
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31 Kung Valdemo han red sig genom tolfmilars stad, 
Men aldrig så var han mot lilla vännen glad. 

32 Men sen så sade liten Stina förvisst: 
»Jag undrar på att ni är så ängslig och tyst.» 

33 »Skall jag ej vara ängslig, skall jag ej vara tyst, 
Jag har sju styngar i mitt vänstra bryst. 

34 Skall jag ej vara ängslig, skall jag ej fälla mod, 
Uppå min vänstra sida där rinner hjärteblod.» 

35 Kung Valdemo han red sig på sin kära faders gård, 
Ja ute för honom hans kära far månd stå. 

36 »God dag, god dag, kung Valdemo, min redelige 
son, 

Hvar har du nu tagit en så blekander vän?» 

37 »Hon må väl vara bleker och icke vara röd, 
Hon har väl själf sett sin far och mor död. 

38 Hon må väl vara bleker, hon må väl fälla mod, 
Hon har väl själfver trampat uti sin far och moders 

blod. 

39 »Och kära ni fader, 1 salar af min häst, 
Och kära ni moder, 1 skallen mig nu präst. 

40 Och kära du min syster, du bäddar upp min säng, 
Och kära du min broder, du fäster nu min vän.» 

41 »Och väl kan jag fästa vännen efter din död, 
Om du kan säkert säja, att hon för dig är mö.»  

SMB 15 

42 »Och intet annat har jag gjort henne förnär, 
Än i den gröna lunden jag sof på hennes knä. 

43 Adjö, farväll min fader, adjö, farväll min mor, 
Adjö, farväll min syster, adjö, farväll min bror! 

44 Adjö, farväll kär Stina, min allra kära vän, 
Jag skiljs nu bort med kvida från dig, min kära 

vän.» 

45 Om morgon innan dagen blef ljus, 
Så var där tre lik i kung Valdemos hus. 

46 Den ena var kung Valdemo, den andra var hans 
mö, 

— Uti löndom, — 
Den tredje var hans moder, i sorgen blef hon död. 
— Den sorgen var visst himma i vår ungdom. 

Titel: Kung Valdemo. 

Melodianmärkning 

T. 12: 	:n 'Anpassningen textimel. är oklar. • 
3 

Textanmärkning 

Omkvädena återgivna i str. 1 och 2 (med samma ly-
delse som i str. 1) samt i str. 24 och 46. Omkvädesväx-
lingen kommenteras ej i tr. 

Nagu sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar på 1880-talet (text) och 0. R. Sjöberg 1887 (mel.). Tryckt som 
FSF V:1 nr 25c och B. Za: SLS 82, s. 18-22 (text), 365 (mel.). Zb: SLS 125, s. 37 (endast mel.). 

Za 
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— Det 	rim — mor 	sig så 
	

vtil u - ti 	vår ung - dom. 

1 Kung Valleman han red sig till konungens gård 
- uti London, - 
För honom konungens dotter står; 
- Det rimmar sig så väl uti vår ungdom. 

2 God afton kung Valleman min redeliga vän 
Hvart ligger resan så snart på denna qväll; 

3 Å lyster dig mjöd eller lyster dig vin? 
Eller lyster dig träda i brudahus med mig? 

4 Ej lyster mig mjöd, ej lyster mig vin 
Men väl vill jag träda i brudahus med dig; 

5 Ja väll så vill jag träda i brudahus med dig 
Om du håller lofven, som du har lofvat mig; 

6 Nog håller jag lofven som jag har lofvat dig 
Men jag har så många, som aktar uppå mig; 

7 På mig så aktar fader, på mig så aktar mor 
På mig så aktar syster ja också väl min bror; 

8 På mig så aktar ock en riddaresven 
Det mesta som jag rädes, så rädes jag för den; 

9 Kung Valleman tog jungfrun uti sin famn 
Så rider han sig till en grön äng; 

10 Kung Valleman han red sig till en grön äng 
Så mötte han den riddaren uti samma stund; 

11 God afton! kung Valleman min redeliga vän 
Hvar hafver du tagit din lilla vän? 

12 Jag hafver henne tagit ifrån konungens gål 
Med stor allmakt genom jern och stål; 

13 Kung Valleman tog jungfrun upp i sin famn 
Om något blir på färde, så nämn nu ej mitt namn; 

14 Kung Valleman han lade sig i jungfrunes sköt 
Så somna han in i en sömn så söt; 

15 Nu hörer jag mina bröders fålar sju 
Å kära du kung Valleman, du sof ej längre nu; 

16 Nu hörer jag min faders förgyllene klang 
Som int har varit ut, sen far min var ung man; 

17 Nu hörer jag min moders förgyllene ljud 
Som int har varit ut, sen som hon stod brud; 

18 Å första slaget de redo ihop 
Så slogo han hela konungens hof; 

19 Å andra slaget de redo ihop 
Så slog han hennes bröder, ja alla sju;  

20 Å tredje slaget de redo ihop 
- uti London, - 
Så slog han hennes fader och moder ned till jord; 
- Det rimmar sig så väl uti vår ungdom. 

21 Kung Valleman! kung Valleman! du stilla nu ditt 
svärd! 

- uti London, - 
Det var ju min fader och min mor, som du slog ihop 
- Den sorgen var visst tung uti vår ungdom. 

22 Kung Valleman han torkar upp sitt blodiga svärd 
Och vore du ej min kärista, ja detta vor du värd; 

23 Kung Valleman han red sig genom tretti mils skog 
Men aldrig han talte med jungfrun ett ord; 

24 Kung Valleman han red genom tolf milars stad 
Han skrämde alla väktare, som uti staden var; 

25 Kung Valleman han red sig till konungens gård 
Uti för honom hans far och mor de stå; 

26 God afton! Kung Valleman, min redelige son 
Hvar har du tagit en så blek och blå vän? 

27 Hon må nu vara blek och intet vara röd 
Hon hafver sett sin faders och sin mors död; 

28 Å kära ni fader, i bergen min häst 
Å kära min moder, i skaffen mig prest; 

29 Å kära du min syster, du bädd nu upp min säng 
Å kära du min broder, du tag min lilla vän; 

30 Ja väl vill jag taga henne efter din död 
Om jag kund få veta, om hon är från dig mö; 

31 Ja väll kan jag säga, att hon är från mig mö 
Endast en kyss den jag af henne tog. 

32 Om morgonen bittida, förrän dagen blev ljus 
Då var det tre lik uti Kung Vallemans hus; 

33 Den ena var kung Valleman, den andra var hans 
brud 

- uti London, - 
Den tredje var hans moder uti sorgen blef hon död; 
- Den sorgen var visst tung uti vår ungdom. 

Titel: Kung Valleman. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. Mellanomkvädet 
skrivet även efter 15:2 (överstruket), 21:2 och 26:2 
(överstruket), trots att raderna på normalt sätt följs av 
slutomkväde. 
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Slutomkvädet: Den sorgen var visst tung i str. 22 änd- 
	

5:1 

rat från Det rimmar sig så väl; sig saknas i str. 20:2 

16; visst str. 33 så 
	

23:1 

Zb 

så tillskrivet över raden 
hennes tillskrivet över raden 
sig står inom parentes 

Avvikelser från Za i Zb 

Mel. utan textunderlägg. 

EJ AVTRYCKTA 

AA: KB Vs 2:3, s. 301-302. Efter »gamla hustrun 
Lisa», Högby sn, Östergötland. Upptecknad av 
Clas Livijn under 1810-talets förra hälft (Jonsson 
1, s. 355-356). 32 strofer. 

AB: KB Vs 126:4, s. 75. Möjligen från Småland. Upp-
tecknad av okänd person, troligen på 1810-talet 
(Jonsson 1, s. 448). Melodi med underlagd strof. 

AC: KB Vs 126:8, s. 40-43. Ort och meddelare 
okända. Troligen upptecknad på 1810-talet 
(Jonsson 1, s. 450). 30 strofer. 

AD: KB S 163 (Drake) nr 160. Östergötland. Upp-
tecknad under 1800-talets första tredjedel. Melo-
di med underlagd strof. 

AE: KB Vs 4, s. 431-435. Möjligen efter pigan Anna 
på Ängaholms egendom, Aringsås sn, Småland. 
Upptecknad av 0. 0. HyltU-Cavallius 1834. 36 
strofer (oklar strofindelning). 

AF: KB Vs 3:3 nr 161 D. Östergötland. Sannolikt 
upptecknad på 1830- eller 1840-talet (Jonsson 1, 
s. 532). Melodi med underlagd strof. 

AG: Efter Helena Stenbäck f. Wettergren, Ö. Husby 

sn, Östergötland (f. 1780 i Simonstorps sn, Ös-
tergötland; Ling, s. 37). Upptecknad av L. Chr. 
Wiede på 1840-talet. Melodi samt 43 strofer. 
AGa: KVHAA Wiede hs 164. Mel. i facsimil hos 
Ling (nr 164). AGb: KVHAA Wiede Div.-saml. 
11, opag. AGc: MM Wiede nr 176. 

AH: KVHAA Wiede ks 305. Upptecknad av L. Chr. 
Wiede på 1840-talet, med stor sannolikhet på 
Vikbolandet, Östergötland. Ms ofullständigt: 
omkvädena och str. 2-8 ej inskrivna; sannolikt 
saknas även flera strofer i slutet. 22 (29) strofer. 

Al: KB Vs 126:4, s. 55-59. Kyrkefalla sn, Västergöt-
land. Upptecknad av prästmannen Claes Johan 
Ljungström, troligen 1844 (Jonsson 1, s. 413). 45 
strofer. 

AJ: SVA 539. Ort och meddelare okända. Sannolikt 
upptecknad kring 1800-talets mitt. 24 strofer. 

AK: ULMA 91:33, s. 28-29. Ydre hd, Östergötland. 
Upptecknad av G. F. Sundhammar på 1870-talet. 
14 strofer. 

AL: Wigström, Folkdiktning 1, 1880, s. 33-34. Kå-
geröds sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 
1879 (jfr Wigström, Vandringar i Skåne ock Ble-
king, s. 16-18). 17 strofer. 

AM: Wigström, Folkdiktning II, 1881, s. 24-27. Strö-

velstorps sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wig-
ström 1879. 27 strofer. 

AN: NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 127. 
Mölle fiskeläge, Brunnby sn, Skåne. Uppteck-
nad av Eva Wigström 1880 (jfr Wigström, Van-
dringar i Skåne ock Bleking, s. 29). 20 strofer 
Tryckt i Wigström, Folkdiktning II, 1881, s. 
13-15. 

AO: Bergström & Nordlander, Sagor, sägner ock vi-
sor (SvLm V:2, 1885), s. 101-102. Efter en 70-
årig kvinna i Hjällsta sn, Uppland, som hade lärt 
visan »i sin ungdom af en annan, då gammal 
gumma». Upptecknad av E. 0. Arenander ca 

1880. 26 strofer. 

AP: DAL 555. Kyrkhults sn, Blekinge. Upptecknad 
av Sven Thomasson under 1880-talets förra hälft. 
29 strofer. Tryckt i Thomasson, Visor uppteck-
nade i Kyrkhults socken (SvLm VII:6, 1890), 
vartill tryckms finns i ULMA 10531. 

AQ: NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 4. Ef-
ter »hushållerskan» Johanna Falk, f. 1809 i 
Harplinge sn, Halland, d. 1898 i Helsingborg (jfr 
Colliander, Några folkvisor från Halland, 1916, 
s. 140-143). Melodi samt 20 strofer. Tryckt i 
Folkvisor, upptecknade och utgifna af Selma 
Colliander, harmoniserade af Alfred Berg, 1902, 
s. 12-13. 
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AR: DAG VFF 1358, s. 6-9. Efter Hanna Samuels-
son, Gryteryds sn, Småland (f. 1854 i Halm-
stad), som i sin barndom hörde visan sjungas av 
sin mormor. Upptecknad av Torsten Lindberg 
1925. 8 strofer å 4-6 rader. 

AS: DAG VFF 1689, s. 40-44. Ur en handskriven 
visbok tillhörig Karl Samuelsson, Kärrstegen, 
Ödsmåls sn, Bohuslän (f. 1858 i Tegneby sn, Bo-
huslän). Avskrift gjord av Ingrid Settergren 1928. 
39 strofer. Återgår på GA 2 (se I ovan). 

AT: LUF 3383, s. 1-4. Efter diktamen av Elin Axels-
son vid Orrahuset, Stehags sn, Skåne (f. ca 
1885); hon hade i sin barndom lärt visan av sin 
farmor Elsa Andersdotter (f. 1813 i Hallaröds 
sn, Skåne). Upptecknad av Helga Persson 1931. 
23 strofer. 

AU: LUF 4876, s. 2. Albo hd, Skåne. Upptecknad av 
N. Jönsson, troligen 1932. Melodi med underlagd 
strof. 

AV: ULMA 5405, s. 27-30. Efter Fredrika Petters-
son, Karlsgåva, Ärtemarks sn, Dalsland (f. 1859 
i Högsäters sn, Dalsland). Upptecknad av Ivan 
Löfgren 1932. 15 strofer. 

AX: SLS 82, s. 289-292. Efter Edla Jakobsson, Hög-
såra, Hitis sn, Åboland. Upptecknad av J. E. 
Wefvar på 1870-talet. Uppges i ms ha samma 
mel. som SMB 15 Za. 22 strofer. Tryckt som 
FSF V:1 nr 25 E. 

A Y: SLS 367, s. 64 68 a. Ur F. B. Grönings visbok, 
Bolax, Hitis sn, Åboland (daterad 1873). Av-
skrift gjord av Greta Dahlström 1924. 28 strofer. 
Tryckt som FSF V.1 nr 25 D. 

AZ: SLS 82, s. 33-37. Efter Sofia Danielsson, Nagu 
sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar på 
1880-talet. Uppges i ms ha samma mel. som 
SMB 15 Za. 33 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 
25 C. 

BA: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 1 b. 
Pernå sn, Nyland. Upptecknad 1870-1886. Me-
lodi samt 27 strofer. Även tryckt som FSF V:1 
nr 25 a och F. 

BB: FSF V:1 nr 25 b. Efter Herman Vendell, tradi-
tion från Pojo sn, Nyland. Upptecknad av Otto 
Andersson, troligen ca 1910. Melodi med under-
lagd strof. 
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16 

HILLA LILLA 
TSB A42 

A 
Aa: Skillingtryck 1696 (= DgFT 83:1; se Jonsson 1, s. 619). Ab: Skillingtryck från 1600-talets slut (= DgFT 
83:2). Ac—h: Skillingtryck 1767 (= DgFT 83:3-8). Ai: Twenne ii Historiske II Klage = Wisor ii Then Första: Il 
Af II Hilla Lilla, II Ofwer sin egen Broders stora 0 = il barmhertighet, som Han emot II Henne bewiste. li Then 
Andra: II Herr Peder och Li = li ten Chierstin, Il Huruledes theras Kjärlek är ändat worden. II Tryckt i Åhr. 
Skillingtryck från 1700-talet (privat ägo, kopia i SVA, mf 329). Aj: SVA 504:1 (Bergshammarvisboken 1), s. 
200-208. Nedskriven vid 1700-talets mitt (Jonsson 1, s. 306-309). Ak: KVHAA Göt. Förb. vissaml., s. 6-8. 
Avskrift efter okänt skillingtryck insänd 1816 av prosten J. J. Lagergren, Tofteryds sn, Småland. Al: KVHAA 
Göt. Förb. vissaml., s. 12-13 B. Avskrift efter okänt skillingtryck insänd 1817 av kyrkoherden Daniel Nordin, 
Villstads sn, Småland (Jonsson 1, s. 515). 

Aa 
1 Hilla Lilla sitter i Buren in 

— hwem weet min Sorg utan Gud — 
hon är så willan i Sömnen sin 
— Then lefwer aldrig till som iag torde klaga mina 

Sorger. 

2 Brått kom Båd för Drottningen in 
Hilla är willer i Sömnen sin 

3 Drottningen axlade Kåpan blå 
Så gick hon dijt Hilla låg 

4 Så gick hon dijt Hilla låg 
Drottningen in genom Dören såg 

5 Drotningen in i genom Dören steg 
Hilla henne med ögonen neg 

6 Drotningen slog Hilla på blomblekan Kind 
Hilla Lilla hwij syyr du så en willan Sööm 

7 Nådige Drottning 1 slår mig icke så hårdt 
Jag är ett Konunga-Barn så wäl som Eder Nåd 

8 Hilla klappar ändå på Bolsterna blå 
Kom Nådige Drotning och hwila här på 

9 Eder görs långt at stånda 
Medan iag klagar Sorg och wånda 

10 Eder görs långt at bijda 
Medan jag klagar Ångest och Qwida  

11 När iag war i min Faders Gård 
Twå Riddare mig dagelig achta uppå 

12 Then ena heet Hertig Folcke 
han wille mig med Oähran bortlåcka 

13 Then andra heet Hertig Hillebrand 
Konungens Son aff Engeland 

14 Han reste sig uthi en grön Lund 
der lyste Herr Hillebrand hwijla en stund 

15 Hillebrand Hillebrand sof icke längre 
Jag hörer min Faders Hästar i grön Änge 

16 Hörer du din Faders Hästar gny 
heter iag Hertig Hillebrand iag lär ey för dem skyy 

17 Hillebrand tager Hilla i Fampn 
1 dag skal du ey nämna mitt Namn 

18 Han slog i then första Skara 
Tolf Riddare och så min Fader 

19 Han slog i den andra Flocken 
mina siuu Bröder med krusade Låckar 

20 Hillebrand Hillebrand stilla din Knijff 
Skona min yngsta Broders Lijf 

21 Hillebrand Hillebrand stilla ditt Swärd 
Dät war min Fader du slog ihiäl 

185 



SMB 16 

22 Hon hade icke förr de Orden nämt 
Förr än Hillebrand hade sit Banesår händt 

23 Hillebrand tager på sitt Swärd 
Hilla detta ästu wäl wärd 

24 Min Broder tog migh i min gåla Låck 
Och bandt mig så wid Sadle-Knap 

25 Min Broder mond rijda och iag måst löpa 
Så illa mond iag mina Fötter stöta 

26 Aldrig war så lijten Root 
hon togh ett stycke utur min Foot 

27 Ey heller war så liten Green 
hon tog ett stycke utur mitt Been 

28 Min Broder satte migh i ett mörkt Huus 
Ther war mörckt och aldrig liuus 

29 Hwar gång iag mig rörde 
Ormar och Drakar iag der hörde 

30 Hwar gång iag mig wände 
Drakar och Ormar iag kände 

31 Min Broder sålde migh för en Klåcka nyy 
hon hänger ännu uti Dahle-Byy 

32 Hwar gång iag hörde den Klåcka klinga 
mitt hierta månde sönder i Bröstet springa 

33 Hwar gång iag hörde den Klåckan slå 
hiertat måste sönder i Bröstet gå 

34 Så snart hon hade the Ord framfört 
— hwem weet min Sorg utan Gud —
Sände hon sin Siäl till Himmelshögd 
— Then lefwer aldrig till som iag torde klaga mina 

Sorger. 

Anmärkning 

Både str. 17 och 18 har nr 17, övriga strofer numrerade 
på sätt som här återges. Mellanomkvädet återgivet i 
str. 1, 13, 34, slutomkvädet i str. 1, 27, 34; omkvädena 
markerade i övriga strofer. 
Slutomkvädet: mina str. 1 min 
11:2 	uppå tr. åppu 
16:1 	Hästar tr. Gästar 
25:1 	måst tr. snarast mäst 
31:2 	Dahle-Byy tr. Dable-Byy 

Ab-1 
Avvikelser från Aa i Ab—1 

Str. 20 saknas i c—h, kl. 
Mellanomkvädet: utan Gud: och min nöd j 

	

1:1 	in saknas d—h, k-1, sin i 
1:2 saknas bi; Sömnen: sömen e, sömmen cd, f—h, 

fl 

	

2:1 	Båd: bod d—h, kl, bud i 
2:2 Sömnen: Sömen bj, sömmen c—h, sommen 1 

	

3:1 	axlade: axlar c; Kåpan: Kappan cj 

	

3:2 	gick textförlust i; Hilla: Hilla lilla d—h, j—l; låg: 
lå i 

4:2 Dören: Dörren kl 

	

5:1 	Drotningen: Drottningen; i saknas b-4 Dören: 
dörren kl 

	

6:1 	Drotningen: Drottningen; blomblekan: blom- 
bleka c—g, jl 

	

6:2 	Lilla saknas b-1; så en: en så e; sööm: sömn i 

	

7:1 	slår: slå bci; hårdi saknas 1 

	

8:/ 	Bolsterna: Bolstrarna i, blomsterna k 

	

8:2 	Drotning: Drottning bd—1 

	

9:1 	görs: göres bcil 

	

10:1 	görs: göres bikl 

	

10:2 	Ångest: Ångst bk, ängslan c, angest 1 

	

11:2 	dagelig: daglig bik, dageligen c; achta: vachta k 

	

12:1 	Folcke: Flocke b—g, ikl 

	

14:2 	lyste: lyster c; Herr: Hertig c—h, j-1 

	

15:1 	längre: länge c—h, j-1  

15:2 	Faders: Fars kl 
/6:1 	Faders: Fars k 
16:2 	lär: lärer k 
17:1 Fampn: famn c-1 
17:2 1 textförlust i; ey saknas i; Namn: Nampn b 
18:1 	i saknas c—h, f-1 
18:2 	Tolf textförlust i; så saknas c—h, j—l; Fader: 

Fader ned d—h, jk, far ned 1 
19:1 	i saknas c—h, j—1 
19:2 	mina: min 1 
20:2 	yngsta: yngste j 
21:2 	Dät: det c—1 
22:1 	nämt: namnt k 
22:2 	händt: händ i 
23:1 	på: uppå bi 
23:2 	ästu: äst tu 1 
24:1 	gåla: gula i 
24:2 	Sadle-Knap: Sadleknåp b, sadelknapp dihk, sa- 

del-knapp 1, sin Sadelknap i 
25:1 mond: mån fh; måst: måste d—i 
25:2 	mina: min c—h, j1 
26:1 	war: war det i; Root: en Rot i 
26:2 	hon: Han i; ett stycke: icke stycke c—h, f-1, 

stora stycken i; utur: uhr b 
27:1 	liten: liten en i 
27:2 	hon: Han c; mitt: min c—h, jl 
28:1 	ett saknas c; mörkt: morckt g 
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28:2 	war saknas i; mörckt: morckt k; liuus: liust 
c-h, jl 

29:1 	mig: mig der bi 
29:2 	och saknas bi; der: och bi 
30:2 	iag: iag och bi, jag tå c-h, j-1 
31:2 	uti: i i; Dahle-Byy: Dahlby c 
32:1 	Klåcka: klåckan c, klockan d-h, jk 
32:2 	månde: måste k; springa: bringa e 
33:1 	Klåckan: Klåcka bi 
33:2 	måste: måste och bi 
34:2 Sände: Då sände bi; Himmelshögd: Himels 

höjd k 

Anmärkning 

Mellanomkvädet återgivet i följande strofer: 
Ab: 1, 13, 25, 34 
Ac: 1-31, 34 
Ad: 1-34 
Ae-h: 1-29, 34 
Ai: 1, 13, 25, 28, 34 
Aj: 1, 34 
Ak: 1-5, 34 
Al: 1, 2, 34 
Slutomkvädet återgivet i följande strofer: 
Ab: 1, 12, 22, 26, 34 
Ac-h: 1, 34 
Ai: I, 22, 34 
Aj-l: 1, 34  

SMB 16 

Båda omkvädena markerade i övriga strofer, dock ej i 
Ak där mellanomkvädet markerats i str. 6-22, 24-31, 
33 och slutomkvädet i str. 2-8, 12, 13, 16, 18, 21, 23, 
24, 26-32. 
Ac: 
Str. 16 felaktigt numrerad 19. 

	

11:1 	min tr. mins 

	

18:2 	och tr. dch 

	

26:2 	Foot tr. for 
Ag: 
Felaktiga strofnr: str. 6 har nr 9, str. 23 (i tr. str. 22) 
har nr 32. 

	

14:1 	en tr. eu 
Ai: 
Mellanomkvädet: min sorg str. 28 mina sorger 
Slutomkvädet: mina sorger str. 22 min sorg 
Aj: 
Str. 20 och 21 omkastade. 
Slutomkvädet: torde str. 34 kunde 

	

2:1 	in tr. gin 
Ak: 

	

6:1 	blomblekan slutet av ordet oläsligt 

	

22:2 	händt slutet av ordet oläsligt 

	

25:2 	mina slutet av ordet oläsligt 
Al: 
Titel: Hilla Lilla. Ms saknar strofnr. 
25:1 måst ändrat från måste 

B 
LUB Skånelagen m. m. 4, bl. 152-154. Nedskriven ca 1725 av gästgivaren m. m. Jonas Törnqvist, Diö, Stenbro-
hults sn, Småland (f. 1699 i Mellby sn, Småland; Virdestam, Linne och Stenbrohult, s. 38-39; Jonsson 1, s. 
303-304). Tryckt i SvLm 1904, s. 66-68. 

1 Mia, lella sitter i buren. 
- wem wet min Sårg utan gud. -
Hon Sömmar dhe Sommanna pura 
- Then lefwer aldri Till som iag torde klaga mine 

Sårger. 

2 Brått kåm däd För drottningen jn 
hilla lella Ähr wihl i Sommen Sin, 

3 Drotningen axslade kappan blå 
Så gieck hon dit hilla lella lå, 

4 Drotningen Sig innom dören Steg. 
Hilla lella henne mäd ögonen neg. 

5 Hilla lella klapade på Hyende blå, 
min nådige drotning wihla här på. 

6 Drotningen Slog hilla på witblommad kind, 
we sömmar du willer sommen din, 

7 Min Nådige drotning slåg Eij så hårt, 
iag är ett kånunge barn så wähl som Eders Nåd. 

8 Min nådige drotning i Sätten Eder Ned 
Så Sårgelig wihl iag Beklaga för Ehr. 

9 Min Fader war En kånung så båld, 
5 kånunge Rike han hade i wåld. 

10 [---] 

11 Then ene het hertig Flåke. 
han wihle mig mäd oära bårtlåka, 

12 Then andre heet hertig Hillebran 
Kånungens Son af änggeland, 

13 Så Salade han sin gångare grå, 
Sedan Satte han mig där på. 

14 När som wij kåm i Rosende Lund, 
där lyster her Hillebran wihla en stund 
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15 Där bredde han ut sin kappa blå 
där löster her Hillebran wihla uppå 

16 Hillebran Hillebran såf icke nu. 
Jag hörer min faders Hästar kny, 

17 hillebran Hillebran såf icke längge, 
iag hörer min Faders hästar i grön ängge 

18 hillebran Tog Hilla utj Sin Fang. 
hilla lella i dag skall du icke Nämna Mit Na[mn] 

19 han hög i dän förste flåke 
mine 7. bröder mäd krusade låkar, 

20 hillebran hillebran Stilla dit swär, 
däd ähr min Fader du hugger i hiel, 

21 Och innan iag hade dhe orden nembt 
så war då Straxt dhe wade hog hänt. 

22 hillebran. Hillebran Stilla din knif, 
skona min yngste Broders lif, 

23 hillebran Stryker uppå sit swärd, 
hilla lella dätta wore du wähl wärd, 

24 Min Broder tog mig utj min gulle låck, 
så swepte hand dän om sin sale knap. 

25 Then war aldri så litten Root, 
Thet Tog icke 1 Stöke utj min foot, 

26 Thet war 50 Mihlene [...]inge 
iag måste alt fort Springa 

27 Sedan Satte han mig utj ett Mört huus 
där iag Såg warken dager eller liuus, 

28 wargång iag mig där Rörde, 
drakar och ormar iag där hörde 

29 Hwargång iag mig där wände 
drakar och ormar iag där tiente 

30 Sedan Sålde han mig för en klåka ny 
dän Klåkan hon hänger i date by, 

31 War gång den klåkan klingar 
mit hierta må Sönder i bröste springa. 

32 Hon lade sit hufwud i drotningens knä 
— wem wet min Sårg utan gud. — 
så snart månde hon både siälas och döö 
— Then lefwer aldri Till som iag torde klaga mine 

Sårger. 

Anmärkning 

Stroferna felnumrerade fr. o. m. nr 28 som förekommer 
två gånger. Omkvädena utskrivna endast i str. 1; mel-
lanomkvädet markerat i str. 2-5, 7-9, 11-13, 15-19, 23, 
24, 28-31, slutomkvädet markerat i str. 2-9, 11-13, 
15-17, 19, 21, 24, 28-32. 
Slutomkvädet: klaga ms kalaga 

	

2:2 	Ahr skrivet på oläsligt ord 
7:2 Eders osäker läsning, ms suddigt 

	

8:2 	Sårgelig ms Sargelig 
12:2 Kånungens ms Kånungen 

	

16:2 	faders ms fader 

	

18:2 	Na[mn] slutet av ordet oläsligt 
21:2 the wade ms ev. then wode 

	

26:1 	Mihlene [...]inge osäker läsning p. g. a. änd- 
ring 

32:1 hufwud ms snarast hefwud 
32:2 så ändrat från sån 

c 
KVHAA Göt. Förb. vissaml., s. 4-5 B. Upptecknad 1811 i Västergötland av A. A. Afzelius. Utskrift gjord av 
Afzelius själv med påskrift »Uppläst på Stämma den 16 Febr. 1812» (Jonsson 1, s. 404-408). Avskrift av L. F. 
Rääf i KB Vs 2:3, s. 229-230. Renskrift, kanske av Afzelius själv, i KB Vs 126:8, s. 35-39. 

1 Brått kom bud för Drottningen in. 
— Ingen vet min sorg utan Gud — 
Hilla lilla Hilla far will i sömnen sin. 
— Den lefver aldrig till, som jag kan klaga mina 

sorger. 

2 Drottningen axlade kappan blå, 
Så gångar hon dit Stoltz Hilla lilla låg. 

3 Hon slog liten Hilla på blekblommand kind 
Så blodet det stank på sparlakan't in 

4 Min Nådiga Fru I slån mig ej så! 
Ett konungabarn jag är, som Er Nåd  

5 Hilla lilla klappar på hyendet blå 
Å lyster min Drottning, att hvila här uppå 

6 Min Nådiga Drottning i sätten Er här ner! 
Att jag månd tälja mina sorger för Er. 

7 Min Fader han höll mig så kräselig 
Två Riddare tjente mig dagelig 

8 Och en Hertig Plocka kallade sig 
Med vanheder ville han bortlocka mig. 

9 Den andre han het Hertig Hillebrand 
Var Konungens son utaf Engeland. 
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10 Och det var Hertig Herr Hillebrand. 
Med honom så månde jag fly utaf land 

11 Och när som vi kommo i Rosendelund 
Der lysste Herr Hillebrand att hvila en stund 

12 Han sof en sömn allt uti mitt sköt 
Han sof en sömn och den var så söt 

13 Å Hillebrand, Hillebrand du sof inte nu 
Jag hör min Fader och mina Bröder sju 

14 Och Hillebrand tog mig allt uti sin famn 
Hilla lilla Hilla! nämn intet mitt namn. 

15 Han slog i de första flockacne 
Sex Bröder med gullgula lockarne 

16 Han så mot den andra skaran drog 
För honom så föll min Fader så god. 

17 Å Hillebrand, Hillebrand skona ditt svärd! 
Den döden var intet min Fader värd. 

18 Och Hillebrand stryker det blodiga svärd: 
Hilla lilla, Hilla! detta vore Du värd. 

19 Min Broder tog mig vid gullgulan lock 
Så binder han mig vid Sadeleknapp. 

20 Och intet var det en så liten en rot 
Att hon ej ett stycke tog utaf min fot 

21 Och intet var det en så liten en gren 
Han tog ju ett stycke ur Hilla lillas ben. 

22 Och när som vi kommo till första led 
Min sorgbundna Moder hon ståndar dervid. 

23 Så sålde de mig för en klocka ny 
Hon ståndar i Marix Kyrkoby. 

24 När Moder min hörde den klockans klang 
Hennes hjerta i tusende stycken sprang. 

25 Stoltz Hilla lilla slöt sitt tal härmed. 
— Ingen vet min sorg utan Gud —
Och föll så död ned för Drottningens knä. 
— Den lefver aldrig till, som jag kan klaga mina 

sorger. 

Titel: Stolts Hilla. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i alla 

strofer, slutomkvädet endast i str. 1 och 25, markerat i 

övriga strofer. 

8:2 bortlocka ms borlocka 
12:2 sömn ms somn 
15:2 Sex ändrat från Mina 
21:1 före gren står ett påbörjat ord, möjligen ste 

överstruket 

25:1 före Stoltz står Och H överstruket 

Renskriften: 

	

3:2 
	

in: fin 

	

20:1 
	

en så: så 

	

23:2 
	

Kyrkoby: kjörkoby 

D 
Upptecknad i Skåne av okänd person, troligen på 1810-talet. Da: KB Vs 126:8, s. 32-33. Utdrag ur den förlorade 
uppteckningen gjort av A. A. Afzelius under jämförelse med KB Vs 126:8, s. 35-39 (se ovan under C). Db: KB Vs 
2:3, s. 225-228. Fullständigad renskrift, efter Da och KB Vs 126:8, s. 35-39 men med smärre ändringar, gjord av 
Afzelius (Jonsson 1, s. 449). 

Da 
1 Hilla lilla sitter i Kammaren sin 

— Ingen vet min sorg utan Gud —
Hon fäller så mången tår uppå kind 
— Den lefver aldrig till som jag kan klaga mina 

sorger 

2 Brott kom bud för Drottningen in 
Hilla lilla gråter i kammaren sin 

3 Drottningen axlade kappan sin. 
Så gångar hon sig til. H:I: in 

4 i stellet för sparlakan fin. heter det: golfvet i krin g 

5 Likasom i det föregående 

6 Äfvenledes som det föregående. 

7 Emedan Jag var uti min Faders gård. 
Två Riddare mig vaktade dageligen på. 

8 Den ena han hette Hertig Månså. 
Han ville mig med oäran beslå. 

9 Den andra han hette Hertig Hillebrand. 
det öfriga som i det föregående 

10 & 11 Lika med det föregående 
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12 versen finnes ej 

13 Hillebrand Hillebrand sof intet så. 
Jag hör nu min faders gångare grå. 
Denna vers finnes ej i det föregående 

14 V. Lika med den 13 i det föregående 

15 V. Lika med d: 14 

16 V. Hillebrand lyfte sitt röda Guldsvärd. 
Och därmed slog han min fader ihjäl 

17 V. Och när som han lyfte det för andra gången opp 
Då Slog han mina bröder med gullguler lock 

18 V. 3dje raden det var min 
Fader som du slog ihjäl. för öfrigt Lika med 

den 17de 

19 Hillebrand! Hillebrand, stilla din knif. 
Ack! skona min yngsta broders Lif. 

20 1 rad: torkar sitt i stellet för stryker det 
3 rad: Vore du ej Hilla, du vore detta värd: för 

öfrigt Lika med 18 

de följande 4 verserna äro Lika med 19. 20. 21. 22 i d: 
föreg. 

25 Rad: 3. Hon hänger så högt i vår kjörkoby 
för öfrigt lika med 23 i det föregående 

26 Och hvar den gång jag hörer den klockan slå. 
Så vill mitt hjerta i stycken söndergå. 

27 Och hvar den --- ringa 
Så vill mitt hjerta i stycken sönderspringa 

28 Och när som hon hadde de orden framfördt 
— Ingen vet min sorg utan gud —
Så sände hon sin själ till himmelens höjd. 
— Den lefver aldrig till som jag torde klaga & c 

Titel: Stoltz Hilla. 

Anmärkning 

Efter titeln står: sjunges på följande sätt i Skåne 
Afzelius' anmärkningar i utskriften kan ej tolkas 

med säkerhet; texten därför här återgiven med förkort-
ningar och anvisningar som i ms. Omkvädena utskriv-
na i str. 1 (mellanomkvädet även i str. 2 och 28), 
markerade i str. 3, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 26, 27 (slutom-
kvädet även i str. 2 och 28). 
3:1 axlade kappan tillskrivet i efterhand över 

streckat utrymme 
9:1 andra ändrat från ena 

19:1 före Hillebrand! står Och överstruket 

Db 
1 Hilla lilla sitter i kammaren sin 

— Ingen wet min sorg utan Gud —
Hon fäller så mången tår uppå kind 
— Den lefver aldrig till som jag torde klaga mina 

sorger. 

2 Brott kom bud för Drottningen in 
Hilla lilla gråter i kammaren sin 

3 Drottningen axlade kappan blå 
Så månde hon sig till Hilla lilla gå 

4 Drottningen slog Hilla på blekrödan kind 
Så blodet det stank golfvet ikring 

5 Ack! kära min Drottning slå mig ej så hårt 
Jag är ett Kungabarn så väl som Eders Nåd 

6 Hilla lilla klappade på hyende blå 
Lyster sköna Drottningen hvila häruppå 

7 Medan jag var i min faders gård 
Två Riddare mig waktade dageligen på 

8 Den ena han hette Hertig Månså. 
Han wille mig med oäran beslå 

9 Den andra han hette Hertig Hillebrand 
Konungens son af Engeland 

10 Hillebrand sadlade gångaren grå 
Så lyftade han Hilla lilla deruppå 

11 När som de kommo till Rosendelund 
Der lystade Hillebrand att hvila en stund 

12 Hillebrand, Hillebrand, sof intet så! 
Jag hör nu min faders gångare grå 

13 Hillebrand, Hillebrand, sof intet nu! 
Jag hörer min fader och mina bröder sju. 

14 Hillebrand han tager Hilla i famn 
I Dag får du intet nämna mitt namn 

15 Hillebrand lyfte sitt röda guldsvärd. 
Och därmed slog han min fader ihjäl 

16 Och när som han lyfte det för andra gången opp 
Då slog han mina bröder med gulguler lock 

17 Hillebrand! Hillebrand! stilla ditt svärd 
Det war min fader som du slog ihjäl 

18 Hillebrand! Hillebrand stilla din knif 
Ack! skona min yngsta broders lif 

19 Hillebrand han torkar sitt blodiga svärd 
Wore du ej Hilla du vore detta värd 
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20 Min bror han tog mig i gulan lock 
Så banni han mig vid sin sabelknapp 

21 Min bror till att rida och jag måste löpa 
Så illa månde jag mina fötter stöta 

22 Det war aldrig så liten en rot 
Han tog ej stora stycken utur min fot 

23 Det var aldrig så liten en gren. 
Som ej tog stora stycken utaf mina ben 

24 Min Broder sålde mig för en klocka ny 
Hon hänger så högt i vår körkoby 

25 För hvar den gång jag hör den klockan slå 
Så vill mitt hjerta i stycken söndergå 

26 Och hvar den gång jag hör den klockan ringa 
Så will mitt hjerta i Stycken sönderspringa 

SMB 16 

27 Och när som hon hadde de orden framfördt. 
— Ingen wet min sorg utan Gud —
Så sände hon sin själ till himmelens höjd 
— Den lefver aldrig till som jag torde klaga mina 

sorger. 

Titel: Stoltz Hilia. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: aldrig str. 14 icke 

9:2 Konungens ändrat från Härtingens 
20:2 	sabelknapp sic 

E 
Av A. A. Afzelius konstruerad text som följer traditioner från Västergötland, Skåne och ev. Bohuslän, sannolikt 
de som återges under C och D ovan. Mel. utan närmare proveniensuppgifter. Ea: GA 32. Eb: Grönland, Alte 
Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 13. 

Ea 
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AW 	  

— Den lef — ver aldrig till, som jag kan klaga mina 
r 

sor — ger. 	di,  di 

II 

(14) 

1 Hilla lilla sitter i kammaren sin, 
— Ingen vet min sorg, utan Gud —
Hon fäller så mången tår uppå kind; 
— Den lefver aldrig till, som jag kan klaga mina 

sorger. 

2 Brådt kom bud för Drottningen in: —
Stolts Hilla lilla syr så vildt i sömmen sin. 

3 Drottningen axlade kappan blå, 
Så månde hon sig till Stolts Hilla lilla gå. 

4 Drottningen slog Hilla på blekblommand kind, 
Så blodet det stank på sparrlakanet fint. 

5 »Nådiga Drottning! J slå mig ej så hårdt! 
Jag är en Konungs dotter så väl som Eders Nåd.» 

6 Hilla lilla klappar på hyendet blå, 
»Och lyster min Drottning att hvila häruppå!» 

7 »Nådiga Drottning! J sätten Er här ner, 
Att jag må tälja mina sorger för Er.» 

8 »Medan jag var i min kära Faders gård, 
Sju riddare mig dagligen vaktade på.» 

9 »Min Fader han höll mig så hederlig, 
Två riddare dagligen tjente mig.» 

10 »Den ena han hette Hertig Magnus: 
Han ville på äran mig beslå.» 

11 »Den andra hette Hertig Hillebrand, 
Var Konungens son af Engeland.» 

12 »Och det var Hertig Hillebrand, 
Med honom så månde jag fly utaf land.» 

13 »Hillebrand sadlade sin gångare grå, 
Så lyfte han Stolts Hilla lilla deruppå.» 

14 »Och när som vi kommo i Rosende lund, 
Der lyste Hertig Hillebrand hvila en stund » 

15 »Han somna' en blund allt uti mitt sköt; 
Han sof der en sömn så ljuflig och söt.» 

16 »Hillebrand, Hillebrand! sof inte nu; 
Jag hörer min Fader och mina Bröder sju.» 

17 »Hillebrand, Hillebrand! sof inte så; 
Jag känner min Faders gångare grå. 

18 »Hillebrand tog mig allt uti sin famn: 
Hilla lilla, Hilla! nämn icke mitt namn. 

19 »Han slog uti den första skar' 
Mina Bröder sex, också min Far. 

20 »Han mötte den andra flock, 
Min yngsta Broder med gullgulan lock.» 

21 »Och Hillebrand, Hillebrand! stilla ditt svärd; 
Den döden är ej min yngsta Broder värd.» 

22 »Jag hade ej förr utsagt dessa ord, 
Sju sår lade Hillebrand ned till jord.» 

23 »Hillebrand stryker sitt blodiga svärd; 
Vore du ej Hilla! detta vore du värd.» 

24 »Min Broder, han tog mig vid gullgulan lock, 
Så binder han mig vid sadelknapp.» 

25 »Aldrig var det så liten en rot, 
Som icke tog ett stycke utaf min fot.» 

26 »Och intet var det så liten en gren, 
Som icke tog ett stycke ur Hilla lillas ben.» 

27 »Och när som vi kommo till första led, 
Min sorgbundna moder hon ståndar dervid.» 

28 »Då ville min Broder qvälja mig, 
Min Moder hon ville bortsälja mig.» 

29 »Så sålde de mig för en klocka ny: 
Hon hänger i Marie Kyrkeby;» 

30 »När moder min hörde den klockans klang, 
Hennes hjerta sönder i stycken sprang.» 

31 Stolts Hilla lilla slöt sitt tal härmed, 
— Ingen vet min sorg, utan Gud —
Så föll hon död ned för Drottningens knä. 
— Den lefver aldrig till, som jag kan klaga mina 

sorger. 

Titel: Stolts Hilla. 

Melodianmärkning 

Tr. saknar taktstreck mellan t. 10 och 11. 
T. 1: Textunderlägget sannolikt felanpassat till mel. 

Troligen har utförandet vari3 n n i 
lil — la 	so -ter i 

Jfr även Eb nedan. 
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— Jngen vet min sorg, u - ton 	Gud — 

11  Ab b  
... 

Hon föl ler så mången 	tår uppå kind. 

4 ,,,
1j '1' 1 1 	1  Ll'Isi; 

tutti 

— Den lefver 	aldrig 

41 
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ii 
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sor - ger. 

N 
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. 

Textanmärkning 

Ur Afzelius' ingress: Utgifvarne, som ej ägt tillfälle att 
jemföra något tryckt exemplar af denna Visa, hafva 
följt traditioner, som ännu sjungas i Vestergötland, 
Bohuslän och Skåne. 

SMB 16 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla 
strofer. 
28:1 	qvälja tr. qväljR 
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TEXT 

Text = str. 1 i Ea med följande avvikelse: 
1:1 	Hilla lilla: Hilla lilla hon 

Titel: Stolts Hilla. 

F 
KB Vs 2:1, s. 273-274. Upptecknad 1811 i Östergötland eller Småland. Utskrift gjord av Augusta Fredrika von 
Hartmansdorff (Jonsson 1, s. 348-351). Tryckt som SF 107, där den kombinerats med mel. närmast hämtad från 
KB S 163 (jfr nedan under G). 

14 Aldri var dät så liten Rot 
som icke stötte och Ref min fot. 

15 Sedan sålde han mig för en klocka ny 
hon sitter ännu i Medlare By 

16 Och var gång jag hör den klockan ringa 
Mitt Hjerta i Bröstet vill sönderspringa 

17 Och hvar gång jag hör den klockan slå 
Mitt Hjerta i Bröstet vill då sönder gå. 

18 Han sålde mig bort han tog mitt arf 
ty må jag ej önska mig komma i graf 

19 Och om jag har varit skyldig där till 
så skulle jag intet klagat och gråtit alt still. 

20 Drotningen klappa hilla på Blekbloma kinn 
och jag skall blifva bästa vännen din 

21 Och du skall intet lida någon nöd 
7 Min nådjga dronning tag eder vila 	 — Hvem vet min sorg utan gud — 

med jag får klaga min sorg och qvida 	 så länge jag äger guld och Bröd. 
8 Dät kom en Riddare till min faders gård 	 — Den lefver aldri till som jag torde klaga mina 

Han förde mig Bort med våld därifrån. 	 sorger. 

9 Och när som vi kommo till Blomstergrön lund 
Där mötte han min fader och Bröder i den stund. 

10 Dät vart en strid han var så Svår 
Min fader och bröder miste jag då. 

11 Min yngsta Broder vart mig så svår 
Han Bant mig i sin sadelknap med mitt hår. 

12 Han Red så fort och jag måste löpa 
Jag månde mig så illa stöta. 

13 Och aldri var dät så liten en sten 
Som icke tog stycke utur mitt ben. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 21, markerade i 
övriga strofer. 

2:1 	Brått ms Bratt 
4:2 i ändrat från på 
5:1 	hår[t] textförlust 
6:1 	Bolstrarn[e] textförlust 

10:1 Dät ms Dat 
16:2, 17:2 Bröstet ms Brostet 
19:2 	och gråtit tillskrivet över raden 

1 Och Hilla lilla sitter i Buren sin 
— Hvem vet min sorg utan Gud —
hon Sticka med silke hon verka med guld. 
— Den lefver aldri till som jag torde klaga mina 

sorger. 

2 Och Brått kom där bud för drottningen in: 
Hilla lilla gråter vid sömmen sin 

3 Drotningen sig innom Dörrena steg 
Och hilla lilla henne med ögonen neg. 

4 Och Dronningen slog hilla på Blekblomna kinn: 
Hvi är du så viller i sömmen din 

5 Och kära min dronning ni slå ej så hår[t] 
Jag är ett kunga Barn såväl som ers nåd. 

6 Och hilla lilla klappade på Bolstrarn[e] Blå 
kära min Dronning ni vila härpå 
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G 
KB S 163 (Drake) nr 42. Östergötland. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). Mel. tryckt 
som SF 107, dock med annan text (jfr ovan under F). 

4t ) 	 2  
't t? e 7  

Och 	Hilla 	lilla 	sitter 	i 	hti - gan lofts bur, 

r 	 r 
(3) 

r 	 

~ff r» r 	 
— nvem vet min sorg utan 	Gud! — 

r 	r 	 (5)r 

• J) 6 	 

1
f fi r 	 

Hon sticka med silke hon stickor med guld; 

r 	r r (7) 

9 , 

1 Och Hilla lilla sitter i högan lofts bur, 
— hvem vet min sorg utan Gud! — 
Hon stickar med silke hon stickar med guld; 
— Den lefver ej mer till som jag tords klaga mina 

sorger. 

k J 	 

195 



SMB 16 

H 
Efter mamsell Anna Catharina Follin, Landeryds sn, Östergötland (f. 1744 i Grebo sn, Östergötland; Jonsson I, s. 
392-393). Ha: KB Vs 2:3, s. 83-85. Upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1813. Hb: KB Vs 2:1, s. 
306-307. Upptecknad av L. F. Rääf, troligen 1813. 

Ha 
1 Hillda sitter i buren sin 

— hvem vet min sorg utan gud —
hon sitter der i sömmen vill 
— den lefver aldrig till 

som jag torde klaga mina sorger. 

2 Å brått kom bod för Drottningen in 
Hillda sitter i sömmen vill. 

3 Å Drottningen sig innom steg 
Å Hillda henne med ögonen neg 

4 Å Drottningen slog Hillda på blekblomman kind 
»Hvi sitter du i sömmen vill.» 

5 »Min nådiga Dronning slå mej ej så hårdi 
Jag är ett Konungabarn så väl som Eders nåd» 

6 Å Hillda hon klappar på dynan blå 
»Min nådiga Dronning hvila härpå. 

7 Eder görs för långt att stånda 
med' jag talar om min sorg och vånda 

8 När jag var i min Faders gård 
två Riddare mig dagligen akta uppå 

9 Den ena hette hertig Flåcke 
Han ville mig med oäran bortlocke 

10 Den andra hette Hertig Hildebrand 
— hvem vet min sorg utan gud —
Konungens Son af Engeland.» 
— den lefver aldrig till 

som jag torde klaga mina sorger. 

Titel: Hillda • fragment. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, mar-
kerade i övriga strofer. 
Slutomkvädet: torde str. 10 tordes 

Hb 
1 Hilda sitter i buren och syr 

— Hvem vet min sorg utan Gud? —
Hon sömmer på Drottningens dukar 
— För den lefver aldrig till, som jag torde klaga mina 

sorger 

2 Och Drottningen sig innom dören steg 
Och Hilda henne med blida ögon neg 

3 Och Drottningen slog Hilda på blekan kin[d] 
Hvi sitter du så viller i sömmen din 

4 Min nådiga Drottning slå ej så hårt 
Jag är ett konungabarn så väl som Eders Nåd. 

5 Eder görs för långt att stånda 
Alt medan jag talar om min sorg och vånda 

6 Och Hilda hon klappa på dunet blå 
Och nådige Drottning i hvilen här uppå 

7 Med jag var i min faders gård 
Två Riddare daglig agta mig uppå 

8 Den ena så hette Hertig Flåcke 
Han ville min ära bortlåcke 

9 Den andre hette Hertig Stappelbrand 
Konungens Sån af Engeland 

10 Min fader han vart på mig så vred 
Han ville mig aldrig mera se 

11 Han sålde mig för en klåcka ny 
Som hänger i Daleby 

12 Hvar gång jag hör den klåckan klinga 
Så tyckes mig att mitt hierta sönder skall springa 

13 Å när hon uttalat de ord 
— Hvem vet min sorg utan Gud? — 
Så sprack hennes hierta och rann hennes blod 
— Den lefver aldrig till, som jag torde klaga mina 

sorger 

Titel: Hilda. 

Anmärkning 

Före texten står: Melodin efter Hustru Naterberg som 
erinrade sig en och annan vers — orden uptecknade 
efter Gamla Demoiselle Follins tradition. 

196 



# 	 

Hilda 	hon 	sitter 	i 	buren, 

e:N 

x 	 il 1J 
r r 

— Den lefver aldrig till 	som jag tordes 

N 'I 

    

sr 

 

     

       

U7) 
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Ms saknar strofnr. Slutomkvädet utskrivet i str. 1 
och 13, mellanomkvädet i str. 1; båda omkvädena 
markerade i övriga strofer. Str. 6 skriven efter den 
övriga textens slut, dess rätta plats dock markerad. 
3:1 

	

	kin[d] sista bokstaven oläslig p.g.a. att ms 
bundits in 

	

6:1 	klappa ms ev. klappar 
7:2 agta ms agtå 
8:1 före Flåcke står möjligen Flåcke överstruket 

	

12:2 	tyckes mig att ändrat från vet jag inte annat än 

1 
KB S 163 (Drake) nr 52. Möjligen efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, Östergötland (f. 1772 i Nykils 
sn, Östergötland, d. 1818 i Slaka; Jonsson 1, s. 386-391). Upptecknad av C. P. Grevilli hösten 1813 eller år 1814. 

(4)0- 

	

gY) 	 
— hvem vet min 	sorg utan 	Gud ?— 

/N 

(7) 

ff~1.  

Hon sitter der i 	sömmen sd 

r 	 
(10 

15 

I 

r 

k laga mina 	sorger. 

x '1 

1 

• 

197 



SMB 16 

1 Hilda hon sitter i buren, 
- hvem vet min sorg utan Gud? -
Hon sitter der i sömmen så vill; 
- Den lefver aldrig till som jag tordes klaga mina 

sorger. 

Melodianmärkning 

T. 9 övre systemet, paustecknet: 

J 
KB Köpenhamn, Additamenta 65 4:o, V1-2. Av C. B. Rutström tillställd Rasmus Nyerup ca 1812-1813. Ort och 
meddelare okända (Jonsson I, s. 108-109). 

Scherzo And te  quosi Allegretto 	
2 

 

	r 	 

  

   

Hilla 	lilla 	sit — ter i 	bu — ren 	sin, 

4 	 

P 	P 	 
Hvem vet min sorg 

	
utan 
	

gud ? — 

6 

r 	r 	 Gc 	 
Hon ör så 	viller 

	
söm — men 	sin. 

9 

 

  

— Den lefver aldrig till, som jag tordes kloga mina 
	

sorger. 

Melodianmärkning 

Under mel. har också (ovanför str. 1 av Hilla lilla) 
lagts str. 1 av Herr Peder och liten Kerstin, varför 
bruket av balkar resp. flaggor i ms är relaterat till 
denna visa. Då två toner sjungits på samma textsta-
velse i Hilla lilla har i stället upptecknaren utmärkt 
detta genom bågar över berörda stavelser. Här har 
flaggorna ändrats till balkar i enlighet med bågarna i 
textunderlägget. Ms:s exakta utformning återges un-
der SMB 122. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, markerade i str. 2-5. 
Efter str. 6 står följande prosaavsnitt: Hilla berättar 
sedan, huru bland flera Riddare en engelsk man be-
nämd Hildebrand friat till henne, slagit ihjäl hennes 
Far och bröder, utom en enda, men sluteligen fallit 
sjelf för dennas hand, genom Hillas oagtsamhet att 
nämna hans namn. Hon handteras sedan hårdt af den-
ne broder och säljes bort till Slafvinna, förtäljer sina 
öden och dör. 

1 Hilla lilla sitter i buren sin, 
- Hvem vet min sorg utan gud? - 
Hon är så viller i sömmen sin. 
- Den lefver aldrig till, som jag tordes klaga 

mina sorger. 

2 Brådt kom bådet för Drottningen in. 
Hilla är så viller i sömmen sin. 

3 Drottningen axlade kappan sin -
Så gick hon sig till Hilla lilla in - 

4 Drottningen in genom dörren steg 
Hilla lilla henne med ögonen neg. 

5 Drottningen slog Hilla på blomblekan kind. 
Hvi är du så viller i sömmen din? 

6 Nådiga Drottning i slån mig ej så hårdt 
- Hvem vet min sorg utan gud? -
Jag är ett Kongabarn så väl som ers nåd. 
- Den lefver aldrig till, som jag tordes klaga 

mina sorger. 
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K 
KB Vs 4, s. 177-180. Upptecknad av häradsmålaren Sven Sederström, Aningsås sn, Småland (1810-1846). Insänd 
till G. 0. Hylt61-Cavallius i juni 1844, sannolikt upptecknad samma år. 

1 Hilda lilla setter j buren sin 
— vem vet min sorg utan Gud —
Ofta är hon viller i sömnen Sin. 
— den lever aldrig tell — som jag torde klaga 

mina sorger 

2 Brått kom der bud för Drottnningen in 
Hilda är så viller j Sömnen sin 

3 Drottningen achslade kappan den blå 
och gek så in der som Hilda hon lå 

4 Drotningen slog Hilda på rövita kin 
hvi är du nu blefven så viller i Sin 

5 Min nådiga Drottning slå mig ej så hårt 
mina Smärtor de trycka mig ändå nog så Svårt 

6 Hilda lilla klappar på Hyanden blå 
luster nådig Drottningen setta här uppå 

7 Säg luster nådig Drotningen hos mig bida 
alt medan jag klagar min nöd och qvida 

8 När som jag var i min Faders går 
2 Reddare mig dageligen ackta uppå 

9 Den ene utaf dem hete Flåcke 
han velle min ära bort låka 

10 Den andre utaf dem hete Hildebran 
var Konunga Son utaf Ängelan 

11 Hildebran han stal mig bort om en natt 
han mente dät ingen skulle taga oss fatt 

12 Och när som vi kommo på vägen fram, 
där mötte vi Flåcke min förra Fästeman 

13 När som vi kommo uti grönaste lund 
där luster dät hilldebrand att hvila en stund 

14 Hildebrand han somnade uti met sköt. 
där sof han en sömn bode långer å söt. 

15 Ack! Hilldebrand Ack! Hildebran du vaknar upp nu 
Uti min Faders går der spelas i lu 

16 J min Faders går der spelas nu i lu 
dät har de inte jort sen min moder stod Bru 

17 Ack! Hildebran Ack! Hildebran du sover för länge 
Jag hör min Faders Hästar i gröna ängen 

18 Hildebran han vacknade upp för san 
j dag så får du ecke nämna mett namn 

19 Han slog då den första skaren, 
Tolf Reddare och så min Fader 

20 Han slog 2ne andra Flåckar 
mina 7. Bröder med krusade låckar 

21 Ack Hildebran. Ack! hildebran du stillar det Svär 
altid var min Fader en bättre död vär 

22 Ack! Hildebran Ack! Hildibran du stillar dig väl 
dät var mina Bröder du hugde i gäl 

23 Och när jag hadde lotat de orden för san 
7. Dödliga sår utaf Hildebran ran. 

24 Hildebran han torkar sett blodiga Svär. 
vore du ej min Fästemö du dätta vore vär 

25 Säg, vell du nu komma till din Faders går igän 
eller du vell häldre följa en Blodiger Sven 

26 Jnte vell jag komma till min Faders går igän 
Häldre vell jag följa dig min lille söte vän. 

27 Hildebran red hem till sin moders går 
ute för oss der hans moder då står. 

28 Kära min Moder ni bäddar upp min Säng 
Ack! kära min Syster du gälp mig i dän 

29 Ack! Kära min fader ni skaffar mig en Präst, 
och kära min broder min Fästemö du fäst 

30 Gerna vell jag fästa din fästemö så god 
Om jag inte gorde en synd som vore stor 

31 Wäl har jag sovet uti hännes ljuva famn 
män aldrig god mera än kyst hännes hand 

32 Betida om morgonen förr' Dager blef ljus 
så var min ynste Broder j Hildebrans hus 

33 Min broder tog mig uti vitgula låck 
Och bant mig så fast uti sadelens knap 

34 Min broder måste rida och jag månde löpa 
så illa jag månde mina fötter stöta 

35 Min broder satte mig i ett mörkt hus, 
där var så mörkt, och Jag såg aldrig Ljus 

36 Min broder sålde mig för en klåcka ny 
och den hänger ännu i daleby 

37 War gång jag hörer den klockan slå 
mitt Hierta må sönder j Bröstet gå 

38 Och när hon hadde klagat de orden för san, 
— vem vet min sorg utan Gud — 
till Himmelens höjed hon upp sände sin and 
— den lever aldrig tell — som jag torde klaga 

mina sorger 

Titel: Wisa om Prinsässan Hilda. 

199 



tH J 	 
r 	r 4 g 

 r 
4 

J 141 i 

sin. 

'I 

SMB 16 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
38; mellanomkvädet markerat i str. 2-14, 16-20, 22-24, 
slutomkvädet i str. 2-4, 6, 7, 9-18, 22. 

Ms har kommentarer i fotnoter: Till titeln: Prinsäs-
san Hilda var såld af sin broder tell ett kloster Där en 
Drottning var Abbedissa: vidare hörer man af visan —. 
Till 1:2: hon var mycke orolig i sömnen — Hon tärdes af 
Sorg och lidande över en förlorad Älskare som genom 
hännes förvållande blef död. Dät var dätta som hadde 
sönder krossat hännes Hierta — hännes lidande töcktes 
nu hava nått sett slut. Till 4:1: Drottningen trodde att 
dät härrörde af andra ordsaker antingen af jlske full 
het. Eller af hat mot hänne. 0 — hon beslutade nu att 
för Drottningen omtala hela förhållandet. Till 9:1: Han 
var Hertig. — Till 12:2: då for han tell kongsgården och 
omtalade dät Han hadde taget hänne 
3:2 lå ändrat från låg 
5:2 

	

	nog tillskrivet över raden; så struket, dock troli- 
gen senare, ev. av Hyltn-Cavallius 

7:2 jag och nöd tillskrivna över raden 

	

9:1 	ut i utaf tillskrivet över raden 
10:2 Ängelan ändrat från Ängeland 
13:1 kommo ms ev. komo 

	

14:2 	en tillskrivet över raden 
15:1 upp nu ändrat från nu upp 
15:2 går ändrat från gård 

	

16:1 	nu tillskrivet över raden 
17:1 det första Hildebran ms Hiddebran 
17:2 min ändrat från mina 

	

18:2 	så tillskrivet över raden 

	

19:1 	då tillskrivet över raden 
20:2 före mina står Ja överstruket 
27:1 Hildebran ändrat från Hiddebran 

	

29:2 	du tillskrivet över raden 

	

31:1 	jag tillskrivet över raden 
31:2 hand ev. avsedd ändring till han 
36:1 ny ändrat från nu 
37:2 Hierta ms Hirta 

L 
MM C. E. Södlings saml. II: 1 , S 34. Uppges av Södling härröra från såväl hustru Ingrid Bolin, Skeen, Annerstads 
sn, Småland som Södlings egen mor mjölnarhustrun Anna Catharina Ingvallsdotter, Mogata sn, Östergötland 
(Jonsson 1, s. 594). Upptecknad av C. E. Södling på 1860- eller 1870-talet. Text och mel. återgår troligen på 
samma tradition som F resp. G ovan. Ev. sekundär (efter SF 107). 

Andantino 

Och Hilda lilla 	sitter i buren 

Yl 	 
F 	 r 
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Andantino 

1 Och Hilda lilla sitter i buren sin. 
— Hvem vet min sorg utan Gud? —
Hon stickar i silke, hon virkar i guld. 
— Den lefver aldrig till som jag kunde klaga 

mina sorger! 

M 
NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 2. Skåne. Enligt ms »Upptecknad af Boel Rolsdotter genom (hennes 
sondotter) Ebba Hansson i Lund». Ms uppger också att »det är en 84 årig gumma som sjungit den ordagrant och 
det är efter hennes diktamen, som den upptecknadts». Insänd 1882 till Richard Bergström av G. L. Tullstorp. 

1 Hillallilla sitter i buren 
— Ingen vet min sorg utan Gud! — 
Hon talar de tio budorden. 
— Han lefver aldrig till den jag torde klaga 

mina sorger. 

2 Brådt kom der bud till Drottningen in 
Hillallilla sitter och är viller i sin söm 

3 Drottningen axlar kappan den blå 
Så lustar hon sig till Hillallilla gå 

4 Drottningen slog Hillallilla på blekblomnad kind 
Hvarföre sitter du och är viller i din söm? 

5 »Ack, nådigaste drottning slå inte så hårdt 
Jag är ju ett kungabarn såväl som hennes nåd.» 

6 Hillallilla klappar på bolsteren blå. 
»Lyster nådig drottning att hvila häruppå?» 

7 »Och lyster nådig drottningen att sitta 
Medan jag förtäljer ångest och vånda?» 

8 När jag vari min faders gård 
Två riddare mig dagligen vaktade på.  

9 Den ena han het hertig Håka 
Han ville mig med sina ord locka. 

10 Den ena han het hertig Hildebrand 
Det var Kongens son utaf Engeland 

11 Och han satte mig på sin gångare grå 
Så rymde vi långt derifrå 

12 När som vi kommo i rosendelund 
Der lyster hertig Hildebrand att hvila sig en stund. 

13 Så brer han ut sin kappa blå 
Lyster Hillallilla att hvila häruppå? 

14 Han häller sitt hufvud uti mitt sköt 
Der sof han en sömn, ja den var inte söt. 

15 Hildebrand, Hildebrand, sof inte nu 
Jag hörer min faders hästar gny. 

16 Hörer du din faders hästar gny 
Så heter jag Hildebrand, jag aktar dem ej fly. 

17 I dag må du inte nämna mitt namn 
Så är det väl jag som dig frälsa kan. 
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18 Han högg i den första skaran 
Elfva riddare och hennes fader 

19 Han högg i den andra flocken 
Hennes sju bröder med krusiga lockar. 

20 Hildebrand, Hildebrand styra ditt blodiga svärd! 
Det var min fader du högg ihjäl. 

21 Hildebrand, Hildebrand styra ditt pock 
Det var mina sju bröder, du högg, med deras 

krusiga lock. 

22 Hildebrand, Hildebrand styra ditt kif 
Skona nu min yngste broders lif! 

23 Hildebrand han torkar sitt blodiga svärd 
Hillallilla detta var du nu värd. 

24 Min bror tog mig om min svartbruna lock 
Så band han mig vid sin sadelknapp. 

25 Han fick rida, men jag måste ränna 
Derför måste jag mina ben bortskämma. 

26 Han kastade mig i en vrå så mörk 
Der måste jag hvila bland ormarna grå 

27 För hvarje gång jag mig vände 
Jag ormar och drakar kände. 

28 För hvarje gång jag mig rörde 
Jag ormar och drakar hörde. 

29 Sen sålde han mig för en klocka ny 
Den Klockan hänger i Daleby. 

30 För hvarje gång jag hörde den klockan slå 
Mitt hjerta i sönder ville gå 

31 För hvarje gång jag hörde den klockan klinga 
Så ville mitt hjerta i mitt unga lif springa 

32 Det ordet det var icke snarare sagt 
— Ingen vet min sorg utan Gud! — 
Förän hjertat i Hennes unga lif brast 
— Han lefver aldrig till den jag torde klaga 

mina sorger. 

Titel: Wisan om Hillallilla och Hildebrand. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
32, markerade i str. 2. 
Mellanomkvädet: Ingen str. 32 Inget 
6:2 häruppå ms haruppå 

21:2 högg ms hogg 
26:1 	så ms sä 
32:2 före brast står (sprack) 
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RIDDAREN I FÅGELHAMN 
TSB A 44 

A 
KB Vs 23 (Harald Oluffsons visbok), s. 84-86. Nedskriven 1572 eller något tidigare, troligen i Uppland (Jonsson 
I, s. 133-161). Tryckt som SF 112 och i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 36-37. 

1 Her boor enn Jomfru på wårtth landh, 
— trödh Jordenn, — 
honn ähr sigh så bedell grann, 
— menn honn boor innann grönn skogenn, 

2 Honn will alrigh äge mann, 
för wthann thenn swennen som flyge kann, 

3 Thett sporde enn swenn på hanelandh, 
thenn Jomfrwnn war sigh så bedell grann, 

4 Swennenn åtte gwlringenn fem, 
hann later sigh göre winger aff them, 

5 Swennenn åtte gwlnystenn, 
hann låter sinne winger feste, 

6 Swennen flög offuer rosenn skogh, 
ther andre fogler the hwile vppå, 

7 Swennenn flögh sig offuer haff, 
ther andre fogler flyge vdi kwaff 

8 Swennenn sattes på lilie qwist 
han siunger så fagertt om Jesum Crist 

9 Swennenn flögh sig better fram, 
han siunger så fagertt om thenn helge andh, 

10 Swennenn flög sig better fram, 
— trödh Jordenn, — 
så lenge hann sompnade i Jomfrunnes fampnn, 
— menn honn boor innann grönn skogenn, 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr; stroferna ej radindelade. Str. 9 står 
efter str. 10, men dess rätta plats är markerad. Om-
kvädena utskrivna i alla strofer. 
Mellanomkvädet: trödh str. 2, 4—/0 trodh 
Slutomkvädet: innann str. 2 och 6 innen; skogen str. 3 

skogegenn; grönn str. 9 gronn 
3:1 	hanelandh ms hane, landh delat på två rader 

14-804521 SMB / 
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18 
UNGE SVEDENDAL 

TSB A 45 

A 
UUB V 1, fol. 50 r-51 v. Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck på 1690-talet. Avskrift av okänd hand. Tryckt 
som SF 143 och i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 368-372. 

1 Dett war dhen unge Herr Svedendahl 
han skulle dhen Bålden leka, 
så trilla han dhen för Jungfrunes Buur 
dhet giorde hennes kinder så bleka: 
— du lär och bär din ord wäll: 

2 Han trilla dhen Båld för Jungfrunes foot, 
sielfwer han effter geck; 
så feck han sorg i sinnet 
för än han Bålden feck: 

3 Hörer du Unge Herr Svedendahl 
hwad iag säger dig, 
du trilla till Båld för din fästemö, 
och trilla honom intet för mig 

4 J Sittien här alla mina män 
i dricken miödh uhr Sölfskåhl, 
Emädan iag går på hårda Stallbärg 
och gifwer min Moder måhl 

5 J Sittien här alla mina män 
i dricken miöd uhr Sölfhorn, 
medan jag går på hårda Stallbärg 
och talar med min moder 3 ord: 

6 Dett wahr den Unge Herr Svedendahl 
han begynte på sin Moder att kalla: 
der rembna dhe Muhrar 
och så dhe hårda Hallar. 

7 Hwem ähr dhet som mig wäcker 
eller hwem ähr dhett som mig kallar: 
medan iag må intet Sofwa med roo 
alt under dhe hårda Hallar 

8 Jngen på Eder wäcker 
och ingen dher till Swarar 
utan dhen Unge Herr Svedendahl: 
han will med sin Moor 3 ord tala: 

9 Hörer i min kiära Moder 
Hwad iag säger ehr, 
weten i hwar min fästemö ähr 
i döllien dhet intet för mig: 

10 Ja så Män det wet iag nu 
dhet säger iag för wist, 
hon sitter i Nionde konungarijk: 
hon wäntar så effter tig. 

11 Tig will iag gifwa hästen god 
som bära skall dig fram, 
han löper så lätt öfwer Salta watn: 
som öfwer dhet löfgröna land 

12 tig will iag gifwa ett Swärd så gott 
som glima skall wed tin sijda: 
hwar den tijdh dhu tänker på mig 
med freden skall tu rijda: 

13 tig skall iag gifwa Gullet så röd 
som glima skall i tina händer, 
När tu komer i Jungfrunes Buur 
så grant skall hon tig kienna 

14 dhet war dhen unge Herr Svedendahl 
han rijder på främmande land 
så fick han see dhen herde 
som kiörde dhet fä på strand 

15 Hörer du lilla fäherde 
hwad iag nu säger dig 
hwem äger dhett rå du kiörer 
till Strand för tig: 

16 Jag tör intet för eder höga häst 
eller för eder Gull så röd, 
dhet sitter en Jungfru i Buuren 
hon hårt för böd mig dhet. 
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17 Hör du lilla fä herde 
hwad iag säger tig: 
blefwe iag konung på dhetta land 
en Riddar gör iag af tig: 

18 dhet sitter en Jungfru i Buren 
hon wefwer gull i Laa: 
hon wäntar en riddar från Skånes landh 
som heter Herr Svedendahl: 

19 Alla dörar ähro utaf Jiärn 
och låsarna utaf ståhl 
dher ligga 12: Snöhwita Biörnar 
dhe hålla om Jungfrun wård 

20 dhet war dhen unga Herr Svedendahl 
han rijder i Jungfrunes Gård, 
Alla dörarna öpnades 
och låsarna föllo ifrån 
stilla låg alla 12: Biörnar 
dhe rörde sig icke ett hår 

21 dhett wahr unge Herr Svedendahl 
han steg inn om dörana tree 
Men dhet war Jungfru Spegelklar 
hon honom med ögona Neg: 

22 Hören i Unga Svedendahl 
Hwad iag säger ehr 

SMB 18 

mötte eder någon fäherde 
som kiörde dhet fä för sig: 

23 Neij så men dhet giorde dhet eij 
dhet säger iag nu förwist 
utan en lijten Nechtergal 
han siunger så wakert på qwist 

24 dhet war Jungfru Spegelklar 
hon tog Herr Svedendahl i sin fambn 
dhetta land och rijke 
skall wahra Bägges wårt gagn 
— du lär och bär din ord wäll: 

Titel: Unge Herr Svedendahls wijsa. 

Anmärkning 

Stroferna ej radindelade. Omkvädet utskrivet endast i 
str 1, markerat i övriga strofer (utom i str. 17 och 18). 

2:4 Bålden ms Balden 
5:3 hårda ms harda 
8:2 före och står eller överstruket 

10:4 hon ordets början ändrad 
11:1 	gifwa dubbelskrivet, andra gången överstruket 
20:4 	efter ifrån står etc. överstruket 
22:4 kiörde ms kiördet 

B 
GA 10. Efter soldatänkan Hedda Berg f. Söderholm, Biskopskulla sn, Uppland (f. 1764 i Järlåsa sn, Uppland, d. 
1843 i Biskopskulla; Jonsson 1, s. 433-436). Upptecknad på 1810-talet (före 1815) av A. A. Afzelius (text) och 
troligen av J. F. Berwald (mel.). 
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1 »Och kära mina Hofmän! J stillen edert lag; 
»Tills jag får gå till kyrkan och väcka upp min Far; 
— »Min sorg faller vida! 

2 Och Silfverdal han klappar uppå den mörka graf; 
Och derur så fick han utaf sin Fader svar: 

3 »Hvem är som mig väcker, allt under tungan jord? 
»Att jag ej får hvila med fred och med ro. 

4 Jag vill Er ej väcka — ej Er oroa må; 
Blott att jag får veta hvar brud jag skall få? 

5 »En Konungadotter, henne skall du få; 
»Men henne skall du söka i tvenne år. 

6 »Med dig skall du föra det röda gullband 
»Och det skall du gifva prinsessan i hand. 

7 Och Silfverdal sadlade sin gångare grå; 
Så rider han sig strax bort af sin gård. 

8 Och när som de åren framlidit båda tu 
Så mötte han en gång de Wallgossar sju. 

9 »Och hören J Wallgossar! hvad jag Er spörja må: 
»livad är det för ett land jag kommen är uppå? 

10 Det är väl intet land, det är en stor ö, 
Der unga hertig Silfverdal skall få sin Fästemö. 

11 Herr Silfverdal tar gullringar utaf sin hand, 
Och dem vill han gifva de Wallgossar i hand. 

12 »Behållen de gullringar, de pryda eder hand; 
»Väl visa vi Er vägen utan gull i hand. 

13 »När jag blir Kung och Herre allt uppå denna ö; 
»Så skolen J blifva mina riddare skön. 

14 »Vi äro ej Wallgossar fast Eder tyckes så; 
Vi äro små Guds Englar under himmelen blå. 

15 Herr Silfverdal han rider uppå Konungens gård, 
Och Konungens dotter för honom ute står. 

16 »Och hören min Jungfru! hvad jag Er säga må: 
»Och viljen J blifva min äkta Gemål? 

17 »Och inte jag det vill, och inte jag det får; 
»Min fader mig bortlofvat när jag var tu år; 

18 Herr Silfverdal tog fram det röda gullband, 
Så gifver han det prinsessan i hand. 

19 Prinsessan tog bandet af Silfverdals hand: 
»Härefter vi knyta ett bättre kärleksband.» 
— Min sorg faller vida! 

Titel: Hertig Silfverdal. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 
19:1 	Silfverdals tr. Sifverdals 
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19 

AGNETA OCH HAVSMANNEN 
TSB A47 

A 
KB Vs 4, s. 442-443. Småland. Upptecknad ca 1840 av Johanna Gustava Angel f. LagergrUn, Ryssby sn (f. 1791 
i Tolgs sn, d. 1869). En renskrift gjord av George Stephens finns i KB Vs 3:3 nr 144 B (Jonsson I, s. 531, 540). 

1 Agneta går sig på sjöbryggan ut, 
å hafsmannen henne med ögonen fick se. 
— hå, hå, hå, 
å hafsmannen henne med ögonen fick se. 

2 Han stoppa hennes öron, han stoppa hennes munn 
så sände han henne åt hafsens djupa grund. 

3 agneta satt vid vaggan å sang, 
så hörde hon huru klockorna de klang. 

4 ack om jag finge åt kyrkan nu gå, 
Jag skulle igenkomma till barnen de små. 

5 Vella kan Du åt kyrkona få gå, 
om du vill igenkomma till barnen så små. 

6 Han stoppa hennes öron han stoppa hennes munn 
så sende han henne till den Engelska grund 

7 agneta går sig åt kyrkona in 
hennes moder nu henne med ögonen fick se. 

8 hvar hafver du varit i hela 8. år? 
med hafsmannen hafver [jag] 7. söner fått, 

9 å moderen hon sade: nej nu är du min, 
så Döpte de henne med vatten å me vin. 

10 Hafsmannen går sig genom kyrkdörren inn 
så alla de små billderna de vände sig i kring. 

11 å tänk uppå de store å tänk uppå de små 
å tänk uppå det lilla som i vaggone lå. 

12 Jag tänker inte på de store å inte på de små 
å inte tänker jag på det i vaggone lå. 
— hå, hå, hå, 
å inte på de lilla som i vaggone lå. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefrängen utskriven i alla 
strofer. Upprepad andrarad utskriven i str. 1, 2, 12 (i 
str. 12 med något avvikande lydelse), markerad i övri-
ga strofer. Efter den upprepade raden står repris-
tecken i str. 1 och 2. 
2:1 hennes öron ms henna öron 
4:2 igenkomma ms igenkoma 
8:2 	[jag] insatt efter Stephens renskrift 

B 
KB Vs 3:3 nr 144C. Norra Småland (i trakten av Jönköping). Upptecknad av Wendela Hebbe före 20.3.1843. 
Renskrift av G. 0. Hylt&i-Cavallius (Jonsson 1, s. 531, 542). Tryckt som Steffen nr 9. 

1 Helena hon gångar sig till hafsbryggan ner 
— Hå, hå, hå! hå, hå, hå! — 
Hafsmannen henne med ögonen ser. 
— Hå, hå, hå! hå, hå, hå! 

2 Han tog na' i sin famn, han kysste hennes munn 
Så förde han henne till hafsens djupa grund. 

3 Helena hon satt vid vaggan och sang 
så fick hon då höra de stadsklockor klang. 

4 »Och huru skall jag kunna och huru skall jag få, 
Och huru skall jag mig i kyrkan få gå?» 

5 Och väl skall du kunna och väl skall du få, 
Väl skall du dig i kyrkan få gå. 
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6 Om du tänker på de stora, om du tänker på de små, 
Om du tänker på den lilla som i vaggan låg. 

7 Wisst tänker jag på de stora, visst tänker jag på de 
små, 

Wisst tänker jag på den lilla som i vaggan låg. 

8 Så tager han på henne en klädning röd 
Och guld i hvarendesta rynka det låg. 

9 Så kammar han hennes fager-gula hår 
så satte han sedan en guldkrona på. 

10 Han tog na' i sin famn, han kysste hennes munn, 
så förde han henne ur hafsens djupa grund. 

11 Helena hon gångar sig åt kyrkogården fram, 
Der stod hennes moder och ropte hennes namn. 

12 »Helena, Helena, hvar har du nu va'tt? 
1 åtta runda år jag väntat dig hvar natt.» 

13 Helena, Helena hon talte så brått, 
Sju söner och en dotter jag med Hafsmannen fått. 

14 Så ledde de Helena till altaret fram 
Så gifva de henne ett annat namn. 

15 Hafsmannen inom kyrkodörren kom 
Så alla bilderna i kyrkan de vände sig om. 

16 »Du tänker väl på de stora, du tänker väl på de 
små, 

Du tänker väl på den lilla som i vaggan låg.» 

17 Jag tänker ej på de stora, jag tänker ej på de små 
jag tänker ej på den lilla som i vaggan låg. 

18 »Och huru skall jag kunna och huru skall jag få 
— Hå! hå! hå! hå! hå! hå! — 
och huru skall jag väl en Amma få?» 
— Hå! hå! hå! hå! hå! hå! 

Titel: Hafsmannen. 

Anmärkning 

Trallrefrängerna utskrivna i str. 1 och i efterhand av 
George Stephens i str. 18. Efter str. 18 finns två strec-
kade rader. 
3:2 före klang står sång överstruket 
7:1-2 det kursiverade ifyllt av Stephens 

13:2 före och står jag överstruket 

c 
KVHAA Wiede ks 57 [1]. Efter kyrkvaktarhustrun Brita Cajsa Carlsdotter (»Hustru Boglina») i fattighuset, Ö. 
Stenby sn, Östergötland (f. 17% i Sjögestads sn, Östergötland, d. 1852; Ling s. 41). Upptecknad på 1840-talet av 
L. Chr. Wiede. Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 56 [I] och MM Wiede nr 57 b. 

2 

be 	i 
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He — lena hon gdngar sig dt sjö-ge -strand 

4  

•kFIr w 115 -p43;si , II 
Och der fick hon höra 

	
hur 
	

klockorna de song 

1 Helena hon gångar sig åt sjöastrand, 
Och der fick hon höra hur klockorna de sang. 

2 Helena hon gångar sig åt hafsstranden ner, 
Och Hafsman på henne med milda ögon ser. 

3 Han stoppa hennes öron, han stoppa hennes mun, 
Så förde han henne till hafsens djupa grund. 

4 Helena hon satt sig vid vaggan och sang, 
Och då fick hon höra hur klockorna de klang. 

5 Men ack, om jag kunde åt kyrkan få gå! 
Baraste att du kommer igen till barnen de små. 

6 Då stoppa' han hennes öron, då stoppa' han hennes 
mun, 

Och förde henne till ängens gröna lund. 

7 Helena hon gick sig åt kyrkan in, 
Och der fick hon se kär modren sin. 

8 Och hvar har du varit i åtta runda år? 
Och jag hafver varit uti hafsböljan blå. 

9 Och hvad har du gjort uti hafsböljan blå? 
Sju söner och en dotter med hafsman jag fått. 

10 Och hafsman han sig in åt kyrkan går, 
Och hafsman på Lena med vreda ögon bleg. 
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11 Du frågar ej efter de stora, du frågar ej efter de 
små, 

Ej heller efter den lilla som i vaggan låg. 

12 Jag frågar ej efter stora ej heller efter små, 
Ej heller efter den lilla som i vaggan låg. 

13 Gud nåda mig arma olyckliga man, 
Ty jag hafver mistat min allrabästa vän. 

14 Hans kläder de skeno liksom rödaste gull 
Hans ögon de brunno utaf kärleken full. 

Melodianmärkning 

Ms har ett senare tillägg av alternativa noter (endast 
nothuvuden) i t. 3-4 samt en femte takt. Tilläggen 
överensstämmer helt med motsvarande tre takter i D 
nedan. Sannolikt har C använts som underlag för upp-
teckningen av D. 

Övriga utskrifter: 

hs saknar repristecknet. MM har repristecken även 
efter t. 4. 

SMB 19 

T. 1, n. 4: 

Textanmärkning 

5:2 
	

barnen tillskrivet över raden 
6:1 mun ms mu 

13:1 nåda ms nadå 
14:1 över raden står Och Hafsmännens kläder var af 

rödaste gull 

Övriga utskrifter: 

1:1 	sjöastrand: sjögestrand 
2:2 Hafsman: Hafmann' 
5:2 	Baraste: Baresta; barnen saknas 
6:2 	förde: förde se'n 
9:2, 10:1-2 hafsman: hafmann' 

13:1 	nåda: nåde; arma: arme hs; olyckliga: olycklige 
hs 

MM 

D 
KVHAA Wiede ks 57 [II]. Troligen efter soldathustrun Maja Stina Jönsdotter (»Hustru Jäger»), Ö. Husby sn, 
Östergötland (f. 1813 i Kuddby sn, Östergötland; Ling, s. 43-45). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. 
Ytterligare tre utskrifter finns: KVHAA Wiede hs onumr. efter 250, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. och 
MM Wiede nr 57a. 

4 

 

IYJ 	 

 

   

Och der fick hon hö - ra hur klockorna de song 

5 

  

   

   

   

l-tå, hå, nä 

7 

J 	 	1 
Och der fick hon hö - ro hur 

	
klockorna de sang 

1 Helena hon gångar sig åt sjögestrand 
Och der fick hon höra hur klockorna de sang 
— hå, nå, nå! 
Och der fick hon höra hur klockorna de sang 

2 Helena hon gångar sig åt hafsbryggan ner 
Och hafman på henne med milda ögon ser 
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3 Och hafmannens kläder var af rödaste gulld 
Hans ögon de brunno utaf kärleken full 

4 Han stoppade hennes öron han stoppade hennes 
mun 

Så förde han henne i hafsens djupa grund 

5 Och när hon hade varit der i 8 runda år 
7 söner och en dotter med hafsman hon fått 

6 Helena hon satt sig vid vaggan och sang 
Och så fick hon höra hur klockorna de klang 

7 För ack om jag kunde åt kyrkan få gå 
Ja bara du genkomma vill till barnen de små 

8 Han stoppade hennes öron, han stoppade hennes 
mun 

Så förde han henne i ängens gröna lund 

9 Helena hon sig inåt kyrkan steg 
Och modren på henne med milda ögon ser 

10 Och hvar har du varit i 8 runda år 
Åh jo jag hafver varit uti hafsböljan blå 

11 Och hvad hafver du uti hafsböljan gjort 
7 söner och en dotter med hafsman jag fått 

12 Och hafsmannen sig inåt kyrkan sprang 
Och alla de små bilderna de vända sig om 

13 Du frågar ej efter de stora du frågar ej efter de små 
Du frågar ej efter den lilla som i vaggan låg. 

14 Jag frågar ej efter de stora jag frågar ej efter de 
små 

Jag frågar ej efter den lilla som i vaggan låg. 
— hå, nå, nå! 
Jag frågar ej efter den lilla som i vaggan låg. 

Melodianmärkning 

Primäruppteckningen sannolikt bevarad; se anmärk-
ningen under C ovan. 
T. 4, paustecknet: 7 

Övriga utskrifter: 

Upptakten 

T. 6, n. 1-3 .    	hs 
3 

der fick hon 

Textanmärkning 

Trallrefrängen utskriven i str. 1-4, upprepad andrarad 
i str. 1-3. 

2:1 	åt ms at 
4:1-2 det förkortade här utfyllt under jämförelse med 

övriga utskrifter 
7:1 gå ms ga 
8:1 	se 4:1-2 
8:2 gröna ms grona; lund ändrat från grund 

10:1 	varit ms harit 
11:1 	hvad ms hvar 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div.-saml. omfattar endast str. I. 1 MM sak- 
nas str. 1 i textutskriften men återfinns under mel. 
Trallrefräng och upprepad andrarad i alla strofer. 
Trallrefrängen: Hå hå nå Div.-saml., MM (str. 1) 
2:2 hafman: Hafsman MM 
3:1 Och hafmannens: Hans hs, Hafsmannens MM; 

var af: de var utaf hs; gulld: gull hs, MM 
4:1 stoppade: stoppa hs, MM 
5:2 hafsman: hafman hs 
8:1 stoppade: stoppa hs, MM 

11:2 hafsman: hafman hs 
12:1 hafsmannen: hafmannen hs 
12:2 vända: vände hs, MM 

MM 

E 
UUB R 623:2 nr 204. Efter Catharina Gertrud Mattsdotter (Enkan Dahlgren), Levide sn, Gotland (f. 1793 i Alva 
sn, Gotland; Bjersby, s. 126-127). Upptecknad av folkskolläraren A. Th. Snöbohm 1847-1848. Tryckt som Säve 
nr 204. 

1 Skön' Agnete ber sin moder om lof: 
►Och får jag nu lof till sjöastranden gå?» 
— Skön' Agnete. 

2 »Och hvad vill du göra vid Sjöastranden i natt?» 
Jag vill bara se om något skepp har kommit i land. 

3 Och gerna skulle du få till stranden gå, 
Om inte Lejonmannen han fängslar dig då. 

4 Skön' Agnete går sig till sjöastranden fram, 
Då var der intet skepp, som var kommet i land. 

5 Skön' Agnete vände om och gick hem åt igen. 
Då mötte henne den Lejon-man. 
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6 »Hvad gör du vid stranden om nattetid?» 
»Jag vill bara se om något skepp har kommit i 

land!» 

7 Och vill du nu följa mig till stranden fram, 
Så skall du få se skepp, som är' komna i land. 

8 Skön' Agnete stod på den hvitaste sten: 
Lejon-mannen skjöt henne i sjöen ned. 

9 Skön' Agnete kom till den bredaste dörr; 
Just der som ingen var inne förr. 

10 I åtta år hon i berget var. 
Sju söner hon med Lejon-mannen har. 

11 Skön' Agnete satt vid vaggan och qvad, 
Så fick hon höra Iselands klockor derned. 

12 Skön Agnete ber Lejonmannen om lof: 
»Och får jag nu lof i verlden att gå?» 

13 »Ja, gerna skall du få till verlden gå 
Om inte du lyder din moders råd. 

14 Och inte lyder jag min moders lof, 
Ej heller min faders ehvad det gäller på. 

15 Skön' Agnete kammar sitt fager-gula hår; 
Så sätter hon sedan guldkronan uppå. 

16 Skön' Agnete kom på Iselands kyrkogård, 
Då ringa de klockor båd' stora och små. 

17 Skön' Agnete går uti kyrkan in; 
Och alla de Guds beläten de vände sig ikring. 

18 Skön' Agnete satt i bänken och gråt: 
En syndiger menniska jag visst vara må; 

19 Ty alla Guds Englar de vände sig ifrå 
[- - -1 

20 Skön' Agnete går ut ur kyrkan igen, 
Och efter henne såg så mången Ungersven. 

21 Skön' Agnete kom på sin Moders gård, 
Och ute för henne kära Moderen står. 

22 »God dag, god dag — Skön' Agnete blid, 
Hvar hafver du varit så långan en tid?» 

23 »I åtta år jag i berget har var't: 
Sju söner har jag med Lejon-mannen haft.» 

SMB 19 

24 »Och hör du skön' Agnete hvad jag säger dig, 
Hvad har du då fått för äran din?» 

25 »Och han gaf mig en guldharpa röd; 
Deröfver må jag sörja mig sjelfvan till död.» 

26 »Och hör skön' Agnete hvad jag säger dig, 
Du spele ett slag på harpan för mig!» 

27 Det första slag, hon på harpan slog, 
Så satt lilla Falken i gräset och log. 

28 Det andra slag, hon på harpan strek, 
De fiskar uti floden de börja gå på lek. 

29 Det tredje slag, hon på guldharpan strek, 
Så hörde Lejon-mannen det i berget ned. 

30 Det fjerde slag, hon på guldharpan strek, 
Så kom Lejon-mannen och stod der bredved • 

31 »Och hör, skön' Agnete! du följ nu med mig; 
Ty dina sju söner de gråta efter dig!» 

32 Lejonmannen slog henne på hennes öra, 
Så blodet rann ner uppå hennes guldsnöre. 

33 »Och hade du ej lydt din Moders råd, 
Så skulle du fått lof i verlden att gå.» 

34 Lejonmannen tog henne uppå sin bak; 
Så lunkar han åt berget i fullgodt mak. 

35 »Förr har du sutit med din fagergula hår, 
Och din guldkrona på; 

36 Men nu skall du få sitta med ditt svartblekta hår 
Och din sorgefulla tår 
— Skön' Agnete.» 

Titel: Skön' Agnete. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 19, 
36 (där det placerats som del av 36:2), markerat i str. 3 
och 4. 
19:1 	sig tillskrivet över raden; ifrå ändrat från ifrån 

F 
Skillingtryck 1878 (= DgFT 38:2; se Jonsson I, s. 617). 

1 Antoinetta hon gångar sig till sjökantens strand, 
der fick hon se ett skepp, som kom seglande i land, 
— hurra, hurra, hurra. 
Der fick hon se ett skepp, som kom seglande i land.  

2 Ack hör du Antoinetta, hwad jag nu säger dig, 
will du nu icke blifwa aldra kärestan åt mig? 

3 Jo wisst will jag blifwa aldra kärestan åt dig, 
blott du will med mig fara hela werlden omkring, 
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4 Han stoppade hennes ögon, han stoppade hennes 
mun, 

se'n tog han henne med sig på den bottenlösa 
grund, 

5 Och när som Antoinetta satt wid waggan och sjöng, 
då fick hon höra hemortens klockor hur de klang 

6 Ack hör min kära man hwad jag dig säga må, 
får jag nu icke lof hem till kyrkan att gå? 

7 Jo wisst kan du få lof hem till kyrkan att gå, 
blott du ej blir länge ifrån barnena de små, 

8 Och när som Antoinetta till kyrkoporten kom, 
der träffade hon sin moder och de tog hwarann i 

famn, 

9 Ack hör du Antoinetta hwad jag dig säga må, 
nu har du want borta i åtta runda år, 

10 Ja jag har want borta uti främmande land, 
der hafwer jag sju söner och en dotter som är 

grann, 

11 Ack hör du Antoinetta hwad jag dig säga må, 
hwad fick du första gången för din ära och din tro? 

12 Den första gången fick jag en silfwerbakad knif, 
jag önskar att han wore uti sjögudens lif, 

13 Ack hör du Antoinetta hwad jag dig säga må, 
hwad fick du andra gången för din ära och din tro? 

14 Den andra gången fick jag en harpa utaf guld, 
som jag skall spela på, när som jag är sorgefull, 

15 Ack hör du Antoinetta hwad jag nu säger dig, 
will du nu icke spela på guldharpan för mig? 

16 Jo wist will jag spela på guldharpan för dig, 
den grymme sjöguden han ärnar sig hit, 

17 Det första slag hon på guldharpan slog, 
den grymme sjöguden ur hafwet sig drog, 

18 Det andra slag hon på guldharpan slog, 
den grymme sjöguden framför henne stod, 

19 Ack hör du Antoinetta hwad jag dig säga må, 
nu har du want länge i från barnena de små, 

20 Ja gråta gör de store och äfwen så de små, 
men aldra mest det lilla, som i waggan ligga må, 

21 Ja nu så må de gråta, så mycket som de will, 
nu är jag från dem skild, jag hör dem ej mera till, 
— hurra, hurra, hurra. 
Nu är jag från dem skild, jag hör dem ej numera till. 

Titel: Antoinettas öde. 

Anmärkning 

i Trallrefrängen återgiven  str. 1 och 21, markerad i 
övriga strofer; upprepad andrarad i alla strofer. 

2:1 	säger tr. säga 
2:2 den upprepade raden har min i stället för åt 

mig 
10:2 	sju tr. sjn 

G 
Efter f.d. pigan Brita Stina Persdotter (Blåst Brita»), Härads sn, Södermanland (f. 1819 i Härad, d. 1888). 
Upptecknad av Gustaf Ericsson sannolikt ca 1880. Ga: ULMA 347:55, s. 149-150. Gb: ULMA 347:44 a, s. 101. 
Gc: ULMA 347:48, s. 169-170. Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. 111, 1882, s. 46-58. 

Ga 
1 Helena gångar åt bryggarebro 

— Uti hafvet bor jungfrun. — 
Nedan för henne hafsmannen stod 
— Hon sörgde så jämmerligt sin moder 

2 Han stoppade hennes öron han stoppade hennes 
mun 

Så förde han henne till hafvets djupa grund 

3 När hon så varit i åtta runda år 
Då lyste det henne till kyrkan få gå 

4 Helena hon sade till hafsmannen så: 
Kanske jag kunde till kyrkan få gå? 

5 I kyrkan det kan du väl få gå 
Blott du snart kommer igen till de små 

6 Helena hon låg uppå vaggan och sang 
Så fick hon höra hur klockorna de klang 

7 Hafsmannen stoppade hennes öron och mun 
Sen förde han henne till ängens gröna lund 

8 Helena sig genom kyrkodörren klef 
modren på henne med blida ögon ser 

9 Hvar har du varit i åtta runda år? 
Sju söner och en dotter med hafsmannen du fått 
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10 Hafsmannen in uti kyrkan kom 
Och alla döda bilder de vände sig om 

11 Kommer du ej ihog de stora, kommer du ej ihog de 
små? 

Kommer du ej ihog den lilla som i vaggan låg? 

12 Ej kommer jag ihog de stora, ej kommer jag ihog de 
små 

Ej kommer jag ihog den lilla som i vaggan låg.  

13 Hafsmannen slår sig för sitt bröst 
— Uti hafvet bor jungfrun. — 
Han suckar och ängslas: nu har jag ingen tröst. 
— Hon sörgde så jämmerligt sin moder 

Titel: Jungfrun och Hafsmannen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i 
str. 1. 

Mellanomkvädet: Uti: 1 c 
Slutomkvädet: sörgde: sörjer c 

1:1 	Helena: Helena hon 
1:2 	stod: står c 
3:2 	få: att c 
4:1 	så: altså c 
5:1 	1: Till c 
5:2 annan ordföljd: snart står efter igen c 
6:2 fick hon höra hur: hörde hon huru c 
7:1 	och: han stoppade hennes c 
7:2 	Sen: Så c  

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
Gc: 
Titel: Helena och Hafsmannen. 

2:1 	stoppade har som alternativ stoppa' 

Gbc 
8:1 
	

Helena: Helena hon c 
8:2 modren: Hennes moder h 

13:2 
	

ängslas: han ängslas 

H 
ULMA 347:44a, s. 103-104. Efter lantarbetaren Per Erik Hansson, Hjärpeberg, Barva sn, Södermanland (f. 1854 
i Hjulsjö sn, Västmanland). Upptecknad av Gustaf Ericsson under 1880-talets senare del. 

1 Netta hon svänger sig alt söder under bro 
Så fick hon se Sjöguden så milder där han stod 
Så fick hon se Sjöguden så milder där han stod 

2 Han klappa Nettas kinder han klappa Nettas mun 
Säg, vill du intet blifva all kärestan min? — 

3 Jo, nog vill jag blifva all kärestan din 
Blott du vill föra mig all världen omkring 

4 Så förde han henne till den Engelska Sjöstrand 
Där så fick hon höra hur de änglaklockor klang 

5 Netta hon beder aldramjukast om nåd 
Att blott en liten stund uti kyrkan få gå 

6 Ja nog kan du till kyrkan få gå 
Men blott du kommer 'gen till barnena de små 

7 Ja nog skall jag vara hemma till barnena de små 
Jag skall vara hemma innan klockan slår två 

8 Netta hon svänger sig i kyrkdörren in 
Så alla guldpärlor de vrida sig omkring 

9 Netta hon svänger sig på kyrkgången fram 
Där fick hon se sin moder och sin förra fästeman  

10 Men hör du Minna Netta hvad jag dig fråga må 
Hvar har du nu vari i åtta långa år — 

11 Jo jag har varit borta på den Engelska Sjöstrand 
Där hafver jag Sju söner och en dotter så grann 

12 Men hör du Minna Netta hvad jag dig fråga må: 
Hvad fick du första gången för din ära och din tro? 

13 Jo första gången fick jag en harpa utaf gull — 
Hvarpå jag skulle spela när jag var sorgefull 

14 Men hör du Minna Netta hvad jag dig fråga må: 
Hvad fick du andra gången för din ära och din tro? 

15 Den andra gången fick jag ett gyllene armband 
Ej vackrare har lindats om någon drottnings arm. 

16 Men hör du Minna Netta hvad jag dig frågar nu 
Hvad fick du tredje gången för din jungfrudom så 

god? 

17 Jo tredje gången fick jag en guldförgylder knif 
Jag önskar att den sutte i Sjögudens lif 

18 Hör du Minna Netta hvad jag nu frågar dig: 
Kan du ej spela på guldharpan för mig? 
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19 Jo nog kan jag spela guldharpan för dig 
Men jag är rädd att sjöguden kommer till mig 

20 Första gången hon på guldharpan slog 
Den grymma Sjöguden öfver bärgen han drog 

21 Andra gången hon uppå guldharpan slog 
Den grymma Sjöguden framför henne stod 

22 Hör du Minna Netta hvarföre kommer du ej hem 
till barnena små? 

Ty hemma gråter stora ja hemma gråter små 

23 Ja lät dem gråta stora ja lät dem gråta små 
Men aldrig så kommer jag hem till dem ändå —
Men aldrig så kommer jag hem till dem ändå 

Titel: Jungfrun och Sjöguden. 

Anmärkning 

Upprepad andrarad endast i str. I. 
4:2 efter klang står sang inom klammer 
7:2 	innan ms inan 

1 
Museets i Varberg arkiv 3494, s. 7-9. Tumbo sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 
1860-1890. 

1 Skön Anna hon gångar sig åt rosendelund 
— Håhå, nånå! — 
Så möter hon en hafskung i samma den stund 
— Håhå, nånå! 
Så möter hon en hafskung i samma den stund 

2 Och hör du Skön Anna hvad jag dig säga må 
Vill du mig följa på böljan den blå 

3 Han stoppte hennes öron han stoppte hennes munn 
Sen sänkte 'n henne neder i hafvets grund 

4 När hon varit där i åtta runda år 
Hon bad att hon skulle till kyrkan få gå 

5 Ja nog så skall du till kyrkan få gå 
Bara du kommer hem till barnena små 

6 Skön Anna hon gångar sig åt kyrkogården fram 
Så möter hon sin moder hennes ögon de rann 

7 Och hör du min dotter hvad jag dig säga må: 
Hvar hafver du varit i åtta runda år? 

8 Jag hafver varit i böljan den blå 
Sju barn hafver jag med hafskungen fått 

9 Och hör du min dotter hvad jag dig säga vill 
Hvad hafver du nu fått för äran din? 

10 Jo jag hafver fått ett rödan guldband 

Så aldrig dess like för någon drottning fanns 
Så aldrig bättre knutits om någon drottnings arm 

11 Och hör du min dotter hvad jag dig säga vill 
Hvad hafver du fått mera för äran din 

12 Jo jag hafver fått en rödan guldknif 
Krist gifve han sutte i hans hjerta och lif 

13 Och hör du min dotter vill du följa mig hem? 
Hemma gråter stora och hemma gråter små 
Men allamäst den lilla som i vaggan låg 

14 Låt gråta de stora låt gråta de små 
— Håhå, nånå! — 
Men aldrig mer du kommer till barnena de små 
— Håhå, nånå! 
Men aldrig mer du kommer till barnena de små 

Titel: Skön Anna och Hafskungen. 

Anmärkning 

Trallrefränger och upprepad andrarad endast i str. I. 
7:1-2 raderna omkastade, deras rätta följd dock 

markerad 
10:3 	tillskriven i efterhand 

J 
NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 133. Skåne. Upptecknad av Eva Wigström, enligt ms på Ven som hon 
besökte 1880 (jfr Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 27). Tryckt i Wigström, Folkdiktning 1, 1880, s. 
9-10 och i Wigström, Skånska visor, 1880, s. 10-12; i dessa uppges dock traditionen vara från Asmundtorps sn. 

1 Agneta hon gick sig på Höjelandsbro 	 — Åh, hå, hå! Nå, nå, nå! 
så kom der en hafsman från böljan opp. 	 Så kom der en hafsman från böljan opp. 
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2 Hans hår det var af det puraste gull, 
hans ögon de voro så fröjdefull'. 

3 »Hör du, Agneta, hvad jag vill säga dig: 
Vill du nu följa till hafsens djup med mig?» 

4 »Ja, gerna vill jag nu med dig gå, 
om du vill mig föra under böljan blå.» 

5 Han stoppad' hennes öron, han täppte hennes mun, 
så förde han henne till hafsens grund. 

6 Agneta hon låg öfver vaggan och sang, 
så hörde hon Engelands klockor de klang. 

7 Agneta hon gick för den hafsman att stå: 
»Må jag mig åt kyrkan få gå?» 

8 »Åh, ja så men, det må du väl få, 
om du kommer åter till barnen de små. 

9 Men när du kommer i kyrkan in, 
du gånge ej i kär moders stol din. 

10 När prästen han nämner det höja, 
du ej dina knä' månde böja.» 

11 Han stoppad' hennes öron, han täppte hennes mun, 
så förde han henne från hafvets grund. 

12 Agneta hon gick sig i kyrkan in, 
der mötte hon sin moder i samma sinn'. 

13 När prästen han nämde det höja, 
hon djupt sina knä' månde böja. 

14 »Ack, hör du, Agneta, hvad jag vill spörja dig: 
Hvar hafver du varit i åtta år från mig?» 

15 »På hafsens djup, der ståndar mitt bo, 
der har jag gifvit en hafsman min tro. 

16 Sju söner der hafver jag honom födt, 
den minste han sofver i vaggan sött. 

17 Men nu vill jag stanna på grönan jord 
och aldrig mer sitta vid hafsmannens bord.» 

18 Den hafsman han trädde i kyrkan in, 
alla de små helgonbilder vände sig kring. 

19 Hans hår det var som det puraste gull', 
hans ögon de voro så tårefull'. 

20 »Hör du, Agneta, följ nu hem med mig, 
dina små barn de gråta efter dig.» 

21 »Ja, låt dem gråta bäst de gråta vill, 
för aldrig så hörer jag dem mera till.» 

22 »Ack, tänk på de stora, och tänk på de små, 
och tänk på den lille, som i vaggan låg!» 

23 »Nej, aldrig jag tänker på stora eller små, 
långt mindre på den lille, som i vaggan låg.» 
— Åh, hå, hå! Nå, nå, nå! 
Långt mindre på den lille, som i vaggan låg. 

Titel: Agneta och hafsmannen. 

Anmärkning 

Trallrefräng och upprepad andrarad i str. 1 och 23. 
5:1 	täppte ms täppe 

K 
NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 6. Örkeneds sn, Skåne. Upptecknad av P. G. Wistrand 1881. 

1 Och jungfrun hon gångar sig åt Långasjöbro 
der möter hon en hafkung så miller och så go' 
— Fallala, fallala. 

2 Och hör du min jungfru hvad jag vill säga dig 
Och vill du inte blifva allra kärestan min 

3 Jo visst vill jag blifva allra kärestan din 
Ack om jag bara visste hvar du hade ditt hem 

4 Jo mitt hem det är under böljorna de blå 
der ingen kan segla ja mycket mindre gå 

5 Han stoppar hennes öra han stoppar hennes mund 
Sen förer han henne till hafsens djupa bund 

6 Och jungfrun hon låg der i vågen och sjang 
Och så fick hon höra de Heljors klockors klang 

7 Och jungfrun hon gångar sig åt kyrkogården in 
der möter hon sin moder, var vreder i sitt sinn 

8 Och hör du min dotter, hvad jag vill säga dig 
hvar hafver du nu varit i ett och tjugo år 

9 Jo jag hafver varit på hafsens djupa bund 
Och hafver aflat sju söner ja mer af en hafskung 

10 Och hör du min dotter hvad jag dig säga må 
Och fick du inte något för din skön ära då. 

11 Jo visst fick jag mig en harpa utaf gull 
Och den skulle jag spela på när jag var sorgsefull 

12 Och hör du min dotter hvad jag dig säga må 
Och fick du inte mera för din skön ära då 

13 Jo visst fick jag mig en silfverbeslagen knif 
Jag önskar, att han sute hafskungen uti lif 
— Fallala, fallala. 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
strofer. 

6:1 

Trallrefrängen utskriven i alla 11:1  
12:1 

sjang med understruket a 
gull ändrat från guld 
dig säga må ändrat från vill säga dig 

L 
NM Folkminnessaml., Visor, kapsel 1 (EU 40893). Adelövs sn, Småland. Upptecknad av B. Ribbing. Inlämnad 
till Nord. museet av fröken S. Hermelin 1883. 

1 Min fader han var en så underlig man 
Han byggde upp en Jungfrubur allt nere vid strand 
— hå hå hå! 
Han byggde upp min Jungfrubur allt nere vid 

strand 

2 Helena hon gångar sig till hafstranden ner, 
Och hafsman på henne med milda ögon ser. 

3 Han täpte hennes öron han täpte hennes mund 
så förde han henne till hafvets djupa grund 

4 Helena hon satt vid vaggan och sang 
så fick hon då höra hur klockorna de klang. 

5 »Och ack om jag kunde till kyrkan få gå! 
jag skulle igenkomma till barnen de små.» 

6 »Och visst kunde du till kyrkan få gå 
bara du inte glömmer sju barnen de små.» 

7 De klädde på Helena en silkesstickad särk 
der alla hafvets Jungfrur hade sytt sitt mästerverk 

8 De klädde på Helena en silkeskjortel blå 
och gullet det blänkte i hvarendesta tråd. 

9 De klädde på Helena en silkeskjortel röd 
då var hon så vacker, som när hon var mö. 

10 Han täpte hennes öron, han täpte hennes mun, 
så förde han henne ur hafvets djupa grund. 

11 Helena in genom kyrkedörren steg 
Hennes moder på henne med milda ögon ser.  

12 Och Hvar har du varit i åtta runda år? 
Sju söner och en dotter med hafsman jag har. 

13 Helena hon gångar sig till Altaret fram 
Hon låter sig om döpa allt till ett annat namn. 

14 Och Hafsmannen in genom dörren kom 
Och alla de små bilderna de vände sig om. 

15 »Du frågar ej efter de stora, du frågar ej efter de 
små! 

Du frågar ej efter den lilla, som i vaggan låg!» 

16 Jag frågar ej efter de stora, jag frågar ej efter de 
små — 

jag frågar ej efter den lilla, som uti vaggan låg! 

17 Och Hafsman gick in och Hafsman gick ut 
»och aldrig så får jag nu något godt slut.» 
— hå hå hå! 
och aldrig så får jag nu något godt slut. 

Titel: Helena och Hafsmannen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefräng i str. 1, 3, 17; den 
upprepade andraraden utskriven i str. 17, förkortad 
och med avvikelsen min i stället för en i str. 1.; upprep-
ning markerad i str. 3. 

7:2 Jungfrur ms Junfrur 
10:2 före ur står till överstruket 

M 
UUB Rääfs saml. Efter änkan, fattighjonet Anna Helena Johansdotter (»Mor Anna Lena»), Svensberg, Rönö sn, 
Östergötland (f. 1824 i Stjernorps sn, Östergötland). Upptecknad av L. R. Rääf 1888. 
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ki7  

Der 

' -  4 0  

mö- ter hen-ne 	hafs - man allt 	u -ti sam-rna stund. 

J 	j 	 J 	 it- ii 

st 	 

sjö och tål 	strand 
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4 	 •	 

Der 	mö- ter hen-ne hafs-man allt 
	u - ti som- ma stund, 

5 

4  4 	4 

u - ti sam-rna 

w 	5.-'-- 

stund. 

7 

1 Helenan hon går sig åt rosande lund, 
Der möter henne hafsman /.allt ut i samma 

stund:/ 

2 Så stoppa de hennes öron, så stoppa de hennes 
mund, 

Sen förde han henne /:åt hafvets djupa grund:/ 

3 Lenan hon satt på sjöbotten och sang. 
Der fick hon höra klockorna /:hur ljufveligen de 

klang:/ 

4 »Ack om jag kunde åt kyrkan få gå, 
Jag har väl intet vart åt kyrkan /:på åtta runda 

år»./ 

5 Visst kunde Du väl åt kyrkan få gå, 
Bara Du igenkommer /:till barnen de små:/ 

6 Så stoppa de hennes öron, så stoppa de hennes 
mund, 

Se'n förde han henne /:ur hafvets djupa grund:/ 

7 Lenan hon går sig genom kyrkedörren in, 
Hennes moder på henne /:med milda ögon såg:/ 

8 »Hvarföre är Du så bleker, hvarföre är Du så blå? 
Du är väl lik en qvinna /:som hafver fått små»./ 

9 »Jag må väl vara bleker, jag må väl vara blå, 
Jag har väl med hafsman /:fått åtta söner små»:/ 

10 Hafsman han går sig genom kyrkedörren in, 
Så alla små bilder /:de rörde sig dervid:/ 

11 De sågo uppå hans klädboning så grann, 
Hans ögon på honom /:af kärlek de brann:/ 

12 »Hvarest skall jag mig vända, hvartut skall jag gå? 
Hvar vill jag finna amman /:till barnen de små?»:/ 

13 »Och jag har glömt de stora, och jag har glömt de 
små. 

Och jag har glömt den lilla /:som uti vaggan lå'»:/ 

Titel: Visan om Sjörået. 

Melodianmärkning 

T.4: ji 	j j j 7 11 

T-5: JJJJJ 7 /i l 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Streck efter andraraden i str. 5-12 
markerar möjligen radupprepning (,bfr strofen vid 
mel.). 
2:2 	Sen förde han står ovanför överstruket Så stop- 

pa de hennes 

N 
DAL 75. Efter hustru Ingri Gren, Snårestads sn, Skåne. Upptecknad av Nils Andersson 1894. 

Andante 	 4 

Jtr 	EJ' 
Ag — ne - ta hon gångar sig till 
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c_r 	 
e 

Der möt-te hon en haf-vets kung sa dd-ge- lig och 
	

grann 

9 ON 

— Tral-la - la 

fl 	 
Der möt-te hon en hafvets kung så dö - ge- lig och grann 

1 Agneta hon gångar sig till sjö och till strand 
Der mötte hon en hafvets kung så dägelig och grann 
- Trallala 
Der mötte hon en hafvets kung så dägelig och grann 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. 

0 
DAL 107 (text), DAL 109 (mel.). Efter fiskaränkan Sofia Samuelsdotter, Brantevik, Simris sn, Skåne (f. 1817 i 
Simris, d. 1902). Upptecknad av Lännart Ribbing 1895. 

13 

tt 

 

	1 

   

J 	131Y114 

 

2 

J 	 4i1  
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• 

   

        

Age - ni — ta hon gängor sig till 	sjö 	och till strand 

J 	 	1'1 
4 

d- J 	 
Ddr mö - ter hon sig en dögelig 	sjöman 

5 

   

 

T 

   

    

     

— trallo 
	

la 

J3 	i 	 	J 
Dör 
	möter hon sig 	en 

	
döge - lig sjöman. 

1 Agenita hon gångar sig till sjö och till strand. 
Där möter hon sig en dägeliger man. 
- Hopp, hopp, hopp, fal, la, la. 
Där möter hon sig en dägeliger man. 

2 »Så hör du Agenita, hvad jag dig säga må, 
Har du lust att följa med mig?» 

3 »Jag kunde väl följa med dig 
Bara jag visste, hvar du hade ditt hem.» 

4 »Ja jag har mitt hem uppå hafvets djupa bonn, 
Där ingen kan segla och ingen kan ro.» 

5 Han stoppade hennes öron, han stoppade hennes 
mun, 

Sen tog han henne med sig på hafvets djupa bonn. 
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6 När hon hade varit där i fulla åtta år, 
Så rogade henne till Englands kyrka gå. 

7 Agenita hon låg öfver vaggan och sjöng, 
Då hörde hon Englands klockor och deras ljufva 

klang. 

8 Agenita hon frågte sin käraste om lof, 
Om hon kunde få till kyrkan gå. 

9 »Ja väl kan du till kyrkan få gå, 
Men glöm ej de små barnen, som här i vaggan lå.» 

10 När Agenita kom på Englands kyrkogård, 
Där mötte hon sin moder allt uti samma stund. 

11 »Ack hör du Agenita hvad jag dig säga vill, 
Hvar hafver du varit i denna långa tid?» 

12 »Jo, jag hafver varit på hafvets djupa bonn, 
Där hafver jag aflat sju barn med en sjökong.» 

13 »Ack hör du Agenita, hvad jag dig säga vill, 
Har han dig ej mer gifvit i denna långa tid?» 

14 »Jo, han har mig gifvit en klädnad utaf gull, 
Den hafver jag slitit och varit sorgsefull.» 

15 »Ack hör du Agenita, hvad jag dig säga vill, 
Har han dig ej mer gifvit i denna långa tid?» 

16 »Jo, han har mig gifvit en mössa utaf gull, 
Den hafver jag slitit och varit sorgsefull.» 

17 »Ack hör du Agenita, hvad jag dig säga vill, 
Har han dig ej mer gifvit i sådan rundan tid?» 

18 »Jo, han har mig gifvit ja kängor utaf gull, 
Dem hafver jag slitit och varit sorgsefull.» 

19 »Ack hör du Agenita, hvad jag dig säga vill, 
Har han dig ej mer gifvit i sådan rundan tid?» 

20 »Jo, han har mig gifvit en stubbeknif af gull, 
Den önskar jag att han satt i hans hjärteblod.» 
— Hopp, hopp, hopp, fal, la, la. 
Den önskar jag att han satt i hans hjärteblod. 

Titel: Agenita (vid text), Agneta (vid mel.). 

Textanmärkning 

Trallrefräng och upprepad andrarad i str. I och 20. 

P 
ULMA 351 D llb August Bondesons vissaml. 1, s. 225 (mel.), 243-244 (text). Skåne, sannolikt Halmstads sn 
(Luggude hd). Upptecknad av bokhållaren Johannes Bure 1896-1901 (jfr Bondesons Visbok 1, s. 119). Tryckt 
som Bondeson nr 69. 

tVtf aK  

Den tredje gången 

#11  

på 	den jog skulle 

2  

r pir 	III 4:L) 

fick jag en harpa af gull, 

J 
spela 	nar jag blef sorgefull. 

If 

J 	
 

a 

 

N 	 

   

N 	 
6 

N 

 

0 

 

  

1 I 

    

          

- Tro la 	la, Tro la 	lo 
	

lo 

te4 	J 	 
Pd den jag skulle 	spela 

1 Agneta hon gångar sig på Hamburga bro, 
och där mötte hon en hafsman så god. 

2 »Och hör du, Agneta, vad jag vill säga dig: 
säg, vill du ej vara allerkärestan min?» 

la, 

il 	II 
ndr 
	

jo g blef 	sorgefull.  

3 »Jo visst vill jag vara allerkärestan din, 
om bara jag visste, hvar du hade ditt hem.» 

4 »Mitt hem det är byggdi under böljan den blå, 
dit ingen kan segla och ingen kan gå.» 

J 
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5 Så stoppte han hennes öron, så stoppte han hennes 

mun, 

så förde han henne allt ner på hafsens grund. 

6 Så lefde hon därnere i många dar och år, 

hos hafsmannen sin och hos barnen de små. 

7 Agneta hon satt invid vaggan och sjöng, 

då fick hon höra kyrkoklockornas klang. 

8 Agneta hon gångar sig för hafsmannen in: 

»Säg, får jag lof att i kyrkan gå'?» 

9 »Ja, visst får du lof att i kyrkan gå, 

bara du inte glömmer barnen de små.» 

10 Så stoppte han hennes öron, så stoppte han hennes 

mun, 

så förde han henne på ängar och på grund. 

11 Agneta hon gångar sig på kyrkogården in, 

där mötte hon kära moderen sin. 

12 »Ack hör du, Agneta, hvad jag dig säga må: 

hvar hafver du varit i åtta runda år?» 

13 »Jo, jag hafver varit hos en hafsman så god; 

där hafver jag aflat sju söner med en kung.» 

14 »Och hör du Agneta, hvad jag vill säga dig: 

hvad har han dig gifvit för sköna äran din?» 

15 »Jo, han hafver gett mig en silfverslagen knif, 

jag önskar den sutte i hans hjärta och hans lif! 

16 Och sen så har han gett mig en silkestickad särk, 

som jag måste slita med mödor och med värk. 

17 Och sen så har han gett mig en harpa av gull; 

på den han bad mig spela, när jag var sorgefull.» 

18 »Ack hör du, Agneta, hvad jag vill säga dig, 

har du ej lust att spela på gullharpan för mig'?» 

19 »Jo, jag har lust att spela på gullharpan för dig, 

jag ser att hafsmannen ämnar sig hit.» 

20 Den första gången hon på gullharpan slog, 

hafsmannen fram öfver vattnet drog. 

21 Hafsmannen gångar sig på kyrkogården in, 

så alla de små bilderna de vände sig ikring. 

22 »Och hör du, Agneta, hvad jag dig säga må: 

du tänker ju icke uppå barnen de små!» 

23 »Nej, jag tänker hvarken uppå stora eller små, 

ej heller på den lille, som i vaggan ligga må.» 

Titel: Agneta. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsheteckning, hör vara 1218. 1 tr. är 
mel. noterad i 6/8-takt. Senare strof av visan lagd 
under mel.; jfr str. 17. 1 tr. är str. 1 underlagd mel. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefräng och upprepad andra-
rad saknas helt i textkällan. 

Str. 16, /8-20 skrivna med bläck i marginalen till det 
i övrigt maskinskrivna ms. 
19:2 ämnar ms amnar 

Q 
DAG Liungman 164, s. 13-15. Halland. Nedskriven av Henrik Andersson, Röserås, Onsala sn (f. 1874 i Onsala, 

d. 1960) sannolikt 1925 så som han i sin barndom hört visan sjungas av fadern sjömannen Anton Andersson (f. 

1829 i Tölö sn, Halland). 

1 Annette hon satt uppå vattenet och sang. 

då fick hon höra kyrkans klockor hur de klang 

2 Hon frågte då om lov, till kyrkan att få gå. 

javist kan du få lov att till kyrkan gå. 

om du blott igenkomma vill, till barnen de små, 

3 de gråta de stora de gråta de små 

men allramest det lilla, som i vaggan ligga må. 

4 Annette hon gångar sig, på kyrkevägen fram, 

men efter kom hennes moder, på en ock samma 

gang. 

5 Och hör du Annette, vad jag vill säja dej, 

var haver du nu varit i de sju runda år 

6 jo jag haver varit på havets djupa grund 

der haver jag sju söner allt med en havskung 

7 Och Annette hon gangar sig på kyrkevägen fram 

men efter kom hennes moder på en och samma 
gang 

8 och hör du Annette vad jag vill säja dej 

vad fick du första gången för äran din. 

9 jo då fick jag ett gyldene gulldband 

och bättre var ej knutet runt drottningens arm. 

10 Och hör du Annette vad jag vill säja dej 

vad fick du andra gången för äran din 

220 



11 jo då fick jag en gyldene gulldspann 
och bättre var ej funnen i konungens land. 

12 Och Annette hon gångar genom kyrkedörren in 
och efter kom hennes moder på en och samma 

gang. 

13 Och hör du Annette vad jag vill säja dej 
vad fick du tredje gången för äran din. 

14 jo, då fick jag en gulldskaftad kniv 
jag önskade den satt uti hans hjerta och liv. 

15 Då satt konungen på sin Apelgrå häst 
och alla de små pilltarne de vände sig omkring 

16 Och hör du Annette vad jag dig säga må 
har du icke lust tillbaka med mig gå, till barnen de 

små 

17 de gråta de stora de gråta de små 
men allramest det lilla som i vaggan ligga må  

SMB 19 

18 ja de må gråta de stora och gråta de små 
och allramest det lilla som i vaggan ligga må 
men nu är jag hemkommen och hör ej dig mer till. 

Titel: Annette och Havskungen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Varje versrad uppdelad på två eller-
flera rader. Str. 2 och 3 resp. 16 och 17 hopskrivna. 

Efter str. 14 står följande prosareferat: Annette och 
moderen åhörde messan till slut varefter modern gick i 
före ur kyrkan på kyrkbacken hade havskonungen in-
funnit sig med barnen men moderen vägrade att låta 
Annette följa honom till baka. 
5:2 	de 171S des 
8:1 	vad dubbelskrivet, första gången utraderat 

R 
DAG IFGH 5977 nr 22. Halland. Upptecknad av Lars Adlerkull under 1910- eller 1920-talet. 

4 

Antonet - to, hon 	gångar sig p8 
	

Horn = borga 	bro, 

fl 	 _ 

e 

Dör mbt ii te dd 
	

hen -n. 
	

en 
	

havs mon 
	

så 
	

god .  

I I 

.r  
— Hurra, 	hur - ro, 

i4s 	  
Dar 	mot - te dd  

hur - ro ! 

P 

hen - ne en hovsmon så 

•  
15 

god. 

1 Antonetta, hon gångar sig på Hamborga bro, 
Där mötte då henne en havsman så god. 
- Hurra, hurra, hurra! 
Där mötte då henne en havsman så god. 

2 »Och hör du, Antonetta, vad jag vill säga dig! 
Säg, vill du inte bliva allrakärestan min?» - 

3 »Jo. visst så vill jag bliva allrakärestan din. 
om  bara jag visste, var du haver ditt hem. » - 

4 »Mitt hem det är byggt under böljan den blå. 
dit ingen kan segla och ingen kan gå. » 

5 Han stoppade hennes öron. han stoppade hennes 
mun. 

så tog han henne med sig till den bottenlösa grund. 

6 Så levde hon därnere i åtta runda är. 
hos havsmannen sin och hos barnen de små. 
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7 När som Antonetta satt vid vaggan och sang, 
så fick hon höra hembygdens klockor hur de klang. 

8 Strax gångade hon sig till havsmannen in: 
»Säg, får jag gå i kyrkan, allrakärasten min?» — 

9 »Ja, visst så får du lov att i kyrkan gå, 
om bara du inte glömmer barnen de små.» 

10 Han stoppade hennes öron, han stoppade hennes 
MU 

så förde han henne till stranden strax på stund. 

11 När som Antonetta kom till kyrkoporten fram, 
där träffade hon sin moder, de tog varann i famn. 

12 »Ack hör du, Antonetta, vad jag dig säga må: 
Var haver du väl varit i åtta runda år?» — 

13 »En havsman har mig tagit till främmand' kust och 
strand, 

där haver jag sju söner och en dotter som är grann. 

14 »Ack, hör du Antonetta, ja, vill du säga mig: 
vad gav han första gången uti brudpresent till dig?» 

15 »Jo, första gången fick jag en harpa utav gull, 
som jag skall spela på, när jag är sorgefull.» — 

16 »Ack, hör du Antonetta, ja, vill du säga mig: 
vad gav han andra gången uti brudpresent till 

dig?» — 

17 »Jo, andra gången fick jag en silkestickad särk 
den har jag sen fått bära med möda och med 

värk.» —  

18 »Ack, hör du Antonetta, ja, vill du säga mig: 
vad gav han tredje gången uti brudpresent till 

dig?» -- 

19 »Jo, tredje gången fick jag en silverbakad kniv, 
och den skall en gång komma uti sjögudens liv.» — 

20 »Ack, hör du, Antonetta, vad jag vill säga dig! 
Säg, vill du inte spela på guldharpan för mig?» — 

21 »Jo, jag skall spela på guldharpan för dig; 
jag tänker, att havsmannen ämnar sig hit.» 

22 Den första gången hon på guldharpan slog, 
strax havsmannen fram över vattnet drog. 

23 Havsmannen gångar sig på kyrkogården in, 
så alla de små bilderna de vände sig omkring. 

24 »Och hör du, Antonetta, vad jag dig säga må: 
du tänker ju icke uppå barnen de små. 

25 Gråta gör de stora och gråta gör de små, 
och allramest den lille, som i vaggan ligga må. » — 

26 »Jag tänker icke varken uppå stora eller små, 
ej heller på den lille, som i vaggan ligga må.» 
— Hurra, hurra, hurra! — 
Ej heller på den lille, som i vaggan ligga må. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefräng och upprepad andra-
rad i str. 1 och 26. 

2:2 	allrakärestan ms allrakärestestan 
12:2 	varit ms värit 

n 

s 
DAG IFGH 1175, s. 48-51. Efter Kristina Jansson, Ärtemarks sn, Dalsland (f. 1864 i Ärtemark). Upptecknad av 
Erik Gustafsson 1927. 

1 Antonetta, ho satt på vaggebrä å sjöng, 
då feck ho höra de körkeklockors klang. 
— Hurra, hurra, 
då feck ho höra de körkeklockors klang. 

2 »Kära min Båsman jag bjuder dig så, 
kan inte jag åt kyrkan få gå?» 

3 »Ja visst kan väl du åt kyrkan få gå, 
bara du'nte glömmer de stora å de små.» 

4 Antonetta, hon träder genom kyrkodörren in, 
och alla små bilder de vända sig omkring. 

5 »Och hör du Antonetta vad jag dig säga vill, 
var haver du väl varit i åtta runda år?» 

6 »Och jag haver varit hos en Båsman så huld, 
där haver jag sju söner och en dotter så from.» 

7 »Hör du Antonetta vad jag dig säga må, 
vad feck du förste gången du jämte Båsman låg?» 

8 »Jo förste gången fick jag en silkesstickad särk 
å den jag skulle slita med sveda och med värk.» 

9 »Och hör du Antonetta vad jag dig säga må, 
vad feck du andre gången du jämte Båsman låg?» 

10 »Jo andre gången feck jag en liten pennekniv, 
jag önskar inte mera än han sutte i hans liv.» 

11 »Och hör du Antonetta vad jag dig säga må, 
vad feck du tredje gången du jämte Båsman låg?» 

12 »Jo tredje gången feck jag en harpa utav guld, 
på den jag skulle spela, när jag blev sorgefull.» 
— Hurra, hurra, 
på den jag skulle spela, när jag blev sorgefull. 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefräng och upprepad andra-
rad endast i str. 1. 

T 
DAG IFGH 1348, s. 15-17. Efter Anna Stina Dalberg, Kyrkobyn, Väne-Ryrs sn, Västergötland (f. 1840 i Forsbol, 
Väne-Ryr). Upptecknad av Margot Nilsson 1928. 

1 Agnätta spatserade med sin kära far och mor 
spatserade åt stranden skulle plocka blommor blå. 

2 Och när hon kom till stranden skulle plocka 
blommor blå, 

en riddare så ståtlig för henne månde stå 
vars like i skönhet hon aldrig förr såg. 

3 Så räckte han henne sin snövita hand 
och sade: »Sköna jungfrun, vill hon hava mig till 

man?» 

4 »Med dig så vill jag leva, med dig så vill jag dö, 
jag freds om du är hemma på land eller sjö.» 

5 Hon drömde om sin havskung i nätterna tre, 
hon önska inte annat än honom få se, 
hon önska inte annat än att honom komma te. 

6 Men fjärde dagens morgon då hitta hon på råd. 
Hon sade: »Jag går ensam att plocka blommorna de 

blå.» 

7 Och när hon kom till stranden och skulle plocka 
blommor blå, 

den havskung så ståtelig för henne månde stå. 

8 Han stoppade hennes öron, han stoppade hennes 
mun, 

så sänkte han henne i havets djupa grund, 
och hon spatserade i gullslott i denna samma stund. 

9 Hon hade fått två söner och en liten blomsterin, 
hon hade fått två söner och en flicka så fin. 

10 Agnätta hon satt vid gullvaggan och sang, 
då fick hon höra kyrkklockorna de klang. 

11 Då bad hon sin havskung om förlov: 
»Idag är jag visst tvungen åt kyrkan till att gå.» 

12 »Idag är du tvungen till kyrkan att gå 
men låt se att du är snäll och tillbaka komma må, 
att du inte övergiver varken mig eller mina små. » 

13 Min rödaste blåstroppa för dig jag våga må 
att jag inte övergiver varken dig eller mina små 

14 Så stoppade han hennes öron och hennes mun 
och satte henne upp på den torra sand. 

15 Agnätta spatserade till kyrkan där fram, 
de trodde inte annat än att solen den upprann 
för guldet det glimma över varenda man. 

16 Så ledde de Agnätta i altarringen fram, 
där trettio präster gav henne annat namn. 
De tänkte till att komma den havsman på skam. 

Titel: Agnätta och sjökonungen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Str. 13 tillskriven i efterhand. 

U 
DAG IFGH 1797, s. 61-64. Efter dödgrävaren Edvin Johansson, Onsala sn, Halland (f. 1855 i Askims sn, 
Västergötland); denne lärde visan som »liten pojk» av en mycket gammal person, som sjöng den för honom. 
Upptecknad av Johan Kale n 1929. 

1 Agnette hon satte sig på böljorna och sang. 
Så feck hon höra, hur körkeklockorna de klang 
— För å å jo jo. 
För å åjo jo. 
Så feck hon höra hur körkeklockorna de klang 

2 Agnette hon talte till havkongen så: 
Kan jag få lov att till kyrkan få gå? 

3 Nog kan du få lov att till kyrkan få gå, 
Bara du skyndar dig till barnena de små. 

4 När Agnette trädde genom kyrkedörren in, 
Alla små bilder de vände sig omkring 

5 Agnette, Agnette, vad vi dig fråga må, 
Var haver du nu varit i åtta runda år? 
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6 Jo, jag haver varit på havets djupa bonn, 
Och där födde jag sju söner allt med en havkong. 

7 Agnette, Agnette, vad vi dig fråga må, 
Vad fick du av honom för din ära och din tro? 

8 Jo, jag fick utav honom ett rödan gullband, 
Så inte bättre knytes omkring drottningens arm. 

9 Jag fick utav honom en harpa utav gull, 
Som jag skulle spela på, när jag var sorgefull. 

10 Jo, jag fick utav honom en rödan gullkniv. 
Krist give, att han sutte i hans hjärta och hans liv! 

11 Och det första slag hon på gullharpan slog, 
Den grymme havguden han framför henne stod. 

12 Agnette, Agnette, vad jag dig fråga må, 
Skall du inte komma hem till barnena de små? 

13 För gråter gör de store och gråter gör de små 
Och allra mest den lille, som i vaggan ligga må. 

14 Ja, gråta må de store och gråta må de små. 
Och allra mest den lille, som i vaggan ligga må. 

15 Det andra slaget hon på gullharpan slog, 
Den grymme havguden han ifrå henne drog 
— För å å jo jo. 
För å åjo jo. 
Den grymme havguden han ifrå henne drog. 

Titel: Agnete och havskungen. 

Anmärkning 

Trallrefräng och upprepad andrarad utskrivna i str. 1, 
2, 15, markerade i str. 3. 

Fotnot till str. 5: Johansson upplyste särskilt, att det 
är bilderna, som här tala. 

v 
DAG IFGH 3471, s. 28-29. Efter Andreas Niklasson, Lilla Edet, Fuxerna sn, Västergötland (f. 1854 i Fors sn, 
Västergötland). Upptecknad av C. M. Bergstrand 1934. 

1 Det bodde en herre ja söder utom Lund, 
han hade la en dotter, Annetta hette hon. 

2 Annetta, hon svingar sej söder om Örebro, 
där möter hon sjöguden, han var så huld och tro. 

3 Han klappa' Nettas kinder, han kysste Nettas mun, 
se'n tog han henne med sej till den havsdjupa 

grund. 

4 Annetta, hon satt uppå vågorna och sang, 
där fick hon la höra himlaklocker, hur de klang. 

5 Annetta, hon bad, att hon till kyrkan skulle få gå, 
»Ja, bara du kommer hem till barnena, de små.» 

6 Och Annetta, hon träder till kyrkogården fram, 
där träffar hon sin moder, och så sin fästeman. 

7 »Å fannen dä giver ja' bå' klockare och präst,» 
men uppå vackra gossar står hennes ögon fäst. 

8 Annetta hon träder genom kyrkedörren in, 
så alla de guldpärlor, de vrida sej omkring. 

9 »Ja, hör du, Annetta, att jag dig fråga må, 
Var haver du varit i åtta runda år?» 

10 »Jo, jag haver varit i Ängeland på sand, 
där haver jag sju söner och en dotter så grann.» 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Efter sista strofen står: Jag hågar 
inte hur det var sedan. 

x 
Efter hushållerskan Kristina Olsdotter, Källdalen, Valla sn, Bohuslän (f. 1846 i Valla, d. 1940). Upptecknad av 
Olaus Olsson 1929. Xa: Olaus Olssons visböcker nr 339 (privat ägo; kopia i SVAJ. Xb: DAG VFF 1319 nr 339. 

Xa 
1 Agneta hon satt uppå vagorna å sang 	 — hå, hå, hå, 

då fick hon höra kyrkklockornas klang 
	

då fick hon höra kyrkklockornas klang 
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2 Agneta hon gångar sig för hafsman att stå 
Kvist gifve jag kunde till kyrkan få gå. 

3 Till kyrkan kunde du väl få gå 
bara du igenkommer till dina barn små 

4 Så stoppa han hennes öron så stoppa han hennes 
mun 

så förde han henne på den Engelska grund 

5 Agneta hon gångar sig till kyrkogården fram 
der ståndar hennes moder och förra fästeman 

6 Och modern hon fråga sin dotter nu så 
å hvar har du varet i sju åtta år 

7 Jo, jag hafver varet på hafsbotten ned 
och sju söner jag hafver med hafsmannen der 

8 Och hafsmannen in genom kyrkdörren kom 
och de små bilderna de vände sig om 

SMB 19 

9 Hans kläder de voro som det rödaste guld 
å hans ögon voro så kärlekesfull. 

10 Tänker du nu på de stora eller tänker du på de små 
eller på den lille som uti vaggan låg. 

11 Ej tänker jag på de stora ej heller på de små 
långt mindre på den lille som uti vaggan låg 
— hå, hå, hå, 
långt mindre på den lille som uti vaggan låg. 

Anmärkning 

Trallrefräng och upprepad andrarad i str. 1 och 11. 
7:2 	hafver tillskrivet över raden 
9:1 	de tillskrivet över raden 

Xb 
Avvikelser från Xa i Xb 

I:1 	vagorna: vaggorna 
2:1 	sig saknas 
3:1 
	

kunde: kunde ju 
7:1 	ned: ner (ned) 
8:2 
	

de små bilderna: alla änglabilderna; om: nu om 
9:2 
	

ögon: ögon de; kärlekesfull: kärleksfull 

Anmärkning 

Trallrefräng och upprepad andrarad i str. 1 och 11. 
10:1 	nu tillskrivet över raden 

Y 
DAG IFGH 2186, s. 6-8. Efter Gustav Andersson, V. Hungvik, Högeruds sn, Värmland (f. 1844 i Högerud). 
Upptecknad av Ragnar Nilsson 1930. 

1 Agneta hon gick uppå engelska strand, 
för henne måste de sjömänner stå. 
Hörer du Agneta, vad jag nu säger dig, 
vill du nu bli aldra kärasten min? 

2 Ja visst vill jag bli aldra kärestan din, 
Ja, dig vill jag giva en sådan gullring. 
Med den så kan du ständigt försvara ditt liv 

3 Å dig vill jag giva en silkesydder 'sark', 
i den så kan du vila utan sveda och 'vark'. 
Han stoppa hennes öron, han stoppa hennes mun 
sen förde han Agneta på havsens grund. 

4 Agneta hon låg över vaggan å 'sang' 
så fick hon höra engelska klockornas klang 
Ja' får ju nu 'löven' till kyrkan att gå 
ja' skall vara hemma på timmen två. 

5 Ja visst får du 'löven' till kyrkan att gå. 
Han stoppa hennes öron, han stoppa hennes mun, 
se'n förde han Agneta på engelska strand 

6 Agneta hon 'svinga' sig genom kyrkodörren in, 
då stod hennes moder och fällde tårar på kind. 
»Hör du Agneta, vad jag nu säger dig. 

7 Vart haver du nu varit sju runda år från mig? 
Jo jag haver varit på 'Sjegare strand' 
sju barn har jag haft med en sjöman så from.» 

8 Agneta hon 'svinga' sig genom kyrkodörren in, 
och alla döda bilder de vände sig omkring 
När Agneta där hade suttit de timmarna två 
för henne så måste den sjömannen stå 

9 Hörer du Agneta vad jag nu säger dig: 
barnen gråter hemma, de gråter efter dig. 
Ja gråta, ja gråta så mycket som de vill, 
så kommer jag då aldrig mera till dem hem. 

225 



a 
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3 	3 

dot-ter som ör 

1 Hos havman har ja varit i åtta runda år, - Traralla lallalla, 

14 

ö 

ha-ver ja sju sö-ner d en 
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10 Då drager han ut en förgyllene spång, 
så dödar han Agneta i sin moders famn. 
Ja grät gjorde de stora och grät gjorde de små 
men allra mest den lille som i sin vagga låg. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
7:3 sjöman något osäker läsning av ordets senare 

led 

z 
Familjetradition från Ytterby sn, Bohuslän. Enligt Anders Carlsson förmedlad av föräldrarna Carl och Christina 
Carlsson (båda födda 1857). Za: SR B 2586:3:2. Efter småbrukaren Anders Carlsson (f. 1891 i Ytterby, d. 1968). 
Inspelad av Matts Arnberg och U. P. Olrog 1955. Zb: SR MA 57/10617:55:3. Efter Lena Larsson, Anders 
Carlssons syster (f. 1882 i Ytterby, d. 1967). Inspelad av Arnberg och Olrog 1960. A: SVA 52, bl. 8. 
Textnedskrift gjord av Anders Carlsson 1960. Zd: SVA 52, bl. 6. Textnedskrift gjord av Lena Larsson 1960. 

Za 
M.M. J = ca 76 

fis 	'1 3  ili3  il i 	 I  331'  
Hos hav-man hor ja 	va - rit i 	åt -ta run-do 	dr, 

3 1'i J3  IS I  J il  j  d  
e 	 3 	 3 	 3 	3 

dir 	ha - ver jo sju 	sö- ner d en 	dot-ter som ör 	ror. 

10 

ill4t il 1  J2'1  
3 	3 

e — pm - ml -la lol - lal - lo, 

där haver ja sju söner å en dotter som är rar. 	där haver ja sju söner å en dotter som är rar. 

Zb 

M.M. j =ca 60 
4 

s14.1 	1 
3 

i

liit.i' 	 

r 

a 
Hos hav-man hor jo 	vo - rit i 	dt-to run-do 	år, 

pp 	P 	 
at 
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5 Jil' 	l'JI Y 

  

e 

e dör 	ha -ver ja sju sö -ner a en dot - ter som ör 	rar. 

10 

br 	 
P' g 	P 

-Tro-ral- la bl- lal - la, 

14 

h 	pM 	g F7p- 	., 	j 	ii 
dör ho- ver ja sju sö- ner å en 	dot-ter som ör 	rar. 

It  

1 Hos havman har ja varit i åtta runda år, 
där haver ja sju söner å en dotter som är rar. 
— Traralla lallalla, 
där haver ja sju söner å en dotter som är rar. 

2 Å gråter gör de store å gråter gör de små 
men alle mest den lilla som i vagga ligga må. 

3 Å förste gången fick ja en harpa utav gull, 
den skulle ja ju spela på när ja var sorgefull. 

4 Å andre gången fick ja en skärsliparkniv, 
ja önskar att den satt i havmans hjärta å hans liv. 

— Traralla lallalla, 
ja önskar att den satt i havmans hjärta å hans liv. 

Melodianmärkning 

T. 10, n. 2 i str. 2: c l  

Textanmärkning 

Trallrefräng och upprepad andrarad i alla strofer. 

Zc 
1 Helena hon gångar sig till havsstranden ner 

Där havmannen henne med ögonen ser 
— Tra ra la la la laa, 
Där havmannen henne med ögonen ser. 

2 Han tog'na uti famn och han kysste hennes mun 
Så förde han henne till havsens djupsta grund 

3 Helena hon satt sig vid vaggan och sang 
så fick hon då höra hur de kyrkeklockor klang 

4 Å havman han in igenom kyrkedörren kom 
så alla döda bilder de vände sig om 

— Tra ra la la la laa, 
så alla döda bilder de vände sig om 

Titel: Helena och havmannen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefräng och upprepad andra-
rad utskrivna i str. 1, markerade i övriga strofer. 

Zd 
1 Hos hafman har ja varit i åtta runda år 

Der haver ja sju söner och en dotter som är rar 
— Tra la la la 

2 Första gången fick ja en harpa utaf gull 
Den skulle ja ju spela på när ja var sorgefull 

3 Andra gången fick ja en skärsliparknif 
Ja önskar att den satt i hafmans hjärta o hans lif  

4 När hafman kom på kyrkogården fram 
Då alla döda bilder de vände sig om 
— Tra la la la 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefräng endast i str. 1. 
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EJ AVTRYCKTA 

AA: KB Vs 3:3 nr 144. Okänd proveniens. Skriven på 
lös lapp, av G. 0. Hylt61-Cavallius förd till nr 
144. Endast melodi. 

AB: GAB anm., s. 308-309. Brönnestads sn, Skåne. 
Upptecknad 1842. Insänd 1880 till Richard Berg-
ström av landshövdingen på Gotland Rudolf 
Horn. 20 strofer. 

AC: ULMA 347:52, s. 40-41. Turinge sn, Söderman-
land. Upptecknad av Gustaf Ericsson under ti-
den 1860-1882. 16 strofer. Tryckt i Bidrag till 
Södermanl:s äldre kult.hist. III, 1882, s. 43-46 
med tillägg av två strofer. 

AD: ULMA 347: 52, s. 39. Södermanland. Uppteck-
nad av Gustaf Ericsson under tiden 1860-1890. 
11 strofer. 

AE: ULMA 347: 57, s. 212. Södermanland. Uppteck-
nad av Gustaf Ericsson under tiden 1860-1890. 3 
strofer. Möjligen del av samma text som AF 
nedan. 

AF: ULMA 347: 57, s. 212. Södermanland. Uppteck-
nad av Gustaf Ericsson under tiden 1860-1'890. 2 
strofer. Möjligen del av samma text som AE 
ovan. 

AG: DAL 773. Kinds hd, Västergötland. Upptecknad 
av E. E. Andersson 1885. 21 strofer. Återgår på 
skillingtrycket under F ovan. 

AH: ULMA 303:578, s. 12-13. Hållnäs sn, Uppland. 
Upptecknad av Bengt Hesselman 1898. 6 strofer 
(str. 1 och 2 hopskrivna). 

Al: Museet i Halmstad, L. Adlerkulls vissaml., vid 
nr 94. Halland. Upptecknad av Lars Adlerkull 
under 1910- eller 1920-talet. 15 strofer. Den som 
nr 94 nedskrivna mel. med all sannolikhet sekun-
där. 

AJ: DAG IFGH 1990, s. 1-5. Efter Malin Kullberg, 
Fjärås sn, Halland (f. troligen på 1860-talet i 
Fjärås). Upptecknad av Johan Bengtsson 1928. 
24 strofer. 

AK: DAG VFF 1473, s. 2. Efter änkan Helena An-
dersson, Bro sn, Bohuslän (f. ca 1845 i Bro). 
Upptecknad av Olga Ringqvist 1927. Prosaberät-
telse med 3 versrader. 

AL: LUF 3450, s. 31. Efter Anders Andersson, Röd-
dinge sn, Skåne (f. 1865 i Ramsåsa sn, Skåne). 
Upptecknad av Nils Bengtsson 1932. Prosaberät-
telse med stroffragment. 

AM: ULMA 1723:6, s. 1-2. Efter Leander Aldenius, 
Skänninge, Östergötland (f. 1866 i Ale-Skövde 
sn, Västergötland). Han hade lärt visan av sin 
mor (f. i Ale-Skövde) som i hans barndom sjungit 
den »de långa vinterkvällarna, då hon spann på 
spinnrocken». Upptecknad av Harry Aldenius 
1928. 5 strofer. 

AN: ULMA 2251: 1, s. 31. Efter f. d. kolaren Gustav 
Ekberg, ålderdomshemmet, Undenäs sn, Väster-
götland (f. i Undenäs). Upptecknad av C. M. 
Bergstrand 1929. Prosareferat med 2 strofer. 

AO: DAG IFGH 2428, s. 13-14. Efter Emma Anders-
son, Hedefors, Lerums sn, Västergötland (f. 
1851 i Lerum). Upptecknad av Helmer Olsson 
1931. Prosareferat med 4 strofer. 

AP: Efter småbrukarhustrun Inga Nilsson, Kilen, 
Horreds sn, Västergötland (f. 1854 i Istorps sn, 
Västergötland, d. 1948). APa: DAG IFGH 3318, 
s. 42-43. Upptecknad av Ingrid Settergren 1934. 
Prosareferat med 4 strofer. APb: DAG IFGH 
4833, s. 31. Upptecknad av Helmer Olsson 1943. 
Prosareferat med 1 str. 

AQ: DAG IFGH 3474, s. 13. Efter Oskar Pettersson, 
ålderdomshemmet, Lilla Edet, Fuxerna sn, Väs-
tergötland (f. 1854 i Västerlanda sn, Bohuslän). 
Upptecknad av C. M. Bergstrand 1934. 9 rader. 

AR: DAG IFGH 4127, s. 3-4. Efter Sofia Kristoffer-
son, N. Kyrketorps sn, Västergötland (f. 1846 i 
N. Kyrketorp). Upptecknad av Nils Sjöholm 
1938. Prosaberättelse med 4 strofer. 

AS: DAG IFGH 4435, s. 8-9. Efter Per Johan Jo-
hansson, Tuns sn, Västergötland (f. 1856 i Tun). 
Upptecknad av Nils Sjöholm 1940. Prosaberät-
telse med 1 strof. 

AT: DAG IFGH 5291, s. 10-11. Efter Anton Hjalmar 
Olsson, Herrön, Klövedals sn, Bohuslän (f. 1882 
i Grinna, Herrön). Han hade som barn hört sin 
mor sjunga visan: »[...] di sjongde den då di 
vagga». Upptecknad av Johan Pettersson 1945. 
21 rader; ingen strofindelning, delvis prosa. 

AU: Familjetradition från Åboland. AUa: SLS 367, s. 
255-257. Efter Alma Andersson, Gyttja, Nagu sn 
(f. 1862). Upptecknad av Greta Dahlström 1924, 
Melodi samt 10 strofer. Tryckt som FSF V: 1 nr 
7. AUb: SVA BA 70. Efter kapten Selim Anders-
son, Gyttja (f. 1883 i Hitis sn), som hade visan 
efter sin mor Alma Andersson. Inspelad av U. P. 
Olrog 1964. Prosaberättelse och melodi samt 1 
strof. 
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20 

NÄCKEN BORTFÖR JUNGFRUN 
TSB A 48 

A 
DgF IV, s. 813. Efter den nu förkomna Uppsalahandskriften »Samlingar af Visor, tom II, No. 60» från 1780-talet 
(Jonsson I, s. 310-311). 

1 Näcken han satt uppå en sten, 
— Vaker upp, mina redeliga drängar! —
så skapar han kött uppå sina ben. 
— Ty hon har sofvit tiden för länge. 

2 Näcken han gångar åt körkegård, 
med gullgalon på hatten å utslagit hår. 

3 Näcken han gångar i kyrkan in, 
det rann upp en ros på jungfrunes kind. 

4 Näcken han gångar åt kyrkan fram, 
med kronor och kransar uppå sin arm. 

5 Presten, som för altare sang: 
»Be Gud bevara er för den främmande man!» 

6 »Jag är väl intet så främmande man, 
jag är konungens son af Engeland.» 

7 »Är ni konungens son af Engeland, 
hvad var för en rumpa, som efter eder slang?» 

8 »Det var väl ingen rumpa, fast eder tyckes så: 
det var mitt utstofferad' förgyllande hår.» 

9 När gudstjensten var sluten, och folket gingo hem, 
men jungfrun stod qvara och talte med sin vän: 

10 »Viljen I veta, hvad jag är för en man, 
så är jag konungens son af Engeland.» 

11 Första taget de körde för sann, 
så körde de neder til sjöe-strand. 

12 »Kära ni Håfast, ni kören intet så hårdt! 
mina fålar äro starka, men vägen är lång» 

13 Andra taget de körde då, 
så körde de neder i böljan blå. 

14 »Kära ni Håfast, kören intet omkull! 
min töm är af silke, min sela är af gull.» 

15 Hästar och släda de komma väl till land, 
— Vaker upp, mina redeliga drängar! —
men jungfrun hon somnar i näckens famn. 
— Ty hon har sofvit tiden för länge. 

Anmärkning 

Omkvädena återgivna endast i str. I. 

B 
KB Vs 2:3, s. 317-318. Avskrift gjord av L. F. Rääf efter »en af ett fruntimmer, under 1790-talet, uti Östergötland 
gjord samling af folkvisor» (Jonsson I, s. 313-314). 

1 Det bodde en herreman i östra fik 
han - - - döttrar som ej vill gifta sig 
— med den äran 

2 Den ena var för dejelig, den andra var för gran 
den tredje har förlofvat att aldrig taga man. 

3 Det spordes ikring städer, det spordes ikring land 
det spordes till näcken i sjögestrand. 

4 Den näcken han kläder af sig den leda sjögehamn 
så kläder han sig till en vacker herreman. 

5 Den näcken han reser sig till herremannens gård 
der ute står jungfrun och kammar sitt hår 

6 Å lyster sköna jungfrun min käraste bli 
för jag har båd silfver och gull uti skrin. 
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7 Så gerna jag det ville men jag det intet kan 
för jag har förlofvat att aldrig taga man. 

8 Å lyster sköna jungfun åt kyrkan fara 
och sjelfver så vill jag den kusken vara. 

9 Å väl lyster mig åt kyrkan fara 
men ingen annan får den kusken vara. 

10 Den jungfrun satte sig i vagnen up 
den näcken han satte sig så vackert bredvid 

11 Den näcken han körde sig den vägen fram 
på honom så undra både qvinna och man. 

12 Å kära ni min herre ni kören ej så vast 
tömmen är af silke hon är ej af bast. 

13 Jag passar ej på silke jag passar ej på bast 
men likväl så körer jag lika raskt. 

14 Den näcken han körde sig på stockholms bro 
där störfe han jungfrun i den stridaste flod 

15 Å kära ni min herre ni hjelpen mig i land 
å er vill jag gifva mitt röda gullband. 

16 Jag passar ej på ert röda gullband 
men aldrig så hjelper jag dig mer i land 

17 Å kära ni min herre ni hjelpen mig ur nöd 
för er vill jag gifva min gullkrona röd. 

18 Jag passar ej på eder gullkrona röd 
men aldrig så hjelper jag er ur nöd. 

19 Hemma gråter fader, å hemma gråter mor 
å hemma gråter syster, men mäst lilla bror 

20 Å gråta hvem som gråta kan 
men aldrig så hjelper jag dig mer i land 
— med den äran 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i sfr. 1, 16, 20. 
1:2 före ej står ett överstruket ord, möjligen ej 

c 
Ca: Skillingtryck från 1700-talet (= DgFT 39:1; se Jonsson I, s. 617). Cb-j: Skillingtryck 1799, 1800, 1802, 1808, 
1819, 1820, 1836, 1836, 1839 (= DgFT 39:2-10; se Jonsson I, s. 617-618). 

2 Den ena war så däijelig, den andra war så gran, 
den tredje hon förlofwade at aldrig taga någon man, 

3 En Herre kom resande till Sköna Jungfruns Gård, 
Skön Jungfrun för honom ute månde stå, 

4 Jungfrun hon spasserade i Kammaren sin, 
Christ gifwe Christ gifwe den Herren wore min, 

5 Jungfrun hon spasserade med Herren uti wagn, 
Hans Hästar de stodo som Lejon uppå Land, 

6 Kära min Herre j körer icke fast, 
ty er tömmar är af silke och icke utaf bast, 

7 Den Herren han körde öfwer backa, han körde 
öfwer spång, 

han körde Sköna Jungfrun för den sista gång, 

8 Ack! kära min Herre I släppen mig på land, 
ty eder wil jag gifwa mitt guldröda band, 

1 Det bodde en Herre på Österwalla he, 
han hade tre Döttrar och granna woro de, 
— med all äro. 

Ca 
9 Ditt guldröda band det passar jag ej på, 

men aldrig så skal du ur wagnen min gå, 

10 Kära min Herre j hielpen mig på Ö, 
ty eder så will jag gifwa min Guldkrona rö, 

11 Din guldkrona röd den passar jag ej på, 
men aldrig så skal du ur wagnen min gå, 

12 Å hemma gråter Fader, å hemma gråter Mor, 
hemma gråter Syster och så min lilla bror, 

13 Ja, hemma må de gråta, ja gråta hwem som will, 
men nu så är du inne, nu hörer du mig till, 
— med all äro. 

Anmärkning 

Tr. har ej radindelning. Omkvädet återgivet i alla stro-
fer. 
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C b—j 
Avvikelser från Ca i Cb-.J 

Omkvädet: äro: ära efgij 
1:1 	he: hed hi 
2:2 förlofwade: lofwade j; någon saknas e-j 
3:1 	resande: resandes b-d 
3:2 Skön: Sköna efgi 
4:1 	spasserade: spatserade j 
4:2 	Christ gifwe Christ: Trulls gifwe, Trulls efgi 
5:1 	hon saknas h; spasserade: spatserade j 
6:2 	ty saknas i 
7:1 Den Herren saknas j; backa: backar h, backe 

ij; det andra han körde saknas h 

7:2 	Sköna: skön j; för: allt för j; den saknas i 
10:2 så saknas efgij; rö: röd ghi 
12:1 Å/å: Och efgi 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i alla strofer. 
Cb-d: 

3:2 	ute tr. uta 
Cf: 

9:1 
	

ej tr. e 

D 
KB Vs 2:3, s. 347-350. Efter en piga från Kinda hd, Östergötland. Upptecknad av August von Hartmansdorff i 
december 1810 (text) och C. V. Westerling vid ungefär samma tid (mel.) (Jonsson I, s. 345). 
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1 Der bodde en Grefve uppå Vårt Land, 
- Mig tyckes det är tungt - 
Han hade tre döttrar och fagra voro de 
- Mig tyckes det är tungt till att lefva. 

2 Den ena hon ville så gerna vara grann 
Hon ville ej ha man på detta land 

3 Necken han reste öfver böljorna blå 
Så reser han till Grefvens gård 

4 När som han kom till grefvens gård 
Ute står Jungfrun och kammar Gult hår 

5 Och stån 1 här och kammen gult hår 
Mig tyckes att der passar en Guldkrona på 

6 Necken han talte till Grefven i chor 
1 ska hålla bröllopp och det skall vara fort 

7 Fem och Femtio Tusende män 
Men sjelfver vill jag vara min köre-Sven 

8 Bruden hon satte sig i röda Guld Vagn 
Och Necken fattar tömmarna i sin hand. 

9 Necken han körde kyrkowägen fram 
Så rödaste elden under vagnen brann 
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10 Kären I min Herre I kören ej så fast 
Min töm han är af Silke, och icke utaf bast 

11 Jungfrun hon geck sig till Kyrkogård 
Med röda Guldkrona och Utslagit hår 

12 Brudparet geck sig åt kyrkan in 
Der bleknade så mången rödblommand kind 

13 Brudparet geck sig åt Kyrkan fram 
Der blekna så mången Högboren man. 

14 Hvad var detta för en hurtig man 
Som spasserade så hastigt kyrkogolfvet fram 

15 Jag är hemma uppå Öster-Land 
Hållfastr är mitt rätta namn. 

16 Presten höll messa och Ottesång 
Den lede fule hunden han led stort tvång 

17 När messan var gjord och all ting var slut 
Så gick brudparet ur kyrkan ut 

18 Bruden hon satte sig i rödan Guld Vagn 
Och Necken fattade tömmarna i sin hand 

19 Necken han körde sig öfver en ström 
Hästarna stupa och kasta Guld Söm 

20 Necken han körde sig öfver en [---1 
Hästarna stupa och kasta Gulds[...] 

21 Necken han körde i böljorna [---] 
Med röda Guld kronan och uts[...) [---] 

22 Hemma gråter moder och hemm[...] [---] 
De gråta sin dotter, som ligger i s[...] 

23 Hemma gråter Syster och hemma gråter bror 
De gråta sin Syster, som ligger i stora flod 

24 Hemma få de gråta, och gråta hvem som vill 
— Mig tyckes det är tungt — 
Men nu är Du här inne, nu hörer Du mig till 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 2, mellanomkvädet 
även i str. 14, markerade i övriga strofer. 

1:1 	Vårt ms ev. Väst 
10:1 Kären ms ev. Kören 
20-22 textförlust, ett stycke av ms bortrivet 

E 
Efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, Östergötland (f. 1772 i Nykils sn, Östergötland, d. 1818 i Slaka; 
Jonsson I, s. 386-391). Ea: GA 89 [:I1]. Text troligen upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1810-1813. Eb: 

KB Vs 2:1, s. 208-211. Text upptecknad av L. F. Rääf hösten 1813 eller år 1814. Ec: KB Vs 126:4, s. 76. 
Upptecknad av C. P. Grevilli hösten 1813 eller år 1814. 

Ea 
1 Necken han kläder af sin stygga sjöa-hamn, 

Så kläder han sig till en Herreman. 
— Med den äran. 

2 Necken rider sig till Grefvens gård, 
Och ute står Jungfrun och kammar gult hår. 

3 »Och lyster sköna Jungfrun åt kyrkan fara, 
»Sjelf så vill jag köresven vara? 

4 Och väl lyster mig åt kyrkan fara, 
Lyster det dig att min köresven vara. 

5 Och Hållfast han körde den Kyrkovägen fram, 
Så bergen de remna, och jorden skalf. 

6 Hållfast, och Hållfast, du kör ej så fast; 
Mina tömmar ä' af silke och inte af bast. 

7 »Inte vånnar jag hvaraf tömmen är gjord, 
»Men ändå så skall jag köra dig fort. 

8 Och när som de kommo till kyrkan fram, 
Så lyfte han Jungfrun ur förgyllande karm. 

9 Och Necken han gångar sig i kyrkan in, 
Så mången man då bleknade om kind. 

10 Och Konungen han vände sig på rödan gullstol: 
Hvar'frå är du kommen, Riddare god? 

11 »Och jag är kommen från fremmande land: 
»Hållfast, Hållfast, det är mitt namn.» 

12 Men när som Prästen välsignelsen las, 
Så springer Necken ur kyrkan med hast. 

13 När mässan var sjungen och folket for hem, 
Stod Jungfrun qvar med sin Fästeman än. 

14 Han lyfte skön Jungfrun i förgyllande karm, 
Så körde han sig den vägen allt fram. 
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15 Och när som de kommo der midt uppå bro, 
Så stapplade hästen på rödan gullsko. 

16 Och hästen han stappla' på rödan gullsöm, 
Så körde han Jungfrun midt uti ström. 

17 Och Hållfast, Hållfast, du hjelp mig i land! 
Och dig skall jag gifva mitt röda gullband. 

18 »Ditt röda gullband det kan jag väl få; 
»Men aldrig skall du på Guds gröna jord gå.» 

19 Och Hållfast, Hållfast, hjelp mig ur nöd! 
Och dig vill jag gifva min gullkrona röd. 

20 »Din gullkrona röd' den kan jag väl få; 
»Men aldrig skall du på Guds gröna jord gå.» 

SMB 20 

21 Och hemma gråter Fader och hemma gråter Mor, 
Och hemma gråter Syster och hemma gråter Bror. 

22 »Och gråta så mycket de gråta må; 
»Men aldrig skall du på Guds gröna jord gå.» 
— Med den äran. 

Titel: Necken. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 
18:1 	Ditt tr. Dit 

Eb 
1 Necken han klädde af sig stygge-sjöa blå 

Han klädde sig till en Herreman 
— Med den äran 

2 Necken han rider till Grefvens gård 
Och ute står sköna Jungfrun och kammar gult hår 

3 Lyster skön Jungfrun åt kyrkan fara 
Så vill jag hennes köresven vara 

4 Och väl lyster mig åt kyrkan fara 
Om ni lyster min köre-sven vara. 

5 Och Hållfast han körde sig kyrkevägen fram 
Och bergena remnade och jorden skalf 

6 Hållfast! du Hållfast! hvi kör du mig så fort? 
För tömmen är af silke och inte röda bast 

7 Och intet vånder jag hvaraf tömmen är gjorder. 
Likvisst kör jag lika fort 

8 När som de kom till kyrkan fram 
Så lyfte han jungfrun ur förgyllande vagn 

9 Och Necken han går sig i kyrkan in 
Så mången menniska bleknade då kind 

10 Och konungen vänder sig på rödan gullstol 
Men hvar är du kommen ifrån du hjelte så stor? 

11 Och jag är kommen från främmande land 
Hållfast Hållfast är mitt rätta namn 

12 När Mässan var sungen och folket for hem 
Så stånder sköna Jungfrun och talar vid sin vän 

13 Och necken han lyfter sköna Jungfrun i förgyllande 
vagn 

Och necken han fatter tömmen i sin hand 

14 Necken han körde sig vägen hem 
Så mången menniska bleknade kind 

15 Och när som de kommo der midt oppå bro 
Så staplade Hästen på röda gullsko 

16 När som de kommo alt midt uppå ström 
Så staplade hästen på röda gullsöm 

17 I Hållfast i Hållfast i hjelpen mig i land 
för eder vill jag gifva mitt röda gullband 

18 Ert röda gullband det kan jag väl få 
Men aldrig skön Jungfrun på gröna jorden går 

19 I Hållfast i Hållfast i hjelpen mig ur nöd 
Å eder vill jag gifva min gullkrona röd 

20 Er gullkrona röd den kan jag väl få 
men aldrig skön Jungfrun på gröna jorden går 

21 Och hemma gråter fader och hemma gråter mor 
och hemma gråter Syster och hemma gråter bror 

22 Och hemma gråter min käre fästeman 
och han aldrig förglömma kan 

23 De gråta så mycket de gråta vill 
Men aldrig kommer du dem mera till 
— Med den äran 

Titel: Neck-Wisa. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 23, 
markerat i övriga strofer (utom str. 17). 
2:2 före gult står sitt överstruket 

16:2 	hästen ordets senare del otydligt, bläckplump 
22:2 raden ändrad med annat bläck, dock av Rääf 

själv, från lydelsen och mig aldrig han glömma 
kan 
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Ec 
4  

J 	 i) I J '1 

hand. Och 
	

Necken han 	klddde af sin stygga sjö-a 

8 t 	P 	P 	 
Hon klådde 	sig till en herre 	man 

9 

	1 
— med den öron. 

1 Och Necken han klädde af sin stygga sjöa hand. 
Han klädde sig till en herre man 
— med den äran. 

F 
Efter pigan Brita -dotter, Linköping, Östergötland. Upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1811 (Jonsson 1, 
s. 394-395). Fa: KB Vs 2:3, s. 91 a-91 b. Utskrift sannolikt gjord av D. S. Wallman. Fb: KB Vs 2:3, s. 1-2. 
Renskrift gjord av J. H. Wallman. Fc: KB Vs 2:3, s. 147-148. Utskrift gjord av okänd hand. 

Fa 
1 Der bodde en Grefwe vid Hellewid 

Han hade tre döttrar å rara woro de 
— För sin ära 

2 Den ena var så nätt Den andra war så gran 
Den tredje wille slätt Icke hafwa man 

3 Han sporde kring rike Han sporde kring land 
Han sporde till necken Vid Hellewidestrand 

4 Necken han rider till Hellewidestrand 
Han kläder sig till en Hofman så gran 

5 Necken han rider till Hellewide gård 
Ute står Jungfrun ock kammar sitt hår 

6 Å Jungfrun hon gångar sig i kammaren in 
Christ gifve den Herren han wore min 

7 Lyster sköna Jungfrun åt kyrkan fara 
Sjelfver will jag köra Sjelfwer will jag kusken wara 

8 Å Necken han körde till kyrkogård 
Så att de räddes båd stora å små. 

9 Å Jungfrun hon gångar sig i kyrkan in 
Med röda gullkronan på blekande kind 

10 Å när som prästen välsignelsen sa 
Den Herren han sprang sig ur kyrkan med hast 

11 Å Prästen han rådde den Jungfrun för sann 
Wakten eder för den fremmande man 

12 Det är väl icke någon främmande man 
Den Herren rider hem långt söder uppå malm 

13 Å Jungfrun hon satte sig i vagnen ned 
Necken han satte sig henne bredeved 

14 Hwar hafwen i edra vänner å fränder 
Min fader å moder ä böljan blå 
Mina wänner å fränder ä stickor å strå 

15 Den Herren han fattar i tömen försann 
Så körde han till så hela jorden hon skalf 

16 Den necken han körde till mölnaredam 
Han körde så hela jorden hon skalf 

17 Necken tog Jungfrun i hvitgula locken 
Christ gifve jag hade en fulltrogen vän 
Som förde mig hem till min fader igen 
— För sin ära 

Titel: Neck Wisa. 
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Anmärkning 	 9:1 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 2. • 13:2  
Str. 2 och 3 skrivna som fyrradingar. 	 15:1  

Fbc 

SMB 20 

före Å Jungfrun står Jungfrun Hon överstruket 
bredeved ms ev. bredwed 
tömen ms ev. tömmen 

Avvikelser från Fa i Fbc 

	

1:1 	Hellewid: Hellewis c 

	

1:2 	å: och c; de: di b 

	

5:2 	ock: å b 

	

6:1 	Å: Och c 
6:2 Herren: herrn b, Herre c 

	

7:1 	sköna: kära c 
8:1 Å saknas 

	

8:2 	båd: bå'; å: och c 

	

9:1 	Å: och c; sig saknas 
9:2 röda saknas; gullkronan: Guldkronan c 

	

10:1 	Å: och c 
10:2 Herren: Herrn b, Herre c 

	

11:1 	Å: och c; Jungfrun: Jungfru c 

	

11:2 	eder: er b, är c 

12:2 Herren: Herrn b, Herre c 
13:1 	Å: Och c 
13:2 	bredeved: bred'ved b, bredevid c 
14:1 	hafwen i: hafver ni c; å: och 
14:2 	å: och; ä: i c 
14:3 	å fränder: och fränder c; ä: är c; å strå: och 

strå c 
15:1 Herren: Herrn b, Herre c; tömen: tömmen 
15:2 	skalf: skjalf c 

Anmärkning 

Omkvädet samt str. 2 och 3 utskrivna som i Fa. 
Fc: 
15:2 	skjalf sannolikt ändrat från skjälf 

G 
GA 89 [i] (text), KB Vs 126:4, s. 37 (mel.). Uppland. Troligen efter soldatänkan Hedda Berg f. Söderholm, 
Biskopskulla sn (f. 1764 i Järlåsa sn, Uppland, d. 1843 i Biskopskulla; Jonsson I, s. 429-436). Upptecknad av A. 
A. Afzelius (text) och C. A. P. Braun (mel.) på 1810-talet. 
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1 Necken han gångar på snöhvitan sand; 
— Vaker upp alla redlige drängar! —
Så skapar han sig till en väldiger man. 
— De unga hafva sofvit tiden allt för länge.  

2 Och Necken han gångar sig till skräddaregård, 
Der låter han göra sig den klädningen blå. 

3 Så gångar han sig allt upp under ö, 
Der dansar så mången utvalder mö. 
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Melodianmärkning 

T. 14-15 har ursprungligen skrivits 

°; 
T. 14 har sedan 

överstrukits och ändrats till 

Ha 

Det bod-de en Grefve 	vid Elf — vobo — lid 

• 

d d JS  
Långsamt 

C 	 • 
• 

0:N 

SMB 20 

4 Necken han träder i dansen in, 
De Jungfruer rodna och blekna på kind. 

5 Och Necken han drager det röda gullband, 
Det faller så väl uti Jungfruens hand. 

6 »Och hör du, skön Jungfru, hvad jag säga må: 
Om söndag sku' vi mötas, allt uppå kyrkogård.» 

7 Och Jungfrun hon skulle till kyrkan fara, 
Och Hållfast han skulle hennes köresven vara. 

8 Tömmar af silke och selen af gull; 
»Kära du Hållfast, du kör int' omkull!» 

9 Jungfrun hon åker till kyrkan fram, 
Och der möter hon sin fästeman. 

10 Necken han rider till kyrkan fram, 
Han häktar sitt betsel på kyrkokam. 

11 Necken han gångar i kyrkan in; 
Och rådlös är Jungfrun för fästeman sin. 

12 Prästen han framför altaret står: 
»Hvad är för en man, på gången der står?» 

13 Hvar är du födder och hvar är du buren? 
Eller hvar hafver du dina kläder väl skuren? 

14 »1 hafvet, der är jag båd' födder och buren, 
Och der hafver jag mina hofkläder skuren.» 

15 Och folket gick ut och skyndade hem, 
Och bruden hon stod qvar med Brudgummen än. 

16 Och hvar har du Fader och hvar har du Moder? 
Och hvar har du vänner och hvar har du fränder? 

17 »Min Fader och Moder ä' böljorna blå; 
Mina vänner och fränder ä' stickor och strå.» 

18 Och det är så svårt uti hafvet att bo; 
Der äro så många, som öfver oss ro. 

19 Ja, det är så svårt uti hafvet att vara; 
Der äro så många som öfver oss fara. 

20 Necken tog Jungfrun i fager gulan lock, 
Så band han henne vid sin sadelaknapp. 

21 Och Jungfrun hon ropa' så sorgeligt rop, 
Det hördes så vida till Konungens gård. 

22 De sökte den Jungfrun allt öfver bro, 
Der funno de hennes gullspända skor. 

23 De sökte den Jungfrun allt upp efter fors, 
— Vaker upp alla redlige drängar! —
Der funno de hennes liflösa kropp. 
— De unga hafva sofvit tiden allt för länge. 

Titel: Necken. 

(efter n. 4 står ett överstruket c2). Med denna ändring 
överensstämmer antalet noter med omkvädestexten. 
Då ingen ändring gjorts i den ursprungliga sluttakten 
är taktindelningen i slutet av mel. oklar; här dock 
återgiven enligt det ändrade ms. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer. 

H 
Tradition från Västergötland. Ha: GA 11. Hbc: Skillingtryck 1833, 1834 (= DgFT 39: 11-12; se Jonsson 1, s. 618). 
Hd: KB Vs 126:6, s. 70-71. Textrenskrift gjord av A. A. Afzelius för den planerade andra upplagan av GA. 

(3) 
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Ji 	d' k 	k itit 411' 
Han ho - de tre dbttror och ro - ro 	voro 	de 

YIP 	 
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— Med den 

il 	 a 
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öron. 
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0:N 

	1 

1 Det bodde en Grefve vid Elfvabo-lid, 
Han hade tre Döttrar och rara voro de. 
— Med den äran 

2 Den Första var så dägelig, den Andra var så grann, 
Den Tredje had' förlofvat att aldrig taga man. 

3 Det spordes öfver vatten, det spordes öfver land, 

Det spordes till Necken i Elfvabostrand. 

4 Och Necken han simmar sig till sjö-hvitan strand, 
Der kläder han sig till en vacker Herreman. 

5 Den Herren kom farande till Östervalla gård, 

Och ute stod Jungfrun och kammade gult hår. 

6 »Och ståndar sköna fröken här och kammar sitt 
hår? 

»Mig lyster att sjelf sätta gullkronan på. 

7 Och fröken hon gångar sig i Stensalen in: 
»Christ gifve! den Herren han måtte blifva min! 

8 Och Necken han gångar sig i Stensalen in, 
Han önskar i sitt hjerta den Jungfrun vara sin. 

9 Och lyster sköna fröken till kyrkan fara; 
Men sjelf så ville jag kusken vara. 

0 Han körde öfver vatten, han körde öfver spång, 
Han körde den Jungfrun för den sista gång. 

1 »Och kära min Herre! J kören ej så fast; 

»Mina tömmar äro af silke, de äro ej af bast. 

2 Han körde öfver berg, öfver dalar och land, 
Han körde så långt uti Elfvabo-strand. 

13 »Och kära min Herre! J fören mig till land, 
»Och Eder vill jag gifva mitt rödaste gullband. 

14 Ditt röda gullband jag passar inte på; 

Och aldrig skall Du ur vagnen min gå. 

15 »Och kära min Herre! J hjelpen mig på ö, 
»Och Eder vill jag gifva min Gullkrona röd. 

16 Din Gullkrona röd jag passar inte på; 
Och aldrig skall du på den gröna jord gå. 

17 »Och hemma gråter Fader och hemma gråter Mor, 
»Och hemma gråta Systrar och så min lilla Bror. 

18 Hemma må de gråta och gråta hvem som vill; 
Men nu så är Du inne, nu hör Du Necken till. 

19 Hemma låt dem gråta och gråta hvad de må; 
Men aldrig skall du mera det gröna landet nå. 
— Med den äran 

Titel: Grefvens döttrar vid Elfvabo-lid. 

Textanmärkning 

Afzelius' ingress: Efter flere jemförda uppteckningar 
och tryckta Exemplar. Bland de många förändringar, 
som af denna gamla Folkvisa förekomma, äro de föl-
jande allmännast: Det bodde en Grefv e på S ö-
dervallahed — och — Det bodde en Bonde på 
Öster v al lahe d. — Den här anförda Traditionen från 
Westergötland, är troligen den äldsta. 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 
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Hb-d 
Avvikelser från Ha i Hb—d 

	

1:2 	de: di d 

	

2:2 	had': hade c; taga: ta sig d 

	

5:1 	Östervalla: Osterwalla c 

	

5:2 	Jungfrun: skön jungfrun d; gult: gull c 

	

6:1 	fröken: jungfrun d 
6:2 på: uppå d 

	

7:1 	fröken: jungfrun d 

	

8:2 	vara: blifva d 

	

9:1 	fara: nu att fara d 

	

12:2 	uti: ned i d 

	

14:1 	röda: rödaste d 
14:2 Och: Men d 

16:2 	aldrig: aldrig mer d; jord: jorden d 
17:2 	gråta: gråter bc; så min lilla: hemma gråter d 

Anmärkning 

Nbc: 
Omkvädet återgivet endast i str. 1, markerat i övriga 
strofer. 
Hd: 
Titel som i Ha. Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet 
i alla strofer. 
5:2 före stod står der överstruket; skön tillskrivet 

över raden 

1 
ULMA 22266, s. 126-128. Efter prästgårdspigan Anna Cajsa Isacsdotter, Locknevi sn, Östergötland (f. 1797 i 
Gamleby sn, Småland). Upptecknad av L. Chr. Wiede 1819 (Jonsson 1, s. 522-523). 

1 Det bodde en Herre i Östervalla Led. 
Han hade tre döttrar och rara voro de 
— Med den äran 

2 Den första var fager den andra var grann. 
Den tredje ville hafva en Herre till man 

3 Det spordes öfver Rike; det spordes öfver Land. 
Det spordes till Necken i Wallhvita strand. 

4 Till henne friar fattig; till henne friar rik. 
Till henne friar så mången hvar man lik. 

5 Och Necken han spänner up förgyllande vagn. 
Så reser han sig åt Grefgården fram. 

6 Och ute står fröken med Gulkrusadt hår. 
Mig tyckes skulle passa Gullkrona uppå. 

7 Och Fröken hon springer både ut och in 
Gud gifve att denna Herren vore min. 

8 Och Näcken han går sig för Grefven in. 
Och höre du Grefve får jag bli mågen din 

9 Grefven besvarade beskedligen Ja. 
Min yngsta dotter den skall du få ta. 

10 Och necken han spänner up förgyllande vagn. 
Så reser han sedan åt Kyrkavägen fram 

11 På dem undrar gammal på dem undrar ung. 
På dem undrar fattig på dem undrar rik. 

12 Så reste de sig genom bergen så trång. 
Jag tror det var Jungfrun sista gång 

13 Så reste de öfver den Bredaste bro. 
Så stjelper han henne i Djupaste flod. 

14 Och kära du min herre 1 hjelpen mig i Land 
för dig will jag gifva mitt rödaste gullband. 

15 Det röda Gullband jag ej passar på 
Men aldrig skall du på Landet mera gå. 

16 Kära du min herre 1 hjelpen mig ur nöd. 
För dig vill jag gifva min gullkrona röd. 

17 Din gullkrona röd jag ej passar på. 
Men aldrig skall du på Landet mera gå. 

18 Och hemma gråter fader och hemma gråter mor. 
Och hemma gråter syster så väl som lilla bror. 

19 Lätt dem gråta och gråta hvad de vill. 
Men aldrig skall du mera höra dem till. 
— Med den äran 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
5:1 	förgyllande ms ev. forgyllande 
6:2 Gullkrona ms Gullkona 
7:2 gifve ändrat från gifvi 

16:1 	ur nöd står ovanför överstruket i Land 
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Och 
	

necken han gångar sig till 
	

Elfvo - bo- strand 

T. 3, n. 5-7: esse  dess2  c2  Div.-samt. 

T. 3, n. ks 7 [I B] 

II Div.-samt. 

SMB 20 

J 
Efter bonddottern Eva Lotta Andersdotter (f. 1802 i Säby sn, Småland) eller pigan Eva Persdotter (f. 1796 i 
Säby), båda boende i Källås, Säby (Ling, s. 35; Jonsson 1, s. 520-524). Upptecknad av L. Chr. Wiede. Ja: ULMA 
22266, s. 31-32. Text upptecknad 1820. En renskrift av str. 1 finns i KVHAA Wiede Kämpavisor, opag. Jb: 
KVHAA Wiede ks 7 [I A]. Upptecknad på 1840-talet. Ytterligare tre utskrifter finns: KVHAA ks 7 [I B], 
KVHAA Wiede hs 7 [I] och KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. 

Ja 
1 Näcken han gångar sig till Elfvabostrand. 

Der kläder han sig till en rasker Herreman. 
- med den äran. 

2 Och Necken han gångar sig till sköna Jungfruns 
gård. 

Der ute står skön Jungfrun och kammar gult hår 

3 Skön Jungfrun hon går sig åt kammaren in. 
Christ gifve att denna herren vore min 

4 Och lyster sköna Jungfrun sig till kyrkan fara 
Och sjelfver så vill jag kusken vara. 

5 Han körde öfver bäckar, han körde öfver berg 
Han körde öfver gator han körde öfver torg. 

6 Och hören I min Herre, hvi kören I så hårdt 
Mina tömmar är' af silke och icke utaf bast. 

7 Ja frest dina tömmar är af jern el/er stål. 
Likväl så körer jag min Jungfru lika hårdt 

8 Och --- 

9 Och hemma gråter fader, och hemma gråter mor 
Och hemma gråter syster och så min yngsta bror 

10 Och lätt dem gråta och gråta hur de vill 
Men aldrig skall du mera höra dem till; 
- med den äran. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer (även str. 8). 
6:1 kören ms koren 

Jb 

  

r ppr 1
,
r ° 

    

h h t' 

    

:11 

    

 

r)  

  

    

Der 	klti — der han sig till en rasker herre — man 

  

5 

  

    

	1 

  

•t i  

 

   

   

    

— Med den ö — ron. 

1 Och necken han gångar sig till Elfvabostrand 
Der kläder han sig till en rasker herreman 
- Med den äran. 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

T. 1, n. 6: e2  Div.-saml. 
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fru Malin 

II 	I JS 441  j5 	 11  --40- 
ståndar ute 	och borstar hvitgult hår 

SMB 20 

Textanmärkning 

Utskriften i ks 7 [IB]: 

1:2 Der saknas 

K 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 36-36 B. Västergötland. Möjligen upptecknad av prästmannen Daniel Danelius, 
troligen vid 1830-talets mitt (Jonsson I, s. 567-568). 

1 Det bodde en Konung vid Söderwalla hed 
Han hade tre döttrar och rara woro de 
— Med den äran. 

2 Den ena war så däglig, den andra war så grann 
Den tredje hon förlofva' att aldrig ta man 

3 Det spordes öfver riken det spordes öfver land 
Det spordes ock till Necken i Elfvatro strand 

4 Och Necken han gångar sig åt Konungens gård 
Der ute för honom den sköna Jungfrun står 

5 Och jungfrun hon gångar sig åt kammaren in 
Hon önskade den Herren så hjertligt wara sin 

6 Och Necken han gångar sig åt kammaren in 
Lyster sköna Jungfrun sig till Kyrkan så fin 

7 Och jungfrun hon stiger i wagnen med den man 
Och hästarne de stånda såsom lejon på land 

8 Han körde öfver backar han körde öfver spång 
Han körde den jungfrun allt för den sista gång 

9 Han körde öfver backar, han körde öfver damm, 
Sen körde han den jungfrun till Elfvatro strand. 

10 Ack kära min herreman, I kören ej så raskt 
Min tömmar är' af silke men inte utaf bast 

11 Ack kära min herreman, I kören ej omkull 
Min tömmar är' af silke, min selar är' af guld 

12 Ack kära min herreman, I hjelpen mig hem 
Jag Eder vill gifva min hästar och min wagn 

13 Han körde uti elfven så hvita böljan slog 
Han körde den jungfrun så att hon nära dog 

14 Ack hemma gråter Fader och hemma gråter mor 
Och hemma gråter Syster och hemma gråter bror 

15 Ack få de inte gråta, ja gråte hvem som vill 
För nu så är du inne och mig så hör du till. 
— Med den äran. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
1:1 	en tillskrivet i efterhand 
2:1 ena ms en 

L 
KB Vs 3:3 nr 145. Småland. Upptecknad av G. 0. HyltU-Cavallius 1839. Textrenskrift och mel.-utskrift gjorda 
av denne (Jonsson I, s. 531). Texten tryckt i DgF IV, s. 813-814. 

J 	n' • JY 

— Grön ör en lind 	ö 
	

linden 	leker 
	

öfver 
	

löf. 

ÅS 	 

da korn der en 
	

bejlore 
	

uti 
	

fru Malins gard 
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J 	 fl 	1 

   

- men de Romare 
	

de 	villom 
	vi 
	vinna. 

1 Fru Malin står ute och borstar sitt hår 
— grön är en lind, och linden leker öfver löf. —
så kom der en Bejlare på fru Malins gård 
— men de Romare viljom vi vinna. 

2 Och fruen hon kammar och borstar sitt hår 
Så kom der en Bejlare på fru Malins gård. 

3 Och ståndar fruen ute och kammar hvitgult hår, 
der passade att sätta en gullkrona på. 

4 Och fruen hon sprang sig i kammaren in 
Christ gifve den Herren han ville blifva min. 

5 Och Bejlaren han gick sig i kammaren in 
Och hvar är sköna fruen som önskar bli min. 

6 Fru Malin hon samlade sitt folk öfver bord 
Sen satte hon sig uppå den sörjande stol. 

7 Och sörjer du före guldsadel och grå häst 
eller sörjer du för att jag hafver dig trofast? 

8 Och intet sörjer Jag för guldsadel och grå häst 
Och inte sörjer [jag] för du mig har trofäst. 

9 Eller sörjer du för att jag är icke rik 
eller sörjer du för att jag dig är icke lik? 

10 Nej inte sörjer jag, för du är nog rik 
Och inte sörjer jag förty du är mig visst lik. 

11 Men jag sörjer mest för den bredaste bro 
derunder så hvila mina syskon sju 

12 Sörj icke du för den bredaste bro 
Vi skall bygga den broen så bred och så lång. 

13 Vi skall bygga den broen så bred och så lång 
att 4 och 20 hästar gå öfver på en gång. 

14 Och när som de kommo i Rosende-lund 
der lekte små foglar med Guld-rosor uti mund. 

15 Och när som de kommo på den bredaste bro 
då snafvade hästen på 4 gullsko. 

16 Der snafvade hästen på 4 gullsko 
der kom då den fruen i saltaste flod. 

17 Och käre ni min Herre! ni hjelp mig på land 
för eder vill jag gifva de röda Bullband. 

18 Och käre ni min Herre ni hjelpen mig på ö 
för eder vill jag gifva min gullkrona röd. 

19 Och intet passar jag på din Gullkrona röd 
— grön är en lind, och linden leker öfver löf. —
men aldrig så hjelper jag dig uppå ö 
— men de Romare viljom vi vinna. 

Titel: Necken Bejlare. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat och delvis otydligt. Klav, taktartsbe-
teckning och taktindelning saknas. 
System 2, n. 7 (e l): Otydlig, troligen ändrad från d i . 

Vid noten står bokstaven e. 
System 3, n. 12-13 (d' d l ): Otydliga, troligen ändrade 

från c' c' . Vid resp. noter står d med bokstäver. 
Textunderlägg saknas till n. 13; här återgivet enligt 
textuppteckningen. 

Textanmärkning . 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 19. 
Mellanomkvädet: löf i mel.-strofen möjligen ändrat 

från ö; str. 19 har ö 
Slutomkvädet: men i den strukna str. 1 tillskrivet i 

marginalen 
1:1-2 strukna i ms (för att ersättas med den något 

avvikande mel.-strofen?) 
13:1 det kursiverade utfyllt av George Stephens 

M 
KVHAA Wiede ks 7 [II]. Efter pigan Lovisa i Gyllinge, Ö. Husby sn, Östergötland (Ling, s. 39-40). Upptecknad 
av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare fyra utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 7 [II], KVHAA Wiede Div.-
saml. II, opag., KVHAA Wiede Kämpavisor, opag. och MM Wiede nr 7. 
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Det 	bodde en herre 	på Osterwalla 	b 

241 



SMB 20 

4 

h 	b 

 

, 

 

66 

   

     

     

     

      

Han ha - de tre dött rar och 

5 
3 

granna voro 	de 

J 	 NI -.. i 
— Med all 
	

d _ ra 

1 Det bodde en herre på Östervalla ö, 
Han hade tre döttrar och granna voro de. 
— Med all ära. 

2 Den ena var så dejelig, den andra var så grann, 
Den tredje har förlofvat att aldrig taga man. 

3 Det spordes öfver vatten, det spordes öfver land, 
Det spordes till Necken i Elfvabo-strand. 

4 Och Necken han gångar sig på Elfvabo-strand, 
Så kläder han sig till en rasker herreman. 

5 Och Necken kom farande till Östervalla gård, 
Och ute står skön jungfru och kammar gult hår. 

6 Och jungfrun hon gångar sig i stensalen in 
Gud gifve den Herren han måtte blifva min 

7 Och lyster sköna jungfrun åt kyrkan fara 
Och sjelfver så ville jag den kusken vara 

8 Och kära Ni, min Herre, ni kören ej så fast 
Mina tömmar är åf silke och inte utåf bast 

9 Och kära Ni, min Herre, Ni fören mig ur vagn 
Och Eder vill jag gifva mitt rödaste gullband. 

10 Ditt röda gullband jag passar inte på 
Men aldrig skall du utur vagnen min gå. 

11 Och kära Ni, min Herre Ni varen mig ett stöd 
Och Eder vill jag gifva min gullkrona så röd 

12 Din röda gullkrona jag passar inte på 
Men aldrig skall du utur vagnen min gå 

13 Och hemma gråter fader, och hemma gråter mor 
Och hemma gråter syster, och hemma gråter bror 

14 Och hemma få di gråta, så mycke som di kan, 
Men nu så är du gifter, nu hafver du fått man. 

15 De oko öfver vatten, de oko öfver land 
De oko fram till Elfvabo-strand. 

16 De oko öfver vatten, de oko öfver spång. 
Men nu så åker jungfrun allt för den sista gång 
— Med all ära. 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

bodde en herre På 

T. 1, n. 6: g2  Div.-saml. 
T. 3, n. 1-4: ess2  ess2  c2  ess2  MM 

T. 5: j J 7 1 Div.-saml., Kämpavisor 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

	

16:2 	så ms (så) 

Övriga utskrifter: 

1 Div.-saml. och Kämpavisor omfattar texten endast 
str. I. 
5:1-2 saknas, 6:1-2 i stället skrivna två gånger MM 

	

7:1 	sköna: skön hs 
8:2 tömmar: tömmor hs 

14:1 få: får hs, MM; mycke: mycket hs 
16:2 så saknas hs, MM 

T. /: 	 13 hl' r  MM 
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N 
KVHAA Wiede ks 7 [III]. Motstridande orts- och meddelaruppgifter: dels »Lisa i Reseberga», Häradshammars 
sn, dels Appuna sn, Östergötland (jfr Ling, s. 101). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare en 
utskrift finns i KVHAA Wiede Kämpavisor, opag. 

Det bodde en herre på Österwalla 	ö 

4 

 

r 	 

 

• d 

  

Han hade 
	

tre döttrar och granna woro 
	

de 

5 

	1 

- Med all 	ö - ron 

TEXT 

Texten överensstämmer med M ovan utom i följande 
detaljer: 
Omkvädet: ära: äran 
3:2 före Elfvabostrand står Elfvabo och över en 

lucka mellan dessa ord står. Necken i 
5:2 jungfru: jungfrun 
6:1 	stensalen: stenstugan 

10:1 	gullband: guldband 
11:2 
	

så saknas 
14:1 som saknas 
15:2 fram: (äfven) fram 

Anmärkning 

Texten i Kämpavisor omfattar endast str. 1. 

0 
Efter mamsell Eva Helena Norberg, Gunnarstorp, Norrbyås sn, Närke (f. 1788 i Säterbo sn, Södermanland). Tre 
utskrifter gjorda av N. G. Djurklou tidigast 1860. Vid Ob står: »efter M" Eva Helena Norbergs uppteckning», vid 
Oc: »Upptecknad i Norrbyås utan melodie». Oa: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I b:1, Folkvisor, 
s. 99-100. Ob: Ib., Antiqvariska anteckningar om Nerike. 2. Folkvisor, s. 85-87. Oc: Ib., Folkvisor. A. Äldre 
folkvisor, s. 105-106. 

Oa 
1 Det bodde en herre på Östervalla hed 

Han hade tre döttrar och rara voro de 
— Med all ära. 

2 Den första var så dägelig, den andra var så grann 
Den tredje hon förlofvade att aldrig taga man 

3 Det kom en herre resande på sköna jungfruns gård 
Och ute för honom sjelf sköna jungfrun står 

4 Och jungfrun hon gångar i kammaren in 
Ack gifve! Ack gifve den herren vore min 

5 Och herren han stiger i kammaren fram 
Säg lyster sköna jungfrun att åka i min karm 

6 Och jungfrun hon stiger i förgyllande karm 
Och hästarne de stodo såsom lejon uppå land 

7 De foro ej på vägar, de for ej genom grind, 
Då började skön jungfrun bli ängslig i sitt sinn 

8 De foro öfver stockar, de foro öfver sten, 
Skön jungfrun hon börjar att ångra sig alliren 
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9 Käraste min herre I släppen mig ur wagn 
Eder vill jag gifva mitt röda guldband 

10 Edert röda guldband det passar jag ej på 
Men aldrig skall Du utur vagnen min gå 

11 Hemma gråter fader och hemma gråter mor 
Och hemma gråter syster och så min lille bror 

12 Ja hemma må de gråta, ja gråta hvem som vill 
Men nu är du i vagnen nu hörer du mig till 

13 Och när som de kommo fram till den herrens gård 
Då såg hon med stor ängslan hvad man hon råkat 

på.  

14 Hade hon ej försvurit att gifta sig för sann 
Så hade hon visst aldrig fått den Onde till man 
— Med all ära. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 14. 
Omkvädet: ära str. 14 äran 
3:2 honom ändrat, troligen från henne 

13:2 hvad ms hvd 

Obc 
Avvikelser från Oa i Obc 

	

1:2 	rara: fagra 

	

2:1 	första: äldsta b, ena c 

	

3:1 	Det: Så; kom: kom der c; resande: resandes b, 
saknas c; sköna jungfruns: Österwalla c 

	

4:1 	gångar: spatserar b, gångar sig c 

	

5:1 	han stiger: kommer stigandes b; i kammaren: 
till sköna jungfrun c 

5:2 Säg: Och; karm: vagn 
6:1 karm: wagn 
6:2 såsom: som 

	

7:1 	de for ej: och icke c 
7:2 Då började skön jungfrun bli: Och sköna jung-

frun blifver så 
8:2 Skön: Och sköna; hon saknas; att saknas c 

	

9:1 	Käraste: Och kära; I: ni b 
9:2 Eder: Och eder 

	

10:1 	Edert: Ditt 

10:2 utur vagnen min gå: komma hem till din faders 
gård c; min: mer b 

11:1 Hemma: Och hemma b 
11:2 	gråter: gråta c; syster: systrar; lille: lilla c 
13:1 	som saknas b; fram saknas c; den herrens: 

denna herrens b, Herremannens c 
13:2 	hon med stor ängslan: visst sköna jungfrun; 

råkat på: månde få c 
14:1 Hade: Men om c 
14:2 	aldrig fått: sluppit få c; den Onde: Hin Onde 

sjelf 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 14. 
Oc: 
7:1 och ändrat från de 

14:2 Så ändrat från Hon 

P 
Efter skräddarhustrun Anna Cathrina Öberg f. Grandin, Strängnäs, Södermanland (f. 1785 i Vintrosa sn, Närke, 
d. 1859 i Strängnäs; Jonsson I, s. 580-584). Upptecknad av Emil Öberg på 1850-talet. Pa: KVHAA Dybeck, Folk-
lore V, s. 83. Pb: MAB Folkmelodier, bl. 111. Insänd till Mus. Akad. 1881. Pc: NM Folkminnessaml., 
Folkmusik, kapsel 1. Text insänd till Nord. museet 1880. 

Pa 
-0- 

•	 

Det 
	

bod - de en bonde 
	

Pd 
	

bster— valla 	hed, 
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Han hade trenne dättrar och fagra voro de, 

5 

J 	A 	 1 

— "Med den 

 

öron 

 

1 Det bodde en bonde på Östervalla hed, 
Han hade trenne döttrar och fagra voro de, 
— »Med den äran.» 

Melodianmärkning 

Ms har genom en felskrivning fått tre fasta b-tecken; 
mel. här återgiven i g-moll (,bfr Pb, som är noterad i 
moll). 

Pb 
MELODI 	 4 Han åkte öfver broar, han åkte öfver spång, 

Han skjutsade den jungfrun allt för den sista gång 
Avvikelser från Pa i Pb 	

5 Och kära ni, min herre, ni åken inte fast! — 
Me!. noterad i e-moll, begynnelseton: e2  (nedan trans- 	Min sele är af silfver och tömmarne af bast. 
ponerad till g-moll). 

T.1, n.5: dP 

	 6 Och hemma gråter fader och hemma gråter mor 
Och hemma gråta systrar och så min lilla bror 

7 Och hemma må de gråta, ja gråta hur de vill, bon- 
Men nu så är du gifter och mig så hör du till 

T. 2 	 r 	7  p
i i 	

8 Och hemma må de gråta, ja gråta hur de kan, 
Men nu så är du gifter och Näcken är din man 

Öster- valla hed 	Hon 	
— »Med den äran.» 

T. 3-4: 
Titel: Neckens brud. 

hade trenne dött - rar och fagra voro de -"Med den 

1 Det bodde en bonde på Östervalla hed 
Han hade trenne döttrar och fagra voro de 
— »Med den äran.» 

2 Den ena var så däjelig, den andra var så grann, 
Den tredje utlofvade att aldrig taga man 

3 Så kom det en herre der åkandes fram, 
Han frågade skön jungfrun, om hon vill hafva man 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Mellan str. 3 och 4 står följande prosareferat: (Hur 

det nu var, så lyckades denne främling besegra den 
unga jungfruns motvilja för mankönet och vinna hen-
nes kärlek, så att hon steg upp i hans vagn och lät 
honom bortföra sig.) 

Avvikelser från Pb i Pc 

Texten omfattar str. 3-6, 8. 
3:1 	det: der; der saknas; åkandes: spatserandes 
4:1 åkte: körde (båda gångerna) 
4:2 	allt saknas; den sista: aldra sista 
5:1 	åken: kören 

Anmärkning 

Str. 3 (textens förstastrof) kallas v. 2, i övrigt saknas 
strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

Pc 
5:2 
	

Min sele: Nej betslet 
6:2 	gråta systrar: gråter syster 
8:1 hur de: hvem som 
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Mellan str. 3 och 4 står följande prosareferat: Hur 
det var, så lyckades denne främling besegra jungfruns  

motvilja mot männer, så att hon satte sig upp i hans 
vagn, hvarefter 

Q 
ULMA J. A. Lundells saml., Carlheim-Gyllenskiöld, Visor ock melodier (nr 14). Efter den gamle stalldrängen på 
Viredaholm Johan Brodd, Vireda sn, Småland (f. i Åby sn, Östergötland; han hade vistats på flera orter, bl. a. 
som järnvägsarbetare i Värmland). Upptecknad av Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld 1878-1879. Tryckt i SvLm 
VII: 7, 1892, nr 14. 

 

4 

J 	 

    

Ntic - ken han gån-gar sig till hör -re - gdr - den 

 

from, 

e 

r 	 
dör 	skapa-de han sig 	till en ddj-lig hör-re - man, 

9 

J 	J 	 1 
— Med den d - ran. 

1 Näcken han gångar sig till härregården fram, 
där skapade han sig till en däjlig härreman, 
— Med den äran. 

2 Näcken han talte till de unga härrar så: 
Till hänne skall jag fria ock hänne skall jag få, 

3 Näcken han satte sig allt uppå en stock, 
där skapade han sig en förgyllande rock — 

4 Näcken han satte sig allt uppå en sten, 
ock skapte sig stöflar ock drog på sina ben — 

5 Näcken han satte sig uti det gröna gräs, 
där skapade han sig både byxer ock väst, 

6 Näcken han gångar sig allt utpå en kull 
där skapte han sig betsel ock sadel utaf gull. 
— Med den äran. 

Melodianmärkning 

Den underlagda textstrofen saknar bindestreck i ms; 
här återgiven enligt tr:s avstavning. 
T. 4, n. 2: Ändrad från fl . 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Näcken, härr-, hänne, där genomgående ändrat från 
Necken, herr-, henne, Der. 

R 
NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 4. Efter »hushållerskan» Johanna Falk, f. 1809 i Harplinge sn, Halland, 
d. 1898 i Helsingborg. Upptecknad av Selma Colliander ca 1890 (jfr Colliander, Några folkvisor från Halland, 
1916, s. 140-143). 
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Der bodde en grefve vid Östa 	ga led, 
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II 	 41 4- 4 d 4  r 11 4 

rara voro de hade tre 	döttrar och Han 

S M B 20 

	 • 
- Med den öron. 

1 Der bodde en grefve vid Östagaled, 
Han hade tre döttrar och rara voro de, 
— Med den äran. 

2 Den ena var så dägelig, den andra var så grann, 
Den tredje hon ville visst aldrig hafva man, 

3 Men necken, som kläder sig i många slags djur, 
Han klädde sig till en herre så fager och så fin. 

4 Jungfrun hon skulle till kyrkan gå, 
Hästar spändes före och necken körde å'. 

5 Och necken han körde uppför backar och för berg, 
Så jorden hon runga' och bergen de skalr. 

6 Ack, kära Ni min herre, Ni körer ej så fort; 
Tömmen är af silke, han är ej utaf bast. 

7 Necken han körde åt kyrkovägen fram, 
På honom undra' qvinna, på honom undra' man.  

8 Necken han körde till elfvabro, 
Der välter han jungfrun i elfvevaflod. 

9 »Ack, kära Ni min herre, Ni hjelper mig i land, 
För Eder vill jag gifva mitt röda gullband. 

10 Ack, kära Ni min herre, Ni hjelper mig af nöd, 
För Eder vill jag gifva min gullkrona röd. 

11 Men mig tycks väl undra hvad Ni är för en man, 
Antingen är Ni necken, eller är Ni sjelfve Skam.» 

12 Tvi och tvi vare dig, för du nämde mitt namn, 
Annars skulle du aldrig kommit mer i land, 
— Med den äran. 

Titel: Necken. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. I, 2, 12. 

s 
NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 115. V. Ahlstads sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1882 (jfr 
Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 54-59). 

1 Der bodde en herreman vid Östra-ve le, 
han hade tre döttrar, och vackra voro de. 
— Mig till äran 

2 Den ena var så dägelig, den andra var så grann, 
den tredja hon sade: »Jag vill ej halva man.» 

3 Men in kom der en herre så dägelig och grann, 
han önskade, han vore hennes käre fästeman. 

4 Jungfrun gick i kammaren, hon kammade sitt hår, 
efter gångar herren med guldkrona på. 

5 »Ack lyster sköna jungfrun ta till kyrkan i dag, 
men kusken, som körer, det skall vara jag!» 

6 Så satte han henne i förgyllande vagn, 
han körde med henne så långt utåt land. 

7 »Ack hören I min herre, hvi kören I så fort, 
ty mina små kinder är af fina silket gjord!» 

8 »Om dina små kinder var af stål eller jern, 
så aldrig skall du komma till ditt jordiska land.» 

9 Han körde öfver backar, han körde öfver led, 
så körde han med henne öfver elfven så bred. 

10 Der stodo två jungfrur vid hvitan strand i gråt, 
de hörde hur hon sväfvad' under böljan den blå. 

11 »Ja, hemma gråter fader och hemma gråter mor 
och hemma gråter syster och så min lille bror.» 
— Mig till äran 

Titel: Jungfrun och hafstrollet. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 11. 
2:2 	tredja troligen ändrat från tredje 
3:2 käre troligen ändrat från kära; före fästeman 

står ett överstruket ord 
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T 
ULMA 111:64. Efter bonden Anders Johan Svensson (/Svensson i Vassagården»), Broddetorps sn, Västergöt-
land (f. 1850 i Hornborga sn, Västergötland, d. 1906). Upptecknad av Hj. Alner 1901. 

1 Det bodde en grefve på Axevalla he, 
Han hade tre döttrar och rara voro de, 
— med den äran. 

2 Den ena var så däjelig, den andra var så grann, 
den tredje förlofvade att aldrig taga man 

3 Det spordes öfver rike, det spordes öfver land, 
det spordes till Necken vid Älfvanbostrand 

4 Och Necken han gångar sig från sjöarnes stran 
och kläder sig allt såsom en liner herreman 

5 Och Necken han gångar sig till rike grefvens gård 
där ståndade skön jungfrun och kammade sitt hår 

6 Och ståndar här skön jungfrun och kammar sitt hår 
där vill jag själf sätta guldkronan uppå 

7 Och Necken han gångar sig till riddarsalen in 
för nu så vankas båd öl och brännevin 

8 Och jungfrun hon gångar sig åt kammaren sin 
och önskade själf så uti sitt sinn 

9 
ack om denna herreman ändå vore min 

10 »Och lyster skön jungfrun till kyrkan åk i dag? 
Ja, kusken om hon ville det skulle blifva jag» 

11 Han svängde på den blackige, han svängde på den 
grå. 

Den blackige hade han guldsadelen uppå 

12 När han körde till kyrkan fram, 
för honom så buga sig hvarenda kristen man 

13 Och Necken han gångar sig i kyrkan in 
där tittar han sig så rundan ikring 

14 Och presten han predikade och skriftade så: 
att folket skulle akta sig för den herreman, där står 

15 Och Necken han gångar sig ur kyrkan ut 
och tager så med sig sin unga, vackra fru 

16 Han körde öfver backar, han körde öfver berg, 
och unga frun hon bleknade allt från sin färg. 

17 »Och hören I min herre man, hvi kören i så hvasst, 
min tömma är af silke, men inte utaf bast. » 

18 Och Necken han körde till sjöare strand 
där kasta han henne så langt ifrån land. 

19 »Och hören I min herre man I hjälpe mig i land. 
Eder vill jag gifva mitt röda gullband» 

20 »Det röda gullbandet det kunde jag väl få 
men aldrig skall du mera på torra landet gå» 
— med den äran. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

	

1:1 	he förtydligat he(d) 

	

4:1 	stran förtydligat stran(d) 
5:2 ståndade ändrat från ståndar 
6:2 där ändrat från det 
7-9 efter 9:2 är infogad följande »korrigering►  av 

str. 7-9: (Bör kanske vara: 
7 Och Necken han gångar sig till riddarsalen in 

och jungfrun hon gångar sig till kammaren 
sin 

8 Ack, om denna herreman ändå vore min 
så önskade skön jungfrun allt uti sitt sinn) 

	

13:2 	tittar ändrat från tittade 

	

18:2 	kasta ms kasta(de) 

U 
ULMA 2832:1, s. 75-76. Efter Per Erik Persson, Heds sn, Västmanland (f. 1855, uppvuxen i V. Skedvi sn, 
Västmanland). Upptecknad av Ellen Lagergren 1930. 
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V 	r 	Illf.72 
 

i- 

1 Det bodde en herre på Sanvallahe, 
han hade tre döttrar, och stolta voro de, 
och stolta voro de. 

2 Den första var så däjelig, den andra var så grann, 
den tredje had försvurit sig att aldrig ta nå'n man 
att aldrig ta nå'n man. 

3 När frestar'n det fick höra, då seglade han dit, 
han tog den sköna jungfrun i vagnarna till sig 
i vagnarna till sig. 

2. 

4 Han skjutsa över bäckar, han skjutsa över spång, 
han skjutsa sköna jungfrun allt för den sista gång 
allt för den sista gång. 

Textanmärkning 

1:1 	Sanvallahe ändrat från Sanvallahed 

J 

v 
Ortstradition från Malungs sn, Dalarna. Va: SVA 408:4. Text ur visbok som tillhört hemmansägaren Vickes 
Johan Persson, Grimsåker (f. 1881 i Malung, d. 1966). Avskrift gjord av Karl Sporr 1955. Vb: SVA 408:6, s. 
57-59. Text upptecknad i Malung av Karl Sporr 1955. Vc: SVA BA 882. Efter Åker Erland Jonsson, Grimsåker 
(f. 1902 i Jägra, Malung); han hade visan efter Finn Erik Persson, Jägra (f. 1873) men hade även hört Vickes 
Johan sjunga den. Inspelad av Märta Ramsten 1970. 

Va 
1 Uti ett slott där bodde en adelsman så rik, 

han hade tre döttrar och granna voro de. 
— »med all äran». 

2 Den första var så däjelig, den andra var så grann, 
den tredje bedyrade att aldrig taga man 

3 En dag så kom en herre på sköna jungfruns gård, 
hon uppå den herren så innerligen såg 

4 Och herren han spatsera i jungfruns kammar in. 
»Krist give, Krist give den herren vore min.» 

5 Och jungfrun hon spatserar med herren uti vagn, 
hans hästar dom stodo som lejon uppå land 

6 De körde över stockar, de körde över spång, 
han körde sköna jungfrun allt för den sista gång. 

7 Men kära du min herre, du kör väl inte fast. 
— Nej, tömmar e av silke å inte utav bast» 

8 Men kära du min herre du släpper mig ur vagn, 
för dig vill jag giva mitt röda gullband. 

9 Kära du min herre, du släpper mig på ön, 
för dig vill jag giva min gullkrona röd 

10 Din gullkrona röder, hon äger jag ändå, 
och aldrig skall du ur vagnen min gå. 

11 Men hemma gråter fader och hemma gråter mor, 
och hemma gråter syster och så min lilla bror 

12 Ja, låt dem nu få gråta, så mång som gråta vill, 
nu e du i ditt öde och hörer nu mig till 
— »med all äran». 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 12. 
4:1 jungfruns ms jungfrun 
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Ruboto 
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ett slott dör 	bod-de 	en a-dels-man så 	rik, 
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a 

 

han 	ha — de tre dött-rar d 	gran-na vo-ro 	de. 

9 

	1 
— Med all 
	

ö — ran. 

i ‘) 5  
4 - - 4 

T. 9, n. 1: Otydlig; på fiolen knäpps takten 

TEXT 

Avvikelser från Va i Vc 

SMB 20 

Vb 
Avvikelser från Va i Vb 	 Anmärkning 

5:1 	spatserar: spatsera 
	 Omkvädet utskrivet i alla strofer (i str. 2 ändrat från 

7:2 	e: ä; å: och 
	

med den äran). 
10:2 	aldrig: aldrig så 

	
1:2 	under tre står trenne 

12:2 	e: är 

	

Anmärkning 	 3:2 	herren: herreman 
4:1 Och herren han spatsera: Den herreman spat-

serade 

	

4:2 	Krist give, Krist: Gud give, Gud 
5:1 Den herreman spatserade med jungfrun uti 

T. 6 i str. 2-11. 	 vagn 
5:2 dom: dem 

T. 6, n. 2-3: Intoneras i en del strofer något för högt. 	6:1 	De/de: Han/han 
7:1 Men kära: Å käre 
7:2 tömmar e: tömmarna är 

	

9:1 	Kära: Å käre 

	

9:2 	dig: de 

	

10:1 	hon: den 
10:2 och aldrig: å aldrig mer så; gå: få gå 
11:1-2 och : å genomgående 

	

11:2 	min lilla: den lille 

	

12:2 	i saknas; och: å; nu saknas 

Omfattar 12 strofer. Intonationen är delvis osäker; 
sångaren knäpper mel. på fiol som stöd för rösten. 

Str. 8 saknas. 
1:2 	och: å 

Anmärkning 2:1 	första: ene 
3:1 En dag så kom en herre: Då kom där en herre- Omkvädet återges i alla strofer. 

man 	 9:2 min ändrat från påbörjat din 
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x 
IF 60 nr 18. Lappträsks sn, Nyland. Upptecknad av Th. Wegelius på 1880-talet. 

 

J 	It 	P r PP P 
2 

 

  

r 	.1 

  

  

Der 
Den 
Så 

bod = de en bon=de vid 	Hamburger ö 
ena 	var så 	dejelig, Den 	andra var se) grann, 
kom der en herre 	pd 	deras foders gård 

kon ha = de tre dött = ror så 	vackra vore 	de 
Den tredje 	försvor sig att aldrig 	taga 	man 
Hon glimmode, hon glimmade han glimmade som en sol 

	

- med all 
	

dra . 
III 	BI 
	

II 

Il 	II 	 IIII 

1 Der bodde en bonde vid Hamburger ö 
Han hade tre döttrar så vackra vore de 
— med all ära. 

2 Den ena var så dejelig, Den andra var så grann, 
Den tredje försvor sig att aldrig taga man 

3 Så kom der en herre på deras faders gård 
Han glimmade, han glimmade han glimmade som en 

sol 
— med all ära.  

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara C . 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, mar-
kerat i övriga strofer. 

Y 
Orts- och släkttradition från Snappertuna sn, Nyland. Ya: IF 32, s. 16. Text upptecknad av Widar Brenner 
1910-1913. Tryckt som variant BB till FSF V:1 nr 1 A. Yb: IF 32, s. 9. Text upptecknad av Widar Brenner 
1910-1913. Tryckt som variant V till FSF V:1 nr 1 A. Yc: IF 32, s. 19. Möjligen efter Klara Granroth (f. 1861) eller 
hennes mor Wilhelmina Holmström, Snappertuna. Text upptecknad av Widar Brenner 1910-1913. Tryckt som 
FSF V:1 nr 1 I. Yd: IF 100:1 (primäruppteckning av texten utom str. 1), SLS 422, s. 13 (mel. och fullständig text i 
renskrift). Efter lantarbetaränkan Alexandra Lag (f. 1855 i Snappertuna, Klara Granroths syster), som uppgav sig 
ha lärt visan av en flicka vid 1880-talets början. Upptecknad av V. E. V. Wessman 1934. Ye: IF 28 a, s. 6. Efter 
Klara Granroth, Bastö, Ingå sn, Nyland. Upptecknad av Otto Andersson 1924. Tryckt som FSF V:1 nr 1 f. Y.f.• 
SVA 479. Textuppskrift gjord av Helmi Brenner (f. 1891 i Snappertuna, Klara Granroths dotter). Insänd till 
Alfhild Forslin 1959. 

Ya 
1 Der bodde en herre vid Sordavalla ö 

	
2 Den ena var så dejelig, den andra så grann 

Han hade tre döttrar så fagra voro de 
	 Den tredje försvor sig att aldrig taga man. 

— Med all ära. 
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3 Det spordes uti riken ja det spordes uti land 
Att grefvens yngsta dotter skulle aldrig taga man. 

4 Det spordes uti byar ja det spordes ut på land 
Till sist kom det till Necken R[...]dam. 

5 Der körde en herre in på sköna jungfruns gård 
Han glimmade, han glimmade, han glimmade som 

en sol. 

6 Tömmar utaf silke och betsel utaf guld 
Och hästarna stod stampande som lejon uppå mull. 

7 Jungfrun hon gångar sig i salenom in 
Christ gifve, Christ gifve den herrn vore min. 

8 Herrn han gångar sig i salenom in 
Hvar är den sköna jungfrun som önskat sig vara 

min.  

9 Den jungfrun räcker herren sin snöhvita hand 
De bägge spatserade till vagnenom fram. 

10 Han körde den jungfrun förbi en kyrka fram 
På honom undras kvinnor, på henne undras man 
— Med all ära. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 10. 
1:1 
	

efter vid står (på); Sordavalla ändrat från Sor- 
davala 

4:2 mellan R och dam står frågetecken 
9:1 
	

herren ms (herren) 

Yb 
1 Necken han kläder sig i herrekläder grann 

Så körde han in uppå mangården fram. 

2 Lyster sköna jungfrun till kyrkan sätt 
Själf vill jag vara kusk och sitta framuppå. 

3 Kära min herre kör icke så hårt 
Fast tömmar är af silke det gör mig mycket svårt 

4 Och kära min herre släpp mig ur vagn 
Åt er vill jag gifva mitt röda gullband. 

5 Röda gullbandet det aktar jag ej på 
Men aldrig så skall du utur min vagn gå. 

6 Hemma gråter fader och hemma gråter mor 
Och hemma gråter syster också min lilla bror. 

7 Hemma må de gråta och gråta hvad de kan 
Men nu så ha vi kommit till Röda blod-dam. 

8 Kära nu min herre hjälp mig ur nöd 
Er vill jag gifva min gulkrona röd. 

9 Din gulkrona röd den aktar jag ej på 
Men aldrig skall du mera på Guds gröna jord gå. 

10 Den herrn han körde allt över en bro 
och hästarne de stapplade på rödan-gullsko. 

11 Den herren han körde om älven där fram 
och jorden hon dundrade och hällebergen small. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
10:2 rödan-gullsko ändrat från rödan gullsko 

Yc 
1 Det bodde en bonde på Sordavalla ö 

han hade tre döttrar så fagra voro de 
— med all ära. 

2 Den ena var så däjelig den andra var så grann 
den tredje hon svor att hon alldrig skull ta man. 

3 Det körde en herre på sköna jungfruns gård 
den herrn han glimmade han glimmade som ett gu 

4 Tömmarna var av silke och betslet var av guld 
och hästarna stod stampande likt lejonet på jord 

5 Den jungfrun hon gångar sig i salenom in 
Krist give, Krist give, att den herrn vore min. 

6 Den herrn han gångar i salenom in 
var är den sköna jungfrun som önskat sig vara min. 

7 Jungfrun hon räckte sin snövita hand 
och bägge så spatserade de i vagnarna in. 

8 Den herrn han körde allt över bro 
och hästarna de stapplade på rödan gullsko. 

9 Den herrn han körde om kyrkogården fram 
På henne vaktar kvinna, på honom vaktar man. 

10 Och kära ni min herre ni släppen mig av 
Den rödaste gullkronan den skolen 1 få. 

11 Den rödaste gullkronan den kan jag väl få 
Men aldrig mer så skall du på Guds gröna jord gå. 
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12 Hemma gråter fader och hemma gråter mor 
hemma gråter syster och hemma gråter bror. 

13 Hemma må de gråta båd stora och små 
men aldrig mer så skall du på Guds gröna jord gå. 

14 Den herrn han körde om älven där fram 
och jorden hon dundrade och hällebergen small. 
— med all ära. 

SMB 20 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 

Yd 

  

J 	 J 	 

 

4 

C 
	J 

 

    

      

Det bodd' en riker 
	

herraman 
	

på 	Uddevalla 	gård. 

9 

	11 
— med all 
	

ö 
	

ra, 

TEXT 

Avvikelser från Yc i Yd 

1:1-2 saknas i primäruppteckningen 

	

3:1 	körde: hörde 

	

4:1 	guld: gull 

	

4:2 	likt lejonet på: lik lejon uppå 

	

6:1 	gångar: gångar sig 
6:2 jungfrun: jungfru; önskat: önskar 
7:1 Jungfrun: Och jungfrun 
7:2 de saknas; vagnarna med streck över första a 

	

8:1 	bro: en bro 

	

9:1 	kyrkogården: kyrkogålen 
10:1 Och saknas; mig av: mej å 

	

10:2 	gullkronan: gullkrona  

12:1-2, 13:1 Hemma/hemma: Himma/himma 

	

12:2 	och: ja 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 2. 

	

3:1 	Det tillskrivet över raden 

	

7:1 	Och tillskrivet över raden 

Renskriften i SLS 422: 

Omkvädet utskrivet i str. 1-3, 14. 
1:1-2 Det bodd' en riker herraman på Uddevalla 

gård. 
Han hade tre döttrar, så fagra voro de 

	

3:2 	ett gull: en sol 

Ye 

e 	  
Det bodde en herre på Sordavalla ö 

	r 	 
han hade tre döttrar och fagra voro de 
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5 

- med 	öra. 

1 Det bodde en herre på Sordavalla ö 	 T. 4, n. 7-8: Skrivna med flaggor; här återgivna enligt 
han hade tre döttrar och fagra voro de 	 tr. 
- med ära. 

Textanmärkning 
Melodianmärkning 	 Omkvädet: ära ms ev. äro 
T. 2, n. 4: Över noten står ett kryss, som möjligen 

	
1:1 	herre ms oklart 

markerar att tonen intonerats något lägre än h'. 1 
	

1:2 fagra ändrat, troligen från rara 
tr. står h l . 

T. 4: Parentesen kring korstecknet ev. tillskriven sena- 
re. 1 tr. saknas parentesen. 

Yf 
1 Det bodde en herre allt uppå en ö 

Han hade tre döttrar så fagra voro de 
- Med all ära. 

2 Den ena var så dejelig, den andra var så grann, 
den tredje försvor sig att aldrig taga man 

3 Det spordes uti riken, ja det spordes uti land 
att grevens yngsta dotter skull' aldrig taga man. 

4 Det spordes uti byar, ja det spordes ut på land 
Till sist kom det till Näcken vid Rödablod-damm 

5 Näcken han klädde sig i herrekläder grann 
Så körde han in uppå mangården fram. 

6 Där körde en herre på sköna jungfruns gård 
Den herren han glimmade, han glimmade som en 

sol 
• 

7 Tömmar utav silke och betsel utav gull 
och hästarna stod stampande som lejon uppå mul 1. 

8 Den jungfrun hon gångar sig på golvet omkring: 
Krist give, Krist give den herrn vore min. 

9 Den herren han gångar i salenom in: 
Var är den sköna jungfrun som önskat vara min? 

10 Den jungfrun räcker herrn sin snövita hand 
och bägge spatserade till vagnenom fram. 

11 Lyster sköna jungfrun till kyrkan att gå 
själv vill jag vara kusk och sitta framuppå 

12 Den herrn han körde allt över en bro 
och hästarna de stapplade på rödan gullsko. 

13 Den herrn körde jungfrun förbi en kyrka fram 
På honom undras kvinna, på henne undras man. 

14 Den herrn han körde om älvenom fram 
och jorden hon dundrade och hällebergen sprang. 

15 Käre min herre kör icke så hårt 
fast tömmar är av silke det gör mig mycket svårt. 

16 Ack käre min herre släpp mig ur vagn 
åt er vill jag giva mitt röda gullband. 

17 Röda gullbandet det aktar jag ej på, 
men aldrig så skall du utur min vagn gå. 

18 Hemma gråter fader och hemma gråter mor 
och hemma gråter syster också min lilla bror. 

19 Hemma må de gråta och gråta vad de kan 
Men nu så ha vi kommit till Rödablod-damm. 

20 Käre min herre hjälp mig utur nöd 
Er vill jag giva min gullkrona röd. 

21 Din gullkrona röd den aktar jag ej på 
men aldrig skall du mer på Guds gröna jord gå. 
- Med all ära. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1-2. 
13:1 	en ms ev. den 
14:2 det första och ms ocj 
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Avvikelser från str. 1 i Za: 

T. 2, n. 1-3 i str. 3: 

SMB 20 

z 
Efter fabriksarbeterskan Hilma Ingberg f. Saxin, Billnäs bruk, Pojo sn, Nyland (f. 1886 i Korsuddarna, Bromarvs 
sn, Nyland). Za: SLS 529 nr 1. Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1933. Zb: SR Ma 57/11142:11:3. 
Inspelad av Matts Arnberg 1957. Återgiven på grammofonskiva (Den medeltida balladen, SR RELP 5003-5006). 

Za 

s e 
 f i k 	il- 	JI 

2 

r P 

  

J. 

 

 

P 

  

   

    

Det 	bodde 
	

en adelsman så 
	

rik och så skön. 

I 	y 

Han 

r p 
ägde tre döttrar, 

II 
så 

il 
4 

. 11 

fagra voro de, 

'1 

iy 	

 

s 	Yj 
-emed all löran. 

1 Det bodde en adelsman så rik och så skön. 
Han ägde tre döttrar, så fagra voro de, 
- emed all läran. 

2 Den ena är förlovad, den andra håller på, 
den tredje har edsvurit att aldrig taga man. 

3 Men näcken han kunde ju kläda sig så grann, 
så körde han fram, så att hällebergen klang. 

4 Och tömmar utav silke och betsel utav guld, 
och hästarna stå stampandes lik lejonet på jord. 

5 Han rider så fram till sköna jungfrun in, 
»Här giver jag dig ring, om du vill bliva min.» 

6 Skön jungfrun tager ringen, hon följer ungersven 
fram 

Så körde de fram så att hällebergen klang. 

7 »Kära min herre, kör icke så hårt, 
Jag måste avsked taga av min fader och min mor.» 

8 »Det kan väl icke hjälpas, det har du redan gjort, 
nu får du följa ungersven igenom skog och mo.» 

9 Men färden gick förfärad utöver brant och fall, 
hon ropte: »Kanhända jag ej mera leva skall. 

10 Nu vill jag mig påminna om eden jag har gjort, 
må Gud mig kan förlåta förrän jag graven ser. » 

11 Med ängslan hon nu vrider i sina djupa kval: 
»Hur skall jag kunna leva när jag så illa gjort? 

12 Mitt liv det skall väl ändas - jag tror - på denna 
färd, 

se hästarna de tändas uti en lysande härd.» 

13 »Det är mig ingen skillnad blott jag min brud har 
fått, 

jag svär du skall väl komma uti de mörka slott.» 
- emed all läran. 

Titel: Näcken och jungfrun. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 13. 

d 

Zb 
MELODI 

Avvikelser från Za i Zb 

Omfattar str. 3-4. Sjungs närmast i g-tonart, begyn-
nelseton: g (nedan transponerad och noterad i e-moll). 
M.M. j = ca 96. Mel. sjungs utan repriser. 
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T. 2, n. 1-3 i str. 4 

T. 3, n. 4-7 i str. 3 

T. 3, n. 4-7 i str. 4: 

T. 4-5i  J? 	J. 	J' J J' 	J II str. 3: 	 3 
höl -1e-ber-gen klong.-E - med oll d - ron. 

"s—t5r. 14: 	 1 .1 	ii 
le -jo-net på jord. - E - med all 	ö - ron. 

TEXT 

Avvikelser från Za i Zb 

Texten omfattar endast str. 3-4. 
Omkvädet: emed all äran 
3:1 Men saknas 
4:1 	Och saknas; och: å; guld: gull 
4:2 	och: å; stå: troligen står; lik: likt 

Anmärkning 

Omkvädet återges i båda stroferna. 

EJ AVTRYCKTA 
AA: Lofta sn, Småland. Upptecknad av Christian 

Stenhammar 1812. Renskrifter gjorda av J. H. 
Wallman (Jonsson I, s. 397-398). 12 strofer. 
AAa: KB Vs 2:3, s. 62-63. AAb: KB Vs 2:3, s. 
87. 

AB: KB Vs 126: 3, s. 121-122. Västergötland. Upp-
tecknad på 1810-talet (Jonsson I, s. 414). 11 
strofer. 

AC: KB Vs 2:3, s. 319-321. Ort och meddelare 
okända. Upptecknad på 1810-talet. 13 strofer. 

AD: KB S 163 (Drake) nr 25. Okänd proveniens 
(Jonsson I, s. 113 n. 50). Troligen upptecknad på 
1810-talet. Melodi med underlagd strof. 

AE: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 232-232 B. 
Ort och meddelare okända. 12 strofer. 

AF: UUB R 623: 2, s. 218-219. Efter torparhustrun 
Kajsa Stina Stenbom, Autsarve, Fole sn, Got-
land (f. 1812 i Lokrume sn, Gotland; Bjersby, s. 
236-237). Upptecknad av P. A. Säve vid 1800-
talets mitt. 13 strofer. Tryckt som Säve nr 176. 

AG: Hofberg, Nerikes gamla minnen, 1868, s. 250-
251. Lekebergslagen, Närke. Upptecknad av 
Herman Hofberg på 1860-talet. 13 strofer. 

AH: ULMA 347: 52, s. 47-48. Länna sn, Söderman-
land. Upptecknad av Gustaf Ericsson under ti-
den 1860-1889. 13 strofer. Tryckt i Bidrag till 
Södermanl:s äldre kult.hist. VII, 1889, s. 56-58. 

Al: NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 323-
327. Sandby sn, V. Göinge hd, Skåne. Uppteck- 

nad av Eva Wigström 1880 (jfr Wigström, Vand-
ringar i Skåne ock Bleking, s. 36-39). 15 strofer. 

AJ: DAL 104 (text, landsmålsalfabet), Teckningar 
och toner ur skånska allmogens lif, 1889, musik-
bil. nr  3 (mel.). Öremölla, Skivarps sn, Skåne. 
Upptecknad av Anders Malm 1881. Melodi samt 
11 strofer. Även texten tryckt i Teckningar och 
toner, s. 44-45 (ej landsmålsalfabet). 

AK: DAG IFGH 766, s. 35. Kola sn, Värmland. Upp-
tecknad av Edvard Olsson 1926. 6 strofer upp-
ställda som 3 fyrradiga strofer med trallrefräng. 

AL: DAG IFGH 2352, s. 83. Efter Sofia Eriksson, 
Yttre Bodane, Ånimskogs sn, Dalsland (f. 1859 i 
Ånimskog, d. 1941); hon hade lärt visan av sin 
mor Lena Stina Eriksdotter. Upptecknad av 
Hedvig LundM 1930. 3 strofer samt prosare-
ferat. 

AM: LUF 3123, s. 13. Bräkne-Hoby sn, Blekinge. 
Upptecknad av Elin Jeppsson 1931. 2 strofer. 

AN: ULMA 8163, s. 120-121. Efter f. d. bonden Per 
Eriksson, Fliken, Norbergs sn, Västmanland (f. 
1856 i Halvarsbenning, Norberg). Upptecknad 
av Ellen Lagergren 1934. 10 strofer samt prosa-
referat. 

AO: Efter bonden Fredrick Jonsson, Lyckgården, 
Flistads sn, Västergötland (f. 1852). Upptecknad 
av Nils Sjöholm 1939. Återgår sannolikt på GA 
89 [A] (G ovan). 5 strofer. AOa: DAG IFGH 
4250, s. 10-11. AOb: NM Folkminnessaml., 
Visor II, s. 395 (EU 13136). 
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AP: Turesson, Folkliga kristna sångtraditioner, 
1980, s. 70-71. Visnums-Kils sn, Värmland. 
Upptecknad av Gunnar Turesson på 1950-talet. 
11 strofer. 

AQ: SR 63/M/6207: 1: 1. Efter Hanna Lindgren, 
Umeå (f. 1902 i Norsjö sn, Västerbotten). Inspe-
lad av Matts Arnberg och Märta Ramsten 1963. 
Melodi samt 6 strofer. 

AR: Pellinge, Borgå lf, Nyland. ARa: IF Dep. Bra-
ges arkiv 12. Visbok som tillhört lotslärlingen 
Carl Johan Andersson Brandt, daterad 1860, s. 
66-67. 15 strofer. ARb: IF Dep. Brages arkiv 12. 
Visbok som tillhört Gustav Adolf Johansson, s. 
43-47. 15 strofer. — Båda texterna tryckta som 
variant AA till FSF V: 1 nr 1 A. 

AS: IF Rancken 3, 165 nr 173. Efter Robert Enholm, 
Skaftung, Sideby sn, Österbotten. Upptecknad 
av J. E. Wefvar (text) och J. Spolander (mel.) 
1875-1876. Melodi samt 13 strofer. Tryckt i 
Rancken, Några prof af folksång, 1878, s. 17-18 
och som FSF V: 1 nr 1 i och M. 

AT: IF Rancken 3, 165 nr 269. Efter Josef Lillsjö, 
Lappfjärds sn, Österbotten. Upptecknad av J. 
E. Wefvar 1875-1876. 13 strofer. Tryckt som 
FSF V: 1 nr 1 K. 

AU: Töjby, Korsnäs sn, Österbotten. Upptecknad av 
J. E. Wefvar 1875-1876. 13 strofer. AUa: IF 
111:81. A Ub: IF Rancken 3, 165 nr 311. Tryckt 
som FSF V: 1 nr 1 L. 

AV: SLS 1, s. 280-281. Österbotten. Upptecknad vid 
1880-talets början. 12 strofer. 

AX: SLS 127, s. 51-52. Efter Maria Elisabeth Hult-
holm, Petalax sn, Österbotten (f. i Korsnäs sn, 
Österbotten). Upptecknad av Isak Smeds 1881. 
11 strofer. Tryckt som FSF V: 1 nr 1 N. 

A Y: SLS 151, s. 33-35. Pellinge, Borgå lf, Nyland. 
Upptecknad av F. Vilhelm Englund 1878. 15 
strofer. Tryckt som variant CC til FSF V: 1 nr 
1 A. 

AZ: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 30 b. 
Helsinge sn, Nyland. Upptecknad sannolikt av 
Anna Wasenius (text) och Ernst Lagus (mel.) 
efter Anna Wasenius' föredrag 1885-1887. Me-
lodi samt 16 strofer. Även tryckt som FSF V: 1 
nr 1 h och H. 

BA: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 30a. 
Karis sn, Nyland. Texten möjligen upptecknad 
av J. E. Wefvar. Melodi samt 25 strofer. Även 
tryckt som FSF V: 1 nr 1 x och A. 

BB: SLS 8, s. 12-15. Efter Edla Tenlenius, Norrby, 
Snappertuna sn, Nyland. Upptecknad av Anna 

Bengelsdorff 1888. 19 strofer. Tryckt som FSF 
V: 1 nr 1 C. 

BC: SLS 213, s. 98. Efter »Fredrika-Moster» i Bul-
lers, Strömfors sn, Nyland. Upptecknad av A. 
0. Freudenthal under tiden 1860— ca 1900. 15 
strofer. Tryckt som FSF V: 1 nr 1 J. 

BD: SLS 82, s. 353-354. Efter bonden Gustaf Söder-
man, Rosala, Hitis sn, Åboland (f. 1807). Upp-
tecknad av J. E. Wefvar på 1880-talet. 15 stro-
fer. Tryckt som variant S till FSF V: 1 nr 1 A. 

BE: SLS 19, s. 29-31. Munsala sn, Österbotten. 
Upptecknad av M. Thors 1890. 13 strofer. 

BF: SLS 25, s. 29. Efter Hilma af Reeth, Korsholms 
sn, Österbotten. Upptecknad av Th. af Reeth 
1891. 10 strofer. Tryckt som FSF V: 1 nr 1 0. 

BG: SLS 35, s. 55-57. Larsmo sn, Österbotten. Upp-
tecknad av John Finnäs 1893. Skriven i 8 oregel-
bundna strofblock om vardera 3-6 rader. Tryckt 
som variant EE till FSF V: 1 nr 1 A. 

BH: SLS 927, h. I, s. 10. Vishäfte som tillhört Ina 
Nyqvist, Andersby, Liljendals sn, Nyland. San-
nolikt nedskriven av dennas mor Edla Sundman, 
Andersby (f. 1874). 11 strofer. 

Bl: 	SLS 89, s. 121-123. Efter en gammal kvinna i 
Bromarvs sn, Nyland. Upptecknad av Alfons 
Takolander 1903. 11 strofer. 

BJ: IF 170, VIII (nr 206). Efter Lovisa Blomkvist, 
Kurböle, Borgå lf, Nyland (1846-1926); hon 
hade lärt visan av sin mors moster Maria Kant 
(f. 1779). Upptecknad av Otto Andersson 1908 
(0. Andersson, Tre fin1.-sv. vissångerskor, s. 
36-43). Melodi med underlagd strof. Tryckt som 
FSF V: 1 nr 1 e. 

BK: IF 170. Efter Aug. Ekholm, Borgå lf, Nyland. 
Upptecknad av Otto Andersson troligen ca 
1910. Melodi med underlagd strof. Tryckt som 
FSF V: 1 nr 1 d. 

BL: FSF V: 1 nr 1 y. Efter Isak Forsblom, Sibbo sn, 
Nyland. Upptecknad av Otto Andersson troli- 
gen ca 1910. Melodi med underlagd strof. 

BM: IF 110, h. 1, s. 37-39. Pellinge, Borgå lf, Ny-
land. Upptecknad av A. P. Svensson 1908-
1910. Återgår möjligen på GA 89 [:II] (Ea ovan). 
21 strofer. Tryckt i Brage, Årsskrift IV, 1910, s. 
203 och som FSF V: 1 nr 1 B. 

BN: IF 110, h. 1, s. 13-14. Ur handskrivet häfte från 
Pellinge, Borgå lf, Nyland. Avskrift gjord av A. 
P. Svensson ca 1910. 16 strofer. Tryckt i Brage, 
Årsskrift VII, 1914, s. 83-84 och som variant A 
till FSF V: 1 nr 1 A. 
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BO: IF 110, h. 1, s. 15-16. Ur handskrivet vishäfte 
från Pellinge, Borgå lf, Nyland. Avskrift gjord 
av A. P. Svensson ca 1910. 8 strofer. 

BP: SLS 360, s. 141-142 (text), 158 (mel.). Efter 
häradsdomaren Henrik Bakkas (f. 1847) och 
Gustav Broberg (f. 1859), Lindkoski, Lapp-
träsks sn, Nyland. Upptecknad av R. Holm&us 
1911. Melodi samt 11 strofer. Mel. tryckt som 
FSF V: 1 nr 1 a, texten tryckt som variant Ö till 
FSF V: 1 nr 1 A. 

BQ: SLS 208, s. 650-654. Efter backstugusittaren 
Johan Stark, Virböle, Strömfors sn, Nyland. 
Upptecknad av Henrik Kullberg 1912. 11 stro-
fer. Tryckt som variant FF till FSF V: 1 nr 1 A. 

BR: Efter Tilda Troberg, Pettu, Finby sn, Åboland 
(1860-1933; 0. Andersson, Tre finl.-sv. vissång-
erskor, s. 43-56). BRa: IF 170, IX (nr 168). 
Upptecknad av Otto Andersson 1909-1910. Me-
lodi med underlagd strof. Tryckt som FSF V: 1 
nr 1j. BRb: IF 53, s. 14. Upptecknad av Saga 
Grönfors 1931. 2 strofer. 

BS: FSF V: 1 nr 1 t och G. Efter fröken Mathilda 
Alm, Åbo, som lärt visan av en gumma från 
Houtskär sn, Åboland. Upptecknad av Otto An-
dersson ca 1910. Melodi samt 12 strofer. 

BT: IF 170, XII (nr 35). Efter Klara Öhman, Kimito 
sn, Åboland. Upptecknad av Otto Andersson ca 
1910. Melodi med underlagd strof. Tryckt som 
FSF V: 1 nr 1 u. 

BU: SLS 204, s. 260-263. Hitis sn, Åboland. Efter en 
ca 40-årig kvinna som hört sin farmor sjunga 
visan. Upptecknad av Edv. Hedman 1910. Me-
lodi samt 18 strofer. Tryckt som FSF V: 1 nr 1 s 
och D. 

BV: Bygdeminnen II, 1910, s. III. Yttermark, När-
pes sn, Österbotten. Upptecknad av Else Tegen-
gren. Melodi samt 8 strofer. Texten även tryckt 
som variant X till FSF V: 1 nr 1 A. 

BX: Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 
1904 på Nötö, d. 1980); hon hade lärt visan av 
sin mormor Eva Gustava Jansson, Nötö (f. 1842 
i Böle, Hitis sn, Åboland, d. 1929). BXa: SLS 
352, s. 109-112. Upptecknad av Greta Dahl-
ström 1923. Melodi samt 14 strofer. Tryckt som 
FSF V:1 nr 1 å och F. BXb: SR Ma 57/ 1 1142: 
2:4. Inspelad av Matts Arnberg 1957. Melodi 
samt 8 strofer. Återgiven på grammofonskiva 
(Den medeltida balladen, SR RELP 5003-5006). 
BXc: SVA 53:1, bl. 5-6. Textnedskrift gjord av 
Svea Jansson ca 1960. 14 strofer. 

BY: SLS 352, s. 113-114. Efter Paulina Rönnberg, 

Kyrkbyn, Korpo sn, Åboland (f. 1870). Upp-
tecknad av Greta Dahlström 1923. Melodi samt 
4 strofer. Mel. tryckt som FSF V: 1 nr 1 c, tex-
ten tryckt som variant DD till FSF V: 1 nr 1 A. 

BZ: SLS 352, s. 115-119. Efter Isak Isaksson, Lök-
holm, Nagu sn, Åboland (f. 1865). Upptecknad 
av Greta Dahlström 1923. Melodi samt 14 
strofer. Tryckt som FSF V: 1 nr 1 q och E. 

CA: SLS 352, s. 120. Efter Emelia Andersson, Lök-
holm, Nagu sn, Åboland (f. 1867). Upptecknad 
av Greta Dahlström 1923. Melodi. Tryckt som 
FSF V: 1 nr 1 r. 

CB: SLS 352, s. 121. Efter Matilda Andersson, Bast-
vik, Houtskärs sn, Åboland (f. 1849). Uppteck-
nad av Greta Dahlström 1923. Melodi med un-
derlagd strof. Tryckt som FSF V: 1 nr 1 aa. 

CC: SLS 367, s. 176-180. Efter bondhustrun Rosa 
Eriksson, Vänö, Hitis sn, Åboland (f. 1866 på 
Nötö, Nagu sn, Åboland). Upptecknad av Greta 
Dahlström 1924. Melodi samt 18 strofer. Mel. 
tryckt som FSF V: 1 nr 1 l, texten tryckt som 
variant R till FSF V: 1 nr 1 A. 

CD: SLS 367, s. 192. Efter bondhustrun Alma Isaks-
son, Vänö, Hitis sn, Åboland (f. 1874). Upp-
tecknad av Greta Dahlström 1924. Melodi. 
Tryckt som FSF V: 1 nr 1 m. 

CE: SLS 367, s. 181-184. Efter torparänkan Sofia 
Svanström f. Isaksson, Bötesö, Hitis sn, Åbo-
land (f. 1859). Upptecknad av Greta Dahlström 
1924. Melodi samt 13 strofer. Mel. tryckt som 
FSF V: 1 nr 1 p, texten tryckt som variant T till 
FSF V: 1 nr 1A. 

CF: SLS 367, s. 185-189. Efter Amanda Isaksson, 
Högsåra, Hitis sn, Åboland (f. 1877). Uppteck-
nad av Greta Dahlström 1924. Melodi samt 14 
strofer. Mel. tryckt som FSF V: 1 nr 1 n, texten 
tryckt som variant Q till FSF V: 1 nr 1 A. 

CG: SLS 367, s. 190. Efter Natalia Ekman, Kasnäs, 
Hitis sn, Åboland (f. 1858). Upptecknad av 
Greta Dahlström 1924. Melodi med underlagd 
strof. Tryckt som FSF V: 1 nr 1 k. 

CH: SLS 367, s. 191. Efter torparkvinnan Emma 
Abrahamsson, Hamnholmen, Hitis sn, Åboland 
(f. 1859). Upptecknad av Greta Dahlström 1924. 
Melodi. Tryckt som FSF V: 1 nr 1 o. 

Ck SLS 383, s. 61-64. Efter Vilhelmina Roos, 
Kärra, Dragsfjärds sn, Åboland (f. 1852). Upp-
tecknad av Greta Dahlström 1925. Melodi samt 
8 strofer. Mel. tryckt som FSF V: 1 nr 1 v, tex-
ten tryckt som variant U till FSF V: 1 nr 1 A. 
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CJ: SLS 535 nr 1. Efter lotsänkan Augusta Wester-
berg, Pargas port, Åboland. Upptecknad av 
Greta Dahlström 1926. Melodi med underlagd 
förstarad och omkväde. 

CK: SLS 367, s. 1376. Efter Karl Björkbacka, Bränn-
holm, Strömfors sn, Nyland (f. 1868). Uppteck-
nad av Greta Dahlström 1924. Melodi med un-
derlagd förstarad. Tryckt som FSF V: 1 nr 1 g. 

CL: SLS 367, s. 1377. Efter Fanny Grön, Reimars, 
Strömfors sn, Nyland (f. 1874). Upptecknad av 
Greta Dahlström 1924. Melodi med underlagd 
strof. Tryckt som FSF V: 1 nr 1 b. 

CM: SLS 367, s. 1379. Efter Edla Blomqvist, Bod-
ängen, Strömfors sn, Nyland (f. 1870). Uppteck-
nad av Greta Dahlström 1924. Melodi. Tryckt 
som FSF V: 1 nr 1 ö. 

CN: SLS 367, s. 1378. Efter Linda Renholm, Källa, 
Pernå sn, Nyland. Upptecknad av Greta Dahl-
ström 1924. Melodi. Tryckt som variant till FSF 
V: 1 nr 1 b (fotnot). 

CO: SLS 523, s. 44-46. Efter Johannes Tölberg, 
Korsnäs sn, Österbotten (f. 1862). Upptecknad 
av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1930. Melodi 
samt 10 strofer. Mel. tryckt som FSF V: 1 nr 1 ä, 
texten tryckt som variant Z till FSF V: 1 nr 1 A. 

CP: SLS 523, s. 50. Efter Maria Gullström, Korsnäs 
sn, Österbotten (f. 1872) Upptecknad av Alfhild 
Adolfsson (Forslin) 1930. Melodi med underlagd 
strof. Tryckt som FSF V: 1 nr 1 z. 

CQ: SLS 523, 47-49. Efter Matilda Lång, Dagsmark, 
Lappfjärds sn, Österbotten (f. 1872). Uppteck-
nad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1930. Melodi 
samt 9 strofer. Mel. tryckt som FSF V: 1 nr 1 bb, 
texten tryckt som variant Y till FSF V: 1 nr 1 A. 

CR: SLS 523, s. 51-52. Efter Hulda Krok, Dags-
mark, Lappfjärds sn, Österbotten (f. 1890). 
Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 
1930. Melodi samt 5 strofer. Mel. tryckt som 
FSF V: 1 nr 1 cc, texten tryckt som variant Å till 
FSF V: 1 nr 1 A. 

CS: SLS 529 nr 2. Efter Erika Grönlund f. Sund-
ström, Ekerö, Pojo sn, Nyland (f. 1861). Upp-
tecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1933. 
Melodi samt 10 strofer. 

CT: SLS 542, s. 53. Efter Elisabet Taipale f. Kvarn-
ström, Mogenpört, Pyttis sn, Nyland. Uppteck-
nad av Greta Dahlström 1940. Melodi med un-
derlagd strof. 

CU: Dahlström-Forslin, Finländsk sång och visa, 
1950, nr 149. Nyland. Melodi (möjligen hämtad 
från BK ovan) samt 13 strofer. 

CV: SLS band 1967:27. Efter bonden och fiskaren 
Elis Jonaeson, Söderby, Pellinge, Borgå lf, Ny-
land (f. 1901). Inspelad av Alfhild Forslin och 
Sinikka Segerståhl 1967. Melodi samt 2 strofer. 

Flera av de ej avtryckta texterna torde återgå på skil-
lingtrycken under Ca-j ovan, så framför allt följande: 
AA, AC, AH, AP. 
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21 

UNGERSVEN OCH HAVSFRUN 
TSB A 49 

A 
SVA 504:1 (Bergshammarvisboken 1), s. 106-108. Från 1700-talets mitt (Jonsson 1, s. 306-309). 

1 Det bodde en konung wid rinnande å, 
— Tils at Haffrun träder uppå tiljan, —
Med Sönnerna fem och döttrarna twå, 
— Men alt sker efter tin willja. 

2 Döttrarna twå och Sönnerna [fem] 
Ingen war fager än Bortting af dem. 

3 Haffrun gick öfwer til konungens gård, 
Hon klappa på dörren med fingerna små. 

4 Ack! kiära du Bortting tag låset ifrå, 
Så skall iag snart in til dig gå. 

5 Ingen hafwer iag med stämmo lagt, 
Och ingen släpper iag in om nat. 

6 Haffrun had' finger båd nätta och små, 
Så lättelig tager hon låset ifrå. 

7 Haffrun sätter sig på sängeståck 
— Tils at Haffrun träder uppå tiljan, —
Hon krusar Borttingers hwitgola lock. 
— Men alt sker efter tin willja. 

Anmärkning 

Stroferna utgör början av en 25-strofig text, varav 
återstoden hänför sig till typen SMB 3. Texten i sin 
helhet tryckt som SMB 3 B. — Omkvädena utskrivna 
endast i str. 1. 

B 
GA 21. Möjligen efter soldatänkan Hedda Berg f. Söderholm, Biskopskulla sn, Uppland (f. 1764 i Järlåsa sn, 
Uppland, d. 1843 i Biskopskulla; Jonsson 1, s. 429-436); i så fall upptecknad av A. A. Afzelius (text) och J. F. 
Berwald (mel.) på 1810-talet. 

b ' 1  r 	 
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1 Herr Olof han sadlar sin gångare grå, 
Så rider han sig till Hafsfruens gård. 
— Men Linden gror väl! — Men Linden gror väl! 

2 Herr Olof han red, men gullsadelen flöt, 
Herr Olof han sjunker till Hafsfruens sköt. 

3 Och när som han kom på Hafsfruens gård, 
Der ute mot honom Hafsfruen står. 

4 »Välkommen! Välkommen! ung Olof till mig — 
»I femton år hafver jag väntat på Dig. 

5 »Men hvar är Du född, och hvar är Du buren? 
»Och hvar hafver Du dina hofkläder skuren? 

6 På Kejsarens gård är jag födder och buren, 
Och der hafver jag mina hofkläder skuren. 

7 Och der hafver jag min Fader och Mor, 
Och der har jag Syster och der har jag Bror. 

8 Och der har jag åkrar och der har jag äng, 
Och der står uppbäddad min Bruaresäng. 

9 Och der hafver jag min Fästemö tro, 
Med henne mig lyster att lefva och dö. 

10 »Och hör Ridder Olof! Kom följ nu med mig, 
»Drick ur min Sölfkanna det klaraste vin. 

11 »Hvar är Du nu född? och hvar är Du buren? —
»Och hvar har Du nu dina hofkläder skuren? — 

12 Jo, här är jag född och här är jag buren! 
Och här hafver jag mina hofkläder skuren! 

13 »Hvar har Du nu Fader? och hvar har Du Mor? 
»Och hvar har Du Syster, och hvar har Du Bror? 

14 Jo, här har jag Fader, och här har jag Mor! 
Och här har jag Syster, och här har jag Bror! 

15 »Hvar har Du nu åkrar? och hvar har Du äng? —
»Och hvar står nu bäddad din Brudesäng? — 

16 »Och hvar har Du nu Din fästemö tro, 
»Med den Du vill lefva, med den Du vill dö? 

17 Här har jag min åker, här har jag min äng! 
Här hafver jag bäddad min brudesäng! — 

18 Och här hafver jag min fästemö tro, 
Med Dig vill jag lefva, med Dig vill jag dö! - 
- Men Linden gror väl! — Men Linden gror väl! 

Titel: Herr Olof. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 
Omkvädet: Men str. 15-18 Den (båda gångerna) 

c 
Stifts- och landsbibl. i Linköping. B 151:2 (J. H. Wallman, Topographica Smolandiae), s. 220. Troligen efter en 
gästgivare i Mörrums sn, Blekinge. Fragment upptecknat av J. H. Wallman 1819. En renskrift gjord av Wallman 
1833 finns i KB Vs 2:1, s. 644. 

1 Unga Berting han geck sig på Elfvingens bro 
Der möter honom en jungfru så god 
— med lindan hon gror väl. 

2 Hvar har du din sadel och hvar har du ditt svärd 

3 Det dansar en jungfru på Elfvingens bro 

Titel: Berting. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
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D 
KB Vs 4, s. 137-138 (text), KB Vs 3:3 nr 147 A (mel., renskrift). Småland, möjligen Öja sn. Upptecknad av G. 0. 
HyltU-Cavallius, sannolikt på 1840-talet. Även en renskrift av texten, gjord av HyltU-Cavallius, finns i KB Vs 
3:3 nr 147 A (Jonsson I, s. 531). Koncept till mel. finns också på lös lapp uppklistrad vid KB Vs 3:3 nr 147 A. 
Texten tryckt efter KB Vs 3:3 i DgF IV, s. 828-829. 

i›N P ir p ir 
Och 	hafsfrun hon går sig allt öfver 	en 	bro, 

med 
	

röda gull - strumpor och 
	

mala-de 
	

skor, 

I) 	 4 

  

 

r 'I 

  

1 Haffrun hon går sig allt öfver en bro 
med röda guldstrumpor och målade skor, 
— men linden han gror allt under de grönaste 

lunder. 

2 Hafsfrun hon går till Herr Bättrings hus 
och der brinner facklor och der brinner ljus. 

3 Hafsfrun hon går sig i kammaren in 
hon drillar Herr Bättring i sömnen sin 

4 Hvar är din brynja och hvar är ditt svärd? 
Och hvar är den flickan, som du håller kär? 

5 På väggen min brynja — på väggen mitt svärd, 
och du är den flickan, som jag håller kär. 

6 Och hvar är din sadel — och hvar är din häst 
och hvar är den flickan, som du hafver fäst? 

7 På väggen min sadel, i stallen min häst 
och du är den flickan, som jag hafver fäst. 

8 Nu är det sanni du har talt i din dröm 
så möt mig i morgon söder om ström 

9 Herr Bättring han går sig i fåla-hus in 
han skådar de fålarne rundi omkring. 

10 Han stryker den bruna han klappar den grå, 
den fagraste lägger han guldsadeln på. 

11 Herr Bättring han rider sig söder om bro 
och hästen han snafvar om rödan gullsko 

12 Han stapplar om sko, han stapplar om söm 
Herr Bättring faller ut i stridaste ström. 

13 Och sadelen flöt och hästen han sam 
Herr Bättring vaknar opp i haffruns famn. 

14 Och hvar är din brynja och hvar är ditt svärd? 
Och hvar är den flickan, som du håller kär? 

15 Borta är min brynja och borta mitt svärd 
och borta är flickan, som jag håller kär. 

16 Hvar är din sadel — och hvar är din häst 
och hvar är den flickan, som du hafver fäst? 

17 Borta är min sadel och borta min häst 
och borta är flickan, som jag hafver fäst. 

18 Och haffrun hon ropar på småsvenner sin 
I tagen in sölf-skålarne min. 

19 Och första dricken han af skålen utdrack 
hans ögon de runno, hans hjerta det sprack. 
— men linden han gror allt under de grönaste lunder. 

Titel: Hatfrun och Herr Bättring. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. 
T. 5, n. 2: diss2  

T. 10: J 7 J1 
T. 12, n. 1: diss2  

Mel.-konceptet: 

Taktartsbeteckning och taktindelning saknas. Mel. no-
terad en oktav lägre, genomgående utskriven med fjär-
dedelsnoter (utom i t. 4) och utan paustecken. Str. 4 
lagd under mel. 
Upptakten: d ' 
T. 3, n. 2: h. Under noten står bokstaven g. 
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T. 4, n. 2: c l  c l . Av textskäl dubblerad i reducerade strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 10, 18, 19, 
notvärden. Under resp. noter står bokstaven d. 	överstruket i str. 2, 10, 18. 

T. 5, n. 2: h 	 Omkvädet: han: hon; grönaste str. 1 och 10 fagraste 
T. 9, n. 2: h 	 1:1 	Hatfrun: Hafsfrun 
T. 12, n. 1: diss' 	 2:2 	brinner facklor: brinna facklor 
T. 13, n. 1: Otydlig, möjligen ändrad från f. Vid noten 	6:2 	flickan: jungfrun 

står bokstaven g. 	 7:1 	stallen: stallet 

	

7:2 	flickan: jungfrun 

	

8:1 	Nu är det sannt: Och är det nu sannt, som 

	

13:2 	hatfruns: hafsfruns 
Mellan str. 13 och 14 står följande strof: 

Och var nu välkommen Herr Bättring till mig 
i 7 runda år har jag väntat på dig. 

	

15:2 	är: den 

	

16:2 	flickan: mö; hafver: har dig 
17:2 är: den; hafver: har mig 

	

18:1 	hatfrun: hafsfrun 

	

19:1 	första dricken: den första drick 

E 
KB Vs 3:3, baksidan av nr 180 A. Almundsryds sn, Småland. Med största sannolikhet efter »Pika Sven». 
Upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius 1839 (se Jonsson 1, s. 545-546). En strof citerad som nr 147 A [:I1] 
(placerad efter nr 147 A) i KB Vs 3:3. Texten tryckt efter KB Vs 3:3 i DgF IV, s. 829. 

1 Hvar är du född och hvar du boren 
Och hvar ä dina Hofkläder skuren 
Och hvar är din fästemö 

2 I Sverige --- 

3 Hemta mig hit ett glas med vin 
jag skall väl svinga hans håg omkring 

4 Han låts han drack 
han sade stor tack. 

5 Hvar är du född och hvar du boren 
Och hvar ä dina Hofkläder skuren 

6 I Elfven är jag född i Elfven är jag buren 
I Elfven har jag mina hofkläder skuren 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Före str. 1 står: En Riddare skulle 
fara och fria, på bro'n tog Elven honom, och förde 
honom ned. Elven frågar: 
1:3 fästemö ms fästemo 
2:1-3 bör sannolikt ha haft ungefär följande lydelse: 

I Sverige är jag född i Sverige är jag boren 
1 Sverige ä mina hofkläder skuren 
I Sverige är min fästemö 

5:1-2 möjligen har strofen haft ytterligare en rad: 
Och hvar är din fästemö 

F 
KB Vs 3:3 nr 147 B. Småland. Upptecknad på 1840-talet, troligen av G. 0. Hylt&I-Cavallius. Utskrift gjord av 
George Stephens. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. I. 
7:1 	På ändrat från Nu; i stallen står över på väggen 

som dock ej strukits 
9:2 	fålarne står över fåland som dock ej strukits 

19:2 hans ms han 

Renskriften: 

Titel: Herr Bättring och Hafsfrun. Texten omfattar 20 

	--j 

Och Hafs-frun hon går sig alt 	un- der en bro, 
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r  
Med färg -a - de strum-por 

" 	“ 	r 	pF 	r rP Y l  
- Men linden hon gror 	allt un-der de grö- nas- te 	lun - der. 

1 Och Hafsfrun hon går sig alt under en bro, 	 System 2, n. 3 (ass2): giss2  
Med färgade strumpor och målade skor; 	 System 2, n. 6 och 11 (ess2): diss2  

— Men linden hon gror allt under de grönaste lunder. System 3, n. 2, 10, 12 (ess2): diss2  
System 3, n. 4 (dess2): ciss2  

fasta förtecken. Slutet är sannolikt fel upptecknat. 
saknas. Me!. är ortografiskt felnoterad och saknar 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Taktartsbeteckning och taktindelning System 3, n. 6 

(ass'): giss' (endast nothuvud) 
System 3, n. 7 (bl ): aiss' 
System 3, n. 13-15 (dess2  dess2  c2): ciss2  c[iss]2  c2  (c2  

ev. ändrat från h l ) 

Me!. här ortografiskt rättad och återgiven med tre Textanmärkning 
fasta b-tecken. 	 1:2 strumpor ms ev. strumper System 1, n. 4 (ess2): diss2  
System 1, n. 6 (ass2): giss2  

G 
Efter Brita Cajsa Carlsdotter (»Hustru Boglina»), Ö. Stenby sn, Östergötland (f. 1796 i Sjögestads sn, Östergöt-
land, d. 1852 i Ö. Stenby; Ling, s. 41). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ga: KVHAA Wiede hs 63. 
Gb: KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. Gc: MM Wiede nr 63. 

Ga 

h t, 	 , r  r 
	r 	r 	 

och md-lo- de 	skor; 
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2 

, 

Och hafs-fruen gack sej till 
	

ungersven 	fram; 

N 	 a 

4 

Hon 
	

lekte 
	så völ med hans röda gull- band 

e 
_ r 	11 

- Medan 
	

linden hon grönskar sd 	kil. 
G6 

1 Och hafsfruen gack sej till ungersven fram 
Hon lekte så väl med hans röda gullband. 
— Medan linden hon grönskar så väl. 

2 Och Hafsfruen gack sej till hans hufvudgärd 
Hon lekte så väl med hans röda gullsvärd. 

3 Och hafsfruen gack sej till hans sängestock 
Hon lekte så väl med hans ljusgula lock 

4 Och kära du, min ungersven, du håll nu ditt tal! 
Du möt mej i mörjon vid Elfvingens dal! 
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5 Och kära du, min ungersven, du håll nu din dröm! 
Du möt mej i mörjon vid Elfvingens ström! 

6 Om mörjon bittid' innan solen uprann, 
Han gångar sig åt stallet skådar fålarna all. 

7 Han skådar den bruna, han skådar den grå 
Men ridaren lade han gullsadelen på. 

8 Hans yngsta syster hon såg deruppå: 
Och kära min broder, du gör inte så!» 

9 På dig vredgas fader, på dig vredgas mor, 
På dig vredgas syster, på dig vredgas bror, 
Och allramest den jungfrun du löfvat din tro. 

10 Så lite jag aktar hvansken fader eller mor, 
Mycket mindre den jungfrun jag löfvat min tro. 

11 Och ungersven han rider sig till Elfvingens dal; 
Rätt ingen han hörde och ingen såg han. 

12 Och ungersven han reste till Elfwingens ström; 
Hans ridare han stupa på röda gullsöm, 
Och ungersven han stupa i stridande ström. 

13 Och hästen han samm, och sadlen han flöt, 
Och ungersven han vakna i hafsfruens sköt. 

14 Och ungersven han låg och såg deruppå; 
Han såg ej annat än vatten och himmelens blå. 

15 Och ungersven han låg och tänkte sig vid, 
»Jag hoppas jag har min gullharpa på mig.» 

SMB 21 

16 Det första slag han på gullharpan slog, 
Då stadnade fisken i villande flod. 

17 Der dansade drakar, der dansade örn, 
Der dansade lejon, der dansade björn 

18 Och kära du Herting, du stilla din lek! 
För dig så vill jag föra båd' lefvande och qvick. 

19 Slätt inte jag slutar med gullharpans klang, 
Förr än jag får min ridare och gullsadel fram. 

20 Och ungersven han satte sig på ridaren röd, 
Han red väl mycke fortare än foglen flög. 

21 Och våga vill jag med hvarenda ungersven, 
Som rättar sig efter hafsfruens dröm. 

22 Och våga vill jag med hvarenda unger karl 
Som rättar sig efter hafsfruens tal. 
— Medan linden hon grönskar så väl. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. Både str. 10 och 11 
har nr 10. 
4:1 	över ungersven står som alternativ Herting 

21:1, 22:1 med ms (med) 

Gbc 
MELODI 

Avvikelser från Ga i Gbc 

T. 4, n. 4-6: dP 41 ..P b 

T. 4, n. 5: Korstecken före noten i c. 

TEXT 

Avvikelser från Ga i Gbc 

Gb omfattar endast str. 1. 1 Gc saknas str. 2 medan 
str. 12 motsvaras av två strofer (se nedan). 

	

1:2 	gullband: gullsvärd 
4:2, 5:2 mörjon: mörgon c 

	

10:2 	löfvat: lofvat c 

Str. 12 motsvaras i c av följande två strofer: 
Och ungersven han reste till elfvingens ström 
Hans ridare han stapla på röda gullsöm 

Och ridaren han stapla på röda gullsöm 
Och ungersven han stupa i stridande ström 

14:2 än står inom klammer c; över och står än c 
18:2 så saknas c 
20:2 mycke: mycket c 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
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H 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 159-159 [a]. Bohuslän. Upptecknad vid 1800-talets mitt av okänd person (se 
Jonsson I, s. 574). 

1 Och hafsfrun hon gångar till Lars litens gård, 
— Medan linden bär löfven — 
Lars liten Lars liten drag låset i frå 
— Medan linden bär löfven. 

2 Med ingen så hafver jag stämmo satt 
Och ingen så släpper jag in sent om natt 

3 Lars liten, Lars liten tag orden i tro 
Och möt mig i morgon vid Tindringens bro 

4 Om morgonen arla då dager stod ljus 
Lars liten han rider till hafsfrunes hus. 

5 Så rider han hän öfver Tindringens bro 
Och hästen han snafva på fyra guldsko 

6 Och fyra gullsko, tjugufyra gullsöm, 
Lars liten han kom uti Tindringens ström. 

7 Och hästen den sam och gullsadelen flöt 
— Medan linden bär löfven —
Lars liten kom uti hafsfrunes sköt 
— Medan linden bär löfven. 

Titel: Lars liten. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 7, i 
str. 7 dock bara som slutomkväde. 

1 
ULMA J. A. Lundells saml., Visor på dialekt. Bohuslän. 1900-talet. 

1 Och havsfrun hon gångar till Lars liten gård 
— medan linden bär löven —
Lars liten, Lars liten drag låsen ifrå 
— medan linden bär löven. 

2 Med ingen så haver jag stämma satt 
Och ingen så släpper jag in sent om natt 

3 Lars liten, Lars liten tag orden i tro 
och möt mig i morgon vid Tindringens bro. 

4 Lars liten han sadlar sin gångare god, 
och hästen han snavar på fyra gullsko 

5 Och fyra gullsko, tjugufyra gullsöm: 
Lars liten han kom uti Tindringens ström. 

6 Och hästen han sam och gullsadelen flöt 
— medan linden bär löven — 
Lars liten han kom uti havsfruens sköt 
— medan linden bär löven. 

Anmärkning 

Ms är påtecknat Bohuslän, Engelke mel. nr  4. Saknar 
strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 6. 
3:2 Tindringens ändrat från Tindringnas 

J 
Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 45. Pojo sn, Nyland. Troligen upptecknad av K. Forsblom 1876. Även 
tryckt som FSF V:1 nr 3. 

t : J 	 

 

n 2 

  

  

   

"Hvor hofver 
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foder och din mor ? 
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	syster och din bror ?" 
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l  

 

 

- Medan linden fäller löfvena de 	gröna . 

1 »Hvar hafver du din fader och din mor? 
— Drive drunkande drej. — 
Hvar hafver du din syster och din bror?» 
— Medan linden fäller löfvena de gröna. 

2 »Hvar hafver du din fästemö, 
Eller hvar vill du både lefva och dö?» 

3 »I Norge där har jag min syster och min bror, 
I Norge där har jag min fästemö.» 

4 »Hämta mej in två förgyllande horn, 
Och sätt däri två glömningskorn!» 

5 Första dricken herr Peder drack, 
Så glömde han bort sin fader och sin mor. 

6 Andra dricken herr Peder drack, 
Glömde han bort sin syster och sin bror. 

7 Tredje dricken herr Peder drack, 
Så glömde han bort sin fästemö. 

8 Fjärde dricken herr Peder drack, 
Glömde han bort båd lefva och dö. 

9 »Hvar hafver du din fader och din mor?» 
— Drive drunkande drej. — 
»I hafvet där har jag min fader och min mor.» 
— Medan linden fäller löfvena de gröna. 

Textanmärkning 

Ornieviidena återgivna i str. 1, 2, 9. 
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22 

HARPANS KRAFT 
TSB A 50 

A 
Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck vid 1690-talets början. Aa: KB Engeströmska saml. B.VIII.2.7 
(Rudebeck, Smålendske Antiqviteter), s. 113-114. Utskrift gjord av Rudebeck. Tre avskrifter från 1700-talet 
finns: RA Säfstaholmssaml. I, 21, s. 220, KB F.m. 51 (Cod. Nescher 70), s. 133-134 och i KB Cod. Wiborg. —
Tryckt som SF 149 C och i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 523-527. Ab: KB Vs 144:5. Text som sänts till 
Erik Dahlbergh senast 1702. Utskrift av okänd person (jfr Jonsson I, s. 292-294). En avskrift från 1700-talet finns 
i UUB Palmskiöld 301. 

Aa 
1 Herr Peder går på Gården och leeker, 

— men örter groo, — 
Hans kiäreste Sitter i buren och gråter 
— i Hållen så vehl eder troo, 

2 Antingen Sörien i Sadhel el Hest, 
eller dhen Sven som i hafven fest 

3 Intet iag sörjer Sadhel ell Hest, 
eij heller den Sven som iag hafver fest, 

4 Antingen Sörien I Sadhel är trång 
eller i Sörien för vägen är lång, 

5 Intet Sörjer jag Sadhel är trång, 
eij heller sörjer iag vägen är lång, 

6 Fast mera Söder iag Mines åå, 
dher drunknade mina Systrar två, 

7 [Alt] ska jag bygga dhen bro så stark, 
[om] hon skal kosta 5 000. mark. 

8 [lag s]kal bygga dhen broan så bred, 
[fast] hon skal kosta mig mycket mehr, 

9 [Åtta] kara sku för Eder rida, 
[och] 8. håfmen på Hvarie Sida, 

10 [O]ch när dhe nu komme mit uppå den broo. 
dher stupte gångare om röda Gulsko, 

11 Dher stupte gångar om röda Gulsöm, 
och bruden utför dhen stridade ström, 

12 Herr Peder han ropte på Svennerna Små 
I tagen mig hijt mina Gulharpor Små,  

13 herr Peder begynte på leeka så, 
att vattnet stanna i Mines åå 

14 Han leekte barken af berke, 
och knappen af Heligö kiörke 

15 Han lekte barken af bööketrä, 
och Hornen af dhet qvecka fää, 

16 Han leekte bort gräset af Hvijte grönslett 
han leekte så Näken på vatnet satt 

17 Han leekte så trållen dhe rende å Sne 
och Elfven begynte att ledas vedh 

18 herr Peder herr Peder du stilla din leek. 
din unga bru ska du få fager och bleek. 

19 Och du ska få henne Hvijter och båldh 
Som hon aldrig varit i Neckens våldh 

20 dher var glädie och gamman stor 
dher kom till samman bå dotter och mohr 

21 Dher var glädie och mycken roo. 
herr Peder fick gen sin festemöö god 

22 Dher var glädie och mycken frögdh 
—men örter groo, — 
dhet hördes up i Himmels högdh, 
— i Hållen så vehl eder troo, 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1-6, 9, 13, 15, 22, 
markerat i övriga strofer. Slutomkvädet utskrivet i str. 
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Ab 
16:1 
16:2 
17:1 
18:2 
19:1 
19:2 
20:2 
21:2 

Hvijte grönslett: hwijta grönslätt 
Näken: näcken 
Sne: sned 
bru: bruud; ska: skall 
ska: skall; Hvijter: fager 
varit: waret 
bå: båd' 
Peder: Pär; gen: igen; festemöö: fästmöö 

Anmärkning 

Titel: Herr Päders wijsa. Mellanomkvädet utskrivet i 
alla strofer, slutomkvädet utskrivet i str. 1, 2, 10, 14, 
22, markerat i övriga strofer. 
7:1 före byggia står låta överstruket 

1-3, 6, 22, markerat i str. 4, 5, 7-11, 13-17, 19-21. 
Mellanomkvädet: men str. 7, 8 markerat mädan, str. 

13 medan 
Slutomkvädet: Hållen str. 3, 22 hålla (så även mar-

kerat i str. 7, 9, 10, 14, 16, 17), sfr. 11 håll 
I:1 	leeker ändrat från leekte 
7-10 textförlust, ord och bokstäver inom klammer, 

insatta i enlighet med avskrifterna. 
7:1 före bygga står låta överstruket 

11:1 över raden står Och när som dhe kom överstru-
ket 

14:1 berke med annat bläck ändrat från allan berk; 
troligen vid ett senare tillfälle har efter berke 
över raden tillskrivits trä 

SMB 22 

14:2 före af står flög ut (ut tillskrivet över raden) 
överstruket; troligen vid ett senare tillfälle har 
efter kiörke över raden tillskrivits mä 

15:1 bööketrä ändrat med annat bläck från booke-
trä 

16:1 	bort tillskrivet över raden med annat bläck 
16:2 Näken ändrat med annat bläck, troligen från 

Mine eller Mime 
17:2 	och tillskrivet delvis i marginalen; att ändrat 

från nu 
18:2 fager (möjligen fagrer) ändrat med annat bläck 

men genom radering återställt 
21:2 	fick troligen ändrat från sin; gen tillskrivet över 

raden 

Avvikelser från Aa i Ab 

Namnet Peder genomgående (utom 21:2) Päder 
2:1 
6:2 
7:1 
8:1 
9:1 

10:1 
10:2 
11:1 
11:2 
12:1 
12:2 
13:2 
14:1 
15:2 

el: ell' 
mina: mine 
ska: skall; bygga: byggia 
bygga: byggia; broan: brood 
kara: Karlar 
[O]ch: Och struket; komme: kommo 
Gulsko: guldskoor 
gångar: gångare; Gulsöm: guldsöm 
stridade: stridande 
Svennerna: Svännerne 
mina: mine; Gulharpor: guldharpor 
stanna: stannad' 
berke: Börcke 
qvecka: qwicka 

B 
KB Engeströmska samt. B.VIII.2.41. Näsums sn, Skåne. Ingår i kyrkoherde Jöns Sorbonius' (1644-1711) 
relation från Villands kontrakt, upprättad 1693 (Jonsson I, s. 286). 

1 Den Brudgom han Rijder aff gårde, 
Hans unge brud sörger så såre, 
— Henne Rinner Tårer på kindh 

2 Jag önskte att weta, hwad der ståer på, 
Hwarföre i suckar ock sörjer så, 
— Hierte allerkiereste min 

3 Måskie i anckar iag har Eder fäst 
måske I frucktar eij god ähr jär häst 

4 Måskie I siunes att wägen är lång 
Måskie I Tyckes att Sadlen är Trång 

5 Kanskie i sörger jer Fader är död, 
Kanskie I sörger I ehr icke Möe. 

6 Eij anckar iag I hafver mig fäst 
Eij frucktar jag att god är ju häst 

7 Eij siunes mig att wägen är lång 
Eij Tyckes mig att sadlen [är] trång 

8 Eij sörger jag min fader ehr död 
Mindre jag frucktar att iag är ju möe 

9 Jag sörger jag suckar ock dett iag wähl måe 
Jag wett wähl hwad skebne mig skall öfwergåe 
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10 Wij skall io öfwer Blielille broo 
Ock der falt uth min Systrar Too 

11 Jag frucktar dett gåer med mig som med dem, 
att iag ock kommer i strijdende ström 

12 Min kiereste brud dett hafver eij nöd 
Jag will eij förmoda så hårdt ett anstöd 

13 Wårt fölge ock folck skall hoos Eder rijda, 
Sielff will iag ock hålla i bitzel ock mijle, 

14 Men der de kommo i grönen lundh, 
Såe de Twå Hiorter i samma stund, 

15 Alla då togo de på dem ware, 
ock lode den unge Brud Eene fare, 

16 Ter hon nu kom på Blielille broo 
Der snublede hest på födder ock skoo 

17 Bruden faldt uth, dett war alt forsendt 
När brudgommen kom, hans hierte war klembt, 

18 Till Eckebergs Kloster då wände han sig, 
Herr Peder, herr Peder Tag Harpen med dig 

19 Herr Peder han kom ock dett med stoor hast 
Guldhharpen han slog med fingrene fast 

20 Herr Peder han legte ock fåglene sang, 
Den Wandman kom fram med bruden ved hand 

21 Herr Peder herr Peder 1 giör mig eij men, 
Den brudgom sin brud iag gifwer igien 
— Hierte allerkiereste min 

22 Herr Peder han swaredh det är icke nock 
De andre Twå Systrar tu har i din flock. 
— Du Wandman så grum  

23 Dem skall du lefwerera för slipper du eij, 
När du har dett giordt så vandre din weij 
— Du Vandman så grum. 

24 Den Vandman bleff wred i strömmen han sprang 
De andre Twå jungfrur han förde på land 
— Den vandman så grum. 

25 Herr Peder han legte till Qvinten den sprang 
Hans skiöne guldharpe då fick en nye klang 
— Hierte allerkiereste min 

26 Herr Peder han legte men Pinnan den stod 
Till bryllop gick alle woro lustig ock froo. 

27 Den brud som tilförne var stulen i lön 
Hon föde sin brudgom om åhret en sön 

28 Hon föde Een sohn så wacker ock gran, 
Der gläddes ved månge så qvinna som Man 
— Hierte allerkiereste min 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1-4, 9, 22-24, markerat i 
övriga strofer. 
Omkvädet: allerkiereste str. 4 allekiereste 

1:1 Brudgom ms Brugdom 

	

1:2 	sörger ändrat, sannolikt först felskrivet 

	

13:2 	iag ms iag jag 
26:1 han ms hand 
28:2 Der gläddes ved sannolikt ändrat från Då 

gläddes 

c 
KB Vs 2:1, s. 623-625. Efter en flicka från Kisa sn, Östergötland. Upptecknad av August von Hartmansdorff i 
december 1810 (text) och C. V. Westerling vid ungefär samma tid (mel.) (Jonsson I, s. 342-345). Tryckt som SF 
149 A. 

Marstrand går på garden 
	och 
	

blänker med sitt Svörd 

4 

r 	Ur 	5 
Co 
	 dta 

liten 
	

Kerstin satt i 
	

höga loft och gret 

a 
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7 

- min 	hjertelige 
	

kör, 

9 

:i 
i 
	

Stigen mig hvod Eder 
	

Sörjer. 

1 /:Marstrand går på gården och blänker med sitt 
Svärd:/ 

Liten Cherstin hon satt i höga loft och gret. 
— Min hjerteliga kär 

I sägen mig hvad Eder sörjer. 

2 Antingen sörjer Du för vägen är så lång 
Eller sörjer Du för Din Brudsa'l är så trång. 

3 Intet sörjer jag för vägen är så lång 
Ej heller sörjer jag för min Brudsa'l är så trång 

4 Antingen sörjen I Er Fader eller Mor 
Eller sörjen I Er syster eller bror. 

5 Intet sörjer jag min Fader eller Mor 
Ej heller sörjer jag min Syster eller bror 

6 Mera sörjer jag mitt hvitgula hår 
Som upå Sjöbotten upruttna må. 

7 Jag skall låta bygga mig en bro så bred 
Så hon skall kosta mig Riksdalerna tre 

8 Jag skall låta bygga mig en bro så stark 
Så att hon skall kosta mig mångtusende mark. 

9 Och när som de kommo på bredaste bro 
Hästarna stupa och kasta Guldsko. 

10 Marstrand går sig åt Smedjan in 
Så smider han sig en Guldharpa så röd  

11 Första slaget han på Guldharpan tog 
Då satt Necken på Vattnet och log. 

12 Vid andra slaget som Guldharpan lät 
Då satt Necken på Vattnet och gret. 

13 Och han spelade Barken af all slags träd 
Han spelade Fostret ur Folk och få. 

14 Han spelade Hinden ur skogen hem 
Han spelade fostret ur modren sin. 

15 Käre I ungersven I spelen ej så hårdt 
I morgon skall Du Din unga brud igen få. 

16 Ja om jag min unga brud igen skulle få 
Så har hon hvarken näsa eller fingrarna små. 

17 /:Jo hon skall ha båd' näsa och fingrarna små:/ 
Ja hon skall vara som hon var i går. 
— Min hjerteliga kär 

I sägen mig hvad Eder sörjer. 

Melodianmärkning 

Versrad 1 är i ms utskriven utan anpassning till mel., 
första stavelsen är placerad under t. 1, n. 1. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga strofer. 
Alla strofer har repristecken efter första raden. 

D 
KB Vs 2:1, s. 631-632 (text), KB S 163 (Drake) nr 122 (mel.). Efter fröken Hedda Hammarskjöld, Tuna sn, 
Småland (1779-1860). Upptecknad av dennas bror Lorenzo Hammarsköld senast 1812 (text) och troligen av Erik 
Drake (mel.) (Jonsson I, s. 351-352). Tryckt som SF 149B. 

{ 	 

Herr Pe- der hon 

'LEJ 	 

A f 
	

4 

r r r 
for 	sig 	söder under 	ö 

(5) 
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04/ 

1 Herr Peder han for sig söder under ö 
Der fäste han sig så vänan en mö 
— Men hjertans allrakäraste hvad sörger i då. 

2 Antingen sörger Ni för fader eller mor 
Eller sörger Ni för syster eller bror. 

3 Och intet sörger jag för fader eller mor 
Och intet sörger jag för syster eller bror. 

4 Antingen sörger ni för sadel eller häst 
Eller sörger ni för jag hafver Er fäst. 

5 Och intet sörger jag för sadel eller häst 
Eller sörger jag för ni hafver mig fäst. 

6 Antingen sörger ni för vägen är lång 
Eller sörger ni för Sadelen är trång. 

7 Och intet sörger jag för vägen är lång 
Och intet sörger jag för Sadelen är trång. 

8 Antingen sörger ni för Er fader är död 
Eller sörger ni för det ni kanske ej är mö. 

9 Och intet sörger jag för min fader är död 
Och intet sörger jag ty jag vet att jag är mö. 

10 Jag sörga, jag sörga, jag sörga väl må 
Jag vet så väl huru mig lärer gå. 

11 Och utanför den bredan ström 
Der miste jag mina systrar de fem. 

12 Och utanför den bredan bro 
Der miste jag mina systrar de två. 

13 Och jag skall låta göra den broden så bred 
Jag vånner inte hon skulle kosta mig tolftusende 

trä.  

14 Och jag skall låta göra den broden så stark 
Jag vånner inte hon skulle kosta mig tolftusende 

mark. 

15 Och sjelfver så skall jag bredvid eder rida. 
Och femton min hofmän på hvar eder sida. 

16 Och när som de kommo till borgaregrind 
Der dansade en hjort der spelade en hind. 

17 Och alla så gåfvo de på djuret vara 
Ensammen låto de den jungfrun fara. 

18 Och när som hon kom uppå bredan en bro 
Der stapplar hennes häst på fyra gullskor 

19 Ja fyra gullskor ja femton gullsöm 
Den jungfrun for utför den stridan ström. 

20 Herr Peder han talar till sin lilla smådräng: 
Och hemten mig hit min gullharpesträng. 

21 Herr Peder han spelade så ljufvelig 
Så foglarne på qvistarne de dansa dervid. 

22 Han spelade barken af hårdaste trä 
Han spelade barnet ur moderens knä. 

23 Han spelade vattnet ur bäcken 
Han spelade ögonen ur näcken. 

24 Herr Peder, Herr Peder du spela ej så hårt 
Du skall gerna din unga brud få. 

25 Min unga brud den kan jag väl få 
Jag vill också ha hennes systrar de sju. 

26 Och der blef glädje och mycken gamman 
Herr Peder och hans unga brud tillsamman. 

27 Och der blef glädje och mycken fröjd 
Och systrarne voro med svågeren nöjd. 
— Men hjertans allrakäraste hvad sörger i då 
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Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 
1:2 den översta raden under me!. saknas i textupp-

teckningen 
8:2 	kanske tillskrivet över raden 

10:2 	vet tillskrivet över raden 

11:2 	mina står över struket denna 
13:2 	inte sannolikt ändrat från hon; över inte står 

intet 
16:1 	borgaregrind ändrat från borgarelid 
26:1 Och sannolikt ändrat från Der 

E 
KB Vs 2:1, s. 631-632. Efter Kerstin Persdotter i fattigstugan, V. Eneby sn, Östergötland (f. 1750 i V. Eneby, d. 
1826; Jonsson 1, s. 331). Upptecknad av L. F. Rääf 1812. Två strofer citerade i anm. till SF 149. 

1 Herr Tyresman han reser sig söder utom by 
han fäste lilla Wändela alt medan hon var mö 

2 Herr Tyrisman han sadlar på gångaren grå 
så lyfter han bruden deruppå. 

3 Herr Tyrisman han reser alt utur den gård 
och bruden hon fäller så modiger tår. 

4 Antingen sörger Ni för fader eller mor 
Eller sörger Ni för syster eller bror. 

5 Och intet sörger jag för fader eller mor 
Och intet sörger jag för syster eller bror. 

6 Antingen sörger ni för sadel eller häst 
Eller sörger du för du mig är fäst. 

7 Och intet sörger jag för sadel eller häst 
Eller sörger jag att jag eder är fäst 

8 Antingen sörger ni för vägen är lång 
Eller sörger ni för Sadelen är trång. 

9 Och intet sörger jag för vägen är lång 
Och intet sörger jag för Sadelen är trång. 

10 Sörjer ni att ni är för ung 
att bära gullkronan för hon är intet tung 

11 intet sörjer jag för jag är för ung 
att bära gullkronan för hon är intet tung 

12 Men mera sörjer jag att mitt hvitgula hår 
att det skall ligga och rutna i denna lilla å 

13 Det var mig spådt när jag var ett litet barn 
att jag skulle drunkna på min hedersdag. 

14 Det var mig spådt när jag var halftannat år 
att jag skulle drunkna i denna lilla å. 

15 Och jag skall låta bygga en bro så stark 
ja om det skall kosta mig 5 000 mark 

16 Och jag skall låta bygga en bro så bred, 
om det skall kosta mig 5000 mark mer. 

17 De lyfte den bruden på högan häst 
småsvenner och småriddare de gingo henne näst.  

18 Men när hon kom mitt på Wäna lilla bro 
hästen han staplade på röda gullskor. 
Och bruden hon for uti starka flod. 

19 Herr Tyrisman han rider till närmaste by 
käre min smed smid mig gullharpa ny. 

20 Herr Tyrisman han spelade ju bättre det sang 
han spelade up näcken på hvitan sand 

21 Herr Tyrisman han spelade ju bättre det tog 
näcken han satt uppå landet och log 

22 Herr Tyrisman han spelade ju bättre det lät 
han spelade barken och barren af träd 
han spelade qvecken af konungens fä. 

23 Herr Tyrisman han spelade ju bättre det lät 
och näcken han satt uppå landet och grät 

24 Och käre ni herr Tyrisman i spelen ej så hårt 
er unga brud kan i väl få. 

25 Min unga brud passar jag ej på 
jag vet att hon har hvarken näsa eller tå 

26 Bruden kom op så fager och så röd 
som hon aldrig varit på hafsens botten död. 

27 Och bruden kom op så fager och så hvit 
som hon aldrig varit på hafsens botten lik. 

Anmärkning 

Texten är skriven vid sidan av texten D ovan. Str. 4, 5, 
8, 9 ej utskrivna utan markerade lika med str. 2, 3, 6, 7 
i D. Str. 6, 7, 15, 16 delvis utskrivna, i övrigt marke-
rade lika med str. 4, 5, 14, 13; det utelämnade i dessa 
förkortade strofer här kursiverat. — Str. 16 skriven före 
str. 15, den rätta ordningsföljden markerad genom 
ändring av strofnr; str. 17 har nr 161/2 , str. 18 nr 17 
osv. 
3:2 modiger ändrat från mången en 
6:2 är ändrat från har 

10:1 
	

att ändrat från för 
12:1 Men ändrat från Och; att ändrat från för 
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13:1 	ett litet tillskrivet över raden 
	

20:1 	sang ändrat från tog 
15:2, 16:2 mark ms har förkortningstecken 

	
20:2 han spelade ändrat från och näcken h 

19:2 före käre står och överstruket 
	

25:2 	att tillskrivet över raden 

F 
Efter torparänkan Maja Hansdotter, Slaka sn, Östergötland (f. 1756 i Tjällmo sn, Östergötland, d. 1828). 
Upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1810-13 (text) och av J. B. Struve 1817 (mel.) (Jonsson I, s. 
381-386). Fa: KB Vs 2:3, s. 15-17. Textrenskrift gjord av J. H. Wallman. Fb: KB Vs 126:3, s. 28 (textutskrift 
gjord av D. S. Wallman), GA 91 [:1I] (mel.). Även texten tryckt som GA 91 [ :II]. Fc: Grönland, Alte Schwed. 
Volks-Melodien, 1818, s. 37. 

Fa 
1 »Anter sörjer NI sadel eller sörjer ni häst» 

— vid den hvitaste sand — 
»Eller sörjer ni att jag hafver er fäst» 
— Litan Kerstin 

Lyster Er följa ungersven inför Öland. 

2 »Å inte sörjer jag Sadel å inte sörjer jag häst» 
»Å inte sörjer jag att ni hafver mig fäst» 

3 Fastmer sörjer jag för den brona så bred. 
Der bägge mina Systrar ha druncknat breved 

4 Å jag skall låte edra gångare kringsko 
Så inte di ska stapla på Guldsömd sko 

5 Det första slaget på Gullsömm klang 
Necken han satt uppå vattnet och sang. 

6 Det andra slaget på Gullsömm slog 
Necken han satt uppå vattnet och log 

7 Det tredje slaget på Gullsömm lät 
Necken han satt uppå vattnet och grät. 

8 När hästerna kom på den bredesta bro 
Då staplade hästerna på Gulsömd sko. 

9 Han spelade barken af Björkerna 
han spelade tornen af kyrkorna 

10 han spelade hornen af quickesta Fä. 
— vid den hvitaste sand — 
han spelade Litan Kerstin uti sitt knä. 
— Litan Kerstin 

Lyster Er följa ungersven inför Öland. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. I och 
10, markerade i övriga strofer. 
1:1 	sörjer NI ändrat från sörjen I; sadel tillskrivet 

över raden 

Fb 

$G 	; p- 
J4 	4  J 

Ant'en 	sörjen J 
	

sadel, eller 	sör — jen 
	

i 
	

höst; 

 

5 

   

 

I 	 

 

f 	 

 

   

— vid den hvito— ste sond,— 

 

11 	 

  

 

G6 	 

 

  

  

eller 	stirjen 	J , 	att jag 
	

hofver e -der 
	

ftist ? 
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lo 

6' 
J 	 

— Li - ten 	Kjerstin 

 

14 

 

 

Lyster e - der 
	

föl - ja ungen — sven in -för 
	

Öland. 

TEXT 

Avvikelser från Fa i Fb 

Slutomkvädet: Er: Eder 
1:1 	Anten' sörjen 1 sadel, eller sörjen 1 häst 
1:2 	sörjer ni: sörjen 1; er: Eder 
2:1 	inte: intet (båda gångerna); å: och 
2:2 	Å inte: Och intet 
3:2 	breved: uti 
4:1 	låte: låta 
4:2 	di: de; Guldsömd: gullsömd 
5:2, 6:2, 7:2 Necken: Och Necken 
8:1 	hästerna: hästarne; bredesta: bredaste  

	

8:2 	hästerna: hästen 

	

9:1 	Björkerna: björkarna 

	

/0:1 	hornen: hornet 

	

10:2 	Litan Kerstin: liten Kersti 

Anmärkning 

Titel: Liten Kersti och Necken. Ms saknar strofnr. 
Omkvädena utskrivna endast i str. 1, slutomkvädet 
markerat i str. 2. 
Slutomkvädet: över -för i inför står till 

3:1 för ms for; brona med alternativet broen 

	

3:2 	över uti står bredvid 

Fc 

Lognetto 

— Vid 

tutti 

— Vid den hvitaste 	sand — 

den hvitaste 	sand — 
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unger - sven 	inför 	ö - land ? följa lyster E -der 

Eller 	sörjen 	J, att jag hal - ver Eder 

, 	 ZJ. 

- Li- 
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> 
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Titel: Harpans kraft. 

G 
Efter mamsell Anna Catharina Follin, Landeryds sn, Östergötland (f. 1744 i Grebo sn, Östergötland; Jonsson 1, s. 
392-393). Upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1813 (text) och möjligen av A. M. Weselius, i så fall några 
år senare (mel.). Ga: KB Vs 2:3, s. 78-79. Textrenskrift gjord av J. H. Wallman. Gb: KB Vs 126:3, s. 15-16. 
Textutskrift gjord av D. S. Wallman. Gc: KB S 163 (Drake) nr 76. 

Ga 
1 Å Jungfrun hon satt i buren och grät 

å Ungersven han fråga hvad det var som lät 
— Min hjertelige kär! Min hjertelige kär! 

Säj för mej hvem ni sörjen. 

2 Anter sörjen I sadel eller häst 
Eller sörjen I att jag hafver eder fäst 

3 Inte sörjer jag för sadel eller häst 
fastmycke mindre för Ni hafver mej fäst 

4 fastmere sörjer jag mitt hvitgula hår 
som så skall ligga och rutna i Värnamo-å 

5 Och jag skall låte bygge den brona så stark 
Om den skall kosta tolftusende mark. 

6 Och jag skall låte bygge den brona så bre 
om hon skall kosta ellfva tusen te 

7 Och när som de komm der midt uppå bro 
Der stapplade hästen på fyra gullsko 
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8 Han stapplade på sko, han stapplade på söm 
han slog den Jungfrun i stridan ström 

9 Och Ungersven han talte till den lilla Småsvenn 
Spring efter min Gullharpa var snar igen 

10 Det första slag han på gullharpan slog 
Då satt Necken på vattnet och log 

11 Det andra slag på gullharpan lät 
Då satt Necken på vattnet och grät 

12 Kära du Ungersven du spel ej så hårdt 
Du kan väl få igen din unga brud ändå. 

SMB 22 

13 Du skall få din unga Brud så röd 
Som hon aldrig hade legat i Värnamo-å död. 
— Min hjertelige kär! Min hjertelige kär! 

Säj för mej hvem ni sörjen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 13, 
markerat i övriga strofer. 
7:1 komm ändrat från komm' 

Gb 
Avvikelser från Ga i Gb 

Omkvädet: Min hjerteliga här (sic), min hjerteliga kär 
sägen för mig hvem ni sörjer 

1:1 	Å: Och; och: å; grät: gret 
1:2 	det var: de va 
2:1 	Anter: Anten 
2:2 	eder: er 
3:1 	för saknas 
3:2 hafver mej: hafven min 
4:1 	fastmere: fastmer 
4:2 rutna: flyta; Värnamo-å: Wernamö-å 
5:1 	Och: Å; låte bygge: bygga; brona: bron 
5:2 Om: Å 
6:1 	Å jag skall låta bygga en bro så bred 
6:2 	om: Och; ellfva tusen te: Elfvatusend' derte 
7:1 	Och: Å; der saknas  

	

8:1 	stapplade: stappla' (andra gången utan apo- 
strof) 

9:1 Och: Å 

	

10:2 	på vattnet saknas 

	

11:1 	Det andra slag: Å det andra slag han; lät: slog 

	

11:2 	grät: gret 

	

12:1 	spel: spela 

	

13:2 	legat: liggat; Värnamo-å: Wernamö-å 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, mar-
kerat i str. 13. 

	

4:2 	över flyta står rutna 

	

7:1 	midt tillskrivet över raden 

	

11:1 	han tillskrivet över raden 

	

13:2 	hade tillskrivet över raden 

Gc 

ä 7 	J I'J'atJ J I  

21 	/ 10 

Och 

I  i 

	

J114> 	4,1 J 

	

r 	r 	i 
och Ungersven han fra - ga 

9' .. 	i:  

  

	0 	 

 

If  

 

i IR 

    

x 

gret, 

	r 	 
(5) 

n1  
e 

hvod det vor som 	löt; 

i d 4 
dt 	 

(9) Is 

jungfrun hon satt 	i 	bu - ren och 

P.1.77.... 
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i itr 	 
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hjerte — lig 	Mir, min 	hjerte — lig 	kör, 

1t 	' 
(IM 

si 

— Min 

p9;  

J' 	 
sörjen. 

15 
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(IT) 

1 Och jungfrun hon satt i buren och gret, 	 — Min hjertelig kär, min hjertelig kär, 
och Ungersven han fråga hvad det var som lät; 	Säg för hvem I sörjen. 

H 
Efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, Östergötland (f. 1772 i Nykils sn, Östergötland, d. 1818 i Slaka; 
Jonsson I, s. 386-391). Ha: GA 91 [A] (text). Upptecknad troligen av J. H. och/eller D. S. Wallman 1810-1813. 
Troligen bearbetad av A. A. Afzelius. Hb: KB Vs 2:1, s. 218-219. Text upptecknad av L. F. Rääf hösten 1813 
eller år 1814. Hc: KB Vs 126:4, s. 76. Upptecknad av C. P. Grevilli hösten 1813 eller år 1814. Tryckt som GA 91 
[:11 (mel.). 

Ha 
1 Ungersven han går och leker på gården, 

Och Jungfrun hon sitter i buren och gråter. 
— »Min hjerteliga kär! 

»säg för mig, hvem J sörjen. 

2 »Anten sörjen J gullsadel eller häst, 
»Eller sörjen J, att jag har Eder fäst? 

3 Inte sörjer jag gullsadel eller häst, 
Och inte sörjer jag att jag har Eder fäst. 

4 »Ant'en sörjen J för sadelen han är trång, 
»Eller sörjen J för vägen är så lång? 

5 Inte sörjer jag för sadeln är för trång, 
Och inte sörjer jag för vägen är så lång. 

6 »Ant'en sörjen J för Fader eller Mor, 
»Eller sörjen J för Syster eller Bror? 

7 Inte sörjer jag för Fader eller Mor, 
Och inte sörjer jag för Syster eller Bror.  

8 Fastmera sörjer jag mitt fagergula hår, 
Som så skall ligg' och flyta i Värnamo-å 

9 Det mig var spådi allt medan jag var barn, 
Att jag skulle drunkna på min bröllopsdag. 

10 »Och jag skall bygga en bro så stark, 
»Om det skall mig kosta tolftusen mark. 

11 »Tolf Riddare skola före dig rida, 
»Och Riddare tolf på hvardera sida. 

12 Och när som de kommo der midt uppå bro, 
Der stapplade hästen på fyra gullskor. 

13 På fyra gullskor och trettio gullsöm, 
Och Jungfrun hon föll i stridande ström. 

14 Och ungersven talte till den lilla småsven: 
»Du hämta gullharpan och snart var igen! 

15 Och första slag han på gullharpan slog; 
Då satt der Necken på vattnet och log. 
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16 Och andra slaget på gullharpan lät; 
Då satt der Necken på vattnet och gret. 

17 »Hör du ungersven, du spela ej så hårdi, 
»Du skall väl få igen din unga brud ändå.» 

18 »Och du skall få igen din unga brud så röd, 
Som aldrig hon legat i böljorna död.» 

— »Min hjerteliga kär! 
»säg för mig, hvem J sörjen. 

Titel: Harpans kraft. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer (i 
str. 18 med kommatecken efter kär). 

Hb 
1 Unger-Sven han går uppå gården och blåser 

Och Jungfrun hon sitter i buren och gråter 
— Min hjertelige kär säg för mej hvem J sörjen? 

2 Å anten sörjen J för Sadeln han ä trång 
Eller sörjen J för vägen han är lång 

3 Å intet sörjer jag för Sadeln han är trång 
Å intet sörjer jag för vägen han är lång 

4 Å anten sörjen J gullsadel eller häst 
Eller sörjen J att jag hafver Eder fäst 

5 Å inte sörjer jag gullsadel eller häst 
Å inte sörjer jag att jag hafver eder fäst 

6 Å anten sörjer ni fader eller mor 
Eller sörjen i syster eller Bror 

7 Å intet sörjer jag min fader eller mor 
Å intet sörjer jag min syster eller bror 
— Min hjertelige kär säg för mej hvem J sörjen? 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, mar-
kerat i övriga strofer. 
Omkvädet: hjertelige ordets två sista stavelser ändrat 

från något nu oläsligt 
2:1 	sörjen J ändrat från sörjer ni 
3:1 Sadeln ändrat från vägen 
4:1 	sörjen ms snarast sörjer 
6:1 	sörjer troligen ändrat från sörjen 

Hc 

Pi i 	1.111).13 
 . J 7 6 	Mil J' 	

Och ungersven han går 	på 	gården och blåser. 

J 	1) 	 is  
e 

Och Jungfrun hon 
	

sitter i 	bu-ren och 
	

gråter. 

12 

J 	 	1 
...«.«... 
	in 	hjerteli- go 	kör sög för 

	
mig hvem i 	särgen. 

Vers: 2 och följande 

Pi7 1  1  II 	1 II  1  I j  '  - 

 

4  

/1 154;1 	1 J 

  

 

Y 't 

 

  

   

Och ant' en sörger 
	

Ni 	gull - sa-del eller 
	

höst 

Eller sörger 	Ni 	att jag hor e -der föst. —Min etc. 
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1 Och ungersven han går på gården och blåser. 
Och Jungfrun hon sitter i buren och gråter. 
— Min hjerteliga kär säg för mig hvem i sörgen. 

2 Och ant'en sörger Ni gullsadel eller häst 
Eller sörger Ni att jag har eder fäst. 
— Min hjerteliga kär säg för mig hvem i sörgen. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, mar-
kerat i str. 2. 
Omkvädet: sörgen ms sorgen 

1 
KB Vs 2:1, s. 635-636. Västergötland. Upptecknad på 1810-talet (Jonsson I, s. 414). 

1 Ungersven går sig i gården 
— Liten vän liten vän — 
Liten Kjerstin hon sitter in i buren och gråter 
— Liten Kjerstin om vi vilja följa den Sven igenom 

Julan 

2 Gråten I för Fader eller Mor, 
Gråten I för Syster eller Bror, 

3 Intet gråter jag för Fader eller Mor, 
Intet gråter jag för Syster eller Bror, 

4 Gråten I för Sadel eller Häst, 
Eller Gråten I för I hafven mig fäst, 

5 Intet gråter jag för Sadel eller Häst, 
Intet gråter jag för jag hafver dig fäst, 

6 Mest gråter jag mitt fagergula hår, 
Som i dag skall förgås uti böljorna blå, 

7 Min Fader Han spådde mig medan jag var mö 
På Ringfalls bro der skulle jag dö 

8 Tolf mina Hofmän skall för Eder rida, 
Tolf mina Hofmän på hvardera sida, 

9 När som de kommo på Ringfalls skog, 
Der mötte de en hjort med förgyllande horn 

10 Alla de Hofmän efter hjorten jagad', 
Liten Kjerstin hon månde sig ensam draga,  

11 När som hon kom uppå Renfalls bro, 
Der stapplad' hennes gångare på fyra gullsko 

12 Der stapplad hennes gångare på trettio söm 
Liten Kjerstin hon föll i den stridande ström 

13 De spelad, de spelad så hornen föll af fä, 
De spelad, de spelad så barken föll af träd. 

14 De spelad, de spela så kyrkan sprack, 
De spelad', de spelad', så de döde restes upp, 

15 Då kom Necken ur böljan fram 
— Liten vän liten vän — 
Och hade en stolts Jungfru på hvarje arm 
— Liten Kjerstin om vi vilja följa den Sven igenom 

Julan 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, 7, 15, 
markerade i övriga strofer. 
4:1 Gråten ms Gralen 
4:2 	Eller tillskrivet över raden 
7:2 	efter Ringfalls står (Renfalls) 
8:1 för genom radering ändrat från före 
9:1 	som 7:2 

10:1 Hofmän ms Hofman 
11:2 gångare ms gangare 

J 
»Efter Traditioner från Vestergötland och Vermland ...» Ja: GA 91[:III]. .11): Grönland, Alte Schwed. Volks-
Melodien, 1818, s. 37. 

Ja 

J l'iLi 	is 
Liten 
	

Kerstin hon sitter 
	i 	buren 
	och gra — ter; 

314  J 
	

T 	
 
it AT 

2 
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4 

J 	 
Herr Peder går på gården, 

J 	 
spelar och le — ker: 

6 

e 

 

) 	 

    

     

  

0 	 

  

    

J sägen mig h var-för J 
	

sörjen. 

1 Liten Kerstin hon sitter i buren och gråter; 
Herr Peder går på gården, spelar och leker: 
— /:»Min hjerteliga kär!:/ 

»J sägen mig hvarför J sörjen? 

2 »Sörjen J för sadel eller sörjen J häst, 
»Eller sörjen J att jag hafver Eder fäst: 

3 Och inte sörjer jag för sadel eller häst; 
Och inte sörjer jag att jag hafver Eder fäst. 

4 Fast mera sörjer jag mitt fagergula hår, 
Som i dag skall färgas i böljorna blå. 

5 Fastmer sörjer jag för Ringfalla-å, 
Der drunknade mina Systrar två. 

6 Det var mig så förelagdt, allt medan jag var ung, 
Min bröllopsdag skulle blifva mig tung. 

7 »Och jag skall låta den hästen kringsko, 
Han skall inte snafva på fyra gullsko. 

8 Tolf mina Hofmän skola före dig rida, 
»Tolf mina Hofmän vid hvardera sida. 

9 Men när som de kommo på Ringfalla skog, 
Der spelar en hjort med förgyllande horn. 

10 Och alla de Hofmän efter hjorten jaga; 
Liten Kerstin hon månde ensam draga. 

11 Och när som hon kom på Ringfalla bro, 
Der snafva' hennes gångare på fyra gullsko. 

12 Fyra gullsko och trettio gullsöm, 
Och Jungfrun hon föll i stridan ström. 

13 Herr Peder han talte till småsvennen så: 
»Du skall strax efter min gullharpa gå.» 

14 Första slag han på gullharpan slog; 
Den fula stygga Necken på vattnet satt och log; 

15 Andra slaget på gullharpan lät, 
Den fula stygga Necken satt på botten och gret. 

16 Det tredje slag på gullharpan klang; 
Liten Kerstin räckte upp sin snöhvita arm. 

17 Han spelade barken af höga trä, 
Han spelte liten Kerstin uti sitt knä. 

18 Och Necken han kom ur böljorna fram; 
Han hade en stolts Jungfru på hvar sin arm. 
— /:»Min hjerteliga kär!:/ 

»J sägen mig hvarför J sörjen? 

Titel: Harpans kraft. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet (med repris-
tecken efter första raden) i alla strofer. 

Fotnot till5:1: Denna Folkvisa har blifvit localiserad 
i flera landsorter. De allmännaste ställen som nämnas 
äro: Värnamo, Ringfalla-, Renfalla- och 
Vendels-å. 

Jb 
Andante 

bu - ren och gråter; 
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tutti 

— Min hjerte — li -ga ktfr, min 	hjertel iga 
	

kör! 

> 

TEXT 

Text = str. 1 i Ja. 

Titel: Harpans kraft. 

K 
KB Vs 2:1, s. 229. Uppland (Roslagen). Sannolikt upptecknad på 1810-talet (Jonsson 1, s. 427). 

1 »Och det var mig spådt allt medan jag var ung, 
— Med äran och med dygd — 
Att jag skulle drunkna med gullkronan tung, 
— Medan solen går neder i skogen.» 

2 »Och det var mig spådt allt medan jag var mö, 
Att jag skulle drunkna med gullkronan röd.» 

3 »Och jag skall låta bygga en bro så stark, 
Ja om det skall kosta mig tolfhundra mark.» 

4 »Och jag skall låta bygga en bro så bred, 
Ja om det skall kosta mig tolfhundra te.» 

5 »Och femtio man på hvar och en sida, 
Och jag skall sjelf bakefter dig rida. » 

6 Och när som de kommo allt uppå den bro, 
Så fick de si ett lejon med gullkafle i mun. 

7 Och alla så skulle de efter hinden jaga; 
Och ensammen måste då bruden vara. 

8 Och fyra gullskor och tretti gullsömm 
Han kasta den jungfrun i stridande ström. 

9 »1 hämten mig hit min gullharpa röd, 
Att jag får spela mig sjelfver till död.» 

10 Och första slaget han på gullharpan lät, 
Då satt Necken på vattnet och gret. 

11 Och andra slaget på gullharpan klang, 
Då satt Necken på vattnet och sang. 

12 Och tredje slaget han på gullharpan slog, 
— Med äran och med dygd —
Han spelade bruden i sin egen famn. 
— Medan solen går neder i skogen. 

Titel: Brudfärden. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. I , 2, 12, 
markerade i övriga strofer. 
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4:1 Och ändrat, möjligen från påbörjat Så 	 7:1 	hinden de två sista bokstäverna tillskrivna i 

6:2 de ändrat från di eller omvänt 	 efterhand, till ordet finns fotnoten (hine?) 

L 
KB Vs 2:1, s. 629-630. Kultorp, Tuna sn, Småland. Upptecknad av studeranden H. R. Bostedt 1815 (Jonsson I, 
s. 358). 

Andante 

j 	IM  

r 	i 
 fl 
	e 

taga mig up — p6 min bröl lopsdag ." 

F 	 d 	 
r 	r 	 

12 

— Min hjerteliga kör, stig, sög mig hvern du sörger. 

	4 	 

1 »Det hafver varit mig spått allt medan jag var barn, 
att Necken skulle taga mig uppå min bröllopsdag.» 
— Min hjerteliga kär, säg, säg mig hvem du sörger. 

2 »Det hafver varit mig spått allt medan jag var ung, 
att jag skulle drunckna med gullkronan tung.» 

3 »Nej jag skall låta bygga den broen så stark; 
Ja, om hon skall kosta mig hundra tusen mark» 

4 »Ja, Jag skall låta bygga den broen så bred, 
Ja om hon skall kosta mig Hundra mark mer.» 

5 De satte den Bruden på högaste häst, 
Och Brudgum och Brudmän de redo henne näst, 

6 Och när som de kom på den bredaste bro, 
Så snafvade hästen på kanterna då 
Och bruden hon föll i den stridaste ström. 

7 Och Ungersven han rider sig åt smea by; 
Där låter han smida sig en guldharpa ny 

8 Han blåsade barken af björkor; 
Han blåsade Tornen af Kyrkor. 

9 Han blåsade vattnet ur Singnel lillas Å, 
Så att necken han kunde törrskodder gå. 

10 Och Necken han talade till Ungersven så: 
»Och kära du Ungersven blås inte så hårt. 
I mårgon skall du din unga brud få.» 

11 Och Ungerven han rider sig åt Signel lillas sjö, 
Der fick han se Bruden liksom hon varit dö. 

12 Och Ungersven han rider sig åt Sjöa strand; 
Der tager han Bruden i sin snöhvita hand 
— Min hjerteliga kär, säg, säg mig hvem du sörger. 

Melodianmärkning 

Upptecknarens kommentar: Ob: I de bägge verser [str. 
6 och 10], som ha 4 strofer [versrader], sjunges 3d" på 
samma sätt som andra. 
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Textanmärkning 	 Omkvädet: hjerteliga str. 2 hjetliga. 

Omkvädet utskrivet i str. I och 2, markerat i övriga 
	9:1 	Singnel ändrat från Signel 

strofer. 

M 
KB Vs 4, s. 227-229 (text), KB Vs 3:3 nr 146C (mel.). Vislanda sn, Småland. Text upptecknad av prosten C. F. 
Cavallius 1838; utskrift gjord av denne. Mel. med största sannolikhet upptecknad av organisten Nils Wieslander; 
utskrift troligen gjord av denne (Jonsson 1, s. 539-540). En renskrift av en del av texten, gjord av George 
Stephens, finns vid mel. 

Moderat° 2 
. 	 

Herr 	Peder 
	

i 	Salen 	på 	Gull horpan löt 

cc 	 
— min 	hjertelig kör, — 

r 	“r 	 
Och jungfrun i buren så 	bitterlig 	gret, 

k,J4 ii 	14.it 

 

J 	A 	I 

 

 

 

— En full r trogen vittn sviker 	alldrig. 

s 

IP 
; ; r 

1 Herr Peder i salen på Gullharpan lät 
— Min hjertelig kär, — 
Och jungfrun i buren så innerligen gret 
— En fulltrogen vän sviker alldrig. 

2 Antingen sorjer du för vägen är lång 
Eller så sorjer du för skogen är trång 

3 Antingen sorjer du för sadel och häst 
Eller sorjer du för dagen jag dig fäst. 

4 Antingen sorjer du för du är så ung 
Eller sorjer Du för Gullkronan tung 

5 Intet sorjer jag för vägen är lång 
Intet sorjer jag för skogen är trång 

6 Intet sorjer jag för sadel eller häst 
Intet sorjer jag för dagen Du mig fäst 

7 Intet sorjer jag för jag är så ung. 
Men jag skall visst drunkna med gullkronan tung 

8 Min Syster Hon drunknad' i åen så strid 
Och mig är det spådt jag skall lika så med. 

9 Men jag skall visst bygga den broen så stark. 
Om det skall mig kosta än hundrade mark. 

10 Och jag skall visst lägga den broen så bred 
Om det skall mig kosta än hundrade te. 

11 De satte då bruden på gångaren grå 
Och 15 Stolts Riddare kring henne gå 

12 Och brudgum de satte på gångaren hvit 
Och 15 Stolts Riddare kring honom red. 

13 Och när de kommo till bredaste bro 
Så sprang der en hjort med förgyllande horn. 

14 Och Riddarne glömde bruden med hast 
De ville så gerna taga honom fast. 

15 Och bruden hon kom på den starkaste bro. 
Så snafvade gångarn på fyra gullsko. 

16 Och gångaren han samm och sadelen han flöt 
Men bruden hon sönk i Hafsfruens sköt. 

17 Herr Peder han sade till småsvennar sin 
Nu hämten j till mig strax Gullharpan min 
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18 Och första slaget han på gullharpan slog 
Så satt der hafsfruen på vattnet och log 

19 Och andra slaget han på gullharpan lät 
Så satt der hafsfruen på vattnet och gret. 

20 Kära Herr Peder! Du Spela intet mer 
Du har nu spelat barken af all min trä. 

21 Kära Herr Peder! Du spela intet mer 
Du skall få båd' bruden och systern med 

22 Och 3dje slaget han på Gullharpan klang 
Så sprang unga bruden alt uti hans famn. 

23 Och 4de slaget han på Gullharpan slog 
Så stod hennes syster på bredaste bro 

24 Och sista slaget slog Herr Peder så vred 
— Min hjertelig kär, — 
Lät oss nu rida till bröllopp uti fred 
— En fulltrogen vän sviker alldrig. 

Titel: Den drunknade bruden. 

SMB 22 

Melodianmärkning 

T. 5, n. 1-3: Dubbelskrivna, strukna andra gången. 
T. 6: Anpassningen text/mel. är oklar; sannolikt har 

första stavelsen i fulltrogen sjungits på taktens två 
första toner. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, markerade med ord i str. 
2 och med streck mellan varje rad i texten i övrigt. Str. 
4 och 5 omkastade, den rätta ordningsföljden mar-
kerad. 

	

1:2 
	

över innerligen står bitterligen 

	

2:2 	så tillskrivet över raden; före skogen står det 
överstruket 

3:2 före fäst står troligen hafve 

	

4:1 	det andra du tillskrivet över raden 

	

20:1 	Du tillskrivet över raden 
21:2 bruden ms snarast brunden 

N 
KB Vs 4, s. 283 (text), KB Vs 3:3 nr 146 B (mel.). Almundsryds sn, Småland. Efter »Pika Sven». Upptecknad av 
G. 0. HyltU-Cavallius troligen 1839 (Jonsson 1, s. 545-546). En renskrift av en del av texten, gjord av George 
Stephens, finns vid mel. 

ji,„17,h 	N • N 
it NI It 

Ht Peder han gångar sig åt 

Hans unga brud hon suckade så svara 

ki,t7i,  il. 	ii 	l' r  ;\ 5  .1 J ti i% ,11 
- Min hjertans allra köra H varför sörjen I då ? 

II s J1 
J 

gården 

J 
	

1 

1 Herr Peder han gick sig åt gården. 
Hans unga brud hon suckade så svåra, 
— Min hjertans aldrakäresta hvarför sorgen I då? 

2 Ante'n sorger Ni för Er fader är död 
Eller sörjen Ni, för det Ni ej är mö. 

3 Och intet sörjer jag för min fader är död 
Ej heller sörjer jag, ty jag är en fullfast mö. 

4 Och ant'en sörjen Ni för sadel och häst 
Eller sörjen Ni för den dagen jag Er fäst 

5 Och intet sörjer jag för sadel eller häst 
Ej heller sörjer jag för det Ni hafver mig fäst. 

6 Men sörja och sörja, ja, jag väl sörja må, 
ty jag vet väl bäst hur dan Brölloppsdag jag får. 

7 Jag sörjer väl mest för den bredan bro 
för der ha fallit ut mina systrar alle ihop. 

8 Jag sörjer väl mest för den stridan ström 
för der ha fallit ut mina systrar alla fem. 
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9 Derföre behöfver Ni ej sörja eller qvida 
Jag skall sjelfver hålla Eder stadigt vid min sida. 

10 Men när som de kommo i Rosende-lund 
der spelar en hjort med Guldtafvel i mund 

11 Och alla så togo de på hjorten vara 
Emedlertid fick unga Bruden sjelfver framfara. 

12 Och när hon då kom på den bredaste bro 
der stapplar hennes gångare om rödan gullsko. 

13 Och när hon kom öfver den stridaste ström 
der stapplar hennes gångare om rödan gullsöm. 

14 Och hästen han sam och sadelen flöt 
och jungfrun kom i Hafmannens sköt. 

15 Herr Peder han talte till små svenner sin 
Hemta straxt hit min gullharpa fin 

16 Han spelade i vrede, han spelade i list 
så foglarne sjöngo, som sutto på qvist. 

17 Hans stämma hon var både ljuflig och söt 
att Hafmannen genast på Vattnet uppflöt. 

18 Och käre Herr Peder du spela inte nu! 
Här skall du genast återfå din unga brud. 

19 Den unga bruden jag passar inte på 
Utan jag får hennes systrar de två 

20 Han spelade i vrede han spelade dermed 
så hornen de lossna' af de raskaste fä. 

21 Och käre Herr Peder du spela ej så, 
se här hafver du hennes systrar de två. 

22 Hennes systrar två jag tager intet än 
Utan jag får hennes systrar alla fem. 

23 Han spelade i vrede, han spelade dermed 
så barken han flög af de färskaste träd 

24 Och käre Herr Peder, du spela inte än 
Här hafver du hennes systrar alla fem. 

25 Han spelade likväl till strängen han sprang 
sedan fick hans harpa en annan klang 

26 Sen fingo de alla hvardera sin man 
sen fira de det bröllopp det säjer jag försann 
— Min hjertans aldrakäresta hvarför sorgen I då? 

Titel: Herr Peder och Hafmannen. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktin-
delning saknas. Mel. är ortografiskt felnoterad och 
saknar fasta förtecken; här ortografiskt rättad och 
återgiven med fira fasta b-tecken. 
System 1, n. 3 (f l ): Otydlig, möjligen e l . 
System 1, n. 6-8 (ess' ess' ess'): diss' diss' diss' 
System 1, n. 9 (ass'): giss' 
System 2, n. 1, 2, 4, 10, 12 (ass'): giss' 
System 2, n. 5-12 (b'—ass'): Anpassningen textlmel. är 

oklar, möjligen har n. 5 felaktigt utskrivits två 
gånger. 

System 3, n. 2, 4, 9 (ass'): giss' 
System 3, textunderlägget: kära otydligt, möjligen kä-

rast. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 26. 
Omkvädet: aldrakäresta str. 26 aldrakäraste; hvarför i 

str. 1 ändrat från hvarföre; sorgen str. 26 sör- 
jen 

2:2 	Eller svårtolkad ändring 

0 
KB Vs 4, s. 39-40 (ofullständig). Småland. Upptecknad senast 1840 av Johanna Gustava Angel f. LagergrUn, 
Ryssby sn (f. 1791 i Tolgs sn, d. 1869), som uppger sig ha hört visan i sin barndom 1799. En renskrift av den 
fullständiga texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:3 nr 146A. 

1 å bud kom det för herr Peder inn 
liten Kerstin sitter å gråter, lägger handen under 

kinn - 
- Min hjertelige kär, Hjerteligen kär, håller Eder 

uti väl-tro, i väl-tro. 

2 Herr Peder han in till liten Kärstin går 
Han ser at hon fäller så modigan tår 

3 antingen gråter Du nu fader eller mor? 
eller begråter du den dagen Du blef stor? 

4 å inte så sörjer jag fader eller mor —
å inte så sörjer jag den dagen jag [blef) stor. 

5 å antingen sörjer Du för kinden ej är rö —
eller sörjer du den dagen du var mö — 

6 inte sörjer jag min kind som förr var rö —
å inte besörjer jag den dagen jag var mö — 

7 antingen sörjer du då sadel eller häst —? 
eller sörjer du den dagen du blef fäst? 
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8 intet sörjer jag Guldsadel eller häst —, 
å intet sörjer jag den dagen jag blef fäst, 

9 Det enda jag sörjer för, så är det mig spått, 
at näcken mig skall taga i Linlaga å — 

10 å tag nu till Guldharpan och spela deruppå, 
Medan vi rida öfver Linlaga å. 

11 å jag skall göra broen både långer å stark, 
om det skall kåsta mig 50 mark. 

12 å jag skall göra broen både höger å bre —
om det skall kosta mig 50. mark te — 

13 Så leddes der framm deras gångare grå 
Sen lades Guldsadlarne deruppå — 

14 Sen redo de vägen så långan i traf —
och mitt uppå broen togs Gullharpan framm. 

15 å första slaget hon på Gullharpan sloo 
Så satte sig Necken uppå vattenet å loo - 
- Min hjertelige kär, Hjerteligen kär, håller Eder 

uti väl-tro, i väl-tro. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 8, 

SMB 22 

markerat i str. 2-7, 9, 10, 12-15. Före texten står 
början felar vist. 
Omkvädet: i str. 8 står efter raden repristecken samt 

eller: säg mej hvad I sorger. 
10:1 Guldharpan ms Guldhärpan 
11:1 	långer ändrat från breder 

Stephens' renskrift: 

Utöver originalet har renskriften följande strofer: 

16 Och andra slaget hon på Gull-harpen la', 
Så var den Necken både ledsen och gla'. 

17 Och tredje slaget som på Gull-harpan lät, 
Så satte sig Necken uppå vattenet och gret. 

18 Och fjerde slaget som på Gull-harpan klang, 
Så hastigt Necken under vattenet bortsprang. 

19 Så var nu liten Kerstin både glader och nöjd, 
När svennerne kommo så blef en hjertans fröjd 

20 »Och Gull-harpans bön, som så kosteliga ljöd, 
Hon frälsade mig utur sorg och stor nöd!» 
— Min hjerteliga kär, hjerteliga kär, 

Håller eder uti väl-tro, i väl-tro! 

P 
Vs 3:3 nr 146F. Uppland. Upptecknad tidigast på 1810-talet, senast 1840. Renskrift gjord av George Stephens. 

f J! 	iJ 	J 	 st 
4 

40. 

     

Förs-ta sla -get 	Guld -brand på 	Guld - hcrp- an 

6 
1  

- ,:, 	Ve ! hvad sorg-en görs tung! — 

.... 

slog 

Så 
	

sit-ter 
	

Neck- en på vatl-net men han log. 

et 	 r1 r J 	 
13 

J  

 

1 

  

— 0 Ve — hvad sorg-en göts 
	

tung. 

1 Första slaget Guldbrand på Guldharpan slog 
	

Så sitter Necken på vattnet men han log. 
— 0 Ve! hvad sorgen görs tung! — 	 — 0 Ve hvad sorgen görs tung. 
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Melodianmärkning 	 Textanmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara C . 	 Omkvädena understrukna. 

Q 
Efter Margareta Helena Lalkr (1772-1860), f. i Visby, Gotland; hon hade »ur allmogens mun» lärt sig visan »i sin 
ungdom (1793-1805)», då hon vistades i Fardhems prästgård (jfr Bjersby, s. 260-266 och Jonsson I, s. 116). 
Upptecknad på 1830-talet av Carl Säve (text) och en studerande Wimmercrantz efter Säves föredrag (mel.) (jfr 
AH nedan). Qa: ULMA 28985:22, s. 10-12. Textutskrift gjord av Carl Säve. Insänd till A. I. Arwidsson 1839. Qb: 
KB Vs 2:2, s. 642-644 (text), 653-654 (mel.). Textutskriften gjord av Carl Säve. Insänd till A. I. Arwidsson 1840. 

Qa 
1 Anten jag kommer bittid', eller jag kommer sent, 

- Min hjertelig kär - 
Så sitter liten Ingrid, med handen under kind; 
- /:Min hjertelig kär:/ 

Ni säg mig hvem ni sörjen! 

2 Sörjer ni fader, eller sörjer ni mor? 
Sörjer ni syster, eller sörjer ni bror? 

3 »Intet sörjer jag fader, intet sörjer jag mor: 
Intet sörjer jag syster, intet sörjer [jag] bror:» 

4 Sörjer ni sadel, eller sörjer ni häst? 
Eller sörjer ni för det att jag hafver Er fäst? 

5 »Intet sörjer [jag] sadel, intet sörjer jag häst: 
Ej heller sörjer jag att ni hafven mig fäst. 

6 I fjol så drunkna mina Systrar tu 
1 år så drunknar jag när jag skall rida brud!» 

7 De klädde liten Ingrid i silkes särk 
Så silket det låg uti ruta-verk 

8 De klädde liten Ingrid i silfverspända skor 
Så silfvret det uti sömmarna låg 

9 De häfde liten Ingrid på högan häst, 
Fyratjugu hofmän de redo dernäst. 

10 Och när som de kommo på bredaste bro 
Den hästen han stappla' på fyra gullsko 

11 Den Näcken han satt uppå vattnet och gret 
»Och kära Herr Peter ni spelen intet mer!» 

12 Liten Ingrid hon kom uppå hvitaste sand 
Med en hennes syster i hvardera hand 

13 De tre brudar de gingo i kyrkan in 
Hvad folk som dem såg fälde tårar på kind 

14 Liten Ingrid hon var så förskräckelig grann 
- Min hjertelig kär - 
Hvad folk som henne såg de tänkte solen upprann 
- /:Min hjertelig kär:/ 

Ni säg mig hvem ni sörjen! 

Titel: Liten Ingrid. 

Anmärkning 

Ms har endast delvis strofnr. Omkvädena utskrivna i 
str. 1 och 14. Str. 4 står före str. 3 och 11:2 före 11:1, 
rätt ordningsföljd dock angiven. - Efter str. 10 står 
följande prosareferat: (Näcken lockade henne till sig; 
men då spelte Herr Peter både löfven och barken af 
träden, så att hon kom upp igen ...) 
11:2 	intet ändrat från litet 

Qb 

Ant'- en jag korn-mer bit-tid, el - ler jag kom•mer sent, 
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3 

lp 	
1 

— Min hjer - te-lig kör ! — 

Så 	sit -ter 	li - ten Ing - rid med han-den un-der kind 

7 

  

   

— Min hjer - te- lig kör' Min 	hjer-te- lig kör 

8 
	 eN 

4 	1 

 

.. 	1 

 

  

ni 	sög mig hvem ni skir - jen ? 

TEXT 

Avvikelser från Qa i Qb 

	

3:2 	[jag]: jag 

	

4:2 	för saknas 

	

5:1 	[jag:] jag 

	

9:1 	häfde: lyfte 

	

9:2 	Fyratjugu: Och fyratjugu 

	

11:2 	Peter: Peder 

	

14:2 	tänkte: tänkt' att  

Textanmärkning 

Titel: Liten Ingrid. Strofnr saknas i str. 11-14. Omkvä-
dena utskrivna i str. 1 och 14, markerade i str. 2. Efter 
str. 10 står följande kommentar: (Obs. Här fattas några 
verser, hvilka sångerskan icke kunde dra sig till 
minnes, då hon icke på nära 30 år sjungit visan; men de 
handlade om, att sedan Necken sålunda lockat bruden 
till sig, tog Herr Peder sin harpa och spelade så att löf 
och bark föllo af träden, tills han slutligen rådde på 
Necken.) 

R 
Efter soldathustrun Ingeborg Olofsdotter (»Hustru Egg»), Dagsbergs sn, Östergötland (f. 1797 i Ö. Husby sn, 
Östergötland, d. 1847; Ling, s. 41). Upptecknad av L. Chr. Wiede 1843. Ra: KVHAA Wiede ks 32 [:I]. 
Ytterligare en utskrift finns i KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. Rb: KVHAA Wiede ks 32 [:I1]. Ytterligare tre 
utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 32, KVHAA Wiede Kämpavisor, opag. (endast text) och MM Wiede nr 32 a. 

Ra 
4 

r 7 r 
, 

4  
cc 
; 	; r  

Herr 	0 - lof han rider sig åt 
	

ro- sengröna 
	

lund 

6 

1  7 	 

— Under dr - hg — 

4t›1 	1:: 5 	 

   

10 

J 1 

  

I) 

 

7  °G 6  

  

  

  

   

Och Jung-frun hon satt uti 
	

bu -ren och gröt 
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iP 	 

— för sdg mig hveml 

5  

sörjen Jungfru Le — na 

'I 4  

Och 
7 r 
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1 Herr Olof han rider sig åt rosengröna lund, 
— Under ärlig. — 
Och jungfrun hon satt uti buren och gret. 
— För säg mig, hvem I sörjen, Jungfru Lena? 

2 Och sörjen I fader, eller sörjen I mor? 
Eller sörjen I syster, eller sörjen I Bror? 

3 Och inte sörjer jag fader, och inte sörjer jag mor, 
Och inte sörjer jag syster, och inte sörjer jag bror. 

4 Och sörjen I sadel, eller sörjen I häst? 
Eller sörjen I den dagen, då vi skulle bli fäst? 

5 Och inte sörjer jag sadel, och inte sörjer jag häst, 
Och inte sörjer jag den dagen, då vi skulle bli fäst. 

6 Anten sörjen I sadelen, för det han är så trång? 
Eller sörjen I vår brudväg, för det han är så lång? 

7 Och inte sörjer jag sadelen, för det han är så trång, 
Och inte sörjer jag vår brudväg, för det han är så 

lång. 

8 De satte den bruden allt på en brudehäst, 
Väl tio bröllopsgäster de redo henne näst. 

9 Och när som de kommo till Elfvinga-ström, 
Der staplade hästen på röda gullsöm. 

10 Han staplade på gullsko, han staplade på söm, 
Och jungfrun bussa' ut i Elfvinga-ström. 

11 De skickade straxt bud till Herr Olof fram, 
Att unga bruden ligger uti Elfvingaström. 

12 Och Herr Olof talte till den lilla småsvän: 
»I skallen mig hit den lilla harpesträng!» 

13 Och första slängen han på harpesträngen slog, 
Då låg den Necken på vattnet och log. 

14 Och andra slängen han på harpesträngen slog, 
Då låg den Necken på vattnet och gret. 

15 Han spelade topparna af alla gröna träd, 
Han spelade den bruden allt midt i sitt knä. 

16 Han spelade tupparna af kyrkokam, 
Han spelade den bruden allt midt i sin famn. 

17 Han spelade hem fader, han spelade hem mor, 
Han spelade hem syster, han spelade hem bror. 

18 Nu är det fröjd på Herr Olofs gård, 
— Under ärlig. — 
Nu äro de hemkomna, som ha varit borta i mång' 

Herrans år. 
— För säg mig, hvem I sörjen, Jungfru Lena? 

Melodianmärkning 

Utskriften i Div.-saml.: 

Repristecknet i början av mel. samt andra strofens 
upptakt saknas. 
T. 12: Utskriven med fyra fjärdedelsnoter; säkerligen 

en felskrivning för åttondelsnoter. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

Utskriften i Div.-saml.: 

Texten omfattar endast str. I. 
1:2 	gret: grät 

Rb 
MELODI 

Avvikelser från Ra i Rb 

Taktartsbeteckning C : Herr / Olof han rider sig åt / 
etc. De båda repristecknen samt andra strofens upp-
takt saknas. 

Anmärkning 

Mel:s utskrift har varit identisk med Ra, taktartsbe-
teckning etc. har sedan ändrats genom radering. 

TEXT 

Avvikelser från Ra i Rb 

Texten omfattar 19 strofer. 

	

1:2 	gret: grät 

	

3:2 	inte: intet (båda gångerna) 
6:1 Anten: Och 

	

7:1 	sadelen: sadeln 
9:2, 10:1 staplade: stamplade 

	

10:1 	gullsko: gullskor 
10:2 jungfrun: jungfrun hon 

	

12:1 	den: sin 
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Mellan str. 14 och 15 står följande strof (med nr 15): 
(Och tredje slängen han på harpesträngen slog) 
(Då låg den Necken på vattnet, och dog.) 

16:1 	kyrkokam: kyrkekam 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 1 flera strofer är 
med blyerts tillskrivna alternativa ord och rader som 
tillhör S nedan. 

Övriga utskrifter: 

I hs och MM omfattar texten 18 strofer (motsvarande 
str. 1-18 i Ra), i Kämpavisor endast str. I. 

3:2 
6:1 
9:1 

12:1 

14:1 
16:1 
18:1 
18:2 

SMB 22 

intet: inte (båda gångerna) hs, MM 
Och: Och anten hs, MM 
kommo: kummo hs 
Och Herr Olof: Herr Olof han hs, MM; sin: den 
hs, MM 
slog: slog (lät) hs 
kyrkekam: kyrkokam hs, MM 
Nu: Och nu hs, MM 
hemkomna: hemma MM; mång: så många hs 

KVHAA Wiede ks 33. Efter »Stina i Stensöms, Ö. Husby sn, Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 
1840-talet. Ytterligare tre utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 33, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. och MM 
Wiede nr 33. 

J 	 d! 	 

Herr 0 - lof hon gångar sig åt 

i>U 	
 3 

- Under ör - hg -  

lunden och ler 

  

;; 	 

      

    

cc 	 

 

P 	 

 

      

      

      

Der fick han se hvor jungfrun satt i 	bu -ren och gret 

- N i stig mig hvem I sörjen Jungfru 	Le - no. 

1 Herr Olof han gångar sig åt lunden och ler 
— Under ärlig. — 
Der fick han se hvar jungfrun satt i buren och grät, 
— Ni säg mig hvem I sörjen Jungfru Lena. 

2 Och sörjen I fader, eller sörjen I mor 
Eller sörjen I Syster, eller lilla Bror? 

3 Och inte sörjer jag fader och inte sörjer jag bror 
Och inte sörjer jag Syster, ej heller lilla bror 

4 Och sörjen I gullsadel eller sörjen I häst 
Eller sörjen I den dagen, då vi skulle bli fäst. 

5 Inte sörjer jag gullsadel, inte sörjer jag häst 
Och inte sörjer jag den dagen, då vi skulle bli fäst 

6 Och sörjen I sadelen för det han är så trång 
Eller sörjen I vår brudväg, för det han är så lång 

7 Och inte sörjer jag sadelen för det han är så trång 
Och inte sörjer jag vår brudväg för det han är så 

lång 

8 De hafva spått mig med jag var rosende röd 
Att på min brudedag jag skulle blifva död 

9 De satte den bruden allt på en brudehäst 
Femtio bröllopshästar de redo henne näst 
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10 Och när som de kummo till Elfvingabro 
Då stapplade hästen på röda gullsko 

11 Han staplade på gullsko, han staplade på söm 
Och jungfrun hon brusa ut i Elfvingaström. 

12 De skickade straxt bud till Herr Olof fram 
Att unga bruden ligger uti Elfvingaström 

13 Herr Olof han talte till sin lilla småsven 
I skaffen mig hit den lilla spelesträng 

14 Det första draget han på spelesträngen drog 
Då låg den Necken på vattnet och log 

15 Det andra draget han på spelesträngen lät 
Då låg den Necken på vattnet och gret. 

16 Han spelade topparna af alla gröna träd 
Han spelade den unga bruden midt uppå sitt knä 

17 Han spelade tupparna af högsta kyrkokam 
Han spelade in unga bruden allt uti sin famn 

18 Han spelade hem fader, han spelade hem mor 
Han spelade hem syster, han spelade hem bror 

19 Det blefvo stor glädje på denna bröllopsgård 
— Under ärlig. — 
De ha aldrig varit hemma på åtta runda år 
— Ni säg mig hvem 1 sörjen Jungfru Lena.  

Melodianmärkning 

Me!. skriven ovanpå primäruppteckningen, som delvis 
är läsbar, delvis bortraderad. Troligen har primärupp-
teckningens t. 7, n. 1 varit d2  utan det alternativa h l ; 
jfr övriga utskrifter. 

Övriga utskrifter: 

T. 5, n. 5: g' 
T. 7, n. 1: d 2  

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: Jungfru str. 1, 3, 4 Junfru 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div.-sam!. omfattar endast str. I. 
2:2 	lilla: sörjen I MM 
3:1 bror: Mor hs, MM 
5:1 	inte: och inte hs, MM 

10:1 kummo: kommo MM 

T 
KVHAA Wiede ks 178. Efter Helena Stenbäck f. Wettergren, Ö. Husby sn, Östergötland (f. 1780 i Simonstorps 
sn, Östergötland; Ling, s. 37). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare tre utskrifter finns: 
KVHAA Wiede hs 166, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. och MM Wiede nr 178. 

2 r 	wr 	 
Herting 0 - lof hon gångar sig på 	garden och låter 

3 

 

r 	 

 

r  

  

  

— Under A — lo — no — 

r 	 
Jungfru Lena hon sitter 

	
buren och gråter 

-,
J 	 

— Du sej mej hwemdu sörjer, Jungfru 
	

Lena. 

5 
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T. 3, n. 4-5: gi  gl  hs MM 

s, MM 

      

	i 
T. 6, n. 5-8: 

     

     

     

       

T. 7: j 	J II hs 
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1 Herting Olof han gångar sig på gården och låter 
- Under Alona - 
Jungfru Lena hon sitter i buren och gråter 
- Du sej mej, hwem du sörjer, Jungfru Lena! 

2 Sörjer du din sadel eller sörjer du din häst 
Eller sörjer du den stunden jag dig hafver fäst 

3 Och inte sörjer jag sadel, och inte sörjer jag häst 
Och inte sörjer jag den stund jag dig hafver fäst. 

4 Men mera sörjer jag för mitt hvitgula hår 
För mig är det spådt, att jag skall ruttna i Elfvin- 

nans å. 

5 Och mej var det spådt med jag var litet barn 
Att jag skulle drunkna allt på min hedersdag 

6 Och mej var det spådt allt medan jag var ung 
Att jag skulle drunkna med gullkrona tung. 

7 Och jag skall lätta bygga dej en bro så bred 
Så fyratusen reddare skall rida dej bredved 

8 Och jag skall lätta bygga dej en bro så stark 
Jag wånna det kosta mej hundra tusend mark 

9 Och när som de kommo der midt uppå bro 
Der stapplar den hästen på röda gullsko. 

10 Då stappla den hästen på röda gullsöm 
Och bruden hon stupa i stridande ström 

11 Herting Ohlar han talte till sin lilla unga dräng 
Och hemta mig hit min lilla spelesträng. 

12 Och första slaget han på spelesträngen klang 
Då satt den fula näcken på vattnet och sang 

13 Det andra slaget han på spelesträngen drog 
Då satt den fula Näcken på vattnet och log 

14 Och tredje slaget han_på spelesträngen lät 
Då satt den fula Näcken på vattnet och gret 

15 Han spelade »barra» å alla farska trä 
Han spelade horna å Näckens knä. 

16 Han spela' så det hördes uti främmande land 
Han spelade den Bruden midt uti sin famn. 

17 Han spelade opp Fader, han spelade opp Mor 
Han spelade opp Syster, han spelade opp Bror. 

18 Och då stog de väl te uti Herting Ohlars gåhl 
- Under Alona - 
När de alla kom' igen, som ha vart borta i sju år 
- Du sej mej, hwem du sörjer, Jungfru Lena!  

Melodianmärkning 

Mel. skriven ovanpå primäruppteckningen, som delvis 
är läsbar, delvis bortraderad. 
T. 3, textunderlägget: A-lona ändrat från A-lo-a. 

Övriga utskrifter: 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. Texten skriven på 
primäruppteckningen som är delvis läsbar. 

	

5:2 	allt ms (allt) 
10:1 gullsöm ms gullsom 
15:2 å ms ev. åv 
16:2 den tillskrivet över raden 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div.-samt. omfattar endast str. 1. 
1:1 Olof: Ohlar hs, MM 
4:2 det saknas hs 

	

5:2 	allt: (allt) MM 
7:2 fyratusen: fyra tusend MM 
8:2 tusend: tusen hs, MM 
9:1 när: når hs; kommo: kummo hs 

	

9:2 	gullsko: gullskor hs 

	

10:1 	stappla: stapplar hs, MM 
14:1 spelesträngen: harpesträngen hs, MM 

	

14:2 	gret: grät hs 

	

15:1 	»bana»: barren hs, MM; farska trä: färska träd 
hs, MM 

15:2 horna: hornen hs, MM 
17:1 opp: up (båda gångerna), hs, MM 

	

18:1 	stog: stod hs, MM; de: det hs, MM; te: till hs, 
MM; uti: i hs; gåhl: gård hs, MM 

18:2 ha vart: ha' var't hs, MM 
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U 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 294. Norbergs sn, Västmanland. Upptecknad före 1845. 

ttY r  
2 

J 	J'il 	J 

  

   

   

   

Jungfrun hon sitter i 
	

buren och gråter. 

4 

 

r 	5; 	 55“ 

   

    

    

    

Ute står ungersven fdr 

iY ss5 1 - s\ /) /2-11  d EP 

— Min allra hjertans köra,  

höra hur det låter. 

hvi 	sörjer I så ? 

P 
 6 
	

J 	
 

1 

1 Jungfrun hon sitter i buren och gråter. 
Ute står ungersven får höra hur det låter. 
— Min allra hjertans kära, hvi sörjen I så? 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara C . 

v 
Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I b:1, Folkvisor, psalmer och sånger. Upptecknad och utskriven 
av okänd person vid 1800-talets mitt. Två avskrifter, gjorda av Djurklou, finns också i N. G. Djurklous Arkiv F 
I b: 1 . 

1 Jungfrun sitter i buren och gråter 
in kommer ungersven och frågar hvad som låter. 
— Min aldra hjertans kära hvi sörger du så. 

2 Sörger du fader eller sörger du mor, 
eller sörger du syster eller sörger du bror. 

3 Intet sörger jag min fader eller mor, 
ej heller sörger jag min syster eller bror. 

4 Sörger du för det du är så ung, 
eller sörger du för guldkronan är så tung. 

5 Intet sörger jag för guldkronan är så tung, 
ej heller sörger jag för det jag är så ung. 

6 Jag sörger fast mera mitt gulbruna hår, 
som skall förruttna i en rinnande å. 

7 Jag skall låta bygga en bredan en bro, 
deruppå skall vi rida derunder skall vi ro. 

8 Och bron skall vara af Elfenben, 
och pelarne skall vara af Marmor sten. 

9 Och när de kommo i grönan lund, 
spelte en hind på guldtagel i mund. 

10 Alla skulle de efter hinden jaga, 
Och bruden hon måste ensamen fara. 

11 Och när som hon kom på den bredan bro, 
då snafvade hästen på fyra guldskor. 

12 Han snafvade på sko, han snafvade på söm, 
och bruden hon föll i stridan ström. 

13 Och ungersven han gick till smedje by, 
der bestälte han en guldharpa ny. 

14 Och första slaget på guldharpan klang, 
då satt hafsfrun på vattnet och sang. 

15 Och andra slaget på guldharpan slog, 
då satt hafsfrun på vattnet och log. 

16 Och tredje slaget på guldharpan lät, 
då satt hafsfrun på vattnet och grät. 

17 Ach kära ungersven du spela ej så hårt, 
nog skall du få den bruden som jag tog i går. 

18 Hafsfrun tar jungfrun i snöhvita hand, 
och förer henne ur böljorna fram 

19 Nog var hon bleker men intet var hon röd, 
nog var hon dånad men intet var hon död. 
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20 Ungersven tar jungfrun uti sin famn 
och förer henne till slottet fram. 
— Min aldra hjertans kära hvi sörger du så. 

SMB 22 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, mar-
kerat i övriga strofer. 
10:1 jaga ändrat från fara 

x 
Efter statarhustrun Karin Andersson f. Walter, Grindgorsinge, Strängnäs lf (f. 1835 i Överselö sn, Södermanland, 
där hon lärt sig visan). Upptecknad av Gustaf Ericsson 1887. Xa: ULMA 347:55, s. 178. Xb: ULMA 347:44 b, s. 
215-216. 

Xa 
1 Härtigen träder i loftburen in 

Och jungfrun hon virkar med guld uppå skinn 
— Min aldrahjärtans kära, Hvi sörjer du så? 

2 Härtigen räcker skön jungfrun sin hand 
I dag skall du följa mig till främmande land 

3 Sörjer du fader och sörjer du mor 
Sörjer du syster och sörjer du bror 

4 Ej sörjer jag fader, ej sörjer jag mor 
Ej sörjer jag syster, ej sörjer jag bror 

5 Ej sörjer jag att jag är för unger 
Ej sörjer jag att kronan är för tunger 

6 Sörjer du öfver dina guldspända skor 
Eller sörjer du att jag har din ära och din tro 

7 Sörjer du att du ej är riker 
Eller sörjer du att jag ej är min gelike. 

8 Sörjer du att din brudväg är för 'ånger 
Eller sörjer du att din brudsal är för trånger 

9 Ej sörjer jag öfver hvad ni sagt 
Jag sörjer dess mer att komma i Näckens makt. 

10 Jag sörjer fastmer öfver den dröm 
Att jag skulle falla i stridande ström 

11 Bro skulle blifva så bredan 
Att 50 hofmän skulle rida på hvar sida 

12 När bruden kom midt uppå ström 
Så snafvade hästen på 24 söm 

Avvikelser från Xa i Xb 

1:1 	loftburen: lofburen 
3:1, 3:2 och: eller 
5:1-2 Sörjer du öfver att du är för unger 

Eller sörjer du öfver att kronan är för tunger 

13 Hertingen sjöng en så underlig sång 
Och näcken han kom uppå vattnet och sam 

14 Och härtingen sjöng om sin härre och Gud 
Nu syntes brudens fader med sina döttrar sju 

15 Och härtingen sjöng om sin härre och Gud 
Och så kom brudens moder och så dess lilla bror. 

16 Och härtingen sjöng om sin Härre och Gud 
Och näcken försvann uti böljans djup. 
— Min aldrahjärtans kära, Hvi sörjer du så? 

Anmärkning 

Omkvädet ej utskrivet vid stroferna utan vid ett senare 
tillfälle tillagt efter texten, nederst på bladet. 
Omkvädet: sörjer ms sorjer 
2:2 främmande ms frammande 

	

3:1 	fader och tillskrivet över raden; och dubbelskri- 
vet; mor ändrat från bror 

4:1-2 tillskrivna vid sidan av 3:1-2 
9:1-2 tillskrivna vid sidan av följande strof som stru-

kits: 
Sörjer du väl din fader eller moder 
Eller sörjer du väl 7 systrar och din broder 

	

9:1 	sörjer ms sorjer 

	

10:1 	vid sidan av raden står (näcken skulle ta hen- 
ne) 

Xb 
7:2 
9:1 

10:1 
10:2 

jag: du 
ni: ni nu 
fastmer: fast mera; den: min 
stridande ström: rinnande/brusande/ ström /äl- 
ven stridande/ 
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11:1 	Bro skall jag låta bygga så bredan 
11:2 	skulle: skall 
12:1 	ström: den ström 
12:2 	24: tjugefyra 
13:1, 14:1, 15:1, 16:1 Hertingen/härtingen: Härtigen 
14:2 fader: fader /moder/ 
15:2 moder: moder /fader/ 
16:2 	böljans: böljornas  

Anmärkning 

Titel: Den sorgeliga Brudfärden. Omkvädet (uppdelat 
på två rader) utskrivet i str. 1 och 16. 

Upptecknarens kommentar: obs de inom klammer 
varande ord omvexlade vid föredraget (se ovan Avvi-
kelser till 10:2, 14:2, 15:2). Eljest fullt troget. Melodien 
tyckes vara nog enformig. Sorglig. 

Y 
Efter Karolina Andersdotter, Stora Askrännilen, Härads sn, Södermanland (f. 1821 i Barva sn, Södermanland). 
Upptecknad av Gustaf Ericsson 1888. Ya: ULMA 347:55, s. 175-177. Yb: ULMA 347:44 b, s. 213-214. 

Ya 
1 Hertigsmannen träder i buren in 

Och jungfrun hon sitter och syr guld på skinn 
— Min aldrahjärtans kära, 

hvi söder du så? 

2 Hertingen räcker skön Kerstin sin hand 
Nu skall du följa mig hem till mitt land! 

3 Hvad sörjer du att skiljas från fader och mor 
Och sörjer du att skiljas från huldaste bror? 

4 Ej sörjer jag för fader, moder eller bror 
Jag sörjer dess mer att få drunkna i flod 

5 I natt har jag haft en så sorgelig dröm 
Att jag skulle falla i Lillarvalls ström 

6 Jag skall låta bygga den broden så stark 
Jag vånde hon kosta' mång tusende mark 

7 Femtio man på hvar sida skall stå 
Och femtio före och femtio efter skola gå 

8 Skön Kerstin rider till Lillarvalls bro 
Men gångaren stannade, fast stilla han stod 

9 Småvennen leder den gångaren alt fort 
Han ledde honom uppå Lillarvalls bro 

10 Men när som de kommo midt uppå bro 
Så snafvar gångaren på guldsöm och guldsko 

11 De män som vid sidan om skön Kerstin stod 
De föllo med henne i brusande flod 

12 Skön Kerstin hvila i böljan så sval 
Och näcken förde henne uti sin sal 

13 Men Hertigen tog guldharpan uti sin hand 
Och snart de toner öfver böljorna klang 

14 Första slag som harpan klang 
Så syntes Näcken på vattnet såsom en man  

15 Andra slag han på guldharpan slog 
Satt Lillarvalls Näcken på vattnet och log 

16 Tredje slaget som harpan lät 
Satt Lillarvalls näcken på vattnet och grät 

17 0 käre Herr Hertig lägg harpan bort 
Skön Kerstin skall komma till dig ändå 

18 Käre Herr Hertig lägg harpan ned 
Du skall få igen hennes syster med 

19 Näcken sorgligt och klagande löd 
Nog skall skön Kerstin blifva din brud 

20 Du skall få igen henne klädd i sin skrud 
Nog skall skön Kerstin blifva din brud 

21 Du skall få henne så hvit och så röd 
Liksom hon aldrig varit blek eller död 

22 Du skall gifva skön Kerstin din tro 
Att aldrig mer rida öfver Lillarvalls bro 

23 Du skall få skön Kerstin med vakt och vård 
Så rider du med henne till bröllopsgård 

24 Tag nu skön Kerstin i snöhvitan hand 
Och rid med henne hem till ditt land 

25 Hertigen kom ridande med vakt och vård 
Och det blef stor glädje i bröllopsgård 
— Min aldrahjärtans kära, 

hvi sörjer du så? 

Titel: Den sorgeliga brudfärden. Hertigen och Skön 
Kerstin. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 25. Str. 21 och 25, som 
saknar strofnr, tillskrivna efter str. 24, nederst på bla-
det; här placerade i enlighet med Yb. 
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J u infrun hon sitter 	i 	buren och 

Za 

J 	i J 71 

12 

J J J 	 at-3 

och ungersven han frågte 	vad det var som 

allra 	hjärtans köre, 	vad sörjer 	du 	så ? 

låter, 

SMB 22 

1:2 	över Och jungfrun står Liten Kerstin 
	

21:2 	blek eller tillskrivet över raden 
18:2 efter raden fyra nu oläsliga ord strukna 

	22:2 öfver ms ofver 
21:1 	hvit och så tillskrivet över raden 

Yb 
Avvikelser från Ya i Yb 

	

1:2 	Och jungfrun: Liten Kerstin 

	

2:1 	Hertingen: Härtigen 

	

3:1 	och: heller 

	

8:1 	Kerstin: Kerstin hon 
9:1 Småsvennen: Småsvenner 

	

11:1 	om: på 

	

12:1 	hvila: hvilar 
16:2 på vattnet saknas 

18:2 
	

syster: systrar 
19:1 
	

sorgligt: så sorgset 
22:2 
	

öfver: på 

Anmärkning 

Titel: Den sorgeliga Brudfärden. Omkvädet utskrivet i 
str. 1 och 25. 
Omkvädet: aldrahjärtans str. 25 allrahjärtans 

Släkttradition från Åboland. Za: SLS 352, s. 160-161. Efter Levina Johansson, Nötö, Nagu sn (f. 1866 på 
Lempersö, Korpo sn). Upptecknad av Greta Dahlström 1923. Tryckt som FSF V:1 nr 5 b och B. Zb: SR Ma 
58/ 1 1869:1:3. Efter Svea Jansson, Nötö (f. 1904 på Nötö, d. 1980); hon hade lärt visan av sin faster Levina 
Johansson. Inspelad av Matts Arnberg 1958. Återgiven på grammofonskiva (Den medeltida balladen, SR RELP 
5003-5006). Zc: SVA 53:1, bl. 7. Textnedskrift gjord av Svea Jansson ca 1960. Zd: SR 61/M/9176:1:1. Efter Ester 
Sjöberg, Levina Johanssons dotter (f. 1913 på Nötö). Inspelad av Matts Arnberg 1961. 

4  

gråter 

1 

Jag 	sörjer 

J 	n i  
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ei ty 1 
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	 J 	1' I  
ar 
ja sör-jer ju 	så att jag ö 	al1r-för 
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å A 0 0  
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Str.3 

io'Is 
Men jog skall lata 

In 	 J  4 

1  

   

   

   

... 

  

bygga 

     

1 Jungfrun hon sitter i buren och gråter 
och ungersven han frågte vad det var som låter. 
— »Min allra hjärtans käre, vad sörjer du så?» 

2 »Jag sörjer, jag sörjer, jag sörjer ju så, 
jag sörjer ju så att jag är alltför unger, 
jag sörjer ju så att brudkronan blir för tunger.» 

3 »Men jag skall låta bygga en bro utav stål, 
och femtiofem skall rida därutöver, 
och femtiofem på varjedera sidan. 
— Min allra hjärtans käre, vad sörjer du så?»  

Melodianmärkning 

Upptecknarens kommentar till str. 2: De 4 första tak-
terna av mel. upprepas 3 ggr.; till str.3: som i föreg. str. 
Upptakten, textunderlägget i str. 3: Men ändrat från 

Nej. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. I och 3, markerat i str. 2. En 
streckad rad mellan str. 2 och 3. 

Zb 

 

M.M. J = co 132 
4  

Hi J T 

    

i Jungfrun hon sit - ter 	i bu - ren å 
,J 

grå - ter, 

12  

 

J' 	iD  l'T.hl'  

    

	1 

     

    

4' 

så ? 

     

— Min 	all - ro hjer- tant kö - ra, vi sör - jer du 
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— Min 	all - ro hjdr-tons kö - ro, vi 	sör - jer du 	så ? 

J I' 1' 'J 	l' I' 
16 
I j  II 
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Anmärkning 

Omfattar 3 strofer. 
T. 4 och 8, förslagen, samt motsvarande ställen i 

övriga strofer: Intonationen varierar mellan d' och 
diss'. 

Str. 3 sjungs som str. 2 men med följande avvikelser: 
T. 5, n. 3: g' 
T. 6, n. 3: f' 

TEXT 

Avvikelser från Za i Zb 

Omkvädet: käre: kära; vad: vi 

1:1 och: å 
1:2 och: å; det: de; var: ä 
2:1 jag: ja genomgående 
2:2 jag sörjer: ja sörjer; är: ä 
2:3 jag: ja 
3:1 Men jag: Ja 
3:2 och: å; skall: skola 
3:3 och: å; på varjedera sidan: uppå varjedera sida 

Anmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 

Zc 
Avvikelser från Za i Zc 	 Anmärkning 

Omkvädet: min hjärtas allra kära vi sörjer du så 
1:2 	var: är 
3:1 Men saknas 
3:2 	skall: skola 
3:3 på varjedera sidan: uppå vardera sida 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

Zd 
M.M. j . co 92 

1. Jungfrun hon 	sit - ter i 	bu - ren å 	grå - ter, 

I' 

s 	 Is 	 5 

 

e 
4 

 

*1- 

 

iii It • d  

 

.......-... 

å 	un-ger-sven han tråg - te 	vod det var som 	16 - ter. 

011‘ 	 12 

	II 

— Min 	all - ro hjör- tons kd - re, vi sör - jer du 	sa ? 

4 

2. 	Jo 	sör - jer, jo 
	

sör - jer, jo 
	

Or- jer ju 
	

så, 
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log sör- jer ju så att brud - kro- non blir för tun - ger. 

så ? all — ra hjär-tans 	kd - re, vi du - Min sör - jer 

12 

16 

ja 	sör- jer ju 

	1 

) 	 ii  d i 	a 

8 

4 4 4 

så att jog 	tir 	allt-för 	un - ger, 

N % 
........---- 410  

SMB 22 

Anmärkning 

Omfattar 3 strofer. 
Str. 3 sjungs som str. 2 men med följande avvikelse: 

T. 6 och 10: 

TEXT 

Avvikelser från Za i Zd 

Omkvädet: vad: vi (str. 1 och 2), va (str. 3) 

1:1, 1:2 och: å 
2:1 jag: ja genomgående 
2:2 jag sörjer: ja sörjer 
3:1 	Men jag: Å ja; skall: ska; bygga: bygga dig 
3:2 	och: å; skall: ska; därutöver: vid din sida 
3:3 	och: å; på varjedera sidan: skall för å efter rida 

Anmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 

EJ AVTRYCKTA 

AA: Värmland. Upptecknad av E. G. Geijer 1814. 
Sannolikt en av textkällorna till GA 91[:III] (Ja 
ovan; Jonsson I, s. 418). 7 strofer. AAa: KB Vs 
2:3, s. 266-267. AAb: KB Vs 2:3, s. 363-364. 

AB: KVHAA Göt. förb. vissaml., s. 56 B-57 b. Ort 
och meddelare okända. Undertecknad på 1810-
talet. Utskrift gjord av Jacob Adlerbeth (Jons-
son I, s. 514). 15 strofer. 

AC: GA bd III, s. 147. Okänd proveniens. 1810-talet. 
1 strof. 

AD: KB Vs 2:3, s. 290-291. Möjligen Uppland. Upp-
tecknad på 1810-talet. 13 strofer. 

AE: Stifts- och landsbibl. i Linköping B 151:2 (J. H. 
Wallman, Topographica Smolandix), s. 134. 
Upptecknad i Olmestads gästgivaregård, Reftele 
sn, Småland av J. H. Wallman 1819. Melodi 
samt 6-7 strofer (strofindelning saknas). En 
renskrift gjord av Wallman 1833 finns i KB Vs 
2:1, s. 640-641. 

AF KB Vs 3:3 nr 146 A. Sannolikt Småland. Upp- 
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tecknad av G. 0. HyMn-Cavallius ca 1840. Me-
lodi med underlagd strof. 

AG: UUB R 623:2, s. 216-217. Efter f.d. bondhus-
trun Cajsa Lisa Ausarve (Mårtensdotter), Fole 
sn, Gotland (f. 1775 vid Karby, Roma sn, Got-
land; Bjersby, s. 235-236). Upptecknad av C. F. 
Herlitz sannolikt på 1840-talet (jfr Bjersby, s. 
152-153). 16 strofer. Tryckt som Säve nr 174 A. 

AH: UUB R 623:2, s. 273-274. Efter f. d. bondhus-
trun Cajsa Lisa Ausarve (Mårtensdotter), Fole 
sn, Gotland (f. 1775 vid Karby, Roma sn, Got-
land; Bjersby, s. 235-236) samt Margareta He-
lena Lallar (1772-1860), f. i Visby, och Selma 
Un6-, Visby (f. 1822). Upptecknad av P. A. 
Säve sannolikt på 1840-talet. Melodi samt 19 
strofer. Tryckt som Säve nr 174 B. (Jfr Q ovan.) 

Al: Efter skräddaren Johan Erik Öberg, Strängnäs, 
Södermanland (f. 1804 i Strängnäs lf, d. 1857 i 
Strängnäs stad). Upptecknad av dennes son 
Emil Öberg på 1850-talet (Jonsson I, s. 580-
584). Ala: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 
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89-89B. Melodi samt 16 strofer. AM: KVHAA 
Dybeck, Folk-lore V, s. 96-96 B. Melodi samt 
17 strofer Alc: ULMA 1951:31 Melodi samt 6 
strofer. Insänd till Södermanl:s Fornminnesför. 
1863. Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre 
kult.hist. II, 1881, s. 17-18, 27. Ald: MAB Folk-
melodier, bl. 96-97. Insänd till Mus. Akad. 
1878. Melodi samt 17 strofer. 

AJ: Djurklou, Ur Nerikes folkspråk och folklif, 
1860, s. 91-94. Efter mamsell Eva Helena Nor-
berg, Gunnarstorp, Norrbyås sn, Närke (f. 1788 
i Säterbo sn, Södermanland). Upptecknad av N. 
G. Djurklou vid 1800-talets mitt. Två sekundära 
utskrifter finns i Örebro läns museum, N. G. 
Djurklous Arkiv F I b:1. I trycket anges prove-
niensen Stora Mellösa, Närke, i utskrifterna den 
ovannämnda. 17 strofer. 

AK: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F 
Ib:1, Folkvisor. A. Äldre folkvisor, s. 90-91. 
Stora Mellösa sn, Närke. Upptecknad vid 1800-
talets mitt, sannolikt av N. G. Djurklou. 13 
strofer. 

AL: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F 
I b:1, Antiqvariska anteckningar om Nerike, s. 
17-19. Närke. Efter »muntligt föredrag av Mlle 
Gunilla Årmann» upptecknad av N. G. Djurklou 
vid 1800-talets mitt. 13 strofer. 

AM: UUB R 810c. Efter änkan Brita Karin Karlsdot-
ter, Alsike sn, Uppland (f. 1805 i Holms sn, 
Uppland, d. 1873 i Alsike fattighus). Uppteck-
nad av friherre E. Cederström ca 1870. 15 
strofer. Tryckt i Grip, Svenskt allmogeliv, 1917, 
s. 186-187. 

AN. NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 1. 
Okänd ort. Sannolikt upptecknad av Elise Har-
telius. Förmedlad till Nord. museet av Agnes 
Ekerman 1880. 18 strofer. 

AO: SVA 513:5 nr 103. Okänd ort. Utskrift gjord av 
Joseph Hermelin med anmärkningen: »Hörd i 
detta skick 1814. Upptecknad 1880 af fröken 
Astrid Ehrenborg [1861-1903].» 16 strofer. 

AP: DFS 1906/95. Södermanlands skärgård. Upp-
tecknad av fiskaren J. P. Johansson (f. på Vä-
derskär, Loftahammars sn, Småland) senast 
1884. Förmedlad till Södermanl:s Fornminnes- 

för. av F. L. Grundtvig. 19 strofer. Tryckt i 
Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. V, 1884, 
s. 14-17. 

AQ: Näshulta sn, Södermanland. Upptecknad av 
Gustaf Ericsson under tiden 1860-1890. AQa: 
ULMA 347:55, s. 173-174. 20 strofer. AQh: 
ULMA 347: 44 b, s. 211-212. 21 strofer. Tryckt i 
Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. VIII, 
1895, s. 35-37. 

AR: ULMA 89: 28, s. 1. Kärnbo sn, Södermanland. 
Upptecknad av J. M. Pettersson under 1800-
talets senare del. 11 strofer. 

AS: ULMA 303:613, s. 2-4. Efter Jan Jakobsson, 
Persbylånga, Tegelsmora sn, Uppland. Upp-
tecknad av Bengt Hesselman 1898. 12 strofer 
(oklar strofindelning). 

AT: ULMA 329:6, s. 32. Halla sn, Södermanland. 
Upptecknad av Louise Mossberg 1916; visan 
uppges vara »sjungen av mor». 3 strofer (med 
anmärkningen: »Jag anser icke nödigt skriva 
mer då innehållet är temligen lika.») 

AU: DAG VFF 1689, s. 39. Ödsmåls sn, Bohuslän. 
Efter en handskriven visbok tillhörande Karl 
Samuelsson, Kärrstegen (f. 1858 i Tegneby sn, 
Bohuslän). Avskrift gjord av Ingrid Settergren 
1928. 2 strofer. 

AV: ULMA 1973: 15, s. 1. Efter den blinde A. Jo-
hansson, Vallerstads sn, Östergötland (f. 1844 i 
Älvestads sn, Östergötland, från 29 års ålder i 
Vallerstad); visan sjöngs av hans mor »vid 
spinnrocken». Upptecknad av Harry Aldenius 
1928-1929. 5 strofer. 

AX: Västerås stadsbibl., Ms 1972: N: 9. Västman-
land. Upptecknad av Ruth Rosenius (Högman) 
under tiden 1920-1950. 1 strof. 

A Y: IF 19, s. 5 (text), Fagerlund, Anteckningar om 
Korpo och Houtskärs socknar, 1878, musikbil. 
nr  2 (mel.). Korpo sn, Åboland. Upptecknad av 
L. W. Fagerlund på 1870-talet (text) och pas-
torskan S. Ringbom och/eller en kvinnlig släk-
ting till Fagerlund (mel.). Melodi samt 11 
strofer. Även texten tryckt hos Fagerlund, s. 
191-192; mel. och text även tryckta som FSF 
V:1 nr 5a och A. 
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23 

HAVSFRUNS TÄRNA 
TSB A51 

A 
SVA Dep. Allmogevisbok från Blekinge. Inskriven på 1810-talet (Jonsson 1, s. 101 n. 96). 

1 För hadeke jag en söster så bål, 
— blåser kalt kalt wäder ifrån siön, — 
iu den hafwer hoffröken tagit med wald 
— blåser kalt kalt wäder ifrån siön. 

2 Och hertingen gångar sig åt stallaren ut, 
der beslade han gulsadelen på folen den grå 

3 Och jag skal jöra mig en resa derutaf, 
så reser han sig til hotfrökens gård 

4 Goda goda kjära hotfröken min. 
och setten ni här både fager och så fin. 

5 För inte så är jag warken fager ellar fin. 
men jag har en tema hon skin som en sol. 

6 För kan jag nu inte den teman få se. 
jo war nu så goder och setten här ner. 

7 Och jnte så har jag några settans ärande. 
men war nu så goder och låt mig hänne se. 

8 Hotfröken gångar sig i kammaren in. 
i dag skall du ut för unge herting till att stå. 

9 Inte så kan jag för unge herting till att stå, 
jag har ej set sollen på femtan års tjd. 

10 Jag är lika nöid om du inte set na på femtan dertill. 
så efter hans Bejäran så skall han di se 

11 så drog hon då påna di selkestromper blå. 
som femtan hoffrökner har haft uti wark 

12 Så drog hon då påna di gulskona små. 
som femtan hoffrökner har haft uti wark. 

13 Så drog hon då påna den selketjorttel blå, 
som femtan hoffrökner har haft uti wark, 

14 Så satte hon då påna den guldkronan röd. 
som femtan hoffrökner har haft uti wark, 

15 Så satte hon en selfkanna på wardera hand, 
som femtan hoffrökner har haft uti wark. 

16 Så jeck hon sig ut för unge herting till att stå 
i war nu så goder och dricken min skåll. 

17 Och jnte så dricker jag nu din skåll. 
men säg mig din faders och din moders namn. 

18 Konungen i englan kjära faderen min. 
och drotnigen i englan kjära moderen min. 

19 Och är dät nu sant som du säger för mig. 
så är wi twå syskon i jesu namn 

20 Så tog han då hänne och satte på sin häst, 
sen tog han et hunhår och bant hänne fast, 

21 För hade ja west djn falskhet så stor 
— blåser kalt kalt wäder ifrån siön, —
så skulle du icke min tema fott set 
— blåser kalt kalt wäder ifrån siön. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

	

9:1 	stå ms sta 

	

10:1 	nöid ms niöd 
13:2, 14:2, 15:2 haft ms faft 

	

19:1 	säger ms sägen 
20:1 då ms tå 
20:2 hunhår ms hunhär 
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B 
KVHAA Göt. Förb. vissaml., s. 42-43. Ort och meddelare okända. Troligen 1810-talet. 

1 Stollt Ildebrand talte till Modren sin: 
— Blåser kallt, kallt wäder ifrån Sjön —
Jag har ju ingen Syster i verlden kring? 
— Blåser kallt, kallt wäder ifrån Sjön. 

2 Du har visst en Syster, både fager och båld —
Som Hafsfrun tog borrt båd' med magt och med 

våld 

3 Ack! hade jag mig 4 GuldHästar och fyra och tjugu 
GuldSöm 

Så skulle jag rida i den stridaste ström 

4 Stollt Ildebrand red sig till Hafsfruens Borg 
Men Hafsfruens sinne det fylldes af Sorg 

5 Och Hafsfrun uptände stollt Ildebrands håg 
Jag wackrare menniskja i werlden alldrig såg 

6 Och jag är just inte så fager och så skön 
Men jag har en tärna, som glimmar som en Sol 

7 Den Hafsfrun Hon gick sig på högan Lofts bur 
Opp — tärna! i dag skall Du för konungen stå 

8 Ack! huru skall jag väl för konungen stå, 
Som eij skådat Solen på 15 år? 

9 De pådrog den tärnan en silkesstickad Särk 
Som 15 Guldtärnor afsömmat sitt werk 

10 De snörade den tärnan med smalan Guldsno[dd] 
Och 15 Guldvippor på marken Hon drog 

11 De klädde den tärnan i kjortelen blå 
Och klaraste Guldet i fållorna Låg 

12 En furstelig krona på hufvud Hon bar 
Af Samvetsqual Hafsfrun så plågad var 

13 Skön tärna — träd dristigt för konungen fram 
Christ gifve Han alldrig dig tog i sin famn 

14 Och Ildebrands ögon i glädjetårar samm 
Skön tärna! mig lyster att veta ditt namn. 

15 Hvad heter din Fader? Hvad heter din mor 
Hvad heter du sjelf; eller har du en Bror 

16 Min far var en konung från Söderland 
Som drog ut i härnad till fjerran strand 

17 Min Moder Hon var en Furstinna så båld 
Men blef på ett Sjötåg till Turkarne såld 

18 Min Broder han heter Thor Ildebrand 
Och jag är en menlös tärna för sann. 

19 Han lyfte den Tärnan på Gångaren grå 
Sen swepte Han Henne i mantelen blå 

20 God natt, Sköna Hafsfru! haf mången god natt 
Som Hår på en Höna, och fjäder på en katt 

21 Ack! hade jag detta tillförene visst 
— Blåser kallt, kallt wäder ifrån Sjön —
Du hade visst alldrig min tärna fått sedt. 
— Blåser kallt, kallt wäder ifrån Sjön. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, markerade i övriga 
strofer. 
10:1 	guldsno[dd] p. g. a. att ms bundits in syns av 

ordets slut endast en del av ett d 
14:1 före i står af överstruket 

c 
KB Vs 2:1, s. 647-650. Efter en piga från Kinda härad, Östergötland. Upptecknad av August von Hartmansdorff i 
december 1810 (text) och C. V. Westerling vid ungefär samma tid (mel.) (Jonsson I, s. 345). Tryckt som SF 150 A. 

Förr hade jag 
	

en 
	

Syster så båld, 

r 	r. 	rair 
— blåser kallt kallt väder ifrån Sjön — 
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6 

# 	 

titt' 	J": 

r 	Ur 
den hafver hafsfrun 

J 

uur 
tagit i sitt våd, 

8 

J 1 

— blåser kallt kallt 
	

vader ifrån 
	

Sjön 

1 Förr hade jag en Syster så båld 
— Blåser kalt kalt väder ifrån Sjön —
Den hafver Hafs Frun tagit i sitt wåld. 
— Blåser kalt kalt väder ifrån Sjön 

2 Hade jag mig fyra Guldhästskor och fyra och tjugu 
Guld-Söm 

Så skulle jag rida i den stridaste ström. 

3 Hillebrand han satte sig på Gångaren grå 
Så rider han sig till Hafsfruns gård. 

4 Och när som han kommer till Hafsfruns gård 
Ute för honom Hafsfrun hon står. 

5 God dag, Guds fred så fager och så skön 
Vackrare menniska jag aldrig såg 

6 Och intet är jag så fager och så skön 
Men jag har en tärna som glindrar som en Sol. 

7 Och hafven I en tärna som glimmar som en Sol 
Så beder jag, att jag Er tärna får se. 

8 Hafsfrun går sig åt högan loft, 
Sjelfver så väcker hon Elin opp. 

9 Ståndar up, Ståndar up, Liten Elin försann 
I dag skall Du för en Unger Svenn fram. 

10 Huru skall jag för en Unger Sven stå 
Jag hafver ej sett solen på femton år. 

11 De klädde på henne en Silkessydder särk 
Der femton Jungfrur hade visat sitt Verk. 

12 De klädde på Henne kjortelen blå 
Rödaste Guldet i fållorna låg 

13 Hafsfrun kammar och krusar hennes hår 
Sjelfver så satte hon Guldkronan derpå. 

14 De satte på henne Guldkronan röd 
Guldet det glimmade i hvart enda löf. 

15 Så snörade de henne med Guldsnören små 
Och femton Guldvippor uppå marken hon drog. 

16 In kommer tärnan och går öfver Golf. 
Ännu fattas här mera smycken och Guld. 

17 Hafsfrun hon gångar sig efter Silfverkannan blank 
Den sätter hon uppå tärnans hand. 

18 Och hafsfrun tog tärnan vid sin hand 
Så förer hon henne till Sven Hillebrand 

19 Hvad heter Din fader hvad heter Din mor 
Hvad heter du sjelfver hvad heter din bror. 

20 Min fader det var en Grefve så stor 
Min moder det var en Grefvinna så god. 

21 Min broder han heter Sven Hillebrand 
Liten Elin det heter jag sjelf 

22 Och Heter Du liten Elin försann 
Så äro wi syskon i Herrans Jesu namn. 

23 Hillebrand han svepte henne i kappan blå 
Så satte Han henne på Gångaren grå 

24 Unger Sven han svingar sin Gångare grå 
Så rider han sig till sin Faders gård. 

25 När som han kom på sin Faders gård 
Ute för honom hans Fader står. 

26 Välkommen hem liten Elin till mig 
Det gläder mitt hjerta att jag Dig får se. 

27 Hafsfrun hon väntar i årena två 
Hon hörer ej af sin tärna ändock. 

28 Hafsfrun hon väntar i årena sju 
Hon hörde ej af sin tärna ännu. 

29 Hafsfrun tog till sin lilla käpp 
Hon blaskar i vattnet så det yrde högt på. 

30 Hade jag trott att Du varit så falsk 
— Blåser kalt kalt väder ifrån Sjön —
Så skulle jag knäkt Dig Din tjufvehals. 
— Blåser kalt kalt väder ifrån Sjön 

Textanmärkning 

Ms saknar ursprungligen strofnr i str. 19-30, där så-
dana dock införts av A. I. Arwidsson. Omkvädena 
utskrivna i str. 1, markerade i övriga strofer (slutom-
kvädet saknas dock helt i str. 30). Str. 14, 16, 17 
skrivna i efterhand bredvid den övriga texten. 

2:1 	mig samt det andra och överstruket, dock troli- 
gen av Arwidsson 

14:1 	satte ändrat från klädde 
Mellan str. 18 och 19 har Arwidsson infogat ytterligare 
en strof: 

»Och inte tager jag silfkannan af din hand, 
Förr än jag får veta din faders namn!» 

19:2 du sjelfver ändrat från din broder 
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D 
Troligen Östergötland. Upptecknad av L. F. Rääf (text) och Erik Drake (mel.) under 1810-talets första år. Da: 
KB Vs 2:1, s. 651 (mel.), 653-654 (text). Db: KB Vs 2:1, s. 653-654. Består endast av textvarianter till partier 
som i Da markerats genom understrykning. 

Da 

1 Hillebrand han rider sig åt Haffruens strand 
— blåser kalt kalt väder ifrån sjön —
och Haffruen ståndar på hvitan sand 
— blåser kalt kalt väder ifrån sjön 

2 Och Hillebrand tar Haffruen i snöhvitan hand 
och vackrare vif jag aldrig såg 

3 Jag har väl ett vif som är vackrare ändå 
jag har väl en tärna som är vackrare ändå. 

4 Och Fruen vill jag gifva min gångare grå 
om jag hennes tärna se kunde få 

5 Och Haffruen hon gångar sig åt högalofts bur 
och sjelfver så väckte hon sin tärna op. 

6 Statt up min tärna af din sömn 
här är en riker riddare som vill tala vid dig. 

7 Hur skall jag kunna tala vid den 
som intet har sett solen på 15 år. 

8 De klädde på henne en silkestjortel blå 
och klaraste gullet i sömmarne låg. 

9 De klädde på henne en silkes manto 
och klaraste gullet hon på tiljan drog. 

10 Jungfrun hon kamma sitt gullgula hår 
och Haffrun hon satte sjelf gullkronan uppå. 

11 Då svarade Haffruens syster så god 
där fattas mera gull på bröstet än. 

12 Jungfrun hon in genom dörren steg 
och Hillebrand henne med ögonen neg. 

13 Hillebrand tar jungfrun i snöhvitan hand 
skönaste min Jungfru I sägen edert namn. 

14 Konungen i Engeland kär faderen min 
och Drottningen i Engelan kär moderen min. 

15 Och är det sant som I sägen för mig 
så lären I vara kära systeren min. 

16 Och fruen vill jag gifva de gullringar 5 
om hennes tärna kan få följa mig hem. 

17 Nog kan min tärna få följa dig hem 
men här skall hon vara innan skogen görs g[rön] 

18 Haffruen hon väntade i årena två 
men intet hördes hennes tärna af ändå. 

19 Haffruen hon väntade i årena 5 
men intet hördes hennes tärna af komma hem 

20 Haffruen hon väntade i årena 7 
och intet hördes hennes tärna af ännu. 

21 Haffruen hon vrider sina händer i blod 
och aldrig bör man sådna skälmar tro 
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22 Hade jag trott hans falskhet så stark 
— blåser kalt kalt väder ifrån sjön —
jag skulle nog ha knäckt hans tjufvahals. 
— blåser kalt kalt väder ifrån sjön 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1 och 22, markerat i 

str. 2; slutomkvädet markerat i str. 1, 2, 22. Texten 
understruken där Db har avvikelser. 
6:1 före sömn står säng överstruket 

17:2 	g[rön] textförlust p. g. a. att ms bundits in 
21:2 före aldrig står och överstruket 

Db 
Avvikelser från Da i Db 

1:1-2 Allebrand han skjuter sit skjepp från land 
Blåser kalt etc 
så Seglar han för Haffruen fram 
Blåser kalt kalt etc 

2:1 Ute för honom Haifruen står 
3:1 	ett vif: en Riddare 
4:1 	grå: två 
5:1 	högalofts bur: högaloft 
6:1 	Statt up min tärna: Hör du min Tärna, statt up 
7:1 	Hur skall jag kunna för en Riddare gå  

8:1-2 Den Tärnan drog på sig en silkesstucken Särk 
som 15. Jumfruer hade sömmat sit värk 

9:1 De klädde på henne: Och Tärnan drog på sig 

	

9:2 	klaraste: rödaste 
10:1-2 Och Tärnan tog på sig en Silkesstucken stubb 

Som verckad var med Guld i hvarden söm. 

	

11:1 	Och HafFruen talte til Systern se'n 

	

17:1 	Nog: Väl 

	

19:2 	intet hördes hennes tärna: ingen Tärna hördes 
21:2 Gud nåde den som skällmar skall tro. 

E 
KB Vs 2:3, s. 90 [a]-90 [c]. Efter »Blåsaren Sundquists hustru i Linköping», Östergötland. Upptecknad av J. H. 
och/eller D. S. Wallman 1810-1813 (Jonsson I, s. 394). Tryckt som GA 92 [:I1] med mel. av annan proveniens (se 
F nedan). 

1 Herr Hillebrand han sade till sin Moder så 
— blåser kalt kalt väder ifrån sjön —
å hade icke jag en Syster så båld. 
— blåser kalt kalt väder ifrån sjön. 

2 En Syster hade du så vacker och så båld 
men den lärer hafsfrim ha tagit i sitt våld 

3 Herr Hillebrand han går sej åt stallet in 
Han skådar de fålarne rundtomkring; 

4 Han skådar den bruna han svansar den grå 
men blacken den lägger han gullsadlen på 

5 Jag kommer väl igen innan skogen 
....... 

6 Han klappade hästen uppå hans rygg 
Å nu skall du vara mej trogen och trygg 

7 Herr Hillebrand rider sej till Hafsfruns gård 
Å ute för honom sjelf hafsfrun står 

8 Gu da sköna hafsfru Guda på eder gård 
Å ingen har jag sett fagrare i år 

9 Å hafver ni ingen sett fagrare i år 
Jag hafver väl en Tärna som är fagrare ändå  

10 Kunde jag den fagra Tärnan få se 
häst och gullsadel det gifver jag Er. 

11 häst och gullsadel det passar jag ej på 
men min vackra Tärna kan ni få se ändå. 

12 Å hafsfrun hon sade till sin Tärna så 
I måron skall du för en Riddare stå 

13 Å huru skall jag för en Riddare stå 
Jag har icke sett solen på femton år 

14 hon klädde på henne en genombruten särk 
Som femton Prinsessor haft till händers värk 

15 hon klädde på henne en kjortel så grann 
Som deruti mäst sjelfva Solen upprann 

16 Hon klädde på henne en tröja så båld 
Som var med gull i hvar fåll 

17 hon klädde på henne en gullkrona rö 
hon tänkte det var sjelfva konungen hon skulle stå 

för 

18 Å hafsfrun hon ledde sin Tärna öfver bro 
Å femti gullvippor hon efter sej dro. 
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19 »Å hva' heter fader å hva' heter mor 
Å hva' heter Syster å hva' heter Bror» 

20 Min fader han var en så mäktiger Kung 
Min Moder hon var en Drottning så from. 

21 Min Syster hon heter SällTärna 
Min Bror han heter Herr Hillebrand 

22 Å va' eder fader en så Mäktiger kung 
Å va' eder moder en Drottning så from 

23 Å hette eder Syster Sälltärna 
hette eder Broder Herr Hillebrand 

Så äro vi Syskon i Jesu namn 

24 Herr Hillebrand han lyfte på sin hatt 
Han böd sköna hafsfru så mången go'natt  

SMB 23 

25 Ack om jag ej vore så tung på min fot 
jag skulle ha igen min Tärna så god 

26 Å hade jag trott er falskhet så stor 
— blåser kalt kalt väder ifrån sjön — 
skulle aldrig min Tärna kommit med eder om bord. 
— blåser kalt kalt väder ifrån sjön. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
26, markerade i övriga strofer; den treradiga str. 23 
har omkväde markerat efter varje rad. 
16:1 	tröja ms troja 

F 
Sannolikt Uppland. Möjligen efter soldatänkan Hedda Berg f. Söderholm, Biskopskulla sn, Uppland (f. 1764 i 
Järlåsa sn, Uppland, d. 1843 i Biskopskulla; Jonsson 1, s. 429-436). Upptecknad av C. A. P. Braun på 1810-talet. 
Fragment av ms i KB Vs 126:4, s. 36. Texten hämtad från E ovan. Fa: GA 92 [:11] 	Fb: Grönland, Alte 
Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 38. 

Fa 

h 	21J'tsb 	J1  

4 

Herr Hillebrand hon talte till sin mo - der 	så: 

cc 

 

 

— blåser,kaltt, 	kallt väder ifrån s.iön.— 

r 	 1r; 	 
II 

r  

 

  

Och hade ic- ke 	/09 
	en 	Sys - ter så 

	
båld ? 

    

I4 

iPp 	r 	r 	 

  

— Blåser kallt, kallt väder i- från sjön. 

Anmärkning 

T. 12, textunderlägget: Bläser 
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P 	 7 	 

	r  

Allegretto 

4i1 	 i cl 
4 

Hillebrand han talte 	till sin Mo - der 
A 

	- Blå- _ 

Herr 

tutti 

.Nit2'  
--Blåser kallt, kallt 

7 
#11;:  

vidder ifrän 	sjön- 

$t# 

F 	 

solo 

Och had' 
# 	 

icke 	jag 	en 	sy - ster så bold?" 

SMB 23 

Fb 

ser kallt, kallt väder ifrån 	sjön 

,.„, 	 14 

	

- Blåser kallt, kallt väder ifrån 	sjön. 

9$ 	  

	

ser kallt, kallt väder ifrån 
	

sjön. 

r ic-J-42 
( I 6 ) 

Titel: Hafsfrun. 

G 
KB Vs 4, s. 353-356. Efter Christina Charlotta Grundelstierna, f. 1760 i Ostuna sn, Uppland, d. 1829 i Gävle. 
Upptecknad av dennas son Sten Hallencreutz ca 1813. Avskriven delvis i Vs 3:3 nr 148 F av George Stephens 
(Jonsson I, s. 353-355). 

1 Och Hertigen rider på Hafsfruns gård 
- det blås kallt kallt väder ifrån sjön. - 
Och ute för honom Haffrun hon står 
- det blås kallt kallt väder ifrån sjön. 

2 Och Hertigen talte till Hafsfrun så 
Jag hafver ingen fagre sett än Ni 

3 Hafver du ingen Lägre sett än mig 
Jag hafver en tärna hon är Lägre än jag, 

4 Och Eder vill jag gifva min silfverbords knif, 
Om jag den tärnan kunde få se. 

5 Och Eder vill jag gifva min gångre grå 
Om jag den tärnan kunde skåda få 
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6 Behålt behålt din gångare grå 
Min tärna så skall du få se ändå 

7 Behålt behålt din silfverborda knif 
Min tärna så skall du ändå få si. 

8 Och Haffrun hon talte till tärnan altrå 
1 morgon skall du för Hertigen gå. 

9 Och huru skall jag kunna för Hertigen gå 
Jag har int sett sol och måne på 15 år 

10 Haffrun klär på henne en manto grön 
så gullet det lyste i hvar eviga söm 

11 Och Haffrun klär på henne en manto blå 
så gullet det lyste i hvar eviga trå. 

12 Och Hafsfrun satt på henne en gullkrans röd 
Den skall du bära alt efter min död, 

13 Och Hafsfrun hon talte till systern sin 
Det fattas mig juveler i bröstet än 

14 Och tärnan hon trippar öfver bredan spång bro 
Med silkessticka strumpor och gullspända skor. 

15 Och tärnan hon gångar öfver sten och sand 
Med en silfverkanna på hvar sin hvita hand 

16 Och intet så tager jag silfkannan af din hand 
förrän du säger mig din kära faders namn. 

17 Och Konungen i Engelland kär fadren min 
och Droningen i Engelland kär modren min 

18 Och nu så tager jag silfkannan af din hand 
Jag märker vi är syskon i Herrans namn 

19 Och Hertigen sadlar sin gångare grå 
så lyfter han sin syster deruppå. 

20 Hafsfrun hon väntar i dagarne två 
Hon tänkte hon skulle sin tärna återfå. 

21 Hafsfrun hon vänta i dagarne tre 
och intet så fick hon sin tärna se. 

22 Och Hafsfrun hon vänta i dagarne fem 
Och intet så kom hennes tärna än. 

23 Och Haffrun hon vänta i dagarna sju 
Och inte så kom hennes tärna ännu 

24 Haffrun hon vänta i dagarne tolf 
Och inte så kom hennes tärna ändå. 

25 Hafsfrun hon vrider sin händer i blod 
Och trösta den flicka som skalkar månd tro 

26 Hade jag trott dig varit så falsk 
— det blås kallt kallt väder ifrån sjön. —
Vist skulle jag brutit din tjufva hals. 
— det blås kallt kallt väder ifrån sjön. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, mar-
kerade i str. 2 och 3. 
Mellanomkvädet: det tillskrivet i efterhand; blås ms 

blåser med er struket 

	

I:1 	efter Hertigen står sadlar sin gångare grå det 
blas överstruket 

	

1:2 	står ms stor 

	

4:1 	silfverbords ms silfvrbords 
7:2 före Min står Din överstruket 

	

12:1 	gullkrans osäker läsning, ev. står gullkrona 
(Stephens' avskrift har gull-kam) 

14:1 öfver ms öfvar 
14:2 Med ms Men varefter står nya överstruket; 

gullspända något osäker läsning av -spända 

	

21:2 	se ms ev. si  

H 
UUB V 6a. Skåne. Upptecknad av sedermera ärkebiskopen Henrik Reuterdahl ca 1820 (Jonsson I, s. 517-518). 

1 Gullbrand han red öfver änge 
Han sökte efter sin syster så länge. 
— För hon var ädelt skön. 

2 Gullbrand han red öfver dike 
Igenom sju Kungarike. 

3 När som han kom till Konungens gård, 
Ute stod Drottning Elin, var klädder i mård. 

4 Hör ni skön Drottning hvad jag säga vill. 
Och aldrig så såg jag nå'n vänare än I. 

5 Skön Riddar! Skön Riddar Nej säg icke så 
Jag hafver en tärna långt vänare än jag. 

6 Mång centner silfver, mång Centner guld 
Det gifver jag Er om jag henne får se. 

7 1 gångar nu er i stenstugan in, 
Men jag går i högan loft, bjuder tärnan in. 

8 Hon klädde på sig en lefverbrun kjol, 
En annan blå drog deruppå! 
Med femtan guldvippor på golfvet stod. 

9 Och jungfrun hon går sig i stenstugan in. 
Och Guldbrand han henne med ögonen neg. 

10 Guldbrand han klappar på gynnet det blå, 
Lyster sköna Jungfrun att hvila härpå. 
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11 Jag vill icke sitta, jag vill icke stå, 
Jag vill ända med äran, och sedan härfrå. 

12 Hör ni, skön Jungfru, hvad jag säga må, 
Ni sägen mig, hvar ni är kommen ifrå. 

13 Kejs' Henric så heter min fader! 
Kejs' Inger så heter min moder. 

14 Guldbrand så heter min broder, 
SilfClara är namnet på mig. 

15 Och heter Kejs' Henrik din fader, 
Och heter Keis' Inger din moder, 
SilfClara kär systeren min. 

16 Han svepte SilfClara i Kappan den blå 
Så reser han sig från Konungens gård. 

17 Och när som han reste från Konungens gård, 
Ute stod Drottning Elin var klädder i mård. 

18 Och hade Konungen var't hemma 
Du skulle ej ha't'na så allena. 

19 Och der blef glädje och mycken gamman, 
SilfClara då fanns ibland alla samman. 
- För hon var ädelt skön. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, mar-
kerade i str. 2 och 3. 
4:2, 5:2 vänare ms vanare 
6:1 ovanför Mång centner står En tunna; ovanför 

mång Centner står en skäppa 
9:2 Guldbrand ms Guldrand 

10:1 	ovanför gynnet står (hyendet) 
13:1 	Kejs' ändrat från Kejsar 

KB Vs 2:1, s. 67-68. Efter kaptenskan Anna Ehrenström f. Gråberg (f. 1786 i Hemse sn, Gotland, d. i Stockholm 
1857; Jonsson I, s. 550-552). Upptecknad under tiden 1820-1837. Utskrift av okänd hand. 

1 Hertigen rider sig på hafsfruens gård. 
- medan lyckan hvilar uppå sjön. -
och ute för honom haffruen står, 
- jag kommer fell igen innan skogen står i löfven. 

2 Och haffruen talade till tärnan så 
här håller en riddare uppå gård 

3 Hon kastade uppå tärnan en silkestickad stubb, 
med silfver och guld i hvarevigen knubb 

4 Hon kastar på tärnan kjortelen båld 
med silfver och guld i hvarevigen fåll 

5 Och haffruen talade till tärnan sin 
du tager in win i silfverkannan din 

6 Och inte tager jag silfverkannan af din hand 
förrän jag får veta din kära faders namn 

7 Min fader var konung af Engeland 
Jag blef röfvad ifrån honom då jag var ett barn. 

8 Och war din Fader konung af Engeland, 
förvisst äro vi då syskon försann. 

9 Och Hertigen drog af sig gullringarne fem, 
Och får den tärnan lof att följa mig hem 

10 Och visst får tärnan lof att följa dig hem, 
behåll dina gullringar, behåll dem alla fem. 

11 Hon väntar på tärnan i årena tre 
men aldrig fick hon sin tärna mer se 

12 Hon väntar på tärnan i årena fem 
men aldrig kom hennes tärna igen. 

13 Och hade jag trott den tärnan skulle svurit mig så 
falsk[t] 

- medan lyckan hvilar uppå sjön. -
jag skulle snärjt en snärja om hennes hals. 
- jag kommer fell igen innan skogen står i löfven. 

Titel: Hatfrun. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, mar-
kerade i str. 2-6. 
8:2 försann ms forsann 
9:2 Och tillskrivet i efterhand; får ändrat från för 

13:1 	svurit något osäker läsning; falsk[t] text- 
förlust p. g. a. att ms bundits in 
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J 	J\ 	 
hcrf - ver jag nå - 

J J 
sys - ter 
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J 
Efter Margareta Helena Lallar (1772-1860), f. i Visby, Gotland; hon hade »ur allmogens mun» lärt sig visan »i sin 
ungdom (1793-1805)», då hon vistades i Fardhems prästgård (jfr Bjersby, s. 260-266 och Jonsson 1, s. 116). Ja: 
KB Vs 2:2, s. 648 (text), 654-655 (mel.). Upptecknad av Carl Säve (text) och en studerande Wimmercrantz 
efter Säves föredrag (mel.) under 1830-talet. Insänd till A. I. Arwidsson 1840. Jb: UUB R 623: 2 nr 124. 
Text upptecknad några år efter Ja av P. A. Säve. Tryckt som Säve nr 124. 

Ja 

J 	J 	 Et. 

Och 	Hil- le- brand hon sa - de: 	" Kd - ra mo-der 	min ! 

r 	 
— Blå-ser 	kallt 	kallt 	vd-der i -från sjö - en,- 

13 

--Jag korn-mer vril i - gen 

16 

dr 	 

ut - i löf - ven ! 

J 	 
me-don 
	

sko - gen står 

1 Och Hillebrand han sade: »Kära Moder min! 
- Blåser kallt kallt väder ifrån sjöen, -
Och hafver jag någon syster fin? 
- Jag kommer väl igen 

Medan skogen står uti löfven.» 

2 »Och visst har Du haft en syster så bold 
Men den hafver haffnien i sitt våld» 

3 Och haffruen talte till Hillebrand så: 
- Blåser kallt kallt väder ifrån sjöen, -
»Jag har portar af jern och lås utaf stål!» 
- Jag kommer väl igen 

Medan skogen står uti löfven. 

Titel: Hillebrand. (Fragment). 

Textanmärkning 

Säves ingress: Detta stycke, hvaraf sångerskan endast 
kunde påminna sig de två [sic] första stroferna, anföres 
endast för melodiens skuld och för omquädenas, hvari 
den skiljer sig från »Hafsfrun» i Geijer och Afz. Folk-
Visor 3 Del p. 148-57, samt Arvids. Fornsång. 2 Del p. 
320-24. 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 3 (str. 3 ej num-
rerad). Streckad rad efter str. 2 resp. 3 markerar felan-
de strofer. 
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Jb 
1 Hildebrand han talte till kära Moder sin: 

— Blåser kallt, kallt väder ifrån sjöen — 
Hafver jag ingen syster fin? 
— Jag kommer väl igen med skogen står uti löfven. 

2 Nog hafver du en Syster så bold; 
Men den har Haffruen uti sitt våld. 

3 Huru kom du in i min gård? 
Jag har portar af jern och lås utaf stål.  

4 Har du portar af jern och lås utaf stål, 
— Blåser kallt, kallt väder ifrån sjöen — 
Har jag dertill nycklar som tager dem från. 
— Jag kommer väl igen med skogen står uti löfven. 

Titel: Hildebrand. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 
1. 

K 
KB Vs 4, s. 391-396. Södermanland eller Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt&I-Cavallius på 1830-talet. 
Renskrift av denne. Av primäruppteckningen finns sju strofer bevarade i KB Vs 4, s. 428. En renskrift 
omfattande fem strofer gjord av George Stephens finns i KB Vs 3:3 nr 148 C (Jonsson I, s. 531, 544). 

1 Och haf-frun hon gångar sig till sjöge-strand; 
— Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön — 
der fick hon se en Hertig komma seglandes i land. 
— Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. 

2 »Och aldrig har jag så vacker Haf-fru sett;» 
»Jag har väl en Tärna, som är fägre än jag.» 

3 Och hafver ni en Tärna, som fägre är än ni; 
så kan jag väl den Tärnan i dag få se. 

4 Och väl kan du den tärnan i dag få se, 
bara du vill komma och följa mig hem. 

5 Unga Hertig talar till moderen sin: 
»och har icke jag en syster, så fager och så fin?» 

6 »Och väl har du en syster, så fager och så fin; 
men den hafver haf-frun tagit till sig. 

7 Unga Hertig sadlar sin gångare grå, 
Och så rider han uppå Hafsfruns gård. 

8 »God dag! kära Hafsfru så fager och så fin 
Och aldrig fägre menska i werlden jag såg. 

9 »Jag har väl en Tärna, som fägre är än jag, 
jag har väl en Tärna, som glimmar, som en sol.» 

10 Och Hafs-frun hon går sig åt kammaren in, 
och efter henne blåser den Nordiska vind. 

11 »Stig opp min Tärna allt ifrån din säng —
här är en riker Riddare, som will tala med dig.» 

12 »Ack! huru skall jag kunna tala med den, 
jag har ju ej sett solen på femton runda år.» 

13 De drogo på henne en silkesydder serk, 
som femton frugor hade gjort till mästerwerk. 

14 De drogo på henne en klädning så stolt, 
som var med guld i hvarendaste fåll. 

15 De drogo på henne en tröja så röd, 
»Och den skall du bära och det till din död.» 

16 De drogo på henne en kappa så blå, 
som war förgylld i hvar eviga trå. 

17 De drogo på henne de sölfspända skor, 
förr än hon in till Riddaren drog. 

18 Hon tog så guld-kannan allt uti sin hand, 
det rödesta mjödet utaf henne rann. 

19 »Nu sätter jag guldkannan allt uti din hand, 
i dag skall du ej nämna din Faders namn.» 

20 »Och hör du sköna jungfru, hvad jag dig säga må, 
och lyster mig att veta din faders namn.» 

21 »Min fader var konung af Ingermanland —
min broder han var unga Hertigen han.» 

22 »Och när jag var liten, så lekte jag med strå, 
och så kom unga Hafsfrun och tog mig i sin båt.» 

23 »Och var din fader konung af Engemanland, 
så äro vi syskon i Jesu namn.» 

24 »Och dig vill jag gifwa mina Apelgrå hästar tre, 
om Tärnan hon kunde få följa mig hem.» 

25 Behålla får du dina Apelgrå hästar tre, 
Guldtärnan, hon får dig ej följa hem. — 

26 »Och dig vill jag gifwa mina guldsadlar två, 
om Tärnan mig kunde få följa ändå.» 

27 Behålla får du dina guldsadlar två, 
Guldtärnan hon får dig ej följa ändå. 
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28 »Och dig vill jag gifva mina guldringar tre, 
om Tärnan hon kunde få följa mig hem.» 

29 Behålla får du dina guldringar tre, 
Guldtärnan hon får dig ej följa hem. 

30 »Och dig vill jag gifwa mina guld-ringar fem, 
om Tärnan hon kunde få följa mig hem.» 

31 Behålla får du dina guldringar fem, 
Guldtärnan hon får inte följa dig hem. 

32 »Och dig vill jag gifwa guldringar sju.» 
»Guldtärnan hon skall dig få följa nu.» 

33 »När björken bär löf och granen bär barr, 
så kommer jag igen, jag vittnar det allt.» 

34 Hon väntar i åren, hon väntar i två, 
men inte kom der någon Tärna ändå. 

35 Hon väntar i åren, hon väntar i fem, 
— Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön —
men inte kom der någon Tärna igen. 
— Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön.  

SMB 23 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1-6, 12, 
18, 24, 30, markerade i övriga strofer. 
13:2 femton ms femtor 

	

18:2 	utaf ms ulaf 

Primäruppteckningen: 

Texten omfattar str. 3-9. 

	

3:1 	lägre är: är fägre 

	

7:2 	Hafsfruns: hatfruns 

	

8:1 	Hafsfru: Hatfru 

	

8:2 	såg: så 

	

9:1 	fägre är: är fägre 

Stephens renskrift: 

Texten omfattar str. 21, 22, 32, 33 (utan avvikelser frön 
den här tryckta texten) samt ytterligare en strof (med 
strofnr 39): 
De togo den tärnan så långt öfver land, 
Med 15 guldringar på hvardera hand. 

L 
Ringarum sn, Östergötland. Upptecknad av gymnasisten P. H. Ringwall på 1840-talet. La: KVHAA Wiede hs 218 
[I]. Lb: MM Wiede nr 228 [I]. 

La 

gV1t# e  4---4  
4,11. 

4.5 4I  
Och 	Hertingen 	sökte uti 	femtonde dr 

	1 

J J JW  4  

— Det blåser 
	

kallt, kallt väder 	ifrån 	sjön . . .. . - . . . - , - 

4 	' 	 
Till 	dess  hon kom uppå  haft r unenc gård 

6 
• 	

P 

e 

J 	 
— Det blåser 	kallt, kallt väder 

	
ifrån 	sjön. 

1 Och Hertigen sökte i femtonde år 
— Det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön —
Till dess han kom uppå hafsfruens gård 
— Det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön.  

2 Guds frid och god dag, min hafsfru så fin! 
Och aldrig så såg jag något vackrare lif! 

3 Och har Ni aldrig sett någon vackrare än jag? 

Jag har wäl ock en tärna långt vackrare än jag. 
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4 »Eder vill jag gifva mina gångare grå, 
Om jag den tärnan skåda kunde få.» 

5 Behåll, behåll edra gångare grå 
Men nog skall Ni min tärna skåda få 

6 Hafsfrun hon gångar sig åt kammaren in 
Och sagta wäcker hon uppå tärnan sin 

7 Hafsfrun hon talte till tärnan så: 
I morgon skall du för unga Hertigen stå. 

8 Intet kan jag för unga Hertigen stå 
Jag har inte sett solen på femtonde år 

9 Hafsfrun kläder tärnan i silkessärk 
Som femton fruar gjorde mästerverk. 

10 Hafsfrun kläder tärnan i silkesklädning blå 
Som silfver och gulld lyste i hvar trå'. 

Il Hafsfrun kläder tärnan i gullkronan röd 
Och den skall hon bära, så länge hon är mö. 

12 Hafsfrun sätter silfkannan i hennes hand, 
Och beder henne gå för Hertigen fram. 

13 Och tärnan hon gångar sig stenstugan fram 
Hon bar den silfverkannan i sin snöhvita hand 

14 Och inte tar jag kannan ur din snöhvita hand, 
Förrän du får säga din Faders namn 

15 Min Fader han var Konung öfver Engeland, 
»Då äro vi två Syskon, i Herrans Jesu Namn!» 

16 Eder vill jag gifva mina gullringar fem 
Om eder tärna får följa mig hem 

17 Behåll, behåll edra gullringar fem 
Men nog skall min tärna få följa Er hem. 

18 Hafsfrun hon talte till tärnan så: 
»Ej får du vara borta öfver dagarna twå.» 

19 Hafsfrun hon väntar i dagarna twå 
Men inte så kom det någon tärna då. 

20 Hafsfrun hon väntar i dagarna tre 
Men inte så fick hon någon tärna se 

21 Hafsfrun hon väntar i dagarna fem 
Och inte kom det någon tärna än 

22 Hafsfrun hon väntar i dagarna sju 
Och inte så kom det någon tärna ännu 

23 Ja, om jag trott den ternan ha varit så falsk, 
— Det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön —
Så skulle jag ha knipit hennes svanehalls 
— Det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 23, markerade i 
övriga strofer. 

2:2 	efter lif står (o: vif?) 

Lb 
MELODI 

Avvikelser från La i Lb 

Mel. är noterad i C-dur, begynnelseton: g' 
transponerad till A-dur). 
T. 1, n. 1: a l  
T. 1, n. 4-6, textunderlägget: sökte i 

T. 2, n. 4-5: 

T. 3, n. 3-6: dP 

T. 6, n. 5-6: oN 

T. 7, n. 3-6: j) J dp(i  J 

TEXT 

Avvikelser från La i Lb 

1:1 	Och saknas; femtonde: femton 

(nedan 

3:2 	långt: langt 
6:2 wäcker hon: hon väcker 
7:1 	talte: talade 
8:1 	Intet: Inte; Hertigen: Hertingen 
8:2 femtonde: femton 
9:1 	Hafsfrun: Hafsfruen 

11:2 mö: mo 
13:1 	gångar: gånger 
18:1 	talte: talade 
20:2 så saknas 
21:2, 22:2 inte: intet 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, 4, 5, 8, 9 (slutomkvädet 
endast markerat), 12, 13, 16, 17, 20-23, markerade i 
övriga strofer (dock saknas slutomkvädet i str. II). 
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M 
Efter »jungfru Ringström», Ringarums sn, Östergötland (Ling, s. 36-37). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-
talet. Ma: KVHAA Wiede hs 218 [II]. Mb: MM Wiede nr 228 [II]. 

Ma 

Herr Hildebrond han skjuter sin snöcko ifrån land 

4 

#- 	Ir 	r c7 , 19  
- Blåser kallt kallt väder ifrån 	sjön - 

gr- 	p 	r p 	 
Se'n 
	

seg-la 
	

de sig 
	

till 	haffrunens strand 

6 

4 

e kli## s h  
d 4 

— Blåser 
r r  
kallt kallt väder ifrån 	sjön. 

*1 1 

1 Herr Hillerbrand han skjuter sin snäcka ifrån land, 
- Blåser kallt, kallt wäder ifrån sjön. - 
Se'n segla de sig till haffrunens strand 
- Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. 

2 Och när som han kom uppå haffrunens gård 
Och ute för honom sjelfva haffrunen står 

3 Och Eder vill jag gifva min gångare grå 
Om jag er lilla tärna se kunde få 

4 Behåll Ni eder gångare grå 
Min lilla tärna kan Ni få se ändå 

5 Och haffrun hon gångar sig på höga loftet opp, 
Så wäcker hon sin lilla tärna opp. 

6 Statt up liten tärna och tag din söm 
Här är en unger Riddare, som tala vill med dig. 

7 Hur skall jag med den Riddarn tala få 
Jag har ej sett solen på femton år 

8 Hon klädde på liten tärna en silkessydder särk, 
Der femton jungfruder haft sitt mästarevärk 

9 Hon klädde på liten tärna en silkessydder stubb, 
Ja perlor och gulld det glindrar i hvar söm 

10 Hon band om liten tärna en silfvervirad sno 
Ja, femton gullwippor hon efter sig drog 

11 Hon hade mera gulld uppå sina fingrar små 
Än Hillerbrand har på sina gulldstolar twå. 

12 Liten tärna hon sig genom dörren steg 
Hillerbrand på henne med blida ögon neg 

13 Och Hillerbrand han talar till liten tärna så 
Ni var så god och säg mej er faders och moders 

namn. 

14 Konungen i England är fader åt mig 
Drottningen i Engeland är moder till mig 

15 Är Konungen i Engeland fader åt dig 
Så äro vi twå syskon i Jesu namn. 

16 Och Eder vill jag gifva gullringarna fem 
Om eder lilla tärna finge följa med mig hem. 

17 Nog skall min lilla tärna få följa med Er hem 
Men hon skall va' igen, innan skogen bär grön löf. 

18 Hon väntade i åren hon väntade i fem 
Men inte syntes hennes lilla tärna komma hem. 

19 Och hade jag trott att din falskhet var så stark 
- Blåser kallt, kallt wäder ifrån sjön. -
Så skulle jag knäppat din tjyfvarehalls. 
- Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. 
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k 	1 	; 
"och "och hode båld" jag 

SMB 23 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 19, markerade i 
övriga strofer. 

Mb 
10:2 
11:1 
11:2 

12:2 
13:1 
13:2 
14:1 
15:1 
16:2 
19:2 

MELODI 

Avvikelser från Ma i Mb 

T. 2, n. 6-7: 

T. 3, n. 3-4: j1 .h 

T. 6, n. 5-6: j) j1 

T. 7, n. 3-4: jl J 

TEXT 

Avvikelser från Ma i Mb 

	

1:2 	Så seglar han sig till hafsfrunens stran 

	

7:1 	Riddarn: Riddaren 

	

8:1 	silkessydder: silkesstucken 

	

9:2 	gulld: gull; glindrar: glindra; söm: som 

	

/0:1 	band: bandi  

drog: dro' 
gulld: gull 
Hillerbrand: Hillerbrand han; gulldstolar: gull- 
stolar 
Hillerbrand: Och Hillerbrand 
talar: talte; liten tärna: lilla tärnan 
mej: mig 
Konungen: Koningen; England: Engeland 
åt: till 
Ja perlor och gulld det glinrar i hvar söm 
knäppat: ha' knäppat; tjyfvarehalls: tjufvare- 
halls 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1-5, 8, 9,12-17,19, marke-
rade i övriga strofer. 
19:1 	så ms sa 

N 
KB Vs 126:4, s. 48-50. Efter en gammal piga i Kyrkefalla sn, Västergötland. Upptecknad av prästmannen Claes 
Johan Ljungström 1844 (Vestergötl:s Fornminnesför:s Tidskrift, 1869, s. 71 och 77). Insänd till A. A. Afzelius vid 
1800-talets mitt (Jonsson 1, s. 413-414). 

kl 	 J 	 1 	 •  

4 

i 
" Och Hertigen talte till moderen 

7 

så:" 

lp 	I 	 
— blåser alt kolt väder ifrån sjön,— 

14 

:  

— blåser alt kalt 

J 	ft 
	
i 

väder ifrån 	sjön. 
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1 »Och Hertigen talte till moderen så»: 
— blåser alt kalt väder ifrån sjön, —
»och hade jag intet en syster så båld» 
— blåser alt kalt väder ifrån sjön. 

2 »Jo visst hade du en syster så båld; 
Men den hafwer haffruen tagit med våld.» 

3 »Om jag hade fyra guldhästskor och tjugefyra 
guldsöm, 

Så skulle jag rida i den stridaste ström.» 

4 Hertigen han sadlar sin gångare grå, 
Så rider han sig till Haffruens gård. 

5 Och när som han kommer till haffruens gård, 
Ute för honom haffruen står. 

6 Han hälsade på henne med ordena så: 
»Wackrare menniska jag alldrig nånsin såg.» 

7 »Jag är icke wacker, fast eder tyckes så, 
Men jag har en tärna så wacker som en sol.» 

8 Och haffruen talte till tärnan så: 
»I morgon skall du för en ung Hertiger gå.» 

9 »Hur skall jag kunna för en unger Hertiger gå, 
Jag har intet sett solen på femton runda år?» 

10 Så tog hon på henne en silkesstickad särk, 
Som femton jungfruger hade gjort sitt mästerwerk. 

11 Se'n tog hon på henne en klädning så båld, 
Och det war guld i hwarendaste fåll. 

12 Se'n satte hon på henne en guldkrona röd: 
»Och den skall du ärfwa allt efter min död». 

13 Så satte hon sölfkannan uti hennes hand: 
»Och den skall du gifwa din kära fästeman.» 

SMB 23 

14 Tärnan hon in igenom dörrena sam, 
Han visste intet an't än klara solen upprann. 

15 Se'n ville hon sätta sölfkannan i hans hand: 
»Och den skall du hafwa, jag säger dig för sant.» 

16 »Nej intet tar jag sölfkannan ur din hand, 
Förrän du får sagdt din kära faders namn.» 

17 »Egypti lands konung min fader var för sant, 
Wisst äro vi syskon det säger jag för sant.» 

18 Hertigen han talte till haffruen så: 
»Kan intet tärnan få hem med mig gå!» 

19 »Och visst får tärnan följa med dig hem, 
Men innan det är dager, skall hon vara här igen.» 

20 Så satte han henne på gångaren grå, 
Så rider han sig till konungens gård. 

21 Hon väntad' i timmar, hon väntad' i twå, 
Men ingen tärna kom der ändå. 

22 Hon väntad' i timmar, hon väntad' i tre, 
— blåser alt kalt väder ifrån sjön, —
Hon väntade ända till sin bara död. 
— blåser alt kalt väder ifrån sjön. 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, 2, 22; slutomkvädet 
utskrivet i str. I och 22, markerat i str. 2. 

1:2 båld ändrat från blå 
10.4 	silkesstickad ms silskesstickad 

O 
KVHAA Dybeck, Folklore V, s. 241a-242a. Jäders sn, Södermanland. Upptecknad av C. G. Österberg vid 
1800-talets mitt (Jonsson 1, s. 569). 

1 När som jag kom på femtonde Haf 
— blåser kallt kallt väder ifrån sjön — 
Och skeppet det slog emot hafsfrudens land 
— Der blåser kalleligen nordan 

2 /:God dag:/ min hafsfru så fager och så fin 
Jag hafver alldrig sett någe fagrare lif 

3 Väl har jag den som är fagrare än jag 
Jag hafver en tärna hon är fagrare än jag 

4 Eder vill jag gifva min salare gångare tre 
Om jag eder tärna kunde få se 

5 Behåll eder salare gångare tre 
'Nog skall ni min tärna få se 

6 Eder vill jag gifva min salare gångare fem 
Om eder tärna får följa mig hem 

7 Behåll eder salare gångare fem 
Nog skall min tärna få följa er hem 

8 Hafsfrun hon krusa och kamma hennes hår 
1 morgon skall du för unga Herrtigen stå 

9 Och huru skall jag för unga Herrtigen stå 
Jag hafver ej sett solen på femton år 

10 Hafsfrun tog in en sillkessydder särk 
Som femton Fruar visat mästerverk 

11 Hafsfrun tog en klädning så röd 
Och den skall du slita allt intill din död 
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12 Hafsfrun tog in en kappa så blå 
Som gulld och Diamanter lyste i hvarendaste vrå 

13 Och hafsfrun hon krusa och kamma hennes hår 
Och sjelfver sätter hon gullkronan uppå 

14 Intet tager jag silfkannan ur din hand 
Förr än du nämner din kära faders namn 

15 Min fader var kung uti Engeland 
Då äro vi syskon i herrans namn 

16 Hafsfrun hon vänta i årena tre 
Inte fick hon sin tärna mer se 

17 Hafsfrun hon vänta i årena fem 
Och inte fick hon sin tärna igen 

18 Hafsfrun hon vänta i årena sju 
Och inte fick hon sin tärna ännu 

19 Och hadde [jag] trott du varit mig så falsk 
— blåser kallt kallt väder ifrån sjön — 

Så skulle jag ha knäppe din tifvade halls 
— Der blåser kalleligen nordan 

Anmärkning 

Endast str. 1-3 numrerade. Mellanomkvädet utskrivet 
i str. 1, markerat i str. 2-16; slutomkvädet utskrivet i 
str. 1, markerat i str. 2, 3, 5-11, 13-16, 19. Texten 
normalt tydligt strofindelad. Dock har 4:1 bildat strof 
med 5:1, varefter 4:2 skrivits in mellan dessa, så att en 
treradig strof uppstått. Partiet 5:2-7:2 har skrivits som 
fem enradiga strofer. 

	

1:2 	hafsfrudens ms ev. hafsefrudens (svårtolkad 
ändring) 

10:1 före tog står hon överstruket 

	

11:1 	en dubbelskrivet 

	

13:1 	krusa ms ev. krusar 

	

14:1 	över raden står I morgon skall du för unga 
Herrtigen stå överstruket 

P 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 184a (text), 186 (mel.). Efter Christina Alner (f. 1791 i Hargs sn, Uppland, g. 
med akademifogden i Uppsala J. E. Ahlander; Jonsson I, s. 573-574); hon hade vid åtta års ålder lärt visan av sin 
mor komministerfrun Margareta Juliana Alner f. Sylv&I (f. 1765). Upptecknad av Christina Alners dotter 
Henriette Wennström (f. 1825). Insänd till Richard Dybeck 1870 (Jonsson 1, s. 573-574). 

:In 	J 

4 

it 	r r r_t_u r  1 

. 
6 

 

. J 	 

  

• 4i 

# 	 

 

+ 

 

E 

r 	r 	 

    

 

as 

 

1 Och icke tager jag silfkannan utur din hand, 
— det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön, —
förr än du säger mig ditt dyra fosterland. 
— det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. 

2 Och Konungen af Engeland han var min fader kär, 
Och Drottningen af Engeland hon var min moder 

kär.  

3 Och nu så tager jag silfkannan utur din hand, 
— det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön, —
nu äro vi syskon i Jesu namn. 
— det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i sfr. 1 
och 2, slutomkvädet utskrivet i str. I; i övrigt omkvä- 
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dena markerade. Över melodin står första raden och 
mellanomkvädet i GA 92 [:111 (E ovan). 

Före texten har upptecknaren skrivet: Min gamla 
Moders minne sviker henne i afseende på orden till 

SMB 23 

visorna om hafsfrun och om Rosa lilla. Af den förra 
påminner hon sig endast följande, från den vanliga 
versionen afvikande, episode: 

Q 
Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I b:1, Folkvisor, psalmer och sånger. Hestra sn, Västbo hd, 
Småland. Upptecknad av prästmannen Ludvig Palmgren ca 1870. 

1 Och Hillebrand han rider sig till Hafsfruens går 
— blåser kallt — 
Och Ute den hafsfru för honom hon står 

2 Godda min kära hafsfru så fager och så fin 
Och vackrare menniska aldrig ja såg 

3 Ja är ej så fager ej heller så fin som 1 tron 
Men ja har en tärna hon skin som en sol — 

4 15 dukater dä gifver ja Er 
Om ja hennes tärna mä ögon kun få se 

5 50 dukater dä aktar ja ej 
Men ändå så kan du min tärna få se — 

6 Men inte så kommer du åt gården min 
Mina portar äro jern mina låsar äro stål — 

7 Om dina portar äro jern och dina låsar äro stål —
Ja visserligen lockar mina nycklar dem ifrå — 

8 Den hafsfru hon gick sig åt höga loftet in 
Statt upp liten Ärlig dra låset ifrå 

9 Statt upp liten Ärlig dra låsen ifrå 
Nu skall du ut för en ungersven gå — 

10 Huru skall jag ut för en ungersven gå 
Ja har inte sitt solen på 15 år — 

Il Så tog hon på henne silkestickad särk 
Som 15 sömmersker gjort mästerverk — 

12 Så tog hon på henne kjortelen blå 
Dä rödaste gullet uti fållarne låg — 

13 Så tog hon på henne tröjan rö 
och 15 gullvipper på jorden hon flö — 

14 Så snörar hon henne mä en liten gullsno 
Och 50 gullvipper på jorden hon dro — 

15 Sen kammar hon ut hennes hvitgula hår 
Sen Satte hon på na kronan och kransen 

deruppå 

16 Sen satte hon en sölfkanna på hvar hennes hvita 
hand 

Och gack nu ut till sjödastrand — 

17 Den ena var mä mjöd och den andra var mä vin 
Ja Drick och ja drick aldrakärestan din — 

18 liten Ärlig hon gick sig till sjödastrand 
Men der va alla båtar skutna frå land — 

19 Godda min kära herre och skeppare så fin 
Hör lyster honom dricka lite vin 

20 Inte så dricker ja något vin 
förrän hon säger hvar hon är för en — 

21 Inte så dricker ja något mjö 
förrän hon säger hvar omkomst hon är — 

22 Inte ja dä tör och inte ja dä får 
Min hatfru ba mig ja genast hem skulle gå 

23 Min fader var en grefve af Grefvaslägt så god 
Min moder var Grefvinna så frommer och så god — 

24 Min broder heter Illebrand liten Ärlig heter ja 
Ja visserligen är du väl systeren min — 

25 Så lyfter han henne på gångaren grå 
Sen reste han den vägen som utmed sjödastrand 

lå — 

26 Och När som han kom till hafsfruns går 
Ute den hafsfrun för honom hon står — 

27 Ja förrän ja dä sitt ja förrän ja dä trott 
Så hade du min tärna aldrig med ögon skulla sitt 

28 Och Illebrand han lyfter uppå sin hatt 
— blåser kallt — 
Sen bjuder han den hafsfru så mången 1000 

godnatt — 
Som dä är hår på en höna och Tjära på en katt 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkväde förekommer endast i str. 
1 och på här återgivet sätt, vilket dock kan antas vara 
en förkortning. 
1:1, 1:2 Och tillskrivet i efterhand 
4:2 kun ändrat från kunne 
7 : 	Ja tillskrivet i efterhand  

13:2 	och tillskrivet i efterhand 
15:1 	hennes oklart p.g.a. ändring, ms snarast 

henna 
/5:2 	Sen tillskrivet i efterhand; na ändrat från henne 
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J 	 J J J 
om jag kund' din 

2.1"D 2J l' J 
törna få si. 
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17:1 
	

och tillskrivet över raden 
17:2 
	

Ja tillskrivet i efterhand 
18:1 
	

liten ändrat från Och liten; sig tillskrivet över 
raden 

26:1 
	

Och tillskrivet i efterhand 

27:1 ja förrän ja ändrat från och förrän ja 
27:2 	skulla ändrat från skullat 
28:2 mången ändrat från många 
28:3 dä dubbelskrivet, andra gången struket 

R 
MM C. E. Södlings saml. II: 4, S 362. Efter spelmannen Jonas Peterson, Drageryd, Dannäs sn, Småland (Jonsson 
I, s. 594). Upptecknad av C. E. Södling kring 1800-talets mitt, senast 1876. 

) 	 25  24  Yr  
i 	

1  
Om Om jag hade mig fyra höstskor utof 	guld 

4 

— blåser kallt, kallt 
	

väder ifrån 	sjön, — 

Ot' 	 i- P p 
6 

1 1 

IVItIt il  ) 

— Blåser  

skulle 
	

jag rida öfver 

kallt, kallt vader ifrån 

stridaste ström. 

sjön. 

J  
	

Il 
	e 

J  	17 
 J 

1 Om jag hade mig fyra hästskor utaf guld 
— blåser kallt, kallt väder ifrån sjön, —
så skulle jag rida öfver stridaste ström. 
— Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. 

Melodianmärkning 

T. 8: Halvnoten ändrad från fjärdedelsnot. 

Textanmärkning 

1:2 	stridaste ändrat från stridande 

s 
ULMA 41:5, s. 21-25 (text), 41:7, s. 3 (mel.). Mörkö sn, Södermanland. Möjligen efter Anders Gustaf Anders-
son, Egelsvik (f. 1868 i Mörkö, d. 1940). Upptecknad av Jonny Roosval (text) och B. Beckman (mel.) 1898-1899. 

1 	 J 
G66 

441  

— Blåser kallt, kallt vader 	ifrån 	sjön, 
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e 

r 	cc 	 
sd 
	

skulle jag dig gifvo 
	min 	gångare 
	

hvit. 

$11)2' 	J J 	13.1  e 

— Blåser kallt, kallt väder 	ifrän 	sjön 

dt 11 

1 Så sala han på sin gångare hvit, 
— blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. —
Så rider han då till saltestrandsvik, 
— blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. 

2 »Om jag ändock din tärna kund få si, 
Så ville jag dig gifva min gångare hvit.» 

3 »Inte jag tager nån gångare hvit, 
du kunde väl ändock min tärna få si.» 

4 Sen klädde hon påna en sidenvirkad särk, 
som femton par jungfrur har gjort sitt mästervärk. 

5 Sen klädde hon påna en brudelig skrud: 
»och den skall du bära allt till du blir brud.» 

6 Sen klädde hon påna en guldkrona röd: 
»och den skall du då bära intill du blir död. 

7 Sen tager du silfverkanna i din hand, 
sen gångar du uppå grönesta strand. 

8 Sen bjuder du ungersven dricka om en gång.» 

9 »Hur skall jag kunna på gröna strand gå, 
som inte sett himmelen på femton år?» 

10 Sen tog hon silfverkannan i sin hand 
sen gångar hon uppå grönesta strand. 

Il Sen bjuder hon ungersven dricka om en gång 

12 »Nej inte jag dricker ej häller dricka kan, 
förr än jag får din far och moders namn. » 

13 »Min fader han var en grefve så stolt, 
min moder hon var en grefvinna så båld 

14 Min broder han var gref Hellebrand, 
och jag var den lilla Elin försvann.» 

15 »Ja var du den lilla Elin försvann, 
så kommer du nu hit uti Jesu namn!» 

16 Så sätter han hänne på sadelsteknopp 
sen rida de hem uti fullan galopp. 

17 »Å hade jag det trott att din list den var så stark, 
så skulle jag ha bockat din krokiga hals! 

18 Å har jag det trott att din list var så stor 
— blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. —
så skulle du ha dött uti strumpor och skor!» 
— blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. 

Melodianmärkning 

Str. 2 utskriven över mel. med blyerts. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 
1. Före str. 1 finns en streckad rad och kommentaren: 
Första stroferna hade min sagesman glömt. Streckad 
rad mellan str. 1 och 2 samt mellan str. 9 och 10. 
10:1 	hon står över ett struket ord, troligen du 
13:2 före moder står brod överstruket 

T 
ULMA 41:62, s. 9-12. Efter bonden Lars Petter Person, N. Tibble, Sorunda sn, Södermanland. Upptecknad i juli 
1900 av Ture Johnsson (Arne). 

1 Hertigen han talade till moderen sin, 
— Blåser kallt, kallt väder över sjön. —
Har jag ingen sister i värden mer till 
— Blåser kallt, kallt väder över sjön. 

2 Nog haver du en sister, så fager ock så båld 
Men den haver havfrun tagit mä våll 

3 Hertigen han gångar i stallet in, 
Han skådade hästarna runt omkring 

4 Han klappa den vita, han smekte den grå, 
Den apelgrå den lade han gullsadeln uppå 

5 Sen rider han sig i den stridaste ström 
Han stannade uti havfruns famn 
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6 Jag vackrare mänska i värden aldrig såg 
[---] 

7 Jag är väl ej så vacker, fastän ni tycker så 
Jag har väl en skön tärna långt vackrare ändå 

8 Ack, om jag finge den tärnan si 
Så eder vill jag jiva min gångare vit. 

9 Behållt eder gångare vit, 
Men sköna tärna den kan ni nog få si — 

10 Havfrun hon gångar sig in till tärna då 
Gack upp, min sköna tärna, du krusar, kammar hår 

11 I morron skall du inför unga hertigen stå, 
Mä skönaste gullkläder och gullkronan på. 

12 Hur ska jag kunna inför hertigen stå? 
Jag har inte sett solen på 15 år 

13 Så klädde de på henne en silkesstickad särk 
Som femton ja fröknar de haft sitt mästa värk 

14 Så klädde de på henne en kleninger blå, 
Så guld och galoner jick ända ner på tå 

15 Ock översta gudinnan ho sätter gullkronan på 
[ 	] 

16 Så gåvo de henne silverkannan i sin hand 
Drick hertigen till, men nämn inte ditt namn 

17 Ock inte tager jag silverkannan ur din hand 
Förrn du säger mig din fader, moders namn 

18 Min fader han var konung uti Engeland 
Och min moder hon var drottning så sann. 

19 Då äro vi syskon i Herrans namn. 
Hertigen han talte till havfrun så: 

20 Ack, om jag kunde den tärnan få mä mej hem, 
Så eder vill jag jiva mina gångare fem. 

21 Behåll edra gångare fem 
Min sköna tärna den kan ni inte få mä er hem  

22 Hertigen han klappade sin häst så spak 
Så lyftade han henne upp på sin bak 

23 Och havfrun hon sprang ätter och spotta och svor: 
Tvi vale dej, som min tärna borttog 

24 Om jag trott du vore så ful, 
Du skulle inte a fått sitt a för 100 tunnor gull 

25 Så rider han jenom sju mil skog 
— Blåser kallt, kallt väder över sjön. — 
Och havfrun hon sprang ätter och spotta och svor. 
— Blåser kallt, kallt väder över sjön. 

Titel: Hafsfrun. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 
1 • 
Orden mänska och skön (och former därav) skrivs 
genomgående med landsmålstecknet f för sk. 
1:2 jag ändrat, sannolikt från du; sister understru-

ket 
6:1 	hopskriven med str. 7; vid sidan av 6:1 står 

inom klammer och vackrare mänska har vär-
den allri sett 

8:1 	si ändrat från se 
8:2 jiva ms (jiva) varöver står: jeva 

10:1 	in till tärna då står inom klammer och med 
frågetecken under 

13:2 ja ms (ja) med frågetecken under 
16:1 	gåvo med å ändrat till felskrivet landsmåls- 

tecken, möjligen: o 
21:1 edra ms (edra) med eder ovanför 
24:2 det första a förtydligat (h)a 
25:2 sprang ms sprag 

U 
DAG Liungman 81. Ramvik, Högsjö sn, Ångermanland. Efter Sofia Dahlgren (f. 1832). Insänd till Valdemar 
Liungman senast 1925. 

1 Hade jag mig 24 guldskor 28 guldsöm 
— blåser kallt kallt väder ifrån sjön. —
Då skulle jag rida mot den stridaste ström 
— blåser kallt kallt väder ifrån sjön 

2 Och härtingen han sadlar sin gångare hvit 
Så rider han in på Hafsfruns gård 

3 Goddag sköna Hafsfrun hur mår hon i dag 
Jo tackar ödmjukast jag mår vist ganska bra 

4 Ja inte så är jag hvarken fager eller skön 
Men jag har en tärna som är fagrare än jag 

5 Och eder vill jag gifva min gångare hvit 
Om jag eder fagra tärna kunde få se 

6 Behållen kvar behållen kvar eder gångare hvit 
Min fagra tärna kunnen i väl ändå få se 

7 Hon kammade hennes Guldhvitaste hår 
Och nu så skall du inför unga hertingen gå 
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8 Hur skall jag kunna inför unga hertingen gå 
Jag hafver ej sett Solen på femton långa år 

9 Hon kammade hennes Guldhvitaste hår 
Och hängde en Guldkanna på hvar sin arm 

10 Goddag kära hertigen hur mår han i dag 
Så bjuder hon att dricka ur kannorna 2. 

11 Och inte så tager jag Guldkannan ifrån dig 
Förr än du säger mig din faders namn 

12 Och Konungen af England han är väl min far 
Och Hertigen af England han är väl min bror 

13 Ja nu så tager jag Guldkannan ifrån dej 
Och nu dricker jag i min Herres Jesu namn 

SMB 23 

14 Och hade jag trott dig din fulaste skälm 
— blåser kallt kallt väder ifrån sjön. — 
Så had jag längesedan huggit halsen utaf dej 
— blåser kallt kallt väder ifrån sjön 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 
1, markerade i övriga strofer. 
Mellanomkvädet: blåser str. 1 blå (så även oftast som 
markering av båda omkvädena) 
3:2 Jo ms ev. Ja 
6:1 	Behållen ms snarast Behålln 
8:1 	inför ms iför 
8:2 femton ms femtom 

v 
ULMA 1483:4, bl. 8-12. Efter Hugo Österberg, Berg, Möja sn, Uppland (f. 1895 i Möja); han hade lärt visan av 
sin farfar Anders Gustav Österberg (f. 1834 i Möja). Upptecknad av John Westin 1927. 

1 Till sjöstranden gå ej ned, ty under vågen blå 
— Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön —
En svekfull hävfru väntar i djupet där också 
— Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. 

2 På alla vis hon söker där att locka barnen små 
Och därför är det bäst att ej till sjöstranden gå. 

3 En riddare kom uppå havfruns gård 
Och ute för honom själv havfrun står. 

4 »God dag och Guds fred havfrun min 
Jag har väl aldrig sett något täckligare kvinn'» 

5 »Har du aldrig sett något täckligare kvinn 
Då skulle du skåda första tärnan min.» 

6 »Eder vill jag giva min gångare grå 
Om jag med den tärnan kan tala få» 

7 »Behåll du själv din gångare grå 
Ty du med den tärnan får tala ändå» 

8 Havfrun gångar sig i högan loftet opp 
Där väckte hon tärnan ur sömnen opp. 

9 »God dag och Guds fred tärnan min 
1 dag skall du stå inför en riddare fin.» 

10 »Skall jag i dag inför en fin riddare stå 
Jag som ej skådat solen på femton år?» 

11 Jungfrun kammar och ordnar hennes hår 
Och havfrun själv sätter gullkronan på. 

12 Så klädde de på henne de silkesstrumpor blå 
Och havfrun själv träder gullskorna på. 

13 Sist klädde de på henne en silvermantel stor 
Och rödaste guldet hon efter sig drog. 

14 Så gångar hon från högan loftet ner 
Där riddaren mot henne med blida ögon ser. 

15 »God dag och Guds fred skön tärnan min 
1 dag skall du säga mig ditt fadershem.» 

16 »Engeland och Rom det är mitt fadersland.» 
»Då är vi ju syskon i Herrans Jesu namn!» 

17 »Eder vill jag giva mina gullringar fem 
Om denna tärna får följa mig hem.» 

18 »Behåll du själv dina guldringar fem 
Men hon skall vara här innan skogen ståndar 

grön.» 

19 Havfrun hon väntar i veckorna tre 
Men ingen tärna fick hon mera se. 

20 Havfrun hon väntar i månader fem 
Men inte hennes tärna mer kommer igen. 

21 Och havfrun hon vrider sina händer i blod 
»Jag falska löften aldrig mera skall tro. 

22 Men hade jag trott att du var mig så falsk 
Så skulle jag brutit av din fagra hals. 

23 Och hade jag trott, att du var mig så hård, 
Då skulle du ej kommit med livet från min gård.» 

24 Till sig hon sedan söker att locka barnen små 
— Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön —
Och därför är det bäst att ej till sjöstranden gå 
— Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. 

Titel: Riddaren och havfrun. 
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Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 24 

och sjunges enligt upptecknaren »till varje versrad i 
enlighet med vers I». 
10:1 före inför står stå överstruket 

x 
Efter lantbrukarhustrun Mathilda Pålsson, Hovs sn, Skåne (f. 1861 i Ö. Karups sn, Halland, från 1883 bosatt i 
Hov). Upptecknad av Emil J. Söderman 1929 (text) och Arthur Malmgren (mel.). Xa: LUF 2343, s. 11-15 b. Xb: 
SVA 202:3, s. 405-409 (endast text). Xc: NM Folkminnessaml., Visor 5, s. 593-597 (EU 22015; endast text). 
Insänd till Nord. museet 1942. 

Xa 

i,it. j  nr] 	2  

r  5 r csr 

	

Kr 	r 	r  n-4,.1. 	

tsr 	E.r 

 

6 

unr  11,  

 

  

  

tVilr 	J -r3 11 
8 

J 	 1 

1 Sven Eldebrand han sade till moderen sin 
— »Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön» —
Jag had' en liten syster för femton år se'n 
— »Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön.» 

2 Och hon var så fager, och hon var så båld 
Men henne hafver hafsfrun ju tagit i sitt våld 

3 Med fyra gullhästskor, tjugofyra gullsöm 
Så kunde jag rida i den stridaste ström 

4 »Här har du gullhästskor, och här har du gullsöm» 
»Och nu kan du rida i den stridaste ström.» 

5 Sven Eldebrand han klappar Gråblacken uppå länd. 
»Och nu skall du rida de femti' svenska mil» 

6 Sven Eldebrand han rider sig till hafsfruens gård 
Derute stod ju havsfrun och kammade sitt hår 

7 »Goddag, goddag, min hafsfru, så fager och så fin.» 
»Din like jag ej funnit på femti svenska mil.» 

8 »Å inte är jag fager, och inte är jag fin» 
»Men jag har en tärna, hon lyser som en sol.»  

9 »Hundrade dukater, det vill jag gifva dig» 
»Blott om jag den tärnan finge se.» 

10 Och hafsfrun hon gångar sig åt kammaren den blå 
»Stig upp en liten Elin, tag silkesklänning på:» 

11 Så kom en liten Elin med silkesklänning på 
Och guldet det lyste i hvarendaste fåll 

12 Sven Eldebrand han tager en guldkanna i sin hand 
Han bjöd en liten Elin att dricka en gång. 

13 Sven Eldebrand han breder ut kappan den blå 
Och bjöd liten Elin att sitta derpå. 

14 Sven Eldebrand han klappade Gråblacken uppå 
länd 

»Ja, nu så skall du lunka de femti mil igen.» 

15 »Adjö, farväl, min hafsfru så fager och så fin.» 
»Ja, nu så rider jag hem med systeren min.» 

16 »Ja, hade jag trott, att den falskhet var så stor» 
»Så skulle du aldrig kommit uppå den svenska 

jord.» 
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17 Och der blef stor glädje i Eldebrands gård 
- »Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön» -
Den röfvade tärnan kom hem till mor och bror. 
- »Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön.» -  

SMB 23 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Mellanomkvädet: Blåser str. 8-11, 13, 15-17 Det blåser 
Slutkomkvädet: Blåser str. 2, 6, 8, 10, 13, 15-17 Det 

blåser 

Xbc 
Avvikelser från Xa i Xbc 

13:2 	liten: en liten 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

Mellanomkvädet: Blåser str. 6-17 Det blåser 
Slutomkvädet: Blåser str. 5-17 Det blåser 
Xc: 
6:1 Eldebrand ms Eldegrand 

Y 
SVA BA 1487. Efter Anna Liss, Gagnefs sn, Dalarna (f. 1899 i Tjärna, Gagnef). Hon hade visan efter farmodern 
Svan Marta Andersdotter, Gagnef (1841-1922). Inspelad av Gunnar Ternhag 1972. 

M.M. j = ca 96 
4 

 

# iit  

havs-frun 	up - på 

 

E  

 

   

   

 

til - jan 	gick, 

 

J i ..  2111 J"7.1. s 

th 

   

- blå-ser 	kallt, kallt 
	vö -der i - från 	sjö — 

- Blå-ser kallt, kallt 

1 Å havsfrun uppå tiljan gick, 
- blåser kallt, kallt väder ifrån sjö -
och unga hertingen han fick henne se. 
- Blåser kallt, kallt väder ifrån sjö. 

2 Å aldrig har ja sett nån så fager å så fin. 
Jag har dock en tärna långt skönare än jag. 

3 Ack om ja den tärnan kunde få se, 
så skulle ni få mina gångare grå. 

4 Behåll behåll dina gångare grå. 
Den tärnan så kan ni nog väl få se ändå. 

vö - der i - från 	sjö. 

5 Och havsfrun ner till tärnan gick. 
Å nu så skall du ut till unga hertingen gå. 

6 Ack skall ja nu ut till unga hertingen gå? 
Å jag som ej sett solen på femton långa år. 

7 De satte på henne en seltjessticka särk. 
De skann som guld å silver i varendaste tråd. 

8 De satte på henne en gullkrona skön. 
Å den så skall hon bära in till sin död. 
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9 Så gick hon att möta sin väntande jarl. 
Den kände hon igen efter femton långa år. 

10 Men hertingen henne på sin gångare tog. 
Så sprängde han bort ifrån havsfruens borg. 

11 Ack om ja det vetat att han var en sådan skälm, 
— blåser kallt, kallt väder ifrån sjö —
så skulle ja låtit skära strupen utav den. 
— Blåser kallt, kallt väder ifrån sjö. 

Melodianmärkning 

7'. 3 i str. 2 och 7: 

T. 3 i str. 11: 	 w II 	 

T. 8, n. 2 i str. 5-9: g' 

i- 
T. 9 i str. 5, 7, 11: 

6...- 	......, 

Textanmärkning 

Omkvädena återgivna i alla strofer. 
1:1, 5:1 havsfrun sjungs ev. havsfruen 
8:2 	in sjungs snarast tin 

z 
Efter Tilda Troberg, Pettu, Finby sn, Åboland (1860-1933). Za: IF 170, IX (nr 166). Upptecknad av Otto 
Andersson 1909. Tryckt i 0. Andersson, Tre fint.-sv. vissångerskor, s. 49. Zb: IF 53, s. 12-13. Text upptecknad 
av Saga Grönfors 1931. Tryckt som FSF V:1 nr 6C. 

Za 
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Hade jag vetat den falska man. 
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- Blåser 	kallt, kallt väder ifrån 	sjdn - 
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sa 
	

hade jag sett hans 
	

hjärteblod. 

i,  N 	 JJ 	 
e 

I _ 1 
- Blåser 	kallt, kallt väder 	ifrån 

	
sjön. 

1 Hade jag vetat den falska man. 
— Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön —
så hade jag sett hans hjärteblod. 
— Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. 

Melodianmärkning 

T. 4 och 8: Halvnoterna sannolikt ändrade från fjärde-
delsnoter. 
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1 Prinsen han gångar på saltan sjöstrand. 
Till honom så kommer havsjungfrun fram. 
— Blåser kallt, kallt väder över sjö. 

2 Prinsen han sade till havsjungfrun så: 
»Aldrig haver jag sett en jungfru så skön.» 

3 

4 Havsjungfrun sade till tärnan så: 
»I morgon skall du för hertigen gå.» 

5 »Hur skall jag till hertigen gå, 
som inte har sett solen på femton år?» 

6 De klädde på henne en silkesstickad särk. 
Där 60 jungfrur har gjort sitt mästerverk. 

7 De klädde på henne en mantel lång 
Så pärlor och demanter efter henne sjöng. 

8 De satt en silverkanna i vardera hand. 
Sen gångar hon sig till hertigen fram. 

9 »Int tager jag silvkannan utav Eder hand 
förrän ni säger mig er fars och moders namn.» 

10 »Min fader han var en konungaman. 
Min moder hon var en drottning så sann.» 

Zb 
»Int tager jag silvkannan ur Eder hand 
förrän ni säger mig Er systers och broders namn.» 

12 »Min broder han var en hertigeman 
Min syster hon var en prinsessa så sann.» 

13 »Nu tager jag silvkannan utav Eder hand 
Ni är ju min syster i Herrans namn.» 

14 Havsjungfrun väntar i dagarna två. 
»Aldrig lär jag mera min tärna se få.» 

15 Havsjungfrun väntar i dagarna tre. 
»Aldrig lär jag mera min tärna få se.» 

16 »Och hade jag vetat den falske man 
så hade jag setat hans hjärteblod.» 
— Blåser kallt, kallt väder över sjö. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. I. 
6:2 Där ms Dår 
9:2 förrän ms förran 

11:1 	Int ändrat från Inte 

EJ AVTRYCKTA 

AA: KB Vs 2:1, s. 627-629. Kultorp, Tuna sn, Små-
land. Upptecknad av studeranden H. R. Bostedt 
1815. Melodi samt 23 strofer. Tryckt som SF 
150B. 

AB: GA 92 [A]. Västergötland. Upptecknad på 1810-
talet. 30 strofer. 

AC: KB Vs 2:1, s. 225-227. Uppland (Roslagen). 
Sannolikt upptecknad på 1810-talet (Jonsson I, 
s. 427-428, 757). 23 strofer. 

AD: KB Vs 126:8, s. 23-26. Okänd proveniens. 1810-
eller 1820-talet (Jonsson I, s. 450). 25 strofer. 

AE: Rosenberg, 160 polskor, visor och danslekar, 
1876, nr 155. Södermanland. Upptecknad av A. 
G. Rosenberg under tiden 1823-1835. Melodi 
samt 1 strof. 

AF: KB Vs 3:3 nr 148A. Almundsryds sn, Småland. 
Upptecknad av G. 0. HyltU-Cavallius 1839 
(Jonsson I, s. 531). Melodi samt 32 strofer. En 
renskrift av texten (samma källa) gjord av 
George Stephens omfattar 21 strofer. 

AG: KB Vs 4, s. 27-28. Småland. Upptecknad ca 

1840 av Johanna Gustava Angel f. LagergrUn, 
Ryssby sn (f. 1791 i Tolgs sn, d. 1869). Insänd 
till G. 0. HyltU-Cavallius vid 1840-talets början 
(Jonsson I, s. 540-541). 16 strofer. En renskrift 
gjord av George Stephens finns i KB Vs 3:3 nr 
148 B. 

AH: KB Vs 3:3 nr 148D. Uppland. Renskrift av 
George Stephens. Melodi samt 5 strofer (med 
strofnr 1, 8-11). 

Al: KVHAA Wiede ks 126. Efter båtsmanshustrun 
Anna Qvarsbom f. Ericsdotter, Ö. Husby sn, 
Östergötland (f. 1774 i Ö. Husby, d. 1847; Ling, 
s. 43). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-
talet. Texten skriven på primäruppteckningen, 
vilken är delvis läsbar. Melodi samt 23 strofer. 
Mel. i facsimil hos Ling (nr 118). Ytterligare tre 
utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 118, 
KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. (endast 
mel. med underlagd strof) och KVHAA Wiede 
Kämpavisor, opag. (endast text, str. 1). 

AJ: KVHAA Wiede ks 179. Efter Emilie Dahlström, 
Ö. Ny sn, Östergötland (Ling, s. 111). Uppteck- 
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nad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Melodi samt 
21 strofer. Mel. i facsimil hos Ling (nr 167). 
Ytterligare tre utskrifter finns: KVHAA Wiede 
hs 167, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. 
(endast mel. med underlagd strof) och MM 
Wiede nr 179. 

AK: KVHAA Wiede ks 358. Kumla sn, Östergöt-
land. Upptecknad av A. F. Son&n. Melodi med 
underlagd strof. I facsimil hos Ling (nr 336). 

AL: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 139-139a. 
Näsby sn, Västmanland. Undertecknad av Carl 
Ulric Hollberg (Jonsson I, s. 567-568). Melodi 
samt 10 strofer. 

AM: KVHAA Dybeck, Folk-lore I, s. 117-118. Väst-
manland eller Södermanland. Upptecknad av 
Rosa Wretman (Jonsson I, s. 560-561). 19 
strofer. 

AN: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 81. Uppland 
eller södra Dalarna. Upptecknad av Carl Söder-
ström ca 1850 (Jonsson I, s. 571). Melodi samt 1 
V2 strof. 

AO: Efter Anna Andersdotter Öberg f. Lenngren (f. 
1780 i Överselö sn, Södermanland, d. 1856 i 
Strängnäs; Jonsson I, s. 581-584). Upptecknad 
av Emil Oberg vid 1850-talets början. AOa: 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 102-102 B. 
Melodi samt 11 strofer. AOb: KVHAA Dybeck, 
Folk-lore V, s. 87. Melodi med underlagd strof. 
AOc: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 92-92 B. 
Melodi samt 6 strofer. AOd: MAB Folkmelo-
dier, bl. 112. Insänd till Mus. Akad. 1881. Melo-
di samt 3 strofer och prosareferat. AOe: NM 
Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 1. 1 strof 
samt prosareferat. 

AP: Werner, Westergötlands Fornminnen, 1868, s. 
76-79. Upptecknad av Hilder Werner. 25 stro-
fer. 

AQ: KB L 41:18 (Ellen Keys saml.). Efter pigan 
Anna Catharina Dufva, Gladhammars sn, Små-
land (f. 1801 i Tuna sn, Småland, från 1804 
bosatt i Gladhammar, d. 1895; S.-B. Jansson, 
Ellen Key och folkets visor, s. 57-59). Uppteck-
nad av Ellen Key 1873-1876. 23 strofer. Tryckt 
hos Jansson, s. 62-63. 

AR: MM C. E. Södlings saml. II: 64, S 361. Efter en 
fiskarhustru vid Dannäs säteri, Dannäs sn, Små-
land. Upptecknad av C. E. Södling 1874 (Jons-
son I, s. 594). Melodi med underlagd strof. 

AS: Gåsnäs, Ärla sn, Södermanland. Upptecknad av 
Gustaf Ericsson under tiden 1860-1884. 19 
strofer. ASa: ULMA 347:55, s. 183-185. ASb: 

ULMA 347:44a, s. 95-96. ASc: ULMA 347:48, 
s. 211-213. Tryckt i Bidrag till Södermanl:s 
äldre kult.hist. V, 1884, s. 19-22. 

AT: ULMA 347:44 a, s. 97-99. Efter f. d. pigan Brita 
Stina Persdotter (»Blåst Brita»), Härads sn, Sö-
dermanland (f. 1819 i Härad, d. 1888). Uppteck-
nad av Gustaf Ericsson under tiden 1860-1888. 
23 strofer. 

AU: DFS 1906/95. Södermanlands skärgård. Upp-
tecknad av fiskaren J. P. Johansson (f. på Vä-
derskär, Loftahammars sn, Småland) senast 
1884. Förmedlad till Södermanl:s fornminnes-
för. av F. L. Grundtvig. 19 strofer. Tryckt i 
Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. V, 1884, 
s. 22-25. 

AV: Wigström, Folkdiktning I, 1880, s. 11-13. Res-
lövs sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 
1879-1880. 29 strofer. - Även i Wigström, 
Skånska visor, 1880, s. 18-20. 

AX: NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 125. 
Efter en 77-årig kvinna i Ängelholm, Skåne. 
Upptecknad av Eva Wigström ca 1880. 28 
strofer. Tryckt i Wigström, Folkdiktning II, 
1881, s. 9-12. 

A Y: DAG VFF 2498, s. 94-95. Bälinge sn, Uppland. 
Nedskriven 1880 av Carl Alfred Carlsson i hans 
egen visbok. 14 strofer. 

AZ: DAG VFF 2498, s. 114-118. Bälinge sn, Upp-
land. Nedskriven 1889 av Carl Alfred Carlsson i 
hans egen visbok. 28 strofer. 

BA: NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 6. Ör-
keneds sn, Skåne. Upptecknad av P. G. Wi-
strand 1881. 16 strofer. 

BB: NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 2. 
Möckleby hd, Öland. Upptecknad av sign. 
»Urda». Insänd till Nord. museet av Emma Jo-
hansson, Nedre Ålebäck, Sandby sn, Möckleby 
hd sommaren 1882. 16 strofer. 

BC: SvLm II, Smärre meddelanden, _1883, s. 63-65. 
Breviks sn, Västergötland. Upptecknad av K. 
A. Östergren. 26 strofer. 

BD: NM Folkvisor satta af Abr. Mankell. Melodi 
med 2 underlagda strofer. 

BE: UUB Rääfs saml. Östergötland. Kisa sn (Kinda 
hd) eller Ydre hd. Troligen upptecknad av L. R. 
Rääf på 1880-talet. 17 strofer. Tryckt i SvLm 
1904, s. 122-123. 

BF: DAL 561, s. 21-22. Kyrkhults sn, Blekinge. 
Upptecknad av Sven Thomasson under 1880-
talets förra hälft. 17 strofer. Tryckt i Thomas- 
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son, Visor upptecknade i Kyrkhults socken 
(SvLm VII:6, 1890), s. 4-5, vartill tryckms finns 
i ULMA 10531). 

BG: ULMA 303:814, s. 92-95. Efter soldathustrun 
Johanna Matilda Karlsdotter Dubb (»Mor 
Dubb»), Vårfrukyrka sn, Uppland (f. 1841 i 
Björksta sn, Västmanland, d. 1925). Uppteck-
nad av Alfred Thorsén 1896. 19 strofer. 

BH: DAG IOD 14:2, s. 7-8. Västergötland. Uppteck-
nad av A. Stalin ca 1900. Landsmålsalfabet. 9 
strofer. 

Bl: 	ULMA 111:28, s. 1. Björketorps sn, Västergöt- 
land. Upptecknad av A. Stalin 1900. 3 strofer. 

BJ: ULMA 111:28, s. 9-12. Björketorps sn, Väster-
götland. Upptecknad av A. Stalin 1900. Lands-
målsalfabet. 18 strofer. 

BK: ULMA 111:478, s. 15. Gärdhems sn, Västergöt-
land. Upptecknad av 0. Rudberg 1903. 5 
strofer. 

BL: LUF 1601, s. 59-61. Efter Ida Karlsson, Ekeby 
sn, Östergötland (f. 1863 i Ekeby). BLa: LUF 
1601, s. 59-61. Upptecknad av H. Flemming 
1925. 10 strofer samt prosareferat. BLb: NM 
Folkminnessaml., Visor I, s. 537 (EU 3620). 
Insänd till Nord. museet av Ida Karlsson 1931. 1 
strof. 

BM: Valla sn, Bohuslän. Upptecknad av Olaus Ols-
son 1922 (text) och efter Olaus Olsson (f. 1852 i 
Valla, d. 1944) av B. Anrep-Nordin (mel.). 
BMa: Olaus Olssons vissaml. (privat ägo, kopia 
i SVA) nr 2. 14 strofer. BMb: DAG VFF 1319 nr 
2. Melodi samt 14 strofer. 

BN: Efter Alfred Olausson, Rörvik, Valla sn, Bohus-
län (f. 1855 i Valla). Upptecknad av Olaus Ols-
son 1928. 15 strofer. BNa: Olaus Olssons vis-
saml. (privat ägo, kopia i SVA) nr 320. BNb: 
DAG VFF 1319 nr 320. 

BO: DAG VFF 1368, s. 3-7. Efter Manuel Bengtson, 
Västerlanda sn, Bohuslän (f. 1849 i Svenseröd, 
Västerlanda). Upptecknad av Hulda Hammar-
bäck 1926. 17 strofer. 

BP: DAG IFGH 1223, s. 30-31. Efter Anders Petter 
Svensson, Eskilsäters sn, Värmland (f. 1855 i 
Eskilsäter). Upptecknad av Ragnar Nilsson 
1928. 7 strofer. Tryckt i Nilsson-Bergstrand, 
Folktro och folksed på Värmlandsnäs III, 1962, 
s. 234-235. 

BQ: DAG IFGH 1348, s. 21-23. Efter Anna Stina 
Dalberg, Kyrkobyn, Väne-Ryrs sn, Västergöt-
land (f. 1840 i Forsbol, Väne-Ryr). Upptecknad 
av Margot Nilsson 1928. 15 strofer. 

BR: ULMA 3247:11, s. 1. Hagelbergs sn, Västergöt-
land. Upptecknad av Maja Bergstrand 1929. Me-
lodi med underlagd strof. 

BS: LUF 2684, s. 4-11. Efter Anna Södergren, Al-
mundsryds sn, Småland (f. 1845 i Stora Ryd, 
Almundsryd). Upptecknad av Bengt Söderberg 
1929. 20 strofer samt prosareferat. 

BT: LUF 3056, s. 128. Efter J. G. Sjöstedt, Mistelås 
sn, Småland (f. 1841 i Rydaholms sn, Småland). 
Upptecknad av 011e Levander och Martin Lars-
son. Inlämnad till LUF 1931. 1 strof samt pro-
sareferat. 

BU: LUF 3254, s. 3. Stehags sn, Skåne. Upptecknad 
av A. Helgesson. Inlämnad till LUF 1932. 1 
strof. 

BV: DAG IFGH 4127, s. 3-4. Efter Sofia Kristoffers-
son, N. Kyrketorps sn, Västergötland (f. 1846 i 
N. Kyrketorp). Upptecknad av Nils Sjöholm 
1938. Prosaberättelse med 1 strof. 

BX: DAG IFGH 4435, s. 8. Efter Per Johan Johans-
son, Tuns sn, Västergötland (f. 1856 i Tun). 
Upptecknad av Nils Sjöholm 1940. Prosaberät-
telse med 1 strof. 

BY: DAG IFGH 4997, s. 16-18. Efter Emilia Svens-
son, Forshälla sn, Bohuslän (f. 1875 i Forshälla). 
Upptecknad av C. M. Bergstrand 1945. Prosa-
berättelse med 2 strofer. 

BZ: ULMA 29073:160, s. 10. Efter 60-åriga fru 
Hulda Danielsson, Bålstad, Köla sn, Värmland. 
Upptecknad av Nils Stålberg 1946. 10 strofer 
samt prosareferat och 1 tilläggsstrof. 

CA: SVA BA 1683. Efter smeden och lantbrukaren 
Martin Martinsson, Henån, Röra sn, Bohuslän 
(f. 1913 i Svineviken, Henån). Inspelad av Märta 
Ramsten och Gunnar Ternhag 1972. Text (8 
strofer) efter GA 92 [:11] (E ovan), melodi efter 
fadern Johannes Martinsson. 

CB: Jämtl:s läns museum, Östersund, Musik C 
35.1.2. Nedskriven 1974 av Thyra Karlsson, Ös-
tersund (f. 1912 i Alanäs sn, Jämtland). Går 
sannolikt tillbaka på GA 92 [A] (AB ovan). 17 
strofer. 

CC: Efter bondhustrun M. L. Holsten, Rosala, Hitis 
sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar (text) 
på 1880-talet och 0. R. Sjöberg 1887 (mel.). 
CCa: SLS 82, s. 110-114 (text), 378 (mel.). Me-
lodi samt 21 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 6 a 
och A. CCb: SLS 125, s. 43. Melodi. 

CD: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 31. 
Kyrkslätts sn och Sjundeå sn, Nyland. Uppteck-
nad av 0. A. Sir61 1885. Melodi samt 17 strofer. 
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Även tryckt som FSF V:1 nr 6 b och B. Möjligen 
samma tradition som CE nedan. 

CE: IF Dep. Brages Arkiv 4 nr 2. Östersundom, 
Sibbo sn, Nyland. Upptecknad av Hanna Hag-
bom. Melodi samt 5 strofer. Möjligen samma 
tradition som CD ovan (jfr FSF V:1, s. 42 och 
44). 

CF: SLS 529 nr 15. Efter Ida Jakobsson, Snapper-
tuna sn, Nyland (f. 1875). Upptecknad av Alf-
hild Adolfsson (Forslin) 1933. Melodi- och strof-
fragment. 

330 



SMB 24 

24 

DEN BERGTAGNA 
TSB A54 

A 
SVA Dep. Allmogevisbok från Blekinge. Inskriven på 1810-talet (Jonsson I, s. 101 n. 96). 

1 Jungfrun hon skulle sig åt ottesången gå, 
— för tiden jörs mig lång, — 
så jeck hon dän wägen som höga bärget låg, 
— för jag wet att sorjen är tung. 

2 Hon klapar uppå bärget mäd sina fingrar små. 
sti up du bärgakonung och drag låsarna jfrå. 

3 Bärgakonung up gienom dörena språng, 
så att spikarna di losna och låsarna di sång. 

4 här hafwer jag warjt i otta runo år. 
och födit siu söner och en dotter så bål. 

5 För eder wil jag gifwa en tuna mäd guld, 
om jag kan få tala med min far och mor så hul. 

6 Och wil du mig gifwa en tuna med gul, 
så skal du få tala mäd din far och mor så hul, 

7 Jungfrun hon sig jnom Dörena snek. 
Hänas Fader och moder mäd Bljda ögon ser. 

8 Wad hafwer du warit en så långan en tid. 
Som jag dig icke mäd mina ögon set. 

9 I bärget har jag warit j otta runo år. 
och födit siu söner och en dotter så bål. 

10 Bärgakonung sig jnom dörena snek. 
Wad är dät för et tal som ni har emelan er. 

11 För jnte så talar jag något ont om er. 
jag bara omtalar huru dant jag haft hos er. 

12 Bärgakonung klapar jungfrun på rosenröda kind. 
så att blodet dät uppå dörena stänk. 

13 För Paka dig åt bärget där du har warit för' 
jag där skal blifwa och där skal du wa. 

14 Kära du min dotter blanda mig et glas mäd miö. 
— för tiden jörs mig lång, — 
därj skal jag drjka mig sälfwer till dö 
— för jag wet att sorjen är tung. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: att saknas i str. 5; sorjen str. 9 sörjen 
12:1 	klapar ändrat från Konung; jungfrun ms jun- 

grun; kind ms tind 

B 
Efter en kvinna i A. A. Afzelius' hemtrakter (Gudhems hd) i Västergötland. Upptecknad av Afzelius sommaren 
1811. Ba: KVHAA Göt. Förb. vissaml., s. 47-48 (text), GA 1 (mel.). Textutskriften gjord av Afzelius själv med 
påskriften "Uppläst på stämma den 16 Febr. 1812" (Jonsson I, s. 407-408). En avskrift gjord av L. F. Rääf finns i 
KB Vs 2:3, s. 131. Texten tryckt som GA 1 [:1]. Bbc: Skillingtryck 1833 och 1834 (= DgFT 37: 1-2; se Jonsson 1, 
s. 615). Baserade på GA 1 [i]. 
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Ba 
Måttligt Långsamt 

1 Och Jungfrun hon skulle sig till Ottesangen gå 
— Tiden görs mig lång — 
Så gick hon den vägen, der höga berget låg; 
— Men jag vet att sorgen är tung. 

2 Hon klappa på Bergadör'n med fingrarna små 
»Statt upp du store Bergakung dra låsen ifrå 

3 Bergkungen drog den låsen ifrå 
Så bar han skön Jungfrun till silkessängen blå 

4 Så var hon i berget i åtta runda år 
Fick sönerna sju och en dotter så båld 

5 Jungfrun hon gångar sig för Bergakungen stå 
»Ack gifve jag finge till moder min hemgå 

6 »Å nog kan du hem till din moder få gå 
Blott att Du ej vill nämna sju barnen de små 

7 Så redo de sig den vägen allt fram 
Och Bergakungen stannade och hon gångar fram 

8 Och när som hon kom på sin kära moders gård 
Ute för henne Huld modren månd' stå 

9 »Å hvar har du varit så långan en tid 
»Du hafver väl varit uti Rosende lid 

10 »Å intet har jag varit uti Rosende lid 
»1 Berget har jag varit så långan en ,tid 

11 »1 Berget har jag varit dessa åtta långa år 
»Der har jag födt sju söner och en dotter så bålld 
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Bbc 
13:1 
13:2 
14:1 
15:1 
15:2 
16:1 
18:1 
20:1 
21:1 
21:2 
22:2 

Å intet: Och inte 
gjorde: gjort 
Hårdt: Så; till saknas 
lät: låt 
Å: Och 
Fader: Far 
gingo: redo; mörkan långan: den mörka långa 
rödan gullstol: den röda guldstol 
Å: Och 
sjelfvom: sjelfwan 
Dess: Hennes; lyckas: lycktes 

Anmärkning 

Omkvädena återgivna i alla strofer. 
Bb: 
19:1 	gånger tr. gången 
21:2 	sjelfwan tr. sjeflwan 

12 Bergakungen in genom dörrena steg 
»Hvi står du här och talar så mycket ondt om mig 

13 »Å intet har jag talat något ondt om dig 
»Men väl om det goda du gjorde emot mig 

14 Hårdt slog han till henne på blekan liljekind 
Så blodet det stank på snörekjorteln fin 

15 Packa dig på dörren och lät det ske fort 
Å aldrig skall du komma inför din Moders port 

16 »Farväl min kära Fader! farväl min hulda Mor 
»Farväl min kära syster Farväl min kära Bror. 

17 ► Farväl du höga himmel! Farväl Du gröna jord! 
Nu reser jag till berget, der Bergakungen bor 

18 Så gingo de sig öfver mörkan långan skog 
Hon bitterligen gret men Bergakungen log 

19 Så gingo de Berget sex gånger omkring 
Så öpnades dörren och de stego in 

20 Ung dotteren framsatte rödan gullstol, 
0 hvilen Er här min sorgbebundna Mor 
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21 »Å hämten mig in de glasen med mjöd 
»Derur vill jag dricka mig sjelfvom till död 

22 Och första dricken hon af mjödglasen drack 
— Tiden görs mig lång — 
Dess ögon de lyckas och hjertat det brast 
— Men jag vet att sorgen är tung. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

	

1:1 	Och tillskrivet i marginalen 

	

3:2 	han står över struket had; blå står över struket 
gå 

	

14:1 	henne står över struket Jungfrun 
14:2 stank ändrat från stänk 

	

16:1 	hulda står över struket kära 
17:1 höga ms hoga 

	

22:1 	dricken står över struket glaset 

Avvikelser från Ba i Bbc 

Str. 7 saknas. 

	

1:1 
	

till Ottesangen: åt Ottesången 

	

1:2 
	

der: åt 

	

2:1 
	

klappa: klappade 

	

2:2 	store: höga; dra: drag 

	

3:1 
	

Och upp steg Bergakungen, drog låsen ifrå 

	

3:2 
	

bar: har; skön Jungfrun till: den bruden i 
5:2 jag: att jag 
6:1 Å: Och 
8:2 Huld modren månd' stå: huld-moderen står 
9:1 Å: Och 
9:2 Du hafver: Nu hafwer du 

	

10:1 
	

Å intet: Och inte 

	

11:1 
	

dessa: i 

	

11:2 
	

dotter så: så dotter; bålld: båld 

	

12:1 
	

dörrena: dörren 
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c 
KB Vs 2:1, s. 559-560 (text), KB S 163 (Drake) nr 59 (mel.). Östergötland eller Småland. Textutskrift gjord av 
Augusta Fredrika von Hartmansdorff, mel. troligen upptecknad av C. V. Westerling 1811 (Jonsson 1, s. 348-351). 
Tryckt som SF 142. 
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1 Jungfrun hon gick sig åt ottensång 
— Löf och Hallonqvist. — 
Så tog hon den vägen som minst var lång. 
— Ty hon bär en Hjertelig ånger. 

2 Och när som hon kommer mitt upå skog 
En granner herre för henne stod. 

3 Och kära min jungfru ni var ej så brå 
Ni hinner väl fram till kyrkan ändå. 

4 Den herren tog jumfrun uti sin hand 
Så ledde han henne åt Bärget fram. 

5 Och Bärgkungen gick dät Bärget omkring 
Och Bärget dät öppnas och Båda gick in 

6 Uti Bärget var hon i tvänne år 
hon tyckte dät var som hon kommit i går 

7 Och jumfrun hon talte till Bärgkungen så 
Och får jag nu hem till min moder gå 

8 Och nog skall du till din moder få gå hem 
Men du får intet nämna mitt namn. 

9 Och jumfrun hon gick till sin moders gård 
Och ute för henne hennes Moder står. 

10 Du var nu välkommen min dotter till mig 
Hvar hafver du varit så länge från mig. 

11 Och jag hafver varit i Rosengård 
Och plockat så många Rosor små. 

12 Hvi är du så blek om Rödan Blomkinn 
Hvi är du så Blå under ögonen din 

13 Jag kan intet dölja sanningen för er 
Älfven i Bärjet har lockkat mig. 

14 Och modren slog dotteren på Blekan kind: 
Hvi ville du dölja sanningen för mig. 

15 Och rädt som hon nämde dässa ord 
Näcken han skälf inne för henne stod. 

16 Och är nu vår gärning uppenbar 
Så får du intet längre vara här qvar. 
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17 Och kära min fru sörj ej för edert Barn 
hon skall ej lida nöd fast jag henne har. 

18 Och älfven han bockade sig för dess mor 
Och tag nu afsked af Fader och mor. 

19 Och älfven tog jumfrun uti sin hand 
Så ledde han henne åt Bärjet fram 

20 Och älfven han gick dät Bärjet omkring 
Och bärjet dät öppnades och Bägge gick in 

21 Och jumfrun hon satte sig på Rödan guldstol 
Hon var så sorgsen i sinom mod. 

22 Och älfven tog fram dät guldhornet Röd 
Här ur skall du dricka både vin och mjöd 

23 Den första dryck hon ur hornet tog 
Hon glömde bort himmel hon glöm[de bort] jord. 

24 Den andra dryck hon ur hornet tog 
Hon glömde bort månen hon glöm[de bort] Sol. 

25 Den tredje drycken hon ur horn[et] tog 
— Löf och Hallonqvist. — 
Hon glömde bort Fader hon glöm[de bort] Mor. 
— Ty hon bär en Hjertelig ånger. 

Melodianmärkning 

T. (1): Övre systemet saknar paustecken. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. I och 25, markerade i 
övriga strofer. 
3:2 ändå ms ända 

23:2, 24:2, 25:2 glöm[de bort] textförlust p.g.a. att 
ms bundits in 

25:1 	efter hon ett ord, ev. hon överstruket; horn[et] 
textförlust p.g.a att ms bundits in 

D 
Efter torparänkan Maja Hansdotter, Slaka sn, Östergötland (f. 1756 i Tjällmo sn, Östergötland, d. 1828). Fyra 
textuppteckningar gjorda av J. H. och/eller D. S. Wallman 1810-1813, mel. upptecknad av J. B. Struve 1817 
(Jonsson 1, s. 364-386). Da: KB Vs 2:3, s. 92 [b], 93-94. Text sannolikt utskriven av D. S. Wallman. Db: KB Vs 
2:3, s. 2-5. Text utskriven av J. H. Wallman 1811-1813. Dc: KB Vs 2:3, s. 133-134. Text utskriven av L. F. Rääf. 
Dd: GA 1 [il] (text). De: Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 23. 
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Da 
1 Jungfru Marje hon skulle sig åt Afton Sången 

gånga, 
— tiden görs mig lång — 
Så geck hon den vägen åt berget den låg, 
— Herren gud vet Sorgen hon är tung. 

2 I åtta år hon i berget war, 
åtta barn hon med Bergman feck 

3 Den åttonde var en flicka så båld 
Å aldrig jag sedt någon fagrare mö. 

4 Å hvad villen i gifva mig, 
Om jag till eder kära moder skrifver. 

5 Å eder vill jag gifva en krona af gull 
Om jag finge komma till min moder så hull 

6 Å Dötren in genom dören steg 
Å Modern henne med glada ögon ser, 

7 Å Hvar har du varit så länge 
Jag hafwer want i grönesta ängar, 

8 Jag hafwer want uti Bergmans wåld, 
Med honom hafwer jag sju Söner och en dotter så 

båld. 

9 Å Bergman slog Jungfrun för öret, 
Så bioden han stank på gullsnöret, 

10 Å Packe dig åt Berget å det skall ware fort, 
Å aldrig skall du få se fader eller mor, 

11 Å Packe dig åt Berget å det skall ware fort 
Å aldrig skall du få se syster eller bror. 

12 Å Packe dig åt berget å det skall ware fort, 
Å aldrig skall du få se himmel eller jord, 

13 Å Packe dig åt berget å det skall ware fort. 
Å aldrig skall du få se måne eller Sol 

14 Å Elfven å Jungfrun körde öfver en bro 
Å Jungfrun hon gret men Bergman han log, 

15 Å Elfven å Jungfrun körde öfwer en äng, 
å Jungfrun hon gret, men Bergman han sång, 

16 Å Bergman å Jungfrun körde berget omkring 
å dörarne öpnas å Bergman körde in. 

17 Den älste Son han satte fram en stol, 
Den andre lade et hyende deruppå 

18 Den tredje Son han gaf henne dricka ur et horn 
Så hon skulle glömma båd fader å mor. 

19 Den fjärde Son han gaf na dricka ur et horn 
Så hon skulle glömma båd Syster å bror, 

20 Den femte Son gaf na dricka ur et horn 
Då glömde hon både himmel å jord 

21 Den sjette son gaf na dricka ur et horn 
Då glömde hon båd måne å Sol 

22 Den sjunde Son gaf na dricka ur et horn, 
— tiden görs mig lång — 
Då glömde hon både gud fader och guds Son, 
— Herren gud vet Sorgen hon är tung. 

Titel: Jungfru Made. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet endast i 
str. 1, markerat i str. 2-14, 16-22, slutomkvädet utskri-
vet i str. 1 och 22, markerat i övriga strofer. 

2:2 Bergman ms snarast Berganan 
9:1 Jungfrun ms Junfrun 

12:1 	åt ms at 

Db—d 
Avvikelser från Da i Db—d 

Db omfattar str. 1-22 samt 2 inskjutna strofer, Dc str. 
1-22 samt en inskjuten strof. Dd omfattar str. 1-3, 
5-10, 12-21 samt en inskjuten strof. 
Mellanomkvädet: tiden: Den tiden d (utom str. 20-21) 

1:1 Made: Marjo bc Marja d; sig saknas 
1:2 	geck: gick d; den vägen saknas bc; åt berget 

den låg: åt bergen då bc, åt berget der låg d 
Mellan str. 1 och 2 har bc följande strof: 

Så geck hon den vägen åt berget der låg 
--- 

2:1 	I saknas b 
2:2 Bergman: bergmannen d; feck: fick d  

3:2 Å: Och d; jag sedt: har jag sett bc; någon 
saknas b 

4:1 	villen: viljen b; i: ni c; mig: mej bc 
5:1 	Å: Och d; gull: guld d 
5:2 	hull: huld d 
6:1 	Å: Och d; Dötren: Dotteren bd, dottern c; 

dören: dörren 
6:2 Å: Och d; Modern: Modren bc, Moderen d; 

ser: neg d 
7:1 Å: Och d 
7:2 	hafwer: har; grönesta: grönaste cd; ängar: än- 

gen 
8:1 	hafwer: har d; uti: i cd; Bergmans: Bergman- 

nens d 
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8:2 Med honom: Der 
9:1 	Å: Och d; för öret: på örat c, på hvitan kind d 
9:2 	bloden: blodet d; gullsnöret: gullsnöret fint d 

Mellan str. 9 och 10 har bd följande strof: 
b: 
	

Å dotteren sprang Modren i sin famn 
»Kära ni min Moder hjelp mej om ni kan» 

d: 
	Och Dotteren sprang sin Moder i famn: 

»Och, kära min Moder, hjelp mig om J kan!» 
10:1 	Å: Och d; Packe: packa cd; dig: dej bc; åt: till 

d; å: och d; skall: ska b; ware: vara bc, gå d 
10:2 Å saknas; fader: Far d 
11:1 	Packe: packa c; dig: dej bc; skall: ska b; ware: 

vara bc 
12:1 	Å: Och d; Packe: packa cd; dig: dej bc; å: och 

d; ware: vara bc, gå d 
12:2 Å: Och d 
13:1 	Å: Och d; Packa: packa cd; dig: dej bc; å: och 

d; ware: vara bc, gå d 
13:2 Å: Och d 
14:1 	Å Elfven: Bergmannen d; å: och d; körde: de 

körde d 
14:2 Å: Och d; gret: grät bc; Bergman han: Berg-

mannen d 
15:1 Å Elfven: Å Bergman bc, Bergmannen d; å: 

och cd 
15:2 å: Och d; gret: grät bc; Bergman han: Berg-

mannen d 
16:1 Å Bergman: Bergmannen d; å: och cd 

SMB 24 

16:2 å: Och d; dörarne: Dörrarne bc, dörrarna d; 
öpnas: öppnas d; å: och cd; Bergman: Berg-
mannen d 

17:1 	älste Son: äldsta Sonen d 
17:2 	andre: andra d; et hyende: ett gullhyende bc, 

ett guldhyende d; deruppå: uppå 
18:1 	han gaf henne: gaf' na 
18:2 Så hon skulle glömma: Då glömde hon bd, då 

glömde hon bort c; båd: bå bc, både d; å: och 
19:1 	han saknas 
19:2 Så hon skulle glömma: Då glömde hon; båd: bå 

b, både cd; å: och cd 
20:2 både: bå b; å: och 
21:2 båd: bå bc, både d; å: och 
22:2 hon: hon bort bc; både: bå bc 

Anmärkning 

Db: 
Titel: Jungfru Marjo. Ms saknar strofnr. Omkvädena 
utskrivna i alla strofer. 
Mellanomkvädet: tiden str. 1 Den tiden 
21:2 glömde ms glomde 
Dc: 
Omkvädena utskrivna i str. 1 och 22 (23). 
Mellanomkvädet: tiden str. 1 den tiden 
Dd: 
Titel: Den Bergtagna. Tr. saknar strofnr. Omkviidena 
återgivna i alla strofer. 

De 

tutti 

	

GB 	 
— Den tiden görs mig Ibin — 

JJ) 19  i  #  

P• ;P 	r  
— Den tiden görs mig lång — 
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I 	  

sa gick hon den vägen 	dt berget der 

,
10 

—Her — 

Titel: Jungfru Marja. 

Anmärkning 

T. 3, textunderlägget: aftensången 
T. 6, textunderlägget: lang 

E 
KB Vs 2:1, s. 540. Efter »en 60 års Enka som lärdt den af sin MorMor på Torpön [Torpa sn] i Östergöthland». 
Upptecknad av L. F. Rääf under 1810-talets förra hälft (Jonsson 1, s. 332). Tryckt som SF 141 A. 

1 Liten Kjerstin hon sitter i sin Moders bur så glad 
— Löfven och Allarens is — 
hon spinner der sillke och väfver Guldlan 
— för hon bär lönligen ånger 

2 Drottningen slog liten Kjerstin på blomblekan kind 
Hvi rinner så mjölken ur brösten din 

3 Det är ingen mjölk fast Eder synes så 
det är det mjöd som jag drack i går 

4 Du har ej behof at ljuga för mig 
Mjödet är gult och Mjölken är hvit 

5 Jag kan nu inte längre döllja för Er 
Unge Herr Elfver har låckat mig 

6 Har unge Herr Elfver låckat Dig 
hvad är det han Dig för äran gaf 

7 Riddare spel och ädela låt 
Detta han mig för Mödomen gaf 

8 Har Du fått en Harpa och et Riddarespel 
Så spela up en dans för kär Moderen Din 

9 Gerna vill jag spela för kär Moderen min 
Men det höres fullwisst i Berget in 

10 Det första slag hon på Gullharpan slog 
Den unge Herr Elfver i Berget han log 

11 Andra slaget hon på Gullharpan slog 
Den unge Herr Elfver han på golfvet stod 

12 Liten Kjerstin hon springer i Moderens knä 
och kära min Moder J frien nu mej 

13 Jag har ej behof at fria Dej 
Du har aldrig acktat at lyda mej 

14 Herr Elfver tog liten Kjerstin under sin arm 
Så hastelig han åt Berget sprang 

15 han satte liten Kjerstin på en stol 
De sju små barn ikring henne stod. 

16 Och fram kom der en liten Kind 
— Löfven och Allarens is — 
Var vid friskt mod kär Modren min 
— för hon bär lönligen ånger 
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Anmärkning 

Ms saknar ursprungligen strofnr, som dock införts av 
Arwidsson. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 16 (i str. 
16 av Rääf tillskrivna i efterhand). 
Mellanomkvädet: Allarens str. 16 Allarnes 
Slutomkvädet: lönligen str. 16 löndeligen 

6:2 äran ändrat från Mödomen troligen av Rääf 
själv 

9:2 	höres otydligt, ev. hörss 
13:1 Dej ms Dei 
13:2 mej ms mei 

F 
KB S 163 (Drake) nr 72. Östergötland. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). 

1 Jungfru Marjo hon skulle åt aftonsången gånga; 	Så gick hon den vägen åt berget låg; 
— tiden görs mig lång. — 	 — Herren Gud vet sorgen hon är tung. 
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G 
KB Vs 2:1, s. 557-558. Möjligen Uppland (se Jonsson 1, s. 843). Upptecknad på 1810-talet. Tryckt som SF 141 B. 

1 Moderen talte till Dotteren sin 
— Skönaste löfven de bära wälle mig —
»Hwad är det för mjölk som rinner från dig?» 
— För Jungfrun bär så löndelig ånger. 

2 »Det är wäl ingen mjölk fasst ni tycker så, 
Det är det mjödet som jag drack i går. » 

3 Modren slog Dottren på snöhwita kind 
»Skall du så ljuga för Moderen din.» 

4 »Mjödet och mjölken är ej hwarannan lik, 
Mjödet är brunt och mjölken är hwit.» 

5 »Kära ni Moder förlåten 1 mig, 
Ty Ulfven i berget har lockat mig.» 

6 »Har Ulfven i berget lockat dig, 
»Hwad gaf han dig då för god wiljan din?» 

7 »Han gaf mig en harpa af rödaste gull, 
Han bad jag skulle spela när jag blef sorgefull.» 

8 »Gaf han dig en harpa af rödaste gull, 
Så slå då ett slag på gullharpan din.» 

9 Första slag hon på gullharpan slog, 
Då Ulfven straxt i kammaren stod. 

10 Andra slag hon på gullharpan slog, 
Då stod Ulfven och grinade och log. 

11 Tredje slag hon på gullharpan slog, 
Då baraste Ulfven för Jungfrun stod. 

12 Jungfrun sprang uti Moderens famn 
»Kära ni min Moder, hjelp mig om ni kan!» 

13 »Inte jag det kan och inte jag det må, 
Du hafver alls intet lydt mina råd.» 

14 Ulfven slog Jungfrun i snöhwita hand, 
Så ledde han henne åt berget fram. 

15 Så satte han henne på röda gull stol 
Och gaf henne dricka af glömskans horn. 

16 Första drycken hon drack utaf horn, 
Då glömde hon bortt både Fader och Mor. 

17 Andra drycken hon drack utaf horn, 
Då glömde hon bortt både Himmel och Jord. 

18 Tredje drycken hon drack utaf horn, 
Då glömde hon bortt både Måne och Sol • 

19 I berget will jag blifva i berget will jag bo. 
— Skönaste löfven de bära wälle mig —
I berget will jag hafva min glädje och min ro 
— För Jungfrun bär så löndelig ånger. 

Anmärkning 

Ms saknar ursprungligen strofnr, som dock införts av 
Arwidsson. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 19. Inter-
punktionen något osäker, kan delvis vara införd av 
Arwidsson. 
8:1 	en tillskrivet i efterhand 

H 
KB Vs 126:8, s. 19-22. Ort och meddelare okända. Upptecknad på 1810-talet. En av förlagorna till texten GA 35 
(I nedan; se Jonsson I, s. 807). 

1 huru mycke vill du mig gifva 
Så vill jag till din kära moder skrifva 

2 Men vill du gifva mig en skapp med gull 
Så skall du få resa till din moder så huld 

3 Bergkonungen talte till tjänaren så 
i spännen grå gångaren för karmen blå 

4 stols margreta ut genom bergdörren steg 
Hennes små Barn de gräto därvid 

5 Bergkonungen tog stols margreta uti sin famn 
Så lyfter han henne i förgyllande vagn 

6 Hörer Du små dräng hvad jag dig säga må 
Nu skall du kuska för henne på sin moders gård  

7 stols margreta in genom slotsdörren steg 
Och hennes moder henne med ögonen neg 

8 Och hvar har du varit så lenge 
jag har varit i de blomster ängar 

9 Hvi bär du så hufva på dit hår 
Lika som qvinnor de barn plägar få 

10 hvad skall jag icke bära hufva på håret mit 
Bergkonungen Hafver mig både fäst och vigt 

11 i Berget har jag varit i otta år 
Där har jag två söner och en Dotter så bold 

12 Där har jag två söner och en dotter så bold 
Den yppersta i verlden månde gå 
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13 hörer Du stols margreta hvad jag säger dig 
får jag föllja dig åt hem och se barnen dina 

14 Bergkonungen in genom slotsdörren steg 
Stols margreta föll kull och dåna härvid 

15 Och står du nu här och beklagar dig 
Kom du inte själfver i Berget till mig 

16 Och står du nu här och beklagar din nöd 
Kom Du inte själfver igenom min dörr 

17 Bergkonungen slog henne med hanskarna sina 
Packa dig i berget till Barnenna dina 

18 Bergkonungen slog henne med vriden rot 
Till berget skall du och det skall gå fort 

19 Bergkongen tog henne uti sin famn 
så lyfte Han henne i förgyllande vagn 

20 Och hörer du min små dräng hvad jag dig säga må 
Nu skall Du kuska för henne alt på min gård 

21 Stols margreta in genom bergsdörren steg 
Och hennes små barn de gladdes därvid 

22 Det är inte åt i är så glada åt mig 
Crist gifve jag allri vore moder åt er 

23 Den ena bar fram en förgylland stol 
Den andra bar fram ett förgyllande horn 

24 Den andra bar fram ett förgyllande horn 
Den 3dje la där i ett förgyllande korn 

25 Den första drick hon drack af horn 
Så glömde hon bort både Himmel och jord 

26 Den andra drick hon drack af horn 
Så glömde hon bort både Gud och hans Ord 

27 Den 3dje drick hon drack af horn 
Så glömde hon bort både syster och bror 

28 Hon glömde bort både syster och Bror 
Men allri glömde hon sin sorgbundna Mor 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
5:1 Bergkonungen ms snarast Bergkunungen 
5:2 	lyfter ms ev. lyfte 
6:2 moders ms moder 
7:1 	slotsdörren ms slotsdorren 
7:2 ögonen ms ogonen 
9:2 de står över struket som 

10:2 fäst ms fast 
14:2 margreta ms magreta; dåna ms ev. dånar 
16:1 	står dubbelskrivet, första gången struket 
18:2 före Till står Pa överstruket 
24:2 över Den står det överstruket 
27:2, 28:1 både ms bade 

GA 35. »Denna i Vermland, Upland och flera landsorter [---] förekommande Folksång [...]». Upptecknad på 
1810-talet. En av förlagorna tryckt som H ovan. 

Idngsommore 

6,J 1 	 

— Ti - den görs mig lång. — 
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1 Stolts Margareta hade en Fader så rik; 
— Tiden görs mig lång — 
Och han var en Konung öfver sju Kungarik. 
— Men jag vet, att sorgen är tung. 

2 Till henne så friade Grefvarne två; 
Men ingen så ville hon hafva ändå. 

3 Till henne så friade Förstarne fem; 
Och ingen så ville hon hafva utaf dem. 

4 Till henne så friade Konungar sju, 
Men ingen så ville hon hafva ännu. 

5 Och Bergakungen frågade sin moder om råd, 
Allt huru han skulle Stolts Margareta få. 

6 »Och huru mycket ville du gifva åt mig, 
»Att sjelf hon skull' komma i berget till Dig.» 

7 Dig skulle jag gifva det rödaste gull, 
Och alla dina kistor med penningar full'. 

8 En Söndags morgon då hände det så, 
Stolts Margareta skulle till kyrkan sig gå. 

9 Och allt som hon gick och allt som hon står, 
Allt närmare kom hon, där höga Berget låg. 

10 Så gångar hon sig det berget omkring, 
Så öppnas en dörr, och där går hon in. 

11 Stolts Margreta in genom bergadörr'n steg; 
Och Bergakungen henne med blida ögon neg. 

12 Så tog han den Jungfrun uppå sina knän, 
Och tog de gullringar och fäste henne med. 

13 Så tog han den Jungfrun allt uti sin famn, 
Gaf henne gullkrona och Drottningenamn. 

14 Så var hon i berget i åtta runda år, 
Där födde hon två söner och en dotter så båld.  

15 När hon där hade varit uti de åtta år, 
Så ville hon gå hem till sin kära Moders gård. 

16 Och Bergakungen talte till småsvenner två: 
»J spännen för karmen de gångare grå.» 

17 Och Margareta ut genom bergadörren steg, 
Och hennes små Barn de greto dervid. 

18 Och Bergakungen tog henne uti sin famn, 
Så lyfter han henne i förgyllande karm. 

19 »Och hör du smådräng, hvad jag dig säga må: 
Nu skall du föra henne uppå sin moders gård.» 

20 Stolts Margareta in genom dörren steg, 
Och hennes Moder henne med ögonen neg. 

21 »Och hvar har du varit så länge? 
Jag har varit i de blomsterängder! 

22 »livad är det för en hufva, du bär på ditt hår, 
»Lika som qvinnor och mödrar plä' gå.» 

23 Väl må jag bära hufva på hufvudet mitt; 
Mig Bergakungen har båd' fästat och vigt. 

24 1 berget har jag varit uti de åtta år: 
Där hafver jag två söner och en dotter så båld. 

25 Där hafver jag två söner och en dotter så båld: 
Den yppersta Jungfrun i verlden månde gå. 

26 »Och hör du, Stolts Margreta! hvad jag må säga 
dig: 

»Får jag dig följa hem och se barnena din?» 

27 Och Bergakungen in genom dörren nu steg: 
Och Margareta föll till jorden dervid. 

28 »Och står du nu här och klagar öfver mig; 
»Kom du icke sjelf uti berget in till mig? 
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29 »Och står du nu här och klagar din nöd; 
»Kom du icke sjelfver in igenom min dörr? 

30 Bergkonungen slog henne på rosende kind: 
»Och packa dig i berget till små barnen din!» 

31 Bergkonungen slog henne med hopvriden rot: 
»Och packa dig till berget, och det skall gå fort!» 

32 Och Bergakungen tog henne uti sin famn, 
Så lyfte han henne i förgyllande karm. 

33 »Och hör du, min smådräng! hvad jag dig säga må: 
»Nu skall du föra henne allt uppå min gård!» 

34 Stolts Margareta in genom bergadörren steg, 
Och hennes små barn de gladdes dervid. 

35 »Det är inte värdt, J glädas öfver mig, 
Christ gifve, jag aldrig vore Moder åt Er! 

36 Den ena bar fram en förgyllande stol: 
»Och hvilen Er här, min sorgbundna Mor! 

SMB 24 

37 Den ena bar fram det påfyllda Horn, 
Den andra la' deri ett förgyllande korn. 

38 Den första drick hon drack af det Horn; 
Så glömde hon bort både himmel och jord. 

39 Den andra drick hon drack af det Horn, 
Så glömde hon bort både Gud och Hans Ord. 

40 Den tredje drick hon drack af det Horn, 
Så glömde hon bort både Syster och Bror. 

41 Så glömde hon bort både Syster och Bror; 
— Tiden görs mig lång — 
Men aldrig glömde hon sin sorgbundna Mor. 
— Men jag vet, att sorgen är tung. 

Titel: Bergkonungen. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer. 

J 
KB Vs 4, s. 92 (text), KB Vs 3:3 nr 150A (mel.). Troligen Krokeks sn, Östergötland. Upptecknad av G. 0. 
HyltU-Cavallius under 1830-talets senare del (Jonsson 1, s. 532, 544). En textrenskrift gjord av HyltU-Cavallius 
finns i KB Vs 4, s. 417-418 (str. 2-14), en annan (renskrift av del av texten) gjord av George Stephens i KB Vs 3:3 
nr 150 A. Ett mel.-koncept av HyltU-Cavallius finns i KB Vs 4, s. 92. Texten delvis tryckt i DgF IV, s. 803. 

— löfven och 	allan 	 qvist. 

       

 

J 	 

  

J' 14 J 	 
12 

  

       

  

d 

 

d 

  

     

Hvod vor det får mjölk, som 	rann ifrån 	brösten 	din ? 

 

J 	 

 

15 

  

— För hon var löndelig 	i 	ångest. 

1 Jungfrun hon sitter i buren sin 
— löfven och allan qvist — 
hvad var det för mjölk som rann i från bröstena 

din? 
— för hon var löndelig i ångest.  

2 Det var väl ingen mjölke-tår 
det var af det mjöd jag drack i går. 

3 Modren slog dottren på blekan kind 
skall du så skamfullt ljuga för mig? 
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4 Jag ljuger väl inte, jag säger förvisst 
Ulfven i berget har bedragit mig. 

5 Hvad fick du för äran din? 
En harpa af gull — och när jag spelar så kommer han 

igen. 

6 Först slår du ett slag för kär fader och mor, 
sen slår du ett slag för kär syster och bror. 

7 Första slaget hon på gullharpan slog 
så hastigt den Ulfven i kammaren stod. 

8 Andra slaget hon på gullharpan slog 
så hastigt de åt berget for. 

9 De gingo det berget rundt omkring 
der öppnas en dörr der gingo de in. 

10 den första sonen han dukade bord 
den andra tog fram ett förgyllande horn. 

11 Den första dricken hon af gullhornet tog 
då glömde hon bort kär fader och mor. 

12 den andra dricken hon af gull-hornet tog 
då glömde hon bort kär syster och bror. 

13 den tredje dricken hon af gullhornet tog 
då glömde hon båd' måne och sol. 

14 den fjerde dricken hon af gullhornet tog 
— löfven och allan qvist — 
då glömde hon bort båd himmel och jord. 
— för hon var löndelig i ångest. 

Titel: Den Bergtag[na]. 

Melodianmärkning 

T. 7, n. 1: dP 

T. 12, n. 1: dP 

Mel.-konceptet: 

Klav saknas. Texten delvis utskriven utan anpassning 
till mel. T. 8-13 har ursprungligen haft följande ut-
formning: 

    

I 	il i' at us j,  is 	JJ1 J 	

  

i' 

 

   

   

      

Hvod dr det 	för midlk, 	som rann ifr. bröstens din. 

En del notvärden har sedan ändrats, och dessutom har 
dessa takter omskrivits så att hela mel. fått samma 
utformning som i renskriften. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
14, markerade i str. 2. 

	

1:1 	hon tillskrivet i efterhand över raden. 

Hyltbz-Cavallius' renskrifter: 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

	

2:2 
	

mjöd: mjöd, som; i: uti 

	

4:1 
	

inte: intet 

	

4:2 
	

har: han har 
5:2 och saknas; så saknas 
7:1, 8:1 slaget: slag 

	

8:2 	hastigt: hastelig 
11:1, 12:1, 13:1 dricken: drick 

	

13:2 	hon: hon bort 

	

14:1 	dricken: drick 

K 
KB Vs 3:3 nr 150 B (texten skriven på baksidan av nr 180 A). Almundsryds sn, Småland. Med största sannolikhet 
efter »Pika Sven». Upptecknad av G. 0. HyltU-Cavallius 1839. En textrenskrift (6 strofer) gjord av George 
Stephens finns i KB Vs 3:3 nr 150 B. Texten tryckt i DgF IV, s. 803. 

 

G G 	 r 	 

 

  

Bergsren sade till moderen sin 

r 	 
- Tiden görs mig lang - 
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r 	5rf 	r r 
Hur skall jag den kungadotteren 	få 

   

r 	rr 
sorgen 	dö 

 

	1 

    

    

-- men jag vill 

 

1 Bergaren sade till moderen sin 
— tiden görs mig lång — 
hur skall jag den kungadotteren få, 
— men jag vill sorgen dö. 

2 Gack du dig åt kyrkogård 
ute för dig kongadotteren står 

3 Bergaren gick sig åt kyrkogård 
och ute för honom kungadotteren står. 

4 Bergaren tog na' allt under sin arm, 
så bar han henne åt berget in. 

5 Bergaren bar henne åt bergen in 
Moderen glädde sig åt jungfrun fin 

6 Och när hon varit i berget i 7 år 
så ville hon hem till sin fader gå. 

7 Jungfrun talte till Bergaren så, 
jag vill hem till min fader gå. 

8 En gång men aldrig mer 
men säj ej hvar du kom ifrån. 

9 Jungfrun hon gick till sin faders gård 
Och ute för henne hennes fader står. 

10 Hvar har du varit så !ånger tid 
men du är både bleker och skrin. 

11 1 sju år jag i berget har va'tt 
och 7 barn jag till verlden har födt. 

12 Och Bergaren slog na med en appelagren, 
så att hon föll till sin faders bröst. 

13 Bergaren tog na' allt under sin arm, 
så bar han henne till berget fram. 

14 Bergaren bar na åt berget in 
— tiden görs mig lång — 
Barnen de gladde sig åt modren sin. 
— men jag vill sorgen dö. 

Titel: Bergaren. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktin-
delning saknas. 
System 2, n. 6 (d 2): Ändrad från e2, över noten står 

bokstaven d. 
System 3, n. 8 (a l ): Ändrad från h i , över noten står 

bokstaven a. 
System 3, n. 9 (al ): Otydlig, över noten står bokstaven 

a. 
System 3, textunderlägget: Efter skall står, över raden, 

väl. Anpassningen textimel. blir oklar med detta 
tillägg; jfr också textuppteckningen. 

System 4, n. 7 (a l ): Ändrad från h l , över noten står 
bokstaven a. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 
I. 

	

5:1 
	

det kursiverade utfyllt efter Stephens' renskrift 

	

7:1 
	

före talte står will överstruket 

	

12:1 
	

över gren i appelagren står qvist 

L 
KVHAA Wiede ks 211. Efter »jungfru Ringström», Ringarums sn, Östergötland (Ling, s. 36-37). Upptecknad av 
L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare fyra utskrifter finns: KVHAA Wiede ks 211, KVHAA Wiede hs 201 samt 
KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag, [A] och [B] (endast text). 

t!' 	e  Is 1 J UPPU 
2 

W 
o r 	 

  

Och 
	

jungfrun hon skulle sig åt 
	

ottensdngen 
	

gå 
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3 

 

r 	 

 

Y 

 

   

    

— Tiden görs mig kong — 

P 	i 	r 
Så 	tog hon den väg som åt  

5 

E 6 6  
höga berget lag 

7 

7 1  

    

P 	 

 

1 

 

Å 

 

 

F 	 

     

      

      

— Ty 	jag vet att sorgen ör 
	

tung. 

1 Och jungfrun hon skulle sig åt ottensången gå 
- Tiden görs mig lång - 
Så tog hon den väg som åt höga berget låg 
- Ty jag vet att sorgen är tung. 

2 Och jungfrun hon klappade med fingrarna små 
Bergkung! statt opp och drag låset ifrå 

3 Bergkungen tog jungfrun uti sin hand 
Sen bar han henne uti silkessängen fram 

4 Och här skall du vara åtta runda år omkring 
Afla sju söner och en dotter så båld 

5 När åtta år vuro gångna förbi 
Då lyster sköna jungfrun sin kära moder si 

6 Bergkungen drog ut sin förgyllande vagn 
Och skjutsar sköna Jungfrun till sin kära moder 

fram. 

7 Och jungfrun hon sig inom dörren steg 
Och far och mor på henne med milda ögon ser 

8 Hvar hafver du varit så länge? 
Jag har want i blomsteränger. 

9 Hvad hafver du gjort der så länge 
Aflat sju söner och en dotter så båld 

10 Hvad hafver du fått derföre 
Rödaste band och gullsnöre 

11 Och så har jag fått en harpa utaf gulld 
På den skall jag spela när jag blir sorgefull 

12 Och hafver du fått en harpa utaf gull 
Så slår du ett slag för din kära fader hulld 

13 Det första slaget som gullharpan lät 
Jungfrun hon sjöng men Bergkungen gret 

14 Det andra slaget hon på gullharpan slog 
Kungen i Berget bredvid henne stod 

15 Bergkungen slog jungfrun på rödaste kind 
Så blodet rann uppå silkesklädningen fin 

16 Bergkungen tog jungfrun vid öret 
Så blodet gick ut på gullsnöret. 

17 Bergkungen satte jungfrun uti sin vagn 
Sen skjutsade han henne till höga berget fram 

18 Och dottren satt fram en förgyllande stol, 
War glad kära moder sitt ner häruppå. 

19 Du hemtar mig hit de mjödeglasen tre 
Som jag skall dricka mig döden uti 

20 Den första dricken hon ur mjödeglaset drack 
- Tiden görs mig lång - 
Hennes ögon de runno, men hjertat det sprack. 
- Ty jag vet att sorgen är tung. 

Melodianmärkning 

Mel. skriven ovanpå en skissartad primäruppteckning. 

Övriga utskrifter: 

T. 2, textunderlägget: ottesången ks 

T.3: J J J J 	iJ 	A I 
	

1 Div.-saml. 
— Tiden görs mig 	lång, _ 	Sd 

]4 	r  ,.._ 	gick hon den vögen,scm drt 

e2) Div.-sam!. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. Texten är skriven 
på primäruppteckningen, som är delvis läshar. 

Övriga utskrifter: 

Div.-saml. [Al omfattar endast str. 1, Div.-saml. [B] 
str. 1-12. 1 Div.-sam!. (Bl är omkvädena utskrivna 
endast i str. 1-4. 

1:1 	ottensången: ottesången Div.-sam!. [A och B] 

T. 4: ccc 	 (n. 7 ändrad från 
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1:2 	tog: gick Div.-samt. [A och B]; väg: vägen Div.- 
saml. [A och B]; som saknas Div.-samt. [B] 

	

2:2 	opp: up ks, upp Div.-samt. [B]; låset: låsen hs 

	

5:1 	När: Når ks, Div.-saml. [B] 

	

5:2 	lyster: lyste Div.-samt. [B] 

	

8:1 	hafver: har Div.-samt. [B] 

	

8:2 	blomsteränger: blomsterängen Div.-saml. [B] 

	

10:2 	guldsnöre: guldsnöre Div.-samt. [B] 

//:/ 	gulld: gull ks, hs 
12:1 	gull: gulld hs, Div.-samt. [13] 
13:1 	Det saknas ks 
14:1 	Det saknas ks 
15:2 	blodet: blodet det hs 
18:1 	dottren: dottern ks 
20:1 	dricken: drycken hs 

M 
KVHAA F. L. Borgström, Uppteckningar af Folkvisor, s. 35-38. By sn, Värmland. Nedskriven av »den 
ålderstigna Fru Zetterwall» efter hennes eget minne 1845 (Jonsson 1, s. 115). 

1 En jungfru hon skulle åt kyrkan fara 
— den tiden jordes jntett lång —
så tog hon den vägen åt blå berget låg 
— för henne jorde sorgen tung 

2 och när som hon kommo till blåbergett då 
ja blå kungen ute för henne mån gå 

3 och när hon hade varitt der i åtta år 
då födde hon sju söner och en dotter så fin 
slätt jngen i hvärlden var så däglig som den 

4 när som hon hadde varitt där i åtta år 
begärde hon få resa till sin kära faders gård 

5 och när som [hon] kom till sin kära faders gård 
dess fader och moder för henne uti står 

6 o var hafver du varitt i åtta år från mig 
jo jag hafver varitt i blå bergett jn 

7 där har jag födt sju söner och en dotter så fin 
ja jngen i hvärlden är så däglig som den 

8 hvad fick [du] då för äran din 
af honom så fick jag ett par silfverspända skor 
dem hafver jag slitett med möda och oro 

9 men vad fick du mera för äran din 
af honom så fick jag en silfverboja knif 
jag önskar att han sutte i hans fager unga lif 

10 men blå kungen stod och lyde häruppå 
han undrar så myckett hur detta skulle gå 

11 blå kungen slog till hästen med hansken sin 
så hästen han sprungo åt blå bergett inn 

12 blå kungen slog i ett glas med vin 
han glömde ej att lägga glömsk kornett uti 

13 den jungfrun sätte sig på en förgylende stol 
hennes barn drog af henne både strumpor åck skor 

14 den första dricken hon af vinglasett drack 
det röda gull bälltett ut af henne sprack 

15 den andra dricken hon af vin glasett drack 
ju naglarna af hennes fingrar de sprack 

16 och tridje dricken hon af vinglasett drack 
hennes ögon de runnu och hjertat det sprack 

17 de lade det liket alt upå en bår 
ja frökner och jungfrur de kamma dess hår 

18 de buru det liket alt öfver en äng 
ja der föllo tårar som här faller rägn 

19 de buru det liket åt kyrkan fram 
— den tiden jordes jntett lång —
alla små guds änglar gick före och sang 
— för henne jorde sorgen tung 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer 
med undantag för str. 6 och 7 som är hopskrivna: i str. 
6 saknas slutomkvädet, i str. 7 mellanomkvädet. 
Slutomkvädet: jorde (str. I _borde) str. 11 och /7 jordes 
2:1 före blåbergett står då överstruket 
2:2 mån tillskrivet över raden 

	

4:2 	sin tillskrivet i efterhand 

	

7:1 	en tillskrivet över raden 

	

7:2 	så tillskrivet i efterhand; efter den står för över- 
struket 

	

13:2 	hennes ms henes; åck tillskrivet över raden 
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N 
UUB 623:2 nr 160. Efter tjänstepigan Catharina Elisabeth Lärka, Vänge sn, Gotland (f. 1822; Bjersby, s. 346). 
Upptecknad av P. A. Säve vid 1840-talets mitt. Tryckt som Säve nr 160. 

2 

Och 	Jungfrun hon skulle sig till 
	

Ottesången 
	

gå 

•	 

tiden görs mig lang - 

5 

ht7  

- Ty 

Då tog hon den vd = gen åt 

7 

1, 	1  

höga bergen blå 

	1 
- För jog vet att sorgen ör tung. 

1 Och Jungfrun hon skulle sig till Ottesången gå 
— Ty tiden görs mig lång — 
Då tog hon den vägen åt höga bergen blå 
— För jag vet att sorgen är tung. 

2 Hon klappade på dörren med sina fingrar små: 
Statt upp, du höge Berg-kung! drag låsena ifrån! 

3 Och Bergkungen stod upp, drog låsena ifrån: 
Då bar han den Bruden i silkessängen blå. 

4 Och när hon der varit i åtta runda år, 
Då födde hon sju söner och en dotter så båld. 

5 Och om jag finge lof till min moder hemgå? 
Jag sen vill komma åter till Bergena blå. 

6 Och gerna skall du få till din moder hemgå; 
Men blott du ej vill nämna sju barnena små. 

7 Och när hon sedan kom på sin Fars och Moders 
gård, 

Då kom hennes moder och tog henne i sin famn. 

8 Hvar hafver du varit uti så långan tid? 
Du hafver väl varit uti rosendelund? 

9 Och inte har jag varit uti rosende-lund; 
1 berget har jag varit, der Bergakungen bor. 

10 1 berget har jag varit i åtta runda år: 
Sju söner har jag födt och en dotter så båld. 

11 Nu Bergkungen straxt inom dörren sig steg: 
Hvar står du här och talar så mycket ondt om mig?  

12 Och inte något ondt har jag talat om dig: 
Ej annat än det goda, som du har gjort mig. 

13 Då slog han nu henne på snöhvitan kind, 
Så blodet det sprutade på fina klädningen. 

14 Och packa dig på dörren, och låt det blifva fort: 
Du alldrig mera kommer inför din moders port. 

15 Farväl, min hulde Fader! farväl, min kära Mor! 
Farväl, min hulda Syster! farväl, min käre bror! 

16 Nu reser jag dit bort, dersom Bergakungen bor: 
Ej mert skall jag se Er, min käre Far och Mor! 

17 Så reste de öfver den långa mörka skog: 
Och Jungfrun hon gret, men Berga-kungen log. 

18 Då reste de berget sju gånger omkring; 
Sen öppnades dörren, och de stego in. 

19 Då satte hennes dotter fram en rödan guldstol: 
Vill du ej sitta neder min sorgebundna Mor? 

20 Tagen 1 mig hit en bägare med mjöd: 
Der med vill jag dricka mig sjelfver till död. 

21 Och första drycken, som hon ur bägaren drack, 
— Ty tiden görs mig lång — 
Dess ögon de runno och hjertat det brast. 
— För jag vet att sorgen är tung. 

Titel: Jungfrun och Berg-kungen. 
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10 Han klappade henne på rödhwitan kind, 
Så bl(o)dsdroppar neder på gullsnöret rann. 

II Så tager han henne med ifwer och med hast, 
Och henne för i berget, liksom en blåst de for'. 

12 Dess dotter sätter fram en förgyllande stol, 
War god och sitt neder, min ömma far och mor. 

13 Hon blandade sig ett gifte-glas mjöd, 
Deri hon wille dricka sig sielfwer till döds. 

14 Och första drycken hon utaf gifteglaset drack, 
- Tiden görs mig lång; - 
Hennes ögon de runno och hjertat det sprack, 
- Jag wet att sorgen är tung. 

Anmärkning 

Tr. har felaktig strofnumrering (nr 3 förekommer två 
gånger, str. 4 har nr 5 osv.) Omkvädena återgivna i 
str. 1 och 14, markerade i str. 2. 

Id. 

Melodianmärkning 

T. 3 och 5 omfattar i ms vardera sju åttondelar, t. 4 
tio åttondelar. Taktstreck saknas mellan t. 6 och 7. 
T. 4, n. 4-‹5: Anpassningen textImel. är oklar. 

SMB 24 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
21. 
3:1 Bergkungen ms Berkungen 
7:1 
	

hon förtydligat över raden 

0 
Oa: Skillingtryck 1852 (= DgFT 37:3; se Jonsson I, s. 616.). Ob-e: Skillingtryck 1854, 1854, 1855, 1855 (= DgFT 
37:4-7). 

Oa 
1 Jungfrun hon skulle sig till Ottesången gå, 

- Tiden görs mig lång; - 
Så gick hon den wäg, der höga berget låg, 
- Jag wet att sorgen är tung. 

2 Hon bultade på dörren med sina fingrar små, 
Och hör du store bergskung, skjut 'åsarna ifrå, 

3 När hon hade gått tre runda slag omkring, 
Så öppna han sin salsdörr, bad henne stiga in. 

4 Men när hon hade want der i åtta runda år, 
Då föder hon sju söner och en dotter som war bå 

5 Den jungfrun hon beder sin bergskung om nåd 
Till att få resa hem till sin ömma far och mor. 

6 Ja nog får du resa till din ömma far och mor, 
Men hwar du har want, det talar du ej om. 

7 God afton, god afton, kära dottren wår, 
Hwar har du want i åtta långa år? 

8 Inte har jag want åt den rosende lund, 
Men jag har bott i berget, hos bergets kung. 

9 Bergskungen kommer uti fullande fart, 
Hwad är det för samtal ni hållen här om mig? 

Ob-e 
Avvikelser från Oa i Ob-e 

2:2 	store: stora b; ifrå: ifrån e 
4:1 hade want der: want borta c-e 
5:2 sin saknas b 
8:1 den saknas c-e 
9:2 Hwad: Hwar b 

10:2 	gullsnöret: guldsnöret b 
13:1 	blandade: blandar c-e 

Anmärkning 

Tr. har korrekt strofnumrering. Omkvädena som i Oa. 
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P 
Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I b:1 Folkvisor, psalmer och sånger. Upptecknad och utskriven 
av okänd person vid 1800-talets mitt. Två avskrifter, gjorda av Djurklou, finns också i N. G. Djurklous arkiv F I 
b.l. 

1 Bergkungen satt och önska för sig, 
— tiden gjordes hennes lång, — 
ack om Ståltsmartha hon komme till mig 
— ty hon var utaf sorgen tung. 

2 Stoltsmarthas fästeman hörde deruppå, 
Hvad gifver du mig om Stoltsmartha du får 

3 Det rödaste guld och silfvret så hvit, 
det gifver jag dig om Stoltsmartha kommer hit. 

4 Stoltsmartha hon skulle till Kyrkan fara, 
I stället måste hon till Berget fara. 

5 I Berget var hon i åtta år, 
der födde hon sju söner och en dotter så bold. 

6 Stoltsmartha sade till Bergkungen så: 
är det mitt lof till min moder få gå, 

7 Nog är det ditt lof till din moder få gå 
men du [skall] vara här innom timmarne två. 

8 Nog är det ditt lof till din moder få fara 
men du skall vara här innan hanen hunnit gala. 

9 Stoltsmartha hon in genom dörren steg, 
hennes moder henne med blida ögon neg. 

10 God dag, god dag kära dotter för mig 
hvar har du varit så långan tid. 

11 I berget har jag varit i åtta år, 
der har jag födt sju söner och en dotter så bold.  

12 Ack har du sju söner och en dotter så bold, 
jag önskar att den dottren hon vore i mitt våld. 

13 Bergkungen in genom dörren steg 
Stoltsmartha hon rodnade och bleknade dervid 

14 Bergkungen slog henne med handskarne sin 
hvad är det du talar vid modren din 

15 Bergkungen slog henne med handskarne blå 
skall du intet hem till dina små 

16 Stoltsmartha hon bjuder sin moder god natt, 
hennes moders hjerta i bröstet sprack 

17 Stoltsmartha hon fäller mång tårar på kind 
så hjertligt begråter hon kär modren sin. 

18 Bergkungen sade åt dottren sin, 
du hämta mig hit af det glömska vin 

19 Hon glömde bort himmel, hon glömde bort jord, 
men intet glömde hon sin moder som af sorgen dog. 

20 Hon glömde bort alt hvad i verlden var skapt 
— tiden gjordes henne lång, —
Sin sorgfulla mor hon aldrig förgat 
— ty hon var utaf sorgen tung. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
20, markerade i övriga strofer. 

Q 
MAB Folkmelodier, bl. 57. Bro sn, Bohuslän. Upptecknad av studeranden Johan Hjort. Insänd till Mus. Akad. 
1878. 

Ej för långsamt 

al  

Der bodde en jungfru vid sndhviton strand, 

J 	ili 	 
- Medan tiden har varit så lång,- 

ii  
2 

if 1 
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6 

Till 	hen — ne der tri-o-de en bergeman så grann, 

8 

1 

— Aja 	mej, hvod den sorgen vor 
	tung! 

1 Der bodde en jungfru vid snöhvitan strand, 
— Medan tiden har varit så lång, —
Till henne der friade en bergeman så grann, 
— Aja mej, hvad den sorgen var tung! 

2 Och när som han kom uppå snöhvitan strand, 
Så fingo vi då se, hur de böljorna de svall'. 

3 Ifrån sina föräldrar och ifrån sin kristenhet, 
Så blef hon bortförder ifrån verldens rolighet. 

4 Och när hon varit borta i åtta runda år, 
Så stundade henne till kyrkan att få gå. 

5 Och när som hon kom uppå kyrkans väg, 
Det rödaste guldet under fötterna det klang. 

6 Och när som hon kom intill kyrkan fram, 
Ja, invid sjelfva kyrkomuren hennes fader stod. 

7 »Och hvar har du varit i åtta runda år,» 
»Hos konungen i England jag var't i åtta år, 
Och med honom jag står mig mycket bra.» 

8 »Ingen sanning tör jag tala för er, min käre far, 
Hos bergeman i berget jag var't i åtta år 
Och med honom så har jag åtta små.» 

9 Och när som hon kom uti berget in 
ja alla åtta barnen de lekte i en ring. 

10 Der hördes ingen klockare, der hördes ingen klang, 
— Medan tiden har varit så lång, — 
Men blott en liten fogel satt på grafven och sang. 
— Aja mej, hvad den sorgen var tung! 

Textanmärkning 

Ms har strofnr t. o. m. str. 8. Mellanomkvädet utskrivet 
i str. 1, 2, 7, 10, markerat i övriga strofer; slutomkvä-
det utskrivet i str. 1, 2, 9, 10, markerat i str. 3-6. 
Mellan str. 8 och 9 resp. 9 och 10 markerar två strec-
kade rader felande strofer; härtill har upptecknaren i 
ett följebrev till samlingen följande kommentar: De 
verser, som fattas [—J, handla om den bergtagnas 
återröfvande till berget samt om hennes mördande af 
bergemannen. 
Mellanomkvädet: före raden står i str. 10 Aja mej 

överstruket 
10:2 sang ms sång med ringen över a sannolikt stru-

ken (bläckplump) 

R 
Wigström, Folkdiktning I, 1880, s. 13-14. Norrvidinge sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1879. 

1 Agneta hon gick sig på vägen fram 
— Men tiden göres mig lång, —
der mötte hon en bergaman. 
— Herre Gud, hvad sorgen är tung. 

2 »Hör du, Agneta, hvad jag vill säga dig: 
Nu skall du följa till Elleberg med mig.» 

3 »Slätt intet vill jag följa till Elleberg med dig, 
min fader och min moder de vänta på mig.» 

4 »Ja, låt du dem vänta, som de vänta vill, 
ty nu så hörer du bergamannen till.» 

5 Så gingo de backen sju gånger omkring, 
då öppnades jorden, Agneta slapp in. 

6 Så var hon der inne i sju runda år 
och sönerna sju hon med bergamannen får. 

7 Agneta hon sig öfver vaggan låg, 
då hörde hon faderens klockor slå. 

8 »1 dag vill jag mig till kyrkan gå, 
nu hör jag min faders klockor slå.» 

9 »Slätt inte får du gå på kyrkostig 
förr än jag en guldbro får lagt för dig. » 

10 »Lägg du guldbro, hvar du lägga må, 
i dag skall jag ändå till kyrkan gå. » 

11 Agneta hon gick sig på kyrkostig, 
der mötte hon då kär syster sin. 
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12 Agneta hon gick sig på kyrkogården in, 
der mötte hon då kär broder sin. 

13 Agneta hon gick sig i kyrkan in, 
der mötte hon fader och moder sin. 

14 När messan var ute och folket gick hem, 
Agneta med fader och mor följde hem. 

15 De bjödo henne rätter både fyra och fem, 
Agneta hon smakte ej någon af dem. 

16 De satte för henne både åtta och ni', 
Agneta ej smakte en endaste bit. 

17 In trädde den bergaman med list och med harm, 
han kastad' guldäple uti Agnetas barm. 

18 Bergamannen sig utom dörren sprang; 
Agneta hon sig öfver bredan bord svang. 

19 Så kom hon åter till bergamannens hus, 
der tände han upp både lampor och ljus. 

20 De sönerna fyra satte guldstolen fram, 
de tre de lade guldtäcket derpå. 

21 De fyra de tappade vin i guldhorn, 
de tre lade den förgyllande korn. 

22 Den första drycken Agneta hon drack, 
hennes silkeströja i sidan sprack. 

23 Den andra drycken Agneta hon drack, 
silkessärken hennes i sidan sprack. 

24 Den tredje drycken Agneta hon drack, 
— Men tiden göres mig lång, — 
hennes ögon runno, hennes hjerta det sprack. 
— Herre Gud, hvad sorgen är tung. 

Titel: Agneta och bergamannen. 

Anmärkning 

Omkvädena återgivna i str. 1 och 24. 

NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 103. Norrvidinge sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1879. Tryckt 
i Wigström, Folkdiktning I, 1880, s. 21-22 och i Wigström, Skånska visor, 1880, s. 3-4. 

1 Jungfrun skulle sig till ottesången gå, 
— Tiden göres mig lång — 
så gångar hon sig åt rosendelund. 
— Ty jag vet att sorgen är tung. 

2 Hon klappar på bergsporten med fingrarna små: 
»Statt upp, du bergakonung, tag låset ifrå'!» 

3 Bergskungen hade fingrar båd' mjuka och små, 
dock tog han sjelfver det låset ifrå'. 

4 Så tog han den jungfrun genast i famn 
och bar henne så till silkesängen fram. 

5 »Dig så vill jag gifva en tunna guld, 
om jag får tala med min far och mor så huld. » 

6 »Gifver du nu mig en tunna guld, 
så skall du få tala med din far och mor så huld. 

7 När som hon kom till sin faders gård, 
ute stod hennes moder och kammad' sitt hår. 

8 »Välkommen, min dotter, välkommen till mig! 
Hvar har du väl varit så långan en tid?» 

9 »I berget har jag varit i åtta runda år, 
der aflad' jag sju söner och en dotter så huld.» 

10 Bergskonungen hastigt inom dörren steg. 
»Hvad är det för tal I hafven om mig?» 

11 »Det är ej annat tal, jag hafver om dig, 
än det om våra söner och vår dotter så huld.» 

12 Bergskungen slog bruden på blekblommad kind, 
så blodet det stänkte på guldkläderna fin'. 

13 De redo, de redo allt öfver en mad, 
bergskungen han log, men jungfrun hon bad. 

14 De redo, de redo allt öfver en bro, 
jungfrun hon grät, bergskungen han log. 

15 De redo det berget tre gånger omkring, 
så öppnades berget och de sluppo in. 

16 Hennes dotter hon satte till henne guldstol: 
»I sätten er neder med ett bedröfvadt mod!» 

17 »Gifven mig nu hit en kanna med vin, 
så skall jag dricka min käraste till! 

18 Gifven mig nu hit ett glas med mjöd, 
så skall jag nu dricka mig själf till död!» 

19 Den första dryck hon af mjödglaset drack, 
— Tiden göres mig lång — 
ögonen de runno och hjertat det sprack. 
— Ty jag vet att sorgen är tung. 

Titel: Jungfrun och bergamannen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
19. 
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T 
NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 1191. Efter mor Anna Greta Jonsson, Millebo, Skirö sn, Småland 
(1811-1898), som sannolikt lärt visan av sin mor bondhustrun Anna Stina Zackrisdotter (1785-1875). Upptecknad 
av P. G. Wistrand 1880 och 1885 (Wistrand, Ett minne från mina vandringsår, 1911, s. 195-197). 

1 Netta hon satt i berget och vaggade. 
— För tiden är nu så lång. — 
Då fick hon höra sina stadsklockor gå. 
— Eja hvad sorgen var tung! 

2 Får jag nu hem till min kyrka gå. 
Jag hafver inte varit där på åtta år. 

3 Gack och gack, men kom så snart igen; 
men tala vid ingen förr än du kommer hem. 

4 När som hon kommer till sin faders gård, 
fadern ute för henne står. 

5 Netta, du Netta hvad jag dig säga vill! 
hvad hafver bjärramannen gifvit dig? 

6 Han har gett mig sölfspänne och skor 
och dem har jag slitit med mycken oro. 

7 Han har gett mig en silkestickad särk, 
— För tiden är nu så lång. — 
och den har jag slitit med sveda och värk. 
— Eja hvad sorgen var tung! 

Titel: Den bärgtagna. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 
1. 
5:1 	du tillskrivet över raden 

U 
UUB Rääfs saml. Efter änkan, fattighjonet Anna Helena Johansdotter (»Mor Anna Lena»), Svensberg, Rönö sn, 
Östergötland (f. 1824 i Stjärnorps sn, Östergötland). Upptecknad av L. R. Rääf 1888. 

1 Modren och dottern de sutto spunno lin. 
— Löfven och ädela vin. — 
De talte så mycket om giftaremål 
— /:Ty hon bar en innerlig ånger:/ 

2 Det är väl inte värdt, att Du länger säger nej, 
Ty det rinner som mjölken ur barmen på dej, 

3 Det är väl inte mjölk, fast det tyckes så, 
Det är den gröna mjöden, som jag drack i går. 

4 Det är väl inte värdt, att jag länger säger nej, 
Grå Alfven i berget har narrat mig, 

5 Grå Alfven slog jungfrun på blombleka kind, 
Så blodet, det frustade väggen omkring, 
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6 Dottern hon sprang i sin moders famn, 
Kära min moder, hjelp mig om Ni kan 

7 När jag bad Dig silke att sy, 
Så gick Du ut på gata för te' sqvallra i by. 

8 Farväl fader och farväl mor 
Och farväl syster såväl som bror. 

9 Farväl himmel och farväl jord 
Farväl måne, såväl som sol, 

10 Grå alfven och jungfrun de gingo det berget 7 
gånger omkring. 

Och berget det öppnas, och de gingo in.  

11 Den äldste sonen han satte fram stol'n. 
Den andre sonen han dukade bord. 

12 Den tredje sonen han skänkte i horn 
— Löfven och ädela vin. — 
Så lade han i tre glömmande korn. 
— /:Ty hon bar en innerlig ånger:/ 

Titel: Visan om bergtrollet. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Repristecken efter slutomkvädet i str. 1-4, 6-8. 

v 
ULMA 303:786a och b (text), ULMA 303:766b, s. 13 (mel.). Efter mor Inga Lund, Fasterna sn, Uppland. 
Upptecknad av G. Ad. Tiselius 1896 (text) och August Sandvall 1897 (mel.). Mel. finns också i ULMA 303:786a. 

1 Jumfru Margreta till körkan skolle gå 
— tiden jordes hänne så lång —
tog hon den vägen till bärjet låg 
— /:Ack i den sorjen så tung:/ 

2 Jumfru Margreta jenom bärjsdörren steg 
bärjskonungen henne med ögonen le 

3 bärjskonungen klappade uppå de bolsterna blå 
ack om jumfru Margreta ville vila häruppå 

4 I bärjet där var hon i sju åtta år 
där födde hon sex sönner åck döttrarna två 

5 Kan jag då hem till min far ock mor få gå 
nog kan du då hem till din far ock mor få gå 
men skynda dig hem till de barnena små 

6 Jumfru Margreta jenom slottsdörren steg 
hennes fader ock moder med ögonen le 

7 var har jumfru Margreta varit i så lång tid 
E- - -1 

8 I bärjet har jag varit i sju åtta år 
där har jag sex sönner och döttrarna två 

9 vad har du för glädje nu utav din far 
jag har inte mera fått än ett par silverspänta skor 
dem haver jag nött uti storan oro 

10 Vad har jumfru Margreta för äran av sin mor 
jag har intet mera fått än en silkessydder serk 
den haver jag nött i båd sveda ock verk 

11 Bärgskonungen kom genom slottsdörren in 
På jumfru Margreta med ögonen le 
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12 Han klappade henne med hanskarna blå 
skynda dig hem till de barnena små 

13 han klappade henne med enebärsrot 
ja skynda dig hem till de barnena fort 

14 Jumfru Margreta jenom bärjsdörren steg 
den ena bar stol och den andra bar sten 
och hennes små döttrar strödde gullperlor på jord 

15 Bärjskonungen sade till svennerna så 
tager nu hit mitt silverglas 
skall jumfru Margreta dricka få 

16 Första drikken jungfru Margreta drakk 
så glömde hon bort allt vad i värden är sagt 
men aldrig glömde hon sin sorjfulla far ock mor 

17 andra dricken jumfru Margreta drack 
glömde hon bort både syster och bror 
men aldrig glömde hon sin sorjfulla far ock mor 

18 tredje drikken jumfru Margreta drakk 
- tiden jordes hänne så lång - 
så glömde hon bort både himmel och jord 
men aldrig glömde hon sin sorjfulla far och mor 
- /:Ack i den sorjen så tung:/ 

Melodianmärkning 

Med blyerts har flertalet åttondelsgrupperingar änd- 

rats till 	f.--5 (t. 1, n. 2-3; t. 2, n. 2-3; t. 3, n. 1-2; t. 

6, n. 2-3; t. 8, n. 2-3; t. 13, n. 2-3) samt (t. 7 och 11) 

1 .1 ändrats till y• gt 

Utskriften i ULMA 303:786 a: 

Det är oklart om detta ms utgör primäruppteckningen 
till 303:766 b eller om det rör sig om två något avvi-
kande uppteckningar efter samma meddelare. I det 
senare fallet har då sannolikt utskriften i 303:786a 
använts som underlag för 303:766 b genom att avvikel-
serna utmärkts med blyerts. 

Upptakt och t. 1: 

T. 5, n. 2-4: e l  fiss!  g' 
T. 6, n. 2-3: g l  fiss' 
T. 7, n. 1-2: g' e' 
T. 8, n. 1: e 1  
T. 9, n. 3-4: g' fiss' 
T. 11, n. 2: e' 
T. 12, n. 2: g' 
Ovan nämnda noter har också med blyerts ändrats 
sålunda att de överensstämmer med resp. noter i 
303:766 b. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr; strofindelningen oklar. Mellanom-
kvädet utskrivet i str. 1, 2, 5, 7, 14 (placerat efter rad 
3), 15 samt i str. 17, där det dock åter strukits; efter 
texten står härtill anmärkningen På de tre sista stro-
ferna sjunges ej första omkvädet. Slutomkvädet utskri-
vet i str. 1, 3-6, 8-10, 13, 16-18 samt i str. 15, där det 
dock strukits med anmärkningen Sista omkvädet 
sjunges ej där, utan på dess melodi tages: »skall jumfru 
Margreta dricka få». Slutomkvädets början skriven 
även mellan 17:2 och 17:3 men där åter struken; efter 
6:2 och 9:3 har först mellanomkvädet skrivits men 
strukits och ersatts med slutomkvädet. Bredvid slut-
omkvädet står i str. 9 anmärkningen Anna Björk har 
fattat: Vad har jumfru Margreta för äran sin fått. -
Over vissa vokaler har satts pilar resp. aksenttecken. 
Mellanomkvädet: jordes str. 1, 5-7, 17 jordes; hänne 

str. 2, 5-7, 9, 15, 17 henne 
Slutomkvädet: repristecken endast i str. 1 

	

1:1 	skolle ms skola 

	

1:2 
	

tog ms tog; före till står som överstruket 
2:1 med mellanomkvädet skriven i efterhand bred-

vid 2:2 

	

3:1 	bärjskonungen står över struket han; över klap- 
pade uppå de står som alternativ klappar på 

	

3:2 	ack struket men återställt 
4:2 födde står inom parentes, däröver står har; 

sönner ändrat från söner 
6:1 Jumfru ändrat från Jumfrun 
9:1 över raden står Hennes fader han frågar; över 

du står jumfru Margreta; över nu står av sin far 
9:2 skor ms skor ändrat från skor 

10:1 Vad ms Var 

	

10:3 
	

över i står som alternativ uti 

	

11:1 	över kom står då; över in står steg 
11:2, 12:1 skrivna i efterhand bredvid 12:2; över 11:2 

står Bärgskonungen då med bet. [?] ter [?] över-
struket 

	

11:2 	le ändrat från ler 
13:2 ja tillskrivet i efterhand 

	

14:2 	stol ms stol 

	

14:3 	gullperlor ms gullperlor 
15 	före strofen står Tager (Bärjskonungen med 

befallande ton) överstruket; 15:1 med mellan- 
omkvädet är skriven bredvid det strukna 

	

15:2 
	

över tager står giver 
16:2 över är står var 
16:3, 17:1-3 tillskrivna bredvid 18:1-3 

	

18:1 	tredje ändrat från andra 

J 	 
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x 
Familjetradition från Södermanland. Xa: ULMA 329:6, s. 17-20. Halla sn. Upptecknad av Louise Mossberg 1916 
— »som jag hörde den sjungas i min barndom». Xb: ULMA 4870, s. 36. Efter Louise Mossbergs syster 83-åriga 
statarhustrun Johanna Andersson, Baldersta, Halla (f. i Husby-Oppunda sn, sedan 11 års ålder bosatt i Halla); 
hon hade lärt visan av sin far skräddaren Gustav Mossberg, Halla (f. i Stigtomta sn). Upptecknad av W. Palmblad 
1932. 

Xa 
1 Jungfrun hon skulle sig till ottesången gå, 

— tiden gjordes henne lång, —
då kom hon på vägen där Blåa berget låg. 
— ty jag vet att sorgen var tung. 

2 Jungfrun hon gångar till Blåa berget fram, 
och dörren han öppnas och jungfrun steg in. 

3 Så blev hon i berget i åtta runda år, 
där hade hon barn både stora och små. 

4 Ack, om jag hade mig en fulltrogen vän, 
som kunde föra mig till min faders hus igen! 

5 Är inte jag din fulltrognaste vän, 
kan jag ej föra dig till din faders gård igän? 

6 Uven han spände sina hästar för vagn, 
så förde han henne utöver spång. 

7 Så förde han henne till hennes faders gård 
och ute för henne hennes kära moder står. 

8 Hvar har du varit så länge? 
Jo, jag haver varit i grönan äng. 

9 Jo, jag haver varit i berget Blå, 
där haver jag barn både stora och små. 

10 Uven slog henne vid öra 
så blodet det stänkte på gullsnöre. 

Il Så förde han henne till berget igen 
och dörren han öppnas och jungfrun steg in. 

12 Den äldste sonen han satte fram stol, 
den andra han låter vin uti horn 
och däri han lade förglömmande korn. 

13 Den första drycken hon drack utur horn 
så glömde hon bort både himmel och jord. 

14 Den andra drycken hon drack utur horn 
så glömde hon bort både måne och sol. 

15 Den tredje drycken hon drack utur horn 
så glömde hon bort både fader och mor. 

16 Den fjärde drycken hon drack utur horn 
så glömde hon bort både syster och bror. 

17 Den femte drycken hon drack utur horn 
Så glömde hon bort sin förra fästeman. 

18 Den sjätte drycken hon drack utur horn 
så glömde hon bort både hav och land. 

19 Den sjunde drycken hon drack utur horn 
så glömde hon alla som kände hennes namn. 

20 Så blev hon i berget i alla sina dar, 
— tiden gjordes henne lång, — 
hon fick aldrig se hvarken mor eller far, 
— ty jag vet att sorgen var tung. 

Titel: Den bergtagna. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 20. Upptecknarens 
kommentar i marginalen vid str. 17-18: En mängd 
strofer hvari jungfrun önskar sig all denna glömska 
anser jag kunna uteslutas. 

2:1 	till tillskrivet över raden 
15:2 både ms bade 

Xb 
1 Och jumfrun skulle sig åt ottesången gå, 

— tiden göres mig lång, — 
då mötte hon tomtegubbar små. 

Anmärkning 

Till 1:2 har upptecknaren anmärkt: Sagesmannen var 
tveksam, om denna versrad var rätt. Efter texten står 
följande referat: Hon blev bergtagen och fick dricka ur 
ett horn. Vid första drycken glömde hon bort far och 
mor och vid den andra Gud och hans ord. 
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Y 
DAG VFF 1368, s. 7-11. Efter Manuel Bengtson, Västerlanda sn, Bohuslän (f. 1849 i Svenseröd, Västerlanda). 
Upptecknad av Hulda Hammarbäck 1926. 

1 Till henne så fria en bergeman så grann 
— Aja mej va den sorgen ä tung —
Så körde han henne te bergestugan fram 
— Medan tiden den varit så lång. 

2 Å när hon hade varit i berget i åtta långa år 
Så åstundade hon sej att åt kyrkan gå 

3 Åt kyrkan kan du väl få gå 
Bara du inte te din fader vill gå. 

4 Han stoppa hennes öron, han stoppa hennes mun 
Så förde han henne genom bergens grund 

5 När hon fram te kyrkeporten kom 
Så fick hon se var hennes fader han stod 

6 [---] 
Å var har du varit i åtta långa år 

7 Hos konungen i England har ja vart i åtta år 
Å med honom ja stått mej rätt bra 

8 För min fader ja inte sanning talat. Hör! 
Hos bergeman i berget har ja vart i åtta år 

9 Å med honom ja har åtta små 
[---] 

10 När hon då in i kyrkan kom 
Fick hon se, var hennes moder hon satt 

11 Å var har du varit i åtta långa år 
[- -] 

12 Hos konungen i England har ja vart i åtta år 
Å med honom ja stått mej rätt bra. 

13 För min moder ja inte sanning talat. Hör! 
Hos bergeman i berget har ja vart i åtta år 

14 Å när hon längre fram i kyrkan kom 
Fick hon se var den bergemannen stod 

15 Å kära min moder 1 tagen mej i försvar 
Å nej, du har aldrig sätat mej förr 

16 Så tager han henne å sätter i rödan gullvagn 
Så körde han te bergestugan fram 

17 Så satte han henne på rödan gullstol 
Å kammar å krusar hennes gullgula hår 

18 Sen hugger han henne i styckena sju 
Å alla hennes barn de stodo i en ring 

19 Å somma de grät tårar, å somma de grät blod 
[---] 

20 På graven där hördes varken klockor eller sång 
— Aja mej va den sorgen ä tung — 
Mer än en Guds ängel, som på graven han sang 
— Medan tiden den varit så lång. 

Titel: En bergmans visa. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädena utskrivna i sfr. 1, mar-
kerade i övriga strofer. 

	

5:1 	te ändrat från påbörjat till 

	

5:2 	han tillskrivet över raden 
7:1 ja ändrat från jag 

	

12:2 	stått osäker läsning p. g. a. svårtydd ändring 

z 
SLS 63, s. 9-11 (text), 67 (mel.). Replots skärgård, Österbotten. Mel. sannolikt efter Betty Sjöberg f. Gädda, 
som lärt den av sin mor; texten möjligen efter samma person. Upptecknad av Wilhelm Sjöberg 1897. Tryckt som 
FSF V:1 nr 8a och B. 

M.M. j = 40 

1. 11 	ä 
Och 	jungfrun hon skulle sig till 	vakestugan 

	
gå. 

- Men jag vet att sorgens dag ör 
	

5Vår. 

4 

2 

r 
	

14  
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e 

så 	tog hon sin vag, till höga berget blå, 

1J'iti'1111 	;;r 	 
— Ty hennes sin i vitlo — vån- do 	var. 

e 
ft 

  

1 

  

1 t 

  

  

    

1 Och jungfrun hon skulle sig till vake stugan gå. 
— Men jag vet att sorgens dag är svår. —
Så tog hon sin väg till höga bärget blå. 
— Ty hennes sin i villovånda var. 

2 Hon klappade på bärgets dörr, med fingrarna de 
små. 

Statt upp du bärgakung, drag låsen ifrån. 

3 Och upp steg bärgakungen, drog låsena ifrån 
Stig in du jungfru skön, hvi här du ute står. 

4 Och in steg sköna jungfrun i bärget så grant. 
Och bärgakungen bar sin brud i silkes säng. 

5 Så blef hon i bärget i åtta runda år, 
Fick sönerna sju, en dotter så båld. 

6 Och jungfrun hon gångar sig för bärgakungen stå. 
Ack gif o bärgakung att jag till moder går. 

7 Och nog så skall du hem till moder din få gå, 
Men tala ej om mig, och barnena de små, 

8 Och jungfrun hon gångar sig på faders gården in. 
Där vändes hennes hjärta, där fick hon annat sin. 

9 Och moderen hon talade till dotteren så blid. 
Ack hvar o dotter min, du varit denna tid. 

10 Hos bärgakungen har jag bodt i åtta runda år. 
Där har jag sönerna sju, och dotteren så båld. 

11 Men knapt de orden jungfrun med modern talat 
har, 

Förn' bärgakungen vred invid dess sida står.  

12 Ett slag han slog så blodet ran på liljehvitan kind. 
Hvi står du här och prat så mycket ondt om mig. 

13 Sen slängd han henne mot dörren. Nu packa dig 
härifrå, 

Och aldrig skall du få, hem till din moder gå. 

14 Så bar han den jungfrun der gylne vagnen stod. 
Och röda blodet ran, likt strida strömmars flod. 

15 Så körde han den jungfrun till höga bärget opp 
Och hästarna de sprang, likt snabba vindens lopp. 

16 Farväl min kära moder, min hulda far också. 
Ty aldrig mer jag skall på Guds gröna jord få gå. 

17 Farväl i bärg och dalar, Farväl i land och sjö. 
— Men jag vet att sorgens dag är svår. —
Nu blir jag förd till bärget för att där sedan dö. 
— Ty hennes sin i villovånda var. 

Titel: Jungfrun och bergakungen. 

Melodianmärkning 

T. 3: Korstecken utsatt även före n. 6, återställnings-
tecken även före n. 8. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. I och 17, markerade i 
övriga strofer. 
3:2 jungfru skön ändrat från sköna jungfru 
4:2 	över brud står grant (rakt under grant i 4:1) 

EJ AVTRYCKTA 

AA: Werner, Westergötlands Fornminnen, 1868, s. 
93-94. Upptecknad av Hilder Werner. 2 strofer. 

AB: LUF 11735, s. 159-161. Efter Kersti Björklund 
f. Mårtensson, S:t Olofs sn, Skåne (f. 1873 i 
Borrby sn, Skåne); hon hade lärt visan av sin 
mor som sjöng den när hon »vaggade de små». 
Upptecknad av Sigfrid Svensson 1923. 10 strofer 
samt prosareferat. Tryckt i Skånska folkminnen, 
1927, s. 92. 

AC: Stadsarkivet i Örebro, Örebro läns bildnings-
förb:s folkminnesarkiv, Excerptsaml. I, vol. 11, 
nr 513. Efter pigan Carin Beckius, Hjulsjö sn, 
Västmanland (f. 1833 i Linde stad, till Hjulsjö 
vid 22 års ålder). Upptecknad av Hulda Jansson 
1926. 10 strofer. 

AD: DAG IFGH 988, s. 26-27. Efter Sofia Hansson, 
Steneby sn, Dalsland (f. 1839 i Tisselskogs sn, 
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Dalsland). Upptecknad av Tryggve Heimer 
1927. Prosaberättelse med 6 versrader. 

AE: MAB Folkmelodier, bl. 121-123. Efter Anna 
Andersdotter Öberg f. Lenngren (f. 1780 i Över-
selö sn, Södermanland, d. 1856 i Strängnäs; 
Jonsson I, s. 581-583). Upptecknad av Emil 
Öberg vid 1850-talets början. Insänd till Mus. 
Akad. 1881. Melodi samt 21 strofer. 

AF: ULMA 91:33, s. 36-37. Ydre hd, Östergötland. 
Upptecknad av G. Fr. Sundhammar på 1870-
talet. 18 strofer. 

AG: Efter pigan och kokerskan Olga Hansson f. 
Knutsson, Svedala, Skåne (f. 1898 i Tranås sn, 
Skåne); hon hade lärt visan ca 1912 av en vänin-
na från Ryd. AGa: Olga Knutssons visbok (pri-
vat ägo, kopia i SVA). Nedskriven av Olga 
Knutsson, troligen på 1910-talet. 15 strofer. 
AGb: SVA BA 412. Inspelad av Märta Ramsten 
1969. Melodi (text sjungen efter visboken, se 
AGa). 

AH: LUF 11735, s. 202-205. Skåne (Albo, Ingelstads 
eller Järrestads hd). Ur handskriven visbok. Av-
skrift gjord av Sigfrid Svensson 1923. 

Al: LUF 456, s. 125-126. Efter hemmansägaränkan 
Elna Linderoth f. Lundborg, N. Rörums sn, 
Skåne (f. 1851 i N. Rörum, d. 1934). Uppteck-
nad av Albert Nilsson-Eskeröd 1926. 4 strofer. 

AJ: LUF 4244, s. 9-10. Efter Elin Axelsson, Munk-
arps sn, Skåne (f. 1884 i Uggleskri, Munkarp); 
hon hade lärt visan av sin farmor Elsa Larsdot-
ter (f. 1813 i N. Rörums sn, Skåne, d. 1899 i 
Uggleskri). Upptecknad av Helga Persson 1933. 
4 strofer. 

AK: Familjetradition från Ytterby sn, Bohuslän. En-
ligt Anders Carlsson sjöngs visan ca 1908 »i den 
melodivariant som här avses» av Axel Carlsson, 
Tega, Ytterby (f. 1867); den var även känd av 
den förstnämndes föräldrar Carl och Christina 
Carlsson, Skansen, Ytterby. AKa: SR B 
2586:3:1. Efter småbrukaren Anders Carlsson (f. 
1891 i Ytterby, d. 1968). inspelad av Matts Arn-
berg och U. P. Olrog 1955. Melodi samt 3 
strofer. AKb: SR Ma 57/10617:16:6. Efter Lena 
Larsson, Anders Carlssons syster (f. 1882 i Yt-
terby, d. 1967). Inspelad av Matts Arnberg och 
U. P. Olrog 1957. Melodi samt 7 strofer. Återgi-
ven på grammofonskivor (Den medeltida balla-
den, SR RELP 5003-5006, och Lena Larsson 

sjunger visor från Bohuslän, Caprice CAP 1179). 
AKc: SVA 52, bl. 3. Textnedskrift gjord av An-
ders Carlsson 1960. 4 strofer. 

Efter Ulrika Lindholm, Raukasjö, Frostvikens 
sn, Jämtland (f. 1886 i Frostviken, d. 1977). 
ALa: SR Ma 58/11696:9:1. Inspelad av Matts 
Arnberg 1960. Melodi samt 3 strofer. ALb: SVA 
54, bl. 1. Textnedskrift gjord av Ulrika Lind-
holm ca 1960. 3 strofer. 

AM: ULMA 25135, s. 11-12. Visnums sn, Värmland. 
Upptecknad av Mona Kalin 1963. 3 strofer. 

AN: SVA BA 1638. Efter P. Anton Moberg, Rör-
bäcksnäs, Lima sn, Dalarna (f. 1905 i Rörbäcks-
näs). Inspelad av Gunnar Ternhag 1972. Melodi-
och textfragment (1 rad och mellanomkväde). 

AO: Jämtl:s läns museum, Östersund, Musik C 
35.1.2. Nedskriven 1974 av Thyra Karlsson, Ös-
tersund (f. 1912 i Alanäs sn, Jämtland). 11 
strofer. 

AP: IF 115, s. 177-179. Lindkoski, Lappträsks sn, 
Nyland. Nedskriven av rusthållaren Gustaf 
Henriksson Gammal i egen visbok, daterad 
1904. 15 strofer. Efter en avskrift i SLS 360, s. 
43 tryckt som variant D till FSF V:1 nr 8 A. 

AQ: IF 110, h. 1, s. 43-45. Pellinge, Borgå lf, Ny-
land. Upptecknad av A. P. Svensson senast 
1910. 21 strofer. Tryckt i Brage, Årsskrift IV, 
1910, s. 198-199 och som FSF V:1 nr 8 A. 

AR: IF 110, h. 1, s. 45. Efter fru Silver, Tusby sn, 
Nyland. Upptecknad av A. P. Svensson senast 
1910. 2 strofer placerade som str. 22-23 efter 
texten AQ ovan. Tryckt som variant E till FSF 
V:1 nr 8 A. 

AS: IF 110, h. 1, s. 45. Helsingfors. Upptecknad av 
A. P. Svensson senast 1910. 1 strof placerad 
som str. 24 efter texterna AQ+AR ovan. Tryckt 
i Brage, Årsskrift IV, 1910, s. 199 och som 
variant F till FSF V:1 nr 8 A. 

AT: IF 110, h. 5, s. 130-132. Ingå sn, Nyland. Ur 
visbok skriven av Viktor Hernström. Avskrift 
gjord av A. P. Svensson senast 1910. 22 strofer. 
1 strof tryckt i Brage, Årsskrift IV, 1910, s. 199 
och som variant G till FSF V:1 nr 8 A. 

AU: Efter Alvina Klockars f. Storfors, Lappfjärds 
sn, Österbotten (f. 1892). AUa: IF 141, s. 101-
105. Nedskriven av Alvina Klockars i egen vis-
bok, daterad 1912. 17 strofer. (En avskrift i SLS 
982, bl. 186-187 har 16 strofer.) AUb: IF 143 nr 
7. Nedskriven av Alvina Klockars i egen visbok, 
odaterad. 17 strofer. AUc: SLS band 1969:94. 

Följande versioner återgår direkt eller indirekt (med AL: 
skillingtryck eller skolsångböcker som mellanled) på 
GA 1 [:1] (se B ovan): 
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Inspelad av Ann-Mari Häggman 1969. Melodi 
samt 2 strofer. 

AV: Familjetradition från Åboland. AVa: Visbok, 
kopia SVA mf 206. Nedskriven 1926 av Edit 
Johansson (f. 1900 på Nötö, Nagu sn, från 1937 
bosatt i Kimito sn). 5 strofer. AVb: SR 
61/M/9176:2:2. Efter Ester Sjöberg, den förras 
syster, Nötö (f. 1913 på Nötö). Inspelad av 
Matts Arnberg 1961. Melodi samt 2 strofer. 
AVc: SR 62/M/6247:9:6. Efter Edit Johansson, 
Kimito. Inspelad av Matts Arnberg 1962. Melodi 
samt 3 strofer. A Vd: SVA 199:1. Textnedskrift 
gjord av Edit Johansson 1963. 5 strofer. 

AX: Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 
1904 på Nötö, d. 1980); hon hade lärt visan av 
sin mormor Eva Gustava Jansson, Nötö (f. 1842 
i Böle, Hitis sn, Åboland, d. 1929). AXa: SR Ma 
58/ 1 1869:7:4. Inspelad av Matts Arnberg 1958. 
Melodi samt 2 strofer. AXb: SVA 53:1, bl. 4. 
Textnedskrift gjord av Svea Jansson ca 1960. 5 
strofer. 

A Y: IF mgt 1968/20. Efter Elsa Henriksson, Rosk- 

laks, Korpo sn, Åboland (f. 1895 på Lökholm, 
Nagu sn, Åboland). Inspelad av Alfhild Forslin 
och Thorkild Knudsen 1968. Melodi samt 4 
strofer. 

AZ: IF mgt 1967/1. Efter bonden och fiskaren Elis 
Jonaesson, Söderby, Pellinge, Borgå lf, Nyland 
(f. 1901). Inspelad av Alfhild Forslin och Sinikka 
Segerståhl 1967. Melodi samt 1 strof. 

BA: IF mgt 1968/3. Efter Edit Lingonblad, Kimo, 
Oravais sn, Österbotten (f. 1885 i Kimo). Inspe-
lad av Ann-Mari Häggman 1968. Melodi samt 2 
strofer. 

På GA 35 (I ovan) återgår följande versioner: 

BB: DAG IFGH 2898, s. 30-32. Efter Maria Olsson, 
Nössemarks sn, Dalsland (f. 1849 i Nössemark). 
Upptecknad av Ragnar Nilsson 1932. 21 strofer. 

BC: DAG IFGH 5830, s. 12-21. Köla sn, Värmland. 
Ur handskrifter efterlämnade av Aug. Nilsson 
(f. 1851 i Skarbol, Köla). Avskrift gjord av Sel-
ma Nilsson 1954. 37 strofer. 
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BERGMAN OCH HERREMAN 
TSB A 58 

A 
KB Vs 2:1, s. 581. Efter Carl Peter Sammetsson, Skeda sn, Östergötland (f. 1796 i Skeda; Jonsson I, s. 331). 
Upptecknad av L. F. Rääf 1814. Tryckt som SF 145. 

1 Bergman och Herreman de sutto till bord, 
— gardi hej gardi gardi noah. —
de talte så många skämtande ord 
— aldralångaste kort för han var en baron 

2 Bergman han talte till Herreman altså 
kan jag liten Kerstin kära dotteren din få 

3 Liten Kerstin kära dotteren min den kan du intet få 
hon förlofvade sig med sin fästeman i går. 

4 Och kan jag intet Liten Kerstin kära dotteren din få 
så skall jag låta elden öfver slottet dit gå. 

5 för än du skall låta elden öfver slottet mitt gå 
förr skall du liten Kerstin kära dotteren min få! 

6 Och bergman han gångar sig åt stallet in 
där skådar han alla fålarne omkring. 

7 han stryker den bruna han klappar den grå 
den yttersta den lägger han gullsadlen uppå. 

8 Så satte han liten Kerstin derpå 
för de skulle rida till Bergmans gård 

9 När som de kommo till en bro 
så gifver han henne de silfverspända skor  

10 När som de kommo till en väg 
så gifver han henne de gullringar 5 

11 När som de kommo till ett berg 
och berget det öpnas och bergman sprang in 

12 Liten Kerstin hon svänger på betslet omkring 
så rider hon till sin faders gård hem 

13 När som hon kom till sin kära faders gård 
ute för henne kära faderen står 

14 Han frågade henne med trognaste själ 
huru slapp du bergman väl 

15 Det finnes väl så många ungkarlar till 
— gardi hej gardi gardi noah. —
men intet gifter jag mig där trollen far in. 
— aldralångaste kort för han var en baron 

Anmärkning 

Endast str. 1 numrerad av Räij. Omkvädena utskrivna 
av Rääf endast i str. 1. 
6:2 	skådar skrivet två gånger, första gången över- 

struket 
11:2 före och berget står så överstruket 

B 
KVHAA Dybeck, Folk-lore I, s. 81. Efter skomakaren Elof Jansson Bomler, Vårdinge sn, Södermanland (f. 1766 
i Turinge sn, Södermanland; Jonsson I, s. 558). Upptecknad av Richard Dybeck 1844. 

1 Bergkungen rider på Konungens gård 
— Gadihej gadi gadi nora —
Ute för honom Konungen står 
— alldra långestan baraden baraden bardusa 

2 Hör du Konung hvad jag säja må 
— Gadihej gadi gadi nora — 
Kan jag inte lilla Kerstin din doter få  

Så skall jag sända elden på slottet ditt blå 
— alldra långestan baraden baraden bardusa 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 
1, mellanomkvädets inplacering i str. 2 därför osäker. 

2:2 	inte tillskrivet över raden 
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HERR MAGNUS OCH HAVSFRUN 
TSB A 59 

A 
SVA 504: 1 (Bergshammarvisboken I), s. 147-150. Från 1700-talets mitt (Jonsson I, s. 306-309). Tryckt som SF 
147 B 

1 Herr Magnus rider ut alt om en afton-stund, 
Han hör en liten fogel siunga, 
Där ståndar en Jungfru och lyder där uppå, 
Alt med sin fallska tunga. 
— I säjen mig ej nej, utan Ja, Ja. 

2 Kiära Herr Magnus trolåfwen I mig, 
Jag beder så hiertelig gierna, 
Er will iag gifwa en skiorta så ny, 
Den yppersta en Herre månde slita. 

3 Kiära Herr Magnus trolåfwen 1 mig, 
Jag beder så hiertelig giärna, 
Eder will iag gifwa en wärja så ny, 
Den skall hänga på femton guldringar, 

4 Kiära Herr Magnus trolofwen I mig, 
Jag beder så hiertelig giärna, 

Eder will iag gifwa et skiepp så ny 
Som är med femton guldflöger. 

5 Om 1 wore en Jungfru som andra månde wara, 
Wisserlig skull' iag eder trolofwa, 
Men I ären det wärsta bergetråll, 
Som uti skogen månd' sofwa. 

6 Om int' min lycka ha want så god, 
At hanen slagit ut sina wingar, 
Så har iag fått sofwit i berget blå, 
Ibland de Elfwa bergeqwinnor. 
— I säjen mig ej nej, utan Ja, Ja. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 3, 6, markerat i övriga 
strofer. 

B 
Ba: Skillingtryck 1801 (= DgFT 48:2; se Jonsson I, s. 619). Bb—f: Skillingtryck 1801, 1805, 1809, 1819 och 1819 
(= DgFT 48: 1, 3-6; se Jonsson 1, s. 618-619). Bg: Trenne Wackra 11 Kärleks-Wisor, II Den Första: il Jag såg ett ljus 
i Österland, etc. il Den andra: II Der kom ett ljus från Österland, etc. II Den Tredje: fl Herr Magnus han går sig till 
ro-ilsendelund etc. II Alla tre kunna sjungas efter egna behagli-liga Melodier. II Götheborg, II Tryckt och säljes hos 
Lars Wahlström 1819. (KB skill.tr. N 1819f). Bh: Skillingtryck 1826 (DgFT 48:7; se Jonsson 1, s. 619). 

Ba 
1 Herr Magnus han går sig til Rosendelund; 

Honom lyster där litet at hwila, 
Så kommo til honom de Bergs-Trollen tre, 
De wille där med honom tala: 
— Min gode Herr Magnus! trolofwer Ni mig, 

För Eder jag bjuder så gärna; 
Ni swaren mig aldrig nej, utan jo ja. 

2 Den ena hon går til hans fötter at stå, 
Den andra hon wiskar i hans öra; 
Den tredje hon hade en så ljufwelig ton, 
At berg och dalar månde sig röra, 

3 Eder wil jag gifwa en skjorta så fin, 
Som nånsin någon Riddare skall bära: 
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Hon skall intet wara werkad eller sydd, 
Utan stickad af Silket det hwita 

4 Eder wil jag gifwa en Klädning så fin, 
Som nånsin någon Riddare skall bära: 
Hon skall intet wara werkad eller sydd, 
Utan werkad af guldet det röda, 

5 Eder wil jag gifwa min gångare grå, 
Han stånder i stallet det höga; 
Sadelen han är af rödaste guld, 
Och betslet af dimante-stenar, 

6 Eder wil jag gifwa de Fålarne tolf, 
De går uti Rosendelunden, 
Och aldrig har där warit Sadlar uppå dem, 
Ej heller Betsel uti deras munnar, 

7 Eder wil jag gifwa de Oxaparen sju, 
Och alla skall de wara snöhwita; 
Och Ni skall få söka i Konungariken sju, 
Och aldrig skall Ni finna dem så lika, 

SMB 26 

8 Eder wil jag gifwa de Qwarnarna, twå 
Som står emellan Tipan och Tärna; 
De skall icke wara utaf Järn eller Stål, 
Utan Guld til baraste kjärna. 

9 De gåfworna de wore wäl goda om du 
Wore en Christelig Qwinna; 
Men nu är du utaf den ondas parti, 
Och af de olika stämmer; 
— Min gode Herr Magnus! trolofwer Ni mig, 

För Eder jag bjuder så gärna; 
Ni swaren mig aldrig nej, utan jo ja. 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 9, markerat i övriga 
strofer. 

5:1 	grå tr. gra 

Bb-h 
Avvikelser från Ba i Bb—h 

Omkvädet: trolofwer: trolofwen d—h 
1:3 de saknas d—h; Bergs-Trollen: Bregs-Trollen b 
3:3 werkad: wirkad c—h 
4:3 werkad: wirkad c—h 
4:4 werkad: stickad c—h 
5:2 	Han stånder i: Som står uti c—h 
5:4 	dimante-stenar: diamante stenar c—h 
6:1 	Fålarne: Fålarna c—f, h 
6:2 De går: Som gå c—h 
6:3 	där: det d—h; Sadlar: Sadler b 
7:1 Oxaparen: Oxseparen 
7:2 	alla: alle bc; skall de: skola d—h 
7:4 Och: Men d—h 
8:1 Qwarnarna: Qwarnarne e—h 
8:2 	står: stå c—h; emellan: imellan bc, mellan h; 

Tipan: Tippan c—h 
8:3 	skall: skola d—h; utaf: af d—h; eller: och h 
9:1 gåfworna: gåfworne e—h; de saknas d—h; wore: 

woro degh 
9:3 utaf: af c—h; ondas: ondes d—h 
9.4 stämmer: stämmor c—h  

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 9 i bch, markerat i 
övriga strofer (h har hela första raden); i d—f är omkvä-
det återgivet i str. 1, 6, 9, i g i str. 1, 5,9, övriga strofer 
i d—g har hela första raden. 
Bb: 
Det bevarade exemplaret av skillingtrycket är något 
defekt enligt följande: 
2:1 	at ej synligt 
2:3 Den endast delvis synligt 
2:4 	berg endast delvis synligt 
3:1 	så fin ej synligt 
3:3 Hon ej synligt 
3:4 	stickad endast delvis synligt 
4:1 	fin ej synligt 
4:2 	bära endast delvis synligt 
4:3 Hon ej synligt 
4:4 	Utan ej synligt; werkad endast delvis synligt 
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c 
KB Vs 2:1, s. 476 (text), KB S 163 (Drake) nr 53 (mel.). Östergötland eller Småland. Textutskrift gjord av 
Augusta Fredrika von Hartmansdorff, mel. troligen upptecknad av C. V. Westerling 1811 (Jonsson 1, s. 348-351). 
Texten tryckt som GA 96. 
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jag beder eder Linnu 	så 	gerna, 

"--... 	ir 	r 	r 	 
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(13) 

 

  

1 Härlig Magnus han såg genom slodtsfönstret ut 
Huru strömmen så strida måtte Rinna 
Då fick han se på strömmen satt 
En mycket Däggelig qvinna 
— Härlig Mangnus Härtig Mangnus trolofven i mig 

Jag beder eder ännu så gärna, 
Ni sägen icke nej utan jo ja, 

2 Och er vill jag gifva ett gängande skepp 
Dät bästa en Riddare vill äga 
Dät går så väl på Hvatten som fasta land 
Och genom de markerna vida 

3 Och eder vill jag gifva en gångare grå 
Den bästa en Riddare vill styra 
Han går så väl på Hvatten som fasta land 
Och genom de skogarne vida, 

4 Och huru skulle jag trolofva er 
Jag får ju ej stilla vara 
Jag tjenar ju konong och fosterland 
Men intet med qvinna mig Para 

5 Eder vill jag gifva så mycket guld 
Som ni er aldri kan mägta 
Och Pärlor och stenar göpnarna full 
Och alt skall dät vara ägta, 

6 Och gärna skulle jag trolofva dig 
Om du vore en kristen qvinna 
Men nu så är du ett ledt Hafstroll 
Min kärlek du aldri kan vinna 

7 Härtig Mangnus Härlig Mangnus Besinna dig 
Och ej så spodskelig Svara 
Ty vill du intet trolofva mig 
Så skall du så vansinnig vara 

8 Och aldri skall du få Ro, för mig 
Jag skall för fensterna Sväfva 
Och sluteligen af vansinnighet 
Dig neder i strömmen häfva 

9 Jag är en konungason så god 
Hur kan ni mig vilja vinna 
Ni bor ej på land, men uti flod 
Och därvid kan jag mig ej finna, 
— Härlig Mangnus Härtig Mangnus trolofven i mig 

Jag beder eder ännu så gärna, 
Ni sägen icke nej utan jo ja, 

Melodianmärkning 

T. (7) undre systemet: Återställningstecken saknas 
före n. 4. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
6:2 	kristen ms ev. kresten 
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D 
KB Vs 2:3, s. 28-29. Efter »Blåsgren Sundquists hustru i Linköping», Östergötland. Upptecknad av J. H. 
och/eller D. S. Wallman 1810-1813 (Jonsson I, s. 394). Tryckt som GA 95 [:IV]. 

1 Hertig Magnus gångar sig åt rosande lund 
Der lägger han sig neder till att sofva 
Så kommo de höfviska Jungfrur fram 
De ville med honom trolofva. 
— Hertig Magnus Ni svaren mej inte nej utan ja ja! 

2 Den ena hon tager honom i hans hand 
Den andra hviskar sakta i hans öra 
»Vaker upp vaker upp Skön Fager UngerSven 
Om eder lyster älskogs-visor höra» 

3 »Å eder vill jag gifva de oxparen sju 
Å alla så äro de hvita. 
Å alla så gånger de uti rosande lund 
Å alla så äro de lika.» 

4 »Å eder vill jag gifva ett förgyllande svärd 
Som hänger uppå femton gullringar 
När som ni är i något krig 
Skall ni icke tappa utan vinna.» 

5 »Å eder vill jag gifva en fakla af gull 
Den bästa som ni månde äga. 
Ack om jag vore en Hertig jag lik som ni 
jag skulle dessa gåfvor icke mista» 

6 »Dessa gåfvor dem ville jag väl hafva 
Om ni vore kristeliga quinnor. 
Men nu ären I de värsta bergtroll 
Som mellan berg och dalar finnas kunna» 

7 De höfviska Jungfrur då gånga sin väj 
de gingo åt berget till att vara, 
Å alla de trän som i skogen fanns 
de månde för dem nederböja. 

8 »Å hafver du bidat här en liten stund 
tills hanen hade galit, 
Så visst skulle du uti berget vatt 
Och med oss du skulle trolofvat.» 
— Hertig Magnus Ni svaren mej inte nej utan ja ja! 

Titel: Hertig Magnus. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: Magnus saknas i str. 5 

E 
KB Vs 2:3, s. 369-372. Utskrift av okänd hand, troligen från 1810-talet och från Östergötland (Jonsson I, s. 358 n. 
64 och s. 724). 

1 Herting Magnus han rider sig åt gröna rosen Lund, 
Der feck han höra en fogel sjunga, 
Der stånden en Ljungfru och bjuder en Svän, 
Alt med en så falsker en tunga, 
— I Sägen jntet näj Utan joja 

2 Herting Magnus Herting Magnus Trolofvar ni mig 
jag beder derom Så järna 
Eder vill jag gifva, en Silkesstickat skiorta Så fin 
som jag med egen hand har format 

3 Herting Magnus Herting Magnus hvad Svarar du 
mig, 

Uppå den begäran som jag jör dig, 

4 Herting Magnus Herting Magnus trolofvar du mig, 
Och eder vill jag gifva Konugarighen Siu, 
Och alla skoilen j vara Konug öfver 

5 Herting Magnus Hening Mangnus trolofvar du mig 
Och eder vill jag gifva de[n] falcken Så grå, 

Som Sjter uppå Lindeqvistar 
Voro jag en unger Svän som Ni är nu 
Och Aldrig Vill jag den gåfv[an] bortmista 

6 Det ginge Väll an att trolofva sig med er, 
Om ni Voro en Christlig qvina, 
Men jag räds ni är det grofva Bergtr[oll] 
Som kommit j från Haffsdiupen 
Derfore neekar jag eder, den begäran j jor[t] Mig, 

7 Ett gångande skepp uti floden, 
det vill jag gifva dig 
Om du Alenast trolofvar dig med mig, 

8 Herting Magnus Herting Magnus trolofvar du mig 
jag beder dig Så järna, 
Och eder vill jag gifva den fölen Så grå 
som går Uti rosende Luunder, 
Och aldrig har det Varit Sadel på hans ryg 
Och aldrig Betsel j hans munde 
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9 Herting Magnus Herting Magnus vill Ni nu lyda 
mig, 

Såå Vill jag eder gifva en garnback Så vid 
Waruti 15 par garner Kan gånga, 
Och jngen dag skall gå förbi 
Utan at fortiena Guldet det röda 
- I Sägen jntet näj Utan joja 

10 Om jntet Herren har varit Så god emo[t] Mig, 
At hanan har sträckat sina Vinga[r] 
så hade Herting Magnus Kommit uti berget jn 
Ibland de Elva Trollqvinnor 
- Jag Svarar derfore näj och jntet joja 

Titel: En Wisa om Herting Magnus. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr och radindelnig. Omkvädet utskrivet  

SMB 26 

i alla strofer. Bokstäver inom klammer markerar text-
förlust som uppkommit när ms bundits in. 
Omkvädet: 1 str. 7 Du; Sägen str. 2-4, 6, 7, 9 Svaren, 

str. 5 och 8 Saren. 
1 str. 6 lyder omkvädet: Och Svaren jntet joja utan nai 

(ev. nei) 
2:2 järna ms jarna 
3:2 jör ms jor 
5:3 uppå ms uppa 
5:5 	gåfv[an] ms gafv[an] 
6:4 Haffsdiupen läsningen osäker 
6:5 begäran ms begaran; jor[t] osäker läsning 
8:2 järna ms jarna 

10:4 Trollqvinnor läsningen av ordets slut något 
osäker 

F 
KB Vs 126:3, s. 34-35 (text), GA 95 (mel.). Efter soldatänkan Hedda Berg f. Söderholm, Biskopskulla sn, 
Uppland (f. 1764 i Järlåsa sn, Uppland, d. 1843 i Biskopskulla; Jonsson I, s. 429-436). Upptecknad av A. A. 
Afzelius (text) och C. A. P. Braun (mel.) 1816. Texten tryckt som GA 95 [:I]. 
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12 

p-  7  
viljen J mig e — ga ? 

1 Det var så tidigt en Söndags morgon 
Innan lärkan hon rörde sin tunga 
Det var en ungersven, som hvilade på strand 
Der hörde han Hafsfrun sjunga: 
— »Ack! hör i unga Magnus, 

jag bjuder eder ganska gåfvor, 
Wiljen i mig ega?» 

2 Och eder vill jag gifva en kappa så blå, 
Den bästa som i viljen bära: 
Och hvar en trå som i henne är 
Skall vara Skarlakan det skära: 

3 Eder vill jag gifva en värja ny, 
Som hänger på femton gullringar: 
Och hvar gång i dragen henne i krig 
Så vist skall du i striden vinna: 

4 Eder vill jag gifva ett quarnhus så nytt 
Med femton par gångande stenar 
De löpa så lätt på Leretava jord 
Som andra uti stridande strömmar: 

5 Och väl kunde jag trolofva dig, 
Om du vor' en Christelig quinna; 
Men nu är du ett hafstroll så villdt, 
Som flyger alla bergen emellan: 

6 Herr Måns han svänger sin gångar' omkring 
Han ville från Hafsfrun rida; 

Hon var då så viger i Betsel och tyg 
Hon bad honom än litet bida: 

7 Och had' intet Gud gifvit nåder dertill, 
Att hanen hade flaxat sina vingar, 
Visst had' han måst följa det sjötroll så vildt, 
Som flyger alla bergen emellan: 
— »Ack! hör i unga Magnus, 

jag bjuder eder ganska gåfvor, 
Wiljen i mig ega?» 

Titel: Hafsfrun och Herr Magnus. 

Melodianmärkning 

T. 5, n. 1: 3  

T. 11, textunderlägget: gäfvor 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 7, 
markerat i övriga strofer. Rad 1 och 2 i omkvädet 
ihopskrivna. 
Omkvädet: unga str. 7 Herr; bjuder str. 7 gifver; ega 

str. 7 följa 
4:3 efter Leretava står frågetecken, ordet troligen 

ändrat från Levetava 

G 
KB Vs 2:3, s. 373-374. Sänd 1816 till sekreteraren A. D. Enander från komministeränkan Catharina Magdalena 
Marin f. Sandberg, Gärdslösa sn, Öland (f. 1753; Jonsson I, s. 357-358). 

1 Herr Magnus han går sig åt rosandelund, 
där lyster honom litet att wila, 
till honom där kommo de Bergs-Trullen Tre 
de wille med honom tala 
— Min goda herr Magnus trolofwen i mig 

för eder jag bjuder så gerna 
ni swar mig aldrig neij utan jo ja. 

2 den ena hon gick till hans Fötter och bad 
den andra wiskar honom i Örat 
den Tredje hon hade en så ljufliger ton 
så Berg och dalar monde sig röra, 

3 För eder will jag gifwa en Sjorta så Fin 
som någon riddare månd bära 

hon skall intet wara warken sömmad eller sydd 
utan wirkad med guldet det röda. 

4 Och eder will jag gifwa en gångare Grå 
som går i den rosande lunden 
han har aldrig haft någon Sadel på sig 
ej heller någon Betsel i munnen. 

5 Och eder will jag gifwa de Quarnarna Tolf 
som står emellan Tippenäs och Tema 
de skall intet wara af Jern eller Stål 
utan af Guldet det Röda. 

6 Eder will jag gifwa de Oxe-Paren Sju 
och alla skall de wara snö wita 
ni skall få söka i Kongariken Sju 
och aldrig skall ni finna dess like. 
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7 Dessa gåfwor de woro wist gode att få 
om ni woro Christeliga Quinnor 
men nu är ni utaf den ondas Parti 
därföre jag mig eij bebindar. 
— Min goda herr Magnus trolofwen i mig 

för eder jag bjuder så gerna 
ni swar mig aldrig neij utan jo ja. 

SMB 26 

Anmärkning 

Ingen radindelning. Omkvädet utskrivet i str. 2-7 (str. 
1 och 2 hopskrivna). 
Omkvädet: goda str. 3, 4, 6, 7 gode; i str. 5 och 7 ni 
3:4 	utan skrivet i marginalen 
7:1 	att dubbelskrivet, första gången överstruket 

H 
ULMA 22266, s. 6-9. Efter pigan Eva Persdotter, Källås, Säby sn, Småland (f. 1796 i Säby; Ling, s. 35; Jonsson 
1, s. 520-524). Upptecknad av L. Chr. Wiede 1820. 

1 Hertig Magnus han sadlar sin gångare grå. 
Han tänkte till sin fästemö rida. 
Så möta der honom de leda Bergtroll. 
Som bjuda honom hålla och bida. 
— Hertig Magnus jag lofvar eder goda gåfvor 

viljen 1 mig äga. 

2 Och eder vill jag gifva en qwarneström. 
Och deruti femton par stenar 
Och ingen annan mäld så gångar den 
Än Muscott och cammelebarken fina. 

3 Och eder vill jag gifva ett fagert slott 
Som ligger uti Rosenlunden. 
Deruti finnas en Jägarajagt 
Och andra lastar stå der att finna 

4 Och eder vill jag gifva det röda Gullsvärd 
Som hänger uppå femton gullringar 
Viljen 1 med svärdet täckta både här och där 
Så skolen 1 med svärdet få vinna 

5 Och eder vill jag gifva en gångare så grann. 
Den yppersta som 1 kunnen finna. 
Han kan så väl springa på vatten som på land. 
Och Femton Spanska milar på en timme. 

6 Och eder vill jag gifva en Falkegrå 
Som sitter uppå femton gullqwistar. 
Och vore Jag en Riddare som Hertigen är 
De gåfvor skulle jag aldrig mista. 

7 Hertig Magnus drar ut sitt röda Gullsvärd. 
Det hänger på femton [- - -] 
Så hugger han Bergtrollets hufvud af. 
Så blodet rinner henne till döda 

8 Nu hafver du huggit mitt hufvud af 
Hertig Magnus min ädla herre 

Jag hafver 7 systrar i berget qwar 
De skola än vara thy verre. 

9 Hertig Magnus sin häst med sporrarna stack 
Han tänkte sig undan kunna rida 
Men aldrig så rider den Riddaren så snällt 
Än hufvudet följer med vid hans sida. 

10 Hertig Magnus han rider sig så söder opp i by 
De stunder voro honom så långa. 
Der fick han höra ett sånt faseligit gny 
Hur alla Bergtrollen efter honom kommo. 

11 Och hade inte lyckan varit så god. 
Att hanan hade skakat sina vingar. 
Så hade han måst i Berget stått. 
Behäfdad med kedjor och ringar 

12 Och hade icke lyckan varit så god. 
Att solen hon hade upprunnit. 
Så hade han med de leda Bergtroll. 
Emellan alla Bergen fått sprungit. 
— Hertig Magnus jag lofvar eder goda gåfvor 

viljen 1 mig äga. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 12, markerat i övriga 
strofer. Osäkert om Wiede avsett att dela upp omkvä-
det på två rader. 
4:3 med ändrat från mig 

	

6:1 	Falkegrå ms Talkegrå 
7:2 raden ofullbordad 

	

12:3 	Bergtroll ms Bergtrott 
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1 
KB Vs 4, s. 92. »Östergötland på gränsen mot Södermanland». Troligen efter stensliparhustrun Anna Ulrica 
Christell f. Westerberg, Krokeks sn (f. 1792; Jonsson I, s. 545, 565). Upptecknad av G. 0. Hylt61-Cavallius 
troligen 1836. En renskrift gjord av Hylt&I-Cavallius och George Stephens finns i KB Vs 3:3 nr 152 C. 

1 Det var så tidigt en morgonstund 
innan foglarne börja att sjunga 
det bergtrollet friar till fager ungersvenn 
hon hade en så faseliger tunga 
— Herr Mannerlig, Herr Mannerlig trolofven I mig! 

för eder jag bjuder så gerna 
Ni kan fälle svara mig ja eller nej 
om ni vill eller ej. 

2 Dig vill jag gifva de folarne 12 
som gå uti Rosendelunden 
aldrig var det sadel på deras bak 
ej heller var det betsel uti munnen 

3 Dig vill jag gifva de oxparen tolf 
och alla äro de snö-hvita 
och om du vill söka hela verlden omkring 
skall du aldrig finna dess like — 

4 Och dig vill jag gifva de qvarn-paren fem 
som ligga i östra rike 
och alla de kuggar som uppå den är 
så äro de af silfret det hvita 

5 Och dig vill jag gifva ett litet guldskepp 
som gångar med 15 guld-(löjor 
det gångar så väl uti högaste berg 
som uti de djupaste böljor. — 

6 Och dig vill jag gifva en krona af gull 
som hänger på 15 guldvingar 

Och hvilket du är — till fot eller häst 
så skall du aldrig tappa utan vinna. 

7 Och berg-trollet gaf honom dricka ur ett krus 
i stället för alla sina håfvor 
hans hjerta det pickar — hans hjerta det sprack 
då miste han alla sina plågor. 

8 Och berg-trollet gick sig åt dörren derut 
hon skälfde och riste sig svåra 
Ack! om jag had' fått den fager ungersvenn 
då hade jag mist alla mina plågor. 
— Herr Mannerlig, Herr Mannerlig trolofven I mig! 

för eder jag bjuder så gerna 
Ni kan fälle svara mig ja eller nej 
om ni vill eller ej. 

Titel: den Bergtagne. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 8. 
Omkvädet: bjuder str. 8 bjudit; fälle str. 8 nu inte 
6:1 	krona över raden har Hyltim-Cavallius skrivit 

värja? Geijer (Stephens' renskrift har värja) 

Hyltt5n-Cavallius' del av renskriften (str. 1-3): 

1:2 	börja: börjat 
3:4 	dess: deras 

J 
KVHAA Wiede ks 127. Efter båtsmanshustrun Anna Qvarsbom f. Ericsdotter, Ö. Husby sn, Östergötland (f. 
1774 i Ö. Husby, d. 1847; Ling, s. 43). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare fyra utskrifter 
finns: KVHAA Wiede hs 119, KVHAA Wiede Kämpavisor opag. ([1] och [II]) och MM Wiede nr 127. 
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r ccUc 	 r PPr  P 	 
— Min go -de Herr Mag-nus, tro - lofven I mig 
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För 	E-der jag bju- der så 	ger - no. 

  

*1 	 	1 

Ni svar mig aldrig Nej, 	utan 	jo 
	ja! 

Anmärkning 

Övriga utskrifter: 
3 

	

rasande 	lund 

	

berg-trollen 	tre 

T. 2, n. 5: e2  Kämpavisor [1] 

T. 4, n. 4: j Kämpavisor [1] och [Ill 

TEXT 

►Efter ett i Jönköping 1819 tryckt exemplar», dvs. 
sannolikt skillingtrycket under Bf ovan. 

Avvikelser från Bf i J 

Omkvädet: ni (rad 1): 1 
1:2 Honom lyster der: Der lyster honom 
1:3 	Bergs-trollen: de bergstrollen 
4:1 Eder: Och Eder 
4:3 	intet: inte 
5:1 	Eder: Och Eder 
5:3 	Sadelen: Och sadelen; af: utaf; guld: gull 
6:1 	Eder: Och Eder 
6:3 	det: der 
7:1 	Eder: Och Eder; Oxeparen: oxarna 
8:1 	Eder: Och Eder; Qwarnarne: qvarnarna 
8:2 	emellan: mellan  

8:3 	utaf: af 
9:1 gåfworne: gåfvorna 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: Ni swaren str. 1 och 2 Ni swar, str. 3 1 

svar, str. 4 1 svaren 

Övriga utskrifter: 

Kämpavisor 1111 omfattar endast str. 1. 
Omkvädet: Ni swaren: Ni swar hs (str. 1, 2, 4), Käm-

pavisor [1] (str. I, 2, 6, 8, 9), Kämpavisor 1111, 
MM (str. 1, 2, 8), 1 svar Kämpavisor [11 (str. 
3-5), MM (str. 6), 1 swaren hs (str. 6 och 7) 

1:1 Herr: Hening Kämpavisor (1] och [Ill; Rosen-
delund: rosande lund hs, Kämpavisor [Ill 

1:3 	bergstrollen: bergtrollen Kämpavisor [Ill 
3:1 Eder: (Och) Eder hs, Och Eder Kämpavisor [1] 
3:3 	intet: inte hs, Kämpavisor ffi 
5:3 	gull: gulld hs, Kämpavisor ffi 
5:4 	af: utaf hs 
6:3 der: det MM 
7:4 	Ni: 1 hs 
8:2 	mellan: emellan hs 
8:3 	af: utaf hs 
9:1 om du: (om du) upprepat Om du i början av 9:2 

i hs, orden förda till början av 9:2, i stället står 
(nog) i Kämpavisor ffi 

T. 2, n. 1-4: 
Kämpavisor 
[1] och [Ill 

K 
KVHAA Wiede ks 180 [I] (text och mel. till str. 1), [II] (mel. till str. 2). Efter Helena Stenbäck f. Wettergren, Ö. 
Husby sn, Östergötland (f. 1780 i Simonstorps sn, Östergötland; Ling, s. 37). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 
1840-talet. Ytterligare sju utskrifter finns: KVHAA Wiede ks 180 [II] (text) och [III], KVHAA Wiede hs 168, 
KVHAA Kämpavisor, opag. ([IJ—[III]) och MM Wiede nr 180. 
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Kämpavisor 1111 
och [III] 

T. I, n. 4-7: 

T. 4, n. : 

T. 8: J j Å 

Kämpavisor [III] 

1 J 1 hs. Kämpavisor fln har ett 

SMB 26 

1 Hertig Magnus han skulle sig ut att skjuta 
Der mötte honom ett bergtroll i samma stund 
Det ville honom äga och nuta 
- Hertig Magnus, Hertig Magnus 

Jag bjuder eder goda gåfvor 
Viljen I mig äga. 

2 Och eder vill jag gifva en skorra så fin 
Utaf det bästa silke hvita 
Den likesta som [I] i verlden har sett 
Som någon i verlden kunnat slita. 

3 Och Eder vill jag gifva ett svärd utaf gull 
Som hänger på femton gullringar 
Och hvar och en gång I dragen i krig 
Så skall I ej tappa utan vinna. 

4 Och Eder vill jag gifva ett skepp utaf gull 
Som går uppå wattnet och simmar 
Och hwar och en gång I dragen i krig 
Så skolen I segerrätten vinna. 

5 Och Eder vill jag gifva de qvarnarna sju 
Som ligga mellan Fille och Ferna 
Och ingen mjölnare mal annat uppå dem 
Än socker och kanelen den fina 

6 Och Eder vill jag gifva en fåla så fin 
Ja han skall wara vexter öfver bogen 
Han är inte hemma, han går uti bet 
Han går uti gröna lunds skogar 

7 Och hade inte Gud gifvit lyckan dertill 
Att hanen slagit ut sina wingar 
Så hade han kummit i berget in 
Allt med den leda bergqvinna. 
- Hertig Magnus, Hertig Magnus 

Jag bjuder eder goda gåfvor 
Viljen I mig äga. 

Melodianmärkning 

Wiedes kommentar: Första versen är till ord och melo-
di afkortad; de öfrige fullständige: Melodien i omqvä-
det exprimerar förträffligt bergqvinnans rop. 

Alla betonade textstavelser i str. 1 (utom i texten till 
t. 7 och 8) är understrukna i ms: Herting Magnus han 
skulle gå sig ut etc. Me!. till str. 2 är noterad i g-moll, 
begynnelseton: a l  (nedan transponerad till a-moll). 
Str. 1: 
T. 2: Efter n. 4 har stått en fjärdedels- och en åtton-

delspaus, vilka raderats bort. 
Str. 2: 
T. 1, n. 3-5: Oklart vilka noter som avses, men sanno- 

likt har n. 4 ändrats från g2  och n. 5 från f 2 . Vid n. 

3 står även c 2  och e2  (endast nothuvuden). Här 
återgivna enligt utskrifterna i ks [IM och MM. 

T. 8, n. 2: Otydlig, det är oklart om h' eller c 2  avses; 
här återgiven enligt merparten av övriga utskrifter. 

Övriga utskrifter: 

ks [III] omfattar endast me!. till str. 2, Kämpavisor 
[11-11111 endast me!. till str. 1. ks [ML hs, MM och 
Kämpavisor [III] är noterade i g-moll (samtliga är 
nedan transponerade till a-moll). 
Str. 1: 

T. 1: J 	ji  4,P ,,,P .: 	1 Kämpavisor ffi 

Magnus han skulle sig 

otydligt paustecken följt av en åttondelsnot (n. 3). 

T. 10, n. 1-2: j> .: Kämpavisor Ill 

Str. 2: 
T. I, n. 1: c 2  MM 
T. 1, n. 1-2: Utan båge i ks [III] och MM. 

T. 1, n. 1-2: 

Er 
lic— 

T 3 n JI M JJI IMM 
-af bösta 	silket det 

4 

T. 4 a, b: J J Å :ii ot) 1) i hs 

T. 5, n. 3-4: j1 j> hs 

T. 8, n. 1-2:.1 .ks [IM. Otydliga i hs, där det är 

oklart om i stället h i  resp. c 2  avses. 
Utöver ovan redovisade utskrifter finns i Kämpavisor 
ytterligare sex utskrifter av me!. till str. 2 men med 
underlagd förstastrof (texten bearbetad för anpass-
ning till andra strofens mel.). 
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Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
2:2 	silke hvita ihopskrivet 
2:3 	[1) insatt efter övriga utskrifter 

Övriga utskrifter: 

ks [111] omfattar endast str. 1 och 2, Kämpavisor 
[11-1111] endast str. 1. 1 MM har Wiede anmärkt: För-
sta versen är till ord och melodi afkortad; de öfrige 
fullständige. 
Omkvädet: Hertig: Herting ks [ffi (str. 2), [ks Ill] 

(båda stroferna), hs, Kämpavisor [11 och [11], 
MM (str. 1, första gången) 

1:1 Hertig Magnus han gångar i rosande lund 
Han skulle sig ut att skjuta ks [11] och [1117 
Herting Magnus (han går sig åt rosende lund) 
Han skulle sig ut att skjuta hs 

Herting Magnus (han går sig till rosende lund?) 
Han skulle gå sig ut att skjuta; MM 

1:1 	Hertig: Herting ks [1111, Kämpavisor [Ill 
1:2 mötte honom: möter'n ks [ffi och Mil; stund: 

stud ks 1111 
1:3 nuta: njuta ks [111], Kämpavisor [111) 
2:1 	skorta: skjorta 
2:2 	Utaf bästa silket det hvita MM 
2:3 	Den: Det ks [1111; likesta: lickesta ks fil] och 

MM; sett: sitt ks [Ill och 11111 
3:1, 4:1 gull: gulld hs 
5:3 mal: mad ev. med ks [Ill 
7:3 kummit: kommit hs 
7:4 	bergqvinna: bergaqvinna ks III], bergqvinnan 

hs 

L 
Vikbolandet, Östergötland. Efter »Carl i Asptorp.» Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. La: KVHAA 
Wiede hs 169. Lb: MM Wiede nr 181. 
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J 	 5 	_ 		1 
Om du 
	vill 
	

el ler 	ej. 

1 Och ungersven han gångar sig åt grönaste lund, 
Der foglarna börja att sjunga 
Och äkter gahl göken den fagra ungersven 
Han hade en sådan falsk tunga. 
— Kära Herr Magnus, trolofvar du mig! 

För dig jag nu bjuder så gerna. 
Du kan väl inte svara mig ja eller nej, 
Om du vill eller ej? 

2 För dig vill jag gifva de fålarna grå 
Som gånga i grönaste lunden. 
Alla hafva gullsadel uppå deras rygg, 
Och Alla ha de betselet i munnen 

3 Och dig will jag gifwa de oxeparen tolf 
Och alla ska wara snöhvita 
Och du skall få söka hela werlden omkring 
Men allerig finna deras gelikar 

4 Och dig will jag gifwa de qvarnarna tolf, 
Som stå uti östera rike; 
Hvarendaste nagel, som är uppå dem, 
Så är han utaf silfweret det hvita. 

5 Dig vill jag gifva ett litet gullskepp, 
Som gångar med femtio flaggor, 
Det gångar så väl på de högaste berg, 
Som inunder de djupaste dälder 

6 Dig will jag gifva en värja så ny 
Den lickesta en karl månde bära 
Ehvart det nu bär till häst eller fot 
Så vinner du segren med ära. 

7 Och dig vill jag gifva en skjorta så fin 
Den lickesta en karl wille slita 
Hon är väl inte sydder med nål eller tråd 
Utan wirkad med silket det hvita 

8 Sen böd hon den ungersvennen dricka ur ett krus, 
Hans hjerta det bäfvade, hans hjerta det bristade, 
Hans hjerta det sprack! 
Och då slapp han ifrån alla sina plågor 
— Kära Herr Magnus, trolofvar du mig! 

För dig jag nu bjuder så gerna. 
Du kan väl inte svara mig ja eller nej, 
Om du vill eller ej? 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Omkvädet: Kära str. 3 och 4 Min gode, str. 7 och 8 Min 

käre; trolofvar str. 6 och 8 trolofva; svara mig 
str. 2 svara 

2:4 Och ms (Och) 
8:2-3 möjligen avsedda att utgöra endast en rad 

Lb 
MELODI 
	

TEXT 

Avvikelser från La i Lb 
	

Avvikelser från La i Lb 

Repristecknet ej utskrivet (alla versrader är dock un- 	2:4 Och saknas 
derlagda mel. liksom i La). 	 6:2 	karl: kar 

Anmärkning 

T. 4: J J Å 7 	I N. 1 ändrad från 

fjärdedelsnot.  

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: Kära str. 3, 4, 7, 8 Min gode; svara mig str. 

2 swara 
3:4 gelikar ändrat från gelike 
8:2-3 se La 
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SMB 26 

M 
KB 126:4, s. 51-53. Efter en gammal piga i Kyrkefalla sn, Västergötland. Upptecknad av prästmannen Claes 
Johan Ljungström 1844 (se Vestergötl:s Fornminnesför:s Tidskrift, 1869, s. 71 och 83). Insänd till A. A. Afzelius 
vid 1800-talets mitt (Jonsson I, s. 413-414). 
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De 	ville 	med honom litet 
Ty eder jag bjuder så 

J' 	 II 5  

hylla, 
tala : 
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io 

J  
utan jo, ja!" 

1 

1 Herr Magnus han gångar sig åt rosendelund 
Han tänkte sig litet till att hvila, 
Då kommo till honom de bergatrollen tre 
De ville med honom litet tala: 
— »Min gode Herr Magnus trolofwen er med mig, 

Ty eder jag bjuder så gerna 
1 swaren mig ej nej, utan jo, ja!» 

2 Den ena hon var utaf hjertat så glad, 
Den andra hon hviskad' i hans öra, 
Den tredje hon hade så ljufveliger ton, 
Att berg och dalar kunde röras. 

3 För eder vill jag gifwa en skjorta så ny, 
Som någon riddare skulle bära, 
Ja hon skall hwarken wara virkad eller sydd, 
Utan stickad med silket det hvita. 

4 För eder vill jag gifwa en klädning så ny, 
Som någon konungason månde bära, 
Ja hon skall hwarken wara virkad eller sydd, 
Utan stickad med gullet det röda. 

5 För eder vill jag gifwa det swärdet så blankt, 
Som någon konungason månde bära, 
I skolen få slåss uti kungariken sju, 
I skolen aldrig tappa, utan vinna. 

6 För eder vill jag gifwa de fålarne tolf, 
Som gånga uti rosendelunden; 
Ja aldrig har det warit sadel uppå dem, 
Ej eller betsel uti deras munnar. 

7 För eder vill jag gifwa min gångare grå, 
Som ståndar uppå stallet den höga; 

Ja sadeln den är utaf rödaste gull, 
Och betselet utaf ädla stenar. 

8 För eder vill jag gifwa de oxeparen sju, 
Och alla skola wara snöhvita; 
Och om I viljen söka i kungariken sju, 
I skolen aldrig finna deras likar. 

9 För eder vill jag gifwa de qvarnarne twå, 
Som stånda mellan Tiljo och Tärnam, 
De skola icke wara utaf jern eller stål, 
Utan wara utaf gullet det röda. 

10 Dessa gåfwor woro wäl goda att ha, 
Endast 1 woren christliga qvinnor; 
Men nu ären I utaf de fule bergatroll, 
Och utaf de hedniske qvinnor. 

11 Om intet Herren hade varit mig så huld, 
Att hanan hade blaskat sina vingar, 
Så hade jag varit bland de fule bergatroll, 
Och ibland de hedniske qvinnor. 
— »Min gode Herr Magnus trolofwen er med mig, 

Ty eder jag bjuder så gerna 
1 swaren mig ej nej, utan jo, ja!» 

Melodianmärkning 

Repristecknet i ms felaktigt utskrivet i slutet av mel. i 
stället för efter t. 7. 
T. 2-4: Texten Magnus trolofwen er med mig utskriven 

utan anpassning till mel.; här underlagd me!. enligt 
det mest sannolika utförandet. 
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Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och Il , markerat i str. 2 och 
10. 

Omkvädet: Ty str. 11 För 
3:3 Ja ms Jå 
4:4 före gullet står silket överstruket 

N 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 58. Närke. Upptecknad av Carl Ulric Hollberg, troligen ca 1850. 
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1 Å hade icke lyckan varit så stark, 
att Solen hon hafver upprunnit, 
så skulle Hertig Magnus i berget fått bo, 
å varit både fängslad och bunden. 
— Hertig Magnus trolofva nu mig! 

ty dig jag nu beder så gerna. 
Du ge mig alldrig nej utan jo, ja. 

2 Å hade icke lyckan varit så god, 
att Hanen hade klappat sina vingar, 
så hade Hertig Magnus i berget fått bo, 
allt bland de stora Skogsqvinnor. 
— Hertig Magnus trolofva nu mig! 

ty dig jag nu beder så gerna. 
Du ge mig alldrig nej utan jo, ja. 

Titel: Hertig Magnus. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara C . Takt-
streck utskrivet även mitt i t. 9. 

Textanmärkning 

Endast str. 1 är numrerad; båda stroferna står under 
mel. Omkvädet utskrivet bara en gång men hänför sig 
till båda stroferna. Vid visans början står: (Trollets 
afhuggna hufvud sjunger:) 

0 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 58 B. Småland. Upptecknad av Carl Ulric Hollberg senast 1855. Ytterligare två 
utskrifter finns: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 59B (fragment) och s. 154. 
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le 

1 Carl Magnus han rider sig åt rosendelund, 
allt om en stund till att hvila. 
Då mötte de honom de trenne Bergatroll 
den ena vid hufvudet den andra vid fot, 
den tredje hon hade en så ljufvelig klang, 
att berg och dalar sig månde röra: 
— »min goda Carl Magnus trolofven I mig! 

för eder å jag bjuder så gerna, 
I svaren alldrig nej utan: jo, ja!» 

2 Åt eder vill jag gifva de Oxaparen sju, 
och alla äro de snöhvita, 
och viljen I söka i Konungariken sju 
E---1 

[---] 

men alldrig skolen I finna dem så lika 
— »min goda Carl Magnus trolofven I mig! 

för eder å jag bjuder så gerna, 
I svaren alldrig nej utan: jo, ja!» 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara C . Str. 2 
saknar text till t. 7-10 (,fr textanmärkningen nedan). 
T. 6: Anpassningen text/mel. i str. 2 är oklar i början 

av takten. 
T. 8, n. 1-3: Anpassningen text/mel. är ej helt entydig, 

men första stavelsen i andra är närmast placerad 
under n. 1-2. 

T. 10 övre systemet: Korstecken saknas före g. 
T. I I, n. 3-4: Anpassningen text/mel. i str. 2 är oklar. 

T. 18: Undre systemet saknar paustecken. 

Övriga utskrifter: 

Fragmentet omfattar t. 1-8 (fr. o. m. t. 5, n. 4 endast 
mel.-stämma). Mel. är försedd med annat arrange-
mang och noterad med två fasta korstecken, begynnel-
seton: fiss i  . Taktartsbeteckning: C . Fermatet i t. 4 
saknas. Str. 1 lagd under mel. (endast de två första 
versraderna samt början av rad 3). 

Utskriften i Folk-lore V, s. 154 är sannolikt sekundär 
i förhållande till utskriften s. 58 B. Den har av Dybeck 
försetts med kommentaren Ny behandling. 

Textanmärkning 

Båda stroferna står under mel. Omkvädet utskrivet i 
str. 1, markerat i str. 2. 

1:4 den andra vid ändrat från nu p.g.a. radering 
oläsliga ord 

2:4 raden börjar med överstruket men, därefter 
står (denna raden fattas i andra versen) 

Övriga utskrifter: 

Texten s. 59B omfattar endast 1:1-2 och början av 1:3, 
texten s. 154 omfattar str. I. 

Utskriften s. 154: 

Omkvädet: goda: gode; trolofven I: trolofva nu 

P 
UUB R 623:2 nr 55. Efter fattighjonet jungfru Anna Maria Hollstein, Visby, Gotland (f. 1793 i Rone sn, Gotland, 
d. 1858; Bjersby, s. 268-269). Upptecknad av P. A. Säve vid 1850-talets mitt. Tryckt som Säve nr 55. 

1 Herr Magnus han rider sig i rosende lund, 
Der lyster Herr Magnus att hvila. 
Till honom framkommo de bergstrollen tre, 
De ville med Herr Magnus att tala. 
— I svar' oss inte nej, utan jo, ja!  

2 Min gode Herr Magnus, trolofven i oss; 
Ty vi bjuda så gerna 
--- 

3 Den ena hon gick för hans fötter till att be, 
Den andra hon hviskar i hans öra; 
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Den tredje hon dref ett så underligt spel 
Så berg och djupa dalar sig månd' röra. 

4 Och Eder skall vi gifva en klädning så ny 
Som nånsin någon riddare kan slita; 
I skall få söka i kunga-riken sju, 
Men alldrig skall i finna någon lika. 

5 Och Eder skall vi gifva de oxa-paren sju, 
Och alla skall de vara snöhvita: 
Och I skall få söka i kunga-riken sju, 
Men alldrig skall 1 finna deras likar. 

6 Eder skall vi gifva de skeppen sju, 
Som gånga uti hafvet det vida: 
Och skrofvet skall vara utaf valfiska-ben, 
Och topparna af guldet det rara. 

7 Och Eder skall vi gifva de qvarnarne tre, 
Som stånda mellan Tyda och Tärla: 

SMB 26 

Och inte skall de vara af jern eller stål, 
Utan guld utaf innersta kärna. 
— I svar' oss inte nej, utan jo, ja! 

8 De gåfvor de voro väl rara att ha' 
Om I voren kristeliga qvinnor; 
Men eftersom 1 ären af det opartiska slag, 
Och utaf de helvetes-stämmo — ; 
— Jag svarar alldrig ja, utan nej, nej! 

Titel: Riddar Magnus. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. I och 8, 
streck efter övriga strofer är sannolikt omkvädesmar-
keringar. 
8:3 opartiska står inom parentes 

Q 
NM C. E. Södlings saml. II:I, S 55. Möjligen Småland. Upptecknad av C. E. Södling på 1860- eller 1870-talet. 

Allegretto quosi Allegro 

2  N Is II 	 il  11 	Is  11' ,! 11#  js  
d # 

Och -f7b-itti - da en }Morgon innan 	(solen rinner 	opp, 
da fria 	bergstroll — et till 	fager ungersven, 

9' x 	 1  + 	 
J 	n' J 1' J' 

innan 	r foglarna 
	r började 

hon 	hade så 
	

falsker en 

7:1 r 	ir  

6  

—"Herr Mannelig,herrMannelig,tro- lof 
r 

- ven I mig I. 

 	J 	
r 	 

-.' 

P 

4 

J 
	

'I 
p 
sjungal7 
tunga. 

Änk  

I 

:1 
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kunnen väl svara endast 

	

r 	 

Andante 

a 	 .?„ 

9  

om 	I 	vill, 	eller 	ej !" 1 

R 

rs 
• J  
-mr- ur 

eller "nej," 

1 Och bittida en morgon innan solen rinner opp, 
innan foglarna började sjunga, 
då fria bergatrollet till fager ungersven, 
hon hade så falsker en tunga. 
- »Herr Mannelig, herr Mannelig, trolofven 1 mig! 

1 kunnen väl svara endast »ja» eller »nej», 
om 1 vill, eller ej!» 

Titel: Herr Magnus och hafstrollet. 

Melodianmärkning 

T. 5: Anpassningen textlmel. oklar; vid utförandet har 
troligen n. 1 och 4 dubblerats i reducerade not-
värden. Andra halvnoten i undre systemet (G) san-
nolikt ändrad från två fjärdedelsnoter. 

R 
Efter »en gammal blind gumma» i fattighuset, Lunda sn, Södermanland. Upptecknad av Emil Öberg 1862 (jfr 
Jonsson 1, s. 580-585). Ra: ULMA 1951:31. Insänd till Södermanl:s Fornminnesför. 1862. Tryckt i Bidrag till 
Södermanl:s äldre kult.hist. 1, 1877, s. 21-23. Rb: MAB Folkmelodier, bl. 102. Insänd till Mus. Akad. 1878. 

Ra 

c~~ c csc  "cc r 	 
Bitti - da en morgon 	innan 	so - len upprann, 
Bergo - trollet fri - o - de till 

	
fager 	unger- sven, 

11 '4 0 

Innan 	foglarno börja - de 	sjunga 
Hon 	hade en falskli- ger 

6 

2) 	r  
2. 4 b 

1 

tunga: 

uc 	 

 

 

—"Herr Mannelig, herr Mannelig 
	tro - lof - ven I mig 
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I 	kunnen väl svara endast ja 
	eller nej, 

II 
	 e> 

	11 

Om I villjen eller 	ej." 

IQ 

P 	P 	P 	 
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f 

 

; 	 
e 

 

r 	r 	 

  

   

för 
	

det jag 	bjuder så 	gerna, 

1 Bittida en morgon innan solen upprann, 
Innan foglarna började sjunga 
Bergatrollet friade till fager ungersven, 
Hon hade en falskliger tunga: 
— »Herr Mannelig, herr Mannelig trolofven I mig 

för det jag bjuder så gerna, 
I kunnen väl svara endast ja eller nej, 
Om i villjen eller ej.» 

2 Eder vill jag gifva de gångare tolf, 
Som gå uti rosendelunde. 
Aldrig har det varit någon sadel uppå dem 
Ej heller betsel uti munnen. 

3 Eder vill jag gifva de qvarnarna tolf, 
Som stå mellan Tillö och Ternö, 
Stenarna de äro af rödaste gull 
Och hjulen silfverbeslagna. 

4 Eder vill jag gifva ett förgyllande svärd, 
Som klingar utaf femton guldringar 
Och strida huru I strida vill 
Stridsplatsen skolen I väl vinna 

5 Eder vill jag gifva en skjorta så ny 
Den bästa I lysten att slita. 

Inte är hon sömmad med nål eller trå, 
Men virkad af silket det hvita. 

6 Sådana gåfvor jag toge väl emot, 
Om du vore kristelig qvinna; 
Men nu så är du det värsta bergtroll 
Af Neckens och djefvulens stämma. 

7 Bergatrollet ut på dörren sprang, 
Hon rister och jämrar sig svåra: 
Hade jag fått den fager ungersvän, 
Så hade jag mistat min plåga: 
— »Herr Mannelig, herr Mannelig trolofven I mig 

för det jag bjuder så gerna, 
I kunnen väl svara endast ja eller nej, 
Om i villjen eller ej.» 

Titel: Bergtrollets frieri. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, mar-
kerat i övriga strofer. 

MELODI 

Avvikelser från Ra i Rb 

T. 4b, n. 3: 

Rb 
2:2 
3:3 
4:2 
4:4 
6:3 

rosendelunde: rosendelunden 
Stenarna: Stenarne; af: utaf 
utaf: af; guldringar: gullringar 
väl saknas 
bergtroll: bergatroll 

T. 11, n. 5: Utan fermat. 

TEXT 

Avvikelser från Ra i Rb 

1:2 	foglarna: foglarne 

Anmärkning 

Titel: Bergatrollets frieri. Ms saknar strofnr. Omkvä-
det utskrivet i str. 1 och 7, markerat i övriga strofer. 
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s 
Näshulta sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 1860-1882. Sa: ULMA 347:55, s. 
125-127. Sb: ULMA 347:44a, s. 105-107. Sc: ULMA 347:48, s. 193-196. Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre 
kult.hist. III, 1882, s. 34-36. Sd: ULMA 89:28, s. 11-14. Se: KVHAA Gustaf Ericsson, Folkvisor, s. 47-49. 

Sa 
1 Helt bitti' en morgon innan solen upprann 

Innan foglarna började sjunga 
Skogsjungfrun friade till fager ungersven 
Hon sjöng med så rörande tunga 
— Herr Mannelig, Herr Mannelig! 

Trolofva du mig 
Det bjuder jag dig! 
Du detta aldrig skall ångra. 

2 För dig vill jag gifva det rödande slott 
Som byggdes vid Wallare hamrar 
Med portar af sölf uti rödanste guld 
Med torn och med salar och kamrar 

3 För dig vill jag gifva tolf gångare grå 
Som gå uti rosendelunden 
Dem aldrig någon riddare ridit uppå 
Och icke hafva de varit bundna 

4 Och dig vill jag gifva det stallet så skönt 
Som står uti hagen den gröna 
Det hafver visst aldrig varit försökt 
Men nog blir det lön för din möda 
— Herr Mannelig, Herr Mannelig 

Om du trolofvar mig 
Det skall ej ångra dig 
Och jag blir förlöst från min plåga. 

5 För dig vill jag gifva de kvarnarna tolf 
Som gå allt för Tullan och Tärnan 
De stenar de äro af rödaste guld 
Och hjulena silfverbeslagna. 
— Herr Mannelig, Herr Mannelig 

Trolofva du mig 
Det beder jag dig 
Ty eljest jag dör af min plåga 

6 För dig vill jag gifva ett förgyllande svärd 
Med handtag af guld och demanter 
Du må strida mot hvilka makter du vill 
stridsplattsen den skall du vinna 

7 Och dig vill jag gifva en skjorta så ny 
Den bästa dig lyster att slita 
Intet är hon stickad, intet är hon sydd 
Men virkad af silket det hvita 

8 Dig vill jag gifva en kappa så röd 
Af damme och skinande lakan 

Min fader han bar den mot riddaren Blå 
Hon skyddar mot fasta och vaka 

9 Och dig vill jag gifva mantelen blå 
Som broder min båld hafver burit 
Rosor af guld äro sydda därpå 
Ej spjut heller svärd har den skurit 

10 Och sen får du taga så mycket du vill 
Af guld och demanter så klara 
Af alla de skatter som mig höra till 
Olycklig jag eljest skall vara 
— Herr Mannelig, Herr Mannelig 

Om du ej trolofvar mig 
Du säkert ångrar dig 
Om du ej förlossar mig från min plåga 

11 Jag sådana gåfvor väl toge emot 
Om du vore kristelig kvinna 
Men jag hafver en gång gifvit mitt ord 
Att icke trolofva en Hedinna 
— Herr Mannelig, Herr Mannelig 

Det får jag säga dig 
Jag kan ej trolofva dig 
Ej heller jag sådant kan våga 

12 Skogsjungfrun genast på dörren sig sprang 
Hon vrider sina händer så svåra 
Hade jag fått den fager ungersven 
Då hade jag mistat min plåga 
— Herr Mannelig, Herr Mannelig 

När du ej trolofvat mig 
Det visst skall ångra dig 
0, då må jag dö i min plåga 

Titel: Skogsjungfruns frieri. 

Anmärkning 

Omkvädet växlar, utskrivet som ovan i str. 1, 4, 5, 
10-12. 
Omkvädet: i sir. 11 har kan (rad 3) alternativet vill i 

marginalen; i sir. 4 är rad 4 läsbar endast med 
svårighet (delvis textförlust) 

2:2 efter hamrar står /hammar?/ 
2:3 rödanste ms rödanöste 
4:3 försökt ms försokt 
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Sb-e 
Avvikelser från Sa i Sb—e 

Omkvädet: str. 1: aldrig: visst alldrig e; str. 5: eljest: 
eljes bd; af: i b; str. 10 (sista raden): Och nu 
förlossa mig du från min plåga b 

1:1 	bitti': bittida bc 
2:1 	vill: så vill e; rödande: rodande d 
2:2 hamrar: hammar ce, hamnar d 
2:3 	uti: och i b 
3:1 	vill: så vill e 
3:4 	icke: aldrig bc 
5:1 	vill: så vill e 
5:3 	rödaste: rödandste c, rödanste d, rödanöste e 
6:1 	vill: så vill e 
6:3 	mot: emot e; hvilka makter: hvem b 
6:4 	stridsplattsen: Men stridsplatsen b; den saknas 

b; du: du dock c—e  

	

7:3 	intet: och icke e 

	

8:1 	Dig: För dig d 

	

8:3 	han bar: har burit bd 

	

9:1 	mantelen: den mantelen bce 

	

9:4 	heller: eller bde 

	

10:3 	de: troligen di e; höra: hörer d 

	

10:4 	eljest: eljes bd 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna som i Sa i str. 1, 4, 5, 10-12. 
Omkvädet: i str. 11 har kan (rad 3) alternativet vill 
2:2 efter hamrar står /hammar?/ b; efter hammar 

står /hamrar?/ ce; efter hamnar står /hammar, 
hamrar/ d 

T 
NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 139. Norrvidinge sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1879. 
Tryckt i Wigström, Folkdiktning 1, 1880, s. 74 och Wigström, Skånska visor, 1880, s. 7. 

1 Herr Magnus han gångar sig åt rosendelund, 
åt rosendelund att spatsera, 
der mötte då honom backafruar tre, 
de hälsade på honom så gärna: 
— Min gode herr Magnus, trolofvar du mej? 

Du svarar mig aldrig nej, utan jo, ja! 

2 »Dig vill jag gifva en skjorta så fin, 
så fin, som någon riddare vill slita; 
inte skall hon vara väfd eller sydd, 
men virkad utaf silket det fina. 

3 Dig vill jag gifva de oxparen sju, 
och alla ska' de vara snöhvita; 
om du så rider genom kungariken sju, 
slätt aldrig deras like du skall finna. 

4 Dig vill jag gifva grå fålarne sju, 
som gångar uti rosendelunden; 
aldrig har där varit betsel i deras mun, 
långt mindre sadel på ryggen.» 

5 »Den gåfvan, den gåfvan, den gåfvan var väl god 
om 1 voren kristeliga själar; 
men 1 ären utaf de mordiska mör, 
som alla menniskor vilja förföra.» 

6 Den ena hon satt vid hufvudet och grät, 
den andra hviskad' honom i örat, 
den tredja hof upp så jämmerlig en sång, 
så både bärg och dalar månde röras: 
— Min gode herr Magnus, trolofvar du mej? 

Du svarar mig aldrig nej, utan jo, ja! 

Titel: Herr Magnus och backafruarna. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 6. 
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U 
DAL 76 nr 43. Efter fiskaren Ola Mårtensson, Brantevik, Simris sn, Skåne (f. 1855 i Simris, d. 1921). Upptecknad 
av Nils Andersson 1894. 

   

J 	 

  

    

1 	 

    

    

     

Ack kä-ra hertig 
De 	fålaparen 

Mag-nus tro lof — ven i mig 
sju — de vill jag gifva dig 

e> 

J 	ni 	 t 

Min he - der jag 
Och al - la så 

1 Ack kära hertig Magnus trolofven i mig 
Min heder jag bjuder så gerna 
De fålaparen sju de vill jag gifva dig 
Och alla så äro de snöhvita 

Titel: Hertig Magnus. 

bju - der så ger - no 
äro 	de snö- hvi - to 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning och taktindelning. 

System 1, n. 2-3: n  

v 
ULMA 303:1192, s. 1-2. Färgelanda sn, Dalsland. Upptecknad av Arvid Ulrich 1897. 

1 Herr Erik han gångar sig ut en morgonstund 
För att plocka de liljorna gröna 
Å när som han kom in i rosendelund 
Så mötte han tre trollpackor sköna 
— I svaren aldrig nej utan jo eller ja ja. 

2 Den ena hon går för hans fötter att stå 
Den andra hon hviskar i hans öra 
Den tredje hon hade en så ljufvelig ton 
Att alla berg och dalar månd' sig röra 
— 1 svaren aldrig nej utan jo eller ja ja. 

3 Eder vill jag gifva en skjorta så hvit 
Som nånsin någon riddare kan bära 
Hon är inte stickad ej heller sydd 
Men af finaste silke det skära 
— Blott i ej svaren nej utan jo eller ja ja. 

4 Å Eder vill jag gifva de oxaparen sju 
Alla ska de vara snöhvita 

1 mågen nu leta i kungariken sju 
1 skolen aldrig finna dem så lika 

5 Eder vill jag gifva de fålarna två 
Som gå uti rosendelundar 
Alldrig har gullsadeln varit derpå 
Ej heller betsel uti deras mundar 
— Blott i ej svaren nej utan jo eller ja ja. 

6 De gåfvor de voro väl goda att få 
Om du vore en kristen mans kvinna 
Men nu är du utaf de ondas parti 
Och af de oredligas stämma 
— I svaren aldrig nej utan jo eller ja ja. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr; str. 1 och 2 hopskrivna. Omkvädet 
utskrivet i str. 2-6. 
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12 
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U-ton jo, ja!" 
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ULMA 351 D 11 b, s. 406-407 (text), August Bondesons Visbok, 1903, nr 387 (mel.). Efter smeden Fredrik 
Zetterlind, Göteborg (f. i Dalsland). Upptecknad av August Bondeson 1895. Även texten tryckt som Bondeson nr 
387. 

Ej fort 
2 

P 	 

Htirr 	Magnus, han ri - der sig dt ro - san- de - lund, 

J 	 
4 

J  
Hon var väl in - te tänkt till att 

	
bi - do. 

Dör 
	mö - ter då ho - nom de börge - trol- len tre, 

   

J 	 

 

 

P 	 

  

   

   

    

Så 	sak- sak- ta dt bör- get de skri - da. 

i 0 

p 	 
-"Hörr Mag-nus, hört-  Mag-nus, tro - lof - va du mej ! 

1 Herr Magnus, han rider sig åt rosandelund, 
Han var väl inte tänkt till att bida, 
Där möter det honom de bärgetrollen tre 
Så sakta åt bärget de skrida. 
— Herr Magnus, herr Magnus, trolofven du mej 

Du svarar aldrig nej 
Utan jo, ja. 

2 Den ena hon sätte sig vid fötterna 
Den andra hon sätt sig vid hans sida 
Den tredje, hon sjöng en så ljufvelig sång, 
Att alla bärg och dalar sig må röras 

3 Ja, dig vill jag gifva de okseparen sju 
Och alla skola vara krithvita 

[- - -1 

4 Ja, dig vill jag gifva de skjortorna fäm 
Och alla skola vara krithvita 
Intet är de hvarken sömmad eller sydd, 
Utan virkad utaf silket det hvita. 

5 Ja dig vill jag gifva de kvarneparen sju, 
Som sig i bärg och dalar månde röras, 
Intet så går de med vatten eller vind, 
Utan med de pipor och klaneter. 
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6 Ja, alla dessa gåfvor de vor' väl god att få 
Om i voren rätteligen kristna, 
Men nu ären I utaf det onda parti, 
Som sig i bärg och dalar månde röras. 
— Herr Magnus, herr Magnus, trolofven du mej 

Du svarar aldng nej 
Utan jo, ja. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 6. 
Omkvädet: trolofven ändrat båda gångerna från tro-

lofva; svarar str. 1 snarast svaran, i str. 6 änd-
rat från svara 

1:2 	tänkt tillskrivet över raden 
1:3 	bärgetrollen ändrat från bärgtrollen 
2:1 	sätte ev. ändrat till satte 
2:2 	sätt ev. ändrat till satt 

Y 
DAG VFF 1090, s. 2-3. Efter 85-åriga »Mor på Östby► , Mellby, Eda sn, Värmland. Upptecknad av Edvard 
Olsson 1929. 

1 Herr Mangnus han skulle åt skogen gå, 
E -] 
då möter honom trollorna de tre, 
de ville med honom tala. 
— Herr Mangnus, Herr Mangnus, trolova du mej, 

och eder jag bjuder så gärna! 

2 den första hon gick till hans fötter å stod, 
den andra hon viska i hans öra, 
den tredje hon hade så ljuvelig ton, 
att berg å dalar månde röras. 

3 å Er vill jag giva den gångaren grå, 
som står uppå högaste stallet 
och sadelen skall vara av rödaste gull, 
å betslet av renaste mandel. 

4 å eder vill jag giva en skjorta så fin, 
att riddare ej finare månd hava. 
den är varken vävd eller sydd utav lin, 
men stucken av silket det fina. 

5 och eder vill jag giva de kvarnarna tre, 
som står mellan timmen å tiden. 
å inte är de gjorda utav jern eller stål, 
men stöpta av gulldet det röda. 

6 och eder vill jag giva det jyllene skrin, 
att riddare ej finare månd hava, 
på botten därav ligger guldringen fin, 
den är stöpt utav gulldet det röda. 

7 Ja gåvorna vore väl goda att ha, 
blott du vore en kristen mans kvinna. 
men nu är du utav det onda parti, 
och utav de olika stammar. 
— Herr Mangnus, Herr Mangnus, trolova du mej, 

och eder jag bjuder så gärna! 

Anmärkning 

Med undantag för 1:1 är raderna parvis hopskrivna. 
Str. 1 och 2 hopskrivna och saknar omkväde, str. 3-6 
inleds med omkvädet (på en rad) som tillsammans med 
de parvis hopskrivna versraderna bildar treradiga 
strofenheter; i str. 7 saknas omkvädesraden. 
Omkvädet: och omkvädesraden som inleder str. 6 i ms 

har å 
4:2 	finare ms finnare 

z 
DAG IFGH 1797, s. 76-77. Efter dödgrävaren Edvin Johansson, Onsala sn, Halland (f. 1855 i Askims sn, 
Västergötland). Upptecknad av Johan Kakn 1929. 

1 Till herr Magnus kommo de bergetrollen tre 
Och ville sig med herr Magnus trolova. 
»Godan I herr Magnus, troloven er med mig, 
För Eder jag bjuder så gärna. 
— I svaren intet nej, utan jo och jej!» 

2 »Dig vill jag giva de oxeparen sju, 
Alla skola vara snövita. 
Så du kan få välja i konungarike sju, 
Och aldrig skall du finna deras like. 
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3 Och dig vill jag giva de fålarna grå, 

Som aldrig varit några sadlar uppå. 
Och intet betsel i deras munnar. 

4 »Eder vill jag giva det gångande skepp, 
Det största på havet månde gånga. 
Segel skall vara både gula och blå 
Och vimpelen av rödaste gull. 

5 »De gåvor, de gåvor var väl goda att få, 
Blott I var en krestelig kvinna. 

SMB 26 

Men I är en av de ondas parti. 
Det får I själv under tiden förnimma. 
— I svaren intet nej, utan jo och jej!» 

Titel: Trollmön friar till herr Magnus. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer (med nej, jo och jej 
alltid understrukna). 

EJ AVTRYCKTA 

AA: E. M. Fant -J. D. Gustorff, Dissertatio de histo-
ria patrix vetusta in traditionibus vulgi residua, 
Uppsala 1791, s. 11. Visan hörd av Fant (f. 1752 
i Eskilstuna, till Uppsala 1762) i hans ungdom. 
Latinskt prosareferat jämte citat av omkvädet: 
»Hertig Magnus, Hertig Magnus, Jag bjuder 
eder goda gåfvor, velen I mig äga.» 

AB: KB Vs 2:3, s. 26-27. Efter pigan Brita -dotter, 
Linköping, Östergötland. Upptecknad av J. H. 
och/eller D. S. Wallman 1811 (Jonsson I, s. 394-
395). 7 (delvis ofullständiga) strofer. Citerad i 
GA bd III, s. 174 (2 i/2 strofer). 

AC: KB Vs 2:1, s. 55-56. Efter kaptenskan Anna 
Ehrenström f. Gråberg (f. 1786 i Hemse sn, 
Gotland, d. 1857 i Stockholm; Jonsson I, s. 

550-552). Upptecknad under tiden 1820-1837. 
Utskrift av okänd hand. 6 strofer. Följer nära 
skillingtryck under B ovan. 

AD: KVHAA Wiede, Kämpavisor, opag. Vikbolan-
det, Östergötland. Upptecknad av L. Chr. 
Wiede på 1840-talet. Melodi med underlagd 
strof. Hör ev. till bearbetningarna under K ovan 
(se Melodianmärkning till K). 

AE: Efter Alfred Olausson, Rörvik, Valla sn, Bohus-
län (f. 1855 i Valla). 9 strofer. Följer nära skil-
lingtryck under B ovan. AFa: Olaus Olssons 
vissaml. (privat ägo, kopia i SVA) nr 45. Ned-
skriven av Alfred Olausson, sannolikt ca 1875. 
AFb: DAG VFF 1319 nr 45. Upptecknad av 
Olaus Olsson 1922. 
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27 

HERR PEDER OCH DVÄRGENS DOTTER 
TSB A 61 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [10)-11. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som SF 146 och i 1500- och 1600-
talens visböcker II, s. 282-283. 

1 Däth war herren Peder 
han rijder i Rosenlund 
Så wille giordes honom stigarna 
vti så lastelig stund. 
— Dy honom bödz Mödan för Elskogh. 

2 Alle willtes honom vägarna 
dhe woro medh silke bredd. 
Däth war herren Peder 
han blef i Berget ledd. 

3 Dhe togo fram Dwergens dotter 
och satte henne på en Stohl 
Så fagert af henne glimmar 
som rödaste Guld emot Sohl. 

4 Jagh längter och Jag tränchter 
effter min Fästemö 

Kommer Jagh intet til henne i qwell 
Så haar Jagh wist min dödh. 

5 Längter du och tränchter 
effter din Fästemöö 
Så gack och tagh dine Gåfwer igen 
och kom tillbakes här 

6 Däth war herren Peder 
han drager sin brune brand 
Så hugger han hennes hufwudh aff 
och så hennes högre hand. 
— Dy honom bödz Mödan för Elskogh. 

Anmärkning 

Varje strof skriven tvåradig (rad I och 2 resp. 3 och 4 
bildar en rad). Omkvädet utskrivet i str. I och 6. 
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28 

RIDDAR TYNNE 
TSB A 62 

A 
GA 7 [:11]. »Efter en gammal handskrift, funnen bland Hofkansler Celsings (Carl XII:s HandSekreterare under 

dess fälttåg) efterlemnade papper, och sannolikt af en hög ålder.» Härmed avses Gustaf Celsing (f. 1679 på 
Åbylund, Strå sn, Östergötland, d. 1743 i Stockholm). Originalet har ej kunnat återfinnas. 

1 Dett var och en Riddare från Afvelsbroo Öö, 
Han förde sitt vapen för bröstet; 
Ehvadh han är till footh eller häst 
Är han en Riddare så tyster. 
— Styrer väl the Runor. 

2 Och dett var 011e ville vargens dotter, 
Hon gångar under grönaste lindh; 
Hon lyster att binda the Skiöttar, 
som jaga efter Jortar och Hind. 

3 J sittien i frijdh mina möijor 
Och så min lilla små dräng, 
Alt medan jag slår ett Runa slagh, 
Blomstras skall mark och ängh, 

4 Dett första slaget hon uppå Gullharpan sloogh 
Hennes Harpa så väll månde klinga; 
Dhen lilla fogell uppå qvisten satt, 
Glömde bort hvad han skulle sjunga. 

5 Den lilla fogell uppå qvisten satt 
Glömde bort hvad han skulle sjunga, 
Dhe villande diur uti skogen var 
Viste eij hvart dhe skulle springa. 

6 Der löfvades skogh, der blomstrades mark, 
Dett kunde vähl dhe Runaslagen vålla; 
Riddar Tinne sin häst med sporrarna stack 
Han kunde honom neppeligen hålla. 

7 Dett var Riddar Tinne 
Han springer utaf sin häst, 
Så går han till 011e ville vargens dotter 
Och sätter sig henne aldranäst. 

8 Hören ij Riddare Tinne 
Ij sittien migh icke så nähr, 
Kommer min Fader och Fästeman 
Visserligen slåår dhe Eder i hiähl. 

9 Dett sade straxt, Riddare Tinne, 
Klappar henne på rödhblomman kindh, 
Hvij svaren ij migh så illa 
O aldra kiärestan min. 

10 Hörer ij Riddar Tinne 
För Eder jag i sanning vill säga: 
Min Fästerman är uti bärget här inne 
En kongh öfver alla villa vargar. 

11 Förr änn ij skall hafva en Bärgakonungh, 
Och honom skall skie sådan lycka, 
Förr skall iagh försökia mitt goda svärd 
Och bryta min glaffven i stycker. 

12 Rijden bort, rijden bort, Riddar Tinne, 
Alt medh eder älskog och villia; 
Kunde ij än alla the Riddarespeehl, 
Honom kunde ij aldrig öfvervinna. 

13 Dett var 011e ville vargens Fruu, 
Hon sigh genom bärget sågh! 
Men hvad giör tu under den grönaste lindh? 
Fast mycket ligger ther tin hågh. 

14 Fast bättre är tigh utj bärget sittia 
Och sy uppå tin brudeskruud, 
Än att tu sitter under grönan lindh 
Och slåår uppå Bullharpan puuhr. 

15 Fast bättre är tigh utj Bärget sittia 
Och sy uppå tin Brudeskrudh till ända, 
Än att tu sitter under grönaste lindh 
Riddar Tinne med Runnerne binda. 

16 Dett var 011e ville vargens dotter 
Hon går sig i Bärget inn, 
Effterfölgde Riddare Tinne 
Hans Glaffven som sohlen skijn. 

17 Dett var 011e ville vargens Fruu, 
Hon satt fram en förgyllande stoohl, 
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Derpå sof Riddar Tinne 
Alt intill hanen goohl. 

18 Dett var 011e ville vargens Fruu, 
Hon togh fram dhe Runeböcker fem, 
Så löste hon Riddar Tinne frij, 
Min dotter hafver sielf bundit them. 

19 Vak upp, vak upp, Riddar Tinne, 
Ingen skall tig mehra binda 
Dett vill iag i sanning säija 
Min dotter skall tu aldrig vinna. 

20 Jagh är så vähl utaf Christen blodh 
Och kommit utj Bärget här inn, 
Min syster hon boor uppå Iselandh, 
Hon heeter Jungfru Hermolijn. 

21 Dett var 011e ville vargens Fru 
Hon gaf honom kläderna skiön, 
Och hvar enn söm utj kläderna 
Var insänkter medh ädelar steen. 

22 Och dett var 011e ville vargens dotter, 
Hon ville honom fast vähl, 
Hon gaf honom en brynia ny 
Och dertill ett full-godt svärdh. 

23 Aldrig skall du segla den siö 
Utan tu skall komma till landh 
Och aldrig skall tu något fingersåhr få 
Af någon vreder mans handh. 

24 Den var 011e ville vargens Fru 
Hon skiänkte in miödh och vijn, 
Dricken fort, dricken fort Riddar Tinne, 
Hem kommer herren min. 

25 Derpå straxt Riddarn Tinne, 
Han springer uppå sin häst, 
Och så rijder han af Bärget fort 
Som honom tiente aldrabäst. 

26 Dett var Riddar Tinne 
Han rijder under grönaste lijder, 
Ther mötte honom then villande varg 
Som hem till Bärget skrijder. 

27 Väl mött i dagh, Riddar Tinne, 
Alt med tin Glafven och Gångar, 
Hvart hänn ligger resan tin 
Mädan vägen är så långer? 

28 Jagh hafver mig ärnat åth Iseland, 
Der hafver iagh fäst mig en blomma, 
Der vill iag försökia mitt goda svärd 
Antingen till onda eller fromma. 

29 Riden, rijden bort Riddar Tinne, 
För mig skall tu Freden få bära, 
Tig möta the Iselandhs kiämpar sjuu 
The villia medh tig svärden sammanskiära.  

30 Dett var Riddar Tinne 
Han rijder under grönaste lijder, 
Ther mötte honom the kiämpar sju 
The budo honom rusta sig i strider. 

31 Ettera vill tu om ähran fäckta 
Eller om gullet det röda, 
Eller vill tu rijda en dust medh mig 
Om bägges våra Fästermöijar. 

32 Intet vill iag om ähran fäckta, 
Eller om gullet thet röda, 
Men nogh vill iag rijda en dust medh Eder 
Om vår Kiära Fästermöija. 

33 Första taget the togo ihop 
The kiämpar the voro alla starka, 
Söndergick Herr Allegåtz svärdh 
Och hufvu föll neder till marken. 

34 Dett var dhe Iselandskiämpar sex 
The klädde sig utj skinn 
Sedan gingo dhe utj höga loft, 
För den gambla konungen in. 

35 Här är kommen en kiämpe till oss, 
En kiämpe, och så gran, 
Har slagit tin broder Herr Allegåth ihiähl 
Förvist så fåhr han skam. 

36 Dett var den gambla konungen 
Han reste sina grå håår, 
Kunnen ij den kiämpen öfvervinna 
Ij skohlen slita sabbel och mårdh. 

37 Det var dhe Iselandskiämpar sex 
The tänkte att vinna stoort prijs, 
Men somblige blefvo halte och lemmalöös, 
Af skadan blifver man vijs. 

38 Dett var dhe Iselandskämpar sex, 
The tänkte slijta sabbel och mård, 
Men i den ställe fingo dhe slita 
På det valmaret gråå. 

39 Han sloogh ihiähl leijon, han sloogh ihiähl biörn 
Han bröth nedh then stora slutsstång, 
Så togh han ut Jungfru Hermolijn 
Som länge hade suttit i tvång. 

40 Dett var Jungfru Hermolijn, 
Som länge hade lidit sorg och qvida, 
Men nu sofver hon så söteligh 
Alt vijdh Riddar Tinnes sijda. 

41 »Tacka vill iag 011e ville vargens dotter, 
»Som hade migh med Runnerne bundit; 
»Hade hon sådant icke giordt, 
»Then Jungfrun har iag aldrig vunnit. 
— Styrer vähl the Runor. 
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Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 
40:4 Tinnes tr. Hinnes 

B 
Skillingtryck från 1700-talets förra del (=DgFT 34:1; se Jonsson I, s. 615). 

11 Förr än j skola en Bärg-Konung ha, 
Förr [än] honom skal sig lycka, 
Förr skal jagh bryta min Gl[afw]en i tw, 
Bryta honom sönder i stycken, 

12 Och tå 011e Willawarjans Fru såg uth, 
Om Bärget så ther fick hon see 
sin skiönaste Dotter, 
Alt under gröna Linden at stanna, 

13 Thet är fast bättre i Bärget wara, 
At see uppå sin Bruda-skrud, 
Än stå in under then grönesta Lind 
och slå Uppå Gull-Harpan then ny, 

14 Thet är fast bättre i Bärget wara, 
At see sin Bruda-skrud til ända, 
Än stå in under then grönesta Lind, 
Ridder Tyne medh Runer inbinda, 

15 Thet war 011e Willawarjans Dotter 
Såg nu at Bärget skred, 
Efter träder Ridder Tyne 
Så båld hennes Kiortel för honom neg, 

16 Tå war tå 011e Willawarjans Fru, 
Tager en förgyllande Stohl 
Ther satte hon Ridder Tyne ther på 
öfwer Natten medan Hanen gohl, 

17 Och tå war 011e Willawarjans Fru, 
Hon war både wreder och wrång 
Men hwad skulle tu under grönaste Lind, 
Så litet lyder thet tig til tin gagn, 

18 Och tå war 011e Willawarjans Fru, 
Slår up the Rune-Böker fem 
Så löser hon Ridder Tyne ther uth, 
Hennes Dotter hafwer innebundit them, 

19 Tå war tå 011e Willawarjans Fru, 
Laas the Runer til ända 
Ty wil jagh eder för sanning säija, 
Min Dotter skal tigh aldrig öfwerwinna, 

20 Jag är wäl födder af Christlig Blod 
och tagen af Berget mitt, 
Jagh hafwer ock en Syster på Issland, 
Som heter Drottning Armalin, 

1 Rldder Tyne han boor uppå Hallans hög, 
Han förer sin Glafwen mot bröste 
Hwilken kommer honom til Häst eller Foot, 
Them rijder en Riddare så tyster, 
— Styre wäl the Runer. 

2 Tå war tå Ridder Tyne 
han skulle skiuta Hiortar [och] Hinder 
Ther fick han see 011e Willawarjans Dotter 
Alt under gröna Linden at stånda, 

3 Tå slår hon til Rune slag 
så wäl hennes Harpa månde klinga 
Then lilla gråå Giöök på then Lilljeqwist, 
Han breder tå uth sina Wingar, 

4 Thet andra slag hon på Gull-Harpan slog, 
S[å] wäl hennes Harpa månde klinga, 
Then lilla Nächtergal uppå Qwisten satt 
Wiste ey huru han skulle siunga 

5 Thet tredie slag hon på Gull-Harpan slog, 
[Så] wäl hennes Harpa månde klinga, 
Then lilla Fisk i Floden gick, 
Wiste ey hwart han skulle simma, 

6 Thet fierde slag hon på Gull-Harppan slog, 
[Så wäl] hennes Harppa månde klinga, 
The willande Diur u[ti] Lunden sprang 
Wiste ey hwart the skulle springa, 

7 Ther blomstrades Marck ther löfwades Qwi[st] 
Tå månde ther Runer wålla, 
Ridder Tyne medh [sin] Häst och Spårarna starck, 
Kunde ey undan Runer[na] komma, 

8 Och tå wår Ridder Tyne 
han stiger ned af sin Hä[st] 
Så gångar han sig under grönesta Lind, 
Satte sig 011e Willawarjans Dotter näst, 

9 Ridder Tyne 
j sitten migh intet så när, 
Nu kommer min Fader och min Fästeman, 
The slår oss bägg[e] ihiäl, 

10 Jagh hafwer en Fästeman i Bärget inne, 
Ha[n] spelar Gull-Tafwel så gierna, 
Min Fader han sancka[r] ihoop alla sina Hof-Män, 
Han spänner them a[lla] uthi Harnesk, 
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21 Aldrig får hon uthi Danssen gå, 
Uthan hon skal följa the Qwinnor 
Aldrig får hon på Gull-Harpan slåå, 
Uthan sielfwer Konungen är ther inne, 

22 Konungen hafwer en Broder Son 
Han stundar til Rijket at falla, 
Honom har han achtat then höfwiska Möö 
Then Roos och dygdiga Blomma, 

23 Hon gaf honom en Kläddning så ny 
Hälst uthaf Silcke thet fina, 
Alt hwad som på then Kläddningen war lagdt 
War innelagt medh ädeliga Stenar, 

24 Hon gaf honom ett fullgått Swerd 
Ther til en förgyllande Brand, 
Aldrig skal tu segla then Siö, 
[Uthan tu skatt hinna til Landz] 

25 Aldrig skatt tu segla then Siö 
Uthan tu skaft hinna til Landz, 
Aldrig något Banesåår skatt tu fåå 
Uthaf någon wreder Mans Hand, 

26 Thet war 011e Willawarjans Fru 
Hon skiäncker både Miöd och Wijn, 
Skynda tigh snart uthaf Bärget uth, 
För rätt nu kommer Herren min, 

27 Thet war nu Ridder Tyne 
han månde från Bärget skrijda 
Ther mötte honom then willande Warg, 
Han månde åth Bärget skrijda, 

28 God dag god dag Ridder Tyne 
Tin Häst kan wäl med tig gånga, 
Hwar hafwer tu want som längst 
Eller hwart ligger Wägen at fånga, 

29 Jagh hafwer achtat migh åth Wärnamo, 
At fästa migh en rosende Blomma, 
Men jagh hafwer Lust at fresta mitt goda Swerd, 
Både til skada och fromma, 

30 Rijd fort rijd fort Ridder Tyne för mig, 
Skatt tu Freden få niuta 
Tu möter the Kiämpar på Issland, 
The skal tin Glafwen sönderbryta, 

31 Så war tå Ridder Tyne 
redh sig uppå Isslands Ägor, 
Ther mötte honom the siu Nordiska Kiämpar 
The woro både grymme och wrede, 

32 God dag god dag Ridder Tyne 
tin Häst kan wäl med tigh gånga, 
Hwar hafwer tu want som längst 
eller hwart ligger Wägen til fånga, 

33 Jagh hafwer mig achtat åth Issland 
fästa migh en rosende Blomma, 

Jag hafwer Lust at frästa mitt goda Swärd 
Både til skada och fromma, 

34 Antingen hafwer tu Lust om ähran at fächta, 
Heller om Gullet thet röda, 
Eller hafwer tu lust at gå en dust medh migh 
Om bägges wåra Fästemöör, 

35 Intet hafwer jagh Lust om Ähran at fächta, 
Ey heller om Gullet thet röda, 
Jagh har Lust at gå en dust medh tigh 
Om thet skal wara tina eller mina, 

36 Then första dust the samman tog 
The Kiämpar the woro bägge grymma, 
Söndergick Allgotz goda Swerd, 
Och Skiöltet falt på Marcken neder, 

37 Then andra dust the samman tog 
the Kiämpar the woro bägge, 
Så gramma sönder gick Allgotz goda Swärd 
Och Hufwudet fött på Marcken then gröna, 

38 Thet war the mordiska [---
---] Hufwud-Skin, 
Så gånger the sig på Slåttet 
För gambla Konungen in, 

39 Hijt är kommen en Kiämpe 
så wreder och så wrång, 
Han slog ihiäl Allgott tin Broder 
Som ock therföre får han nu skam, 

40 Upreste gambla Konungen sig 
Alt medh sitt gambla gråå Håår, 
Kunnen j then Kiämpen öfwerwinna, 
Skal j slijta både Sabel och Måård, 

41 Tå war the Nordiske Kiämpar 
the tänckte at winna then Prijss, 
Tå blefwe the halta och Lemmelös 
Af Skadan så blifwer man wijs, 

42 Han slog ihiäl både Ulfwar och Biörn 
brött sönder stora Jernstång, 
Så tager han uth Drottning Armelin 
Som länge hade suttit i twång, 

43 Thet war Drottning Armelin 
hafwer wunnit öfwer all sin Nödh 
Hon hwijlar hwar Natt så gladelig 
Alt under Skarlaken rödh, 

44 Thet war Drottning Armelin 
Hon hafwer wunnit öfwer all sin Harm, 
Hon hwijlar hwar Natt så gladelig 
På Ridder Tynes Arm, 
— Styre wäl the Runer. 

Anmärkning 

Tr. delvis defekt, därav textförlust (ord och bokstäver 
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inom klammer ovan). Saknar egentlig radindelning 
men kommateringen har delvis sådan funktion. Radin-
delningen ovan osäker i str. 12 och 39. Omkvädet 
återgivet i str. 1, 2, 4-6, 8-10, 12-16, 18, 19, 21-28, 31, 
34-40, 42-44, markerat i övriga strofer. 
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Omkvädet: Styre str. 42 Styrer (så markerat i str. 3); 
Runer str. 1 Rune p. g. a. textförlust 

24:4 	textförlust, här utfyllt enligt 25:2 
38:4 gambla tr. gamala 
43:1 	war tr. hwad 

c 
Ca: Skillingtryck från 1700-talet (=DgFT 34:2; se Jonsson I, s. 615). Cb—e: Skillingtryck från 1700-talet, Ce från 
1799 (=DgFT 34:3-6). Cf: Skillingtryck 1841 (=DgFT 34:7). Cg: J. Henriksson, Plägseder och skrock bland 
Dalslands allmoge, 1889, s. 106-110. 

Ca 
1 Det war Riddaren Tynne, 

Sin Glafwen mot bröstet han kryster, 
Och anten han war til fot eller häst, 
War den Riddaren sedig och tyster. 
— Styrer wäl de Runor. 

2 Det war Riddar Tynne 
Han skulle skiuta hiortar och hinder, 
Då fick han se Ulle wille wargens dotter, 
Inunder de grönskande linder. 

3 Det war Riddar Tynne 
Sig hurtigt ur sadelen Swingar 
Och går så til Jungfrun under grönanlind 
Som af rosor band kransar och ringar, 

4 Ach härer I Riddare Tynne 
I sitten mig icke så nära, 
Ty kommer min far och fästeman 
Eder lifstråd de säkert afskära 

5 Jag hafwer en (åsteman i berget så grym, 
En Kung öfwer willewargar wida, 
Aldrig ges Kämpe i werlden så gill, 
Som wågar mot honom at strida. 

6 Och förrän i skall hafwa en berge-kung, 
Och honom skall ske sådan lycka, 
Förr mister jag lifwet och brynian tung, 
Och bryter min glafwen i stycken. 

7 Den modige Riddare Tynne, 
Satte sig på grönskande sängen, 
Alt medan hon slog ett runneslag, 
Strax blomstrades marken och ängen 

8 Det andra slag hon på Gullharpan slog 
Så liufligt månde det klinga, 
Den lilla Lärkan i gräset satt, 
Af glädje i luften sig swinga, 

9 Det tredie slag hon på Gullharpan slog 
Så liufligt månde det klinga, 

At lilla grå falken på qwisten stod 
Han bredde ut sina wingar, 

10 Det fierde slag hon på gullharpan slog, 
Så liufligt månde det klinga 
At wilda diuren i mark och i skog 
Ej wiste hwart de wille springa. 

11 Det femte slag hon på gullharpan slog, 
Så liufliga det månde klinga, 
At Fisken som lekte i närmaste flod 
Förglömde hwart han wille simma. 

12 Det war ulle wille wargens fru, 
Hon sig genom Bergsdörren titta 
Bättre woro för dig i berget nu 
På din brudskrud sömande sittia. 

13 Bättre det föllo din fästeman i lag, 
Du sydde din Brudskrud til ända, 
Än sitta under Lind och med runa slag 
Riddar Tynne förkiusa och binda. 

14 Det war Ulle wille wargens dotter 
Så makeligt åt berget hon skrider 
Och Riddaren klädd i skarlakan och skinn, 
Han följer den Jungfrun så blider. 

15 Det war Ulle wille wargens fru 
Den gyllene stolen framtager 
Och sätter derpå ridder Tynne 
In til dess hanen han galer. 

16 Det war Ulle wille wargens fru 
De fem runa böcker framtager 
Och löser så honom af runorna ut, 
Den dottren had' bundit så fager. 

17 Och hören i riddare Tynne 
Nu ären i från runorna friad; 
Men aldrig kan i få dotteren min 
Och rådeligt är icke här bia. 
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18 Jag hafwer en syster på Iseland, 
Så wänner och skön som en blomma, 
En Kämpe så modig som i wäl kan 
Genom swärdet henne bekomma. 

19 Aldrig får hon uti dansen gå, 
Utan henne följa siu qwinnor 
Och aldrig får hon på Bullharpan slå 
Om ej Kungen sielfwer är inne. 

20 Så gaf hon honom en häst så god, 
Samt sporrarna blanka och nya, 
Ej tarfwar i spörja Er wägen fram, 
Er häst wäl råkar til bya. 

21 Det war Ulle wille wargens fru 
Bandt swärdet wid riddarens sida. 
Och aldrig har Kämpe i werlden ännu 
Haft bättre när han welat strida. 

22 Sidst gaf hon honom ett gyllene skrin; 
Rid fort, rid fort Riddar Tynne 
Ty rätt nu så kommer kiär herren min, 
Han må Eder här icke finna. 

23 Det war Riddar Tynne 
Red sig under grönaste Linden 
Der mötte honom de Bergskungar twå, 
Så sakta åt berget de skrida 

24 Wäl mött, wäl mött Riddar Tynne 
Din häst kan wäl med dig gånga; 
Och hwart hafwer du stält resan din, 
Eller hwart ligga wägarna långa. 

25 Jag har mig ärnat til Iseland, 
Mig där at fästa en blomma; 
Men här wil jag fresta mit goda swärd, 
Mig anten til skada ell' fromma. 

26 Rid i frid, rid i frid Riddar Tynne, 
För mig skal du friden få niuta, 
Der komma wäl de Kämpar på Iseland, 
Som ha lust med dig glafwen at bryta, 

27 Det war Riddar Tynne, 
Red sig under Iselands lidar 
Där mötte honom Iselands Kämpar siu 
De böde honom hålla och bida. 

28 Säg lyster dig fäkta så mannelig 
Om äran eller Guldet det röda, 
Eller törss du rida en dust med mig, 
Om bägges wåra fästemöar. 

29 Å intet wil jag fäkta om äran med dig, 
Ej heller om Gullet det röda 
Men wäl törss jag kämpa så mannelig 
Om bägges wåra fästemöar, 

30 Den första dust de redo ihop 
De Kämparne woro så raska, 

Det flinthårda berget de tumlade på 
Det trampades sönder som aska, 

31 Det war Riddar Tynne 
Sin häst han wäl kunde swänga 
Och hwart ut han wände sitt goda swärd, 
Där delte han blodiga slängar. 

32 Det war Riddar Tynne 
Han war både wreder och starker, 
Han högg Nalkas systerssons hufwud af 
At det trillade långs ut åt marken, 

33 Hastigt kom bud för Konungen in. 
Här är nu en Kämpe så båller, 
Som slagit har tappraste Riddaren din 
Och Kämparna warma han håller. 

34 Det war Nalkas den gamle Kung, 
Han slet sig i skägget det hwita. 
Och hwem som kan fälla den kämpen så ung 
Guld, sabel och mård skal han slita. 

35 Det war Iselands Kämpar sex, 
De tänkte den äran at winna; 
Men somliga miste sitt unga lif 
Och somliga blefwo stenblinna. 

36 Det war Iselands Kämpar sex. 
Som önskade winna den lycka, 
Men somliga blef halta och lemmalösa, 
Och måste sen hoppa på Krycka 

37 De fäktade intil qwällen blå 
I tankar at winna den prisen 
Men slängar för gullet månde de få 
Af skadan blifwer man wiser. 

38 Det war Riddar Tynne 
Han rider til Konungen på borgen 
Och Konungen ute för honom står 
Med bäfwan och tusende sorger. 

39 Och hörer du Konung Nalka så god, 
Om dig lyster helbregda blifwa, 
Så förr än jag träder på marken med fot 
Skal du din dotter mig gifwa. 

40 Jag tager dig Riddare gierna til måg 
Och skänker dig halfwa mitt rike: 
Ty raskare Kämpe jag aldrig såg, 
Ej finnes i Werlden din like. 
— Styrer wäl de Runor. 

Anmärkning 

Str. 35 felaktigt numrerad 45. Omkvädena återgivna i 
str. 1, 7, 19, 25, 31, 37, 40, markerade i övriga strofer. 

	

8:1 	Gullharpan tr. Gullharpau 

	

29:2 	heller tr. eller 

	

35:4 	somliga tr. somlista 
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Cb-f 
Avvikelser från Ca i Cb-f 

Cc omfattar endast str. 1-6, 31-40 (två blad felar). 
Ulle wille wargens genomgående Ulle Willewargens f 

	

1:1 	Riddaren: Riddare e 
1:3 war saknas bcef 

	

2:1 	Riddar: Riddare e 
2:4 de saknas bcef 

	

3:1 	Riddar: Riddare e 
3:3 Jungfrun: Jungfru bce 

	

5:1 	lästeman: fästman d; så saknas (ev. textförlust) 
b 

	

5:2 	willewargar: willewarger b 

	

7:3 	hon: han b; runneslag: runeslag f 

	

7:4 	Strax: Straxt bef 

	

10:3 	i skog: skog b 

	

11:2 	liufliga: liufligt f; det månde: månde det e 
12:3 woro: wore bef 

	

12:4 	sömande: sömmande f; sittia: sitta bef 

	

13:1 	föllo: fölle f 

	

13:3 	runa: runna e 

	

13:4 	Riddar: Ridder e; binda: blända f 

	

14:2 	makeligt: makligt d 
14:4 Jungfrun: Junfru b 

	

15:3 	ridder: Riddar bdef 

	

16:4 	dottren: dottern bf; had': han' b, han ef 

	

17:1 	hören: hörer e 

	

17:3 	dotteren: dottern bf, dottren e 

	

17:4 	rådeligt: rådligt d; icke här: här icke bef 
18:2 wänner: wäner df; skön: så skön e 
19:4 Kungen: Kongen be 
20:2 sporrarna: sporarna b 

	

21:4 	han: han han f; welat: wellat b 

	

22:2 	Riddar: Riddare e 
23:3 honom: honom då d 
25:3 fresta: pröfwa f 
26:4 at saknas f; bryta: byta be 

	

27:2 	lidar: lider be 
27:3 Kämpar: Kämper b 
27:4 böde: böda b, bödo e 

	

28:3 	Eller: Ellers b 
28:4 bägges: bägge b 

	

29:2 	heller: eller bdef; Gullet: guldet f 

	

30:1 	redo: redan e 
30:4 Det: De e 

	

31:4 	blodiga: blodige b 

	

32:4 	långs: längs e 
33:1 Konungen: Kongen bce, Kungen f 

	

33:2 	båller: bålder f 
33:4 Kämparna: Kämparne e 
34:1 gamle: gamla b 

	

34:4 	sabel: såbel f 

	

35:1 	Iselands: Iseland c; Kämpar: Kämparna d 
35:2 at saknas e 

	

35:3 	somliga: somlige b 

	

35:4 	stenblinna: stenblinda bcef 
36:1 Kämpar: Kämparna d 

	

37:3 	gullet: guldet f 

	

40:4 	finnes: finnas bcf 

Anmärkning 

Cb: 
Omkvädet återgivet i str. 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 40, 
markerat i övriga strofer. Tr. har textförlust på föl-
jande ställen (de två sista bokstäverna i resp. rads 
sista ord utplånade): 5:3, 6:1, 6:3, 24:1, 32:3 (= hela 
ordet), 33:1 (d:o), 33:3, 34:1, 34:3, 35:1, 36:1, 36:3, 
39:4 (jfr även Avvikelser 5:1). 

	

19:3 	får tri få 
30:3 tumlade tr. tumlada 
39:3 marken med tr. mar textförlust 
Cc: 
Omkvädet återgivet i str. 1, 31, 37, 40, markerat i 
övriga strofer. 
2:4 grönskande tr. grönskander 

Cd: 
Omkvädet återgivet i str. 1, 7, 19, 25, 31, 37, 40, 
markerat i övriga strofer. Följande rader starkt de- 
fekta (tr. sönderrivet i översta delen): 1:1-3, 7:1, 
13:1-2, 19:1-3, 25:1-4, 37:1-2. 

	

7:2 	sängen textförlust 
31:1 Tynne textförlust 
31:2 swänga delvis textförlust 
Ce: 
Omkvädet återgivet i str. 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 19-25, 
27-33, 35, 36, 39, 40, markerat i övriga strofer. 

	

20:1 	häst tr. håst 
Cf: 
Omkvädet återgivet i str. 1, 6, 12, 19, 25, 31, 37, 40, 
markerat i övriga strofer. 

Cg 
1 Det var riddare Tyne. 	 var den riddaren sedig och tyster. 

Sin glafven mot bröstet han kryster. 	 - Styr väl de runor! 
Och antingen han till fot eller häst, 
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2 Det var riddare Tyne. 
Han skulle skjuta hjortar och hindar. 
Så fick han se, hvar 011e Wille Wargens dotter 
satt inunder grönskande linden. 

3 Det var riddare Tyne. 
Sig hastigt ur sadelen svingar 
och går så till jungfrun under grönaste lind, 
som af rosor band kransar och ringar. 

4 »Ack hören, i riddare Tyne! 
1 sitten mig icke så nära; 
ty kommer min fader och fästeman, 
eder lifstråd säkert afskäres.» 

5 »Jag hafver en fästeman i berget så grym, 
en kämpe öfver hela verlden vida. 
Och aldrig ges kämpe i verlden så gill, 
som vågar mot honom att strida.» 

6 — »Och förr än du skall hafva en bergakung, 
och honom skall ske sådan lycka, 
förr mister jag lifvet och brynjan tung 
och bryter min glafven i stycken.» 

7 Det var riddare Tyne. 
Han satte sig på grönskande ängen, 
allt medan hon slog ett runarslag; 
strax blomstrade marken och ängen. 

8 Det andra slaget, hon på gullharpan slog, 
så ljufveligt månde det klinga, 
att lilla lärkan, i gräset satt, 
af glädje i luften sig svingar. 

9 Det tredje slaget, hon på gullharpan slog, 
så ljufveligt månde det klinga, 
att lille grå falken, på kvisten stod, 
han bredde ut sina vingar. 

10 Det fjerde slaget, hon på gullharpan slog, 
så ljufveligt månde det klinga, 
att vilda djuren i mark och skog 
ej visste, hvart de ville springa. 

11 Det femte slaget, hon på gullharpan slog, 
så ljufveligt månde det klinga, 
att fisken, som lekte i närmaste flod, 
förglömde, hvart han ville simma. 

12 Det var 011e Wille Wargens fru. 
Sig ut genom bergadörren titta. 
»Bättre vore dig i berget nu 
vid din brureskrud sömmande sitta.» 

13 »Bättre det fölle din fästeman i lag, 
du sydde din brureskrud till ända, 
än sitta under lind och med runarslag 
riddare Tyne förtjusa och Hända.» 

14 Det var 011e Wille Wargens dotter. 
Så makligt åt berget hon skrider. 

Den riddaren, klädd i skarlakan och skinn, 
han följer den jungfrun så blider. 

15 Det var 011e Wille Wargens fru. 
Hon gyllene stolen framtager 
och sätter riddare Tyne derpå, 
allt intill dess hanen han galer. 

16 Det var 011e Wille Wargens fru, 
de fem runaböcker framtager 
och läser så honom af runorna ut, 
den dotteren har bundit så fager. 

17 »Nu ären i af runorna fri 
och frälste från allo kvida. 
Men aldrig kan i få dotteren min 
och rådeligt är icke bida.» 

18 »Jag hafver en syster på Iseland, 
så väner och skön som en blomma. 
En kämpe så modig som i nu väl kan 
henne med svärdet bekomma.» 

19 »Aldrig får hon i dansen gå, 
utan henne följer sju kvinnor, 
och aldrig får hon på gullharpan slå, 
om ej konungen sjelfver är inne.» 

20 Det var 011e Wille Wargens fru, 
band svärdet vid riddarens sida. 
»Och aldrig har kämpe i verlden ännu 
haft bättre, när han ville strida.» 

21 Så gaf hon honom en häst så god 
samt sporrar, blanka och nya. 
»I tör väl spörja er vägen fram, 
er häst väl råkar till bya.» 

22 Sist gaf hon honom ett gyllene skrind. 
»Rid fort, rid fort, riddare Tyne! 
Ty rättnu kommer kär herren min hem; 
han månde er icke här finna.» 

23 Det var riddare Tyne. 
Red sig under grönskande lindar. 
Der mötte de honom de bergakungar två, 
så sakta åt berget de rida. 

24 »Väl mött, väl mött, riddare Tyne! 
Din häst kan väl med dig gånga. 
Och hvart har du ställt resan din, 
eller hvar ligga vägarne långa?» 

25 »Jag hafver mig ärnat åt Iseland, 
mig der till att fästa en blomma; 
men här vill jag pröfva mitt goda svärd 
mig anting' till skada ell' fromma.» 

26 — »Rid i fred, rid i fred, riddare Tyne! 
För mig skall du friden få njuta. 
Det komma väl de kämpar på Iseland, 
som ha lust med dig glafverna bryta.» 
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27 Det var riddare Tyne. 
Red sig under Iselands lidar. 
Der mötte honom Iselands kämpar sju. 
De bödo honom hålla och bida. 

28 »Säg, lyster dig fäkta om äran med mig, 
eller om guldet det röda; 
eller törs du nu rida en dust med mig 
om bägges vår fästemöa?» 

29 — »Åh, ej vill jag fäkta om äran med dig, 
ej heller om guldet det röda; 
men väl tör jag kämpa så mannerlig 
om bägges vår fästemöa.» 

30 Den första dusten de redo ihop, 
de kämpar de voro så raska, 
det flinthårda berget de tumlade på, 
det trampades sönder som aska. 

31 Det var riddare Tyne. 
Sin häst han väl kunde svänga, 
och hvartåt han vände sitt goda svärd, 
der delte han blodiga slängar. 

32 Det var riddare Tyne. 
Han var både vreder och starker. 
Han högg systersons hufvud utaf, 
att det rullade längs utåt marken. 

33 Hastigt kom bud för konungen in, 
att »här är en kämpe så bålder, 
som slagit har tappraste riddaren din, 
och kämparne varma han håller.» 

34 Det var Niklaus, den gamle kung. 
Han slet sig i skägget det hvita. 
»Och hvem som kan fälla den kämpe så ung, 
guldsabel och mård skall han slita.» 

S MB 28 

35 Det var Iselands kämpar sex, 
som önskade vinna den lyckan. 
Men en del ble halta och lemmalös 
och måste se'n hoppa på krycka. 

36 Det var Iselands kämpar sex, 
de tänkte den äran att vinna; 
men somliga miste sitt unga lif 
och somliga blefvo stenblinda. 

37 De fäktade intill kvällen blå 
i tanke att vinna de priser; 
men slängar för guldet månde de få. 
Af skadan blifver man viser. 

38 Det var riddare Tyne. 
Han red sig till konungen på borgen, 
och konungen ute för honom står 
med bäfvan och tusende sorger. 

39 »Ack hör, du konung, och nalkas så god, 
om dig lyster att helbregda blifva. 
Och förr än jag träder på marken med fot, 
så skall du din dotter mig gifva.» 

40 — »Jag tager dig gerna, riddare, till måg 
och skänker dig halfva mitt rike; 
ty raskare kämpe jag aldrig såg 
— ej finns i verlden din like.» 
— Styr väl de runor! 

Titel: Riddare Tyne. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Texten ej genomgående radindelad. 
Omkvädet återgivet i str. 1, 2, 40, markerat i övriga 
strofer. 

D 
GA 7 [:I]. Mel. upptecknad av A. A. Afzelius i Västergötland 1811. Texten har troligen samma ursprung men kan 
ev. — delvis eller helt — återge värmländsk tradition (Jonsson I, s. 803). 
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r 	P 	 
Hvart det bör till fot eller 	höst, 
r 	 

•	 

10 

r 	r 
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1 Och det var Ridder Tynne, 
Han var en Riddare så tyster —
Hvart det bär till fot eller häst 
Han är en Riddare så tröster. 
— J fören väl de Runor! 

2 Och det var Ridder Tynne, 
Han skulle skjuta Hjortar och Hinder, 
Så fick han se Ulfva lilla, Dvergens dotter 
Under grönskande Linder. 
— J fören väl de Runor! 

3 Och det var Ulfva, lilla Dvergens dotter, 
Hon talade till sin Tärna: 
»Du skall efter min Gullharpa gå, 
»Riddar Tynne skall jag till mig vända. 
— J styren väl de Runor! 

4 Det första slag hon på Gullharpan slog, 
Så ljufligt det månde klinga, 
De vilda djur i mark och skog, 
De glömde hvart de ville springa. 

5 Det andra slag hon på Gullharpan slog, 
Så ljufligt det månde klinga, 
Den lilla grå Falk på qvisten satt 
Han bredde ut sina vingar. 

6 Det tredje slag hon på Gullharpan slog, 
Så ljufligt det månde klinga, 
Den lilla fisk i floden gick, 
Han glömde hvart han ville simma. 

7 Här blomstrade äng, här löfvades allt, 
Det månde de Runeslag vålla: 
Ridder Tynne sin häst med sporren högg; 
Han kunde honom mera ej hålla. 

8 Och det var Ridder Tynne, 
Han af sin häst sig svingar, 
Så går han till Ulfva, lilla Dvergens Dotter, 
Allt under grönskande Linde. 

9 »J sitten här min Jungfru skön! 
»En Ros öfver alla Liljor: 

»Eder ser aldrig en jordisk man, 
»Som ej lyster Eder att gilja. 

10 »Tigen still, tigen still, Ridder Tynne! 
»Med Edra älskogs värfver; 
»Jag har mig trolofvat en Bergakung: 
»En kung öfver alla Dvergar. 

11 »Min Fästeman sitter i berget inne 
»Och spelar gulltaffel så gerna: 
»Min Fader han ställer sina kämpar i ring 
»Och kläder dem uti jern. 

12 »Min Moder hon sitter i berget inne 
»Och lägger gull uti skrin; 
»Jag smög mig ut en liten stund, 
»Att slå på Gullharpan min. 

13 Och det var Ridder Tynne, 
Klappa henne på rosende kind: 
»Hvarför vill du mig ej bättre svara? 
»Hjertans allrakärestan min! 

14 »Jag kan väl Eder ej bättre svara, 
»Det månde jag sjelf ej vålla; 
»Jag har mig trolofvat en Bergakung, 
»Den lofven månde jag honom hålla. 

15 Och det var Thora, lilla Dvergens fru 
Hon ut genom Bergadörren såg; 
Då fick hon se, hvar Ridder Tynne 
Under gröna Linden han låg: 

16 Och det var Thora, lilla Dvergens fru, 
Hon var både torrer och vrång: 
»Hvad hafver Du i lunden att göra? 
»Så litet ligger deråt din gång. 

17 »Fast bättre vore dig i berget vara 
»Och lägga guld uti skrin, 
»Än att du sitter i Rosendelund 
»Och slår på Gullharpan din. 

18 »Och bättre voro dig i berget vara 
»Och sömma din Brudskrud till ända, 
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»Än sitta under Lind och med Runeslag 
»En Christen mans hjerta till dig vända. 

19 Och det var Ulfva, lilla Dvergens dotter, 
Hon går sig åt berget in; 
Och efter henne går Ridder Tynne, 
Klädd i skarlakan och skinn. 

20 Och det var Thora, lilla Dvergens fru, 
Hon satte fram rödan gullstol; 
Så satte hon Ridder Tynne i dvala, 
Intill dess att Hanen han gol. 

21 Och det var Thora, lilla Dvergens fru, 
Hon tager fram de Runeböcker fem; 
Så löser hon honom af Runorna ut, 
Hennes Dotter honom bundit i dem. 

22 »Och hören J, Ridder Tynne! 
»Nu ären J från Runorna friad, 
»Det vill jag eder i sanning säga: 
»Min Dotter skall aldrig Eder vinna. 

23 »Och jag var född af Christet folk 
»Och stulen i berget in; 
»Min Syster bor på Iseland 
»Och bär Gullkronan så fin. 

24 »Och der bär hon sin krona af guld 
»Och dertill sitt Drottninga-namn; 
»Hennes Dotter är henne stulen ifrån 
»Derom går så vida en sägn. 

25 »Hennes dotter är henne stulen ifrån 
»Och förder i Bernerland in, 
»Der sitter nu den höfviska mö, 
»Hon heter fröken Hermelin. 

26 »Och aldrig får hon uti dansen gå, 
»Utan henne följa sju qvinnor, 
»Och aldrig får hon Gullharpan slå, 
»Om Drottningen ej sjelf är derinne. 

27 »Den Konungen hafver en systerson, 
»Han stundar till riket att komma; 
»Den hafva de ämnat den höfviska mö, 
»Men henne till liten en fromma. 

28 »Och det vill jag göra af äran min, 
»Och utaf min goda vilja: 
»Dig vill jag gifva den höfviska mö 
»Och henne ifrån honom skilja. 

29 Så gaf hon honom en klädning ny 
Med guld och perlor besatt — 
Hvarenda söm i klädningen var 
Med ädla stenar belagd. 

30 Så gaf hon honom en häst så god 
Och dertill en sadel ny: 
»Och aldrig skall du vägen spörja; 
»Din häst väl hittar till by. 

31 Och det var Ulfva, lilla Dvergens Dotter, 
Hon ville honom vidare väl: 
Så gaf hon honom en glafven ny 
Och dertill så godt ett svärd. 

32 »Och aldrig skall Du strida en strid, 
»Der du ej skall seger vinna! 
»Och aldrig skall du segla en sjö, 
»Der du ej skall stranden hinna! 

33 Och det var Thora, lilla Dvergens fru, 
Hon, skänkte honom i ett glas vin. 
»Riden fort, riden fort, Ridder Tynne! — 
»Förr'n hemkommer Herren min. 

34 Och det var Ridder Tynne, 
Han rider under grönan lide, 
Der möter honom de Bergkungar två, 
Så sakta åt berget de skrida. 

35 »Väl mött! God dag, Ridder Tynne! —
»Din häst kan väl med dig gånga — 
»Hvart gäller nu resan din? 
»Medan du hafver vägen så lång. 

36 »Resa skall jag och gilja — 
»Fästa skall jag mig en blomma —
»Fresta skall jag mitt goda svärd, 
»Mig anten till skada eller fromma. 

37 »Rid i frid, rid i frid, Ridder Tynne! 
»För oss skall du friden få njuta; 
»De komma väl de kämpar, från Iseland, 
»Som lysta med dig glafven att bryta. 

38 Och det var Ridder Tynne, 
Han rider under grönan lide, 
Der mötte honom sju Berniska kämpar, 
De bådo honom hålla och bida. 

39 »Och antingen skola vi fäkta i dag 
»Om silfret och guldet det röda, 
»Eller skola vi fäkta i dag 
»Om bådas vår Fästemö? — 

40 Och det var Konungens systerson, 
Han var så hastig till mods: 
»Och silfver och guld det hafver jag nog, 
»Om Du mig vill derom tro. 

41 »Men har Du icke en Fästemö, 
»Som heter fröken Hermelin? 
»Om henne så skola vi fäkta i dag, 
»Om hon skall bli min eller din. 

42 Det första dust de redo ihop: 
De voro ett par kämpar så starka: 
Han högg till konungens systerson, 
Så att hufvudet föll uti mark. 

43 Tillbaka redo de kämpar sex 
Och klädde sig uti skinn 
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Så gånga de sig uti högan lofts sal, 
För gamla konungen in. 

44 Och det var gamla konungen, 
Han slet sina gråa hår: 
»J skolen hämna min systersons död; 
»Jag bjuder Eder Sabel och Mård! 

45 Tillbaka redo de kämpar sex 
De tänkte sig vinna den pris; 
Men de blefvo halta och lemmalösa; 
Af skadan blifver man vis. 

46 Och han slog vargar och björnar 
Allt för den höga lofts spång, 
Så tager han ut den höfviska mö, 
Som länge hade setat i tvång. 

47 Och nu har fröken Hermelin 
Sluppit all sin harm; 

Nu sofver hon sött så mången sömn 
På Ridder Tynnes arm. 

48 Nu har Ridder Tynne 
Sluppit all sorg och qvida; 
Nu sofver han sött så mången sömn 
Bredvid fröken Hermelins sida. 

49 Mest tackar han Ulfva, lilla Dvergens Dotter, 
Som honom med Runor hade bundit; 
Ty hade han inte i berget kommit, 
Den fröken hade han inte vunnit. 
— J styren väl de Runor! 

Titel: Riddaren Tynne. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 

E 
GA 7 [:1]. Troligen efter en pukslagare i Uppsala. Upptecknad av J. Chr. Fr. Haeffner 1814 (Jonsson 1, s. 426 
473-474, 803). 
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1 Och det var Ridder Tynne 
Han var en Riddare så tyster. 
Hvart det bär till fot eller häst, 
han är en Riddare så tröster: 
— J, fören väl de Runor. 

Melodianmärkning 

Arrangerad för två 3-stämmiga körer (tenor 1 och 11 
samt bas). Ovanför mel. står Deklameras efter poesien 
ej strängt efter takt 

T. 10 övre systemet: 	ri\ 
 

7  3 

F 
Stifts- och landsbibl. i Linköping, B 151:2 (J. H. Wallman, Topographica Smolandix), s. 219-220. Efter en 
gästgivare i Mörrums sn, Blekinge. Upptecknad av J. H. Wallman 1819. En renskrift gjord av Wallman 1833 finns 
i KB Vs 2:1, s. 641-643. 

1 Det var Riddare Tynne 
	

Han var så tyster och sedig 
Sin glafven mot bröstet han spände 	 — 1 styren väl de runor 
antingen han var till fot eller häst. 
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2 De var Riddare Tynne 
Han red sej åt grönskande linder 
Ute för honom bergsdotren hon sitter 
af roser band kransar och ringar 

3 Bergsfrun hon tittade ut genom dörren 
och ba'na gå in 
bättre vore dej i berget nu 
på din brudskrud att sömma och sticka 
än Riddar Tynne förkjusa och binda 

4 Och de va' 011e ville vargens dotter 
Så saktelig åt berget hon månde skrida 
Den Riddarn var klädd i skarlakan och skinn 
han följer den Jungfrun så blider 

5 /:Välkommen:/ Riddar Tynne 

Nej min doter kan ni ej få 

jag skall lösa er från Runorna fria 

6 Så gaf hon honom en häst så god 
och sadelen och tömmann nya 
en häst som visst trafvar sig vägen fram 
en häst som visst råkar till bya. 

7 Den Riddarn han red sej åt grönskande lida 
Der möter han de bergskonga två 
Han bad dem hålla och bida 

8 /:Väl möt:/ Riddar Tynne 
för oss skall du freden få njuta 
men der komma di kämpar under jseland 
Di lyster glafven med dig att bryta 

9 Nej här vill jag först pröfva mitt goda svärd 
Mig till skada eller fromma 

10 Den Riddarn han red sej utåt de grönskande linder 
Der möter han de Bergskonga sju 
De fråga om han ville fäkta 
om äran och gullet det röda 

11 Ej vill jag fäkta med dej 
Om äran och gullet det röda 
men om bägge våra fästemödar 

12 Den första dust de redo ihop 
De kämpar di voro så raska 

Så flinthårda berget de kämpade på 
Det trampades neder till aska 

13 Och der kom bod för konungen in 
Det är en kämpe så bolder 
Den raskaste kämpe högg han hufvudet å 
De andra så värma han håller 

14 Och det var Riddar Tynne 
han red sig längre fram 
Och Nalkas ute för honom står 
med tusende bäfver och sörjer 

15 Och hörer du Nalkas du gamle kong 
Om du lyster helbrejda blifva 
för än jag tråder på marken med fot 
skall du din dotter mig gifva. 
— 1 styren väl de runor. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Strofindelningen ibland oklar. 
Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i str. 3, 6, 8. 
1:2-3 tillskrivna i efterhand över och vid 1:4 
1:4 före Han var står Han red överstruket 
3:3 före bättre står det var ball överstruket 
6:3 en häst som visst ändrat från en visst som 

10:3 fråga troligen ändrat från frågar 
11:3 före bägge står bäd överstruket; våra ändrat 

från dem 

	

14:4 	sörjer ms ev. sorger 

Renskriften: 

1:1, 2:1 Riddare: Riddar 

	

2:2 	linder: linde 

	

2:3 	bergsdotren: bergdottren 
4:3 Riddarn: Riddaren 

	

5:3 	doter: dotter 
6:2 tömmann: tömmana 

	

7:/ 	Riddarn: Riddaren 
7:2 bergskonga: bergkonga 

	

10:1 	Riddarn: Riddaren 

	

10:3 	fråga: frågar 

	

15:4 	mig: mej 
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G 
KB Vs 4, s. 125-131, 134. Ljunga sn, Småland. Nedskriven av kyrkvaktarhustrun i Ljunga (►Spögubbens hustru i 
Ljunga»), delvis på baksidan av blad tillhörigt tjänstedagbok för år 1821 förd av kommissionslantmätaren A. 0. 
Lagergr&I (d. 1829). Tillställd G. 0. HyMn-Cavallius under 1830-talets senare del eller 1840-talet. Tryckt som 
Steffen nr 7. 

1 dätt war Redare Finne 
han skolle skiutta jortar Hinna 
så fick han se ull will wärjens doter 
altt onder dän grönskande Lindden 
— styrren eder wäggen där onder 

2 Redare Finne 
han går onder grönskande Linden 
där setter ulle wille wärjens doter 
och roser binder kranssar och ringar 

3 hörrer ni Redare Finne 
ni sitter mig ickke så närra 
hem kommer min Fader och Fästeman 
eder lifstråd di så kortt afskärra 

4 dätt war Redare Finne 
han sätter sig i grönskande Sänggen 
altt mäddan hon slog ett Ronneslag 
straskt grönskad marken och änggen 

5 dätt andra slag hon på gullhärpan slog 
så jufliga måste dätt klingga 
att lela grå Falken på kwisten stod 
han breder utt sinna winggar 

6 dätt tredje slaggett hon på gullhärpan slog 
så jufliga måste dätt klingga 
lela lärkan j grässett satt 
af glädje hon i löften sig swinggar 

7 dätt närde slaggett hon på gulhärpan slog 
så jufliga månde dätt klingga 
at lela grå jur ut j märk och skog 
de weste jnte wad di welle springga 

8 Fämte slaggett hon på gulhärppan slog 
så jufliga måste dätt klingga 
Fesken som lekte j närmmaste flod 
förglömde wad han skolle simma 

9 dätt var ullwille wärjens Fru 
hon si jenom bärsdörren titta 
bättre worre du j bärjett nu 
på din Bruddeskrud sömma sitta 

10 dätt fölle wäll bättre din fästeman j lag 
du sydde din bruddeskrud till ända 
än sitta onder linden mäd Ronneslag 
at Riddare Tinne förkussa och binda 

11 dätt war ulle wille wärjens dotter 
så sakteligga hon ått bärggett skrider 

dän Reddaren som bar skarlagorne omkring 
han Földe dän jongFru så blider 

12 dätt war ulle wille wärjens Fru 
dän jyllende stollen framtager 
1 sätter er här Riddare Finne nu 
jntill däs hannen han galler 

13 dätt [war] Ulle-wille wärjens fru 
di 5 rönnebökker framtager 
så låssa hon honom ur Ronnerna utt 
som Junfru har bonnett så fager 

14 hörrer ni Redare Finne 
nu är ni från Ronnerna friad 
aldrig konde ni få doterren min 
jag rådder er här jcke bida 

15 män jag hafwer en syster på iseland 
så täk å så fager som en blomma 
en skämpe så moddi som i wäll kan 
hänne jenom swärdett bekomma 

16 män aldrig får hon utti danssen gå 
uttan hänne fyljer 7 kwinner 
och aldrig får hon gulhärpan slå 
uttan konnoggen skälfwer är jnne 

17 så gaf hon honom en häst så god 
mäd spårrana blank och nyja 
ni behöfwer äj spörja er wäggen fram 
er häst wäll råkka till Buja 

18 så war dätt ulle wille wärgens fru 
bantt swärddett wid riddaräns sida 
at jnggen skämpe j värden nu 
hatt bättre när han welle stridda 

19 sist gaf hon honom ett jyllende skrin 
rid fortt — rid forn Riddare Finne 
för rätnu så komma herrana jn 
de må eder här jikke finna 

20 dätt war Redare Finne 
han ridder onder grönskande lind 
där mötte honom de bärgskongga 2 
så sakteliga di åt bärggen Di skrida 

21 Wäll — wäll — mött Redare Finne 
din häst kan wäll mäd di gångga 
män wartt hafwer du stältt led din 
äller wartt ligga wäggana långga 
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22 jag hafwer mig ärnnatt åt Jseland 
mig där att fästa en blomma 
män här vell jag fresta mitt godda swärd 
mig antinggen till skaada äller fromma 

23 Rid fri — rid fri — riddare Finne 
för os skall du fridden få niutta 
där komma wäll de skämpa på Jseland 
som har lost mäd dig at klafwen bryta 

24 dätt war Riddare finne 
han rider på Jselans lidar 
där mötte han de Jselans skäppar 7 
de bedda honom hålla och bida 

25 säg lyster di fäkta så mandelig 
om ärran äller gullett dätt rödda 
äller di lyster ridda en dost mäd mig 
om bägges wårra Fästemöer 

26 mig lyster icke fäkta så mannelig 
om äran äller gullett dätt rödda 
män häller weil jag ridda en dost mäd dig 
om bägge wårra fästmöer 

27 dän första dosten di redde j hop 
de skämpana woro så raskska 
dätt flinthorda bärggett de tomlad på 
de trampad söndär som äskska 

28 dätt war riddare finne 
sin häst han wäll konde swängga 
så wortt ut han wände sitt goda swärd 
delad han blodiga swänggar 

29 dätt war riddare Finne 
han war både breder å stärker 
så hög han nalkens systerson hufwe af 
så dätt trilla långt bortt ått märken 

30 byd kom brått för konnonggen jn 
här är en skäppe så båller 
som slaggett har tapraste ridaren din 
och skäppana wärmma han håller 

31 [Dätt war Nalken dän gamle] kong 
han slett sig j skäg[gett dätt witta 
och wilken som] kan fälla dän skämppen [så ong 
gulsabel som mård dett skal] han slitta 

32 dätt war Jselans skäppar 6 
di tänkte at winna dän lökka 
män somliga blefwo lemmalös 
fingo sen hoppa på krökkor 

33 di fäktade jn till kwällen blå 
och tänkte där prisen at winna 
män somliga meste sett ongga lif 
och somligga blefwo stenblinda 

34 dätt war redder finne 
red-up till konnggen på bordien  

utte för honom konnongen stod 
mäd froktan och bäfwan och sorjen 

35 hörre du nalken du gamle kong 
om du lyste hälbrädia blifwa 
så för än jag trädder på märken mäd fott 
skal du din doter mig gifwa 

36 min dotter dän skollen ni gärnna få 
och hella mitt konnoggarike 
för raskare skäppe jag aldrig såg 
j wärden äj finnes eder like 
— styrren eder wäggen där onder 

Anmärkning 

Ms ej radindelat. Vid strofnumreringen har ett blads 
recto- och versosidor förväxlats, varför str. 9-12 har 
nr 13-16 och str. 13-16 nr 9-12. Omkvädet utskrivet 
endast i str. I. 

Delar av str. 31 (på s. 131) bortklippta, i stället 
avskrivna av Hyltim-Cavallius nederst på s. 134; här 
satta inom klammer. 

2:3 	setter ms sette; doter ms dote 
4:3 	slog ms slog slog; ett tillskrivet över raden 
5:3 på kwisten osäker läsning p. g. a. ändring 
5:4 	efter winggar står dätt tredje slaggen överstru- 

ket 
6:2 måste ms måst 
7:2 före månde står måste överstruket 
9:2 bärsdörren ms bärsdörre 
9:3 	bättre ms bätte 

10:1 	wäll bättre dubbelskrivet, struket andra gång- 
en; fästeman ms fasteman 

10:3 än ms nän 
11:3 	skarlagorne läsningen av de två sista stavel- 

serna osäker 
11:4 	blider ms ev. blide 
12:3 	sätter ms säller 
13:1 	dätt ms datt tillskrivet i marginalen 
13:2 före framtager står ett svårläsligt ord överstru-

ket 
18:1 dätt ms däll; wärgens ms wärgen 
18:2 	sida dubbelskrivet 
19:4 eder ms erder 
20:4 före Di står sig överstruket 
21:3 	led något osäker läsning 
24:3 före skäppar står de överstruket 
24:4 bedda ms ev. bedde 
25:1 före fäkta står at överstruket 
25:2 rödda ms rodda 
25:4 Fästemöer ms snarast Fästemöre 
26:1 	efter icke står icke at överstruket 
26:2 dätt ms datt 
26:3 	häller ms hällr 
27:2 skämpana ändrat från skäppana eller omvänt 
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28:2 först påbörjad han war bådde breder ock nu 33:2 tänkte ms tänktke 
överstruket 	 35:2 före lyste står lys överstruket 

31:1 	efter Nalken har Hylt&I-Cavallius frågetecken 36:1 	dotter ms dotte 
31:3 skämppen ms skamppen 

H 
KVHAA Wiede ks 303 [I]. Med all sannolikhet efter Carin Pehrsdotter, Locknevi sn, Småland (f. 1745 och intill 
60-årsåldern boende i Viby sn, Östergötland; Ling, s. 34-35; Jonsson I, s. 523-526). Upptecknad av L. Chr. 
Wiede 1818-1822. Ytterligare tre utskrifter finns: KVHAA Wiede hs, onumrerad vid nr 12, KVHAA Wiede Div.-
saml. II, opag., [A] även med separat textutskrift, [B] med text endast under mel. 

Allt under de grönskande 	lindar 

p 	1J 	 
I 
	

styren 
	

val de 
	

ru - nor 

J J 
10 

J  

  

1 

  

1  

  

     

      

Övriga utskrifter: 

hs är noterad i A-dur, begynnelseton: e', Div.-saml. 
[BJ i G-dur, begynnelseton: d i  (båda är nedan trans-
ponerade till B-dur). 
Upptakten: j Div.-saml. [AJ 

1 Och det war Riddare Tynne 
Han skulle skjuta hjortar och hinder 
Så fick han se 011e wille vargens dotter 
Allt under de grönskande linder 
— I styren wäl de runor. 

Melodianmärkning 

Wiedes kommentar: Sångerskan tog de tvenne sista T. 1: 
takterna i melodien dubbelt fortare än hvad uppteck-
ningen utvisar. Jfr utskriften i hs. 

Alla betonade textstavelser är understrukna i ms: 
Och / det  var Rid-dare / Tyn-ne etc. 	 T. 1-2: 
T. 7, n. 1: Möjligen c2; här återgiven enligt övriga 

utskrifter. 

	rrrPP1 Div.-saml. [B] 

det var hd -dare 

41irrlr 	 
det vor Rid — dare Tyn - ne, Hon 

hs 
T. 2, n. 4: bl  Div.-saml. [B] 
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T. 4, n. 1-2, textunderlägget: hinder hs, Div.-sam!. 	T. 8, n. 1-2, textunderlägget: linden hs, Div.-samt. [Al, 
[AJ, IB] 
	

IB] 

T. 8, n. 3: J Div.-saml. [B] 

T. 8-10:j J Å 1  iN (J) di) ,P diKil ot fl hs 

Div.-sam!. [Al, [B] 
fick han se 011e 	ville 

T. 5-6: 

.-- 	..... fick han se 011e 	ville 	vargens dotter Allt 

hs 

Textanmärkning 

Ytterligare två strofer är markerade men har endast 
omkvädet utskrivet. 

Utskrifterna i Div.-sam!.: 

Inga ytterligare strofer är markerade. 
Omkvädet: runor: runer 

1:1 	Och saknas i den separata textutskriften [Al 

1 
ULMA 42:9, s. 196. Alsters sn, Värmland. Nedskriven av löjtnant Ferdinand Fröding; genom Adolf Noreens 
förmedling lämnad till Värmländska landsmålsföreningen i Uppsala 1873. 

Och det vor Ulle — ville Vargens fru 

Y 	
 m y s  

J 
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C 7 
	

r 	J 	r 

rfl 	 
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3 Rid i fred, rid i fred I Riddare Tuner 
För mig skall du friden få ega; 
Men när som du kommer till Iseland ner 
Så helsa min syster den väna. 

1 Och det var Ulleville Vargens fru 
Band svärdet vid riddarens sida, 
Så ställde hon honom på vägen ut, 
På vägarna de vida. 

2 Och det var den modige Riddaren Turner 
Så hastigt i sadlen sig svingar 
Han ville Ulleville Vargens dotter se 
Allt under de grönskande lindar. 

Titel: Ulleville Vargens dotter och Riddaren Turner. 

J 
NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 6. Örkeneds sn, Skåne. Upptecknad av P. G. Wistrand 1881. 

1 Min resa jag ärnar till Iseland 
och der till att fästa en blomma 
Men här har jag ärnat att pröfva mitt svärd 
antingen till skada eller fromma. 
— Styrer väl de runor 

2 De fäktade till mörkaste natt 
och riddar Tynne han vandt den lycka 
att somliga miste sitt unga lif 
och somliga de hoppa på krycka. 

3 »Det första slag hon på gullharpan slog 
så ljufveliga månde det klinga 
att fisken uti den närmaste flod 
han visste icke hvart han ville simma.» 

4 Det andra slag hon på gullharpan slog 
så ljufveliga månde det klinga 
att lilla grålärkan uti grön skog 
hon visste icke hvart hon ville svinga 
— Styrer väl de runor 

Titel: Fragment af Riddar Tynnes visa. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Texten föregås av en streckad rad, som markerar fe-
lande strofer. 

Efter str. 2 står Under resan råkade han ut för 
sjöfrun, som sökte tjusa honom med sin harpas toner: 
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K 
NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 2. Örkeneds sn, Skåne. Utskrift av okänd hand. Insänd till Nord. 
museet av P. G. Wistrand 1881. 

1 Han sade: vill du fäkta om äran emot mig, 
Eller om guldet det röda, 
Eller du vill rida en dust emot mig 
Om konungens fagraste prinsessa. 
— Styrer väl de runor. 

2 Intet vill jag strida om äran emot dig, 
Ej heller om guldet det röda; 
Men gerna vill jag rida en dust emot dig 
Om konungens fagraste prinsessa. 

3 Den första gången de redo ihop, 
De kämparne voro så raska; 
Det hårda berget de tumlade om, 
Det stampades neder i aska. 

4 Den andra gången de redo ihop, 
De kämparne voro så raska, 

En miste sitt hufvud den andre sin arm, 
Den första var svårast att läka. 

5 Det gick nu strax till konungen bud, 
Här strider en kämpe så bålder, 
Han slaget har tappraste riddaren nu 
Och kämparne varma han håller. 

6 Tynne jag tager dig gerna emot 
Och skänker dig mitt halfva land och rike; 
Ty tapprare kämpe jag nånsin ej såg, 
På jorden fins icke din like. 
— Styrer väl de runor. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
5:3 före nu står här överstruket 

L 
ULMA 111:28, s. 2. Björketorps sn, Västergötland. Upptecknad av A. Stalin 1900. 

1 da fel ja fhig han pa gulharpan firog, 
sa /Liv-  likt monda dcet kliga, 
at feskan sam lekta t nermasta flod 
foglomda vart han vela stma. 

2 andra firgg han pa gulharpan firqg, 
sa juvlikt monda det kliga, 
at lila gra falkan i grcesat sat 
forglomda vat han vela flyga. 

[1 Det första slag han på gullharpan slog, 
så ljuvligt månde det klinga, 
att fisken som lekte i närmaste flod 
förglömde vart han ville simma. 

2 Andra slag han på gullharpan slog, 
så ljuvligt månde det klinga, 
att lilla grå falken i gräset satt 
förglömde vart han ville flyga.] 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Före str. 1 en streckad rad, sanno-
likt markerande felande strofer. 

1:2 över x i det står >a 

M 
Arill, Gubben Jakobs visor, 1921, s. 333-334. Efter fiskaren August Jakobsson, Otterön utanför Grebbestad, 
Tanums sn, Bohuslän (f. 1844 i trakten av Grebbestad). Upptecknad av David Arill 1919. 

1 Ja, det var riddare Tynne, 
han skulle skjuta hjortar och hinder. 
Då feck han se Ullerville, värgens dotter, 
inunner grönskande linden. 
— Styrer väl de runor.  

2 Dä förste slag, hon på gullharpan slog, 
så ljuvelit månde dä klenga, 
att fesken, sum lekte i närmaste flod, 
förglömde, var han skulle simma. 
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3 Dä andre slag, hon på gullharpan slog, 
så ljuvelit månde dä klenga, 
att vilda djur i mark å skog 
förglömde, var de skulle sprenga. 

4 Dä tredje slag, hon på gullharpan slog, 
så ljuvelit månde dä klenga, 
att lärkan, sum udi ängen sadd, 
av glädje i luften sig svengar. 

5-6 --- 

7 Det var Ullerville, värgenes fru, 
hon ut genom köksdörren titta. 
»Bättre vöro för dig uti berget nu 
på din brudeskrud sömma att sitta. 

8 Bättre var att följa din fästeman i lag 
å syde din brudeskrud till ända 
än setta under linn å mä runeslag 
riddare Tynne förtjusa och binda.» 

9 Det var Ullerville, värgenes dotter, 
sum makligt åt berget sig skrider. 
Å riddaren va klädd i skalagen å skinn, 
han följde den jungfrun så blider. 

10 Ja, det var Ullerville, värgenes fru, 
den förgyllene stolen framtager. 
Setter nu här på, riddare Tynne, 
intell dess hanen han galer!» 

11 Det var Ullerville, värgenes fru, 
de fem runeböcker framtager. 
Så löste hon honom från runorna ut, 
som doteren hade bundet, så fager. 

12 »Å hörer du, riddare Tynne, 
nu är du från runorna friad. 
Å aldri kan du få doteren min, 
så länge sum rådet här bia. 

13 Men ja haver en syster på Iselann, 
så fager å fin som en blomma. 
En modig riddare som du väl kan 
henne med svärdet bekomma. 

14 Aldri får hon i dansen gå, 
utan henne följer sju kvinnor, 
å aldri får hon på gullharpan slå, 
utan konungen själver ä inne.» 

15 Det var Ullerville, värgenes fru, 
band svärdet vid riddarens sida. 
»Aldri någon kämpe i världen nu 
haft bättre, när han skulle strida!» 

16 Så gav hon honom en häst så god 
samt sporrarna blanka och nya. 
»Behöves ej tarvas spurja väg, 
eders häst han råkar te bya.» 

17 Ja, dätt var riddare Tynne, 
red bort imed grönskande linden. 
Där möter honom de bergkungar två, 
de bad honom hålla å bia. 

18 »Rid i frid, rid i frid, riddare Tynne, 
Din häst skall väl med dig få gange. 
Varhelst haver du ställt resan din, 
eller hur legger vägane långe?» — 

19 »Jag haver mig ärnat åt Iselann, 
dit att fästa mig en blomma, 
men här vell jag fresta mett gode svärd, 
anti det är mig till skada elle fromma.» — 

20 »Rid i frid, rid i frid, riddare Tynne! 
För uss skall du friden få njuta. 
Dä kommer väl kämpar på Iselann, 
sum med dig !öster glaven att byta.» 

21 Ja, dätt var riddare Tynne, 
red sig bort imed Iselanns liar. 
Där möter honom de kämpar tolv. 
De bad honom hålla å bia. 

22 »Luster du att rida en dust med mig 
om äran å gullet det röda? 
Eller törs du rida en dust med mig 
om bägges vår fästemöa?» — 

23 »Å ja törs väl rida en dust mä dig 
om äran och gullet dä röda, 
å ja törs väl rida en dust mä dig 
om bägges vår fästemöa.» 

24 Den förste dusten, de redo ihop, 
de kämparna vöro så raske. 
Dä flinthale berget, de tomlade på, 
dä trampa de sunder i aska. 

25 Ja, det var riddare Tynne, 
sin häst han väl kunde svänga, 
å varhelst han ställde sett goda svärd, 
fördelde han blodiga slängar. 

26 Strax kom dä bud för konungen in: 
»Här ä en kämpe så båller. 
Slaget har tapprat hos riddaren din, 
å kämparna varma han håller.» 

27 Det var Nakle, gamle kung, 
han slet sig i skägget dä vita. 
»Vem som kan fälle den kämpen så ung, 
gullsabel å mård skall han slita!» 

28 Det var Iselanns kämpar sex, 
de tänkte att vinna den lycka. 
Sommeli ble halta å lemmalös; 
sedan måste de hoppa på kröcka. 
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Avvikelser från Na i Nb 

1:1 Thyne: Tyne 
1:2 	skjuta: skuta 
2:2 månde: måste 
2:4 	hvar: hvart 
3:2, 4:2 månde: måste 

Anmärkning 

Titel: Riddar Tyne. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

5:1 	Ullevilli: Ulleville 
5:3 	att saknas 

SMB 28 

29 Det var Iselanns kämpar sex, 
de tänkte att vinna de priser. 
Å sommeliga meste sett goda liv: 
efter skadan då bliver man viser. 

30 Ja, det var riddare Tynne, 
han red sig till konungen på borgen. 
Å konungen ute för honom månd stå 
med bävan å tusende sorger. 

31 »Hörer du, Nakle, gamle kung! 
Om du löster hälbräjdat bliva, 
förrän ja träder på marken mä fot, 
så ska du din doter mig giva.» — 

32 »Jag tager dig, riddare, gärna till måg 
å skänker dig halva mett rige, 
ty raskare kämpe jag aldrig såg. 

Ej finnes i världen din like!» 
— Styrer väl de runor. 

Titel: Riddare Tynne. 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 32. 
Tr. har följande ordförklaringar inom parentes i tex-

ten: 

	

1:3 
	

värgens: dvärgens 

	

7:3 
	

vöro: vore 

	

17:4 
	

bia: vänta 
18:2 gange: gånga 
24:2 vöro: voro 

	

24:3 
	

flinthale: -hårda 
26:3 efter tapprat står frågetecken 

N 
Efter Bernhard Olsson, Varekilsnäs, Stala sn, Bohuslän (f. 1850 i Stala, d. 1924). Upptecknad av Olaus Olsson 
1924. Na: DAG VFF 1319 nr 86. Nb: DAG IFGH 889, s. 12b. 

Na 
1 Det var väl riddar Thyne 

han skulle skjuta hjortar och hindar 
då fick han se hvar sköna jungfrun satt 
allt under de grönskande lindar 
— Styr väl i runo. 

2 Första slaget hon på guldharpan slog 
ljufligt månde det klinga 
alla vilddjuren i närmaste skog 
de visste ej hvar de skulle springa 

3 Andra slaget hon på guldharpan slog 
ljufligt månde det klinga 
och lilla grå lärkan i gräset låg 
af glädje hon breder sina vingar 

4 Tredje slaget hon på guldharpan slog 
ljufligt månde det klinga 

och alla små fiskar i närmaste flod 
de visste ej hvar de skulle simma 

5 Ut kommer Ullevilli bergens fru 
hon ut genom bergdörren tittar 
bättre vore att i berget du satt 
på din brudskrud du sömma och sticka 
— Styr väl i runo. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
3:4 hon ändrat från han 
4:3 närmaste ms narmaste 

Nb 
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Då fick hon se, var sköna jungfrun satt 
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allt under de 	grönskande 	lindar. 
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0 
DAG IFGH 889, s. 13-14. Efter en Simon Ståhlberg, sannolikt från Bohuslän. Upptecknad av Otto Carl&l. 
Inlämnad till IFGH 1927. 

3 

d 	d 

Det var väl 	riddar 	Tyne, 

   

N 	 

   

1 

  

IP 

      

11 

       

        

han 	skulle 	skjuta 
	

hjortar och 
	

hindar. 

II 

Melodianmärkning 
	

Textanmärkning 

T. 13, n. 1-2: dn 

	 Texten (5 strofer) hämtad från Nb ovan. 

P 
IF 110, h. 6, s. 88a. Avskrift, gjord av A. P. Svensson, ur ett handskrivet vishäfte från Helsingfors. 

1 Det första runslag hon på gullharpan slog 
så ljufliga månde det klinga, 
att lilla grå djur uti skog ock mark, 
de visste ej hvart de skulle springa 
— styrer väl de runor 

2 Den tappre Herr Tynne 
sig hurtigt ur sadelen svingar 
han sätter sig i grönskand lund 
allt medan hon slog ett runoslag 
— styrer väl de runor 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr; stroferna ej radindelade. Omkvädet 
utskrivet i båda stroferna. 

1:1 	gullharpan ms gullharhan 
2:2 	ur ändrat, sannolikt från i 
2:3 	lund ändrat, ev. från äng 
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29 

HERR OLOF OCH ÄLVORNA 
TSB A 63 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 1-3. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686; Jonsson 1, s. 244-285). Upptecknad på 1670-talet. Tryckt som GA 94 [Al] och i 1500- och 1600-
talens visböcker II, s. 277-279. 

1 Herr Oloff rijder om Otte 
— drifwer dagg faller rihm — 
Liuse dagen honom tychte 
— Herr Olof kommer hem När skogen giörs 

löffwegröen 

2 Herr Oloff rijder för Bergie. 
Finner en dantz medh Elfwer: 

3 Där dantzer Elff och ElfweMågh. 
Elfwe kongens dotter medh vthslagit håår. 

4 Elfwe kongens dotter rächte hand från sig 
Kom hijt Herr Olof trådh dantz medh Migh 

5 Jntet träder Iagh dantz medh tigh. 
Min Fästemö haar thet förbudit Migh 

6 Jntet Iagh will eij heller Iagh må 
J morgon skall mit Brollop stå 

7 Will tu intet tråda dantzen medh Migh 
En Olycke skall Jagh ställe på tigh. 

8 Herr Oloff snodde sin häst omkring 
Siukdom och Soth fölgde honom hem. 

9 Herr Oloff reedh i sin Moders gård 
Vthe hans Moder för honom ståer 

10 War wählkommen kier Sohnen min 
Hwij ästu så bleek i blomme kind? 

11 Min fåhle war snabb och Jagh war seen 
Jagh stötte migh moth en Eekegreen. 

12 Min kiere Syster bädda min sängh 
Min kiere Broder hälle hästen i Engh. 

13 Min kiere Moder borsta mitt håår 
Min kiere Fader giör Migh en båhr 

14 Min kiere Sohn du seij eij så 
J morgon skall ditt Brollop stå. 

15 Stånde nu när thet stånda will. 
— drifwer dagg faller rihm — 
Alldrig kommer Jagh til Fästemö min 
— Herr Olof kommer hem När skogen giörs 

löffwegröen 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, 6, 15 , markerade i str. 2 
och 5 (mellanomkvädet även i str. 3). 
Slutomkvädet: löffwegröen str. 6 löffgröen 
3:1 Elfwe ms Llfwe 

B 
KB Vs 2:3, s. 367. Efter båtsmanshustrun Kerstin Andersdotter, Tuna sn, Småland (f. 1732 i Tuna, d. 1812; 
Jonsson I, s. 327). Upptecknad av L. F. Rääf 1810. 

1 Herr Olof han rider åt borgare led 
där satt en skön jungfru och hvilade dervid 
— med dansen går än så väl uti lunden. 

2 Jungfrun hon räcker hvit hand ifrån sig 
lyster Herr Olof gå i dansen med mig 

3 Intet jag vill och intet jag får 
i morgon skall mit bröllop stå. 

4 Anten vill du i morgon dö 
eller vill du i 9 år lida stor nöd. 
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5 Heldre vill jag i morgon dö 
än jag vill i 9 år lida stor nöd. 

6 Herr Olof han rider på sin moders gård 
och ute för honom hans moder hon står. 

7 Kära min moder i bädda min säng med sparlakan 
blå 

i morgon skall mitt bröllop stå. 

8 Kära min moder i bädda min säng med sparlakan 
röd 

i morgon skall Herr Olof dö. 

9 Kära du Olof du tala intet så 
ty mången är sjuker blir frisker ändå 

10 Om morgonen när dager var då 
unga bruden rider på sin svärmoders gård. 

11 guds fred och god dag kära svärmoder min. 
hvar är Herr Olof aldrakärasten min. 

12 /:Med hök och med hund:/ 
Herr Olof han åkte åt rosande lund. 

13 Älskar han mera de hjortar och hind 
än han älskar aldrakärasten sin. 

14 älskar han mera de hjortar och hara 
än han älskar den hedliga brudeskara. 

15 Sanningen för er jag ej dölja tör 
Herr Olof han ligger i Stenstufvan död 

16 Om morgonen innan dager var ljus 
3 lik var det i Herr Olofs hus. 

17 det första var Herr Olof det andra hans fästemö 
det 3dje var hans moder af sorgen blef död. 
— med dansen går än så väl uti lunden. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. I. 

	

1:2 	hvilade ms hvila med de tillskrivet över raden 
2:1 före hvit står ut överstruket 

	

5:2 	jag vill tillskrivet över raden 

	

6:2 	och tillskrivet i marginalen före ute; hon till- 
skrivet över raden 

	

9:1 	över intet står ej 

	

14:1 	de tillskrivet över raden 
17:1 Herr Olof ändrat från hans mode 
17:2 blef ändrat från var 

c 
KB Vs 2:1, s. 617. Efter mamsell Beata Memsen, Kisa sn, Östergötland (f. 1742 i Oppeby sn, Östergötland, d. 
1831 i Kisa; Jonsson 1, s. 325-326). Upptecknad av L. F. Rääf 1810. Tryckt som SF 148 B. 

1 Herr Olof rider om otte tid 
— drifver dagg faller regn — 
Han vill hämta sina brudmän till sig 
— jag lofvar eder tro min 

2 Herr Olof han rider både frusen och blek 
så fick han se en elfvelek 

3 Elfven hon räckte snöhvit hand från sig 
och lyster Herr Olof trå dansen med mig 

4 och intet lyster mig tråda dansen med dig 
ty jag skall hämta mina brudmän till mig 

5 och lyster dig intet trå dansen med mig 
sorger och sjukdom skall följa med dig 

6 Herr Oloff han kastar sin häst omkring 
och sjuker månde han rida hem 

7 och när som han kom på sin moders gård 
ute för honom hans moder står 

8 välkommen hem Herr Olof till mig 
mjöd och vin har jag blandat åt dig 

9 ej lyster mig mjöd ej lyster mig vin 
men mig lyster mera åt sängen min 

10 jungfrun hon rider på sin svärmoders gård 
ute för henne hennes svärmoder står 

11 välkommen hit kära dotteren min 
åt dig har jag blandat både mjöd och vin 

12 ej lyster mig mjöd ej lyster mig vin 
men huru mår Herr Olof kär Herren min 

13 Herr Oloff han sitter i buren 
och matar de små djuren 

14 Jungfrun hon sprang up för loftets bro 
med silkesstrumpor och silfverspända skor 

15 hon knappar på dörren med fingrarne små 
stig up Herr Olof drag låsen ifrå 

16 Jungfrun hade fingrar både mjuka och små 
och sjelf drager hon den låsen ifrå 

17 och Jungfrun la' sitt hufvud till Herr Olofs bröst 
/:Herr Olof:/ hvi sofven i så tyst 

18 och Jungfrun hon tog sin silfverbodda knif 
och den stack hon uti sitt unga lif 

19 och när det var dager och dager var ljus 
så var där tre lik i Herr Olofs hus 
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20 det ena var Herr Olof det andra var hans mö 
— drifver dagg faller regn — 
det tredje var hans moder af sorgen var död 
— jag lofvar eder tro min 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. I. Interpunktionen 
antagligen i huvudsak införd av Arwidsson, här därför 
utelämnad. 

7:2 i radens början står Hans moder överstruket 
17:1 	och tillskrivet före Jungfrun sedan struket, an- 

tagligen av Arwidsson; la' ändrat från lade; till 
ändrat från intill som i sin tur står ovanför 
överstruket på 

18:2 	uti ändrat till i, sannolikt av Arwidsson 

D 
Efter torparänkan Maja Hansdotter, Slaka sn, Östergötland (f. 1756 i Tjällmo sn, Östergötland, d. 1828; Jonsson 
I, s. 384-386). Upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1810-1813. Da: KB Vs 2:3, s. 101-102. Utskrift från 
1811, sannolikt gjord av D. S. Wallman. Db: KB Vs 2:3, s. 11-12. Renskrift från 1811-1813 gjord av J. H. 
Wallman. Dc: GA 93. Konstruerad text närmast utgående från Da. Dd: Skillingtryck 1902 (= DgFT 47:1; se 
Jonsson I, s. 618). Baserad på Dc. 

Da 
1 Herr Oler han red sig ut om en otte 

å så kom han i en Elfvedans stim 
— Den Dansen geck så väl uti lunden 

2 Elfvefader räcker hvit [hand] ifrån seij 
kom kom Herran Oler tråd dansen med meij. 

3 Å inte jag vill å inte jag får 
I morjon skall mitt bröllop stå 

4 Å Elfvemoder räcker hvit hand ifrån seij 
kom kom Herran Oler tråd dansen med meij 

5 Å inte jag vill å inte jag får, 
i morjon skall mitt bröllopp stå. 

6 Å ElfveBroder räcker hvit hand ifrån seu 
kom kom Herran Oler tråd dansen med meij 

7 Å inte jag vill å inte jag får 
i morjon skall mitt bröllop stå 

8 Å ElfveSyster räcker hvit hand ifrån seij 
kom kom Herran Oler tråd dansen med meij 

9 Å inte jag vill å inte jag får, 
i morjon skall mitt bröllop stå. 

10 Å Bruden hon talte till Brusätan sin, 
Hvad gör Herran Oler med han inte kommer in 

11 Herran Oler han är uti Djurgården sin 
Han jager de djura han kommer väl in 

12 Å Bruden hon talte till Brudsätan sin 
Hvad månde betyda de klockorne gå 

13 Det är Sådaner Sed på denna vår ö 
Hvar fager ungersven ringer hem sin mö 

14 Å Sanningen jag för eder ej längre dölja må 
Herran Oler är död och ligger på bår 

15 Å andre dagen innan dager blef ljus 
Var det tre lik i Herr Olers gård. 

16 Den ena war Herr Oler den andre hans fästemö 
Den tredje var modern i Sorgen blef död 
— Den Dansen geck så väl uti lunden 

Titel: Visa om Herr Oler. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. I och 16, 
markerat i övriga strofer. 
Omkvädet: så saknas i str. 16 

2:1 	[hand] insatt enligt str. 4, 6, 8 
5:2 	i morjon står i slutet av 5:1 
9:2 	i morjon skall står i slutet av 9:1; morjon änd- 

rat från morgon 
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Db 
1 Herr Oler han red sig ut om en otte 

å så kom han i Elfvedans-stimm. 
— Den dansen går väl, så väl uti lunden 

2 Å Elfve-Far räcker hvit hand ifrån sej 
»kom kom Herran Oler träd dansen med mej» 

3 »Å inte jag vill å inte jag får, 
I morjon skall mitt bröllopp stå.» 

4 Å Elfve-Moder räcker hvit hand ifrån sej 
»kom kom Herran Oler träd dansen med mej» 

5 »Å inte jag vill å inte jag får 
I morjon skall mitt bröllopp stå.» 

6 Å Bruden hon talte till Brudsätan sin: 
»Hvad gör Herran Oler me' han inte kommer in?» 

7 »Herran Oler han är i Djurgården sin 
han jagar de djura, han kommer väl in.» 

8 Å Bruden hon talte till Brudsätan sin 
»Hvad gör Herran Oler me' han inte kommer in?» 

9 »Herran Oler han är i källaren sin 
Han skänker små Svenna både mjöd och vin.»  

10 Å Bruden hon talte till Brudsätan så 
»Hvad månde betyda att klockorna gå?» 

11 »Det är sådaner sed på denna vår Ö 
Hvar fager Ungersven ringer hem sin mö.» 

12 Å Bruden hon talte till Brudsätan sin 
»Hvarför rinner så tårar på Småsvennas kinn.» 

13 »De hafver gått mot vädret så vred, 
Derför rinner deras ögon så strid.» 

14 »Å sanningen jag för eder ej längre dölja må 
Herran Oler är döder och lagder på bår. » 

15 Den andra dagen innan dager vardt ljus 
Så va' det tre lik i Herran Olers hus. 

16 Det ena var Herr Oler, det andra hans fästemö 
Det tredje var Modren i sörjen blef död. 
— Den dansen går väl, så väl uti lunden 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: lunden str. 3, 7, 12-16 lundan. 

Dc 
1 Herr Olof han red sig ut om en otta, 

Och så kom han i en Elfvedans-stim: 
— Den dansen går väl, 

så väl uti lunden. 

2 Elfvefader räcker hvit hand ifrån sig: 
»Kom, kom Herren Olof, tråd dansen med mig!» 

3 Och inte jag vill, och inte jag må; 
I morgon skall mitt bröllop stå. 

4 Och Elfvemoder räcker hvit hand ifrån sig: 
»Kom, kom Herren Olof, tråd dansen med mig!» 

5 Och inte jag vill, och inte jag får; 
I morgon skall mitt bröllop stå. 

6 Och Elfvesyster räcker hvit hand ifrån sig: 
»Kom, kom Herren Olof, tråd dansen med mig!» 

7 Och inte jag vill och inte jag må; 
I morgon skall mitt bröllop stå. 

8 Och bruden hon talte med brudsätan så: 
»Hvad månde betyda att klockorna gå?» 

9 Det är sådan sed på denna vår ö; 
Hvar ungersven ringer hem sin mö. 

10 Och sanning för Er jag ej dölja må: 
Herr Olof är död, och ligger på bår. 

11 Och andra dagen, innan dager blef ljus, 
Så var det tre lik i Herr Olofs hus. 

12 Det var Herr Olof, hans fästemö, 
Ock så hans Moder, i sorgen blef död. 
— Den dansen går väl, 

så väl uti lunden. 

Titel: Herr Olof i Elfvornas dans. 

Anmärkning 

Ur Afzelius' ingress: Följande Romanz sjunges i Up-
land och Östergötland. 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 
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Dd 
Avvikelser från Dc i Dd 

	

1:2 	i en Elfvedans-stim: in i elfwedansstim 

	

4.-/ 	Elfvemoder: elfmoder 
4:2 med: me 

	

11:1 	dager: dagen 

Anmärkning 

Titel: Herr Olof i elfwornas dans. Tr. saknar strofer. 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 12. 

E 
KB Vs 2:3, s. 85-86 (text), KB Vs 126:4, s. 47 (mel.). Efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, 
Östergötland (f. 1772 i Nykils sn, Östergötland, d. 1818 i Slaka). Hon hade lärt visan av sin mor Kerstin 
Lagesdotter (f. 1728 i Kalmar län, d. 1801 i Skeda sn, Östergötland; Jonsson I, s. 386-391). Upptecknad 1812 av 
J. H. och/eller D. S. Wallman (text) och hösten 1813 eller år 1814 av C. P. Grevilli (mel.). Tryckt som GA 94. 

J J  JJJ 	 J J J 
4 

r1 

 

     

der 
	

Står en Elf = qvinna 
	och 
	

hvilar der 	vid; 

12 
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J 	J J 
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J J  1 

          

       

.• 

  

              

_ med dansen går 

 

dn, så val 

 

uti 

  

lunden. 

 

1 Herr Olof han red sej till Borgere-led 
Å der står en Elf-quinna å hvilar derved 
— Med' dansen går än, så väl uti lunden. 

2 »Å hörer du Herr Olof hvad jag säger dej 
vill du nu träda dansen med mej.» 

3 »Å inte vill jag träda dansen med dej 
I morgon skall jag brudgumme vara. » 

4 »Änter vill du i sju år lida nöd 
heller också i morgon vara död.» 

5 Herr Olof han kaster sin gångare omkring 
Sjukdomar och plågor de följa honom hem. 

6 Herr Olof han red sej till sin Moders gård 
Å ute för honom hans Moder står. 

7 »Kära min Moder ni bädda nu min säng 
Å kära min Moder hjelp mej i den.» 

8 Herr Olof han la' sig i sängen ned 
Så hasteligen gaf han upp andan derved. 

9 Å Bruden hon väntade i dagerna två 
Å inte feck hon se sin käraste ändå. 

10 Å Bruden hon väntade i dagerna fem 
Inte feck hon se sin käraste än. 

11 Å Bruden hon sadlar sin gångare grå 
Så rider hon sig till Herr Olofs gård. 

12 När som hon kom till Herr Olofs gård 
ute för henne hennes Svärmoder står. 

13 Go'da go'da kära Svärmoder min 
Hur står det till med Herr Olof min. 

14 Jag har inte sett Herr Olof sen i går 
Han är åt skogen å skjuter hjorter och harar. 

15 Aktar han mera på hjorter och harar 
än som han aktar på hela brudskaran. 

16 Å aktar han mera på hjorter och hinder 
än som han aktar aldrakärasten sin. 

17 Å Bruden hon viker på sparlakan röd 
Så feck hon se, hvar Herr Olof låg död. 

18 Å bruden hon viker på Sparlakan hvitt 
Så får hon se, hvar Herr Olof låg lik. 
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19 Å när der var dager, och dager var ljus 
Så var der tre lik i Herr Olofs hus. 

20 Den förste var Herr Olof, den andra hans fästemö 
Den tredje var hans Moder i sorjen blef död. 
— Med' dansen går än, så väl uti lunden. 

Melodianmärkning 

T. 5: Textunderlägget delvis otydligt p. g. a. en bläck-
plump; här kompletterat enligt textuppteckningen. 

SMB 29 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 20, 
markerat i övriga strofer. 
17:1 på ändrat från upp 

F 
KB Vs 2:3, s. 365-366. Nedskriven vid 1810-talets början i Tuna sn, Småland av fröken Hedda Hammarskjöld 
(1779-1860), möjligen efter egen tradition (Jonsson I, s. 352-353). 

1 Her Oler han red sig åt Borgareled, 
där satt en kärng och luta därved. 
— men dansen går än så väl uti Lunden. 

2 Kärngen hon räckte snöhvit hand ifrån sig, 
och lyster Herr Oler trå dansen med mig; 

3 Och intet jag kan, och intet jag får 
i morgon skall mit bröllop stå, 

4 Antingen vill du i morgon dö, 
eller vill du i nio år lida stor nöd; 

5 Helldre vill jag i morgon dö 
än jag vill i nio år lida stor nöd 

6 Kära min Moder Ni bädden min säng med 
sparlakan blå 

i morgon skall mit bröllop stå; 

7 Kära min Moder Ni bädden min säng med 
sparrlakan röd 

i morgon skall Herr Oler dö; 

8 Kära herr Oler du säg intet så 
ty mången är sjuker blir frisker ändå; 

9 Och Hvad skall jag Er unga Brud svara 
när hon kommer i morgon med sin brudeskara; 

10 Med ök och med Hund, med ök och med Hund 
Herr Oler han rider i rosendelund 

11 Guds fred och God dag kära Moderen min 
hvar är Herr Oler kära Fästeman min 

12 /:Med ök och med Hund:/ 
Herr Oler han rider i rosendelund 

13 Och älskar han mera de Hjortar och Hind 
än han älskar aldrakäraste sin, 

14 Älskar han mera de Hjortar och Harer 
än han älskar hela den brudeskara 

15 Jag sanningen längre ej tiga tör 
Herr Oler han ligger i Stenstugan död 

16 När som hon in genom dörren steg 
där bleknade hennes kinder, där vek hennes mod 

17 Och innan vart dager och dager vart ljus 
så var det 3. lik i Herr Olers Hus 

18 Det ena var Herr Oler, det andra var hans mö 
Det tredje var hans Moder, af sorg blef hon död. 
— men dansen går än så väl uti Lunden. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr fr. o. m. str. 11. Omkvädet utskrivet 
i str. 1, markerat i övriga strofer. 

	

9:1 	Och tillskrivet över raden 

	

10:1 	det första och tillskrivet över raden 

G 
Möjligen Uppland. Mel. upptecknad på 1810-talet (den underlagda texten från Db ovan) (Jonsson I, s. 724, 814). 
Ga: GA 93. Gb: KB Vs 126a. Provharmonisering gjord av Peter Grönland. Tryckt i Grönland, Alte Schwed. 
Volksmelodien, 1818, s. 38. 
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Titel: Herr Olof i Elfvornas dans. 
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Anmärkning 

Under t. 1-4 står också, utan anpassning till me!., 
första versraden i str. 2: Elfvefader räcker hvit hand 
ifrån sig: 

H 
KB Vs 2:1, s. 583-584. Värmland eller Dalsland. Upptecknad av E. G. Geijer vid 1810-talets mitt (Jonsson 1, s. 
421-423). Tryckt som SF 148 A. 

1 Herr 011e rider ut om ottemål, 
- Fallande dagg och drifvande stimm! -
Så kommer han uti det berget blå. 
- Uti afton kommer Herr 011e igen. 

2 Och när som han kommer till berget det blå, 
Elffrus dotter för honom månd stå. 

3 Elffrus dotter räcker honom snöhvitan hand; 
Lyster Herr 011e tråda dansen med mig? 

4 Slätt intet jag vill, ej heller jag må, 
1 morgon så skall mitt bröllopp stå. 

5 Elffrus dotter slog upp med sin hand: 
Sot och sjukdom skall följa dig fram! 

6 Elffrus dotter slog upp med sin käpp: 
Aldrig någon präst skall blifva din hjelp! 

7 Herr 011e han vänder sin häst omkring, 
Så rider han hastigt till kär moder sin. 

8 Herr 011e han går för sin moder in: 
Och hvi äst nu du så blek under kind? 

9 Jag må väl vara bleker under kind, 
Jag hafver nu varit i Elffrus lek. 

10 1 morgon kommer liten kjerstin med brudquinnor 
sju, 

Det första hon kommer, så spör hon efter mig. 

11 Det första hon kommer, så spör hon efter mig; 
Säg henne jag är i skogen och skjuter villvar. 

12 När som det blef dager och dagen blef ljus, 
Så kom liten Kjerstin med brudquinnor siu. 

13 Guds fred, god dag, kär svärmoder min, 
Och hvar är Herr 011e, kär fästeman min? 

14 Och frågar du efter 011e, kär fästeman din, 
Han är uti skogen och skjuter villvar. 

15 Och håller han mer utaf foglar och djur, 
Än han håller af sin unga brud? 

16 Liten Kjerstin hon går sig åt högan lofts sal, 
Silke och siden hon efter sig drar. 

17 Liten Kjerstin hon drager på sparlakan röd, 
Så fant hon Herr 011e, men då var han död. 

18 Liten Kjerstin utför trapporna går, 
Med röder gullkrona och utslagit hår 

19 Liten Kjerstin hon gångar både ut och in, 
Och allt så blef hon så bleker under kind. 

20 Och innan det blef dager och dagen vardt ljus, 
Så var det tre lik i Herr 011es hus. 

21 Det ena var Herr 011e, det andra var hans mö. 
- Fallande dagg och drifvande stimm! 
Det tredje var hans moder, af sorg blef hon död. 
- Uti afton kommer Herr 011e igen. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. I. 
5:2 	följa dig fram svårläsligt, ms skadat 

17:2 	men då osäker läsning, delvis textförlust 

Afzelius, Swenska Folkets Sago-Häfder II, 1840, s. 141-142. Av Afzelius bearbetad text citerad i längre 
prosaframställning. Återgår möjligen på en uppteckning gjord av denne i Uppland (Jonsson 1, s. 510, 724). 

1 Elfbruden räcker snöhwitan hand ifrån sig: 
	

2 »Och intet så tråder jag dansen med dig; 
»Kom, kom, ungerswen, och tråd dansen med mig!» 

	I högan loft wäntar min brud uppå mig.» 
- Han kommer wäl igen, 

Medan skogen ståndar löfgrön. 
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3 »Och hörer du, käre sonen min, 
Hur' är du nu worden så blek om kind?» — 

4 »Och wäl må jag hafwa kind så blek; 
Jag ute har want i elfwornas lek.» 

5 »Och hwad skall jag swara, — du säg det för mig, —
När unga bruden din hon frågar efter dig?» 

6 »I swaren, jag är riden i rosendelund, 
Att jaga wilda djur med hök och med hund.» 

7 Och bruden hon wäntade i dagar wäl twå, 
Så red hon med brudskaran i brudgummens gård.  

8 Och der skänktes mjöd, och der skänktes win: 
»Och hwar är min brudgum, kär' sonen din?» — 

9 »Din brudgum han red sig i rosendelund, 
Han jagar wilda djur, med hök och med hund.» 
— Han kommer wäl igen, 

Medan skogen ståndar löfgrön. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet endast i str. 
6-9. Prosareferat som hänför sig till balladtypen som 
helhet står före str. I och efter str. 1, 2, 9. 

J 
KB Vs 3:3 nr 152 A. Östergötland. Upptecknad troligen av G. 0. HyMn-Cavallius ca 1836. Renskrift av George 
Stephens (Jonsson I, s. 532). Tryckt i DgF IV, s. 848. 

1 Riddar Olof han tog sin fåle och sin lilla hund, 
Så rider han sig i rosende lund. 
— Den dansen han går så lätt uti lunden! 

2 Och Riddar Olof han rider i rosende lund, 
Han visste inte annat än det var dager ljus. 

3 Och när som han kom uti rosende lund, 
Såg han elfva Skogs-jungfrur dansa i ring. 

4 Den ena hon talte till Riddar Olof så: — 
»Och lyster Riddar Olof i dansen med mig gå?» 

5 »Jag orkar intet dansa någon dans med dig, 
I morgon skall jag dansa med min unga brud.» 

6 »Och vill inte Riddar Olof tråda dansen med mig, 
Skall han lida sjukdom och svåran pest.» 

7 Han stod af sin gångare i rosende lund, 
Sju resor han med dem dansar på en stund. 

8 Och Riddar Olof han satt sig på sin gångare grå, 
Så rider han sig till sin kära moders gård. 

9 »Var nu välkommen, Riddar Olof, hem till min; 
Hvarföre äst du så blek på kind?» 

10 »Min fåle var snabber och jag var sen, 
Jag stötte mig illa på en appela-gren.» 

11 Liten Liva satt sig på sin gångare grå, 
Så rider hon sig till Riddar Olofs gård. 

12 Och in i brud-stugan liten Liva steg, 
Hon efter Riddar Olof med ögonen neg. 

13 Riddar Olofs lilla dräng de klädde på, 
Och läto honom in i brud-stugan gå. 

14 »Väl äst du Riddar Olof i ögonen lik, 
Men inte är du om dina händer så hvit.» 

15 Liten Liva hon talte till Riddarens moder så: —
»I lofven nu mig i sten-stugan gå.» 

16 Liten Liva hon uti sten-stugan går, 
Så fick hon se Riddar Olof lagder på bår. 

17 Hon klappar Riddar Olof på blekan kind, 
»Gud gifve du vore lefvande, visst skulle du blifva 

min.» 

18 Och innan det var dager, och innan det var ljus, 
Så var det tre lik i Riddar Olofs hus. 

19 Det ena var Riddar Olof, det andra var hans mö, 
Det tredje var hans moder, i sorgen blef hon död. 
— Den dansen han går så lätt uti lunden! 

Titel: Riddar Olof och Skogs-jungfrun. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. I, 2, 19, markerat i str. 3. 
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K 
KVHAA Wiede ks 62 (text; mel. onumrerad). Efter kyrkvaktarhustrun Brita Caisa Carlsdotter (»Hustru 
Boglina») i fattighuset, Ö. Stenby sn, Östergötland (f. 1796 i Sjögestads sn, Östergötland, d. 1852; Ling s. 41). 
Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 64 och MM 
Wiede nr 62. 

tyc. 
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1 Ungersven han far sig åt grönaste äng 
— Under lidan — 
Der möter honom en elfvedans 
— Sent om en aftons tid. 

2 Och vill du nu gå i elfdans med mig 
Så skall jag gifva dig det röda gullskrin. 

3 Och inte vill jag uti elfdans gå med dig 
Och inte vill jag hafva det röda gullskrin 

4 Ack huru skall jag kunna uti elfvedansen gå 
1 morgon så skall mitt bröllop bli åf. 

5 Ack, huru skall jag kunna uti elfdansen gå? 
1 mörjon så skall jag brudgumme stå. 

6 Ja vill inte du uti elfdansen gå 
Och aldrig så skall du brudgumme stå 

7 Och ungersven han svingar sin häst omkring 
En sjuker ungersven der rider han hem 

8 Och kära min syster du bädda min säng 
Och kära min broder, du släpp min häst i äng. 

9 Och kära min moder, 1 sitten mig näst! 
Och kära min fader, 1 hemten mig en prest! 

10 Och kära min broder, släpp min häst uti äng! 
Och sedan så hemten mig Liten Kerstin i qväll! 

11 Och Herrmans moder hon sade så: 
Hvad är det för en fru, som kommer på vår gård 
Med rödan gullkrona och utslaget hår 

12 Då är fälle det lilla Kerstin så snäll 
Och kära min Moder, 1 fägnen henne väl 

13 Ja fägna nu henne hvansken illa eller väl 
Och når Herrman får stå up och fägna henne sjelf. 

14 Och Herrmans moder hon sade så: 
De dö inte alla som suttorna få 

15 Liten Kerstin in genom dörren steg: 
Och Herrman mot henne med ögonen neg. 

16 Och Herman gaf henne det röda gullskrin, 
Som der var många lokator uti. 

17 Och Herrman gaf henne en gullkrona röd: 
Ja den skall du bära efter min död. 

18 Och Herrman gaf henne en klädning af gull, 
Ja, den skall du bära, när jag läggs i mull 

19 Och Herrmans moder hon sade så: 
Skänk något åt dina syskon små! 

20 Mina syskon de har båd' åker och äng, 
Men liten Kerstin skall bädda enkesäng. 

21 Liten Kerstin hon lade sin hand under kind 
— Under lidan — 
Den sötaste sömn han somnade in 
— Sent om en aftons tid. 

423 



SMB 29 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

T. 5-6: J J J 
	

etc. 

elfdons 	 om en 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
14:2 	efter suttorna står (o:sotorna) 
16:2 	efter lokator står (D:dukater) 

Övriga utskrifter: 

1:1 	Ungersven: Och ungersven  

	

2:1 	i: uti 

	

4:1 	huru: hur hs; elfvedansen: elfdansen hs 
4:2 morgon: mörjon hs 

	

5:1 	elfdansen: elfvedansen MM 
5:2 mörjon: morgon 

	

6:1 	elfdansen: elfvedansen 
10:2 hemten: hemta 

	

16:2 	var: voro hs 

	

20:1 	har: ha' 

	

21:1 	hon saknas 

	

21:2 	han: hon (3:han) hs 

L 
Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F lb:1, Svenska Folk Melodier nr 30 (mel. och underlagd textstrof), 
Djurklou, Ur Nerikes folkspråk och folklif, 1860, s. 94-95 (text). Efter mamsell Eva Helena Norberg, Gunnars-
torp, Norrbyås sn, Närke (f. 1788 i Säterbo sn, Södermanland). Upptecknad av N. G. Djurkou vid 1800-talets 
mitt. Två sannolikt sekundära utskrifter av texten finns i N. G. Djurklous Arkiv F 1 b:1, Antiqvariska 
anteckningar om Nerike, 2. Folkvisor, s. 20-24 [I] resp. Folkvisor. A. Äldre folkvisor, s. 91-92 [II]. 
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der möter 	han Skogsfrun i skinande 	kjol 

 

—för det han var 
	

trolofvad med 	Rosin 

1 Herr Olof rider sig öfver långan en skog, 
— Till den dag faller in — 
Der möter han Elffrun i skinande kjol. 
— För det han var trolofvad med Rosin. 

2 Och hörer du herr Olof hvad jag nu säger dig: 
Du stige utaf hästen, och tråd en dans med mig! 

3 »Och intet har jag tid tråda dansen med dig; 
»Jag väntar min unga brud efter mig.» 

4 Och hörer du herr Olof, hvad jag nu säger dig: 
Du lute dig af hästen och tal ett ord vid mig. 

5 Herr Olof lutar sig öfver sölfsmiddan knapp, 
En sölfboddan knif i hans hjerta hon stack. 

6 Och hörer du herr Olof, hvad jag nu säger dig: 
Din unga brud, hon väntar efter dig. 

7 Herr Olof han rider allt till sin faders gård, 
Fast bloden han rinner utur hans hjertesår. 
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8 Och när som han kommer hem till sin faders gård, 
Ute för honom hans käre fader står. 

9 Och käre min fader, du hjelpe mig af häst; 
Och käre min broder, du skalle mig en prest. 

10 Och kära min syster, du rede min säng; 
Och kära min moder, du hjelpe mig i den. 

11 Och när det blef dager, och dager blef ljus, 
Då var det tre lik i Herr Olofs hus. 

12 Det ena var hans käresta, det andra var han sjelf 
— Till den dag faller in — 
Det tredje var hans moder, blef döder utaf sorg, 
— För det han var trolofvad med Rosin. 

Titel: Herr Olof och Elffrun. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Taktartsbeteckning och regelmässig 
taktindelning saknas. 

Ur ingressen till en av textutskrifterna: melodien 
kunde efter meddelerskans muntliga föredrag ej blifva 
nog tydlig för att med säkerhet kunna återgifvas. 
System 1: Före n. 1 (e') står ett otydligt h (endast 

nothuvud). 

System 3, n. 8-9: .F=3 otydligt, skall möjligen vara 

SMB 29 

System 4: Strecket efter n. 4 (h') sannolikt tillskrivet 
senare. Efter n. 5 (a') står ett överstruket streck. 

Textanmärkning 

Omkvädena återgivna i str. 1 och 12. 
Ur Djurklous anm. till utskrift [1]: Slutligen må nämnas 
en redaktionsförändring, som jag vid visans uppteck-
ning ansett mig böra göra. Sångerskan föredrog första 
versen sålunda 

Herr Olof rider sig öfver långan en skog, etc 
Der möter det honom en skinande kjol etc 

hvarföre jag ändrade den sista raden på sätt här synes, 
emedan det syntes mig utom allt tvifvel att något fat-
tades till den skinande kjolen. 

Utskrifterna: 

Slutomkvädet: var saknas i fil, str. 12 
5:2 sölfboddan: sannolikt sölfbodder ändrat från 

sölfboddan fin 
7:1 	allt: hem 
9:2 en saknas fln 

11:2 Då: Så Ull 

M 
NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 3. Okänd proveniens. Uppskrift troligen från 1800-talets mitt. 

1 Herr Olof han rider båd' sent och långt 
Att bida uppå sitt Bröllops folk 

2 Då dansa Elfvor på grönan strand 
Elfkungens Dotter räcker'n' sin hand. 

3 Välkommen Herr Olof ej skynda din väg 
Stig in uti Salen och dansa Anglaise. 

4 Jag törs icke dansa ej dansa jag får 
1 morgon jag i Brudstolen går. 

5 Hör på Fader Olof kom dansa med mig 
Två gyldene Sporrar skänker jag dig 

6 En Skjorta af Siden så hvit och ren 
Min Moder blekern vid Månesken, 

7 Jag törs icke dansa, ej dansa ja får 
1 morgon jag i Brudstolen går. 

8 Hör på Fader Olof kom dansa med mig 
En hop av Dukater skänker jag dig. 

9 Och vill du min Olof ej dansa med mig 
Skall Pest och Smitta följa dig. 

10 Hon gar en ett slag uppå hans käft 
Det slaget glömmes ej så lätt. 

11 Hon lyfte den bleke upp på sin häst. 
»Rid hem nu till Fröken och hela den Slägt.» 

12 Och när han kom fram till husets Port 
Stod modren och darra som en Lort. 

13 »Och hör du min gosse du svarar på Stund, 
Hvi är du så bleker och blodig om Mund?» 

14 »Hvi skulle jag ej vara full af Blod 
Ty Elfkungens dotter på käften mig slog.» 

15 »Hör på nu beskedliga gossen min 
Hvad skall jag väl säga åt bruden din?» 

16 »Säg henne: jag är i Skogen en stund 
Att pröfva der min Häst och min Hund.» 

425 



SMB 29 

17 Om morgonen bitti' då dagen knapt var 
Då kommer Bruden med syskon och Far. 

18 De slogo i Punsch de slogo i Vin. 
»Hvad Olof dröjer det var ett Svin.» 

19 »Och Olof han red till Skogen en Stund 
Att pröfva der Sin Häst och sin Hund». 

20 Och Bruden lyfte på Filten röd' 
Och der låg Olof och han var död'. 

Titel: Elf Kungens Dotter. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
10:1 hans ms han 
20:2 död' ändrat från dö' 

N 
LUF 709, s. 1-2. Efter Charlotte Sandell f. Sjögren, Björkeryd, Fridlevstads sn. Blekinge (f. 1817 i Tuna sn, 
Småland). Upptecknad av Ruth Nelson 1909. 

1 Riddar Olof red sig ut vid midnatts tid 
till dess han kom uti elfvedans lid 
— Den dansen går väl, så väl under linden. 

2 Elfdrottningen räcker ut hand ifrån sig: 
»Kom, kom riddar Olof tråd dansen med mig!» 

3 »Inte jag vill, ej heller jag får 
I morgon så skall min hedersdag stå!» 

4 Bruden hon talte till brudsätan sin: 
»Hvad gör riddar Olof som inte kommer in?» 

5 »Riddar Olof är gången i vinkällarn sin, 
Och tappar ut vin och skänker det in!» 

6 Bruden hon talte till brudsätan sin: 
»Hvad gör riddar Olof som inte kommer in?» 

7 »Riddar Olof är gången i djurgården sin 
och skjuter de djuren och skänker dem in!» 

8 Bruden hon talte till brudsätan sin: 
»Hvarför fäller tärnorna tårar på kind?» 

9 »Ty de hafva vakat i nätterna tre 
Därföre så rinna deras ögon därvid!» 

10 Bruden hon talte till brudsätan sin: 
»Hvarför fäller småsvennern tårar på kind?» 

11 »Ty de hafva ridit mot vädret så vred 
därföre rinna deras ögon därvid!» 

12 Bruden hon talte till brudsätan så: 
»Hvarföre så månde de klockorna gå?» 

13 »Det är en sådan sed på denna här ö 
Att hvar och en riddare ringer in sin mö. 

14 Och in kom hans syster med klädningen hvit: 
»Riddar Olof är död och står i kammaren lik. 

15 Om morgon när blef dager och dager blef ljus 
då var där tre lik i riddar Olofs hus 

16 Det första riddar Olof det andra hans mö 
det tredje hans moder som af sorgen blef dö. 
— Den dansen går väl, så väl under linden. 

Titel: Riddar Olof. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. I ms har visan 7 strofer (första 
strofen=str. 1-3, andra strofen=str. 4-5, tredje stro-
fen=str. 6-7, fjärde strofen=str. 8-9, femte stro-
fen=str. 10-11, sjätte strofen=str. 12-13, sjunde stro-
fen=str. 14-16). Omkvädet utskrivet i slutet av dessa 
sammanförda strofer, dvs. i str. 3, 5, 7, 9, Il , 13 (dock 
ej i str. 16), saknas i övrigt. 
16:1 	riddar ms ridar 
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0 
IF 110, h. 4, s. 77-78. Ur handskrivet vishäfte från Mäntsälä, Nyland, enligt avskrivaren A. P. Svensson 
härrörande från 1850- eller 1860-talet. Texten dock sannolikt en bearbetning och utvidgning av Steffen nr 11 (en 
version av A ovan efter GAB 80:2; Jonsson I, s. 594-600). Tryckt i Brage, Årsskrift IV, 1910, s. 208-209 och som 
FSF V:1 nr 10. 

1 Herr Olof han rider sig i ottesång, 
— faller det rem drifver dag fram — 
honom tycktes det vara ljusande dag, 
— herr olof kommer när som skog göres grön 

2 Herr olof han rider sig för berget ned, 
der finner han dans för elfvor led. 

3 Der dansar elf ock tonter så, 
elfkungens dotter med utslaget hår 

4 Elfkungens dotter räcker ut sin hand, 
lyster herr olof träda dans ibland 

5 Ej trådar jag i dansen med dig, 
kär fästemön min har det förbudit mig 

6 intet så vill jag ej heller jag må, 
imorgon så skall mitt bröllop stå 

7 Om du ej vill tråda i dansen med mig, 
en olycka skall jag då ställa på dig 

8 Herr olof han vände sin häst rundtikring, 
sjukdomen den fölgde med honom hem 

9 Herr olof han red uti moder sins gård. 
ute för honom kär moderen står. 

10 var välkommen hem kär sonen min, 
hur är du hvit om rosenkind 

1 l Min fole var snabb ock jag var sen, 
jag stötte mitt hufvud mot ekegren 

12 ock kära min son du ej tale så, 
i morgon så skall du för presten stå 

13 Stånde det nu då det stånda vill, 
men aldrig jag kommer till fästemön min. 

14 kära min broder släpp hästen i äng, 
lägg stål uti sadel ej troll tager den 

15 kära min moder du krusa mitt hår, 
i morgon mitt bröllop med elfvorna står  

16 ock kära min fader du gör mig en bår, 
i morgon skall jag till elfkungen gå 

17 ock kära min syster du bädda min säng, 
ock stänk sedan vigvatten uti den 

18 Elfkungen han träder på gården in, 
var är riddar olof kär mågen min 

19 i ottesång ock vid bergafot, 
han lofte taga min dotter emot. 

20 fram kom presten i kappa röd, 
med klockeklang ock rökelse 

21 du svarta troll så ful ock fal, 
du skall neder till dödsens dal 

22 fram kom presten i kappa svart, 
du leda troll du vardt nu fast 

23 till helfvetet neder skall du gå, 
om jag så genom elden gånga må 

24 prästen så i korset tog, 
lyste herr olof med helga ord. 

25 Herr olof han ligger blek på bår, 
— faller det rem drifver dag fram — 
Ej elfvakung mer själen får, 
— herr olof kommer när som skog göres grön 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 25. 
Slutomkvädet: kommer str. 15 kommer hem 

	

7:2 	då ställa ms ställa då ställa 

	

11:1 	var ändrat från yard 
12:2 presten ändrat från bispen 

28-804521 SMB I 
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30 
JUNGFRURNAS GÄST 

TSB A 64 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 7-9. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson 1, s. 244-285). Tryckt som SF 147 A och i 1500- och 1600-
talens visböcker II, s. 281-282. 

1 Däth hafwer fuller warit dhet blifwer fuller ähn, 
däth blifwer medh werlden kan winna 
At sorgen hoon så mången twinger, 
bodhe Fruer och höfwiska qwinnor. 
— Här sofwer en Riddare så lijten. 

2 Min Fader gaff migh Sadel och häst 
och badh Migh åth Hoofwa rijda 
Min Moder gråter så bitterlig, 
och badh Migh hemma bliffwa. 

3 Jagh reedh migh åth wägen fram, 
Jagh trodde migh ingen skulle kienna 
Där kommo tre Jungfruer vhr kiällaren vth, 
medh Sölfkahr på hwijta händer. 

4 Dän ena hoon fattar min häst i Mihle 
och beder mig hålla och bijda. 
Dän andra klapper mig på min kind 
badh migh hwarken sörja eller qwijda 

5 Dän tridie begynte en wijsa at qwädja 
så fagert öfwer alla Qwinnor 
Den strijde Strömmen stadna der widh 
som förr war wahn til at rinna 

6 Så ledde dhe migh i Stufwan ihn 
lijka som Jagh want en Fruga 
Taket däth war medh Silke belagdt 
Rätt som däth want en Wallmoga 

7 Där inne fick Jagh både Öhl och Math 
Däth mästa Jagh wille tigga 
Dhe bäddade vp en Silckes säng 
som wij skulle båda i liggia 

8 Men rätt som Gudh den Nåden gaff 
at haanen flaxad sine Winger 
Dän leeda Gyger i Barnsängh lågh 
hennes hierta monde sönder springa. 

9 Hade icke Gudh den Nåden gifwit 
at haanen hade flaxat sine Winger 
Aldrig haar Jagh kommet vhr Berget blåå, 
Ifrån dhe Elfweqwinnor 
— Här sofwer en Riddare så lijten. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet efter str. 1 och 9. 
6:4 Wallmoga ms ev. Wallmoge 
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31 

ÄLVEFÄRD 
TSB A 65 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 23-24. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt i GA bd III, s. 170-171 och i 1500-
och 1600-talens visböcker II, s. 289-290. 

1 Jagh war Migh en fager Vnger Swen 
och skulle rijda til Hofwa. 
Rider Jagh vth om en affton stund, 
legger Migh i Rosenlund at soffwa. 
— Sedan Jagh henne först sågh. 

2 Jagh lade migh vnder en lind så gröen, 
Mine ögon fingo en dwahla. 
Der kommo twå Jungfruer gåendes fram 
dhe wille alt medh Migh tahla. 

3 Den ena klappar migh på min kind. 
Andra hwisker I mit öra, 
Statt vp fager Vnge Swen 
Om tigh lyster Elskogh pröffwa. 

4 Dhe ledde fram en Jungfru, 
hennes håår däth glimbde som Guld, 
Statt vp fager Vnger Swen, 
Om du äst frögdefull. 

5 Dän tridie begynte en Wijsa at siunga 
thet gjorde hoon af en godh willje 
der wedh stadnad' den stride Ström 
som föer war wahn at rinna. 

6 Stadnade då den stride Ström 
som föer war wahn at rinna 
Och hinden medh sine brune håår 
förgath hwart hoon skulle springa. 

7 Jagh stegh Migh af Jorden Vp, 
och stödde Migh widh mit swerd 
Dhe Elfwe qwinnor dantza ihn och vth, 
Alt hade dhe Elfwe ferd. 

8 Had' icke lyckan want Migh så godh 
att hanen slagit vth sine winger 
Så hade Jagh soffwit i Berget den Natt 
allt hoos dhe Elfwe qwinnor 
— Sedan Jagh henne först sågh. 

Anmärkning 

Varje strof utom str. 3 skriven tvåradig (rad 1 och 2 
resp. 3 och 4 bildar en rad); str. 3 saknar radindelning. 
Omkvädet utskrivet i str. 1 och 8. 

B 
KB Vs 126:3, s. 35-36. Efter en okänd kvinna som i Västergötland hört visan sjungas av majorskan Maria 
Elisabeth Planting-Gyllenbåga f. Stråle af Sjöared (f. 1737 i Undenäs sn, Västergötland, d. 1820). Upptecknad på 
1810-talet (Jonsson I, s. 416). Tryckt i GA bd III, s. 171-172. 

1 Dig vill jag gifva oxarna tolf 
Och alla, alla så hvita; 
Och fore du än all verlden omkring, 
Du funne dem aldrig så lika. 
— Men Linden fäller löf och löfvet faller utaf alla 

gröna skogar. 

2 Och Dig vill jag gifva den lilla fogel 
Som sitter uppå quiste, 
Och vore jag som du en fager ungersven 
Sådan gåfva visst aldrig jag misste 
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3 Och hade Guds nåd intet varit så stark 
Att Hanen hade klappat sina vingar, 
Wist hade jag i berget kommit. 
Med denna Hedniska quinna. 

4 Och hade Guds nåd intet varit så stor, 
Att Hanen hade börjat att gala, 
Wist hade jag då i Berget kommit. 
Med denna Hedniska Skara. 
— Men Linden fäller löf och löfvet faller utaf alla 

gröna skogar. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 4, 
markerat i övriga strofer. 

C 
Ringarumsbn, Östergötland. Upptecknad av gymnasisten P. H. Ringwall på 1840-talet (Ling, s. 29). Ca: KVHAA 
Wiede hs ±19. Cb: MM Wiede nr 229. 

Ca 

rr 	cc 	 
Så var jag nu en så 
Och när som 	kommer till 

wpp 	 

cccc 

fager unger sven 
Ro — sende — lund 

4 

r 	.1  PP 	 
Jag skulle mina drender ut — rida 
Der sätter jag mig neder till att 	hvilo 

tP 	 
- När linden fäller af löf Och löfven faller af allo 	gröna skogar. 

1 Så var jag nu en så fager Ungersven, 
Jag skulle mina ärender utrida 
Och när som jag kommer till Rosendelund 
Der sätter jag mig neder till att hvila 
— När linden fäller af löf, och löfven faller af alla 

gröna skogar. 

2 Der mötte mig ett par stora bergetroll, 
Från bergen och dalarnas stämma 
Den ena hviskte i mitt öra, den andra sjöng en så 

ljufvelig sång 
Att alla berg och dalar sig månd' röra. 

3 Och dig vill jag gifva de oxeparen sju 
Och alla skola de vara snöhvita 
Om du vill söka i Paradislund 
Aldrig skulle du funnit dem så lika 

4 Och dig vill jag gifva de gångare tolf 
Som gångar uti Rosande lunde 
Och aldrig var det sadel uppå deras rygg 
Ej heller betsel uti deras munde 

5 Och dig vill jag gifva de qvarnarna sju 
Som ståndar mellan tistel och törne 
Och rödaste gulldet de voro utaf 
Och rödaste gulldet intill jernet 

6 Och dig vill jag gifva en skjorta så fin 
Som nån'sin en Riddare vill slita 
Hon skulle inte vara sydder med tråd 
Utan virkad med silket det fina 

7 De gåfvorna vore väl goda att ta emot 
Om du vore en kristeliger qvinna 
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TEXT 

Avvikelser från Ca i Cb 

Mel. och textunderlägg = Ca. 

MELODI 4:1 Och saknas 
4:2 gångar: gånger 
4:3 Och saknas 
4:4 	heller: var det 
5:1, 5:3, 6:1 Och saknas 
7:1 	vore: voro 

1:3 Och saknas 
2:3 	hviskte: hvisske; andra: andre 
3:1 Och saknas 
3:2 	Och alla skola: Alla skulle 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: löfven str. 5 löfvet 

Men nu är du ett stort bergetroll 
Från bergen och dalarnas stämma. 

8 Om inte min Herre Gud har bevarat mig, 
Och beskyddat mig under sina vingar 
Så hafver jag legat uti helvetis ström 
Allt för den okristeliga qvinna 
— När linden fäller af löf, och löfven faller af alla 

gröna skogar.  

SMB 31 

Melodianmärkning 

T. 1: Anpassningen textlmel. oklar i reprisen; texten 
här underlagd me!. enligt Cb. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
8:3 	helvetis ms ev. helvetes 

Cb 
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Liten 	Kerstin och hennes 	Mo-der de 	lade 	gull i 	bår. 
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32 
SORGENS MAKT 

TSB A67 

A 
GA 6 [:11. Texten sannolikt kompilerad av A. A. Afzelius på grundval av flera traditioner upptecknade på 1810-
talet i Västergötland (jfr GA bd 1, s. 31). Mel. torde härröra från någon av dessa uppteckningar. En renskrift av 
texten gjord av Afzelius för den planerade andra upplagan av GA finns i KB Vs 126:6, s. 51-54. En inspelning i 
DAUM (band 2202) följer text och mel. i GA 6 [:11. 
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•	 p  

2 

ezt. 

rr  
sil - ke och 

• 

r 
I 	spinne gull; 

f" • 

1 	volve 

1 Liten Kerstin och hennes Moder de lade gull i bår. 
— Hvem bryter löfven af liljeträd? —
Liten Kerstin hon sörjer sin fästeman ur graf. 
— J fröjden eder alla dagar. 

2 Han klappade på dörren med fingrarna små: 
»Statt upp, Liten Kerstin, tag låsen ifrå! 

3 »Med ingen så hafver jag stämma satt; 
»Och ingen så släpper jag in här om natt. 

4 »Statt upp, Liten Kerstin, tag låsen ifrå! 
»Jag är den ungersven du förr så hållit af. 

5 Och Jungfrun hon månde så hastelig uppstå, 
Så lätt tager hon den låsen ifrå. 

6 Så satte hon honom på rödan guldskrin. 
Och tvådde hans fötter i klaraste vin 

7 Så lade de sig i sängen ner: 
De talade så mycket, de sofvo inte mer. 

8 Och Hanarna börja nu att gala: 
De döde få ej längre hemma vara. 

9 Och Jungfrun steg upp och tog på sig sina skor. 
Så följde hon den ungersven öfver långan skog. 

10 Och när som de kommo fram till kyrkogård, 
Då började försvinna hans fagergula hår. 

11 »Och se sköna Jungfru, hur månan upprann! 
Så hastelig den ungersven från henne försvann 
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12 Då satte hon sig ned allt uppå hans graf, 
Och här skall jag sitta tills Herren Gud mig tar. 

13 Då hördes svara den ungersven: 
»Och hör du Liten Kerstin gå hem igen! 

14 »För hvar och en tår som du fäller på jord, 
»Min kista hon blifver så full utaf blod. 

15 Men hvar gång på jorden, du är i hjertat glad; 
— Hvem bryter löfven af liljeträd? —
Min kista han blifver så full af rosors blad. 
— J fröjden eder alla dagar. 

Titel: Sorgens magt. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer. 

Renskriften: 

	

2:1 	fingrarna: fingrarne 

	

6:1 	guldskrin: gullskrin 

	

7:2 	inte: intet 

	

8:1 	börja ändrat från börjar 
8:2 döde: döda 

	

14:2 	full utaf: fuller af 

	

15:2 	han: hon 

B 
KB Vs 2:1, s. 447 (text), KB S 163 (Drake) nr 71 (mel.). Efter Greta Esbjörnsdotter, V. Eneby sn, Östergötland 
(f. 1741 i Hycklinge sn, Östergötland, soldatänka omgift med dräng, d. 1814; Jonsson 1, s. 327-329). Upptecknad 
av L. F. Rääf (text) och Erik Drake (mel.) 1812. Tryckt som SF 91. 

(3) 

— Hvem bröt löf 	utof iinnebörströd ?— 

(5) 
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En Ristmö gråter sin fästeman ur svar — ta mull. 

J 
	

r J 	 
(7
"r 
	

r »[. 

8,1 	 
r

). 
- Fröjder eder 	i 	alla 	dagar ! 

11  

0:‘ 

ht 
	

1 

0:‘ 

7: 17 	A 	JIP 
( 9)* 

	J  	1 
w 

1 J väfve silke och i spinne gull 
— hvem bröt löf utaf linnebärsträd — 
en fästemö gråter sin fästeman ur svarta mull 

frögder eder i alla dagar. 

2 Ungersven går upför höga lofts bro 
ju mera han grät, slätt intet han log. 

3 Han knappade på dörren med fingrarne små 
stå up min skön jungfru drag låsen ifrån 

4 Och ingen jag hafver med stämma satt 
och ingen jag släpper in emot natt 

5 Och visten i hvem jag vore 
så gladelig släpten i er fästeman in 

6 Den låsen flög tillbakars som förr har varit fram 
så gladeligen tager hon sin fästeman i famn 

7 Hon satte sin fästeman på ett skrin 
och tvättade hans fötter i klara vin 

8 Det lider så fast åt hönsen de gala 
jag får intet längre hos skön jungfrun vara 

9 1 gången hvart som i gånga vill 
så gladeligen följer jag eder hem 

10 och jag är intet goder att följa hem 
mitt hem det är i svarta mull 

11 De begge gingo sig åt kyrkogård 
min sköna jungfru se huru månan går 

12 och jungfrun hon uppå månan såg 
så hastigt den ungersven från jungfrun bortsvan 

13 Och jungfrun hon uppå gra.fven satt 
och där satt hon den kalla, långa natt 

14 Min sköna jungfru i sitten intet här 
i gören mig intet mera oro 

15 och jungfrun hon utaf grafven geck 
så hastigt hon de dödssotar feck 

16 Och där blidde glädje för mycken sorg och gråt 
— hvem bröt löf utaf linnebärsträd —
de unga kom tillhopa som ha vat skilda åt. 
— frögder eder i alla dagar. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. I. 
4:2 ändrad från och ingen så släpper jag här in mot 

natt 
7:1 på ändrat från uppå 
9:1 före hvart står troligen nu hvart överstruket 

(över det strukna nu står i sin tur hvart över-
struket) 

9:2 före eder står nu överstruket 

12:2 jungfrun ändrat från henne 
14:2 mera ändrat från större 
16:2 före kom står de överstruket 
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c 
KB Vs 2:3, s. 64-66 (text), Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 24 (mel.). Efter mamsell Anna 
Catharina Follin, Landeryds sn, Östergötland (f. 1744 i Grebo sn, Östergötland; Jonsson I, s. 392-393). Text 
upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1813. Utskrift gjord av J. H. Wallman. Mel. möjligen 
upptecknad av A. M. Weselius, i så fall några år senare. Texten tryckt som GA 6 [:II]. 

Larghetto 

tutti 

1 Jungfrun gråter tårar hon gråter blod. 
— Hvem bröt löfvet af liljone-träd —
Hon gråter sin käreste af svartan jord. 
— I fröjden eder alle dagar. 

2 UngerSven klappar på dörren med fingrarna små. 
Statt upp Sköna Jungfru drag låsen ifrå! 

3 Ingen har jag med stämman satt, 
Och ingen så släpper jag in om natt. 

4 Och Ungersven har fingrar bå mjuka och små. 
Så lättelig drar han den låsen ifrå. 

5 Och Jungfrun satte sin käreste uppå en stol; 
Han var så svart som den svartesta jord. 
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6 Jungfrun hon tvätt'e sin käreste i klaraste vin, 
Och efter torkar hon med det fina hermelin. 

7 Och Jungfrun hon satte sej i sängen ned, 
Och Ungersven han lade sig der breved. 

8 Och der lågo de den långa natt, 
De talte så mycket de sufvo inte allt. 

9 Det lider så fast åt hanarne gal. 
Jag får inte mer med skön Jungfrun tala 

10 Ni gånga nu hvart ni gånga må 
J natt skall jag följa min käreste å 

11 De gingo sig öfver en spång 
Och Ungersven han grät och Jungfrun hon sång 

12 Och de gingo sig allt öfver en bro 
Och Ungersven han grät och Jungfrun hon log 

13 Och de gingo sig till Kyrkeport 
Se min sköna Jungfru hur månen går fort 

14 När Jungfrun såg hur Månen geck fort 
Då hastade UngerSven åt Kyrkogård 

15 Och Jungfrun hon satte sig på Ungersvens graf 
Här skall jag sitta och gråta till ljusan dag 

16 När som det vardt ljuser dag 
Då geck Jungfrun af Ungersvens graf 

17 Å Jungfrun hon geck sig vägen fram 
Så hastelig feck hon den Sotan stark 

18 Det vardt glädje för mycken låt 
— Hvem bröt löfvet af liljone-träd —
De två såte de följas då åt. 
— I fröjden eder alle dagar. 

Titel: Sorgens Magt. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
18, markerade i övriga strofer. 
Mellanomkvädet i str. 18: för hvem bröt löfvet af lil-

jona-träd 
Slutomkvädet: I fröjden str. 18 Fröjder 

D 
UUB R 623: 2 nr 75. Efter arbetskarlen Carl Anders Brobäck, Sanda sn, Gotland (f. 1821 vid Nystuge, Sanda, d. 
1875; Bjersby, s. 329). Förmedlad till P. A. Säve av Olof Niclas Alander vid 1800-talets mitt. Tryckt som Säve nr 
75. 

1 De spinna guld och silke, de väfva guld och lärft. 
— För hvem bryter löfven af lindebärs träd? —
Och jungfrun hon sörjade sin käraste ur graf. 
— Fröjder Eder alla dagar. 

2 Ungersven han klappade med fingrarne små: 
Statt upp, sköna Jungfru! drag låsen ifrån. 

3 Jungfrun hon axlar sig i kappan den blå: 
Så hastigt den jungfrun drog låsen ifrån. 

4 I jorden der är hvarken hunger eller törst; 
Och lycklig är den ungersven, som gifter sig först. 

5 Och jungfrun hon sadlar opp sin gångare grå: 
Och nu skall vi rida oss åt kyrkegård. 

6 Ack, se sköna Jungfru! hur månen går fort: 
Och nu skall vi skynda oss åt kyrke-port. 

7 Och Jungfrun hon satte sig på ungersvens graf: 
Här skall jag sitta och sörja natt och dag. 

8 Och hören I, skön Jungfru! I sägen icke så; 
Oroen mig ej mera nu i min söta sömn 

9 Och Herren Gud fader han hörer min bön: 
Att jag måtte få lefva tills jorden blir grön. 

10 Och Annan dag Jul hon de bönerna bad. 
— För hvem bryter löfven af lindebärs träd? —
Och Midsommars-dag lades jungfrun i graf. 
— Fröjder Eder alla dagar. 

Anmärkning 

Ms saknar ursprungligen strofnr, men P. A. Säve har i 
efterhand satt in nummer och anmärkt följande: Af-
skriften af folkvisan är ordagrann. Men troligen finnes 
hon riktigare hos Geijer & Afzelius eller Arwidsson, 
kanske så som jag med blyerts omnumrerat verserna 
[4, 5, 6, 3, 7, 8, 1, 2, 9, 10], hvilket tyckes ge bättre 
sammanhang. Här återges ms med ursprunglig strof-
följd. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 10. 
Mellanomkvädet: hvem i str. 1 tillskrivet över raden; 

till bryter står i marginalen brytas (?) 
8:2 	till min söta sömn står över raden här i graf- 

vens vrå (?) 
9:1 	till hörer står i marginalen höre? 
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E 
Frykholm, Nya folkvisor från Östergöthland, 1860, nr 9. Upptecknad i Östergötland av Maria Frykholm vid 1800-
talets mitt. 
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1 Det led sig åt Ottan när hanen han gol 
— Hvem bryter löfvet utaf linden så grön? —
När ungersven han skulle till sin käresta fara 
— Fröjder Eder alla dagar. 

2 Och ungersven han går uppför höganloftsbro 
— Hvem bryter löfvet utaf linden så grön? —
Ju mera som han gret slätt intet han log 
— Fröjder Eder alla dagar. 

Titel: Sorgens makt. 

Textanmärkning 

Omkvädena återgivna i båda stroferna. 
Vid titeln står: (Orden se Arwedssons samling.) 

F 
Efter torparhustrun Eva Larsdotter på Skogen, Bolmsö sn, Småland (f. 1846 i Bolmsö). Upptecknad av C. E. 
Södling 1874 (Jonsson I, s. 594). Fa: MM C. E. Södlings saml. II: 1, S 70. Fb: MM C. E. Södlings saml. II: 3, S 
225. 

Fa 
Andantino 

	

)1 	14-45, 	It 	1 ~ 

•• 	 -M-- 
is Or 

herr 	Olof han bäddas u = ti den djupa graf. 

k  
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1 Och sent en lördagsafton då rimmet faller på, 
den döde Herr Olof till Karin månde gå. 
— Hon gråter aldrig mera uti löndom. 

2 Han klappade på porten alt med sin kalla hand, 
låt upp, liten Karin! det är din fästeman. 

3 Och är det 1, Herr Olof, min käre fästeman, 
så vill jag låta upp, taga Er uti min famn. 

4 Och hör du, liten Karin, tag kläderna på dig, 
du följe mig sedan ett stycke på min stig. 

5 Men när som de kommo på vägen utom by, 
der syntes två änglar uti den klara sky. 

6 Ej längre får jag bida att tala nu med dig, 
ty himmelens klockor de ringa efter mig. 

7 Se'n gångar hon sig alt till Herr Olofs graf 
och hvilar sig där tills andan hon uppgaf. 
— Hon gråter aldrig mera uti löndom. 

Melodianmärkning 

Den underlagda textstrofen författad av Södling själv; 
jfr textanmärkningen nedan. 
T. 5 undre systemet: Den andra halvnoten (c) ändrad 

från fjärdedelsnot. 

Textanmärkning 

Södling har »såsom inledning» författat tre strofer, 
som i ms föregår de här återgivna; de senare har 
därför strofnr 4-10. Omkvädet utskrivet endast i str. 7. 
Mellan str. 3 och 4 är genom två dubbelstreckade 
rader sannolikt markerat att någon strof fattas. 

Fb 
MELODI 

Avvikelser från Fa i Fb 

Tempobeteckning (för hela stycket): Andante. 
T. 1 undre systemet, n. 15: c l  

1 Det var en lördagsafton då rimmet faller på, 
Herr Olof han månde till liten Karin gå. 
— Hon gråter aldrig mera uti löndom. 

2 Han knackade på dörren med fingrarna små: 
»låt upp, liten Karin, drag låset ifrå!» 

3 Med ingen så hafver jag stämma satt, 
och ingen så släpper jag in i natt! 

4 Han klappade på porten alt med sin kalla hand: 
»låt upp, liten Karin, det är din fästeman!» 

5 Och är det 1, Herr Olof, som var min fästeman, 
så vill jag låta upp och ta Er uti min famn. 

6 Så sätter hon fram en förgyllande stol, 
och drar utaf honom båd' strumpor och skor. 

7 De lade sig att sofva med glädje och med tröst, 
lill' Karin hon tryckte den döde till sitt bröst. 

8 Och hör du, liten Karin, tag kläderna på dig, 
gör sedan mig sällskap ett stycke på min stig. 

9 Men när de hade kommit ett stycke utom by, 
då sågo de två änglar uti den klara sky. 

10 Ej längre får jag bida att tala nu med dig, 
ty himmelens klockor de klämta efter mig. 
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11 Sen gångar hon sig alt till Herr Olofs graf, 
och hvilar sig där alt till hon somnar af 
— Hon gråter aldrig mera uti löndom. 

Textanmärkning 

Den här återgivna texten föregås i ms av tre strofer 
författade av Södling (se Textanmärkning till Fa). 
Omkvädet utskrivet endast i str. 11. 

G 
MM C. E. Södlings saml. II:3, S 226. Efter bonddottern Kristina i Husby Östergård, Bolmsö sn, Småland. 
Upptecknad av C. E. Södling, troligen på 1870-talet. 

_.. 	 J 	 r 
4 

J  

     

11  i  )16 	J 	 

Anmärkning 

Södlings kommentar: En annan melodi till samma ord 
[dvs. Fb ovan]. 

H 
Ha: Skillingtryck 1874 (= DgFT 90: 1; se Jonsson I, s. 629). Hb: Skillingtryck 1874 (= DgFT 90:2). Hc: 
Skillingtryck 1888 (= DgFT 90: 3). 

Ha 
1 Det war en Lördagsafton, då rim faller på, 

Då började den döde till liten Kerstin gå; 
— Hon gråter efter honom i löndom. 

2 Han knackade på dörren med fingrarne de små. 
Statt upp liten Kerstin, drag lås och reglar frå; 

3 Ack är det Herr Ola, kär fästemannen min, 
Så gladelig jag släpper dig härin; 

4 Hon satte Herr Ola på förgyllande stol, 
Hon drog utaf honom både strumpor och skor; 

5 Hon laden i sängen med fröjd och med tröst, 
Så kärleksfullt hon trycker den döde till sitt bröst;  

6 Ack hör du liten Kerstin, gråt inte mer för mig, 
Min salighet är större än du kan tänka dig; 

7 Nu får jag icke tid till att tala mer med dig, 
Ty himlens klockor de klämta efter mig; 

8 Statt upp liten Kerstin, tag kläderna på dig, 
Så skall du få följa ett stycke ut med mig; 
— Hon gråter efter honom i löndom. 

9 Och när som de kommo ett stycke utmed byn, 
Hon hörde englasången allt utur himlens sky; 
Och liten Kerstin dignade till jorden. 
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10 När Kerstin ur sin dwala waknade upp, 
Så kommo tre Guds englar och togo Olof upp; 
Och liten Kerstin grät af helig glädje. 

11 Hon tittade på månen och stjernorna de små, 
Då käraste förswunnen war derifrå; 
— Hon gråter efter honom i löndom. 

12 Den jungfrun hon lade sig på kärestans graf, 
Der låg och grät till det war ljusan dag; 
— Hon gråter efter honom i löndom. 

Titel: Om Ola och Kerstin. 

SMB 32 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i str. 1 och 12, 
markerat i str. 2-8, 11. 

2:2 	och tr. pch 

Hb 
Avvikelser från Ha i Hb 

	
Anmärkning 

12:2 grät: grät hon 
	

Titel, strofnr och omkväde som i Ha. 
Omkvädet: i str. 12 uti 

Hc 
1 Det war en Lördagsafton då rim faller på 

Då började den döde till liten Kärstin gå. 
— Hon gråter efter honom uti löndom. 

2 Han knackade på dörren med fingrarna de små, 
Statt upp liten Kerstin drag lås och reglar från. 

3 Platt intet har jag något möte utsatt 
Ej häller jag släpper in någon i natt. 

4 Han knackade på dörren allt med sin kalla hand, 
Det är ju herr Olof, din kära fästeman. 

5 Ack är det herr Olof kära fästemannen min, 
Så gladeligt jag släpper dig nu härin. 

6 Hon satte herr Olof på förgyllande stol, 
Hon drog utaf honom både strumpor och skor. 

7 Ack hör du liten Kerstin, gråt icke mer för mig, 
Min sällhet är långt större än du kan tänka dig. 

8 Nu får jag icke tid att längre tala med dig 
Ty himlens klockor de klämta efter mig. 

9 Statt upp nu liten Kerstin, tag kläderna på dig, 
Så skall du få följa ett stycke ut med mig. 
— Hon gråter efter honom uti löndom. 

10 Och när som de kommo ett stycke utur byn, 
Hon hörde englasången från himmelens gyllne sky 
Och liten Kerstin dignade till jorden. 

11 Då Kerstin ur sin dwala waknade opp, 
Då war han förswunnen, dess ungdomssköna hopp. 
Och liten Kerstin grät af helig glädje. 

12 Hon tittade på månen och stjernorna de små, 
Då war hennes käraste förswunnen derifrån. 
— Hon gråter efter honom uti löndom. 

13 Den Jungfrun hon lade sig på kärastens graf, 
Der låg hon och tyckte att hon somnade af, 
Tills hon ur djupa drömmen uppwaknar. 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1, markerat i str. 2-9, 12. 
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1 
ULMA 10531, »Från Södra Sverge». Efter »hemmansägaren E. Pettersson», sannolikt identisk med Anders 
Edwin Petersson, Fagertofta, Nässjö sn, Småland (f. 1850 i Nässjö). Upptecknad av Axel Ramm senast 1883. Av 
Ramm gjord utskrift av mel. och str. 1; resten av texten utskriven av J. A. Lundell. Tryckt i SvLm 11: 9, 1883, s. 
28-29. 1 samma källa finns också två av okänd hand gjorda renskrifter av texten, den ena med landsmålsalfabet. 
En utskrift av mel. och text (med landsmålsalfabet) gjord av Ramm finns i DAL Dep. Ö 1 b 4, Föreningen för 
Smålands Minnen: Fjerde Afd:s Album. 

Det 	var en Lördags — afton, det 	hade fallit 	rim. 	Det 	rim; 
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1 Det var en Lördagsafton, det hade fallit rim. 
då gångar sig Swen Olof till liten Karin sin. 
— Hon gråter efter honom uti löndom. 

2 Han klappar uppå döra mä sia fingra små: 
»Sti opp, du lita Kari, dra rejelen ifrå.» 

3 »Ja har la inte möte mä noon utsatt, 
äjj häller står ja opp å dra rejeln frå i natt.» 

4 Han klappar uppå döra alt mä si kålla hann: 
»Sti opp, du lita Kari, de ä din fästeman.» 

5 »Ja, ä dä du, Swän Oluf, min hulde fästeman, 
så står ja jenast opp å tar däjj uti mi hann.» 
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6 Sen sov de te samman mä glädje å mä tröst, 
å Kari ho trökker dän döe te sett bröst. 

7 »Sti opp, du lita Kari, ta klär upå de, 
sen kan du jöra sällskap ett stökke ut mä me.» 

8 Å när som de kum ett stökke utom byn, 
så satt där två ängla i hemlens klara sky. 

9 »Ja haver ingen ti te å tala mer mä de, 
för hemmetens klåkkor de klämta attor me.» 

10 Å Kari ho gångar säjj te lelle Olufs grav, 
där settor ho å gråter, te däss ho somnar av. 
— Ho gråter aldri mera atter hommen. 

Titel: Sven Olof och liten Karin. 

Melodianmärkning 

Den underlagda textstrofen också utskriven med 
landsmålsalfabet; se under textanmärkningen nedan. 

SMB 32 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 10; av övriga utskrifter i 
ULMA 10531 framgår att str. 2-9 bör ha omkväde med 
samma innehåll som i str. 1. Ms har enstaka lands-
målstecken. 
Genomgående: opp ms opp; Oluf ms oluf; ho ms ho; i 
ord med -ng- skrivs gg 
Str. 1 också utskriven med landsmålsalfabet: 

da va en loclasaftev da hack falt nim 

da gaga4 sej 5wa'j olaf te lita km sin 
— hg grqte4 ceto4 hertie.n uti kondom 

2:1 döra ändrat från dörra 
4:2, 5:1 ä ändrat från e 
5:1 Swän ms jwän 
8:2 sky ms fy 

J 
Wigström, Folkdiktning 1, s. 17-18. Bjuvs sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1879. Även tryckt 
Wigström, Skånska visor, 1880, s. 8-9. 

1 Det var så sent en afton, då allting var tyst, 
då skulle den döde till liten Kerstin gå. 
— Hon gråter efter honom uti löndom. 

2 Han knackade på dörren med fingrarne små: 
»Statt upp, liten Kerstin, drag låset ifrå'! 

3 Vill du ha veta hvem som här vill in, 
så är det lille vännen eller fästemannen din.» 

4 Jungfrun stod upp, drog låset ifrån: 
»Välkommen min käraste, hvar kommer du ifrån?» 

5 Så satte hon honom på förgyllande stol, 
der drog hon af honom både strumpor och skor. 

6 Se'n satte hon honom på förgyllande skrin, 
och tvättade hans fötter i rödaste vin. 

7 De lade sig att sofva, den sömnen var ej lång, 
de sofvo icke mycket, de bara taltes vid. 

8 »Ack hör du, liten Kerstin, gråt icke efter mig, 
jag kommer aldrig mera på jorden till dig. 

9 Och hvar gång du gråter med sorgset mod, 
då droppar i kistan det rödaste blod. 

10 Men hvar gång du glädes och fröjdar dig, 
så växer der en lilja i kistan hos mig. 

11 Det lider nu mot ottan och hanen han gal, 
nu får jag med vännen intet mera tal. 

12 Statt upp, liten Kerstin, drag kläder uppå dig, 
så skall du få följa ett stycke väg med mig!» 

13 När som de kommo ett stycke utom by', 
så fingo de se en morgonstjerna ny. 

14 När som de kommo uppå kyrkogård, 
der fälde den döde sitt fagergula hår. 

15 Liten Kerstin hon tittade på stjernorna små, 
den döde försvann, han for långt der ifrån. 
— Hon gråter efter honom uti löndom. 

Titel: Den döde brudgummen. 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 15. 
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K 
NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 123. Gylle sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1882 (jfr Wigström, 
Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 57). 

1 Herr Ola han gångar sig till Else lillas gård. 
►Statt upp liten Elsa, tag låset ifrån!» 

— Här lider så mången stolt jungfru 

2 »Else lilla, Else lilla släpp mig nu in, 
här faller ju rim på skarlakan fin!» 

3 ► Faller der rim på skarlakan fin, 
så vänd det då ut, som förr har varit in.» 

4 »Else lilla, Else lilla släpp mig nu in, 
jag är ju herr Ola, allra kärasten din!» 

5 Else stod upp, drog låset ifrån. 
»Välkommen min fästeman, hvar kommer du 

ifrån?» 

6 Så satte hon honom på förgyllande skrin, 
hon tvättade hans fötter i klaraste vin. 

7 Han tog Else lilla i så kaller en hand, 
så vandrade de sig så långt uppåt land. 

8 När som de kommo till kyrkoby 
ju mera så falnade hans rosenröda hy. 

9 Ju närmare de kommo till kyrkogård, 
ju mera så falnade hans fagergula hår. 

10 »Else lilla, se uppå stjernorna de små!» 
Rätt som de stodo, försvann han derifrå'. 
— Här lider så mången stolt jungfru 

Titel: Den döde brudgummen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
10. 

L 
LUF 2810, s. 1-3. Upptecknad 1880 på Leingaryd gård, Ivetofta sn, Skåne av August Holmberg (från Asarums 
sn, Blekinge). Avskrift gjord 1929 av Thure Månsson. 

1 Det var en lördagsafton, det slog sig upp till regn, 
Sven Olof han skulle gå till sköna Karin sin. 
— »Hon gråter efter honom uti löndom.» 

2 Då knackar han på dörren med sina fingrar små. 
»Stig upp du sköna Karin, skjut regelen ifrå!» 

3 Sen knackar han på dörren med sina fingrar fem. 
»Stig upp, du lilla Karin, jag är din lilla vän!» 

4 »Jag hafver väl inte något möte utsatt. 
Ej heller släpper jag någon intill mig i natt.» 

5 Då knackar han på dörren med sin snöhvita hand. 
»Låt upp du sköna Karin, jag är din fästeman!» 

6 »För är det du Sven Olof, min kära fästeman. 
Så vill jag dig insläppa och ta dig i min famn.» 

7 »Ack, hör du sköna Karin, drag kläder uppå dig, 
För vill du sedan göra ett sällskap ut med mig!» 

8 Sen följde hon honom ett stycke ner åt byn. 
Där mötte dem två änglar ifrån himmelens skyn. 

9 »Nu hafver jag ej längre tid till att tala med dig, 
Ty himmelens klockor de klämta efter mig.» 
— »Hon gråter efter honom uti löndom.» 

10 Sen gick sig liten Karin till Sven Olofs graf. 
Der ligger hon och gråter till dess hon somnar af 
— Hon gråter aldrig mera uti löndom. 

Titel: Dröm och verklighet. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 10, 
markerat i str. 2. 
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M 
DAL 101. Efter Gunilla Andersdotter, Örsjö sn, Skåne. Upptecknad av Anders Malm 1881. 1 samma källa finns 
också en av Malm något senare gjord utskrift med landsmålsalfabet. 

1 Det var en lördags afton då rim faller på 
Herr Päder han skulle till liten Karin gå. 
— Hon gråter efter honom uti döldom. 

2 Han knackade på dörren med fingrarna fem 
Stig upp ur din säng och tag rigelen ifrån. 

3 Nej inte så stiger jag upp ur min säng 
Ej heller så tager jag den rigelen ifrån. 

4 Ack kära liten Karin tag rigelen ifrån 
Det är ju kär Päder, fästemannen din. 

5 Är det kär Päder, fästemannen min, 
så sant som jag lefver, så släpper jag dig in. 

6 Hon togo kär Päder allt uti sin famn, 
Hon lade honom neder uti sin egen säng. 

7 Sömnen den var liten, di talade mer, 
Hon gråt och hon suckade hvarenda minut. 

8 Ack kära liten Karin, gråt intet för mig, 
En annan fästeman Gud han kan väl gifva dig. 

9 För hvarendaste gång som du gråter för mig 
så står där en kista full med lefradt blod för mig. 

10 Men hvarendaste gång som du glädjas för mig 
så står där en kista full med röda rosor för mig. 

11 Ack kära liten Karin, tag kläderna på dig 
så kan du få följa ett stycke med mig. 

12 Men när som di kommo ett stycke fram i byn 
Herr Päder han såg uppå stjärnorna di sju. 

13 Ack kära liten Karin, nu får du gå från mig, 
För himmelens klockor, di klämtar efter mig 

14 Så såg han på månen och stjärnorna di små 
så reste Herr Päder till himmelen den blå. 
— Hon gråter efter honom uti döldom. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 14. Ms har enstaka 
landsmålstecken. 
Omkvädet: efter str. 14 eter eller eter; döldom ms 

daldom (a i Malms praxis = y) 

	

1:1 	rim ms rim 
1:2 Päder ms pceder; gå ms ga 
2:1 fem ms fem 
4:2, 5:1, 6:1 Päder ms Peder 
8:2 fästeman ms fasteman 
9:2, 10:2 där ms dcer 

	

11:2 	följa ms falja 
12:2 Päder ms Peder; stjärnorna ms fcernerna; sju 

ms fku4 

	

13:2 	efter ms eter 
14:1 stjärnorna ms fernorna 
14:2 Päder ms Peder; blå ms bla 

N 
Familjetradition från Simris sn, Skåne. Na: DAL 108 (text), DAL 109 (mel.). Efter fiskaränkan Sofia Samuels-
dotter, Brantevik (f. 1817 i Simris, d. 1902). Upptecknad av Lännart Ribbing 1895. Nb: DAL 107. Efter fiskaren 
Per Mattsson, Brantevik (Sofia Samuelsdotters son, f. 1851 i Simris, d. 1928). Text upptecknad av Lännart Rib-
bing 1895. 

Na 

• 

2.1W
'.1 j  

Det hin-de sig en at — ton dd 

N j 

klockan slo-git tolf 

4 

Då 	bör-jo-de den dö - de till 
	

Ii -ten Ker-stin gå 
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• 
- Tro-la - di 	tro-la-d3 tro-li - da - la - da tro-la -da -la-do-la-da 

9 

N 
• 

s 	 7I 
Då 	bör-ja - de den dö - de till 

	li - ten Ker-stin gå. 

1 Det hände sig en afton då klockan slagit tolf, 
Då började den döde till liten Kerstin gå. 

Traladi, tralada, tralidalada, traladaladalada, 
Då började den döde till liten Kerstin gå. 

2 Hvem är det som bankar så hårdi uppå min dörr? 
Då svarade Johannes: »Det är kärasten din.» 

3 Sen tog hon och satte honom på den rödaste gullstol 
Där drog hon af honom både strumpor och skor. 

4 Sen tog hon och lade honom i sängen bredvid sig 
Hon talade så mycket, men han svarte na ej. 

5 Och hör du liten Kerstin drag kläderna på dig, 
Så skall du med mig följa ett stycke utom by. 

6 För hvarje gång i världen du sörjer efter mig 
Så står där en likkista full med lefradt blod till dig.  

7 För hvarje gång i världen du glädjes efter mig, 
Så växer där två liljor uppå min graf till dig. 

8 Och när som de kommit ett stycke utom by, 
Så börja' där upptändas en morgonstjärna ny. 

9 Och när som liten Kerstin den morgonstjärnan såg, 
Ja då försvann den döde så långt därifrån. 
— Traladi, tralada, tralidalada, traladaladalada, 
Ja då försvann den döde så långt därifrån. 

Titel: Fästemannen i grafven. 

Textanmärkning 

Trallrefräng och upprepad andrarad endast i str. 1. 

Nb 
1 Det hände sig en afton när klockan var tolf, 

Så började den döde till liten Kerstin gå. 

2 Han klappade på dörren med fingrarna de små: 
»Stig upp, Liten Kerstin, tag låsen ifrå!» 

3 Så tog hon och lade'n i sängen bredvid sig. 
Hon talade så mycket men han svarte'na ej. 

4 »Stig upp du Liten Kerstin, tag kläderna på dig, 
Så skall du mig få följa ett stycke utom by.» 

5 När som de kommo ett stycke utom byn, 
Så börjar där att tändas upp en morgonstjärna ny  

6 När som Liten Kerstin äfter morgonstjärnan såg, 
Så försvann den döde så långt därifrån. 

7 »Ack hör du Liten Kerstin hvad jag vill säga dig! 
För hvar gång i verlden du sörjer äfter mig, 
Så står där en likkista med lefrad blod till dig. 

8 Men för hvar gång i verlden du glädes äfter mig 
Så växer där två liljor uppå min graf till dig.» 

Titel: Fästemannen i grafven. 

O 
Götlind, Visor tryckta i år, 1917, nr 5. Efter arrendatorshustrun Olivia Johansson f. Johansdotter, Ändegården, 
Göteve sn, Västergötland (f. 1867 i Göteve, d. 1925). Upptecknad av Johan Götlind på 1910-talet. 

	

4 

J 	 

	

J 	 1  

Det var en lör-dogs - af - ton, det ho - de slo - git 
	

rim, 
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12 

   

	4 • 

 

• Ar 

  

      

- Hon grå-ter ef - ter 
	

ho- nom ut - i 	lönn - dom. 

1 Det var en lördagsafton, det hade slagit rim, 
då gångar sig Sven Olov till lilla vännen sin. 
— Hon gråter efter honom uti lönndom. 

2 Sen knackade han på dörren med sina fingrar små: 
»Låt upp, du sköna Karin, dra lås och regel frå.» 

3 »Jag haver ej satt möte med någon här i kväll, 
ej heller jag insläpper nån enda här i natt.» 

4 Sen knackade han på dörren allt med sin högra hand: 
»Låt upp du sköna Karin, det är din fästeman.» 

5 Sen satte hon honom på en silkesstickad stol, 
och sedan drager hon av honom strumpor och skor. 

6 Sen lade de sig neder med glädje och med tröst. 
Så hjärteligt han tryckte sin vän intill sitt bröst. 

7 »Ack hör du, sköna Karin, tag kläderna på dig 
och följ med mig ett stycke allt uppå min stig!» 

8 »Jag hinner ej längre att följa med dig, 
för himmelens klockor de klämta efter mig.» 
— Hon gråter efter honom uti lönndom. 

9 Sen satte hon sig neder på Sven Olova grav, 
och som hon där nu sitter, så somnar hon av. 
— Hon gråter aldrig mera efter någon. 

Titel: Den döde fästmannen. 

Textanmärkning 

Omkvädet återgivet i alla strofer. 

P 
LUF 2448, s. 58-62. Efter lantbrukarhustrun Elna Persson, Gunnarp, S. Rörums sn, Skåne (f. 1867 i S. Rörum). 
Upptecknad av Kjell Hagberg 1929. 

1 Det var en lördags afton det hade slagit rim 
då gångar skön Olof till lilla Karin sin 
— se hon gråter efter honom i löndom. 

2 Då knackar han på dörren med sina fingrar små 
låt upp du liten Karin jag vill intill dig gå 

3 Jag hafver ej med någon möte utsatt 
/:ej heller jag släpper någon in till mig i natt:/ 

4 Då knackar han på dörren allt med sin högra hand 
/:låt upp du liten Karin det är din fästeman:/ 

5 Ja är det du skön Olof min käre fästeman 
så gladeligt jag öppnar och släpper dig strax in. 

6 Sen satte hon honom på en förgyllande stol 
/:sen drog hon av honom båd strumpor och skor:! 

7 Sen lade hon honom i sängen med glädje och med 
tröst 

/:hon tryckte helt sakta den döde till sitt bröst:/  

8 Hör du liten Karin jag får ej va hos dig 
/:ty himmelens klockor de ringa efter mig:/ 

9 Men hör du liten Karin tag kläder uppå dig 
/:så skall du få följa med mig:/ 

10 Nu de hade gått ett stycke utåt byn 
/:då kommo det två englar från himmelens skyn:/ 

11 Karin hon står som en jordfast sten 
/:ty nu var hon ensam nu var hon allen:/ 

12 Karin hon går till skön Olofs grav 
/:der gråt hon så länge till dess hon somnar af:/ 
— se hon gråter efter honom i löndom. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 12. 
9:2 få ms få få 
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Q 
ULMA 29073:91, s. 6 (mel. och str. 1), 29073: 165, s. 124, 126, 128 (resten av texten). Sannolikt efter Alma 
Heidenberg f. Sjökvist, Högby sn, Öland (f. 1884 i Högby). Upptecknad av Nils Stålberg 1944. 

• 

1 /:Det var en lördagsafton, det hade slagit ring:/ 
då gångar Sven Olof till lilla Karin sin 
— si hon gråter efter honom uti lunden. 

2 Då knackade Sven Olof allt med sin vita hand 
Stig upp liten Karin jag är din fästeman 

3 Jag haver ej nått möte med någon här utsatt. 
ej heller jag släpper in någon här i natt. 

4 Så knackade Sven Olof allt med sin högra hand 
Stig upp liten Karin jag är din fästeman 

5 Ja, är det du Sven Olof du min Käre fästeman 
för dig vill jag öppna dig vill jag släppa in 

6 Så satte hon Sven Olof på förgyllande stol 
hon drager av honom både strumpor å skor 

7 De lade sig att sova i glädje och i tröst 
Så sakta hon tryckte den döde till sitt bröst. 

8 Så vilade Sven Olof på unga Karins bröst. 
[—J 

9 Å hör du liten Karin jag får ej ro hos dig 
ty himmelens klockor de klämta efter mig 

10 Och hör du liten Karin tag kläderna på dig 
så skall du få göra ett gott sällskap med mig 

11 Men när som de kommo ett stycke utför byn 
då kom det 2 änglar drog Olov upp i skyn 
— si hon gråter efter honom uti lunden. 

12 /:Men Karin stod där stilla som en jordfaster sten:/ 
hon står där å gråter till dess hon somnar av 
— si hon gråter aldrig mera efter honom. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning, taktindelning 

samt fast förtecken saknas. n ms genomgående 

n Under mel:s två sista noter står lunden. 

System 1, n. 5 (g'): Otydlig, antagligen ändrad från f l  . 
Under noten står bokstaven g. 

System 2: Under n. 8-11 står (jämna). Före n. 6 står 

överstruket. 

System 2, n. 1 (a'): Under noten står bokstaven g. 
System 2, n. 6 (g'): Ändrad från a', under noten står 

bokstaven g. 
System 3, n. 1 (a'): Ändrad från h', under noten står 

bokstaven a. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 12, 
markerat i str. 2-3, 5-7, 9, 11. Repristecken efter rad 1 
i str. 1 och 7. Upptecknaren har skrivit i stor hast; 
förkortade eller endast antydda bokstäver ibland svåra 
att tyda. 
3:1 	ovanför Jag haver står Så satte överstruket 
5:2 före det andra dig står och överstruket 
6:2 före hon står å överstruket 
9:1 	ro osäker läsning 

10:2 	gott skrivet två gånger, första gången struket 
11:1 kommo upplösningen av den förkortande skriv-

ningen osäker 
12:2 	till ändrat från tills 
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R 
SVA 275: B 50, s. 99-100. Nedskriven i egen visbok av Terhe Lättman, Stockholm (f. 1883 i Konga hd, 
Småland); visan sjöngs av hennes mor ca 1890. Insänd till Radiotjänst 1947. 

1 /:Det var en lördagsafton det hadde fallit regn:/ 
Då gångar sig Sven Olov till lilla Karing sin 
— Hon gråter efter honom uti löndom 

2 Så knackar han på dörren mäd fingrarna de fem 
Stå upp du lilla Karing, dra låsens rigel från 

3 Å är det du Sven Olov min kära festeman 
Så gladeligt jag stiger upp och släpper dig härin 

4 Nu får jag inte längre tid att vara mäd dig 
Ty himmelens klockor de ringer efter mig 

5 /:Så lade hon sig neder på Sven Olovs grav:/ 
Hon ligger där och gråter till dess hon somnar av 
— Hon gråter efter honom uti löndom 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Repristecken i alla strofer. 
Efter str. 4 står Jag tror att något värs är bortglömt här 
2:1 de ms den 

s 
Efter Frithiof Törnberger, Hällaryds sn, Blekinge (f. 1887 i Hällaryd, d. 1956); han hade lärt visan av sin syster 
Julia Olsson ca 18%. Sa: SVA 275: A 457:1. Text nedskriven av Törnberger. Insänd till Radiotjänst 1948. Sb: SR 
L-B 19397:1:2. Inspelad av Matts Arnberg 1953. Återgiven på grammofonskiva (Den medeltida balladen, SR 
RELP 5003-5006). 

Sa 
1 /:Det var så sent en afton, så har det slagit in.:/ 

Att Herr Olof han gångar till lilla Karin sin. 
— Hon gråter efter Olof uti löndom. 

2 Han knackade på dörren med fingrarna de två. 
»Låt upp du liten Karin, jag vill in till dig gå. » 

3 Han knackade på dörren med fingrarna de fem. 
»Låt upp du liten Karin, det är din lilla vän.» 

4 Då öppnade hon dörren, Herr Olof stiger in. 
»Varför är liten Karin så sorgsen i sitt sinn?» 
— Hon gråter efter Olof uti löndom. 

5 /:»För alla dina tårar jag finner ingen ro.:/ 
Det kännes mig så tungsamt att uti mullen bo.» 
— Hon gråter Herr Olof ur sin grav. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Repristecken endast i str. 1 (tillagda i efterhand). 

Sb 

e 

M.M. J = co 80 

Det vor så sent en of - ton, sa 	hor det sia - git 	in, 

i 	 
a 

det vor så sent en af 

se> 

id. 
- ton, så 	hor det sia- git 	in, 
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i2 Y.,
4„, 

N 	 

8 	att herr 0 - lof han gång-ar till 
	

lil - la 
	

Ko - rin 
	

sin. 

15 
9 

it  

a 
- Hon grå - ter ef - ter 	0 - lot u - ti 	lön - dom. 

T. 5 i str. 3 och 5. 
I b 	 k 

..- 

4 	 
b T. 5 i str. 4: 

i- - 

T. 6, n. 3 i str. 4 och 5: f 

T. 8 i str. 4 och 5: 

T. 10 i str. 2-4: 

T. 11, n. 1-2: Intoneras något för lågt i str. 1. 
Slutomkvädet i str. 5: 

- --1 ; 

Hon 
	

grå-ter herr 0 - lof ur sin grov. 

TEXT 

Avvikelser från Sa i Sb 

2:2 	jag: ja; dig: dej 

•  
.... 
tp 	' 

J P 	P i 	4h1 7  
U  41  

till liten Kerstin gå, döde Då börja - de den 

- Hon gråter efter ho - nom i lön- dom. 

IS 	 1' P 	 

J 	 
cc cc 

.YJ 7  

Det var en lördags 	afton, när rimmen fal - lit 	på, 

12 

.J, .J, 	7  1  

,  

SMB 32 

Anmärkning 

Omfattar 5 strofer. Senare delen av mel. tas ej i repris 
i str. 2-4. 
T. 2, n. 3 i str. 4 och 5: f 
T. 4, n. 2 i str. 4 och 5: ess 

Anmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. Första raden uppre-
pas i alla strofer, andra raden och omkvädet upprepas 
i str. 1 och 5. 

T 
SLS 82, s. 346-347 (text), 406 (mel.). Efter A. Hellström, Kökars sn, Åland. Upptecknad av J. E. Wefvar (text) 
och 0. R. Sjöberg (mel.) på 1880-talet. Tryckt som FSF V: 1 nr 33a och C 
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1 Det var en lördags afton, när rimmen fallit på, 
Då började den döde till liten Kristin gå; 
— Hon gråter efter honom uti löndom. 

2 Han knackade på dörren med fingerna de små: 
Låt upp liten Kristin, drag reglana ifrån; 

3 Ack! är det herr Olof, kär fästemannen min, 
Så glade dig, så glade dig, jag släpper dig här in; 

4 Hon satte herr Olof på förgyllene stol, 
Hon kläder utaf honom både strumpor och skor; 

5 Den lade hon i sängen med glädje och med tröst, 
Så kärleksfullt hon tryckte den döde till sitt bröst; 

6 Ack hör du liten Kristin, gråt intet mer på mig! 
Min salighet är större, än du ens tänka kan; 

7 Jag har nu ej tid att vara mer med dig, 
Ty himmelens klockor, de klämta efter mig; 

8 Ack hör du liten Kristin drag kläderna på dig! 
Så kan du nu följa ett stycke ut med mig; 

9 När som de kommo ett stycke ut mot byn, 
De hörde änglasången allt mot himmelens sky; 
och liten Kristin dignade till jorden. 

SMB 32 

10 När liten Kristin ur sin dvala fick vakna upp igen, 
Så kommo tre Guds änglar och togo Olof upp; 

11 Hon tittade på månen och stjärnorna de små, 
Men käristan var nu försvunnen derifrån; 

12 Den jungfrun hon lade sig på käristans graf, 
Hon låg där och gret tills det blef ljusan dag; 
— Hon gråter efter honom uti löndom. 

Titel: Olof och Kristin (Fästmannen från grafven) (vid 
text), Olof och Kerstin (vid mel.). 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer utom str. 9. 
Omkvädet: uti str. 2-8, 10-12 i 
2:1 	med tillskrivet över raden 
4:1 före herr står honom överstruket 

10:1 	igen dubbelskrivet, andra gången struket 
12:1 	käristans ms käristan 
12:2 	blef tillskrivet över raden 

U 
SLS 318, s. 70-71 (text), 129 (mel.). Efter Hilda Jansson, Houtskärs sn, Åboland. Upptecknad av Bertel Malm 
1920. Tryckt som FSF V: 1 nr 33 b och D. 

 

P 	 

 

Fi 

  

   

Det vor en lörtlogs - afton 
	när rimmen faller 

	
på 

då 
	

börjar 
	

den dö-de till 
	

liten Kerstin gå, 

• J 	 or 

— hon grdter efter 
	

honom 
	

I önd om . 

1 Det var en lördagsafton, när rimmen faller på. 
Då börjar den döde till liten Kerstin gå. 
— Hon gråter efter honom i löndom. 

2 Han knackade på dörren med fingrarna de små. 
Statt upp, liten Kerstin, tag regeln ifrån. 

3 Ack är det herr Olof, kär fästemannen min? 
Så gladelig, så gladelig jag släpper dig härin. 

4 Hon satte herr Olof på förgyllene stol 
och kläder utav honom både strumpor och skor. 

5 Den lade hon i sängen med glädje och tröst. 
Så kärleksfullt hon tryckte den döde till sitt bröst. 

6 Ack hör du liten Kerstin, gråt inte mer på mig, 
min salighet är större än du ens tänka vet. 

7 Men hör du liten Kerstin, tag kläderna på dig, 
så kan du följa ett stycke ut med mig. 
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8 Och när som de kommo ett stycke ut mot byn, 
de hörde änglasången högt upp i himmelens sky. 

9 Och liten Kerstin dignar ned till jorden. 
[ 
	

1 
— Hon gråter efter honom i löndom. 

10 Och när som hon vaknar ur sin dvala upp igen, 
då kommo tre Guds änglar och togo Olof upp. 
— Och liten Kerstin grät av helig glädje. 

11 Sen lade hon sig på kärestans grav, 
hon låg där och grät tills det blev ljusan dag. 
— Men liten Kerstin grät av helig glädje.  

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och med 
samma lydelse i str. 2 (inom parentes) samt i str. 10 
och 1 1 . Ovisst om 9:1 skall vara del av egen strof, kan 
ev. höra till str. 8. 
3:1 	herr dubbelskrivet, struket andra gången 
9:1 raden dubbelskriven, struken andra gången 

10:1 på linjen över Och när har samma ord påbör-
jats men där strukits 
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33 
STYVMODERN 

TSB A 68 

A 
KB Vs 2:1, s. 443-444 (text), KB S 163 (Drake) nr 38 (mei.). Östergötland eller Småland. Textutskrift gjord av 
Augusta Fredrika von Hartmansdorff, mel. troligen upptecknad av C. V. Westerling 1811 (Jonsson 1, s. 348-351). 
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1 /:Och Härtigen for sig upp till en borg:/ 
Där fäste han fru Gullenburg. 
— Så ädelan m;g en skjön Jumfru 

2 Han fäste henne där han förde henne hem 
Med Rödan guldkrona och Rödblomnan kinn 

3 Han lefde med henne i årena fler 
Med henne så hadde han Barnen fem 

4 Fru Gyllenburg sjukna på sotsängen sin 
Hon bad så mycket för Barnen sin. 

5 Fru Gyllenburg dog och lades på Bår 
Och så Bars hon bort till kyrkogård. 

6 Och härtigen Reste sig upp åt land 
Där fäste han sig Fru Silfverbrand. 

7 De unga tu lågo i sängen och lekte 
Och Barnen de gingo på golfvet och greto. 

8 Fru Gyllenburg talte till Herren så 
Får jag hem till mina Små barn gå 

9 Och nog skall du få med Fru silfverbrand tala 
Men du skall vara här förr än hannan hörs gala. 

10 Fru Gyllenburg steg till Fru Silfverbrand in 
Fru silfverbrand Blekna på Rödblomnan kin[n] 

11 Och hör du fru silfverbrand hvad jag säga må 
Hur står dät till med Barnen små. 

12 Och dina små Barn de lida ej nöd 
De hafva sin mat och dricka sitt mjöd. 

13 Och frugtar du intet at Ljuga för mig 
Tror du intet jag hafver skådat dig. 

14 Jag lämnade efter mig de småkläder ny 
Hvi låter du mina små barn gå trasiga i by. 

15 Jag lämnade efter mig både oxar och kor 
Hvi låter du mina små barn gå utan skor 

16 Jag lämnade efter mig Guldet så röd 
Hvi låter du mina små barn gråta efter bröd  

17 Jag lämnade efter mig bolsterna blå 
Hvi låter du mina barn ligga på sticker och strå 

18 Och vill du ej blifva dem en Moder så from 
J Hälfvitet skall du få din dom. 

19 Och vill du Blifva dem en Moder så god 
i Himmelen skall jag Bygga din stol. 

20 Och glöm nu intet hvad jag hafver sagt 
Ty Herren i Himmelen han lönar med magt. 

21 Jag får nu ej längre med dig tinga 
Jag hör Himmelens Klockor efter mig klinga 

22 Fru Silfverbrand kamma och krusa deras hår 
Den älsta den satte hon Pärlkronan på. 

23 Den yngsta den satte hon upp i sitt knäd 
Den klappa hon och talte mycket godt med. 

24 Och Härtigen steg till fru Silfverblad in 
Han hälsade henne och såg sig omkring. 

25 Och härtigen sade till fru Silfverbrand så 
Hvi får intet barnen på golfvet gå. 

26 Jag talte vid deras moder i natt 
Jag kan aldri glömma hvad hon mig har sagt. 

27 Härtigen gick [i] sin kammare in 
Han var så ängsli till Hjerta och sinn. 

28 Härtigen lade sig på sängen ned 
Hans ögon de runno sina händer han vred. 

29 /:Och flere suckar härtigen drog:/ 
Han talte ej mera men Hastit han dog 
— Så ädelan mig en skjön Jumfru 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. Ms har repristecken 
efter rad 1 i alla strofer utom str. 2. 
2:2 Rödblomnan slutet av ordet svårläsligt 

10:2 	kin[n] slutet av ordet ej läsligt, textförlust 

B 
KB Vs 2:1, s. 439-440 (text), S 163 (Drake) nr 22 (mel.). Småland. Möjligen efter fröken Hedda Hammarskjöld, 
Tuna sn (1779-1860); upptecknad av dennas bror Lorenzo Hammarsköld under 1810-talets förra del (text) och 
sannolikt av Erik Drake (mel.) (Jonsson 1, s. 351-352). Tryckt som SF 90 A. 

0.1% 
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1 /:Det bodde en Herre i Widingestad:/ 
Han fästade sig fru Silfverla. 
— Så ädela mig en skjön jungfru. 

2 Han fästade henne och förde henne hem 
Med rödan gullkrona och blekblomman kind. 

3 De voro ej ihop mer än årena sju 
De fingo ej mer än småbarnen tu: 

4 Förrn döden han kom i Widingestad 
Så tog han bort fru Silfverla. 

5 Den Herren han gick sig att vandra 
Så fäste han sig den andra. 

6 Han fästade henne han förde henne hem 
Med rödan gullkronan och rödblomman kind. 

7 De unga de såto vid bordet och lekte 
Småbarnen gingo på gålfvet och gräto. 

8 De gräto tårar som föllo på kind 
De gräto sin mor ur himmelen. 

9 De gräto tårar de gräto blod 
De gräto sin mor ur svartan jord. 

10 Fru Silfverla gick sig för Christum att stå 
Och kunde jag åt Jorderik få gå. 

11 Och hvad vill du i Jorderik göra? 
Hvarför talte ej du med din Herre medan du 

lefde. 

12 Jag har intet med min Herre att tala 
Jag har fastmer med mina småbarn att göra. 

13 Fru Rosenborg gick sig till stättan 
Fru Silfverla henne mötte. 

14 Och stånden i fred Fru Rosenborg 
Ni är mina småbarn till mycken sorg. 

15 Jag lämna efter mig båd' oxe och ko 
Hvarföre få icke småbarnen ha strumpor och skor? 

16 Jag lämna efter mig det gullet så röd 
Men mina småbarn de tiggja bröd. 

17 Jag lämna efter mig de bolstrarna blå 
Men mina småbarn de liggja på strå. 

18 Jag lämna efter mig båd' oxe och ko 
Men mina småbarn de gråta blod. 

19 Och om ni är mina småbarn så ond 
1 helfvete skall jag låta hålla Er dom. 

20 Men om ni är mina småbarn för mor 
1 himmelen skall jag låta bygga Er stol. 

21 Jag har ej tid längre med er tala 
Jag redan hör huru hanen han gal. 
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22 Men hade jag tid längre med er tala 
Så skulle snart Er hälsa få fara. 

23 Fru Rosenborg gick så åt stenstufvan in 
Hon fälde så många tårar på kind. 

24 Hon tog den älsta hon kämde hennes hår 
Den yngsta lade hon gullkronan uppå. 

25 Den Herren han låg och undra uppå 
Hvarför ej småbarnen på gålfvet fick gå. 

26 Det var ej längre än sedan i natt 
Deras moder hos mig satt. 

27 Hon sad om jag är hennes småbarn så ond 
I helfvete skull' hon låta hålla min dom. 

28 Men om jag är hennes småbarn för mor 
I himmelen skull' hon låta bygga min stol. 

29 /:Den Herren han vände sig åt väggen:/ 
Han fälde så många tårar. 
— Så ädela mig en skjön jungfru. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1. Ms har repristecken 
efter rad 1 i alla strofer utom str. 12, 15, 18. Str. 21 och 
22 tillskrivna vid sidan av den övriga texten. 
10:1 	över Fru Silfverla står Fru Rosenborg överstru- 

ket 
11:2 det första du tillskrivet över raden 
16:2 bröd ms brod korrigerat av Arwidsson 
26:2 hos ändrat från hon 

c 
KB Vs 2:1, s. 235-236. Uppland (Roslagen). Sannolikt upptecknad på 1810-talet (Jonsson I, s. 427-428). Tryckt 
delvis i SF bd II, s. 101-102. 

1 Små barnen de gå till sin stjufmoder in, 
Och: »är det lofgifvit till kyrkogård gå?» 
— Så edela mig en skön Jungfru. 

2 Den ena hon piska', den andra hon slog, 
Den tredje hon uti håret drog. 

3 Små barnen de togo sitt eget råd, 
Så gånga de sig till kyrkogård. 

4 Och när de kom till kyrkogård fram, 
Så satte de sig på sin moders graf. 

5 Den ena gret vatten, den andra gret blod, 
Den tredje gret sin mor ur jord. — 

6 »Hvem är det, som snyftar uppå min graf? 
Jag tror det är mina tri små barn.» 

7 »I gån nu hem mina tri små barn 
I morgon så skall jag för er stjufmoder stå. » 

8 Fru Fröjdenborg inför fru Rosenborg står; 
»Hur är det med mina tri små barn?» — 

9 »Dina tri små barn de må rätt väl, 
De dricka bara mjöd och vin ur silfverhorn.» — 

10 »Fru Rosenborg, Fru Rosenborg! du säj inte så, 
Christ gifve de rent vatten kunde få.» 

11 »Och efter mig lämnad' jag åker och äng, 
På det mina tri små barn skulle gå mätta i säng.» 

12 »Och efter mig lämnad' jag bålstrarna blå, 
På det mina tri små barn skulle hvila deruppå.» 

13 »Om du inte är dina stjufbarn en moder huld, 
I helfvete ska jag bereda din stol.» — 

14 När fru Fröjdenborg var gången bort, 
Så tog hon in sina tri stjufbarn. 

15 Den ena hon kamma', den andra hon tvätta', 
Den tredje hon uti sängen lad'. 

16 »I såf nu sött mina tri små barn, 
Ty jag hafver talt vid er moder i natt. » - 
- Så edela mig en skön Jungfru. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. I och 16, 
markerat i övriga strofer. 
Omkvädet: skön saknas i str. 16. 

D 
Troligen Uppland. 1810-talet. Da: GA 72 [A] (text), GA 72 (mel.). Db: Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 
1818, s. 29. 
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Da 
MELODI 

Me!. saknar arrangemang och tempobeteckning 
men är i övrigt identisk med överstämman i Db med 
undantag för ett tryckfel (t. 3, n. 3: sextondelsnot). 

1 Herr Ulfver han var en Riddareman, 
Han fäste sig en mö i främmande land. 
— Så kännom vi Ulf. 

2 Herr Ulfver han var en Riddare kind, 
Han fäste sig Jungfru Sölfverlind. 

3 De lefde tillsammans i åtta år, 
Och hade tillsammans tre barnen små. 

4 Så kommer döden i Vårby in, 
Och tager bort Fru Sölfverlind. 

5 Och Ulf var qvar, i möda och sorg; 
Så fäster han Jungfru Stineborg. 

6 De voro tillsamman i åtta år, 
Och hade tillsamman barnen de små. 

7 Fru Stineborgs barn de gingo i lek; 
Fru Sölfverlinds barn suto inne och gret'. 

8 Det minsta barnet det gret så hårdt, 
Det väckte sin mor, under svartan jord. 

9 Fru Sölfverlind talte till Englaskara: 
»Är det lofgifvit till jorderik fara?» 

10 Väl är det lofgifvit till jorderik fara, 
Men kom blott igen förrn hanarne gala. 

11 Hon klappa' på dörren med fingrarne små; 
»Stån upp, mina barn, dragen låsen ifrå!» 

12 »Hvi liggen J så, på stickor och strå?—» 
Vi hafva ej annat att ligga uppå. 

13 »Hvi ären J barn så oren' och svart'?—» 
Ej någon oss tvättar, se'n döder du vardt. 

14 »Fru Stineborg, statt upp, drag kläder uppå! 
»Och hör hvad jag talar, ett ord eller två! 

15 »Jag efter mig lemna' båd' åker och äng; 
»Nu få mina barn utan mat gå i säng. 

16 »Jag efter mig lemma' båd' oxar och kor; 
»Nu gå mina barn utan strumpor och skor. 

17 »Jag efter mig lemna' de bolstrarna blå, 
»Nu ligga mina barn på stickor och strå. 

18 »Har du mina barn varit hulder och god; 
Gud Fader i Himmelen beredt dig en stol. 

19 »Har jag varit barnen en StyfModer styf, 
»Härefter vill jag bli en Moder så blid. » 

20 Men aldrig man sett en härligare skara, 
Än Sölfverlind med barnen små till Himmelen fara. 
— Så kännom vi Ulf. 

Titel: Herr Ulfver och Fru Sölfverlind, 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet 1 alla strofer. 

Db 
Allegretto 
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land han föst' sig en 	mö 	i 	främmande 

br 1r 	p 

tutti 

TEXT 

Text = str. 1 i Da med följande avvikelse: 
1:2 	fäste: fäst' 

16 

J  
Ulf. 

-r  
Ulf. 

— Så 	könnom vi 

— Så kannom vi 

SMB 33 

tutti 

— Så 	könnom vi 	Ulf — 

r 
— Så könnom vi 	Ulf — 

Titel: Herr Ulfver och Fru Sölfverlind. 

E 
»Efter Traditioner ifrån Vestergötland». 1810-talet. Ea: GA 72 [:11] (text), KB Vs 126:4, s. 7 (mel.) (Jonsson 1, s, 
811, 833). Mel. tryckt till annan text (Ia nedan) som SF 90 B. Eb: Skillingtryck 1849 (= DgFT 89; se Jonsson I, s. 
629). Baserad på GA 72 [:ll]. 

Ea 
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Hon 	föste henne Mö och hon förde henne 
	

hem 
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Och mycken sorg och Jämmer så fdljde det med dem. 
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9 

J 	 ii 	 1 

 

   

- Och för 

1 Konungen drog sig allt söder under ö, 
Så fäster han fru Sölfverlind så vän en mö. 
— Och för älskog. 

2 Han fäste henne mö, han förde henne hem; 
Mycken lust och glädje det följ med dem. 

3 Ihopa lefde de uti årena sju, 
Efter sig så hade de barnena try. 

4 Och så kom döden uti det land, 
Så tar han Fru Sölfverlind från sina små barn. 

5 Konungen han drog sig allt söder under ö; 
Så fäste han fru Ållenborg och henne mö. 

6 Han fäste henne mö, och förde henne hem, 
Mycken sorg och gråt det följde med dem. 

7 Fru Ållenborg hon inför dörren steg, 
De fattiga små barnen med vreda ögon neg. 

8 Det första hon spjerna', det andra hon slog, 
Det tredje fick hon uti håret och drog. 

9 De fattiga barnen de togo af sitt råd, 
Så gingo de upp på kyrkegård. 

10 Der gingo de, på sin Moders graf att stå, 
Der fällde de så mången modigan tår. 

11 Det ena gret vatten, det andra gret blod, 
Det tredje gret upp sin Moder ur jord. 

12 Fru Sölfverlind hon gån&ar sig till Konungens gård, 
Och ute för henne Fru Ällenborg hon står. 

13 Fru Sölfverlind hon sätter sig på fre främsta pall, 
Så lockar hon till sig små barnen all. 

14 Hon tvätta' deras fötter, hon borsta' deras hår, 
Hon tvätta' dem så snöhvit' allt uti ögnatår. 

15 »Efter mig så hade jag åker och äng, 
»Men mina små barn de gråta sig till säng. 

16 »Efter mig så hade jag bolsterna blå, 
»Men mina små barn de ligga på strå. 

17 »Efter mig så hade jag guldkrona röd, 
»Men mina små barn de gråta efter bröd. 

18 »Äst du vor' mina barn en StyfModer så god, 
»Närast uti Himmelen skall byggas din stol. 

diskog. 

19 »Äst du, är mina barn en StyfModer så slem, 
»Närast uti helvetet skall byggas ditt hem. 

20 »Jag har ej längre tid att föra detta tal, 
»Ty jag skall vara igen innan hanen han gal, 

21 Fru Ållenborg hon sätter sig på främsta pall, 
Då locka' hon till sig små barnen all. 

22 Hon tvätta' deras fötter, hon borsta' deras hår, 
Hon tvätta' dem så snöhvit' uti ögnetår. 

23 Konungen talte till Fru Ållenborg så: 
»Hvi låter du tre barnen på golfvet ej gå? 

24 »Hur skulle jag låta barnen på golfvet gå, 
»Ty jag talte vid deras Moder i går. 

25 Konungen slog sina handskar i bord, 
»Hur skulle jag få tala vid Fru Sölfverlind ett ord? 

26 Innan det var dager och dager var ljus, 
Så var det fyra lik uti Konungens hus. 

27 Det var de tre barnen, som gråtit hade sin Mor, 
Så var det Konungen, han dog af sorgen stor. 
— Och för älskog. 

Titel: Styfmodern. 

Melodianmärkning 

Str. 2 lagd under mel. med blyerts, troligen vid senare 
tillfälle. Med blyerts har också vissa balkar i noterna 
ändrats till flaggor och t. 1, n. 1 resp. t. 5, n. 1 ändrats 
till två åttondelsnoter; allt i enlighet med textunderläg-
get. Texten svårläst i t. 6, Jämmer ändrat från annat 
ord; jfr också textuppteckningen. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 
Tr. har i en fotnot till 13:1 följande förklaring: Då 
tvenne uppteckningar från Vestergötland hafva ordet 
fre-främsta, såsom ett särdeles Superlativ, har man 
ej velat ändra detta uttryck, i händelse det kan gifva 
Språkforskare anledning att närmare undersöka denna 
Provinsialism. 
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Eb 
Avvikelser från Ea i Eb 

	

9:1 	togo: tog 

	

13:1 	fre saknas 

	

14:1 	fötter saknas 

	

15:2 	de: det 

27:1 	Det: Der 

Anmärkning 

Titel: Styfmodren. Omkvädet återgivet i alla strofer. 

F 
ULMA 22266, s. 60-62. Källås, Säby sn, Småland. Upptecknad av L. Chr. Wiede 1822 (Jonsson 1, s. 519-524). 

1 Fru Sölfverlod hon föll för Jesu fötter ned 
»Får jag lof, till jorden nedfara?» 
- Så ädla mig en skön Jungfru. 

2 »Och väl får du lof till Jorden nedfara, 
Ja bara du genkommer till Hannen hafver galat.» 

3 Fru Sölfverlod hon gick sig åt stättan. 
Fru Oldenburg henne der mötte. 

4 »Och frågar du efter Herren din.» 
»Nej jag frågar mer efter småbarnen min.» 

5 »Och dina småbarn gå på Gålfvet 
De dricka mjöd och vin.» 

6 »Fru Oldenburg, Fru Oldenburg du snacka inte så, 
Hvarföre hörde jag dem gråta i går. » 

7 Och lemna' jag efter mig åker och äng 
Hvarför skall mina småbarn gå hungriga i säng. 

8 Och lemna' jag efter mig Oxe och ko. 
Hvarför skall mina småbarn gå utan strumper och 

sko. 

9 Och lemna' jag efter mig bolstrarna blå 
Hvarför skall mina småbarn ligga på stickor och 

strå 

10 Och lemna' jag efter mig fä och säd 
Hvarför skall mina småbarn skafva barken af träd. 

11 Och när du får höra dina hundar i bång 
Då må du tro att jag är ute å gård. 

12 Och när du får höra dina hundar de gny. 
Då må du tro att jag är utom by. 

13 Och hade jag tid att längre med dig tala. 
Du skulle inte längre få hälsan hafva. 
Men jag är så rädder att hanen hafver galat. 

14 Och vill du nu inte vara mina småbarn för mor. 
1 helfvetet, 1 helfvetet skall byggas din stol. 

15 Och vill du nu vara mina småbarn för mor. 
1 himmelen, 1 himmelen skall byggas din stol. 

16 Fru Oldenburg hon gick sig åt stenstugan in. 
Och småbarnen sprungo der väggerna omkring 

17 Den yngsta den kammar hon röda gullhår 
Den älsta den sätter hon en ärekrona på. 

18 Hvarför får inte Väpplinge på golfvet gå 

19 Och kära du min Herre du tala inte så. 
Jag talte vid deras moder i går. 

20 Och hvarföre bad du henne inte vänta tills jag kom 
hem. 

Hon hade inte tid att längre med mig tala 
För hon var så rädder att hanan han galat. 
- Så ädla mig en skön Jungfru. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 20, markerat i övriga 
strofer. 1 ms är följande understruket: 1:2, hela str. 2, 
4-8. 

2:2 Ja ms Jå sannolikt ändrat från så 
10:2 Hvarför ms Hvarfor 

460 



Det bodde en Herre i 	Linneve stad 

2 

SMB 33 

G 
KB Vs 4, s. 440-442. Småland. Upptecknad ca 1840 av Johanna Gustava Angel f. Lagerg,r&n, Ryssby sn (f. 1791 
i Tolgs sn, d. 1869). 

1 Den Herren han reste till löfvinge sta, 
der fäster han sig fru silfverla, 
— Så ädel hon är och skön jungfru. 

2 De voro ihop i årena 12. 
de aflade barn en 4. eller 5. 

3 fru silfverla hon blef så hastigt bortdö 
och hennes små barn de ledo stor nö 

4 Den Herren han reste til löfvinge sta, 
der fäster han sig Fru ållerberg. 

5 så förde han bruden hem till sin borg. 
Fru silfverlas barn de ledo stor sorg. 

6 fru ållerberg går sig till kammaren in 
der mötte henne fru silfverla. 

7 Välkommen hit fru silfverla, 
Eder man han mår nu alt för bra, 

8 Jag frågar inte mycket efter mannen din, 
jag frågar långt mer efter småbarnen min. 

9 Era barn de må både väl å bra, 
jag gifver dem mjö å vin hvar da. 

10 Christ gifve de fingo vattenet rent 
så at det icke vore dem förment, 

11 å efter mig lemnade jag gods å gård 
men mina små barn de ha ingen vård. 

12 å efter mig lemnade jag klädningar ny, 
men mina små barn få gå nakna till by. 

13 efter mig lemnade jag bålstrarne blå, 
men mina små ligga nu på stickor å strå. 

14 efter mej lemnade jag oxe och koo 
men mina små barn lida brist uppå sko, 

15 men vill du inte vara mina barn för en mor, 
i helfvetet bygger jag dig en stol.  

16 å vill du vara mina små barn för en mor, 
i himmelen vill jag upbygga din stol. 

17 å när du får höra de himmelska hanar gala 
så skall du veta de döde de tala. 

18 å när du får höra de hundar skjälla 
så skall du vänta de döda om qvälla. 

19 å när du får höra de hundar gny, 
så skall du vänta de döda till by. 

20 fru silfverla försvan så hastigt bort 
fru ållerberg går sig åt kammarn med sorg. 

21 Hon krusar å kammar de små barnens hår, 
Hon satte de röda Guldknappar uppå. 

22 Den Herren han stod nu å såg uppå 
hvarföre får ej barnen på golfvet gå 

23 Nej dina små får ej på golfvet gå, 
Jag talte vid fru silfverla i går. 

24 tvi vare dig både till topp å till tå, 
som ej ba fru silfverla före mig gå. 

25 Hon frågar inte mycket efter mannen min 
Hon frågade mera efter småbarnen sin. 
— Så ädel hon är och skön jungfru. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1-3, 23, 
25, markerat i övriga strofer. 
Omkvädet: hon är str. 3 var hon (så också markerat i 

str. 4); är och i str. 1 ändrat, troligen från mig 
en; före och står i str. 25 hon överstruket 

3:2 	stor ms står 
18:1 hundar ändrat från döde 
23.1 Nej ändrat från Ned 

H 
KVHAA Wiede ks 174. Efter soldathustrun Maja Stina Jönsdotter (»Hustru Jäger»), Ö. Husby sn, Östergötland 
(f. 1813 i Kuddby sn, Östergötland; Ling, s. 43-45). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare två 
utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 162 och KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. 
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P I  
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Silfvertov 
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hon sig Fru 

 

1 Det bodde en Herre i Linneve stad 
Så fäster han sig Fru Silfverlav 

2 Tillhopa de lefde i årena sju 
Och Gud han gaf dem de barnen sju. 

3 Så kom det en pest uti deras stad 
Så tog han bort Fru Silfverlav. 

4 Fru Silfverlav sveptes och lades på bår 
Herr Olof han fäller alls ingen tår 

5 Fru Silfverlav sveptes och lades i jord 
Herr Olof han går med ett stort mod. 

6 Så fäster han sig Fru Ållenberg 
Sig till en stor ära, sin småbarn till sorg. 

7 De småbarnen gingo på golfvet och gret 
De greto sin Moder ur svartaste jord 

8 Den ene grät tårar, den andre grät blod 
De greto sin mor utur svartaste jord 

9 Fru Silfverlav månde för Herren gå 
Hon krusar och kammar up sitt hår. 

10 Ack kunde jag ned till jorderik fara 

11 Ja väl kan du ned till jorderik fara 
Men här skall du vara till hanen gal. 

12 Fru Silfverlav går till Fru 011enbergs port 
En tärna ute för Fru Silfverlav stod. 

13 Fru Silfverlav går på Fru Ållenbergs gård 
Och ute för henne Fru Ållenberg står. 

14 Hwi är du nu här Fru Silfverlav. 
Din Herre han sitter i buren, mår bra. 

15 Ack jag fråger int' efter Herren din 
Men jag frågar mer efter småbarnen min 

16 Din småbarn de hafva allsingen nöd 
De dricka win och sötaste mjöd. 

17 Fru Ållenberg, Fr' Ållenberg säg inte så 
Min småbarn de kan ej kalla vattnet få 

18 Jag lemnade efter mig källorna två 
Min småbarn de kan ej kalla vattnet få. 

19 Jag lemnade efter mig gullstolar twå: 
Min småbarn få sitta på stickor och strå 

20 Jag lemnade efter mig bolstrarna blå: 
Min småbarn få ligga på hö och strå 

21 Jag lemnade efter mig lakan så hvit: 
Min småbarn få ligga svinen lik 

22 Jag lemnade efter mig oxar och kor: 
Min småbarn få hwarken strumpor eller skor 

23 Jag lemnade efter mig getter och får: 
Min småbarn få gå så nakna som nål 

24 Och will du nu vara min småbarn för mor, 
1 himmelen så skall jag ställa din stol. 

25 Men vill du inte wara min småbarn för mor, 
1 helvete der skall jag ställa din stol. 

26 Och hade jag tid med dig längre få tala, 
Då skulle du ej längre din hälsa få hafva. 

27 Fru Ållenberg går sig åt stenstugan in 
Hon fäller så många tårar på kind 

28 Den älste den satte hon på en stol 
Den yngste den satte hon på sitt knä 
Hon krusa och kamma up deras hår. 

29 Och in kom Herr Olof och sade alltså 
Och kan inte hundar på golfvet få gå 

30 Din småbarn kan inte på golfvet få gå 
Jag talte vid deras moder i går. 

Melodianmärkning 

Utskriften i hs: 

Me!. är noterad i g-moll, begynnelseton: bl . 

Textanmärkning 

Upprepad andrarad endast i strofen under mel. 
3:1 	pest ändrat, möjligen från gäst 
6:2 	sin ändrat från sina 

16:1 Din ändrat från Dina 
18:1 	efter källorna står (källrarna?) 
18:2, 19:2, 20:2, 21:2, 22:2, 23:2 	Min ändrat från 

Mina 
24:2 	så ms (så) 
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Övriga utskrifter: 

Texten i Div.-saml. omfattar endast str. 1. Str. 10 och 
11 hopskrivna i hs. 
Namnet Ållenberg genomgående 011enbörg hs 

1:1 	Linneve: Linneveds Div.-saml. (endast den se- 
parata textutskriften) 

1:2 	fäster: fäste hs; Silfverlav: Sölfverlav Div.- 
saml. 

3:1 	pest: gäst hs 

	

6:2 	sorg: sörg hs 
8:1 grät: gret (båda gångerna) hs 
8:2 mor utur: moder ur hs 

	

9:1 	gå: går hs 

	

12:2 	stod: stod ändrat från står hs 

	

15:1 	fråger: frågar hs 

	

17:1 	säg: du säg hs 

	

18:1 	källorna har källrarna som alternativ 

1 
Efter Anna Ehrenström f. Gråberg (f. 1786 i Hemse sn, Gotland, d. 1857 i Stockholm; Jonsson 1, s. 550-552). la: 
KB Vs 2:1 s. 77-79. Text upptecknad under tiden 1820-1837. Utskrift av okänd hand. Tryckt som SF 90B. Ib: 
KB Vs 4, s. 337-338. Upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius i Stockholm 1842. En del av texten renskriven av 
George Stephens i KB Vs 3:3 nr 160C. 

Ia 
1 /:Och konungen red sig söder under ö,:/ 

så fäste han fru Silfva dervid. 
— du ädela min den skönaste. 

2 Han reste med henne öfver vatten och land, 
tills han kom hem till sitt eget land. 

3 De lefde tillsammans i årena sju, 
hon födde honom de tre barnen nu. 

4 Men sedan kom döden uti deras gård 
fru Silfva blef lagd uppå svartan bår. 

5 Och Konungen reste söder under ö, 
så fäste han fru Frödenborg dervid. 

6 Han reste med henne öfver vatten och land, 
tills han kom hem i sitt eget land. 

7 Hon var inte der mer än i dagarna två; 
de styfbarn stunko hvar i sin vrå. 

8 Det ena hon hata, det andra hon slog, 
det 3 hon tog uti håret och drog. 

9 De små barnen de gick till fader och bad, 
att de skulle få lof gå på sin moders graf. 

10 Och väl kan ni få lof att gå på er moders graf, 
men inte hemten 1 någon tröst derutaf. 

11 De små barnen togo sitt eget beråd 
och så gingo de på sin moders graf. 

12 Det ena gråt tårar, det andra gret blod , 
Det 3 gret sin moder ur jord. 

13 Fru Silfva hon gick till Gud fader och bad, 
att hon skulle få gå på jorden i dag. 

14 Och väl får du gå på jorden i dag, 
men klockan 1 skall du vara i din graf. 

15 Och fru Silfva hon gick uppå konungens gård, 
och ute för henne fru Frödenborg står. 

16 Hvad är det för klagan? hvad är det för ljud? 
mina barns suckar gå ända till Gud. 

17 Jag hör deras klagan jag hör deras gråt, 
på griften jag hörde en ömklig låt. 

18 Och efter mig lemnades åker och jord, 
men mina små barn gå sultna från bord. 

19 Och efter mig lemnades åker och äng, 
men mina små barn gå sultna i säng. 

20 Och efter mig lemnades bolsterna blå, 
men mina små barn få ligga på stickor och strå. 

21 Och vill du vara mina barns goda mor, 
i himelen skall jag låta sätta dig en stol. 

22 Men vill du inte vara mina barns goda mor, 
i helfvete skall jag låta sätta dig en stol. 

23 Fru Frödenborg föll på sina bara knä, 
och kära Fru Silfva! förlåt mig det här. 

24 Och aldrig dina barn ska lida nån nöd, 
jag lofvar och håller det intill min död. 

25 Må ormarna fräta mitt hjerta och barm, 
om jag nånsin gör mera dig någon harm 

26 Och aldrig skall jag vara hård mot din slägt, 
men visa dig aldrig i sådan en drägt. 
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27 Jag ryser och bäfvar: mitt straff är för hårdt, 
Ack skynda! ack skynda! gå från mig långt bort. 

28 Och der blef stor ändring i Fru Frödenborgs hus, 
för barnen hon tände facklor och ljus. 

29 Hon tager dem alla i moderlig famn, 
och nämner dem alla med älskliga namn. 

30 De tvenne hon värmer vid moderlig barm, 
det yngsta hon hvyssar på snöhvitan arm. 

31 /:Och der blef stor sällhet i konungens gård,:/ 
och aldrig var Fröjdenborg mera så hård. 
— du ädela min den skönaste. 

Anmärkning 

Ms saknar ursprungligen strofnr, som dock införts av 
Arwidsson. Omkvädet utskrivet endast i str. I. Repris-
tecken endast i str. I. Interpunktionen osäker p.g.a. 
Arwidssons ändringar. 
8:1 	slog ms snarast stog 

13:2 jorden i dag ändrat från sin moders graf 
27:1-2 överstruket, troligen av Arwidsson 
30:1 värmer ändrat från lägger 

Ib 

Och konungen red 
	

sig 	söder under k, i 

; 	f 	r 	1 
Så 	föste 	hon fru Silver dervid / 

 

	1  
— Du tidela 	min den skönaste. 

 

Anmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktin-
delning saknas. Det är oklart om punkten och sned-
strecket efter andra versraden avser repris också av 
denna rad. 
System 2, n. 5 (d2): Ändrad från e2 , över noten står 

bokstaven d. 
System 3, n. 6 (fiss1 ): Ändrad från g', över noten står 

med bokstäver fis. 
System 3, textunderlägget: Du ändrat från oläsligt 

ord. 

TEXT 

Avvikelser från Ia i Ib 

Texten omfattar str. 1-14, 18, 19, 21, 22 samt 5 tillagda 
strofer. 
Namnet Silfva genomgående Silfver 
1:2 	fäste: fästade; dervid: dermed 
2:2 	tills: till; till: i 
4:1 Men: Och 
4:2 	blef lagd: vardt lagder; uppå: på  

5:1 
	

reste: red sig. 
5:2 fäste: fästade; Frödenborg: Fröjdenborg 
6:1-2 strofen förkortad Han reste med henne etc. 

vers 2. 
7:1 
	

inte: icke; dagarna: timmarne 
7:2 
	

styfbarn: styfbarnen; stunko: flugo 
8:1 
	

Det ena: Den ena; hata: tuppade 
8:2 
	

3: tredje 
9:1 
	

fader: sin fader 
9:2 
	

skulle: skull'; på: till 
10:1 
	

att gå på: gå till 
10:2 
	

men ingen tröst hemten 1 derutaf 
11:1 
	

togo: de togo 
11:2 
	

gingo: gick; på: till 
12:1 
	

gråt: gret 
12:2 
	

Det 3: den tredje 
13:2 
	

skulle: skull; få: få lof 
14:1 
	

väl: visst; får du: kan du få lof 
15-17 saknas; i stället har ms följande två strofer: 
(15) Och styfmodren satt så munter och sang, 

Och hundarne tjöto och dörrarne sang. 
(16) Fru Silfver hon stod i sin svepe-habit 

»du grymma, du grymma du förde mig hit.» 
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18:1, 19:1 lemnades: lemna' jag 
21:1 	goda: god 
21:2 	dig en: din 
22:1 goda mor: go' mor 
22:2 	dig en: din 
23-31 saknas; i stället har ms följande tre strofer: 
(21) Fru Fröjenborg svarade i ångesten stor, 

»Visst vill jag vara dina barns go'mor.» 
(22) Det ena hon håller på snö-hvitan arm, 

Det andra hon kammar med rödan gull-kamm. 
(23) I konungens gård blef glädjen så stor 

för aldrig man fann en ömmare mor 

SMB 33 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 23. 
7:2 	över flugo står stunko 
8:1 efter tuppade står luggade inom klammer 
9:1 först skriven De små barnen de stunko hvar i 

sin vrå vilket strukits 
(16:1) efter svepe-habit står (?) 
(21:1) före svarade står tog barnas överstruket 
(23:1-2) mellan raderna har tillskrivits så möjligen 

avsett att placeras före fann 

J 
Efter prosten Martin Gustafson, Visby, Gotland (1770-1846). Visan finns dels i Carl Säves avskrift ur Gustafsons 
handskrift, dels har den av Säve sänts till flera samlare, bl. a. Richard Dybeck enligt vilken Säve uppgivit visan 
vara upptecknad »1844 af Carl Säve efter den mer än 70-årige Prosten M. Gustafsons föredrag, såsom han hört 
den i sin ungdom, uti Martebo socken på Gotland» (Dybeck, Sv. folkmelodier III, 1854, nr 38 anm.) och till C. E. 
Södling, som uppger visan vara »efter sång af Prof. C. Säve» (MM C. E. Södlings samt. II, S 258). Ja: UUB R 
623:3 nr 79 PIL Text och siffernotation för psalmodikon ur Gustafsons handskrift. Avskrift gjord 1868 av Carl 
Säve. Tryckt som Säve nr 365 B. Jb: GUB H 46: 1. Säves egen utskrift av mel. Det är osäkert om denna utskrift, 
liksom beläggen i vanlig notskrift hos Dybeck etc., verkligen återger en uppteckning efter Gustafsons sång eller 
är en transkription av siffernotationen. 

Ja 
Mel. å Psalmodicon: -3 -6 -7 

5 5 4 5 3 	7 	8 5 
Kon-ungen for sig söder under ö:/: 
8 7 5 6 5 4 3 5 4 

Han fäste Fru Silf-ver, sig till mö. 
6 5 4 5 	3 2 	1 	1 

— För ä-de-lig min skön jung-fru. 

1 /:Konungen for sig söder under ö:/  
Han fäste Fru Silfver, sig till mö. 
— För ädelig min skön jungfru. 

2 Konungen for hem, han var så glad 
Han hafver fästat Fru Silfver i dag. 

3 De lefde tillsamman i åren sju, 
Tre barn de aflade mellan sig. 

4 Nu är döden kommen i vår gård, 
I dag så lägges Fru Silfver på bår. 

5 Konungen for sig norder under ö 
Han fäste Fru Drögen-borg sig till mö. 

6 Konungen for hem, han var så glad, 
Han hafver fästat Fru Drögenborg i dag. 

7 Fru Drögenborg in genom dörren såg, 
Och alla små barn sprang hvar i sin vrå. 

8 Den ena hon tuppa, den andra hon slog, 
Den tredje tog hon i håret och drog. 

9 Små barnen inför sin fader gå: 
Och få vi lof på vår moders graf gå? 

10 Och hvad viljen I på er mors graf göra? 
Små barnen sad' Jo! — och aldrig ett ord. 

11 Små barnen ut från sin fader gå, 
Och gingo så dit, der modren låg. 

12 Den ena gret tårar, den andra blod, 
Den tredje gret sin moder ur jord. 

13 Fru Silfver inför Gud Fader att stå: 
Och får jag lof på jorden att gå? 

14 Och gerna skall du få på jorden gå, 
Men skall vara igen förrän hanen gal. 

15 Fru Silfver ned af himmelen for, 
Och for så ned i konungens gård. 

16 Fru Silfver in genom dörren steg, 
Och alla små barnen för henne neg; 
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17 Den en' tog hon i famn, den andra i hand, 
Den tredje tog hon uppå sin arm. 

18 Och efter mig har jag lemnat gullet röd; 
Men mina små barn lida nöd för bröd. 

19 Och efter mig har jag lemnat bolstren blå, 
Men mina små barn få ligga på strå. 

20 Och vill du vara god mot mina små barn, 
En stol skall du få i himmelens sal. 

21 Men vill du ej vara god mot mina små barn, 
En pall skall du få i helvetes dal. 

22 Nu galer hanen den sota; 
Nu öppnas mig himmelens portar. 

23 /:Nu galer hanen den hvite;:/ 
Nu far jag till himmelens rike! 
— För ädelig min skön jungfru. 

Titel: Fru Silfver.  

Melodianmärkning 

Psalmodikonnoterna, som endast ger mel. utan ryt-
misk utformning och bestämd tonhöjd, följer mel. i Jb 
nedan men med följande avvikelser: 
Upptakt saknas. 
T. 1-2: g g fl g ess / 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. I och 23, 
markerat i str. 2. Ms har repristecken efter rad I i alla 
strofer utom str. 11. 
12:1-2 Den/den ändrat från Det/det 
14:2 	efter gal står (gol?) 
17:1 De en' ändrat från Ett; den ändrat från det 
17:2 Den ändrat från Det 
23:1 	hvite ändrat från hvita 

Jb 

J 	 1,1 • 
J J• 

4 

J  1 

t r r 	1 J. 11J 

 

J 

     

J 
e 

J 	i 

    

J 

  

  

s 

   

     

J 	ii 	J 

   

12 ON 

, 47i J J 

Anmärkning 

Under början av mel. står med blyerts: Och konungen 
for sig 
T. 8: Ovanför halvnoten står ett överstruket fermat. 

K 
UUB R 810c. Efter änkan Brita Karin Karlsdotter, Alsike sn, Uppland (f. 1805 i Holms sn, Uppland, d. 1873 i 
Alsike fattighus). Upptecknad av friherre E. Cederström ca 1870. 

1 Herr Gyllenborg rider sig söder om norr, 
Der fäste han sig fru Gyllenborg. 
— Hå, Hå för nå, nå, nå, nå. 
Der fäste han sig fru Gyllenborg. 

2 De lefde tillsammans i årena sju, 
Och barnen voro ej flera än tu. 

3 Fru Gyllenborg sjuknar och blef således död, 
Hennes små barn de greto, de greto väl hennes 

död. 

4 De lade fru Gyllenborg i ett mörkt hus, 
Och alla Guds englar de tände der opp ljus. 
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allt söder under 

5 De lade fru Gyllenborg uppå en bår, 
Och alla Guds englar de kammade hennes hår. 

6 Herr Gyllenborg rider sig söder om stad, 
Der fäste han sig fru Silfverblad. 

7 »Hvad är det för små englar, som snyfta på min 
graf?» 

Då svara Guds englar: »det är dina små barn.» 

8 Små barnen de greto, de greto väl blod, 
De greto upp sin moder ur den mörkan jord. 

9 »Och kunde jag få lof gå till mina små barn?» 
»Och nog kan du få lof gå till dina små barn, 
Men du skall vara här innan hanen han gal.» 

10 Fru Gyllenborg knacka med fingrarna små: 
»Statt upp fru Silfverblad drag låset ifrå.» 

11 »Och inte ligger jag utan stämma och vakt, 
Och inte går jag upp uti denna här natt.» 

12 Fru Gyllenborg hade fingrar både fina och små, 
Och sjelfver drager hon hårda låset ifrå. 

13 »God afton, god afton fru Silfverblad, 
Hur står det nu till med mina små barn?» 

14 »Och bra står det till med dina små barn, 
Dom äter fint bröd och dricker söt mjölk.» 

15 »Och kära fru Silfverblad, du säge icke så, 
Du unnar dem inte en ren vattutår. 

16 Lemna jag icke efter mig både åker och äng, 
Ändå skall mina små barn gå hungriga i säng, 

17 Lemna jag icke efter mig bolsterna blå, 
Som mina barn skulle hvila uppå.» 

18 Den ena tog hon och satte i sitt knä, 
Den andra så ställde hon vackert derbredve'. 

19 »Hvarför är du så lusig, hvarför är du så sår'?» 
»Jag må väl vara lusig, jag må väl vara sår, 
Min moder har icke mig kamma i detta här år.» 

SMB 33 

20 »Hade du varit en styvmoder så god, 
I himmelen skulle jag ha' byggt dig en stol, 

21 Men nu hafver du varit en styfmoder så stri', 
1 helvete får du både bygga och bli'. 

22 Helsa herr Gyllenborg, helsa alltså, 
Han har glömt orden när vi skiljdes åt 

23 Helsa herr Gyllenborg, helsa med grund, 
Att han glömt orden som föllo af hans mund.» 

24 Men hanen slog ut sina vingar och gol, 
Fru Gyllenborg ut som en upprunnen sol. 

25 Och när som hon kom till himmelens port, 
Alla Guds englar tog henne emot. 

26 »livar hafver du varit den natten så lång, 
Vi hafva hållit både messa och sång. 

27 Herr Gyllenborg in genom dörren han steg, 
Och båda hans barn för honom de neg. 

28 Den ena så tog han och drog uti hår, 
Den andra så sparka han bort i en vrå. 

29 »Och kära Herr Gyllenborg gör inte så, 
Jag talte vid barnens moder igår.» 
— Hå, Hå för nå, nå, nå, nå. 
Jag talte vid barnens moder igår. 

Titel: Fru Gyllenborg. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefräng och upprepad andra-
rad utskrivna i str. 1, 2, 29, trallrefräng markerad i 
övriga strofer. 
16:2 Ändå ms Ända 

L 
ULMA J. A. Lundells saml., Carlheim-Gyllenskiöld, Visor ock melodier (nr 10). Efter arbeterskan Tekla 
Eriksson i Häggens gårdar utanför Svartbäckstull, Uppsala, Uppland; hon hade lärt visan av sin mor (d. 1820). 
Upptecknad av Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld 1879. Tryckt i SvLm VII:7, 1892, nr 10. 

J 	 
Konungen 
	drog sig 

 

• • 

e 

 

ock föste 	stolton 	Vtifno 	lill ock Kinne 

 

mö. 
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9 

	1 

— Ock för 	välskog. 

 

1 Konungen drog sig allt söder under ö 
ock fäste stoltan Väna lill ock hänne mö. 
— Ock för välskog. 

Melodianmärkning 

1 både ms och tr. omfattar t. 8 fem åttondelar. 

M 
NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 117. Trelleborg, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström, sannolikt 1882 
(jfr Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 54-59). 

1 Fru Elin blef döder och lagder uppå bår, 
hon lemnade efter sig tre barn så små. 
— Du ädla mö och skön jungfru 

2 Deras fader sig reste högt uppåt land, 
der gaf han en annan löfte och hand. 

3 De barnen tre fingo till kyrkogården gå, 
besöka deras moder, som jorden låg på. 

4 Det ena gret tårar, det ena gret blod, 
det tredje det gret sin moder ur jord. 

5 »1 mina små barn, 1 gån nu hem så tyst, 
i morgen så skall jag komma med tröst. 

6 För nu galer hanen den hvide, 
till jorden månde jag bide. 

7 Nu galer hanen den svorte, 
nu öppnas himmelrikets porte. 

8 Nu galer hanen den röde, 
till jorden stunda alla de döde.» 

9 Fru Elin hon sig inom dörren steg, 
Fru Trolla hon var på barnen så vred. 

10 »Lemnad' jag ej efter mig bolsterna blå, 
för ej mina små skulle hvila på strå? 

11 Lemnad' jag ej efter mig åker och äng, 
för ej mina små skull' gå sylina i säng? 

12 Lemnad' jag ej efter mig guldet så röd', 
för det ej mina små skull lida stor nöd?» 

13 »Dina små barn de lida ingen nöd, 
de gå i vinkällarn och tappa vin till bröd.» 

14 »Vill du nu vara en mor för mina barn, 
så skall jag i himmelen sätta dina garn. 

15 Vill du ej vara en mor för mina barn, 
så skall jag i helvete sätta dina garn. 

16 Nu har jag ej mera tid att tala med dig, 
ty himmelens klockor de ringa efter mig. 

17 Fru Trolla så snarlig ur sängen månde stå, 
hon gångar sig in till barnen de små. 

18 Det ena månd' hon kamma, det andra månd hon 
klä, 

det tredje hon vaggade uppå sitt knä. 
— Du ädla mö och skön jungfru 

Titel: Fru Elin. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 18. 
6:2 före månde ett svårläsligt ord överstruket, möj-

ligen band 
18:1 	kamma står över svårläsligt ord som strukits; 

det andra månd ms mand 

N 
Möckleby hd, Öland. Upptecknad av sign. »Urda». Na och Nb: NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 2. 
Två utskrifter av samma hand, insända till Nord. museet av Emma Johansson, Nedre Ålebäck, Sandby sn, 
Möckleby hd i maj 1882 (Na) resp. juli 1882 (Nb). 
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Nb 
12:1 
14:1 
15:2 
16:2 

fru Ädla saknas 
Å vill: Will; du: du nu; mot: för 
sätta din stol i helvete: i helvete sätta din stol 
gullkrona: gullkronan; uppå: på 

Anmärkning 

Titel: Fru Ädla. Str. 1 och 2 hopskrivna; str. 3 har nr 2 
osv. Streckad rad mellan str. 15 och 16. 

SMB 33 

Na 
1 Det ringer i vår går, 

Det är väl fru Ädla som lägges på bår 

2 Det ringer i vår stad 
Det är väl fru Adla som lägges i graf 

3 De små barnen de beder sin fader om lof 
Att få gå till sin moders graf. 

4 »Wad skall ni vid er moders graf. 
Det är ej mer än åtta dar sen hon lades neder» 

5 De små barnen de gånger. 
sig till sin moders graf. 

6 Den ena gråt tårar den andra gråt blod. 
den tredje gråt upp sin moder på jord. 

7 »Wad är det för tårar som faller på min graf 
jo jag tror det är mina små barn.» 

8 »Wi fryse vi svälte vi ligge på strå. 
Och hårdnackade pigor öfver oss rå. » 

9 Fru Ädla hon beder om lof att få 
Att få följa sina små barn på gård. 

10 Ja väl kan du få följa dina små barn på gård 
Bara du kommer igen till hanen gal. 

11 Fru Ädla hon följer små barnen på gård. 
Fru Sedla hon sätter då fram en förgyllande stol  

12 Hon bjuder fru Ädla båd mjöd och vin. 
»Det lyster mig hvarken mjöd eller vin.» 

13 »Men mina små barn de frysa de svälta de ligga på 
strå 

Och hårdnackade pigor öfver dem rå.» 

14 »Å vill du vara som moder mot mina små 
så skall jag sätta din stol i himmelens sal.» 

15 »Men är du som stefmoder 
så skall jag sätta din stol i helvete» 

16 Den ena kammer hon den andra fläter hon 
Den tredje sätter hon gullkrona uppå. 

Titel: Fru Ädla. 

Anmärkning 

En streckad rad mellan str. 15 och 16. 
6:1 Den ena ms Den en 
8:1 	ligge ändrat, troligen från ligger 
8:2 oss ms dem oss 

12:2 hvarken ms hvar 
16:1 kammer ms snarast kommr 

Avvikelser från Na i Nb 

	

1:1 	går: gård 

	

4:1 	er: eder 
7:2 jo saknas 

	

8:1 	ligge: ligga 
8:2 hårdnackade: hårdnakade 

	

9:1 	att få saknas 
9:2 sina små barn: små barnen 

	

10.1 	Ja väl: Wäl; dina små barn: små barnen 

0 
Jämtland. Oa: Visbok (privat ägo). Nedskriven på 1880-talet av Anna Hansdotter, Bringåsen, Kyrkås sn 
(1855-1935). Ob: Jämtlands Posten 7.12.1888. Ingår i artikel med rubriken »Sagan om 'fru Silfverlind'» av sign. 
»Ragunder». 
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Oa 
1 Fru silfverlind talar till englaskara 

Får jag lof till jorderiket fara 
Till englaskara 

Får jag lof till jorderiket fara 
— Gud känner eder all 

2 Dig vare lof till jorderiket fara 
men i morgon skall du vara här innan hanen bör 

gala, 

3 Fru Silfverlind in / genom fönstret såg 
och alla små barnen gå på gålfvet i gråt 

4 Fru Silfverlind in / genom dörren steg 
och alla små barnens hjertan de led 

5 Det ena hon tog / uppå sitt lår 
det ej blifvit borstat och tvättat på ett år 

6 Det andra hon tog / uppå sin arm 
och snarligt var handen uti modrens barm 

7 Den tredje hon steg / vid hennes sida 
det sörjde och grät och ömkeligt qvida 

8 Statt upp statt upp / fru steneborg nu 
jag hafver tre ord jag vill tala med dig 

9 Jag lämnade / både hus och jord 
du skulle vara mina små barn för en mor 

10 Jag lämnade / både åker och äng 
för det du skulle bädda mina små barn god säng 

11 Jag lämnad bolstrar / båd bruna och blå 
för det mina barn skulle hvila uppå 

12 Och hafver du varit / mina små barn för en mor 
i himmelen skulle jag låta bereda dig en stol 

13 Men nu hafver du varit / mina små barn så strid 
i helvetet skall du få bygga och bli  

14 Jag hafver visst varit / dina små barn så strid 
men hädanefter skall jag vara dem båd mild och 

blid 

15 Fru silfverlind bjuder / sina små barn god natt 
och alla små barnens hjertan de spratt 

16 War icke det en hederlig skara 
att alla små barn få till himmelriket fara 

En rätt hederlig skara 
att alla små barn få till himmelriket fara 
— Gud känner eder all 

Titel: Fru silfverlind visa. 

Anmärkning 

Ms är felaktigt strofnumrerat: nr 2 står i str. 1 vid 
andraradens upprepning; str. 2 har nr 3 osv. Omkvä-
det utskrivet i str. 1, 2, 16, markerat i str. 3. Upprep-
ning av första radens senare del och av andra raden i 
str. 1, 2, 16; snedstrecken i första raden i str. 3-15 
markerar enligt ms var upprepningen skall börja. 
Omkvädet: all str. 16 att 

	

1:1 	har vid upprepningen englaskar i stället för 
englaskara 

2:1 Dig ändrat från Dit 
3:2 gå troligen ändrat från stå 
4:2 hjertan de ändrat från hjerta det 
5:1 uppå ms uppa 
5:2 på ms pa 
7:1 hennes ms hennen 

	

12:2 	stol dubbelskrivet, struket första gången 

	

13:1 	strid dubbelskrivet, struket första gången 
16:1 före War står Men överstruket; en vid upp-

repningen skrivet Een 
16:2 himmelriket ms himmeriket, vid upprepningen 

korrigerat 

Ob 
Avvikelser från Oa i Ob 

6:2 	snarligt: snarlig; uti: i 
7:1 	Den tredje hon: Det tredje 

11:1 	lämnad: lämnade; bolstrar: bolster 
13:2 	få: båd' 
14:2 	vara: blifva 
16:1 	hederlig: rätt hederlig 

Anmärkning 

Enligt artikelförfattaren är visan återgiven med »om-
sägningar sådan den sjungits här i Jämtland». 

Titel: »Fru Silfverlinds» visa. Tr. saknar strofnr. 
Omkvädet återgivet i alla strofer. Upprepning av förs-
ta radens senare del och andra raden i alla strofer. 
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P 
SVA 310 nr 10 (text), Colliander, Några folkvisor från Halland, 1916, s. 154 (mel.) Efter »hushållerskan►  Johanna 
Falk, f. 1809 i Harplinge sn, Halland, d. 1898 i Helsingborg. Upptecknad av Selma Colliander. 

P#41#4  
Dör 	bod -de en  her — re allt ut — i vört 	land 

J 	 
9 

1 

Han fös - te fru Sal - va så 	völ 	ut - i 	stand. 

J 	 .JY 
t2 

— Så 	re - de —hg vän, skön jungfru. 

1 Där bodde en herre uti vårt land, 
Han fäste fru Salva så väl uti stand. 
— Så redelig vän, skön jungfru. 

2 Han fäste fru Salva och förde henne hem 
Med höga guldkronan och rödblommig kind. 

3 Tillsammans de voro i årena sju, 
De hade tillhopa barnena tre. 

4 Fru Salva hon dödde, blev lagder på bår, 
Ikring hennes kista de små barnen de står. 

5 Fru Salva hon dödde, blev jordad och glömd. 
Den herren han reste så långt uti land. 

6 Den herren han reste så långt uti land, 
Han fäste fru 011onborg så väl uti stand. 

7 Han fäste fru 011onborg och förde henne hem 
Med höga guldkronan och rödblommig kind. 

8 Fru 011onborg in om dörren såg, 
De tre små barnen de kröpo i vrå. 

9 Det älsta hon sparka', det andra hon slog, 
Det tredje hon tog uti håret och drog. 

10 De tre små barnen de gick för sin fader att stå. 
»Få vi inte lov till vår moders grav att gå?» 

11 »Visst kan I få till Er moders grav gå, 
Om I finnen Er nån nytta därå.» 

12 Det första gråt tårar, det andra gråt blod, 
Det tredje gråt moderns liv utur jord. 

13 Fru Salva hon reser hem till sin går', 
Då ute för henne fru 011onborg står. 

14 »Var välkommen, fru Salva, hem, 
Nu frågar du efter herren din.» 

15 »Nej, jag frågar ej efter herren din, 
Men jag frågar efter små barnena min. » 

16 »Jo, dina små barn lida slätt ingen nöd, 
De dricka ej vin utan klaraste mjöd.» 

17 »Ack, kära fru 011onborg, säg inte så! 
Det vore godt, att de klara vatten kan få. 

18 Lämna' jag icke efter mig åker och äng? 
Hvi låter du mina barn gå sultna i säng? 

19 Och lämna' jag icke efter mig oxe och ko, 
Hvi låter du mina barn gå utan sko'? 

20 Lämna' jag icke efter mig bolstrarna blå, 
Hvi låter du mina barn ligga på strå? 

21 Vill du vara dem en stedmoder huld, 
Så får du till slut en stol utav guld. 

22 »Så hör nu, Fru 011onborg, hav nu god natt, 
Glöm ej de orden, som jag haver sagt. » 

23 Fru 011onborg in om dörren steg, 
De tre små barnen de gömde sig. 

24 Det ena hon tvätta', det andra hon borsta', 
Det tredje hon kamma' med gyllene kam. 

25 Den herren han utur sängen såg: 
»Hvi låter du ej kläppen på golfvet gå?» 

26 »Det är väl ingen kläpp, fastän du tycker så, 
Jag talte med deras moder i går.» 

27 »Hvi bad du ej henne åt stugan gå, 
Så att hon sina små barn kunde få?» 
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28 »Jo visst bad jag henne åt stugan gå, 
Hon sade hon var en gång buren därfrå'. 
— Så redelig vän, skön jungfru. 

Titel: Fru Salva och fru 011onborg. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str.'1, markerat i övriga strofer. 

Q 
ULMA 11642: 18, s. 46 (text, str. 1), 11642:21 (resten av texten), 619: 13 nr 7 (a) (mel., renskrift). Efter 
jordbrukarhustrun Sigrid Andersdotter (Hultman), Eda sn, Värmland (f. 1830 i Hulteberg, Eda, d. 1900; 
Ramsten, Einar Övergaards folkmusiksamling, s. 111-112). Upptecknad av Einar Övergaard 1898. En renskrift 
av texten finns i ULMA 619: 13 nr 7 (a). Mel.-konceptet finns i ULMA 11642: 18. 

4 
	

is 
	J 	l' 

2 	

; 	 J' 1 
Smd - bor- nen de fråga 	sin 	foder 	om lof 

•	 Ir 	 

 

  

Små bor-nen de frd - go sin fo - der om lof, 

om 	de 	på sin mo - ders grov skull få gå 

ddelig 
	

var, o skön 	jung - fru 

e 

h p  
— Så 

r l'p 	r P J. 	
 

1 't i 

1 Små barnen de frågar sin fader om lof 
om de på sin moders graf skull få gå 
— Så ädelig var, o skön jungfru 

2 Om Ni då tör på er moders graf gå 
Så skall jag komme efter med kardbasen blå 

3 Den ene grät tårer den andre grät blod 
Den tredje grät opp sin moder ur svartaste jord 

4 Å kan jag få följa småbarnen min hem 
Ja bara du kommer igen innan hanen gal 

5 Å Lemne ja inte efter mig guldkronan så röd 
Men mina små barn de få lida stor nöd 

6 Å Lemne ja inte efter mig bå åker å äng 
Men mina små barn få gå svultne till sängs 

7 Å Lemne ja inte efter mig de bylstrorna blå 
Men mina små barn få ligge på sticker å strå 

8 Å Lemne ja inte efter mig bå oxer å kor 
Men mina små barn får gå uta strumper å skor 

9 Å e du inte goder ve mina små barn 
I helvete skall jag bereda dig en stol, 

10 Om du e goder ve mina små barn 
Så skall jag i himmelen bereda dig en stol 
— Så ädelig var, o skön jungfru 

Titel (endast i ULMA 619: 13): Stjuvmodren. 

Melodianmärkning 

T. 2: Ovanför korstecknet står ett överstruket frågetec-
ken. 

Mel.-konceptet: 

Omfattar t. 3-8 (inkl. upptakt), repristecken utsatt 
efter t. 4. Mel. utskriven med halva notvärden. Fasta 
förtecken saknas, bör vara fyra b-tecken (slutton är 
f'). Taktartsbeteckningen är 6/8, men endast några 
taktstreck är utsatta. Tempobeteckning: Moderata. 
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Det 	Ilande på ett ställe 
Och barnen de 	fråga 
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4  

J  A 
land 
lov 

JY t 

Fru Edla blev 
Om de fing-e 

döder från 
gånga till 

.......- 
sina tre små barn. 
sin moders grav. 

SMB 33 

Textanmärkning 

Str. 3-5 numrerade 2-4 (str. 2 i efterhand tillskriven 
före str. 3), i övrigt saknas strofnr. Str. 2 och 3 har 
skrivits två gånger. Omkvädet utskrivet endast i str. 1 
som är lagd under me!. 
2: 1-2 lyder i parallellutskriften: 

Ja om Ni nu tör på er moders graf gå 
Så skall ja komma efter med karrebarsen blå. 

2:1 er moders graf ms sin moders grafven här änd-
rat i enlighet med parallellutskriften 

4:1 före Å står Små överstruket 
4:2 Ja ändrat från Jag 
5:1 ja ms ev. je ändrat från ja 

Renskriften: 

1 str. 1 upprepas första raden. 
1:1 	frågar: fråga  

2:1 	då: nu 
2:2 komme: komma; kardbasen: karbasen 
5:1 	så saknas 
5:2 de saknas 
6:2 	till sängs: i säng 
7:1 	bylstrorna: bylstorna 
7:2 	ligge: ligga 
8:2 	får: få 
9:/ 	e: är 

Mellan str. 9 och 10 står följande strof: 

[---] 
Å den skall var svart som den svartaste jord 

10:1 	e: ä 
Efter str. 10 står följande strof: 

Å den skall vare så blank som den blankeste 
sol. 

R 
Halland. Upptecknad av Lars Adlerkull under 1910- eller 1920-talet. Ra: DAG IFGH 5977 nr 44. Rh: Museet i 
Halmstad, L. Adlerkulls vissaml. nr  187. 

Ra 

1 Det hände på ett ställe allt uti ett land 
Fru Edla blev döder från sina tre små barn. 

2 Och barnen de fråga sin fader om lov 
Om de finge gånga till sin moders grav. 

3 »Ack, kära mina småbarn, jag kan ej ge er lov, 
gån och frågen er styvmor om I fån lov. 

4 Den ena gråt vatten, den andra gråt blod, 
den tredje hon suckar sin moder av jord. 

5 »Vem är det som suckar så tungt uppå min grav?» 
Då svarade där en ängel: »Det är dina tre små 

barn.» — 

6 »Ack, kära mina småbarn, gån sakta hem, 
när klockan slår tolv, så vill jag komma hem.» 

7 Barnen de gingo så sakta hem, och då 
där stod fru Trolla och krullade sitt hår. 

8 Den ena hon sparka, den andra hon slog 
den tredje den tog hon i håret och drog. 

9 I samma stund kom fru Edla hem, 
men då stod fru Trolla, skrev korstecknet över sig. 

10 »Vad behöver du att så skriva korstecknet över 
dig? 

Jag haver ej ämnat att röra dig. 

11 Vill du vara som moder åt mina tre små barn? 
I himmelen skall jag bereda dig en sal. 

12 Vill du ej vara som moder åt mina tre små barn, 
i avgrunden skall jag bereda dig en sal.» 
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13 Den ena hon tvättar, den andra hon tvår, 
den tredje den satte hon guldkronan på. 

14 Deras fader låg i sängen och såg däruppå: 
»Varför låter du ej barnen på golvet gå?» - 

15 »Nej, jag låter ej barnen på golvet gå, 
ty jag talte vid deras moder i går. 

Melodianmärkning 

T. 4: Efter n. 1 har stått en åttondelspaus, vilken 
raderats bort. 

T. 5, n. 2-4: Med blyerts står också två åttondelsnoter 
(f l  och b'), troligen tillskrivna senare och av annan 
hand. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. 

Rb 
MELODI 

Avvikelser från Ra i Rb 

Endast str. 1 lagd under me!. Andra repristecknet 
saknas, i stället är senare delen av me!. utskriven två 
gånger. 
T. 4: Efter n. 1 står en åttondelspaus. 

TEXT 

Avvikelser från Ra i Rb 

7:1 och då saknas 
7:2 där: och då 

Anmärkning 

Str. 1, som är lagd under mel., har upprepad andra-
rad. 

s 
Efter Maja Stina Svensdotter, Fågelmara, Kristianopels sn, Blekinge (f. 1849 i Kristianopel). Sa: ULMA 708, s. 
60-61. Upptecknad av Herman Geijer i juli 1922. Sb: LUF 1812, s. 18-19. Upptecknad av Elin Thunell 1927. 

Sa 
1 Den ena gråt vatten, den andra gråt blod, 

Den tredje hon gråt upp sin moder ur jord. 

2 Vem är det, som gråter och snufsar på min grav? 
Det är edra små barn och en änglas röst. 

3 Gå hem mina små barn och var snälla och töst, 
men som jag får tala med Jesum Christ. 

4 Det blåser och susar i ekonas topp, 
Och hastigt flög dörrarna opp, 
och in träder där en vålnad. 

5 Ack hör du stömöder, var har du dina barn? 
Småbarnen di lider alldeles ingen nö, 
för di får gå i kammaren och dricka vin och mjö. 

6 Ack hör du stömoder, du ljuger så dant, 
vi få frysa, vi få svälta och lida mycken skam. 

7 Jag tänker jag har lämnat både åker och äng, 
för mina små barn skulle slippa å gå sultena i säng. 

8 Jag tänker jag har lämnat di bolstrana blå, 
för mina små barn skulle slippa ligga på strå. 

9 Men vill du nu bliva en stömoder så god. 
I himmelens glädje ska jag bereda din stol. 

10 Nu får jag inte längre dröja hos er. 
Nu ringer hemmelens klockorna etter mig. 

Titel: Styvmodern. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr; str. 2 och 3, 7 och 8 resp. 9 och 10 
hopskrivna. Före str. 1 och str. 4 har ms en streckad 
rad. 
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Sb 
1 Den ena gråt vatten, den andra gråt blod, 

den tredje gråt upp sin moder ur jord. 

2 Vem ä det, som gråter och snufsar på min grav? 
Det ä edra små barn och en änglars röst. 

3 Gå hem mina små barn, och var stilla och töst, 
men som jag får tala med Jesum Krist. 

4 Det susar och susar i björk och topp. 
och hastigt flög dörrarna opp. 
Och vinden till nordan att blåsa. 

5 Elina, min dotter, jag nämner dig i namn. 
Mina armar är utan styrka, min barm är kall. 

6 Har jag inte lämnat bå åker och äng, 
för mina små barn skulle slippa gå hungriga i säng. 

7 Har jag inte lämnat de bolstrarna blå, 
för mina små barn skulle slippa ligga på strå. 

8 Vill du nu bli en stömoder så god, 
i himmelens glädje skall jag bereda din stol.  

9 Men vill du nu bli en stömoder så led, 
i helvetet skall jag bereda din stol. 

10 Nu får jag inte längre dröja här. 
[---] 

Titel: Styvmodern. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr; str. 2 och 3, 6 och 7 resp. 8 och 9 
hopskrivna. Före str. 1 står: (Det var en sträng stömor. 
Barnen gick på kyrkogården och gråt vid moderns 
grav.) Före str. 5: (Då kom modern in, se. Dottern 
Elina ville famna om na. Hon sprang på na.) Före str. 
6: (Hon fick inte röra vid henne.) Efter str. 10: (Jesus 
Kristus ropade på henne. Hon skulle komma, dit hon 
hörde hemma.) 
2:2 	efter änglars står (sic) 

T 
LUF 2684, s. 42-46. Efter Anna Södergren, 
Upptecknad av Bengt Söderberg 1929. 

1 Det bodde en herre uti vår stad, 
Han gifter sig med fru Silveryla. 
— För ädla mö och skön jungfru. 

2 De voro tillsamman i årena sex, 
Emellan sig hade de barnena tre. 

3 Sen kom där en död uti vår stad, 
Som tog fru Silveryla bort. 

4 Småbarnen de gingo till sin moders grav 
Och bådo, att Herren ville ta hennes själ. 

5 Sen gingo de hem till sin fader igen 
Och bådo, att han ingen styvmor ville ta. 

6 Den herren han reste båd' öster och nord. 
Han gifte sig med fru Dröjenbort. 

7 Fru Dröjenbort inom dörrarna steg, 
Småbarnen för henne föllo ned. 

8 Det ena hon sparkar, det andra hon slog, 
Det tredje hon kastar ned af en bro. 

9 Det ena grät vatten, den andra grät blod, 
Det tredje grät upp sin moder ur jord. 

10 »För hör 1 Guds änglar, får jag stiga ned, 
Ty mina små barn de lida stor nöd?» 

Almundsryds sn, Småland (f. 1845 i Stora Ryd, Almundsryd). 

11 »Ja visst får du till jorden stiga ned, 
tills hemmelens klockor de klämta på dig.» 

12 Fru Silveryla inom dörren steg, 
Fru Dröjenbort för henne föll ned. 

13 »För vill du nu tala vid herren din?» — 
»Nej, jag vill tala vid mina små barn.» 

14 »Ack, dina små barn, de lida ingen nöd, 
De sitta i kammaren och dricka sitt mjöd.» 

15 »Fru Dröjenbort säg aldrig så, 
ty mina små barn fä aldrig en tår. 

16 Lämnat efter mig har jag åker och äng, 
Men mina små barn få gå hungriga i säng. 

17 Lämnat efter mig har jag bolstrarna de blå, 
Men mina små barn fä ligga på strå. 

18 Lämnat har jag efter mig både oxar och kor, 
Men mina små barn få gå i träskor. 

19 Men vill du nu bliva en styVmor så sträng, 
I helvetet skall du hava din säng. 

20 Men vill du nu bliva en styvmor så god, 
I hemmelen skall de hava din stol. 

31-804521 SMB 1 
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21 Jag får icke längre tala med dig, 
Ty himmelens klockor de klämta på mig.» 
— För ädla mö och skön jungfru. 

Titel: Styvmors-visan. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 21. 
21:2 himmelens ändrat från hemmelens 

U 
LUF 4244, s. 1-4. Efter Elin Axelsson, Munkarps sn, Skåne (f. 1884 i Uggleskri, Munkarp); hon hade före 14 års 
ålder lärt visan av farmodern Elsa Larsdotter (f. 1813 i N. Rörums sn, Skåne, d. 1899 i Uggleskri). Upptecknad av 
Helga Persson 1933. 

1 /:Konungen reste till Norge:/ 
Där fäste han fru Edela, fru Edela, 
Min skön' Jungfru. 

2 De levde tillsamman med mycken stor fröjd 
Å bägge så avlade de barnen tre, 
— Fru Edela, fru Edela, min skön' Jungfru. 

3 Fru Edela dödde från sina små barn 
Då fäste han fru Ållenborg, 

4 Det ena barnet hon knuffa, det andra hon slog 
Det tredje det sparkade hon med sin fot, 

5 Små barnen de gingo in till deras far 
De bådo honom visa deras moders grav. 

6 Ack mina små barn gån in till eder styvmor 
bed henne visa eder moders grav. 

7 Små barnen de togo god råd av sig själv 
de gingo så till deras moders grav. 

8 Den ene grät tårar, den andre grät blod, 
den tredje grät moder ur svartan jord. 

9 Mina små barn gån hem till eder styvmor, 
i morgon vill jag komma och försvara eder 

10 Fru Edela reste till konungens gård 
där stod fru Ållenborg och kammade sitt hår. 

11 Jag tänkte jag lämna dig stora vaxljus 
Varför får mina små barn sitta i mörkan hus? 

12 Jag tänkte jag lämna dig bolstrarna blå 
Varför skall mina små barn bara ligga uppå strå? 

13 Om du vill vara en mor mot mina barn 
1 himmelen jag skall resa en stol åt dig. 

14 Men vill du ej vara en mor mot mina barn 
1 helvetet skall jag bädda en säng åt dig. 

15 Var gång du hörer din lucka gå 
så kan du mig vänta uppå din gård. 

16 Nu har jag ej tid, att tala mer med dig 
Ty himmelens klockor de klämta uppå mig. 

17 /:Det ena hon kamma, det andra hon tog,:/ 
Det tredje det vaggade hon med sin fot. 
— Fru Edela, fru Edela min skön' Jungfru. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer 
utom str. I. Ms har repristecken efter rad 1 i alla 
strofer utom str. 8 och 9. 
1:2 Där ms Dä 

11:2 	får tillskrivet över raden 
12:2 	ligga ändrat från ligg 

v 
ULMA 26611. Ragunda sn, Jämtland. Upptecknad av E. J. Lindberg. Insänd till ULMA 1967. 

1 Herr Ulver var en riddare han 
som sökte sig mö långt bort i främmlingaland 

2 Jummfru Selverlin herr Ulv fäste sig vid 
hon var båd fäger och blid. 

3 Så levde de samman uti åtta år 
och hade tillsamman tre barn 

4 Så kommer en dag döden dit in 
och tager med Fru Selverlin. 

5 Ensamvorden med sin möda och sorg 
Äktar riddaren Jummfru Stineborg 

6 Så levde de samman uti åtta år 
och fingo tillhopa tre barn. 
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och 	mo - ken med tren-ne srnd dör sor-jon-de månd stå, 

5 i,  e 
12 I  4 

7 Fru stineborgs barn hon unnade allt 
fru Selverlins alltid gräto och svalt 

8 det minsta av dem grät så synnerliga svårt 
att dess moder i jord blev uppväckt 

9 och frågte då den änglaskara 
kan jag till jordetik få fara 

10 och hit få taga mina arma tre små 
som av sin sty-mor ej ens mättnad få. 

11 Väl loveligt är att till jordrike fara 
blott åter du är förrän tupparna gala. 

12 Så står hon vid sängen hos sina tre små 
som ynkeligt ligga på stickor och strå 

13 stån upp vi nu skola fara 
till himmelrik till änglars skara 

14 Stå upp fru Stineborg jag säger dig till 
varför har du gjort mina små så ill 

15 jag lämnade kläder åker och äng 
fällar och dynor att lägga i säng 

16 i häbbärät ditt det ej saknas mat 
vi sätter du till mina små jämt tomma fat 

SMB 33 

17 ej dem ens du haver tvagit 
var dag du även dem har slagit 

18 om du velat vara en god sty-mor 
du lön i himmeln fått så stor 

19 nu dom du blott förvänta haver 
med mina arma små jag bort nu drager 

20 och aldrig har så lycklig skara 
på selvärvingar till himmäln fara. 

Titel: Fru Selverlin. 

Anmärkning 

Efter texten står: 1 min barndom sjöngo — väl mest 
nynnade någon egentlig melodi förekom ej, den ene 
sjöng så den andre på sitt sätt, — de gamla rätt så 
vanligt denna »sång» för oss barn. 

Ms saknar strofindelning. 
4:2 	Selverlin med i understruket (så även i titeln) 

x 
Efter Ulrika Lindholm, Raukasjö, Frostvikens sn, Jämtland (f. 1886 i Frostviken, d. 1977). Xa: SR Ma 
58/11696:9:2. Inspelad av Matts Arnberg 1960. Xb: SVA 54, bl. 2-3. Textnedskrift gjord av Ulrika Lindholm själv 
ca 1960. 

Xa 
M.M. ol ii co 96 

Den 	un - go fru 	Ed - lo i 	gra-ven Itig-gas md, 

k  
P 

1

r 
; p i5 nl'c P 

8 
och ma- ken med tren-ne små dör sor-jon-de månd stå. 

1 /:Den unga fru Edla i graven läggas må,:/ 
/:och maken med trenne små där sörjande månd 

stå.:/ 

2 En styvmor det måste små barnen nu få, 
som uti hemmet ska styra och rå. 
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T. 3 i str. 8, repris II 
och 13, II: 

T. 5 i str. 2, 7, 8: 

T. 5 i str. 9 och 12: 

T. 6 i str. 2, 7, 12: 

T. 6 i str. 3: 

T. 6 i str. 5, 11, 15: 

T. 6 i str. 6, 13, 14: 

T. 6 i str. 8: 

T. 7 i str. 5: 

T. 7 i str. 15: 

T. 9 i str. 4, 5, 9, 11, 
12, 14, 15: 

T. 10 i str. 4 och 12: 

T. 10 i str. 5, 11, 15: 

T. 10 i str. 6 och 7: 

T. 10 i str. 8 och 10: 

SMB 33 

3 En dag de små barnen för sin styvmor månd stå. 
De bådo så vackert till sin moders grav få gå. 

4 Små barnen de togo sig själva då lov 
och gingo så sakta till sin moders grav. 

5 Den ene grät vatten, den andre grät blod, 
den tredje hon suckade upp sin mor 

6 Vem är det som suckar så tungt på min grav? 
Guds änglar de svara: De är dina barn. 

7 Ack kära mina barn gån sakta 1 hem, 
ty mellan klockan fyra fem så kommer jag hem. 

8 Ja barnen gick hem och för styvmodern står. 
Fru Trolla hon stod då å kammade sitt hår. 

9 Den ene hon sparkar, den andre hon slår, 
den tredje hon fattar i håret å drog. 

10 Men just i det samma kom fru Edla in. 
Fru Trolla hon skrev Kristi kors över sig. 

11 Du behöver icke skriva Kristi kors över dig. 
Jag ärnar mig ej att vidröra dig. 

12 Varför ska mina små måst ligga på hö å strå? 
Ja vet att ja lämnat tre bolsterna blå. 

13 Varför ska mina barn måst gå hungriga i säng? 
Ja vet att jag lämnat både åker å äng. 

14 Och vill du nu vara som den huldaste mor, 
så skall ja tillbedja dig himmelens bord. 

15 /:Men vill du icke vara som den huldaste mor,:/ 
/:så skall ja tillbedja dig helvetets bord.:/ 

Melodianmärkning 

T. 1-4 tas ej i repris i str. 3. 
Upptakten i str. 10, repris 1: f 

Upptakten i str. 11, repris 1: 

T. 2 i str. 7, repris 1: 

T. 2 i str. 8 och 13: 

T. 2 i str. 12: 

T. 2 i str. 14 och i 15, 
repris II: 
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Textanmärkning 

Alla rader sjungs två gånger utom 3:2. Efter str. 3 
säger sångerskan: En vers är borta. 
6:1 	det sjungs vid reprisen de 
6:2 De sjungs vid reprisen Det 

14:1 Och sjungs vid reprisen 
14:2, 15:2 bord sjungs vid reprisen i 15:2 snarast port 

Xb 
13:2 	Ja: jag; å: och 
14:2 ja: jag; himmelens: himmelen 
15:2 	ja: jag 

Anmärkning 

Titel: Fru Edla. Repristecken efter förstaraden i str. 
1-12, efter andraraden i str. 2, 4, 5, 8-10, 12, 13. Efter 
str. 3 står: /Mins ej svaret./ 

T. 10 i str. 9: 

T. 10 i str. 13: 

T. 10 i str. 14: 

T. 11 i str. 5: 

Avvikelser från Xa i Xb 

	

1:2 
	

sörjande: sorjande 
5:2 upp: opp 
6:2 De: Det 
8:2 å saknas 

	

9:2 
	

å: och 

	

10:2 
	

över: over 

	

12:1 
	

å: och 

	

12:2 
	

Ja/ja: jag; tre: två 

Y 
SLS 19, s. 36-38. Österbotten (»Munsala, Jeppo, Oravais»). Upptecknad av M. Thors 1890. 

1 Döden är kommen uti vår by och tog 
Bort fru Margareta från små barnen sin. 
- 1 himmelen, i himmelen, 

Där är en stor glädje att vara. 

2 De greto, de greto en månad, de greto ett år; 
De greto upp sin moder, som i jorden låg. 

3 Och rika fru Margareta på fönstret stod, 
Hon tog sina små barn på bara knän. 

4 Rika fru Margareta genom dörren steg, 
Hon tog sina små barn på bara knän. 

5 »Och har jag ej lämnat bolster båd' bruna och blå, 
Så ni skall få bädda mina små uppå. 

6 Och har jag ej lämnat båd' åker och äng, 
Så ni skall få bädda mina små barn i säng. 

7 Och har jag ej lämnat båd oxar och kor, 
Att ni skall få laga åt mina små barn nya skor.» 

8 »Och lyster du mjöd eller lyster du vin 
Eller lyster du sofva på ärmen min.» 

9 »Och ej jag lyster mjöd, ej jag lyster vin, 
Och ej jag-tyster sofva på armen din. 

10 Men om du är som moder åt mina små barn, 
Så skall jag låta bädda åt dig en säng i himmelens 

sal. 
- I himmelen, i himmelen, 

Där är en stor glädje att vara. 

11 Men efter du är så nesker och så nätt, 
Så skall du få helvetets pina fläck. 
- 1 helvetet, i helvetet, 

Där är stor pina att vara. 

12 Jag måst' ju gå, som tuppen skall gå, 
Jag måst ju gå, som tuppen skall gå. » 
- I himmelen, i himmelen, 

Där är en stor glädje att vara. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: en stor glädje str. 5 och 6 stor fröjd; en 

saknas även i str. 7-10, 12 
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SLS 536 nr 15. Efter kalkbruksarbetarhustrun Klara Sonntag f. Hellman, Virkby, Lojo sn, Nyland (f. 1870 i 
Snappertuna sn, Nyland); hon hade lärt visan av sin mor. Upptecknad av Alfhild Forslin sommaren 1935. Tryckt 
i Forslin, Några nyfunna balladvarianter, 1937, s. 121-122. 

	

2 

Pp 	r 	
2. Och 
	

ko -nun-gen följ-de sin drottning till grav, 

4 

r 	Pr 	I 	r 	
dör fick han se vem hon skul-le ha 

6 

r 	pr 	I 
— ty 	det skall al- dyig 

	
Oömma mig. 

1 Nu har döden kommit i vårt land 
och tagit bort fru Silja vår. 

2 Och konungen han följde sin drottning till grav 
där fick han se vem han skulle ha. 

3 Fru Röjenborginnan genom dörrana steg 
och små barnen sprungo åt knutarne. 

4 Den ena hon sparka, den andra hon slog, 
det tredje hon tog i håret och drog. 

5 Små barnena in till sin fader går 
och frågar lov om de till kyrkogård får gå. 

6 Nej mina små barn, ni får ej gå dit 
det är så mycket folk som ser uppå er. 

7 Men små barnen togo sitt eget lov 
och gångade sig till kyrkogård. 

8 Det ena grät vatten, det andra grät blod, 
det tredje snyftar sin mor ifrån jord. 

9 Vem är det som gråter uppå min grav? 
Så svarar Guds ängel: det är dina små barn. 

10 Nå varföre så gråter ni, mina små barn? 
och gråter bara röder blod. 

11 Ack sötaste mamma, vi har fått styggerste mor, 
int få vi mat, int få vi kläder, 
bli stängda uti mörka hus. 

12 Nå gåen nu hem, ni mina små barn, 
i morgon skall ni få en mycken god tröst. 

13 Om andra dags morgon, innan dagen blev ljus, 
fru Silja steg in i fru Röjenborgs hus. 

14 Och lämna int jag efter mig vaxeljus, 
varföre ska mina barn bli stängda i mörka hus.  

15 Och lämna int jag efter mig åker och jord, 
varföre ska mina barn gå hungriga från bord. 

16 Och lämna int jag efter mig oxar och kor, 
varföre ska mina barn gå utan strumpor och skor. 

17 Och lämna int jag efter mig bolsterna blå, 
varföre ska mina barn ligga på stickor och strå. 

18 Och vill int du bliva en goderste mor, 
så skall jag i helvetet tillreda din stol. 

19 Men vill du bliva en goderste mor, 
så skall jag i himmelriket tillreda din stol. 

20 Fru Röjenborginnan tog barnen till sig, 
så att konungen stod och förundrade sig. 

21 Det ena hon kamma, det andra hon borsta, 
det tredje tvätta hon med moderstår. 

22 Och där blev glädje i detta hus, 
där ställdes upp två vaxeljus. 

Titel: Styvmodern. 

Melodianmärkning 

Textunderlägget endast markerat i ms; här återgivet 
enligt tr. Jfr också textanmärkningen nedan. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkväde saknas i ms men har i 
tr. lagts till i str. 1 och 22:— ty det skall aldrig glömma 
mig. 

Fotnot i ms: Str. 1 sjöngs icke, blott lästes av mo-
dern. 
17:2 	strå ändrat från ståå 
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EJ AVTRYCKTA 

AA: KB Vs 2: 1, s. 441-442. Östergötland eller Små-
land (ev. efter samma person som B ovan). Upp-
tecknad av L. F. Rääf under 1810-talets förra 
del. 29 strofer. 

AB: KB Vs 4, s. 285, 287 (text), 285 (mel.-koncept). 
Tävelsås sn, Småland. Upptecknad av G. 0. 
HyltU-Cavallius 1839. En mel.-utskrift, gjord av 
HyltU-Cavallius, samt en renskrift av två text-
strofer, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 
3:3 nr 160B (Jonsson I, s. 532). Melodi samt 20 
strofer. 

AC: UUB 623:3 nr 79 [I]. Efter kaptenskan Sophia 
Andersin f. Lalkr, Visby, Gotland (f. 1783 i 
Visby, d. 1868). Upptecknad av P. A. Säve vid 
1800-talets mitt. 8 strofer. Tryckt som Säve nr 
365 A. 

AD: NM 65/1952. Anna Liljenstolpes visbok. Ned-
skriven före 1881. Troligen konstruerad på basis 
av de olika versionerna i GA och SF. 33 strofer. 

AE: NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 2. 
Ven, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1880 
(jfr Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, 
s. 27-28). 27 strofer. Tryckt i Hazelius, Ur de 
nordiska folkens lif, 1882, s. 119-121. 

AF: Wigström, Folkdiktning II, 1881, s. 44-46. Glim-
åkra sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström i 
början av 1881 (jfr Wigström, Vandringar i Skå-
ne ock Bleking, s. 45-48). 17 strofer. 

AG: DAL 561, s. 25-27. Kyrkhults sn, Blekinge. 
Upptecknad av Sven Thomasson under 1880-
talets förra hälft. 25 strofer. Tryckt i Thomas-
son, Visor upptecknade i Kyrkhults socken 
(SvLm VII:6, 1890), s. 7-8, vartill tryckms finns 
i ULMA 10531. 

AH: ULMA 36, s. 6-7. Kälarne, Håsjö sn, Jämtland. 
Upptecknad av E. Englund; ingår i brev från 
denne till Johan Nordlander 11.7.1885. 8 strofer. 

Al: MM D 29 nr 59. Skåne. Upptecknad av Nils 
Andersson på 1890-talet. 

AJ: DAL 107. Efter fiskaränkan Sofia Samuelsdot-
ter, Brantevik, Simris sn, Skåne (f. 1817 i Simris, 
d. 1902). Upptecknad av Lännart Ribbing som-
maren 1895. 9 strofer (oklar strofindelning). 

AK: Jämtl:s läns fornminnesför:s tidskrift III, 1902, 
s. 7-8. Fors sn, Jämtland. Upptecknad av P. G. 
Lundahl. 13 strofer. 

AL: ULMA 111:478, s. 9-11. Gärdhems sn, Väster- 

götland. Upptecknad av P. Rudberg 1903. 8 
strofer. 

AM: Stadsarkivet i Örebro, Örebro läns bildnings-
förb:s folkminnesarkiv, Excerptsaml. II, vol. 14 
nr 71 a. Efter Anna Kristina Persson, Sigfrids-
torp, Kopparberg, Ljusnarsbergs sn, Västman-
land (f. 1833). Upptecknad av Maja Forsslund 
1922. 8 strofer. 

AN: LUF 1598, s. 37-40. Vikingstads sn, Östergöt-
land. Upptecknad av Anna Albert (f. ca 1880) 
efter egen tradition år 1925. 14 strofer. 

AO: LUF 11735, s. 162-164. Efter Kersti Björklund 
f. Mårtensson, S:t Olofs sn, Skåne (f. 1873 i 
Borrby sn, Skåne): hon hade lärt visan av sin 
mormor (härstammande från Hörups sn, Skåne) 
som sjöng den när hon »vaggade de små». Upp-
tecknad av Sigfrid Svensson 1923. 16 strofer. 
Tryckt i Skånska folkminnen, 1927, s. 93. 

AP: LUF 480, s. 79-80. Efter fru Elin Ekström, 
Malmö, Skåne. Upptecknad av Birger Anders-
son, troligen 1927. 6 strofer. 

AQ: ULMA 1723: 6, s. 3-4. Efter Leander Aldenius, 
Skänninge, Östergötland (f. 1866 i Ale-Skövde 
sn, Västergötland); han hade lärt visan av sin 
mor (f. i Ale-Skövde), som i hans barndom sjun-
git den »de långa vinterkvällarna, då hon spann 
på spinnrocken». Upptecknad av Harry Alde-
nius 1928. Prosaberättelse med 3 strofer. 

AR: DAG IFGH 1928, s. 6. Efter Lotta Nordström, 
Upphärads sn, Västergötland (f. 1850 i Upphä-
rad). Upptecknad av C. M. Bergstrand 1929. 3 
strofer samt prosareferat. 

AS: Brålanda sn, Dalsland. Insänd av J. F. Lund-
berg, som skrivit ner visan efter sitt eget minne 
sådan han hört den sjungas av sin mor 
(1834-1916) i Brålanda. 7 strofer. ASa: NM 
Folkminnessaml., Visor 1, s. 387-388 (EU 1357). 
Insänd 1930. ASb: NM Folkminnessaml., Sol-
datsånger 1, s. 21-22 (EU 17169). Insänd 1940. 

AT: LUF 3079, s. 33-34. Efter Josefina Pettersson, 
Slätthögs sn, Småland (f. 1861 i Hjälmseryds sn, 
Småland). Upptecknad av 011e Levander och 
Martin Larsson 1931. 6 strofer samt prosare-
ferat. 

AU: DAG IFGH 2845, s. 25-26. Efter Emma Söder-
lund vid Öxeryd, Lerums sn, Västergötland (f. 
1874 i Lerum). Upptecknad av Helmer Olsson 
1932. 6 strofer samt prosareferat. 
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AV: ULMA 5962. Efter Anna Jansson, Munktorps BG: 
sn, Västmanland (f. 1870). Upptecknad av Ellen 
Lagergren 1933. Prosaberättelse med 2 strofer. 

AX: DAG IFGH 4197, s. 19-20. Efter Petter Karls-
son, Fjärås ålderdomshem, Halland (f. 1859 i BH: 
Landa sn, Halland). Upptecknad av C. M. Berg-
strand 1938. 13 rader (ingen strofindelning) med 
prosareferat. 

A Y: ULMA 16502, s. 3. Efter Karna Persson, Kiviks Bl: 
fiskeläge, S. Mellby sn, Skåne (f. ca 1860 i 
Borrby sn, Skåne). Upptecknad av Ania Meijel 
1943. Prosaberättelse med 1 strof. 

AZ: A. Andersson, Seder och bruk kring 1890-talet i BJ: 
Ragunda tingslag, 1959, s. 66-67. Efter kyrkvakt-
mästaren A. 0. Hellström, Ragunda sn, Jämt-
land (1849-1944). Upptecknad av Maja Arbman. 
20 strofer. 

BA: SVA 275: B 78 (kop. av visbok i privat ägo), s. BK: 
3-5. Silvåkra sn, Skåne. Nedskriven av överstin-
nan Dea AnUn f. Bendz, Uppsala (f. 1887 i 
Karlshamn, Blekinge; bodde 1887-1893 i V. 
Tomarps sn, Skåne, därefter i Uppsala). Insänd 
till Radiotjänst 1948. Hon hade visan efter 
»`gamla Hanna' i Silfåkra anno 1904, då hon var 
omkring 75-80 år gammal». 16 strofer (vissa 
strofer hopskrivna). 

BB: Efter Greta Grannas, Rekipeldo, Vörå sn, Öster-
botten. Upptecknad av J. E. Wefvar 1875-1876 
(text) och 0. R. Sjöberg 1876 (mel.). BBa: IF 
111:49 nr 22. 7 strofer. BBb: IF Rancken 3, 165 BL: 
nr 56 (text), IF Rancken 6, 191 nr 43 (mel.). 
Melodi samt 7 strofer. Tryckt som FSF V: 1 nr 
34 j och H. BBc: SLS 125, s. 9. Melodi. 

BC: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 22a. Pojo 
sn, Nyland. Troligen upptecknad av K. Fors- BM: 
blom 1876. Melodi samt 20 strofer. Även tryckt 
som FSF V: 1 nr 34 f och A. 

BD: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 22 b. 
Lappträsks sn, Nyland. Melodi samt 15 strofer. 
Även tryckt som FSF V: 1 nr 34 e och E. 

BE: Nagu sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar BN: 

på 1880-talet (text) och 0. R. Sjöberg 1887 
(mel.). Tryckt som FSF V: 1 nr 34 i och D. BEa: 
SLS 82, s. 1-3 (text), 363 (mel.). Melodi samt 16 
strofer. BEb: SLS 125, s. 35 Melodi. 

BF: Efter fiskarhustrun Maja Lisa Spak, Rosala, 
Hitis sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar 
på 1880-talet (text) och 0. R. Sjöberg 1887 
(mel.). BFa: SLS 82, s. 257-259 (text), 396 
(mel.). Melodi samt 17 strofer. Tryckt som FSF 
V: 1 nr 34 m och B. BFb: SLS 125, s. 61. Melodi. BP: 

SLS 29, s. 296-297. Efter en gammal gumma i 
Mariehamn, Åland. Upptecknad av Karl Ekman 
1892. Melodi samt 10 strofer. Tryckt som FSF 
V: 1 nr 34 1 och K. 

IF Dep. Brages arkiv 2 nr 19. Efter Josefina 
Lindeman, Vårdö sn, Åland. Upptecknad av Fri-
dolf Andersson 1909. Melodi samt 11 strofer. 
Tryckt som FSF V: 1, nr 34 k och I. 

IF 110, h. 6, s. 40-41. Avskrift ur handskrivet 
häfte från Helsingfors, gjord av A. P. Svensson 
1904-1919. 8 strofer. Tryckt som FSF V: 1 nr 34 
J. 

IF 110, h. 6, s. 45-46. Efter Albertina Johansson, 
Lill-Pellinge, Borgå lf, Nyland. Upptecknad av 
A. P. Svensson 1904-1919. 12 strofer (»visan var 
längre men hon sjöng ej mera»). Tryckt som FSF 
V: 1 nr 34 F. 

Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 
1904 på Nötö, d. 1980); hon hade lärt visan av 
mormodern Eva Gustava Jansson (f. 1842 i Böle, 
Hitis sn, Åboland, d. 1929). BKa: SLS 352, s. 
103. Upptecknad av Greta Dahlström 1923. Me-
lodi samt 5 strofer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 
34a. BKb: SR Ma 57/11142:2:2. Inspelad av 
Matts Arnberg 1957. Melodi samt 3 strofer. 
Återgiven på grammofonskiva (Den medeltida 
balladen, SR RELP 5003-5006). BKc: SVA 
53: 1. Text nedskriven av Svea Jansson själv ca 
1960. 7 strofer. 

SLS 367, s. 156-159. Efter torparänkan Sofia 
Svanström f. Isaksson, Bötesö, Hitis sn, Åbo-
land (f. 1859). Upptecknad av Greta Dahlström 
1924. Melodi samt 14 strofer. Tryckt som FSF 
V: 1 nr 34 b och C. 

SLS 367, s. 160-161. Efter Sofia Ginman f. Holl-
sten, Kyrksundet, Hitis sn, Åboland (f. 1857). 
Upptecknad av Greta Dahlström 1924. Melodi 
samt 2 strofer. Mel. tryckt som FSF V: 1 nr 34 h, 
texten tryckt som variant M till FSF V: 1 nr 34 
A. 

SLS 367, s. 162-163. Efter torparkvinnan Emma 
Abrahamsson, Hamnholmen, Hitis sn, Åboland 
(f. 1859). Upptecknad av Greta Dahlström 1924. 
Melodi samt 2 strofer. Mel. tryckt som FSF V: 1 
nr 34 g, texten tryckt som variant N till FSF V: 1 
nr 34 A. 

BO: SLS 367, s. 164-165. Efter Alma Fagerström, 
Vänoxa, Hitis sn, Åboland (f. 1883). Upptecknad 
av Greta Dahlström 1924. Melodi samt 2 strofer. 
Mel. tryckt som FSF V: 1 nr 34 c. 

SLS 367, s. 1366-1369. Efter Aina Ekström f. 
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Lindfors, Bullers, Strömfors sn, Nyland (f. 
18%). Upptecknad av Greta Dahlström 1924. 
Melodi samt 17 strofer. Tryckt som FSF V: 1 nr 
34 d och G. 

BQ: Tradition från Pargas Malm, Åboland. BQa: SLS 
383, s. 59-60. Efter Hanna Törnudd f. Svahn-
ström, Åbo (f. 1880); visan uppges ha sjungits 
»av Mina Blomkvist på Pargas Malm, nu mellan 

60-70 år». Upptecknad av Greta Dahlström 
1925. Melodi samt 3 strofer. Mel. tryckt i FSF 
V: 1, se nr 34 n (not 1). BQb: SLS 512, s. 48-49. 
Efter Vendla Blomqvist, Pargas Malm (f. 1866). 
Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1929. 
Melodi samt 7 strofer. Tryckt som FSF V: 1 nr 
34 n och L. 

32-804521 SMB 1 
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34 

GENGÅNGAREN 
TSB A 69 

A 
KB Vs 21 (KB:s visbok i 8:o), s. [1481-149. Uppskrift från början av 1600-talet (Jonsson I, s. 210-211). Tryckt i 
SF bd II, s. 451-452 och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 257-259. 

1 Thet var sigh en vngersuen 
han ganger sigh åth vägen framm, 
- så vida gånger ther ord aff. 

2 han går sigh rett vegen fram 
han lade sigh soffua rätt vnder en lind 

3 han lade sigh soffua rätt vnder en lind, 
och ther lågh han så liten en stund 

4 Der lågh han så liten en stund, 
så lengi hans ögon the fingo en blund: 

5 Der kom gångandes en gammal man 
i femton åhr för dödh var han: 

6 Och hör tu vnger suen ästu ächta, 
tu bär nu min bodh väll rätta, 

7 tu bär min bodh til medelby 
ther bor nu alla mina frender vthi. 

8 ter bor min fadher och så min moder, 
och seedan min söster och så min brodher 

9 ther bor liten Kerstin mit venna viijff 
och hon för radde mit vnga lijff 

10 Hon for rade mit vnga lijff 
alt med sina ternor tuå 

11 Hon for radde mit liff med sina ternor tuå, 
the quaffde migh nider vnder bålsiren blå: 

12 Nu bär han min Sölff bonat knijff, 
som var med och forradde mit vnga liff. 

13 Min barn the stå rätt for hans bord, 
the lidha så mången hådens ordh. 

14 och vill icke han then spåten förlata, 
och gästa skall iagh honom öffuer måtton: 
- så vida gånger ther ord aff. 

Anmärkning 

Strofnr börjar vid str. 3 med nr 1 osv. (de två första 
stroferna sammanskrivna och ej numrerade). Ingen 
radindelning. Omkvädet utskrivet i str. 2, 3, 6, saknas i 
str. 1, markerat i övriga strofer. 
4:2 ögon ms ögön 
6:1 ächta ms achta 
7:2 frender ms frendr 
8:1 så ms sa 

12:1 	Sölff vokalen osäker 
13:2 så ms sa 
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35 

HERR MÅRTEN 
TSB A 70 

A 
Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [4]—[6]. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson 1, s. 244-285). Tryckt som SF 92 och i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 279-280. 

1 Däth war intet långe, 
Men däth war i gåhr 
Däth spörja Hoffmän och knechter, 
Herr Mårten war lagd på Båhr. 
— Så döder rijder Mårten igenom Fouglesångh. 

2 Däth war Waldemar Skytte 
han rijder i Rosenlund. 
Mötte honom Herr Mårten 
i dän samma stund. 

3 Höer du Waldemar Skytte 
war intet för migh rädd 
Emädan Jagh lefde i werlden til, 
Jagh hölt tigh så mycket kier. 

4 Swarter war hans Sadel 
och swarter war hans häst 
Och swarte wore dhe Rackerna 
som luppe Herr Mårten näst. 

5 Swarte wore hans Stöfler 
och swarte wore hans sporrer 
Och swarte wore dhe Rackerna 
som luppe Herr Mårten före. 

6 Höer du herren Mårten 
hwij rijder du så slijk 
Här är intet mehra ähn dagar twå, 
Sedan wij bore digh lijk.  

7 Jagh fåer intet liggia 
och Jagh fåer ingen Roo 
För ähn Jagh haar warit [i] Fouglesångh 
bytt från migh den orätte Jord. 

8 Och seij thet för min hwstro, 
om hon will wäl migh 
Så beedh henne taga den lilla Tompt 
och leggia bort från sigh. 

9 Och seij thet för min Hwstro 
om hoon digh icke will troo 
Beedh henne see vnder min Nat stufwe säng 
mine Skoor stå fulle med blodh. 

10 Tack Herr Mårtens hwstro, 
hoon wille Herr Mårten wäl 
Hoon låtte 70 Messor seija 
för Herr Mårtens Siähl 
— Så döder rijder Mårten igenom Fouglesångh. 

Anmärkning 

Varje strof skriven tvåradig (rad 1 och 2 resp. 3 och 4 
bildar en rad). Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 10. 

1:4 Mårten ms Marten 
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36 

HERR HOLGER 
TSB A 71 

A 
Upptecknad på 1880-talet i Skåne. Aa: Teckningar och toner ur skånska allmogens lif, 1889, s. 68. Mel. 
upptecknad av Axel Ramm efter Anna Andersson i Espet, Genarps sn. Ab: Teckningar och toner ur skånska 
allmogens lif, 1889, s. 68-71. Text kompilerad på basis av fyra uppteckningar: två från Genarps sn efter Anna 
Andersson i Espet resp. Per Persson i Gyllebohus, en från Lund efter en fru Elers, alla gjorda av Axel Ramm, 
samt en bearbetad orimmad uppteckning från okänd ort gjord av Lars Rydner. 

Aa 

J 	 
— vak upp, hör ör en god 	tid,— 

r 
	

r r 

13 

 

r e 

 

	J 	i 

  

  

  

— den ri - ke herr Hot-ger. 

Ab 
1 Fru Tala hon drömde en dröm i natt, - 

- vak upp här är en god tid, - 
att den rike herr Holger han skulle ge tappt, - 
- den rike herr Holger. 

2 »Jag drömde, jag drömde om vår gångare grå, 
han bar dig till tinget, du dödde derpå. 

3 Jag drömde om eders lille smukke hund, 
han bar ditt hufvud i rosendelund. 

4 »Min kära fru Tala, du säg icke så! 
Dina drömmar kan väl vakna om en åtta år.» 

5 Fru Tala hon hade ej drömmen talt ut, 
förr'n de stötte på dörren med stänger och spjut. 

6 De stötte på dörren med stänger och spjut: 
»Är herr Holger här inne, så skall han här ut!» 

7 »Mina kära hofmänner, 1 töfven en stund, 
emedan jag kläder mig annorlund!» 

486 



SMB 36 

8 Herr Holger han talte till svennerna två: 
»1 läggen gullsadeln på gångaren grå!» 

9 De red ifrån Häckeberg, när klockan var ni, 
så var de i Malmö till klockan var ti. 

10 Så var de i Malmö till klockan var tolf, 
så var de i Köpenhamn, när klockan var två. 

11 När som de var komna till Köpenhamn, 
der ståndar kung Kristian på hvitan den sand. 

12 »1 varen välkommen, herr Holger, till mig! 
Går in i stenstugan, dricker mjöd och vin!» 

13 »Mig lyster ej mjöd, mig lyster ej vin, 
jag vill ända mitt ärende och resa igen.» 

14 Kung Kristian han läste de brefverna i: 
»Herr Holger, herr Holger, det kostar ditt lif!» 

15 »Min söta kung Kristian, 1 skänken mig mitt lif!» —
»Om du sjelfver ej hade varit skulden häri!» 

16 »Antingen vill du ligga eller stå? 
Mäster Jacob skall taga ditt hufvud ifrå!» 

17 »Antingen vill du sitta eller vill du stå, 
eller vill du den jungfrun till mötes gå?» 

18 »Jag står, jag står, så länge jag kan, 
och se'n vill jag taga den jungfrun i famn.» 

19 Så bad han få breda sin kappa den blå, 
så att blodet det kunde få rinna derpå. 

20 Den jungfrun hon klippte det hufvudet af, 
så blodet det neder till fötterna rann. 

21 Så togo de hufvudet så blodigt det var, 
så sydde de till det med remmerna två. 

22 Så talte kung Kristian till borgmästarne fem: 
»1 följen herr Holger till Skåne igen!» 

23 Så viste de ut två redliga män, 
som följde herr Holger till Skåne igen. 

24 Fru Tala hon sprang sig i högsta den loft, 
så såg hon sin herre bak rosendelund. 

25 Fru Tala hon såg genom fönsteret ut, 
då såg hon sin herre komma på ön. 

26 »Antingen är min man drucken eller i Danmark 
vred, 

emedan han rider på hästen så sned?» 

27 När fru Tala fick veta hennes herre var död, 
så domnas hon under skarlakanen röd. 

28 När fru Tala fick veta hennes herre var lik, 
så domnas hon under skarlakanen hvit. 

29 Herr Holger blef begrafven i Genarp, när klockan 
var tolf; 

när klockan var elfva, så kom han igen. 

30 Han klappar på dörren med fingrarne små: 
»Fru Tala stig upp och drag låsarne frå!» 

31 »Med ingen så hafver jag stämma utsatt, 
och ingen så släpper jag in uti natt!» 

32 »Min kära fru Tala gif bonden sin ko, 
för i helvete der är så svårt att bo.» 

33 »Nej, förrän jag vill göra mina barn fattiga med 
mig; 

så vill jag i helvete bränna med dig.» 

34 »Fru Tala gif Romman och Skromman igen, 
för i helvete är svårt att brinna för din vän». 

35 »Nej, om jag skulle så flyta i helvete som en svan, 
så vill jag ej blifva utfattig, (örsann.» 

36 »Ge tillbaka, hvad jag med orätt har fått!» 
»Hvad blir det då till arfvingarne två?» 

37 »Ge tillbaka, hvad jag med orätt har ta'tt: 
Eksholm, Svartekärr och Toppegård.» 

38 »Far du i helvete med svennerna dina, 
— vak upp här är en god tid, — 
så kommer jag efter med möerna mina.» 
— den rike herr Holger. 

Titel: Herr Holger. 

Anmärkning 

Anna Anderssons version uppges ha innefattat str. 1, 
14, 16-18, 20, 21, 23, 26, 30, 32-35, 36:1, 37, 38; 
Per Perssons version str. 1, 3, 6-15, 18, 22, 24, 27-32, 
36:2, 38; fru Elers version str. 1, 2, 4, 30-32, 38. — 
Str. 5, 19 och 25 uppges vara »restituerade» efter Lars 
Rydners uppteckning. 

Omkulidena återgivna endast i str. 1. Tr. ger i fot-
noter följande varianter: 

1:2 att herr Holger han skulle ge Danmark i skatt 
att herr Holger han skulle i Danmark ge skatt 

14:1 	De herrar de läste 
21:2 med remmarna sju 
22:1 	till svennerna fem 
31:2 	ej heller drar jag låsen ifrå i natt 

487 



SMB 36 

B 
Teckningar och toner ur skånska allmogens lif, 1889, s. 73-74. Skåne. Efter en »dragon Udd». Ingår i folksägen 
upptecknad av Axel Ramm på 1880-talet. 

1 nej förrän jag vill göra mina barn fattiga med mig, 
förr vill jag bränna i helvete med dig. 

2 res du före till helvete med svennerna dina, 
så kommer jag efter med möerna mina. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Stroferna ingår som repliker i en 
scen i prosaberättelsen. 

Närmast före str. 1 står: Men det förstår man nog, 
att en så orättvis karl inte kunde få ro i grafven. Och 
han spökade på Häckeberga och bad fru Tala lemna 
igen de gårdar han fått på orätt sätt. Men fru Tala sade: 
— Mellan str. 1 och 2 står: Men han var ändå envis, så 
att fru Tala blef arg och sade till sist: 

DAL 3843. Efter vaktmästaren Nils Larsson vid folkhögskolan Hvilan i Åkarp, Tottarps sn, Skåne (f. 1874 i 
Lyngby sn, Skåne, d. 1960). Ingår i folksägen upptecknad av Ingemar Ingers 1922. 

1 »Antingen är min man drucken eller vred 
för hans huvud sitter på sned.» 

D 
DAL 3842. Efter f. d. kyrkvaktmästaren Hans Andersson (»Hans Ringare»), Lyngby sn, Skåne (f. 1841 i Hyby 
sn, Skåne, sedan 1870 bosatt i Lyngby, d. 1928). Ingår i folksägen upptecknad av Ingemar Ingers 1924. 

1 »Äntan är min man sypen eller vred, 
för hans huvud sitter på sned.» 

E 
DAL 3844. Efter småbrukarhustrun Elna Jöns Jacobs, Espet, Genarps sn, Skåne (f. i Genarp ca 1860). Ingår i 
folksägen upptecknad av Ingemar Ingers 1925. 

1 »Äntan är min man sypen eller så är han vred, 	Anmärkning 
för huvudet det sitter på sned.» 	 Ms saknar strofnr. Stroferna skilda åt av ett prosaav- 

2 »Far du i helvete med svennerna dina 	 snitt. 
för efter kommer jag med möerna mina.» 
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F 
H. Andersson, Sägner och historier från Genarp, 1954, s. 34. Efter åbon Anders Persson, Genarps sn, Skåne (f. 
1862 i Slimminge sn, Skåne, d. 1940 i Genarp). Ingår i folksägen som återberättats av dennes son Gösta 
Andersson (f. 1895 i Genarps sn) och upptecknats efter densamme av Helge Andersson ca 1950. 

1 »Äntan är min man syppen eller vred, 
för hans huvud sitter på sned.» 

2 »Ge tillbaka bonden hans ko, 
för i helvete där är så hemskt att bo.» 

3 »Far du ti helvete me svennerna dina, 
ettor kommer ja me möerna mina.» 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Stroferna utgör repliker i prosabe-
rättelsen. 

Närmast före str. 1 står: Sin bant di hoeded po hann  

ijenn me lärrimma å satte hann åpp po hästen å skicka 
hann övor vanned ti Malme. Å sin jick hästen säl himm 
me hann ti Hickebarja. Å då sto hans fru i fynstored å 
så nån hann komm po bryggan. Så sa honn: — Mellan 
str. 1 och 2: Menn nårr hann komm ing po slåtted, så 
honn jo ad hann va halshoggen. Å så ble han begraft i 
Jinnarpe tjårka, å hoeded liggor löst fårr si säl. Menn 
honn fick ente va ifridd fårr hann, fårr hann komm ti na 
åmm nättorna po slåtted. Så en natt sa hann: — Mellan 
str. 2 och 3: Så sa hann åsse ti na: »Å din stol e färi 
snart så när såmm po de ena bened.» Då sa honn: 
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FÖRKORTNINGARIABBREVIATIONS 

DAG 

DAL 

DAUM 

Dep. 

DFS 

DgFT 

Div.-saml. 

GUB 

hs 

IF 

IFGH 

IOD 

KB 

KB Köpen-
hamn 
ks 

KVHAA 

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet, 
Göteborg 

Dialekt- och ortnamnsarkivet, Lund 

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet, 
Umeå 

Deposition 

Dansk Folkemindesamling, Köpenhamn 

Texttyp enligt Danmarks gamle Folkeviser 

Diversesamlingen (i L. Chr. Wiedes samling i 
KVHAA) 

Göteborgs universitetsbibliotek 

Huvudsamlingen (i L. Chr. Wiedes samling i 
KVHAA) 

Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi 

Institutet för folkminnesforskning vid Göte-
borgs Högskola (samlingarna numera i DAG) 

Institutet för ortnamns- och dialektforskning, 
Göteborg (samlingarna numera i DAG) 

Kungl. Biblioteket, Stockholm 

Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn 

Konceptsamlingen (i L. Chr. Wiedes samling 
i KVHAA) 

Kungl. 	Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademiens samlingar i Antikvarisk-topogra-
fiska arkivet, Riksantikvarieämbetet och Sta-
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THE SWEDISH MEDIEVAL BALLADS 

Some veords about the present edition 

1. Introduction 
The present edition of the Swedish medieval pop-
ular ballads, Sveriges Medeltida Ballader (abbre-
viated SMB), is intended as a "diplomatic" one; 
it will present all 260 ballad types in a way that 
we hope will enable it to serve as the definitive 
corpus now and for many years to come. By 
"Swedish" is meant "in the Swedish language"; 
ballads recorded in Swedish outside Sweden 
(above all in the Swedish-speaking areas of Fin-
land, which remained part of Sweden until 1809) 
are thus included. 

The term "medieval" stands for the age of the 
genre, the medieval origin of which is beyond 
doubt. Some types, however, may be of some-
what later origin. Ballads unmistakably later than 
about 1520, and various kinds of pastiche, are 
excluded. What has just been said concerns the 
textual types; as regards the music, it should be 
mentioned that different tunes can be combined 
with one textual type, i.e. the same text has been 
sung to a number of totally different melodies, 
many of them definitely of a fairly late origin. 

The Scandinavian medieval popular ballad is a 
clearly defined genre, much more homogeneous 
in form and style than what are termed "ballads" 
in other linguistic areas, e.g. in Germany and the 
English-speaking countries. Its nearest equi-
valent is the English and Scottish ballad as pre-
sented in the edition of F. J. Child, the so-called 
"Child ballads". Although the word "ballad" 
may be applied to other songs in Scandinavia too, 
and although it is neither the original, nor a genu-
ine term for the genre in question, its application 
to the narrative songs here published has been 
accepted for the purposes of scholarship since  

the 19th century, and, above all, in the 20th 
century. 

For a survey of all the Scandinavian (Danish, 
Faroese, Icelandic, Norwegian, and Swedish) 
ballads-838 types, many of which are collected 
in more than one of these five languages, and not 
a few in all of them—we refer the reader to The 
Types of the Scandinavian Medieval Ballad 
(TSB) (eds. B. R. Jonsson, Svale Solheim and 
Eva Danielson, Oslo & Stockholm 1978). This 
publication contains a prose summary of the sto-
ry of each type, together with references to es-
sential printed sources for each number. In the 
present edition, the TSB number of each type is 
given immediately below the Swedish title. 

The edition will appear in nine volumes, the 
first five of which will contain the material (texts 
and tunes): 

1. Ballads of the supernatural (nos. 1-36) 
2. Legendary ballads (nos. 37-54) and historical 

ballads (nos. 55-65) 
3. Ballads of chivalry (nos. 66-148) 
4. Ballads of chivalry (cont'd., nos. 149-196) 
5. Heroic ballads (nos. 197-219) and jocular bal-

lads (nos. 220-260) 

Volume 6 will consist of a commenting treatment 
of textual types 1-65, volume 7 of nos. 66-260. 
Volume 8 is a musicological treatment of the 
tunes applied to ballad texts. Volume 9, finally, 
will contain various indexes; it is also intended to 
serve as a supplementary volume, in the event of 
hitherto unknown sources appearing in the mean-
time. 
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2. Selection and arrangement 
The number of variants within a given type dif-
fers considerably from case to case. For some 
types we know several hundreds of variants; the 
reasons for this great quantity may be a special 
function (the ballad in question was, e.g., sung at 
annual festivities and was thus commune bonum 
in the rural society) or the fact that the ballad was 
spread in numerous broadside editions. This 
means, on the other hand, that these variants 
often are very much alike. 

After fairly thorough calculations we have 
found it suitable to print only 25 variants, and 
where we know more than 25 simply to list the 
others. This limit enables us to print more than 
200 types out of the 260 here represented with all 
the variants known; for the rest we have made a 
selection. 

The principles of selection applied are as fol-
lows. First, all variants recorded before 1810 are 
printed. Among the variants collected from 1810 
onwards—when the wave of romanticism in-
duced the young generation of writers and musi-
cians to collect ballads on a greater scale—we 
have tried to select those most representative for 
the various branches of the tradition, taking into 
account also the chronological and geographical 
aspects. Sometimes a fragmentary text is collect-
ed together with a complete and interesting tune; 
in other cases a good text has only a fragmentary 
tune or lacks a tune altogether. Often such con-
sideration to the tune as well as to the text has 
been decisive in the task of selection. When com-
pelled, reluctantly, to omit many good variants, 
we have found some consolation in the fact that  

they have already been printed elsewhere. As 
mentioned above, however, all the variants that 
we do not print are enumerated in a list, in which 
we also provide some information about them: 
number of stanzas, the existence of a tune (Me-
lodi marked in italics), and certain facts of the 
same kind as for the variants printed in full (cf. 
below). 

The arrangement within each type is as fol-
lows. Under the number and the Swedish title of 
the ballad is given a reference to the type number 
in TSB. The variants are then printed in chrono-
logical order, and designated A—(Z); different 
versions (several manuscripts, more than one re-
cord relating to the same person, etc.) of the 
same variant are labelled Aa, Ab, Ac, etc. For 
each variant there is a head giving the necessary 
information about the source, generally in this 
order (as far as data are available): the signum of 
the manuscript or title of the printed book; the 
name of the singer and a few basic facts about 
him or her; the place or region of the tradition; 
the name of the collector; the year of collection; 
the existence of relevant copies of the manu-
scripts; and publications in which the manuscript 
may have been printed previously, etc. Refer-
ences are often given to works in which further 
information is to be found about the sources and 
the singers, above all to B. R. Jonsson, Svensk 
balladtradition 1 (abbr. Jonsson I). 

If there is a tune, it is printed before the text. 
The text is followed by comments on both the 
tune and the text with editorial details. 

3. Editorial principles 
This edition is a "diplomatic" one in the techni-
cal sense, i.e. the texts and tunes are printed 
exactly as they appear in the sources. Unmis-
takable errors have been corrected, however; 
wherever such a correction has been made by us, 
this is mentioned in the editorial comments. In 

the comments we have used italics for our own 
editorial remarks, as opposed to quotations from 
the sources themselves. 

As for the texts, the following points in particular 
are worth mentioning. 
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1. The stanzas are numbered, even if this is 
not done in the source. 

2. A division into lines is made where the 
source is written in another way. 

3. The refrains, or burdens, are given only in 
the first and the last stanza, if they are identical 
throughout the ballad; if the refrains are changed, 
the new burdens are presented following similar 
principles. We have placed a dash before and 
after the internal refrain, and before the end re-
frain. 

4. In accordance with established practice we 
have used italics to Pill in the letters omitted in 
abbreviated words. 

In all the cases mentioned, information about 
the exact details in the source is given in the 
commentaries. In general, the editing of the texts 
can be said to follow ordinary and well-known 
rules for editorial work of this kind. 

Regarding the tunes, no general practice has 
been established. Something must, therefore, be 
said about our way of editing, and about the 
different categories of sources. 

1. In many cases the primary source has not 
been preserved; this is especially applicable to 
sources from the beginning and middle of the 
19th century. This means that in these cases only 
a copy or an arrangement, scored for instance for 
a choir or for solo song with piano accompani-
ment, is now available. The manuscripts or print-
ed sources differ considerably in their musical 
orthography (the use of flags and beams etc.). In 
some manuscripts there are also accidentals 
above the notes, alternative notes, question-
marks, and so on. In all these respects, the tunes 
are printed as they appear in the sources; excep-
tions from these principles are mentioned in the 
commentary. When a tune is preserved only in 
arranged form, the entire arrangement is printed. 
Also the detailed position of the text under the 
notes (as a rule the first stanza) is printed accord-
ing to the sources. In a few cases, however, this 
is technically impossible. When the handwriting 
in a manuscript is very large compared to the 
notes we have inserted two parallel hyphens be- 

tween some syllables, to give the words in ques-
tion the same length as in the manuscript. 

2. Only very few, three as far as we know, 
ballad tunes have been preserved from the period 
prior to 1800. In these few cases the original 
manuscript is printed in facsimile together with a 
transcription into modern notation. A few collec-
tions (above all HyltU-Cavallius's in the 1830s) 
give only sketches of the tunes and their record-
ings are in general very amateurishly made. We 
have not, in such cases, "restored" the tunes, 
only, when necessary, made some purely ortho-
graphic corrections. The transcriptions of the 
tape recordings should be regarded as fairly ap-
proximate. The metronome figures given repre-
sent average values, as the tempo can vary con-
siderably from stanza to stanza. The pitch denot-
ed is an approximate one. 

3. Each tune has been written in note systems 
corresponding to the textual division into verse 
lines. As in the texts, there is a dash before and 
after the internal refrain, and before the end re-
frain. Where the tune is divided into regular bars, 
the bars are numbered and the figure giving the 
bar number is placed at the beginning of the last 
bar in each system. The editorial commentary 
following each variant contains information 
about changes, obscure details etc. in the manu-
scripts; any differences from stanza to stanza in 
the tunes transcribed from tape recordings are 
also mentioned here. References are given 
throughout to bar (t.) or system (system) and note 
(n.). 

This volume, No. 1, contains the "ballads of 
the supernatural" (Group A in TSB). This group 
is divided into two sub-groups, namely "Ballads 
of witchcraft and magic" (TSB A 1-46) and "Bal-
lads of supernatural beings" (TSB A 47-75). Of 
these 75 ballad types, 36 are known in Swedish, 
18 in each of the two sub-groups. As already 
mentioned, the TSB number is given in the head 
of each type in this edition; for the contents of 
the type and its distribution within Scandinavia 
we would refer the reader to TSB. 

495 




	lb382078_0001
	Page 1

	lb382078_0002
	Page 1

	lb382078_0003
	Page 1

	lb382078_0004
	Page 1

	lb382078_0005
	Page 1

	lb382078_0006
	Page 1

	lb382078_0007
	Page 1

	lb382078_0008
	Page 1

	lb382078_0009
	Page 1

	lb382078_0010
	Page 1

	lb382078_0011
	Page 1

	lb382078_0012
	Page 1

	lb382078_0013
	Page 1

	lb382078_0014
	Page 1

	lb382078_0015
	Page 1

	lb382078_0016
	Page 1

	lb382078_0017
	Page 1

	lb382078_0018
	Page 1

	lb382078_0019
	Page 1

	lb382078_0020
	Page 1

	lb382078_0021
	Page 1

	lb382078_0022
	Page 1

	lb382078_0023
	Page 1

	lb382078_0024
	Page 1

	lb382078_0025
	Page 1

	lb382078_0026
	Page 1

	lb382078_0027
	Page 1

	lb382078_0028
	Page 1

	lb382078_0029
	Page 1

	lb382078_0030
	Page 1

	lb382078_0031
	Page 1

	lb382078_0032
	Page 1

	lb382078_0033
	Page 1

	lb382078_0034
	Page 1

	lb382078_0035
	Page 1

	lb382078_0036
	Page 1

	lb382078_0037
	Page 1

	lb382078_0038
	Page 1

	lb382078_0039
	Page 1

	lb382078_0040
	Page 1

	lb382078_0041
	Page 1

	lb382078_0042
	Page 1

	lb382078_0043
	Page 1

	lb382078_0044
	Page 1

	lb382078_0045
	Page 1

	lb382078_0046
	Page 1

	lb382078_0047
	Page 1

	lb382078_0048
	Page 1

	lb382078_0049
	Page 1

	lb382078_0050
	Page 1

	lb382078_0051
	Page 1

	lb382078_0052
	Page 1

	lb382078_0053
	Page 1

	lb382078_0054
	Page 1

	lb382078_0055
	Page 1

	lb382078_0056
	Page 1

	lb382078_0057
	Page 1

	lb382078_0058
	Page 1

	lb382078_0059
	Page 1

	lb382078_0060
	Page 1

	lb382078_0061
	Page 1

	lb382078_0062
	Page 1

	lb382078_0063
	Page 1

	lb382078_0064
	Page 1

	lb382078_0065
	Page 1

	lb382078_0066
	Page 1

	lb382078_0067
	Page 1

	lb382078_0068
	Page 1

	lb382078_0069
	Page 1

	lb382078_0070
	Page 1

	lb382078_0071
	Page 1

	lb382078_0072
	Page 1

	lb382078_0073
	Page 1

	lb382078_0074
	Page 1

	lb382078_0075
	Page 1

	lb382078_0076
	Page 1

	lb382078_0077
	Page 1

	lb382078_0078
	Page 1

	lb382078_0079
	Page 1

	lb382078_0080
	Page 1

	lb382078_0081
	Page 1

	lb382078_0082
	Page 1

	lb382078_0083
	Page 1

	lb382078_0084
	Page 1

	lb382078_0085
	Page 1

	lb382078_0086
	Page 1

	lb382078_0087
	Page 1

	lb382078_0088
	Page 1

	lb382078_0089
	Page 1

	lb382078_0090
	Page 1

	lb382078_0091
	Page 1

	lb382078_0092
	Page 1

	lb382078_0093
	Page 1

	lb382078_0094
	Page 1

	lb382078_0095
	Page 1

	lb382078_0096
	Page 1

	lb382078_0097
	Page 1

	lb382078_0098
	Page 1

	lb382078_0099
	Page 1

	lb382078_0100
	Page 1

	lb382078_0101
	Page 1

	lb382078_0102
	Page 1

	lb382078_0103
	Page 1

	lb382078_0104
	Page 1

	lb382078_0105
	Page 1

	lb382078_0106
	Page 1

	lb382078_0107
	Page 1

	lb382078_0108
	Page 1

	lb382078_0109
	Page 1

	lb382078_0110
	Page 1

	lb382078_0111
	Page 1

	lb382078_0112
	Page 1

	lb382078_0113
	Page 1

	lb382078_0114
	Page 1

	lb382078_0115
	Page 1

	lb382078_0116
	Page 1

	lb382078_0117
	Page 1

	lb382078_0118
	Page 1

	lb382078_0119
	Page 1

	lb382078_0120
	Page 1

	lb382078_0121
	Page 1

	lb382078_0122
	Page 1

	lb382078_0123
	Page 1

	lb382078_0124
	Page 1

	lb382078_0125
	Page 1

	lb382078_0126
	Page 1

	lb382078_0127
	Page 1

	lb382078_0128
	Page 1

	lb382078_0129
	Page 1

	lb382078_0130
	Page 1

	lb382078_0131
	Page 1

	lb382078_0132
	Page 1

	lb382078_0133
	Page 1

	lb382078_0134
	Page 1

	lb382078_0135
	Page 1

	lb382078_0136
	Page 1

	lb382078_0137
	Page 1

	lb382078_0138
	Page 1

	lb382078_0139
	Page 1

	lb382078_0140
	Page 1

	lb382078_0141
	Page 1

	lb382078_0142
	Page 1

	lb382078_0143
	Page 1

	lb382078_0144
	Page 1

	lb382078_0145
	Page 1

	lb382078_0146
	Page 1

	lb382078_0147
	Page 1

	lb382078_0148
	Page 1

	lb382078_0149
	Page 1

	lb382078_0150
	Page 1

	lb382078_0151
	Page 1

	lb382078_0152
	Page 1

	lb382078_0153
	Page 1

	lb382078_0154
	Page 1

	lb382078_0155
	Page 1

	lb382078_0156
	Page 1

	lb382078_0157
	Page 1

	lb382078_0158
	Page 1

	lb382078_0159
	Page 1

	lb382078_0160
	Page 1

	lb382078_0161
	Page 1

	lb382078_0162
	Page 1

	lb382078_0163
	Page 1

	lb382078_0164
	Page 1

	lb382078_0165
	Page 1

	lb382078_0166
	Page 1

	lb382078_0167
	Page 1

	lb382078_0168
	Page 1

	lb382078_0169
	Page 1

	lb382078_0170
	Page 1

	lb382078_0171
	Page 1

	lb382078_0172
	Page 1

	lb382078_0173
	Page 1

	lb382078_0174
	Page 1

	lb382078_0175
	Page 1

	lb382078_0176
	Page 1

	lb382078_0177
	Page 1

	lb382078_0178
	Page 1

	lb382078_0179
	Page 1

	lb382078_0180
	Page 1

	lb382078_0181
	Page 1

	lb382078_0182
	Page 1

	lb382078_0183
	Page 1

	lb382078_0184
	Page 1

	lb382078_0185
	Page 1

	lb382078_0186
	Page 1

	lb382078_0187
	Page 1

	lb382078_0188
	Page 1

	lb382078_0189
	Page 1

	lb382078_0190
	Page 1

	lb382078_0191
	Page 1

	lb382078_0192
	Page 1

	lb382078_0193
	Page 1

	lb382078_0194
	Page 1

	lb382078_0195
	Page 1

	lb382078_0196
	Page 1

	lb382078_0197
	Page 1

	lb382078_0198
	Page 1

	lb382078_0199
	Page 1

	lb382078_0200
	Page 1

	lb382078_0201
	Page 1

	lb382078_0202
	Page 1

	lb382078_0203
	Page 1

	lb382078_0204
	Page 1

	lb382078_0205
	Page 1

	lb382078_0206
	Page 1

	lb382078_0207
	Page 1

	lb382078_0208
	Page 1

	lb382078_0209
	Page 1

	lb382078_0210
	Page 1

	lb382078_0211
	Page 1

	lb382078_0212
	Page 1

	lb382078_0213
	Page 1

	lb382078_0214
	Page 1

	lb382078_0215
	Page 1

	lb382078_0216
	Page 1

	lb382078_0217
	Page 1

	lb382078_0218
	Page 1

	lb382078_0219
	Page 1

	lb382078_0220
	Page 1

	lb382078_0221
	Page 1

	lb382078_0222
	Page 1

	lb382078_0223
	Page 1

	lb382078_0224
	Page 1

	lb382078_0225
	Page 1

	lb382078_0226
	Page 1

	lb382078_0227
	Page 1

	lb382078_0228
	Page 1

	lb382078_0229
	Page 1

	lb382078_0230
	Page 1

	lb382078_0231
	Page 1

	lb382078_0232
	Page 1

	lb382078_0233
	Page 1

	lb382078_0234
	Page 1

	lb382078_0235
	Page 1

	lb382078_0236
	Page 1

	lb382078_0237
	Page 1

	lb382078_0238
	Page 1

	lb382078_0239
	Page 1

	lb382078_0240
	Page 1

	lb382078_0241
	Page 1

	lb382078_0242
	Page 1

	lb382078_0243
	Page 1

	lb382078_0244
	Page 1

	lb382078_0245
	Page 1

	lb382078_0246
	Page 1

	lb382078_0247
	Page 1

	lb382078_0248
	Page 1

	lb382078_0249
	Page 1

	lb382078_0250
	Page 1

	lb382078_0251
	Page 1

	lb382078_0252
	Page 1

	lb382078_0253
	Page 1

	lb382078_0254
	Page 1

	lb382078_0255
	Page 1

	lb382078_0256
	Page 1

	lb382078_0257
	Page 1

	lb382078_0258
	Page 1

	lb382078_0259
	Page 1

	lb382078_0260
	Page 1

	lb382078_0261
	Page 1

	lb382078_0262
	Page 1

	lb382078_0263
	Page 1

	lb382078_0264
	Page 1

	lb382078_0265
	Page 1

	lb382078_0266
	Page 1

	lb382078_0267
	Page 1

	lb382078_0268
	Page 1

	lb382078_0269
	Page 1

	lb382078_0270
	Page 1

	lb382078_0271
	Page 1

	lb382078_0272
	Page 1

	lb382078_0273
	Page 1

	lb382078_0274
	Page 1

	lb382078_0275
	Page 1

	lb382078_0276
	Page 1

	lb382078_0277
	Page 1

	lb382078_0278
	Page 1

	lb382078_0279
	Page 1

	lb382078_0280
	Page 1

	lb382078_0281
	Page 1

	lb382078_0282
	Page 1

	lb382078_0283
	Page 1

	lb382078_0284
	Page 1

	lb382078_0285
	Page 1

	lb382078_0286
	Page 1

	lb382078_0287
	Page 1

	lb382078_0288
	Page 1

	lb382078_0289
	Page 1

	lb382078_0290
	Page 1

	lb382078_0291
	Page 1

	lb382078_0292
	Page 1

	lb382078_0293
	Page 1

	lb382078_0294
	Page 1

	lb382078_0295
	Page 1

	lb382078_0296
	Page 1

	lb382078_0297
	Page 1

	lb382078_0298
	Page 1

	lb382078_0299
	Page 1

	lb382078_0300
	Page 1

	lb382078_0301
	Page 1

	lb382078_0302
	Page 1

	lb382078_0303
	Page 1

	lb382078_0304
	Page 1

	lb382078_0305
	Page 1

	lb382078_0306
	Page 1

	lb382078_0307
	Page 1

	lb382078_0308
	Page 1

	lb382078_0309
	Page 1

	lb382078_0310
	Page 1

	lb382078_0311
	Page 1

	lb382078_0312
	Page 1

	lb382078_0313
	Page 1

	lb382078_0314
	Page 1

	lb382078_0315
	Page 1

	lb382078_0316
	Page 1

	lb382078_0317
	Page 1

	lb382078_0318
	Page 1

	lb382078_0319
	Page 1

	lb382078_0320
	Page 1

	lb382078_0321
	Page 1

	lb382078_0322
	Page 1

	lb382078_0323
	Page 1

	lb382078_0324
	Page 1

	lb382078_0325
	Page 1

	lb382078_0326
	Page 1

	lb382078_0327
	Page 1

	lb382078_0328
	Page 1

	lb382078_0329
	Page 1

	lb382078_0330
	Page 1

	lb382078_0331
	Page 1

	lb382078_0332
	Page 1

	lb382078_0333
	Page 1

	lb382078_0334
	Page 1

	lb382078_0335
	Page 1

	lb382078_0336
	Page 1

	lb382078_0337
	Page 1

	lb382078_0338
	Page 1

	lb382078_0339
	Page 1

	lb382078_0340
	Page 1

	lb382078_0341
	Page 1

	lb382078_0342
	Page 1

	lb382078_0343
	Page 1

	lb382078_0344
	Page 1

	lb382078_0345
	Page 1

	lb382078_0346
	Page 1

	lb382078_0347
	Page 1

	lb382078_0348
	Page 1

	lb382078_0349
	Page 1

	lb382078_0350
	Page 1

	lb382078_0351
	Page 1

	lb382078_0352
	Page 1

	lb382078_0353
	Page 1

	lb382078_0354
	Page 1

	lb382078_0355
	Page 1

	lb382078_0356
	Page 1

	lb382078_0357
	Page 1

	lb382078_0358
	Page 1

	lb382078_0359
	Page 1

	lb382078_0360
	Page 1

	lb382078_0361
	Page 1

	lb382078_0362
	Page 1

	lb382078_0363
	Page 1

	lb382078_0364
	Page 1

	lb382078_0365
	Page 1

	lb382078_0366
	Page 1

	lb382078_0367
	Page 1

	lb382078_0368
	Page 1

	lb382078_0369
	Page 1

	lb382078_0370
	Page 1

	lb382078_0371
	Page 1

	lb382078_0372
	Page 1

	lb382078_0373
	Page 1

	lb382078_0374
	Page 1

	lb382078_0375
	Page 1

	lb382078_0376
	Page 1

	lb382078_0377
	Page 1

	lb382078_0378
	Page 1

	lb382078_0379
	Page 1

	lb382078_0380
	Page 1

	lb382078_0381
	Page 1

	lb382078_0382
	Page 1

	lb382078_0383
	Page 1

	lb382078_0384
	Page 1

	lb382078_0385
	Page 1

	lb382078_0386
	Page 1

	lb382078_0387
	Page 1

	lb382078_0388
	Page 1

	lb382078_0389
	Page 1

	lb382078_0390
	Page 1

	lb382078_0391
	Page 1

	lb382078_0392
	Page 1

	lb382078_0393
	Page 1

	lb382078_0394
	Page 1

	lb382078_0395
	Page 1

	lb382078_0396
	Page 1

	lb382078_0397
	Page 1

	lb382078_0398
	Page 1

	lb382078_0399
	Page 1

	lb382078_0400
	Page 1

	lb382078_0401
	Page 1

	lb382078_0402
	Page 1

	lb382078_0403
	Page 1

	lb382078_0404
	Page 1

	lb382078_0405
	Page 1

	lb382078_0406
	Page 1

	lb382078_0407
	Page 1

	lb382078_0408
	Page 1

	lb382078_0409
	Page 1

	lb382078_0410
	Page 1

	lb382078_0411
	Page 1

	lb382078_0412
	Page 1

	lb382078_0413
	Page 1

	lb382078_0414
	Page 1

	lb382078_0415
	Page 1

	lb382078_0416
	Page 1

	lb382078_0417
	Page 1

	lb382078_0418
	Page 1

	lb382078_0419
	Page 1

	lb382078_0420
	Page 1

	lb382078_0421
	Page 1

	lb382078_0422
	Page 1

	lb382078_0423
	Page 1

	lb382078_0424
	Page 1

	lb382078_0425
	Page 1

	lb382078_0426
	Page 1

	lb382078_0427
	Page 1

	lb382078_0428
	Page 1

	lb382078_0429
	Page 1

	lb382078_0430
	Page 1

	lb382078_0431
	Page 1

	lb382078_0432
	Page 1

	lb382078_0433
	Page 1

	lb382078_0434
	Page 1

	lb382078_0435
	Page 1

	lb382078_0436
	Page 1

	lb382078_0437
	Page 1

	lb382078_0438
	Page 1

	lb382078_0439
	Page 1

	lb382078_0440
	Page 1

	lb382078_0441
	Page 1

	lb382078_0442
	Page 1

	lb382078_0443
	Page 1

	lb382078_0444
	Page 1

	lb382078_0445
	Page 1

	lb382078_0446
	Page 1

	lb382078_0447
	Page 1

	lb382078_0448
	Page 1

	lb382078_0449
	Page 1

	lb382078_0450
	Page 1

	lb382078_0451
	Page 1

	lb382078_0452
	Page 1

	lb382078_0453
	Page 1

	lb382078_0454
	Page 1

	lb382078_0455
	Page 1

	lb382078_0456
	Page 1

	lb382078_0457
	Page 1

	lb382078_0458
	Page 1

	lb382078_0459
	Page 1

	lb382078_0460
	Page 1

	lb382078_0461
	Page 1

	lb382078_0462
	Page 1

	lb382078_0463
	Page 1

	lb382078_0464
	Page 1

	lb382078_0465
	Page 1

	lb382078_0466
	Page 1

	lb382078_0467
	Page 1

	lb382078_0468
	Page 1

	lb382078_0469
	Page 1

	lb382078_0470
	Page 1

	lb382078_0471
	Page 1

	lb382078_0472
	Page 1

	lb382078_0473
	Page 1

	lb382078_0474
	Page 1

	lb382078_0475
	Page 1

	lb382078_0476
	Page 1

	lb382078_0477
	Page 1

	lb382078_0478
	Page 1

	lb382078_0479
	Page 1

	lb382078_0480
	Page 1

	lb382078_0481
	Page 1

	lb382078_0482
	Page 1

	lb382078_0483
	Page 1

	lb382078_0484
	Page 1

	lb382078_0485
	Page 1

	lb382078_0486
	Page 1

	lb382078_0487
	Page 1

	lb382078_0488
	Page 1

	lb382078_0489
	Page 1

	lb382078_0490
	Page 1

	lb382078_0491
	Page 1

	lb382078_0492
	Page 1

	lb382078_0493
	Page 1

	lb382078_0494
	Page 1

	lb382078_0495
	Page 1

	lb382078_0496
	Page 1

	lb382078_0497
	Page 1

	lb382078_0498
	Page 1

	lb382078_0499
	Page 1

	lb382078_0500
	Page 1

	lb382078_0501
	Page 1

	lb382078_0502
	Page 1

	lb382078_0503
	Page 1

	lb382078_0504
	Page 1

	lb382078_0505
	Page 1

	lb382078_0506
	Page 1


