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FÖRORD 

1 detta det tredje bandet av Sveriges Medeltida Ballader (SMB) framläggs ca hälften av 

riddarvisorna (nr 66-130). Materialets omfattning och fördelning har föranlett en mindre 

avvikelse från den plan som presenterades i band 1, där föreliggande volym förutsågs skola 

uppta även nr 131-148. Dessa har istället överförts till hand 4. 

Liksom förordet till band 2 innehöll en upplysning rörande de speciella omständigheterna 

förknippade med SMB 37 och 39, bör nu sägas något om nr 71 och 72 i föreliggande band. 

Dessa båda typer är i episkt avseende mycket likartade (jfr innehållsreferaten i TSB). Det 

narrativt särskiljande är att bruden i den senare själv beger sig till stranden och seglar bort med 

sin älskade, medan den förra på flera sätt visar anknytning till brudrovsvisorna. De båda 

typerna har uppenbarligen övat starkt inflytande på varandra i traditionen. Därför är det 

beträffande vissa varianter svårt att avgöra, under vilket nummer de lämpligen placeras. Båda 

typerna hör således beaktas vid varje närmare studium. Ett betydande antal sena — övervägan-

de finlandssvenska — uppteckningar och inspelningar har en kortare berättelse med endast få 

för respektive typ utmärkande detaljer. Dessa har här presenterats under den i traditionen 

mest spridda (och då ofta även av en yngre sjömansvisa influerade) nr 72. Som exempel 

återges varianten 72 Z. Övriga företrädare för dessa utformningar förtecknas som en avdel-

ning för sig under rubriken Ej avtryckta (72 BJ-CZ). 

I litteraturförteckningen till detta band upptas de i SMB oftare använda verk, för vilka 

förkortningar införts. Eljest omfattar den enbart i föreliggande volym nytillkomna källor; för 

övriga hänvisas till band 1 och 2. En fullständig källförteckning kommer att ingå i band 9. 

Stockholm i augusti 1990. 

Bengt R. Jonsson 
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66 

DANSEN I ROSENDE LUND 
TSB D 7 

A 
KB Vs 22 (KB:s visbok i 16:o), s. 41—[42]. Uppskrift från 1590-talet eller de första åren av 1600-talet. sannolikt från 
västra Uppland, östra Västmanland eller Gästrikland (jfr Jonsson I, s. 165-174). Tryckt som SF 127 och i 1500- och 
1600-talens visböcker II, s. 32-33. 

1 Säll om een afthon tå rijm faller på 
Vthrijdher then Swennen sijn gångare grå 
— I bijdhen migh wäll. 

2 Sadhell af silffuer och betzlet af gull 
Sielff rijdher then Suennen så dygde full 

3 Så rijdher han j Rosenne lundh 
Ther fan han en dantz medh frur och Jungfrur 

4 Han bant sin hest widh lilie quist 
Han bär en stor gledhie thet är hånom wist 

5 Wij finnoms wäll åther om midsåmmars tijdh 
När dagen görs långh och natten görs blijdh 

6 Wij finnoms wäll åther om midsämmars dag 
När lärickian siunger och göken gaall 

7 Wij finnoms wäll åther I blåmster engh 
Ther Roser och lilior stå för wår sengh 
— I bijdhen migh wäll. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
3:2 	över en dantz medh frur och står sin kärista i 

samma stund 
5:1, 6:1 midsåmmars ms midsammars 
7:1 	blåmster ms blamster 

1 
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67 

ESBERN SNARE 
TSB D 16 

A 
SVA 504:1 (Bergshammarvisboken I), s. 155-159. Från 1700-talets mitt (Jonsson I, s. 306-309). Tryckt som SF 116. 

1 Herr Asbiörn satt med sin bröder til bords, 
— Intet giöres dager än, —
De talte så mycket skiämte ord, 
— Här dantzar Jungfruer. 

2 Hwad skall du med liten Carin giöra? 
Hon kan dig intet en skiorta skiära. 

3 Herr Asbiörn slog sina handskar i bord. 
Aldrig måtte iag detta tro. 

4 Aldrig kan iag, det i säjen, tro. 
För än iag noga pröfwar Edra ord. 

5 Herr Asbiörn tager det wita lin, 
Det sänder han til kärestan sin. 

6 När Liten Karin den sömen fick, 
Med honom hon straxt in till styfmodren gick. 

7 Käraste moder gif mig ett godt råd, 
Mig blef skickad en söm i går. 

8 Blef dig skickad en söm i går, 
Så blef han dig skickad till spe och spått. 

9 Jag bad dig wara hemma at knyppla och Sy 
Men du tog dina Systrar och gick uti by. 

10 Jag bad dig wara hemma at brygga och baka, 
Då tog du dina Systrar, och gick ut at waka. 

11 Liten Karin hon gick uti kammaren sin, 
Hennes tårar de (öllo hel tätt ner på kinn. 

• 

12 Liten Karin lade den sömmen på tilja, 
Hon skar ut honom i rosor och liljor. 

13 Hon sydde uppå hans sido söm, 
Twå snäckor som gingo i stridande ström. 

14 Hon sydde uppå hans bröste, 
Twå dufwor som såtto och kyste. 

15 Hon sydde uppå hans skiortekraga, 
Twå skyttar som gingo i skogen at iaga. 

16 Liten Karin hon tager det wita lin, 
Det lägger hon uti förgylt skrin. 

17 När Asbjörn den sömen såg 
Signad ware dina fingrar små, 

18 Signad ware dina fingrar små, 
— Intet giöres dager än, — 
Innom en månad skall wårt bröllop stå. 
— Här dantzar Jungfruer. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 18, markerade i övriga 
strofer. 

11:2 ner på som kustod på föregående sida står uppå 
14:2 	kyste ms kystär 

B 
KVHAA Göt. förb. vissaml., s. 56-56B. Ort och meddelare okända. Upptecknad på 1810-talet. Utskrift gjord av 
Jacob Adlerbeth (Jonsson I, s. 514). 

2 

1 Liten Kerstin lad sömmen uti ett skrin, 
— medan skogen står härlig och grön. —
Så gångar hon sig till sin styfmoder in 
— medan åker och ängarne gro. 

2 Å kära Ni min moder, Ni ville mig lära 
Huru jag denna skjortan skall sy och skära 

3 Jag aktar slätt intet att lära dig 
Du hafver så litet lätit mig 
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4 Jag bad du skull bli hemma, sy pärlor på krans 

då gick du med andra små jungfrur i dans 

5 Jag bad du skull bli hemma, ta sömmen att sy 

då gick du med andra små jungfrur i by, 

6 Liten Kerstin lad sömmen uppå ett bord 
Der klippte hon ut både måna och Sol, 

7 Hon satte uti hans sidosöm 
ett gångande skepp på brusande ström 

8 Hon satte uti hans skjortekrans 
Att femton stolts jungfrur spasera i dans,  

9 Hon satte uti hans skjortebröst 
— medan skogen står härlig och grön. —
Att en annan stolts jungfru den hafver han kysst 
— medan åker och ängarne gro. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 8, 
markerade i övriga strofer. 

3:2 	lätit mig står över struket sett till. i margen där- 
invid står (lydt) 

4:2, 5:2 före då står Men överstruket 

c 
KVHAA Wiede ks 280 [I]. Skeppsta, Gåsinge sn, Södermanland. Upptecknad och sannolikt utskriven av organisten 

Dahlström. Gusum, troligen på 1840-talet. 

4 

Konungen och Hert i - gen de s u t - to 	till bords, 

      

— Den långa 	vinter — dag-, — 

0 -0  

ta - la - de så 	mycket om 
	

i 	ten Kjer-stin, 

   

13 

    

    

    

skären mig en skjorta af 	l i l - jon 

1 Konungen och Hertigen, de sutto till bords, 
— Den långa sommardag, — 
De talte så mycken om liten Kjerstin, 
— I skären mig en skjorta i liljor. 

2 Hvad skall du med liten Kjerstin att göra 
Hon kan dig ingen skjorta hvarken sy eller skära. 

3 Konungen han slog sin hand uti bord 
I dag så skall jag pröfva min unga Hertigs ord. 

4 Konungen han talte till småsvenner två: 
I läggen guldsadelen på gångaren grå. 

5 Konungen han rider på liten Kjerstins gård 
Och liten Kjerstin ute för Konungen står 

6 Konungen han stiger i salen in 
Så tar han fram och visar den sömmen så fin.  

7 När hon fick den sömmen si 
Så illa förfärader hon då blef 

8 Liten Kjerstin hon går för sin styfmoder inn 
Hon helsade henne med vänlig min 

9 Och Kära min moder viljen I mig nu lära 
Huru jag den skjortan skall sy eller skära 

10 När jag bad dig bli hemma och sitta och sy 
Då följde du med andra stolts jungfrur i by 

11 När jag bad dig bli hemma och sy perlor på krants 
Då följde du med andra stolts jungfrur i dans. 

12 Illa skulle jag mina kläder bära 
Om intet jag den skjortan kunde sy eller skära 

13 Hon lade den sömmen uppå ett bord. 
Hon klippte och hon sydde både måne och sol. 

3 
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14 Hon sydde på skjortans sida en sömm 
Ett gångande skepp uti stridan ström 

15 Hon sydde på skjortans krage en krans 
Femton stolts jungfrur spatsera der i dans 

16 Hon lade den sömmen i rödan guldskrin 
Så lägger hon guldsadelen på gångaren sin. 

17 Liten Kjerstin hon rider på konungens gård 
Konungen ute för liten Kjerstin står. 

18 Liten Kjerstin spatserar öfver höga lofts bro, 
Med silkessticka strumpor och guldspänta skor. 

19 När Konungen fick den sömmen si 
Fy vale den som ljugit uppå dig 

20 Och Konungen tog henne uppå sitt knä, 
Han gaf henne guldringar och fäste henne med.  

21 Konungen tog henne uti sin famn, 
— Den långa sommardag, — 
Han gaf henne guldkrona och drottninge namn. 
— I skären mig en skjorta i liljor. 

Melodianmärkning 

T. 11, n. 1-2, textunderlägget: skaren 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga strofer. 
6:2 han ändrat från hon 
7:1-2 hon ändrat från han 

15:1 	krans skrivet på radering 
18:2 	guldspänta ändrat från guldsticka 

D 
Jämtland. Familjetradition som återgår på den av Peder Syv tryckta texten (DgF 131 E). Da: Visbok (privat ägo). 
Nedskriven på 1870-talet av Anna Hansdotter, Bringåsen, Kyrkås sn (1855-1935). Db: Visbok (privat ägo). Ned-
skriven 1904 av Kristina Eriksson, Odenslund, Brunflo sn (den förras dotter, 1885-1969). 

Da 
1 Dana konung och herr Asbjörn snare 

— Skogen står härlig och grön —
De dricka utaf vinet det klara 
— Men sommar och äng så väl trifvas samman 

2 De dricka mjöd de dricka vin 
De snackade så mycket om liten Kristin 

3 Och hör i dana konung hvad jag säger er 
I gifven mig liten Kristin er dotter så kär 

4 Liten Kristin är till åren så ung ännu 
Kan edra hofkläder hvarken skära eller sy 

5 Liten Christin är ung hon kan väl lära 
I gifven mig henne i tukt og ära 

6 Asbjörn han rider till ribe by 
Der köper han silke och sindal ny 

7 Han köper silke och sindal röd 
Det sänder han allt till den unga mö 

8 Det första liten Kristin hon sömmen fick 
Så hasteligen hon inför sin fostermoder gick 

9 Och fostermoder kär i gifven mig råd. 
För sömmen den blef mig sänder i går. 

10 Och hör du liten Kristin sänd sömmen ifrån dig 
Den är till hån dig sänd det kan du tro på mig 

4 

11 Liten Kristin hon gångar i lönnkammaren in 
Der skär hon sömmen allt efter sitt sin. 

12 Så satte hon sig på den sömmare stol. 
Hon sydde derin den klara sol. 

13 Hon sydde allt uti den side söm 
Fisken som simmar i stride ström 

14 Så sydde hon allt öfver den breda härd. 
De riddare femton med dragna svärd. 

15 Hon sydde omkring hans ärmar i krans. 
De jungfruer femton som gå uti dans. 

16 Så sydde hon allt öfver hans bröste. 
En riddare som en jungfru kysste. 

17 Och nu är sömmen både sydd och skuren. 
Hvad har jag den som hem honom buren. 

18 Det svarade sjelf liten Kristins småsven: 
Så gerna jag bär den sömmen hem. 

19 Svarade herr Asbjörn när sömmen han såg. 
Herre Krist signe de fingrar små. 

20 Och mälte det jungfruns lilla småsven — 
hvad gifven i jungfrun i sömmarelön igen 

21 Jag ger icke annat jungfrun i sömmarelön 
Än bara mig sjelf en riddare så skön 
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Anmärkning 

Str. 19 onumrerad. Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
5:2 	og sic 
6:1 	ribe troligen ändrat från side 

//:1 	Liten ms Litin; hon ms hom 
15:2 jungfruer ms junfruer 

22 Hem kom liten småsven han talade så väl 
Den riddare Asbjörn vill hafva eder sjelf. 

23 Och bed du den riddaren segla öfver å 
Slätt aldrig ett ord han med mig tala få 

24 Och bed du den riddaren rida öfver bro 
— Skogen står härlig och grön —
Slätt aldrig så gifver jag honom min tro 
— Men sommar och äng så väl trifvas samman 

Db 
Avvikelser från Da i Db 

Slutomkvädet: trifvas: trifves 

	

2:1 	de: och de 

	

3:2 	er: eder 

	

5:2 	og: och 

	

6:1 	Asbjörn: Herr Asbjörn 

	

7:2 	unga: ädla 

	

8:2 	hasteligen: hastelig; inför: in för; fostermoder: 
fostermor 

	

9: / 	fostermoder: fostermor 

	

/ 7:1 	lönnkammaren: lönkammarn 

	

11:2 	skär: skar 

	

12:1 	sömmare stol: sömmarestol 

	

12:2 	derin. där in; klara: klar 

	

13:1 	side söm: sidesöm 

	

13:2 	strides stridande 

	

14:1 	den: hans 

	

17:2 	Hvad har jag: Had' jag bara; buren: bure 

	

19:2 	signe: signa; fingrar: fingrarna 
20:2 jungfrun: jungfryn; sömmarelön: sömmarlön 

	

23:2 	ord: skall 

Anmärkning 

Titel: Asbjörn Snare och liten Kristin. — Str. 1 ej num-
rerad. Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 

	

2:2 	till snackade står fotnoten talade 
3:2 före eder står kär överstruket 

	

9:2 	den tillskrivet över raden 
10:2 det ändrat från något nu otydbart 
11:2 hon ändrat från hom 
13:2 Fisken första bokstaven ändrad från D 

	

15:1 	krans ändrat från kräns 
15:2 j ungfruer ändrat från jungfryer 

	

17:1 	skuren ändrat från skyren 
17:2 bure ms brure 

	

18:1 	liten ms litens; småsven ändrat från smådräng 

	

18:2 	bär tillskrivet över raden 

	

19:1 	före såg står fick överstruket 

	

19:2 	signa ändrat från signe 
22:1 småsven ms småsen 

	

23:2 	tala ms lata 

5 
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sin alder non fann 

vet af en 	jungfru 

Konungen 

2. Så svarade 

han 	lejta 	i 	ni - e 	Kon unga — rik, 

små svennen 	som på 	golf — vet 	går, 

bobb 	•  
t1 E1  

Men 

Jag 

• 
veder- li -go 	lik, 

den — na hår gård. etc. 

	 • 
— Hon 

• a - 

Ost hör en 

aPit 	 AP 

ro — sa 	i bland 	al — la. 
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DEN RIKA BONDEDOTTERN 
TSB D 21 

A 
Efter torparhustrun Lisa Rosenlund, Böle, Hitis sn, Åboland; hon hade som barn lärt visan av sin far båtsmannen 
Johan Kimiton, Långnäs, Dragsfjärds sn, Åboland (f. senast ca 1790). Upptecknad av J. E. Wefvar (text) och efter 
Wefvars minne av 0. R. Sjöberg (mel.) på 1880-talet. Aa: SLS 82, s. 262-265 (text), 397 (mel.). Texten är en renskrift 
gjord av Wefvar; den mycket svårtolkade primäruppteckningen därtill finns i IF 111/89. Tryckt som FSF V:1 nr 57. 
Ab: SLS 125, s. 61 (endast mel.). 

Aa 

6 

1 Konungen han lejta i nie konungarik, 
Men alder han fann sin vederlika lik: 
— Hon äst här en rosa ibland alla. 

2 Så svarade små svennen, som på golfvet gå: 
Jag vet af en jungfru i denna här gård. 

3 Vi salom våra hästar, vi siom våra ty; 
Ty i morgon skola vi rida till rika bonda by. 

4 När som de kommo till rika bondaguål, 
Uti rika bonden för konungen står. 

5 Hör du rika bonden: hvad vill du nu mig svara? 
Jag vill din dotter till drottninga taga: 

6 Rika bonden svarade, liksom han vore vred: 
Jag eger ingen dotter i denna här verlden mer. 

7 Konungen han slankar i stenstugan in, 
Der rika bondahustrun sitter och fållar gyllene skinn. 

8 Hör du rika bondahustru, hvad vill du nu mig svara? 
Jag vill din dotter till min drottninga taga. 

9 Rika bondahustrun svarade, liksom hon vore ond: 
Jag ger ingen dotter i denna här stund. 

10 Vill du int gifva din dotter åt mig, 
Så låter jag hugga halsen utaf dig. 

11 Rika bondahustrun svarade med gråtande ton: 
Gåin upp i högan loft, der ligga syskorna två. 

12 Konungen han slankar i höga loftes bro, 
Med silkessticka strumpor och gullspända skor. 
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13 Konungen han lyft dörarna af axlana ner, 
Och rika bondadöttrorna vakna dervid. 

14 Hör du liten Kersten hvad vill du mig svara? 
Jag vill dig till min drottninga taga. 

15 Eder behöfves en bättre gemål, 
Än vi som gå här och valla bondafår. 

16 Eder behöfves ett bättre gelik, 
Eder behöfves ett riddarbarn så rikt. 

17 Konungen han tog liten Kersten på sina knä, 
Han skänkte henne gullringar och fästning dervid. 

18 Konungen han skänkte henne klädningen grön, 
Och gullet det glimmar i hvarenda söm. 

19 Konungen tog liten Kersten bättre i sin famn, 
Han skänkte henne gullkrona och drottninga namn. 

20 Femtona alnar af skarlakan röd, 
Skall din kära far och mor få till vaggarelön. 

21 Femtona sätringsrum så slår man uppå rår, 
Som din kära far och mor skall bygga bo uppå. 

22 Konungen tog liten Kersten och sätt un i förgyllene 
vagn; 

Hennes kära far och mor de redo dernäst. 

23 När som de kommo till konungaguål, 
Så stod den klädd i kamila huår. 

24 Konungen tog liten Kersten och sätt i färgylle stol, 
Liten Kersten hon glimmar liksom en sol. 

25 Konungen tog liten Kersten och sätt uppå en 
förgyllene bänk, 

Och fröknar och mamseller bar för henne skänk 
— Hon äst här en rosa ibland alla. 

Titel: Den rika bondedottern. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

	

4: 1 	i bondaguål är 1 understruket 

	

23: 1 	i konungaguål är 1 understruket 

	

25: 1 	tog tillskrivet över raden 

Ab 
Avvikelser från Aa i Ab 

Mel. utan textunderlägg. 
T. 2, n. 2-3 och t. 3, n. 2-3: Utan bågar. 

Anmärkning 

t'nder mel. står 2a takten äfven: 

 

  

o b b  
, 

    

T. 6, n. 1-2: J.  

T. 7, n. 1-2: Utan båge. 

     

     

      

      

T. 10: 
r  

bb  

7 
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69 

HERR KARL AV NORGES LAND 
TSB D 32 

A 
KB F.a. 13 (Johannes Bureus' lexikaliska saml.), [parti 2], s. 293. Ur en nu förlorad visbok. Citerat av Bureus ca 1630 
(Jonsson I, s. 37-38). 

Den unge her Carl af Nories 1[...] 	 Anmärkning 

huru ofta hafwer iag mynats 
	

Rad 1 ovan uppges av Bureus vara visans början. 

alt för tin mun så rödh 

8 
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70 

HERR KARL OCH KLOSTERJUNGFRUN 
TSB D 37 

A 
UUB V 3 (Bröms Gyllenmärs' visbok), fol. 100-101. Västergötland. Nedskriven ca 1640 av Bröms Olofsson Gyllen-
märs till Borrarp (f. ca 1600, uppvuxen i Kinds hd. d. 1679; Jonsson I, s. 180-185). Tryckt i 1500- och 1600-talens 
visböcker I, s. 252-254. 

1 Herr karll han drömmer en dröm om natt 
i sängan ther han låå, 
alt huru han skulle then stolz iungfru, 
wthur klosteret fåå, 
— mäd iag sofver allena. 

2 Arla war thet om morgonen, 
han går för sin moder att ståå, 
min kiära moder lären mig rådh, 
huru iag skall then stolz iungfru fåå, 

3 Giör nu tig siukan 
du läg tig neder på båår, 
tu lätt ingen i werden weta, 
att tu skalt lifvit fåå. 

4 Tu lätt aldrigh ingen i verden vetha, 
att lifvit i tig Är, 
för vthan tin lille små dräng, 
som maten till tig bäär. 

5 Till klosteret gångar then lille små dräng, 
var klädt i kiortelen röö, 
löster edher iungfru i wacka gåå, 
och wacka öffver harr karlz döödh, 

6 Jungfrun gångar för sin moder Att ståå, 
var kläd i skarlackan röö, 
kära moder låfve mig i wacka gåå 
och vacka härr karlz döödh. 

7 Gak nu om tu gångha will, 
inte loffvar iag tig, 
när tu kommer titt här karl han Är, 
så vackta han svicker tigh, 

8 Jungfrun gångar till hoffdegiärd, 
hun beder för här karlz siäll, 
mädan tu wast i werden till, 
så wnde tu mig wäll. 

9 Jungfrun gångar till hans fötter, 
hun löffter vnder lin, 
råde gud fader i himmelreck, 
här Är icke lifvit whti. 

10 Jungfrun går Åt dörren wtt, 
hun biuder them Alle godh natt, 
wp sattes licket på förgyltt bår, 
min jungfru huij gåå i så brått. 

11 Bären wth thenna bänckar, 
I bären vth thenna båår, 
I skolen soffva hoss oss i natt, 
allt som kiäraste wåår, 

12 Vthe stodhe the kloster nunner 
läste the i boock, 
thet war west en gudz enghel, 
som thenne vår söster tock, 

13 Vthe stodhe the kloster iungfrugher, 
tänckte the så ved sigh, 
geffve gud fader i himmelreck, 
Att engelen toghe så mig. 
— mäd iag soffver allena. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1-3, 5, 6, 10-13, markerat i 
övriga strofer. 
2:3 före rådh har stått ett ord, ev. råd som suddats ut 
3:4 före tu har troligen stått lifvit vilket suddats ut 

	

4:3 	lille ms ev. lelle 
5:3 före wacka är några bokstäver utsuddade 

11:2 bären ms baren 

	

13:2 	tänckte ms tanckte 

9 
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B 
KB Vs 2:3, s. 215-217 (vänstra texten). Efter mamsell Beata Memsen, Kisa sn, Östergötland (f. 1742 i Oppeby sn, 
Östergötland, d. 1831 i Kisa; Jonsson I, s. 325-326). Upptecknad av L. F. Rääf 1808. 

1 Herr Carl han låg och drömde 
och drömde likaså 
hur han den sköna jungfrun 
i klostret skulle få. 
— Medan jag sofver allena. 

2 Herr Carl han lade sig sjuker 
och döder uppå bår 
han lät ingen i verlden veta 
at lif i honom var. 

3 Herr Carl hans lilla smådräng 
var klädd i klädning röd 
och lyster jungfrun kläda 
Herr Carl han är nu död 

4 Herr Carl hans lilla smådräng 
var klädd i klädning blå 
lyster jungfrun kläda 
Herr Carl ligger nu på bår 

5 Herr Carl hans lilla smådräng 
var klädd i klädning vit 
och lyster jungfrun kläda 
så skall hon komma dit. 

6 Herr Carl hans lilla smådräng 
var klädd i klädning svart 
och lyster jungfrun kläda 
så skall hon komma snart, 

7 Jungfrun inom dörren steg 
hon lyste som en sol 
Herr Carl han låg på båren 
så hjertelig han log. 

8 Jungfrun geck till hans hufvud 
hon ber altför hans själ 
med du i verlden lefde 
jag höll dig ganska kär. 

9 Jungfrun geck till hans fötter 
hon klädde med vita lin 
så sant som jag lefver 
tror jag liket det har lif. 

10 Jungfrun sprang up på dörren 
hon bad dem alla god natt 
Herr Carl sprang up af båren 
han tog den jungfrun fatt 

11 bär ut bord och bänkar 
och bär ut denna bår 
i morgon skall vi åt kyrkan 
med klosterjungfru vår. 

12 och röj ut bord och bänkar 
och skänk in mjöd och vin 
i morgon skall vi åt kyrkan 
med klosterjungfrun fin. 

13 Det var de klosterjungfrur 
de läste uti bok 
vist var det en guds ängel 
som vår syster tog. 

14 Det var de kloster jungfrur 
de sjöngo hvar för sig 
Christ gif en så'n guds ängel 
kom och toge mig. 
— Medan jag sofver allena. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Str. 11 och 12 tillskrivna i efterhand 
efter str. 13 resp. 14, där utrymme funnits; deras rätta 
placering markerad. Omkvädet utskrivet i fotnot till str. 1 
och i str. 14 i efterhand på sin rätta plats, markerat i str. 2. 
11:3 	åt ms at 

c 
KB Vs 2:3, s. 215-217 (högra texten). Efter Magdalena Rääf (f. 1792 på Tomestorp, Kisa sn, Östergötland, d. 1824 på 
Västerlösa, Rogslösa sn, Östergötland). Upptecknad av dennas bror L. F. Rääf 1808. 

1 Herr Carl han inför sin fostermor geck 
han frågade henne om råd 
hur skall jag sköna jungfrun 
i nunneklostret få 
— Medan Carl sofver allena. 

2 och läg dig sjuk och läg dig död 
och lägg dig uppå bår 
så kan du sköna jungfrun 
i nunneklostret få 

10 
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3 inkom lilla smådrängen 
var klädd i kläder röd 
och lyster sköna jungfrun 
at se Herr Carl är död. 

4 inkom lilla smådrängen 
var klädd i kläder vit 
och lyster sköna jungfrun 
at se Herr Carl stå lik 

5 inkom lilla smådrängen 
var klädd i kläder blå 
och lyster sköna jungfrun 
at se Herr Carl på bår 

6 och inkom lilla smådrängen 
var klädd i kläder svart 
och lyster sköna jungfrun 
at se Herr Carl bärs bort 

7 och jungfrun in för sin fostermor g[eck] 
hon frågade henne om råd 
får jag lof åt bakstufvan gå 
och se Herr Carl på bår 

8 och gånge om du gånga vill 
men intet råder jag dig 
Herr Carl han är en hufvud lu'r 
han vill bedraga dig. 

9 Jungfrun inom dören steg 
hon glima' som en sol 
det liket som på båren låg 
så hjertelig det log. 

10 Jungfrun till dess hufvud geck 
hon bad väl för dess själ 
gud signe dig den stund du lefde 
du un'te mig vist väl. 

11 Jungfrun till dess fötter geck 
hon bad väl för dess kropp 
gud signe dig den stund du lef[de] 
du un'de mig alt gott. 

12 Jungfrun till det liket geck 
hon klappade det på kinn 
Christ gifve du hade lefvat 
du skulle vist blifvit min. 

13 Jungfrun ut genom dörren steg 
hon böd det lik god natt 
det liket som på båren låg 
det tog skön jungfrun fatt 

14 och röj ut bord och bänkar 
och min förgylta bår 
i morgon skall sköna jungfrun och jag 
inunder brudpäll stå. 

15 Alla de jungfrur i klostret var 
de bådo hvar för sig 
Christ gif en sådan engel 
han toge ochså mig 

16 och alla de jungfrur i klostret var 
de läste i en bok 
Christ gif en sådan engel 
han tog oss allihop. 
— Medan Carl sofver allena. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i fotnot till str. 1 
och i str. 16 i efterhand på sin rätta plats. 

	

1:2 	frågade ändrat, troligen p.g.a. felskrivning 

	

3:2 	var står över struket och 
5:4 före på bår står stå ba överstruket 

	

7:1 	g[eck] textförlust p.g.a. att ms bundits in 

	

10:4 	un'te ändrat från un'de 

	

I 3: I 	steg ms snarast stog 

D 
KB Vs 2:3, s. 211-213. »Sjungen 1811 af en Piga från Norra Vedbo härad, Småland.» Upptecknad av August von 
Hartmansdorff. 

1 Ungersven han till sin Fostermor gick, 
Han klagade sig om råd, 
Huru skall jag den Jungfrun få 
Som uti Klostret går 
— Medan Carl sofver allena 

2 Lägg Dig ned, och lägg dig död 
och lägg Dig neder på bår 
Väl kan Du den Jungfrun få 
som uti klostret går 

2 -889100 SMB 3 

3 In kom der en liten små dräng 
var klädd i kjortelen röd 
Behagar skön Jungfrun åt Bakstufvan gå 
och se Herr Carl är död 

4 In kom der en liten små dräng 
var klädd i klädningen hvit 
Behagar sköna Jungfrun åt Bakstufvan gå 
och se Herr Carl stå lik 

11 
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5 In kom der en liten små dräng 
var klädd i klädningen svart 
Behagar sköna Jungfrun åt Bakstufvan gå 
och se Herr Carl bärs bort 

6 Jungfrun hon sig till sin Fostermor gick 
hon klagade sig om råd 
Huru skall jag töra åt bakstufvan gå, 
och se Herr Carl bärs bort 

7 Intet jag Dig neka får, 
och intet jag Dig neka tör 
För när Du kommer i Bakstufvan in 
Herr Carl Dig sviker först 

8 Jungfrun sig genom dörren steg, 
hon glimmade som en sol 
Men Carls falska hjerta 
låg på bordet och log 

9 Jungfrun hon steg litet längre fram 
hon klappade Karl på arm 
Ack om du hade lefvat, 
visst hade Du blifvit min man 

10 Jungfrun hon steg litet längre fram 
hon klappade Carl på kind 
Ack om Du hade lefvat, 
visst hade Du blifvit min 

11 Jungfrun hon steg litet längre fram 
hon klappade Carl på bröst 
Ack om Du hade lefvat, 
visst hade Du blifvit min tröst.  

12 Jungfrun hon sig åt dörren geck 
hon bjudde sina vänner god natt 
Den döde som på båren låg 
han tar den Jungfrun i fatt 

13 I bären ut min bår, 
I Duken opp mitt bord 
I morgon sku vi för Biskoppen stå 
med heder stor. 
— Medan Carl sofver allena 

Anmärkning 

Upptecknarens anm.: Denna sång brukas till en lek, då de 
dansande göra en ring omkring Herr Carl som ligger på 
bår; Jungfrun inkallas efter visans lydelse, hvarefter 
handlingen och sången beständigt följas åt. Hufvudsaken 
är att Herr Carl hastigt springer af båren och tar Jung-
frun i fatt, i hvilken händelse han under en triumphe-
rande sång dansar med Henne. 

1 utskriften avses texten vara tvåradig. Str. 1 är utskri-
ven som den ovan återgivits, dock med markeringar om 
att rad 1-2 resp. 3-4 vardera skall utgöra endast en rad; i 
övrigt har textraderna ofta av praktiska skäl (dock ej 
p.g.a. utrymmesbrist) brutits av men utan att följa den här 
återgivna indelningen. — Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 
13, markerat i övriga strofer. 
8:3 	Men tillskrivet över raden 

E 
KB Vs 2:3, s. 88-89. N. Tjusts hd (sannolikt Lofta sn), Småland. Upptecknad av Christian Stenhammar 1812. 
Renskrift gjord av J. H. Wallman (Jonsson I, s. 397-398). 

1 Herr Carl han sig för sin moder gick 
Han frågade henne om råd 
Ack! hur skall jag den Jungfrun få 
Som uti Klostret går 
— Herr Carl sofver allena. 

2 Du lägg dig sjuk, du lägg dig dö 
Du lägg dig uppå bår 
Så får du väl den Jungfrun 
Som uti klostret går. 

3 Och hem kom de Småsvennerna 
var klädd i kläderna rö. 
Ack! lyster sköna Jungfru åt Vakstufvan gå 
Si Carl han ligger dö. 

4 Och hem kom de Små Svennerna 
Var klädd i kläderna hvit 
Ack! lyster sköna Jungfrun åt Vakerstufvan gå 
Si Carl ligger lik 

12  

5 Och hem kom de Småsvennerna 
Var klädd i kläderna blå 
Ack! lyster sköna Jungfrun åt Vakerstufva gå 
Si Carl han ligger på bår. 

6 Och hem kom de Småsvennerna, 
Var klädd i kläderna svart 
Ack! lyster skön Jungfru åt Vakerstufva gå 
Si Carl han bäres bort. 

7 Och Jungfrun hon sig för sin fostermoder gick 
Hon frågade henne om råd 
Ack! hur skall jag åt Vakerstufvan få gå. 
Si Carl han bäres bort. 

8 Ja! inte jag dej neka vill 
Ej heller jag dej neka får 
men akta dej för Carls hjerta 
Det sviker dej ändå. 
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9 Jungfrun hon sej öfver gården gick 
Hon blänkade som en Sol 
Herr Carl som uppå båren låg 
Hans falska hjerta log. 

10 Jungfrun hon sig in i Vakerstufva gick 
Hon skin som röda Gull. 
Men ack! om du nu lefde 
Visst skulle du vara mig hull. 

11 Jungfrun hon sig intill båren steg 
hon klappade honom på kinn. 
Men ack! om du nu lefde 
Visst skulle du vara min. 

12 Jungfrun hon sig invid båren stog 
Hon klappade honom på bröst 
Ja! ack om du nu lefde 
Visst skulle du vara min tröst  

13 Jungfrun hon sig invid båren stog 
Hon klappade honom på fot 
Ja! ack om du nu lefde 
Visst skulle du vara mig god. 

14 Jungfrun hon sig åt dören steg 
Hon böd sina Vänner god natt 
Herr Carl som uppå båren låg 
han tog sin Jungfru i fatt. 

15 Bär ut min bår ni bädd min säng 
I natt skall hon sofva hos mig. 

— Herr Carl sofver allena. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 7 5, 
markerat i övriga strofer. 

F 
KB Vs 126:3, s. 43-44. Jämtland. Upptecknad av löjtnant G. E. Dillner, troligen 1812. 

1 Herr Carl han til sin Fostermor gick, 
Han frågade henne om råd; 
Hur han skall sköna Jungfrun nå, nå! 
Ur Klåstret få. 
— Men Carl såfver alena 

2 Du gör Dig sjuk, Du gör Dig död 
Du lägg Dig uppå Bår 
Då skall Du sköna Jungfrun nå, nå! 
Ur Klåstret få. 

3 In kom där 2 Svänner 
Va klädd i kläderna blå 
Behagar skön Jungfrun i Vakstugan gå 
Och se Herr Carl på Bår 

4 In kom där 2 Svänner 
Va klädd i kläderna röd 
Behagar Skjön Jungfrun i Vakstugan gå 
Och se Herr Carl på Bår. 

5 In kom där 2 Svänner 
Va klädd i kläderna hvit 
Behagar skjön Jungfrun i Vakstugan gå 
Och se Herr Carl är Lik. 

6 Och Jungfrun til sin Fostermor gick, 
Ock frågade henne om råd 
Om hon skulle i Vakstugan gå 
Och se Herr Carl på Bår 

7 Ach intet jag Dig råder 
Ej eller så nekar jag Dig 
Men om Du i Vakstugan går 
Herr Carl han sviker Dig. 

8 Jungfrun genom dören steg 
Hon glimmade som en Sol 
Herr Carl uppå Båren låg 
Hans falska hjerta log. 

9 Jungfrun til Hans fötter gick 
Hon klappade på Hans Ben: 
Medan Du i verlden lefvde 
Jag höll Dig så hjertligt kär 

10 Jungfrun til hans hufvud gick 
Hon klappade på Hans kind; 
Medan Du i Verlden lefvde 
Var Du aldra kärestan min. 

11 

12 I bären ut min like Bår. 
I skänken mjöd och Vin 
I morgon skall mitt Bröllop stå 
Med sköna Jungfrun fin: 

Herr Carl han utaf Båren sprang 
Och tog den Jungfrun fatt. 

13 
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13 De andre Kloster Jungfruna 
De greto hvar för sig. 
En sådan Guds-Ängel vår Syster tog 
Han toge ochså mig. 
— Men Carl såfver alena 

Titel: Herr Carls Visa. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1, markerat i övriga 
strofer. Nästan halva antalet rader slutar med ett kort 
streck, här ej återgivet. 

3:3 Vakstugan ändrat från förkortningen Vakn 
5:3 Vakstugan ms ev. Vakstuga 

	

7:2 	jag tillskrivet över raden 

	

1 1: 1 	ett ord påbörjat med H i början av raden, därefter 
streckad 

G 
KB Köpenhamn, R. Nyerups papirer, Additamenta 65" 4:o, V' (mel.), V' (text). Av C. B. Rutström tillställd Rasmus 
Nyerup ca 1812-1813. Ort och meddelare okända (Jonsson I, s. 108-109). 

J  J J 	 
2 

s 

Herr Carl gick till sin 
	

Mo — der, 

Han frågade 
	

henne 
	

om råd, 

Hur Han den sköna Jung - frun 

8 

ur 	Klostret 	skulle 
	

få, 

10 

Ja, Jas ur klosfret skulle få: 

12 

• • 	 • • 	 tt, 	 
medan 	jag 
	sofver al — le — no. 

1 Herr Carl geck till sin Moder, 
han frågade henne om råd, 
huru han den sköna Jungfru 
ur klostret skulle få 
Ja Ja ur klostret skulle få. 
— Medan jag sofver allena. 

2 Du lägg dig neder sjuker, 
du lägg dig sen på bår 
lät ingen i verlden veta, 
att du hafver lif ändå 
för utan dina svänner två. 

14 

3 Lät sen ett bud till klostret gå, 
med tårar uppå kind 
och bjuda sköna J ungfrun 
till vake stugan din. 
Ja Ja till vake stugan din. 

4 Herr Carl han lade sig sjuker, 
han lade sig sen på bår, 
han lät ingen i verlden veta, 
att han hade lif ändå, 
För utan sina svänner två. 
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5 Han skicka liten små svän 
i kjortelen röd 
kom sköna Jungfru och vaka 
Herr Carl han är nu död 
Ja Ja Herr Carl, han är nu död. 

6 Han sände liten små svän 
i kjortelen hvit 
kom sköna Jungfru och vaka, 
Herr Carl han stod nu lik 
Ja Ja Herr Carl han står nu lik. 

7 Han sände liten små svän 
i kjortelen svart 
kom sköna Jungfru och vaka 
Herr Carl han bärs bort snart 
Ja Ja Herr Carl han bärs bort snart. 

8 Jungfrun geck till sin fostermor 
hon frågade henne om råd: 
Och är det mig lofgifvit väl 
i vakestugan gå? 
Ja Ja, i vakestugan gå? 

9 Och gånga hvart du gånga vill, 
hvad passar jag derpå; 
men när du kommer på Carls gård, 
så sviker han dig ändå, 
Ja Ja, så sviker han dig ändå. 

10 Jungfrun in genom dörren steg 
hon sken så klar som en Sol, 
Herr Carl som låg på båren 
men ach! hur hans hjerta det log. 
Ja Ja men ach! hur hans hjerta det log. 

11 Och Jungfrun geck till föttren, 
hon lyfter upp hvitan Lin. 
Medan du i verlden lefde, 
visst var du kärestan min. 
Ja Ja visst var du kärestån min. 

12 Och Jungfrun geck till hufvucl, 
hon beder där väl för hans själ 
medan du i verlden lefde 
visst ville du mig väl. 
Ja Ja visst ville du mig väl.  

13 Jungfrun geck till dörren, 
hon böd dem alla god natt! 
Herr Carl språng upp af båren, 
skön Jungfru blif q-5,7ar i natt 
Ja Ja sköna Jungfru blif qvar i natt. 

14 I bären ut bord och bänkar 
I bären ut mitt dödeskrin, 
I morgon skal mitt bröllop stå 
med kloster Jungfrun fin 
Ja Ja med kloster jungfrun fin. 

15 I bären ut bord och bänkar, 
I bären ut min döde bår 
I morgon skal mitt bröllop stå 
med kloster Jungfrun vår. 
Ja Ja med kloster jungfrun vår. 

16 De andra kloster Jungfrur 
de läste uti bok 
Och visst var det en engel 
som våran syster tog. 
Ja Ja som våran syster tog. 

17 De andra kloster Jungfrur 
de sydde hvar för sig, 
Christ gifve det kom en engel 
och tog så väl emot mig. 
Ja Ja och tog så väl emot mig! 
— Medan jag sofver allena. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 17, 
markerat i övriga strofer. Texten skriven tvåradig. 

2:2 på ändrat från bå 
3:1 Lät sen ett bud uppkommet genom ändring, ur-

sprunglig lydelse sannolikt Sänd sen en af dem 
3:2 uppå ändrat från på sin 

	

5:2 	kjortelen ändrat från kjortengen 

	

8:3 	väl tillskrivet över raden 
9:1 Och ändrat från Ga 

	

10:1 	dörren ändrat från steg 
13:4 Jungfru ms Jungru 

	

17:2 	sydde överstruket, däröver har skrivits tenkte 
möjligen av den ursprungliga handen 

H 
KB Vs 126:3, s. 47-48. Upptecknad på 1810-talet, möjligen i Västergötland. Utskrift gjord av A. A. Afzelius. 

1 Herr Carl han uppå golfvet går 
Han kammar och krusar sit hår 
Ack hur skall jag den Nunnan 
med mig ur klostret få 
— medan Carl sofver alena. 

2 Her Carl Han för sin Fostermor gick 
Han frågade henne om råd 
Ack hur skall jag den nunnan 
med mig ur klostret få 
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Herr 	Carl han gick för sin fostermor 	in, 
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3 Du lägg dig sjuk du lägg 
du lägg dig uppå bår 
Så vist som Du den nunnan 
skall utur klostret få 

4 Jungfrun in för sin fostermor gick 
Hon frågade henne om råd 
Ack får jag lof i afton 
åt vakerstugan gå 

5 Å inte jag dig neka vill 
och inte jag dig rår 
Men kanske då du kommer 
Herr Carl Han sviker dig 

6 Inn kommo de små svennerna 
voro klädda i kläderna röd 
behagar sköna jungfrun åt vakstugan gå, 
och se Herr Carl är död 

7 Fram kommo de små svennerna 
voro klädda i kläderna blå 
behagar sköna jungfrun åt vakstugan gå 
och se Herr Carl på bår 

8 In kommo de små svennerna 
voro klädda i kläderna svart 
behagar sköna jungfrun åt vakstugan gå, 
och se Herr Carl bärs bort 

9 Jungfrun införr dörren gick 
Hon glimmade som en sol 
Men Herr Carls fallska hjärta, 
det låg på bår och log 

10 Och jungfrun Hon till hufvudet gick, 
och såg på hans krusade hår 
Ack medan Du här lefde, 
Du höll mig ganska kär 

11 Och jungfrun Hon till Hans sida gick 
och såg uppå vita linn 
Christ gifve Du här lefde, 
Du skulle vist bli min 

12 Och jungfrun Hon till fötterna gick 
och såg uppå vitan linn 
Så sant som jag här lefver 
jag tror lifvet sitter uti in 

13 Och jungfrun Hon till dörren sprang, 
Hon böd sina vänner god natt 
Men Herr Carl som på båren låg, 
sprang upp tog jungfrun fatt 

14 I bären ut mit bår igen, 
i bären in min säng 
Så vist skall jag den nunnan ha, 
som att jag lefver änn 

15 Å alla kloster jungfrur 
de läste i hvars sin bok 
Wist var de en Guds Ängell 
som bort vår syster tog 

16 Å alla kloster jungfrur 
de dansade i en ring 
Christ gif en sådan ängell 
kom toge oss hvar och en 
— medan Carl sofver alena. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 16. 
Texten är med undantag för str. 1 och 2 skriven tvåradig. 
Omkvädet: Carl str 16 Carl Han 
2:2 först påbörjad efter och på samma rad som 2:1 

men där struken 

	

3:2 	lägg ms lagg 

	

7:2 	klädda ms kladda 
Mellan str. 12 och 13 står följande strof utmärkt som 
alternativ till str. 12 med ordet eller över strofen: 

Jungfrun Hon till fötterna gick, 
och båda så voro de varm 
Så sant som jag här lefver 
jag tror lifvet sitter uti in 

	

16:1 	jungfrur ms junfrur 

GA 26 (mel.). »Efter traditioner från Norrland och Vestergötland.» Upptecknad på 1810-talet (senast 1814). Härrör 
troligen från någon av uppteckningarna bakom A. A. Afzelius' kompilation (J nedan). 
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J 
GA 26. »Efter traditioner från Norrland och Vestergötland.» Text kompilerad av A. A. Afzelius på grundval av 
traditioner upptecknade på 1810-talet, senast 1814. Huvudsaklig källa är sannolikt en nu förlorad uppteckning gjord 
av E. G. Geijer efter Anna Sophia Afzelius f. Dassau, Uppsala (f. 1778 i Västergötland, d. 1839); därtill har möjligen 
utnyttjats en uppteckning från Jämtland gjord av löjtnant G. E. Dillner (F ovan) och en annan möjligen från 
Västergötland (H ovan). 

1 Herr Carl han gick för sin fostermor in, 
Han frågade henne om råd: 
Hur' skall jag sköna jungfrun 
Med mig ur klostret få? 
— Men Herr Carl sofver allena. 

2 »Du lägg dig sjuk, du lägg dig död, 
»Du lägg dig uppå bår; 
»Så kan du sköna jungfrun 
»Med dig ur klostret få. 

3 In kommo de små svennerne, 
Voro klädde i kläderna blå: 
»Och lyster skön jungfrun i vakstugan gå 
»Och se herr Carl på bår? 

4 Och in kommo de småsvennerne, 
Voro klädde i kläderna röd': 
»Behagar skön jungfrun i vakstugan gå 
»Och se Herr Carl, är död? 

5 Och in kommo de små svennerne, 
Voro klädde i kläderna hvit'. 
»Behagar skön jungfrun i vakstugan gå 
»Och se herr Carl stå lik? 

6 Och jungfrun gick för sin fostermor in 
Och frågade henne om råd: 
Ack! kan jag i vakstugan få gå 
Och se Herr Carl på bår? 

7 »Och inte vill jag gifva dig råd; 
»Ej eller så nekar jag dig. 
»Men om du i afton i vakstugan går, 
»Herr Carl han sviker dig. 

8 Och jungfrun inför dörren gick, 
Hon glimmade som en sol; 
Men Herr Carls falska hjerta, 
Det låg på bår och log. 

9 Och Jungfrun till hans hufvud gick; 
Hon såg på hans krusade hår: 
»Ack! medan du här lefde, 
»Du höll mig ganska kär. 

10 Och Jungfrun hon till fötterna gick; 
Hon lyfter på hvitan linn'. 
»Ack! medan du här lefde, 
»Du var allrakärasten min. 

11 Och Jungfrun hon till dörren gick, 
Hon bjöd sina systrar god natt; 
Herr Carl, som uppå båren låg, 
Sprang upp, tog henne fatt. 

12 »J bären ut min bår igen 
»J skänken mjöd och vin. 
»I morgon skall mitt bröllop stå 
»Med allrakärasten min. 

13 Det var de Kloster-Nunnor, 
De läste uti bok. 
Visst var det en Guds Ängel, 
Som bort vår syster tog. 

14 Och alla Kloster-Nunnor 
De sjöngo hvar för sig: 
Christ gif en sådan Ängel 
Komm', tog' båd mig och dig! 
— Men Herr Carl sofver allena. 

Titel: Herr Carl eller Klosterrofvet. 

Anmärkning 

Ur Afzelius' ingress: Är en bland de allmännaste Folkvi-
sor och utföres ofta af ungdomen i landsorterna såsom ett 
mimiskt skådespel. 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 
Omkvädet: Carl str. 7 Carl Han 

K 
Östergötland. Upptecknad av P. D. A. Atterbom senast 1815. Ka: Poetisk kalender rör år 1816, s. 63-66. Kb-l: På 
texten i Poetisk kalender baserade texter i skillingtryck 1827, 1830, 1832, 1832, 1834, 1835, 1835, 1841, 1846 (även 
likalydande 1847, KB E 1846 v, båda med siffernotation för psalmodikon), 1852, 1855 (=DgFT 409:1-11; se Jonsson 
I, s. 660-661). Km: Fyra nya, wackra kärleks= H Wisor. I I Den Första: Kärleks =Wisa. Jag gick mig ut i lunden att 
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höra fåglars sång etc. 11 Den Andra: 1l Det lefwande liket. H Herr Carl han drömde om natt en dröm etc. H Den Tredje: H 
En älskares klagan. H Ledsen och trött och skapad blott att lida etc. H Den Fjerde: H De älskande. H Jag älskar dig så 
länge jag än andas, etc. il N:0 13. 11 Säljes i H C. G. Södergrens Bokhandel. Skillingtryck 1864 (KB N 1855 c). 

Ka 
1 Herr Karl han drömde om natt en dröm, 

I sängen der han låg: 
Allt huru han skulle den Jungfrun skön' 
Till sig utur klostret få. 
- Medan man sofver allena. 

2 Arla var det om morgonen, 
Han går för sin moder att stå: 
»Kära min moder, J lären mig råd, 
Huru jag skall den stolts jungfru få!» 

3 »Du gör dig sjukan, du gör dig död; 
Du lägg dig neder på bår! 
Du låt ingen i verlden veta, 
Att mera du lifvet får.» 

4 »Du låt ingen i verlden veta, 
Att lifvet i dig är; 
Förutan allena din lille smådräng, 
Som maten till dig bär.» - 

5 Till Klostret gångar den lille smådräng, 
Var klädd i kjortelen röd: 
»Lyster eder, Jungfru, i vakstugan gå, 
Och se Herr Karl ligga död? 

6 Jungfrun gångar för sin moder att stå, 
Var klädd i skarlakans-snören: 
»Kära Moder, lofva mig i vakstugan gå, 
Och se, hur Herr Karl ligger döder!» - 

7 »Gack då dit, om du gånga vill, 
Men inte lofvar jag dig! 
Vakta dig du för unge Herr Karl, 
Att han icke sviker dig.- 

8 Jungfrun går till hans hufvudgärd, 
Hon beder för Herr Karls själ: 
»Medan du vast i verlden till, 
Du unnade mig så väl.» 

9 Jungfrun går till hans fotablad, 
Hon lyfter litet på linn': 
»Gifve Gud Fader i himmels thron, 
Att lifvet kom åter här in!» 

10 Jungfrun sig rätt åt dörren går, 
Hon bjuder dem alla god natt; 
Liket satt sig upp på förgylldan bår: 
»Min Jungfru, hvi gån J så brått?» 

11 »Bären ut denna bänken med hast, 
Bären nu ut denna bår! 
Jungfrun sofver hos mig i natt, 
Allt som allrakärestan vår.» 

12 Ute stodo de Kloster-Nunnor, 
De läste hvar i bok - 
»Det var visst en Guds engel, 
Som denna vår Syster tog.» 

13 Ute stodo de Kloster-Jungfrur. 
De tänkte hvar för sig: 
Gifve Gud Fader i himmelrik, 
Att en engel toge så mig!» 
- Medan man sofver allena. 

Titel: Det lefvande Liket. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 

Kb—m 
MELODI 

Avvikelser från Ka i Kb—m 

Kj (tr. 1846; även omtryck 1847) har psalmodikonnoter: 
C dur (4-takt) 
5 / 8, 5 3 3 4 / 6, 5 5 
5 / 4, 3 4 6 / 5. - 
5 / 8 88 8 8 ,2 / ,2 ,3 ,3 
,2 / 8 8 7 8 ,3 / ,2. - 
,4 / ,3 ,2 ,1 ,1 ,2 ,3 / ,2. 3.// 

Anmärkning 

Förslag till återgivning av mel. i konventionell notskrift 
ges nedan (med str. 1 lagd under mel.): 
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Herr Karl hon drömde om 
	

natt en dröm, 

sängen der hon låg: 

J 	 

Allt 	nuru 	non skulle 	den Jungfrun skon' 

Till sig utur klostret tå.  

- E = medan man sofwer al = lena. 

TEXT 

Avvikelser från Ka i Kb—m 

Omkvädet: Medan: Emedan jlm 
1:1 	natt: natten ghk 
1:3 	skulle: skull JL-h  

	

1:4 	utur: uti b, d—i 

	

2:3 	Kära: Käre bdei 

	

2:4 	Huru: Hur f—h, jlm; stolts: stolt g—i 

	

3:3, 	4.1 	Du saknas jlm 

	

5:1 	lille: lilla ck 

	

6:4 	Och: 0 / 

	

7:3 	du: nu gh, saknas jlm 

	

7:4 	icke: inte 1 

	

8:2 	Herr Karls: hans jlm 

	

8:3 	vast: war e 

	

9:1 	fotablad: foteblad i 

	

9:2 	linn': lin' h 

	

10:3 	satt: satte h; förgylldan: förgyllan 
11:3-4 J morgon skall wårt bröllopp stå 

Med allrakärestan wår. jlm 

	

11:4 	allrakärestan: allrakärastan h 

	

13:4 	toge: togo h 

Anmärkning 

Titel som i Ka. Omkvädet återgivet i alla strofer. 
Kbc: 
Tr. saknar strofnr. 
Km: 

	

5:2 	kjortelen tr. kortelen 

r 	 

L 
KB S 163 (Drake) nr 79. Okänd proveniens. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare. 



Allt huru 	han en 	jungfru 

rom- 

(å) 

13 

- medan 	Karl sofver al-lena, 	medan 	Karl sofver al=le — na. 

T--  I 	----t 
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( 7 ) 

af 	klostret skulle 	få; 

1 Herr Karl han drömde'n dröm i natt 
i sängen der han låg. 
Allt huru han en jungfru 
af klostret skulle få; 
— medan Karl sofver allena, medan Karl sofver 

allena. 

Melodianmärkning 

Versrad 1 delvis utskriven utan anpassning till mel. Jfr 
också textanmärkningen nedan. 

T. 3 övre systemet: Återställningstecken utsatt även före 
n. 4. 

T. ( 14) undre systemet: j 

Textanmärkning 

1:1 	drömde'n skrivningen av ordgruppens slut oklar, 
ev. avses ej apostrof 

M 
ULMA 22266, s. 157 — 160 (text), KVHAA Wiede ks 217 [IV] (mel.). Efter prästgårdspigan Maja Persdotter, Locknevi 
sn, Småland (f. 1795 i Lofta sn, Småland, kom till Locknevi 1813; Jonsson 1, s. 522-523, 526 och Ling, s. 12 n. 4). 

Upptecknad av L. Chr. Wiede i december 1818. Melodiutskriften gjord först på 1840-talet. Ytterligare tre utskrifter 
finns: KVHAA Wiede ks 307 [IV], hs 207 [II], Div-saml. II, opag. 

tir• • 
2 	 

• 

Och 	röj borrt bord och röj torrt stol 
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2 

Skänk i 	och sött fram vin 

morgon skall mitt bröllop 	stå 

morgon skall mitt bröllop stå 

med 
	

klosterjungfrun 	fin 

 

L 	 IF • 

  

   

        

        

        

- Men Herr 	Carl sofver allena 

1 /:Herr Carl Han går på golfvet. 
Han kammar up sitt hår:/ 
Hur skall jag sköna Jungfrun få 
Som uti Klostret går? 
— Men Herr Carl sofver alena. 

2 Herr Carl går till sin Fostermor. 
Han tager af henne råd 
Hur skall jag sköna Jungfrun få 
Som uti Klostret går. 

3 Och inte ger jag dig råden 
Tag råden af dig sjelf 
Men gjör dig sjuk och gjör dig död. 
Och lägg dig uppå Båhr. 

4 Och in kom liten smådräng, 
War klädd, i siden röd. 
Och Jag skall båda Jungfrun 
Att Hertig Carl är död. 

5 Och skall ni båda mig. 
Att Herrtig Carl är död. 
Så skall jag ha en klädning 
Som är så rosen röd. 

6 Och in kom liten smådräng. 
Var klädd i siden hvit, 
Och jag skall båda Jungfrun 
Att Hertig Carl står lik. 

7 Och skall ni båda mig 
Att Hertig Carl står lik 
Så skall jag ha en klädning 
Som är så siden hvit. 

8 Och in kom liten smådräng 
War klädd i siden swart. 
Och jag skall båda Jungfrun 
Att Hertig Carl bärs bort. 

9 Och skall ni båda mig. 
Att Hertig Carl bärs bort. 
Så skall jag ha en klädning 
Som är så siden swart. 

10 Jungfrun går till sin fostermor 
Hon tager af henne råd. 

11 Och intet ger Jag dig råden. 
Tag råden af dig sjelf. 
Men akta dig nu grannerlig 
Herr Carl Han narrar dej. 

12 Tag på dig din hvita klädning 
Och gack i Stenstugan in. 
Och gack sen fram til båren 
Och klappa Herr Carl på kind. 
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13 Och Jungfrun innom dörren steg. 
Hon glindra som en sohl. 
Herr Carls falska hjerta. 
Låg på båren och log. 

14 Jungfrun går till hans hufvud. 
Hon klappar honom på kind. 
Gud gifve du hade lefvat. 
Du hade vist blitt min. 

15 Jungfrun går till dörren 
Hon bad alla God natt. 
Och liket som på båren låg. 
Språng och tog'na i fatt. 

16 /:Och röj bort bord. Och röj bort Stol. 
Och skänk och sätt fram vin.:/ 
I morgon skall ett bröllop stå 
Med Klosterjungfrun fin. 
— Men Herr Carl sofver alena. 

Melodianmärkning 

Sista strofen lagd under mel. 

Utskrifterna i hs och Div.-saml.: 

T. 1, n. 2: g' (ändrad från c2) Div.-saml. 
T. 1, n. 4: h' hs 
T. 2, n. 2-3: h' c2  hs 
T. 3, n. 2: g' Div.-saml. 
T. 5, n. 2: e l  Div.-saml. 
T. 5, n. 5: g' 11.5- 
T. 6, n. 2-3: g' 	hs 
T. 7, n. 3-4: r2 e2  hs 

Utskriften i ks: 

Mel. återgiven nedan utan textunderlägg: 

d 
c c c 

F 	 

SMB 70 

T. 4, n. 6: Otydlig, möjligen 
T. 7: Omfattar nio åttondelar. N. 1-2 möjligen ändrade 

från fjärdedelsnoter. I textunderlägget står han till-
skrivet ovanför raden efter Karl. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 16, markerat i övriga 
strofer. Repristecken efter rad 2 i str. 1-3 (jfr texten under 
mel. — dvs. str. 16 — där rad 3-4 upprepas). 

Övriga utskrifter: 

Omfattar endast str. 16. 
Omkvädet: Carl: Karl han med han tillskrivet över raden 

ks 
16:2 	Och skänk: Skänk i 
16:3 	ett: mitt 

N 
KVHAA Wiede ks 217 [1]. Efter »jungfru Ringström», Ringarums sn, Östergötland (Ling, s. 36-37). Upptecknad av 
L. Chr. Wiede på 1840-talet. Av primäruppteckningen kan str. 3-9 delvis läsas under texten i ks 217 [I] och str. 10-12 
under mel.-utskriften till ks 217 [IV]. Ytterligare fyra utskrifter finns: KVHAA Wiede ks 217 [II] och [III], (där den 
uppges vara efter »Carl i Asplund»), KVHAA Wiede hs 207 [1], Div.-saml. II, opag. 

Herr Karl han går for sin 	fostermor 	in 
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Han frågade henne 	om 	råd 
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Hur skall jag få den 	nun 
	non 
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Som 	uti 	klostret 	går 

P 	 	1 
Medan 	Karl Medan Karl sofver al — le — no 

1 Herr Karl han går för sin fostermor in 
Han frågade henne om råd 
»Hur skall jag få den nunnan 
Som uti klostret går» 
— Medan Karl, medan Karl sofver allena. 

2 Och inte ger jag dig råden 
Tag råden af dig sjelf 
Men gör dig sjuk och gör dig död 
Låt lägga dig på bår 

3 Ja gör dig sjuk och gör dig död 
Låt lägga dig på bår 
Låt ingen detta veta 
Mer än de swenner twå 

4 Och in kommo Carls små drängar 
Woro klädda i kläderna röd 
Lyster sköna Jungfrun åt likstugan gå 
och se Karl ligga död 

5 Och in kommo Carls små drängar 
Woro klädda i kläderna blå 
Lyster sköna jungfrun åt likstugan gå 
Och se Karl ligga på bår 

6 Och in kommo Karls små drängar 
Woro klädda i kläderna svart 
Lyster sköna jungfrun åt likstugan gå 
Och se Karl bäras borrt? 

7 Och jungfrun hon gick för sin fostermor 
Hon frågade henne om råd 
Ack kan jag få i likstugan gå 
Och se Herr Karl på bår 

8 Tag på dig dina bästa klä'r 
Gå se'n i likstugan in 
Men akta dig så grannelig 
Att du ej fäller tår uppå kind. 

9 Och jungfrun genom dörren steg 
Hon glindra' som en sol 
Den döde som på båren låg 
Hans falska hjerta log. 

10 Sen gick hon till hans --- 
- -- 
Herre Gud gifde, du lefde 
Så hade du varit min tröst. 

11 Så gick hon till hans hufvud 
Och klappade på hans kind 
Herre Gud gifde du lefde 
Så sannt du vure min 

12 Och jungfrun sig åt dörren steg 
Hon bad sina vänner god natt 
Den döde som på båren låg 
Sprang opp, tog henne fatt. 

13 Och röj bort stol och röj borrt bord 
Och sätt fram mjöd och vin 
I morgon står mitt bröllop 
Med klosternunnan fin 
— Medan Karl, medan Karl sofver allena. 

Melodianmärkning 

T. 3, n. 2: Fjänledelsnoten ändrad från åttondelsnot. 
T. 4: Omfattar sju åttondelar; jfr övriga utskrifter. b- 

tecknet före n. 2 ändrat från återställningstecken. 
in T. 5, n. 1: Otydlig, troligen ändrad från ess': här återgiven 

enligt de övriga utskrifterna. 

Övriga utskrifter: 

ks [III] är utskriven ovanpå en skissartad primäruppteck- 
ning i blyertsskrift. ks 	[III] och Div.-saml. är noterade 
i C-dur, begynnelseton: g' (samtliga är nedan transpone-
rade till B-dur). Tempobeteckning i hs: Tempo di Marcia. 
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Upptakten: diN ks 	I ks [III] ändrad från åttondelsnot. 

T. 2, n. 2: Troligen ändrad från 13. 1  i ks 
T. 3, n. 2-3: a' b' (utan det alternativa b') 
T. 3, n. 5: Möjligen ändrad från fiss' i ks 

T. 4: j Å .t 	ks [II1 	J 1 ks [III], hs, 

Div. -saml. 
T. 6, n. 1-2: Utan båge i ks [III]. 

T. 6, n. 3-4: J 	J hs, Div.-saml. 

T. 9-10: [Cl 
	

ks [Ill, Div.- 

saml. N. 1 ändrad från b' i Div.-saml. I ks [III] har 
taktarten ursprungligen varit densamma som i ks 
fly men har sedan ändrats. 

T. 10: N. 2 ändrad från åttondelsnot och n. 3-4 . från 
sextondelsnoter i ks 

T. 11: [cl j j 7 II ks  

Textanmärkning 

Efter str. 10 står siffran 11; den har strukits, men str. 11 
har först kallats str. 12, vilket ändrats. Omkvädet utskri-
vet i alla strofer. Omkväde har också först skrivits i stället 
för rad 10:4 men där strukits; omkväde har även påbörjats 
efter rad 11:2 men strukits. 
Omkvädet: Medan str. 1 Med 

	

1:4 	klostret ms klostert 

I primäruppteckningen urskiljbara avvikelser: 

	

3.1 	Ja. Och 
4:1 kommo: kom 

	

4:2 	röd: rö 
5:4, 9:1 Och saknas 

Övriga utskrifter: 

Texterna i ks [Ill och [III] samt Div.-saml. omfattar en-
dast str. 1. 

	

2:3 	gör dig död: döder hs 

	

10:1 	hans saknas hs 

	

12:4 	tog henne: och tog 'na i hs 

	

13:1 	Och röj borrt bord och bänkar hs 

KB Vs 4, s. 489-492. Småland. Upptecknad ca 1840 av Johanna Gustava Angel f. Lagergr&n, Ryssby sn (f. 1791 
Tolgs sn, d. 1869). En renskrift av en del av texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:4 nr 280 II B. 

1 /:Herr Carl han för Sin fostermor går 
han frågade henne om råd:/ 
hur han den jungfrun skulle få, 
Som uti klosteret går - 
- men Carl Sofver allena. 

2 Lägg dig sjuk, Lägg dig död, 
å Lägg dig uppå bår, —
så kan du den jungfrun få 
som uti klosteret går 

3 In kom i klostret Svenner Små, 
voro kledde i silke Gul. 
behagar skön jungfrun i nattstugan gå 
Herr Carl han ligger så sjuk 

4 In kommo der två Svenner Små 
voro kledde i kläderne Röd —
behagar skön jungfrun i nattstugan gå 
Herr Carl han är nu död. 

5 In-kommo der två Svenner Små, 
voro kledde i Silke Hvit, 
behagar skön jungfrun i nattstugan gå 
Herr Carl han kläs' nu lik. 

6 In-kommo der två Svenner Små 
voro kledde i Silke Blå. 
behagar skön jungfrun i nattstugan gå 
Herr Carl han Läggs nu på bår. 

7 Jungfrun gick på Sin kammare 
hon klädde sig uti Sorg — 
Dess hjerta slog som en Hammare 
då hon gick till hertigens borg, 

8 å jungfrun innom dörren steg —
Hon tindrade som en Sol —
men Carl som på sin likbår låg 
dess falska hjerta det log. 

9 å jungfrun till hans fötter gick —
Hon klappade honom på kne 
ack om du hade Lefvat, 
nog hade jag dig kär — 

10 jungfrun gick lite Längre fram —
hon klappade honom på bröst —
Christ gifve att du hade lefvat 
nog hade du blifvit min tröst, 
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11 Jungfrun gick [till] hans hufvud 
hon klappade honom på kind 
Christ gifve du hade lefvat 
nog hade du blifvit min 

12 å jungfrun utom dörren steg —
Hon bjöd alla vänner God natt —
men Carl som på sin likbår låg 
han tog den jungfrun fatt 

13 Ni ber nu ut min likebår 
och bädda upp en säng. —
i mårgon skall mitt bröllop stå 
med sköna jungfrun fin 

14 alla de nunnor i klosteret är 
de läsa uti ark. 
jag menar Guds änglar kommo 
och tog vår syster bort. 

15 å alla de nunnor i klosteret går 
de lesa uti bok, 
Vi önskar Guds änglar de kommo 
och tog oss allihop. 

16 /: å alla de nunnor i klosteret är 
de vänta båd dag och natt.:/ 
Christ gifve att var ungersvenn 
ville ta oss alla fatt 
— men Carl Sofver allena. 

Titel: Om hertig Carl och nunnan. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 8, 9, 15, 
16, markerat i övriga strofer. Repristecken efter rad 2 i 
alla strofer utom str. 5, 6, 11. 
5:4 kommatecken efter kläs' 
7:1 i kammare är första bokstaven ändrad från C 
7:3 Dess ändrat från och 
9:2 kne ms kne 

11:1 	Jungfrun ändrat från å 
12:2 kommatecken efter God 
15:3 Vi önskar ändrat från jag menar 

P 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 310 (mel.), 356-356 a (text). 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) eller av en ladugårdspiga. Upptecknad av Christina 
Alners dotter Henriette Wennström (f. 1825). Insänd till Richard Dybeck 1870. 
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1 Herr Carl han går till sin moder 
och frågar henne om råd 
huru han den jungfrun skall få 
som uti klostret går. 
— emedan som han sofde allena. 

g Du gör dig sjuk, du gör dig död, 
låt lägga dig på bår, 
låt ingen annan veta't 
än dina svenner små. 

3 In så kom två svenner små 
vor' klädd i silke röd: 
behagar sköna jungfrun i vakstugan gå, 
Herr Carl han är nu död. 

4 In så kom två svenner små, 
vor' klädd i silke tevit: 
behagar sjöna jungfrun i vakstugan gå, 
Herr Carl han är nu lik. 

5 In så kom två svenner små, 
vor' klädd i silke blå: 
behagar sköna jungfrun i vakstugan gå, 
Herr Carl han står på bår. 

6 Och är det sannt I sägen för mig: 
Herr Carl han är nu död, 
då eder vill jag gifva 
en silkeskledning röd. 

7 Och jungfrun gick till sin moder 
och frågade henne om råd 
om hon i vakstugan skulle gå: 
Herr Carl han ligger på bår. 

8 Och gånga hur du gånga vill, 
det råd du får af mig 
det lyder: se dig noga för, 
Herr Carl han narrar dig. 

9 Och jungfrun genom dörren steg 
och glimma som en sol 
men liket som på båren stod, 
dess falska hjerta log. 

10 Jungfrun gick till föttren 
och lyfte hvitan linn: 
Christ gifve du had' lefvat, 
du skulle blifvit min. 

11 Och jungfrun gick till hufvu't 
och såg på rödan kind: 
Gud nåde mig min arma mö, 
jag tror lifvet sitter i'n. 

12 Och Jungfrun gick till dörren 
och bjöd alltsammans godnatt, 
men liket som på båren stod 
det tog den jungfrun fatt. 

13 J rödjen ut bord och bänkar, 
J rödjen ut min bår 
i morgon skall mitt bröllop stå, 
så sannt jag råda får. 
— emedan som han sofde allena. 

Tite/.. Kloster-rofvet. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 13, 
markerat i str. 3. Texten utskriven tvåradig. 

6:3 	då sannolikt tillskrivet i efterhand 

Melodianmärkning 

3 

T. 5. n. 5-8.. 	el 

Q 
Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I h:1, Folkvisor, psalmer och sånger, s. 54 (mel.), 178-180 (text). Efter 
en nära 70-årig kvinna. Upptecknad av en okänd kvinna vid 1800-talets mitt. 

•  
Herr Carl han går till sin fostermor, 

4 

-411,- 	-I- 	1- 

Han frågade 
	

henne om råd, 
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8 

 

•	 

   

  

• 

 

ur 	nunneklostret 
	

få 9  

 

J 	 
10 

	11 

  

  

3 
— Men Herr Carl 	sofver al = lena. 

1:4 
2:4 
3:1 
3.2 
3:3 
6:1 
6:3 
7:1 
7:2 
8:1 
9:4 

10:4 
12:4 
14.3 
14:4 

Anmärkning 

Kommentar i ms: I denna tör wara mycket oriktigt i 
uppfattningen af melodien men Gumman war nära 70 
[ändrat från 80] år och något darrande på rösten — och 
upptecknarinnan ej wuxen att ordna tonerna rätt 

Taktartsbeteckning saknas, bör vara 2/4. 
T. 3-4: Texten utskriven utan anpassning till mel.; vid 

utförandet har sannolikt t. 3, n. 2 och 4 dubblerats i 
reducerade notvärden. 

T. 6: Anpassningen text/ mel. är oklar; sannolikt har första 
stavelsen i Jungfrun sjungits på taktens två första 
toner. 

T. 8, n. 1: Med två punkter efter noten. 
T. 8-10: Texten utskriven utan anpassning till mel.; troli-

gen saknas en not i t. 8. 

Ur nunneklostret få? 
Ur nunneklostret få. 
svennerne: swennerna 
klädde: klädda 
lyster: vill; vakstugan: wakerstugan 
jungfrun: jungfrun hon 
Ack kunde jag få i wakstugan gå 
inte: intet så 
eller: heller 
inför: in för 
höll: höllt 
allrakärasten: aldrakärestan 
allrakärasten: aldra kärestan 
gif: gir att 
Kom tog både Dig och mig 

Anmärkning 

Titel: Wisan om Herr Carl och klosterrofvet. — Ms saknar 
strofnr. Omkvädet utskrivet i tr. 1, 2,12, markerat i str. 3, 
6-8. 

2:3 du ändrat från den 

Str. 4 och 5 saknas. 	 3:3 	vill tillskrivet över raden och ändrat från något nu 
1:1 	gick för: går till (med till ändrat från för); in 	otydbart 

saknas 

R 
SVA 513:5 nr 88. Säby sn, Småland. Sannolikt upptecknad av friherre Joseph Hermelin på 1870-talet. 

2 

  

  

Herr Karl han gick för sin fostermor in 

och frågade 	henne om råd. 

Hur skall jag sköna 	jungfrun 

TEXT 

Texten beroende av GA 26 (J ovan). 

Avvikelser från J i Q 
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8 

med mig ur klostret 	få 

Men Herr Karl han sofver al — lena. 

1 Herr Karl han gick för sin fostermor in 
Han frågade henne om råd 
Hur skall jag sköna jungfrun 
Med mig ur klostret få? 
— Herr Karl han sofver allena 

g »Du lägg dig sjuk, du lägg dig död 
Du lägg dig uppå bår 
Så kan du sköna jungfrun 
Med dig ur klostret få» 

3 Och in kommo de små svennerna 
Voro klädda i kläderna röd 
Och lyster skön jungfrun i vakstugan gå 
Och se Herr Karl stå död 

4 Och in kommo de små svennerna 
Voro klädda i kläderna hvit. 
Ack lyster skönjungfrun i vakstugan gå 
Och se Herr Karl stå lik? 

5 Och in kommo de små svennerna 
Voro klädda i kläderna svart 
Ack lyster sköna jungfrun 
Ta' af Herr Karl god natt? 

6 Och in kommo de små svennerna 
Voro klädda i kläderna blå 
Och lyster sköna jungfrun 
Att se Herr Karl på bår 

7 Skönjungfrun hon gick sig i kammaren 
Hon krusar och kammar sitt hår 
Och nu så lyster mig 
Att se Herr Karl på bår 

8 Och klosterjungfrun gick till hans hufvud 
Hon slog sig för sitt bröst 
Ack, medan du här lefde 
Du var min enda tröst 

9 Och klosterjungfrun går till hans fötter 
hon såg uppå de brä'r 
Ack! medan du här lefde 
Jag höll dig mycket kär. 

10 Och klosterjungfrun går sig åt dörren 
hon tar af Herr Karl god-natt 
Och Herr Karl som uppå båren låg 
Sprang upp, tog jungfrun fatt 

1 1 »I hären ut båd bord och stol 
I bären ut dödens bår! 
I morgon skall mitt bröllop 
Med klosterjungfrun stå» — 

1 g  Det var de kloster-jungfrur 
De sjungo hvar för sig 
Christ gif en sådan engel 
Kom tog båd dig och mig 
— Herr Karl han sofver allena 

Titel: Klosterrofvet. 

Melodianmärkning 

Versrad 2 är i ms delvis utskriven utan anpassning till 
mel. 

Textanmärkning 

Omkvädet ut skriret i str. 1-3, 8, 12, markerat i .sir. 4 och 
5 
Omkvädet: Herr str. 12 Men Herr 

3:3 	skön ändrat från sjön 
7:1 	gick ändrat, ev. från jag 
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ULMA 45:13, s. 3-7. Gästrikland. Upptecknad av Emma Ahl 1882. 

1 Karl, som uppå golfvet går, 
Han kammar och krusar sitt har. 
Han vill så gerna gifta sig, 
Han vet sig ingen råd. 
— Karl sofver allena. 

2 Gör dig sjuk och gör dig död 
Och lägg dig uppå bår; 
Låt ingen annan veta det 
Än dina svenner två. 

3 Och svennen gick till jungfrun, 
Var klädd i kläderna ljus, 
Bad sköna jungfrun i Vaktstugan gå 
Och se herr Karl som sjuk. 

4 Och svennen gick till jungfrun — 
Var klädd i kläderna röd — 
Bad sköna jungfrun till Vaktstugan gå 
Och se herr Karl som död. 

5 Och svennen gick till jungfrun — 
Var klädd i kläderna blå — 
Bad sköna jungfrun till Vaktstugan gå 
och se herr Karl på bår. 

6 Och svennen gick till jungfrun —
Var klädd i kläderna svart —
Bad sköna jungfrun till vaktstugan gå 
Och se herr Karl bärs bort. 

7 Och jungfrun till sin moder gick 
Och frågade henne om råd, 
Hurleds hon skull göra, om hon skulle gå 
I vaktstugan in. 

8 Ej heller jag dig nekar, 
Ej heller jag dig beder, 
Men vakta dig du bara, 
Att de ej narra dig! 

9 Och jungfrun in i vaktstugan går —
Hon glimmar som en sol — 

Och Karl, som uppå båren låg, 
Hans falska hjerta slog. 

10 Och jungfrun kringom liket gick, 
Hon klappade honom på fot 
Ack, om du bara lefde, 
Visst skulle du blifva min ros! 

11 Och jungfrun kringom liket gick, 
Hon klappade honom på knä, 
Ack, om du bara lefde, 
Visst skulle jag hafva dig kär! 

12 Och jungfrun kringom liket gick 
Och klappade honom på kind 
Ack, om du bara lefde, 
Visst skulle du då blifva min! 
— Karl sofver allena. 

13 Och jungfrun kringom liket går, 
Hon tar i svepeduk, 
Och Karl, som uppå båren lag, 
Han får skön jungfrun fatt. 
— Karl har sofvit allena. 

14 I bären nu ut min likbår, 
I bären in brudepell! 
I morgon skall mitt bröllop stå 
Med klosterjungfrun snäll. 
— Karl har sofvit allena. 

15 I duken bord och bänkar, 
I bären hit bröd och vin! 
I morgon skall mitt bröllop stå 
Med klosterjungfrun 
— Karl sofver ej mera. 

Anmärkning 

Ms saknar str(?får. Omkvädet utskrivet i alla stmfer. 

T 
MM D 29 nr 27. Skåne. Sannolikt upptecknad av Per Larsson ca 1890 och av honom lämnad till Nils Andersson. 

Allegretto 

 

2 

 

   

Herr Karl han till sin fostermoder 	går 
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Han frågade henne till 	råds 

i 	at • 

6 i  

   

hur skall jog få den 	jung - fru, 

som 
	

uti 
	

kloster 	går 

r 	 
10,:\ 

 

- Men 	Karl sofver al - len' 

2  

r 

 

Men Karl sofver al - le - no. 

1 Herr Karl han till sin fostermoder går 
Han frågade henne till råds 
Hur skall jag få den Jungfru, 
som uti kloster går, 
— Men Karl sofver allen' 

Men Karl sofver allena. 

 

Melodianmärkning 

MS saknar taktartsbeteckning, bör tura 2/4. Taktstreck 
saknas före t. 12. 

U 
Halland. Upptecknad av Lars Adlerkull på 1910- eller 1920-talet. Ua: DAG IFGH 5977 nr 84. Ub.. Museet i Halmstad, 
L. Adlerkulls vissaml. nr  27. 

Ua 

 

J 	 

 

JW 2 

   

   

I. 	Herr Karl hon 
	

gångode 	till fostermoder 
	

sin, 

2_ 	"Lägg dig 	sjuk, 	och 	lägg 	dig 	död, 

0 	 

Han frågade 	henne om råd 
Och lägg dig 	uppå 	bör, 

5 

  

.L 17v J- 

 

 

  

Hur han skulle 	fånga 

Så kan du väl fånga 
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Den jungfrun i 
	

klostret 
	

går" 

9 

     

9 	 

 

  

a 	 

  

     

     

— Medan 	herr Karl sover 
	

al - len; 

•  

 

 

Medan 	herr Karl sover 
	

al — le - no. 

1 Herr Karl han gångade till fostermoder sin, 
Han frågade henne om råd 
Hur han skulle fånga 
Den jungfrun i klostret går. 
— Medan herr Karl sover allen', 

Medan herr Karl sover allena. 

2 »Lägg dig sjuk, och lägg dig död, 
Och lägg dig uppå har, 

Så kan du väl fånga 
Den jungfrun i klostret går.» 
— Medan herr Karl sover allen', 

Medan herr Karl sover allena. 

Melodianmärkning 

T. 5, n. 3, textunderlägget: Den utsatt även i str. 2. 

Ub 
MELODI 

Avvikelser från Ua i Ub 

Taktindelningen i mel.•s första del: Herr / Karl han gånga-
de till / fostermoder sin, Han / frågade henne om / råd, 
Hur han / skulle fånga Den / etc. som i Ua (beträffande 
t. 5 jfr nedan). Endast str. 1 lagd under mel. 

T. 1, n. 5-6. 

moder 

T. 2, n. 4-5: Utan båge. 
T. 3, n. 2-3: Utan båge. 

T. 8: J L  J etc. (ändrat till j 	etc ) 

T. 10: J 	fl etc. (ändrat till 
	

J7 etc.) 

Anmärkning 

Ms föreligger endast i kopia i SVA. Genom strykningar 
och tillägg (troligen med blyerts) har taktindelningen 
(t. 1-5) ändrats till densamma som i Ua. Arven övriga 
ändringar gjorda i efterhand och troligen med blyerts (jfr 
ovan). 

T. 5: j 
di• 

	 (ändrat till j 
	

J') 
	

TEXT 
fånga Den 	

Avvikelser från Ua i Ub 

T. 6, n. 4-6: j 
	

1:4, 2:4 	klostret: klosteret 

klosteret 

v 
ULMA 3300, s. 9-13. Efter f.d. lärarinnan Josefina Ström, Borgen, S. Kedums sn, Västergötland (f. 1864). Uppteck-
nad av Nils Gustafsson 1931. 
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1 Herr Karl han gick till modren sin 
för att fråga henne om råd. 
Säg mig, hur skall jag göra 
att jag klosterjungfrun får. 
— Medan man sover allena. 

2 Jo, du skall lägga dig sjuker 
och sedan på bår 
och leja dig små svenner 
som upp till jungfrun går 

3 Herr Karl, han la' sej sjuker 
och sedan uppå bår 
och lejde sej små svenner, 

som upp till jungfrun går. 

4 När svennerna de kommo 
till klosterjungfrun in, 
sitt tal de så väl visste ställa 
för klosterjungfrun sin. 

5 Och hör du, sköna jungfru, 
vad vi er fråga må: 
lyster jungfrun sej åt vakan gå 
och se herr Karl på bår? 

6 Och jungfrun gick till modren sin 
för att fråga henne om råd. 
Kan jag idag åt vakan få gå 
och se herr Karl på bår? 

7 Ja, nog kan du åt vakan få gå 
men jag vill ej råda dej, 
för Karl han är en ärkeskälm 
tro mej, fritt han lurar dej. 

8 Och jungfrun tog på sig en kjortel, 
den var av rödan gull. 
Hon skulle sig åt vakan gå 
men hon var sorgefull. 

9 Det var de klosterjungfrur, 
när de kom till vakan fram. 
Det folket, som därinne var 
de trodde solen upprann 

10 Hon gick till Karla huvud, 
vad gott för Karla själ. 

Det var gott så länge du levde, 
du önska' mig gott och väl. 

11 Hon gick till Karla fötter 
och bredde på vitan lin. 
Tvi vare dig din toker, 
jag tror att du har liv. 

12 Det var de klosterjungfrur 
de sprang på dörren med stor hast 
Men det liket, som på båren låg, 
sprang upp tog jungfrun fast. 

13 Nu skall 1 hava tack 
allihop mitt vakefolk. 
Nu skall vi hålla bröllop 
i stället för vår sorg. 

14 Bär in förgylda stolar 
bär ut den svarta bår. 
för i dag skall mitt bröllop stå 
med klosterjungfrun vår. 

15 De andra klosterjungfrurna, 
som i klostret var igen, 
de väntade på sin syster 
att hon skulle komma hem. 

16 De andra klosterjungfrurna 
de satt och las i bok, 
det var väl en Guds ängel, 
som så vår syster tog. 

17 De andra klosterjungfrurna 
de tänkte var för sig: 
Krist giv' en sådan ängel 
kom och toge också mig. 
— Medan man sover allena. 

Titel: Visan om herr Karl. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 17. 
13:1 	1 ändrat ,från i 
15:4 	före hem står igen överstruket 

IF 60:11 nr 3. Lappträsks och Sibbo s:nar, Nyland. Upptecknad av Th. Wegelius på 1880-talet. En renskrift av mel. 
med första strofen underlagd finns i IF 60:1 nr 3. 
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1 Herr Carl till sin fostermor gick 
Han frågade henne om råd 
Hur han den sköna jungfrun skulle få 
Som han i klostret såg 
— Herr Carl han sofver allena. 

2 Gör dig sjuk och gör dig död 
och lägg dig uppå bår 
Så får du dig den jungfrun skön 
Som du i klostret såg 
— Herr Carl han sofver allena. 

Melodianmärkning 

Ms saknar klav. Taktstrecken troligen tillskrivna i efter-
hand. Taktartsbeteckning saknas, bör vara 2/4. Mel. är 
noterad med b-tecken före t. 5, n. 2 och t. 7, n. 1; mel. här 
återgiven med ett fast b-tecken. T. 4 omfattar tre åtton-
delar. 
T. 9: Efter n. 5 står med blyerts, möjligen som alternativ 

till n. 4-5: 

Renskriften: 

Mel. noterad i C-dur, begynnelseton: g' (nedan transpo-
nerad till F-dur). Str. 1 lagd under mel. Före mel. slår 
överstruket upptakten och t. 1-4 (med åttondelspaus efter 
n. 1 i t. 4) i samma tonart som det ovan återgivna koncep-
tet. 
T. 1, n. 1-2: 

T. 2, n. 3: Otydlig, möjligen ändrad från e'. 
T. 3, n. 6: Otydlig, möjligen ändrad från c'. 

T.
4' 

• 
	J' 1 

T. 5, n. 3-4: 

T. 7, n. 4-5: Med båge. 

T. 10, n. 1: j (ändrat från 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i båda stroferna. 
Omkvädet: han tillskrivet över raden i str. 1. 

Y 
Efter bondhustrun M. L. Holsten, Rosala, Hitis sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar på 1880-talet (text) och 
efter Wefvars minne av 0. R. Sjöberg 1887 (mel.). Ya: SLS 82, s. 119-121 (text), 378 (mel.). Texten tryckt som FSF 
V:1 nr 55 E. Yb: SLS 125, s. 44 (endast mel.). 
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Prins Karl sofver al — le — na 

1 /:Prins Karl han till sin moder gick, 
han frågade henne om råd::/ 
Huru han sköna jungfrun 
af klostret månde få. 
— Prins Karl sofver allena. 

2 Gör dig sjuk och gör dig död 
och lägg dig uppå bår 
Så kan du lättast jungfrun 
af klostret narra få. 

3 Prins Karls småa drängar 
va klädd i kläderna röd 
Behagar sköna jungfrun 
kom se prins Karlen död. 

4 Prins Karls småa drängar 
va klädd i kläderna hvit 
Lyster sköna jungfrun 
kom se prins Karlen lik? 

5 Prins Karls småa drängar 
va klädd i kläderna blå 
Behagar sköna jungfrun 
kom se prins Karl på bår? 

6 Jungfrun till sin moder gick, 
hon frågade henne om råd, 
Om hon skull få gå sia 
prins Karl uppå bår. 

7 Intet jag dig nekar, 
och intet neka vill 

Så sant som han har lefvat, 
så hade han narrat dig. 

8 Jungfrun in i kammaren steg, 
hon glimmade som en sol 
Prins Karls falska hjerta, 
det låg på båren och log. 

9 Å jungfrun till hans hufvud steg, 
hon klappade honom på kind 
Krist gifve du har lefvat, 
visst hade du varit min. 

10 Å jungfrun till hans fötter steg, 
hon klappade honom på tå 
Så sant som du hade lefvat, 
visst hade du varit min. 

11 Å jungfrun hon lyfta på svepeduk, 
hon såg att der var lif 
Så sant som Gud i himmelen, 
så finns här lif ännu. 

12 Å jungfrun ut genom dörren språng, 
hon bad sina vänner god natt 
Prins Karl upp af båren språng, 
han nappade jungfrun fast. 

13 Å bären ut min likebår; 
och hemten in min säng 
Så sant som Gud i himmelen, 
så är nu jungfrun min. 
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14 Å bären in bord och bänkar 
och hemten in mjöd och vin 
I söndag skall mitt bröllop stå 
med klosterjungfrun fin. 

15 /:Å alla jungfrur i klostret var, 
de gret en långan natt,:/ 
Jag tror det var en engel, 
som tog vår syster fast. 
— Prins Karl sofver allena. 

Titel: Prins Karl.  

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. Tex-
ten är utskriven tvåradig. I str. 1 och 15 har rad 1-2 
upprepats, i övriga strofer står repristecken efter rad 2. 
Omkvädet: sofver i str. 14 har först skrivits sofver ej 

varefter ej strukits 
1:1 	han tillskrivet över raden 
1: 2 	råd har som slut troligen haft ytterligare en bok- 

stav som dock strukits; kolon står endast vid upp-
repningen 

1:3 före sköna står henne överstruket 

Yb 
Avvikelser från Ya i Yb 

Mel. utan textunderlägg. 
T. 6, n. 1-2: Utan båge. 

Efter Ruth Kalliala, Åbo, som lärt visan av sin mormor Agatha Rönnlund (f. 1833 i Pargas sn, Åboland, från 1854 
bosatt i Åbo, d. 1913). Za: SVA 1098. Text inskriven före mormoderns död i visbok tillhörig Ruth Kalliala. Avskrift 
insänd 1971 till Svenskt visarkiv av Brigitte von Witzleben. Zb: IF mgt 1972:1. Inspelad av B. von Witzleben 1971. 

Za 
1 /:Prins Karlen intill sin fostermor gick 

Han frågade henne om råd:/ 
/:Hur skall jag sköna jungfrun få 
Som uti klostret går:/ 
— Prins Karlen sover allena. 

2 Och gör dig sjuk och gör dig död 
Och lägg dig uppå bår 
Visst får du sköna jungfrun, 
som uti klostret går 

3 Prins Karlens småa drängar 
De klädd sig i kläderna gul 
Vill sköna jungfrun kom och se 
Prins Karlen ligger sjuk 

4 Och är det sant i sägen mig 
Prins Karlen ligger sjuk 
Så Eder vill jag giva 
En klänning den är ny 

5 Prins Karlens småa drängar 
De klädd sig i kläderna röd 
Vill sköna jungfrun kom och se 
Prins Karlen ligger död 

6 Och är det sant i sägen mig 
Prins Karlen ligger död 
Så eder vill jag giva 
En klädning den är röd 

7 Prins Karlens småa drängar 
De klädd sig i kläderna vit 
Vill sköna jungfrun kom och se 
Prins Karlen ligger lik 

8 Prins Karlens småa drängar 
De klädd sig i kläderna blå 
Vill sköna jungfrun kom och se 
Prins Karlen ligger på bår 

9 Och är det sant i sägen mig 
Prins Karlen ligger på bår 
Så eder vill jag giva 
En klädning den är blå 

10 Prins Karlens småa drängar 
De klädd sig i kläderna svart 
Skall sköna jungfrun komma 
Så skall hon komma strax 
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11 Och jungfrun in till hans fostermor gick 
Hon frågade henne om lov 
Om hon in till prins Karlen får gå 
Som ligger uppå bår 

12 Och intet jag dig neka kan 
Och intet jag dig ber 
Men akta dig för Karlens falska hjärta 
Att det bedrager dig 

13 Och jungfrun in till hans huvud gick 
Hon klappade honom på kind 
Och hade du nu levat, 
Visst hade du varit min 

14 Och jungfrun in till hans fötter gick 
Hon lyfte på svepeduk 
Åh Herre Gud i himmelen, 
Visst är här liv uti 

15 Och jungfrun ut genom dörren sprang 
Hon glimmade liksom en sol 
Prins Karlen sprang opp från bår 
Och tog den jungfrun fast 

16 /:Och reden in både bänkar och bord 
Och rödjen ut min bår:/ 
/:I söndag skall mitt bröllop stå 
Det gläder jungfrun min:/ 
— Prins Karlen sover allena. 

Titel: Prins Karl. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

Zb 

8 
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Anmärkning 

T. 2 i str. 2-8: 

T. 12-13 i str. 2-8: 

1 

- 

T. 20, n. 2 i str. 2-8: g 

TEXT 

Avvikelser från Za i Zb 

Texten omfattar endast 8 strofer. 
Genomgående: Och/och: Å/å (utom i reprisen i 4:1; om 
str. 8 se nedan); dig, mig, sig: dej, mej, sej 

1:3 	skall jag: han skulle 
4:1 	sägen: säjen 
4:3 	jag: ja (ej i reprisen) 
4:4 	ny: gul 
6:1 	som 4:1 
6:4 	klädning: klänning 

Str. 8-16 saknas. Efter str. 7 sjungs följande slutstrof 
/:Och är det sant I säjen mej, 
prins Karlen ligger lik, 
/:så eder vill ja giva 
en klänning den är vit.:/ 

Anmärkning 

Omkvädet återges och rad 1-2 resp. 3-4 upprepas i alla 
strofer. 

8:1 	Och sjungs vid reprisen 

EJ AVTRYCKTA 

AA: S. [Lager]Bring, Swea rikes historia II, 1773, s. 
306. Upptecknad av Sven [Lager]Bring. 1 strof. 

AB: KB Vs 2:3, s. 106-108. Efter torparänkan Maja 
Hansdotter, Slaka sn, Östergötland (f. 1756 i Tjäll-
mo sn, Östergötland, d. 1828; Jonsson I, s. 
385-386). Upptecknad av J. H. och/eller D. S. 
Wallman 1810-1813.14 strofer. 

AC: KB Vs 2:3, s. 106-108 (i marginalerna). Östergöt-
land. Upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wall-
man 1810-1813.16 strofer. 

AD: KB Vs 2:3, s. 223-224. Upptecknad 1814, ev. efter 
egen tradition, av Anna Mathilda Palbitzki g. 
Schmiterlöw, Olstorp, V. Ryds sn, Östergötland (f. 
1774 på Bo, Näsby sn, Småland, d. 1849; Jonsson 
I, s. 341). Avskrift gjord av L. F. Rääf. 13 strofer. 

AE: KB Vs 2:3, s. 219-221. Ort och meddelare okän-
da. Troligen upptecknad på 1810-talet. 15 strofer. 

AF: KB Vs 2:1, s. 529. Ort och meddelare okända. 
Troligen upptecknad på 1810-talet. Utskrift gjord 
av A. A. Afzelius. 1 strof. 

AG: KB Vs 126:3, s. 145-147. Västergötland. Uppteck-
nad av okänd person på 1810-talet. 1392  strofer 
(visans början saknas). 

AH: KB Vs 4, s. 105-107. Okänd ort. Upptecknad av 
G. 0. HyUn-Cavallius 1835-1845.13 strofer. 

Al: 	KB Vs 3:4 nr 208 II A. Södermanland. Möjligen 
upptecknad av G. 0. Hylt61-Cavallius, i så fall 
troligen 1836 eller 1843 (jfr Jonsson I, s. 544). 
Renskrift gjord av George Stephens. 11 strofer. 

AJ: KVHAA Wiede ks 55. Efter »Stina i Stensö», Ö. 
Husby sn, Östergötland (Ling, s. 39). Upptecknad 

av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Melodi samt 12 
strofer. Mel. i facsimil hos Ling (nr 54). Ytterliga-
re sex utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 54, 
KVHAA Wiede Div. saml. II, opag. (A-C, endast 
mel. med underlagd strof, D, endast text, str. 1) 
och MM Wiede nr 55. 

AK: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 290-291. Öster-
götland. Möjligen efter f. d. skepparen Magnus 
Westerberg, Krokeks sn (f. 1760/1761 i Krokek) 
eller dennes dotter stensliparhustrun Anna Ulrika 
Christell, Krokek (f. 1792 i Krokek; Jonsson I, s. 
563-565). Upptecknad av komminister Anders 
Edler ca 1848. 11 strofer. 

AL: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I 
b:1, Antiqvariska anteckningar om Nerike. 2. 
Folkvisor, s. 81-84. Närke. Upptecknad av N. G. 
Djurklou vid 1800-talets mitt. 10 strofer. »Dess 
melodi [ej upptecknad] är dock egen, och synes 
antyda att visan tjenat till någon slags dans eller 
lek, ehuru ej derom några närmare upplysningar 
kunnat erhållas.» 

AM: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I 
b:1, Folkvisor, psalmer och sånger, s. 24. Närmare 
uppgifter saknas. Melodi med underlagd strof. 

AN: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I 
b:1, Svenska folkmelodier, s. 38. Närmare uppgif-
ter saknas. Melodiskiss. 

AO: UUB R 623:3 nr 20. Efter tjänstepigan Babba 
Lona Bingström, File, Othems sn, Gotland (f. 
1812 vid File; Bjersby, s. 226-227). Upptecknad 
av P. A. Säve 1855.11 strofer. Tryckt som Säve nr 
307. 
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AP: ULMA 1951:31. Lunda sn, Södermanland (möjli-
gen efter en »gammal blind gumma» i socknens 
fattighus; Jonsson I, s. 585-586). Upptecknad av 
Emil Öberg 1862. Melodi samt 3 strofer. Insänd 
till Södermanl:s Fornminnesför. 1862. Tryckt i 
Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. II, 1881, s. 
18-19 (text) och mel.-bil. nr  16 (mel.). 

AQ: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 368. Valbo sn, 
Gästrikland. Upptecknad av komministern Erik 
Adolf Lidforss, Vaksala sn, Uppland (f. 1805 i 
Valbo, d. 1873; Jonsson I, s. 570) efter eget minne 
»från hembygden». Insänd till R. Dybeck 1864. 
Melodi. 

AR: SVA 513:3, h. III, s. 17-19. Småland. Upptecknad 
av friherre Joseph Hermelin 1873.14 strofer. 

AS: NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 123. 
Ven, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1880 
(jfr Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 
27-28). 10 strofer. 

AT: Bergström & Nordlander, Sagor, sägner ock visor 
(SvLm V:2, 1885), s. 102-103. Efter en 70-årig 
kvinna i Hjälsta sn, Uppland, som hade lärt visan 
»i sin ungdom af en annan, då gammal gumma». 
Upptecknad av E. 0. Arenander ca 1880. 16 rader 
uppställda som var sin strof med omkväde. 

AU: NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 2. 
Möckleby hd, Öland. Utskrift insänd till Nord. 
museet av Emma Johansson, Nedre Ålebäck, 
Sandby sn, Möckleby hd i maj 1882.13 strofer. 

AV: [Lundell & Zetterqvist], Folkminnen från Kläcke-
berga ock Dörby (SvLm IX:1, 1889-1936) nr 
1537. Efter Manda Tranman, Kläckeberga eller 
Dörby sn, Småland. Upptecknad av Hilda Lundell 
och/eller hennes syster Elise Zetterqvist, sannolikt 
på 1880-talet. 5 strofer. 

AX: ULMA 11642:26. Efter jordbrukarhustrun Sigrid 
Andersdotter (Hultman), Eda sn, Värmland (f. 
1830 i Hulteberg, Eda, d. 1900) eller Karin Nils-
dotter (»Krykje-Kari»), fattiggården Norra Mon, 
Hulteberg (f. 1838 i N. Ämterud, Eda, d. 1903; 
Ramsten, Einar Övergaards folkmusiksamling, s. 
111-112). Upptecknad av Einar Övergaard 1898. 
Melodi med underlagd strof. En renskrift finns i 
ULMA 619:13 nr 4 (tryckt hos Ramsten, s. 117). 

AY ULMA 41:147, s. 42-45. Efter »Erik Karlssons 
änka i Kärret, Brohyttan», Knista sn, Närke (f. i 
Noratrakten). Upptecknad av R. Larsson somma-
ren 1898. Landsmålsalfabet. 13 strofer. 

AZ: ULMA 111:231, s. 12-13. Efter Stina Pilqvist, 
Örslösa sn, Västergötland (f. 1832 i Örslösa). Upp-
tecknad av Samuel Landtmanson 1900. 6 strofer. 

BA: DAG IFGH 1443, s. 11-12. Efter Matilda Lund-
gren, Fjärås sn, Halland (f. 1850 i Fjärås). Upp-
tecknad av Chr. Stenbock 1928. Utskrift under 
rubriken »Lekar eller ringdanser på 1850-1860». 
9 strofer. 

BB: DAG VFF 1401, s. 16. Efter fru Andersson, Land-
vetters sn, Västergötland (f. 1860 i Landvetter). 
Upptecknad av Johan Bengtsson 1928. 4 strofer. 

BC: Efter bonden Karl Gustaf Lång, Dagsmark, 
Lappfjärds sn, Österbotten. Upptecknad av J. E. 
Wefvar (text) och 0. R. Sjöberg (mel.) 1875-1876. 
Har enligt sångaren sjungits till ringlek. BCa: IF 
Rancken 3, 165 nr 260. Melodi samt 12 strofer. 
Tryckt i Rancken, Några prof af folksång, 1878, s. 
13-14 och som FSF V:1 nr 55 f och D. BCb: IF 
111/45.11 strofer. BCc: SLS 126, s. 4. Melodi med 
underlagd strof. BCd: SLS 180 nr 1. 12 strofer. 

BD: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 12. Ingå sn, 
Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet, 
texten troligen av J. E. Wefvar. Melodi samt 16 
strofer. Även tryckt som FSF V:1 nr 55 a och C. 

BE: SLS 8, s. 16-19. Efter Edla Tenlenius, Norrby, 
Snappertuna sn, Nyland (»från Karis», Nyland). 
Upptecknad av Anna Bengelsdorff 1889. Melodi 
samt 13 strofer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 55 i, 
texten tryckt som variant H till FSF V:1 nr 55 A. 

BF: SLS 19, s. 50-52 (text), 826 (mel.). Munsala sn, 
Österbotten. Upptecknad av M. Thors 1890. Me-
lodi samt 11 strofer. 

BG: SLS 16, s. 213-215, 217-219. Pargas sn, Åboland, 
Upptecknad av Karl Ekman 1890. Melodi samt 17 
strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 55 g och B. 

BH: SLS 16, s. 215, 217-219. Pargas sn, Åboland. 
Upptecknad av Karl Ekman 1890. Melodi samt 2 
strofer och 3 rader noterade som varianter till 
delar av texten BG ovan. Mel. tryckt som FSF V:1 
nr 55 b, texten tryckt i fotnoter till FSF V:1 nr 55 
B. 

BI: 	IF 170 (lösa blad; text), IF 170, VIII (nr 202; mel.). 
Efter Lovisa Blomkvist, Kurböle, Borgå lf, Nyland 
(1846-1926; 0. Andersson, Tre finl.-sv. vissånger-
skor, s. 36-43); hon hade lärt visan av sin mors 
moster Maria Kant (f. 1779). Upptecknad av Otto 
Andersson 1908. Melodi samt 13 strofer. Mel. 
tryckt som FSF V:1 nr 55 d, texten tryckt som 
variant I till FSF V:1 nr 55 A. 

BJ: SLS 204, s. 285. Snappertuna sn, Nyland. Upp-
tecknad av Edv. Hedman 1909. Melodi med 
underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 55 h. 

BK: Efter Johanna Lindström, Rödskog, Esbo sn, Ny-
land (f. 1839); hon hade lärt visan av sin mor. 
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BKa: IF 110, h. 6, s. 5-7. Upptecknad av A. P. 
Svensson 1910. 15 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 
55 A. BKb: IF 170, XII (nr 148). Upptecknad av 
Otto Andersson ca 1910. Melodi. Tryckt som FSF 
V:1 nr 55 e. 

BL: IF 32, s. 10. Snappertuna sn, Nyland. Upptecknad 
av Widar Brenner 1910-1913. 14 strofer. Tryckt 
som variant F till FSF V:1 nr 55 A. 

BM: Orts- och släkttradition från Snappertuna sn, Ny-
land. BMa: IF 32, s. 18. Upptecknad av Widar 
Brenner 1910-1913. 14 strofer. Tryckt som vari-
ant G till FSF V:1 nr 55 A. BMb: IF 100:1 (primär-
uppteckning av texten utom str. 1), SLS 422, s. 3 
(mel. och fullständig text i renskrift). Efter lantar-
betaränkan Alexandra Lag f. Holmström (f. 1855 i 
Snappertuna). Upptecknad av V. E. V. Wessman 
1934. Melodi samt 14 strofer. 

BN: Efter Helmi Brenner f. Granroth (f. 1891 i Snap-
pertuna sn, Nyland); hon hade lärt visan av mor-
modern skomakarhustrun Wilhelmina Holm-
ström (1827-1917). BNa: IF 28 a, s. 1. Uppteck-
nad av Otto Andersson, sannolikt på 1920-talet. 
Melodi med underlagd strof. BNb: SR Ma 

57/ 1 1142:15:1. Inspelad av Matts Arnberg 1957. 
Melodi med 13 strofer. Återgiven på grammofon-
skiva (Den medeltida balladen, SR RELP 
5003-5006). 

BO: IF 170, XII (nr 2). Efter Karl Vikström, Finby sn, 
Åboland. Upptecknad av Otto Andersson ca 1910. 
Melodi med underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 
nr 55 c. 

BP: 	SLS 318, s. 11 b (text), 98 (mel.). Efter Hilda 
Jansson, Träsk, Houtskärs sn, Åboland. Uppteck-
nad av Bertel Malm 1920. Melodi samt 1 strof. 
Mel. tryckt med texten underlagd som FSF V:1 nr 
55 j. 

BQ: Efter Mimmi Johansson f. Karlsson, Åbo (f. 1878 i 
Vestergård, Brattnäs, Pargas sn, Åboland, bosatt i 
Åbo sedan 1905). BQa: SR Ma 57/11142:43:1. 
Inspelad av Matts Arnberg 1958. Melodi samt 9 
strofer. Återgiven på grammofonskiva (Den me-
deltida balladen, SR RELP 5003-5006). BQb: SLS 
band 1962:27 (nr 111). Inspelad av Greta Dahl-
ström 1960. Melodi samt 10 strofer. Transkrip-
tion, gjord av Greta Dahlström, finns i SLS 742 B 
nr 105. 
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71 

HERR LAGMAN BORTFÖR 

HERR TORS BRUD 
TSB D 45 

A 
KB Vs 21 (KB:s visbok i 8:o), s. 149—[150]. Uppskrift från början av 1600-talet (Jonsson I, s. 210-211). Tryckt i 1500-
och 1600-talens visböcker II, s. 259-262. 

1 Her lanman kasta terninger vnder öö, 
then förste terningh aff taffvelbol ran 
her Tore han tappade och lanman han van 
— så måste min sårgen bortgånga. 

2 Her Lanman talade till festermön sin 
huru lenge velen i bida effter migh 

3 Jagh bider vell i nijo åhr, 
så lengi Her lanman han betenker sigh om råd 

4 Jagh bider vell om än iagh skulle 
i eleffue åhrr the fulle, 

5 När elleffuo åren voro kringh gångne 
inthet kom her lanman änn tå, 

6 Jongfrunes bröder the dröftade rådh, 
och huem skulle vij giffte vår syster i åhr: 

7 Wij giffue henne Vnge Her tore, 
han äger mera gull än lamman Jord, 

8 Han äger mera gull i bryste 
än lanman äger i kiste. 

9 Han äger [mera] gull vppå sin hand, 
än vnge her lamman i all sin land, 

10 the drucko i dagar the druku i tuå, 
och inthet ville bruden till sengene gå, 

11 Tredje dagen mot quelle 
så togo the bruden med velle. 

12 Bruden stånder i högelofft suala 
och sågh hon the skipen i sunden fara 

13 nu ser iag the segel gull och grön 
som iagh haffuer sömat med minn finger i lön 

14 Åtthe nu iagh så fultrogen ven, 
som boro min bod till her lamman igen. 

15 Suara en hoffman i mantelen röd, 
boden här iag för så ven en mö 

16 Hoffmanen springer på rinnaren röd, 
han rijder fast snarare än fogelen flöghe 

17 Små drengen rijder till siöge strand, 
ther lanman han lade sin skeep till land 

18 Höre tu landeman huadh iagh seger tigh, 
huar haffuer tu want Så lengi 

19 Hillemot smådreng i mantelen röd 
och huru må stållstz jnga min festermö. 

20 Stålst inga liten later sigh icke forsaka 
och hon haffuer tagit sigh annan maka 
— så måste min sårgen bortgånga. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr och egentlig radindelning. Omkvädet 
utskrivet i str. 1 och 2, markerat i str. 3-5, 7-12, 14, 
17-19. 

	

1:1 	över Her lanman står Her tore; kasta terninger 
står över struket han segla sigh soder 

	

1:2 	then ms than; förste ms foste s forste 
1:3 förkortningen h. för her tillskriven över raden 

	

2:1 	till tillskrivet över raden 
3:2 råd ms rad 

	

5:1 	gångne ändrat från gåt 

	

6:1 	dröftade ms droftade 
7:2 än ms an 
9:2 lamman ins lammam 

	

12:1 	högelofft ms hogelofft 
12:2 sunden ändrat från lunden 
13:1-2 i efterhand inskrivna mellan str. 12 och 14 
15:2 mö ms ev. må 
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16:2 
	

flöghe ms floghe 
	

19:2 	stållstz ms stallstz 
17:2 
	

ther ms the 
	

20:1 	later ms ev. loter 
18:1 Höre ms Hore 

B 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [90]-93. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som SF 24 B och i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 330-332. 

1 Jnga lilla sitter widh Windelagsbroo 
— Vnder lijda — 
Där loffwar hoon Herr Laghman sin troo 
— Så wäl thorde hon honom bijda 

2 /:Jnga lilla:/ vnder öö 
huru lenge willje J bijda migh mö 

3 Eder will Jagh bijda i femton åhr 
Och sedan längre om Jagh förmåhr 

4 När dhe åhren wore framgångne 
Så börjer Inga lilla fast at långa. 

5 Jnga lillas Bröder gingo på Rådh 
Wij willje giffta wår Syster i åhr. 

6 Wij willje henne gifwa den Vnge Herr Tord 
Han haar mehra Guld ähn laghman haar Jord 

7 Han haar mehra guld på bröste 
Ähn laghman haar vti kiste. 

8 Han haar mehra Guld vppå sin hand 
Ähn som Herr Laghman haar i sit wåld 

9 Dhe dricka i dagar dhe dricka j twå 
Jntet wille Bruden til sängen gåå. 

10 Den tridie dagen om qwälle 
Toge dhe Bruden medh wälde 

11 Jnga lilla kommer i höge loffts Swahla 
Fåer hoon see Sägel i Sundet fahra. 

12 Nu seer Jagh Segel bruna och blå 
som Jagh haar sydt medh fingrar små. 

13 Nu seer Jagh segel hwijt och gröen 
som Jagh haar sydt sielfwer j lönn 

14 Gudh gifwe Jagh åtte så godhan wänn 
Som bure Herr Lagman dhe buden igen 

15 Herr Peder springer på Rinnaren rödh 
han rider fastar ähn Foglen flögh. 

16 /: Herr Lagman:/ du äst för seen 
Herr Tohl locker bort Fästemö din 

17 Hade Jagh wetat däth för en stund 
Så skolat Jagh siuncka til hafzens grund. 

18 /:Herr Lagman:/ du hasta digh ähn 
Bruden wil intet föllja Herr Tord i sängh 

19 Tolf tunnor öhl och der til wijn 
Gifwer Jagh Laghman til Bruden sin 

20 Gifwer du migh både Miödh och wijn 
Så gifwer Jag tig Kirstin lilla Syster min 

21 Där war Buller och der war gny 
— Vnder lijda — 
Där dhe drucke dhe brollopper tu 
— Så wäl thorde hon honom bijda 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 21. 

	

5:1 	gingo ms ev. ginge 

	

19:1 	tunnor ms ev. tunner 

	

20:2 	lilla ms lill. 

c 
UUB V 1, fol. 67 r-67 v. Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck på 1690-talet. Egenhändig utskrift av denne 
(Jonsson I, s. 291-298). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 380-384. 

1 dhe lekte gultaffel på bredan bord 
— under lida, — 
herr Tor han tapa herr Lagman vant 
— så vehl torde hon honom bida. 

2 _inga lilla jnga lilla under een öö 
huru lenge vilia i bia mig mö, 

3 Eder vill iag bida i 15. åhr 
och sedan så lenge iag lefva må, 
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4 När dhe 15. åhr dhe voro gångna förbij 
intet korn herr lagman til Festemö Sin 

5 jnga lillas bröra dhe lade up råd 
huru dhe skulle giffta sin Syster i åhr, 

6 henne gifva vij dhen rika herr Tor 
han hafver mera Gul, än herr lagman hafver jordh, 

7 han Hafver mera Gul på fingrarna små 
än herr Lagman han nånsin ega får, 

8 Han hafver mera Gul alt under sin hat 
än herr Laghman han hafver i all sin Skatt, 

9 dhe laga hennes bröllop een hehl månadz dag 
och aldrig sade jnga lilla der til ja, 

10 dhe drucke hennes bröllop i dagarna 2 
intet ville jnga til sengen gå 

11 dhen tridie dagen emot qvellen 
så togo dhe dhen bruden med veldhe 

12 dhe leda dhen bruden öfeer höga låffts bro 
hennes ögon dhe lekte åth dhen salta flo, 

13 Nu ser iag segel bå bruna och grön 
dhem har iag virkat med min fingrar i lön 

14 Nu ser iag segel bå gula och blå 
ähr Herr Lagman i lifve, vist är han der uppå 

15 Herre Gud gifve iag hade een fultrogen vän 
min bud ville föra til herr lagman i qvehl 

16 svarade jngas lille Smådreng, 
Edr bud vill iag föra til herr Laman i qvell 

17 Aldrig ingen fogel han flyger så fort 
som lille små dreng på gångaren sprang, 

18 och aldrig någen fogel flyger så fort under skye, 
som lille små drengen til herr Laghman redh, 

19 Herr Laman herr Laman i skynda i landh, 
jnga lilla låfvar sig een annor man, 

20 Herre Gud laste dhe Stenar 
som månde mig landet förmena 

21 Herre Gud laste dhen bölian blå 
såm månde min Snäcka i stycker slå 

22 Herr Lamman herr Lagman i skynda under öö 
jnga lilla biar ehr i affton möö. 
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23 Herr Laman han kom intet förra fram, 
än jusan uti brudehuset bran, 

24 Herr Lagman går i dansen med Stöfla på been 
så spåsk een vijsa han siungde dhem til meen, 

25 Herr Lagman går i dansen med spåra på foot 
så spåsk een dans han siungde dhem emot 

26 ret som dansen gick j fullan dus 
så dansa herr Laman med sin unga bru uth 

27 ret som dansen gick som aldra bäst 
så löffte Lagman bruden på högan häst, 

28 Herr Lagman han löffter henne alt under sin hielm 
i faren nu vehl mina bruqviner tre 
i bida dhem dricka och sedan rida hemb, 

29 Herr Tor han såfver i Silke Seng 
Herr Lagman han vilar i blomster Eng, 

30 Herr tor han Såfver i ångest och harm 
herr Laman han såfver på brudens arm, 

31 herr tor han Såfver i ångest och qvida 
— under lida, — 
herr Laman han såfver vid brudens sida, 
— så vehl torde hon honom bida. 

Titel: Herr Lagmans vijsa. 

Anmärkning 

Str. 1 skriven efter str. 3, dess rätta plats angiven genom 
omnumrering och NB i margen vid siffran 1. Str. 22-25 
först numrerade 21-24, vilket korrigerats; str. 26 och 27 
felaktigt numrerade 16 resp. 17; str. 29-31 felaktigt num-
rerade 27-29. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1-7, 16, 
29, 31, markerat i str. 8, 10, 18, 22, slutomkvädet utskri-
vet i .str. 1-3, 15, 31, markerat i str. 4 och 9. 

	

1: I 	på står över struket under 

	

1:2 	Tor ms snarast bror 

	

4:1 	gångna ms gangna 

	

7:1 	han tillskrivet i efterhand 
7:2 före Lagman står H överstruket 

	

10:1 	2 sannolikt ändrat från 3 

	

16:1 	efter j ngas står kommatecken 
18:1 före fort står högt överstruket 

	

26:1 	j står över struket under 

	

28:1 	hielm osäker läsning 

D 
KB Vs 2:1, s. 103-104. 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 Herr Lagman han rider söder under ö 
	

han fäste liten Inga till sin fästemö 
— under liden — 	 — så väl torde hon honom förbida. 

4 - 889100 SMB 3 
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2 Hör du liten Inga hvad jag säger dig 
huru länge vill du vänta på mig 

3 I sju år jag eder vänta må 
ja om det vore än längre ändå 

4 När de sju åren började ut gå 
begynte liten Inga både längta och trå. 

5 liten Ingas bröder de [gingo på rådh] 
huru ska vi få vår syster gift i år. 

6 henne ska vi [gifva den unge Herr Tord] 
[han] hafver [mehra guld ähn Laghman haer jord] 

7 [Han] hafver [mehra guld] uppå sin hatt 
[ähn Laghman] han hafver uti hela sin skatt. 

8 [Han] hafver [mehra guld uppå sin] klädefåll 
än Lagman han hafver i hela sitt våld. 

9 Hennes bröllop stod en månads dag 
aldrig feck de hennes vilja och mindre hennes ja 

10 [Den tridie dagen om qvälle 
toge dhe bruden medh välde.] 

1 1 Inga lilla gångar [i höga lotts svahla,] 
där feck hon se skeppen de komma på haf 

12 där kom segel både [bruna och blå,] 
dem har jag virkat med fingrarne små 

13 där kom segel både gröna och röd 
dem har jag virkat när jag var hans fästemö. 

14 liten Inga hon talte till broderen sin 
du gack nu till sjögestrand för systeren din. 

15 Herr Peder han kastar sig på gångaren grå 
han rider fast fortare än andra två. 

16 Herr Peder han hinte intet förre fram 
än Lagmans skepp de komme i land 

17 välkommen hem käre broder till mig 
vin och mjöd har jag blandat åt dig 

18 ej lyster mig mjöd ej lyster mig vin 
men hur mår liten Inga kär fästemö min 

19 din fästemö mår bra hon mår och så 
hon hafver de barnen som väl kunna gå. 

20 I sju år låg jag sjuk alt uppå en ö 
gud laste den stund jag blef icke dö. 

21 Herre Gud laste mina båtar små 
som intet gingo sönder i böljorna blå 

22 Herre gud förlåter min styreman 
som mig hafver fört till detta land. 

23 käre Herr Lagman I sägen icke så 
i dag så skall hennes bröllop stå. 

24 Herr Lagman han kasta sig på rinnaren röd 
han rider fast fortare än foglen flög. 

25 Herr Lagman han hinte intet förre fram 
än ljusen uti brudehus brann. 

26 Lagman han gångar åt brudehuset in 
han hälsar de fruerna rundt omkring. 

27 när dantsen han geck i fullan dus 
då tog han bruden ur brudehus 

28 när dansen han geck som aldramäst 
då lyfte han bruden uppå sin häst. 

29 Herr Lagman han lyfter alt under sin hatt 
hören mina brudmän I hafven nu stor tack 

30 där stodo hennes bröder med skam och med pust 
— under liden — 
så mycket hade alla för sin bröllopslust. 
— så väl torde hon honom förbida. 

Anmärkning 

Strofnr endast i str. 1-9,12-15. Mellanomkvädet utskri-
vet i str. 1 och 30, slutomkvädet endast i str. 30. — Texten 
skriven vid sidan av en avskrift, gjord av Rääf själv, efter 
KB Vs 20, s. [90]-93 (B ovan). I utskriften av sin uppteck-
ning har Rääf lämnat luckor, där den överensstämmer 
med avskriften av den äldre texten; luckorna ovan inom 
klammer utfyllda enligt avskriften. 
3:1 före vänta står troligen sega överstruket 

14:2 	systeren står över struket broderen 
2 1: 1 	mina båtar ändrat från de båtarna (eller båtarne) 
29:1 	före alt står h överstruket 
29:2 före mina står i överstruket 
30:1 	över där stodo hennes bröder står där stodo de 

alla med överstruket 

E 
KB Vs 2:1, s. 123-125. 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.) Str. 1 citerad i anm. 
till SF 31. 
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2 

e N ii i/ 
	 A 

-4.- 

Ungerlen han talte til 	Inga lilla så 

• 

- under 	linden - 

hur I  länge vit liten 
	

Eng° 
	van ta 
	uppå 	mig, 

7 

- så 
	

val tordes hon honom 	lida 

15 Han red men hann ej fortare fram 
Än Ungerlen var alt kommen i Land 

16 God dag, God dag kär brodern min 
Hur mår liten Inga Fästemön min 

17 Hon mår väl och hon mår så 
Hon har två barn som redan kunna gå 

18 I sju veckors tid låg jag sjuk på en ö 
Var intet jag en syndare, som ej kunde dö 

19 Ungerlen han talte till Styrmannen sen 
Ach styr nu mitt Skepp tillbaka igen 

20 Käre min broder I talen ej så 
I dag skall hennes bröllopp stå 

21 Ungerlen han satte sig på gångaren hög 
— Under Linden — 
Han rider fortare än fogeln flög. 
— Så väl tordes hon honom bida. 

1 Ungerlen han talte till Inga lilla så 
— Under Linden — 
Hur länge vill liten Inga vänta uppå mig 
— Så väl tordes hon honom bida. 

2 På dig vill jag vänta i åtta år 
Ja om det än vore längre endå 

3 När det börjar lida åt åtta år 
Liten Cherstin hon trängtar och hon trår 

4 Bröderna de taltes imellan så 
Huru ska vi få liten Inga gifter i år 

5 Jo vi ska gifva henne Vår unge Dur 
Han hafver mera Guld än Ungerlen har sett 

6 Han hafver mera Guld uppå sin hatt 
Än Ungerlen han hafver i hela sin skatt 

7 Han hafver mera Guld på sina fingrar små 
Än Ungerlen han hafver i hela sin gård 

8 Det lagades till och bryggdes godt Öl 
Till dess liten Inga hon skulle vara brud 

9 Brölloppet stod uti tre veckors tid 
Ändock ville ej bruden åt Brudesängen se 

10 Bruden hon geck sig åt höga lofts Sal 
Så feck hon se Skeppen på rinnande haf 

11 Väl ser jag flaggor båd' Gula och blå 
Som jag hafver virkat med mina fingrar små 

12 Väl ser jag flaggen båd Gul och röd 
Som jag hafver virkat då jag var fästemö 

13 Inga lilla talte till broderen sin 
Far du till Stranden åt Systeren Din 

14 Brodern han satte sig på Gångaren hög 
Han rider fast fortare än fogeln han flög 

Melodianmärkning 

T. 4: Anpassningen text/mel. är ej helt entydig, men and-
ra stavelsen i länge samt vill är närmast placerade 
under n. 2. 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i alla strofer; slutomkvädet ut-
skrivet i str. 1, markerat i str. 2-20. — Efter str. 21 står: 
utera desunt. 

3:1 åt ändrat från mot 

	

5:1 	ska ms ev. sku; till Dure står anm.: månne ej 
Corruption af Guldsmed? 

18:1 låg första bokstaven ändrad från s 

	

19:1 	sen troligen ändrat från sin 
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F 
KB Vs 2:1, s. 105 (mel.), 107-108 (text). Efter Greta Esbjörnsdotter, V. Eneby sn, Östergötland (f. 1741 i Hycklinge 
sn, Östergötland, soldatänka omgift med dräng, d. 1814; Jonsson I, s. 327-329). Upptecknad av L. F. Rääf (text) och 
Erik Drake (mel.) 1812. Tryckt som SF 24 C. 

• •  • 0 • 

4 

Herr Lagman 	rider 	stolt Signa 	lillas 	gård 

	

sr_ __L.? 	 

- under 	Ii 
	

den - 

lo 

ute 	står stolt Signa 
	

lilla och 	borstade 	gult här 

1 Herr Lagman rider i stolts inga lillas gard 
— under liden — 
ute står stolts Inga lilla och borstade gult hår 
— så väl tordes hon honom bida. 

2 Och hören i stolts Inga lilla hvad jag säger er 
huru länge villen i bida mö efter mig. 

3 och eder vill jag bida i femton år 
och sedan så länge som jag det förmår. 

4 Herr Lagman lyfter under sin hatt 
han bjuder stolts Inga lilla så mången god natt. 

5 och när de 15 åren voro gångna omkring 
och intet var Herr Lagman igenkommen än 

6 Stolts Inga lillas bröder de lade då råd 
och nu ska vi gifta vår syster i år. 

7 och henne gifve vi unge herren Thor 
han hafver mer gull än lagman hafver jord. 

8 han hafver mera gull på sina fingrar små 
än lagman har på sina gullstolar två. 

9 Jag vånnar ej huru mycket gull han har 
jag vill slätt intet unge Herr Thore ha. 

10 han har mera gull uppå sin knä 
än Lagman han har både gull och fä 

11 Stolts Inga lillas bröder de sade då så 
i morgon så skall ditt bröllop stå  

12 De drucko i dagar de drucko i två 
men intet ville stolts inga lilla åt brudsängen gå 

13 de drucko i dagar de drucko i fem 
men intet ville stolts inga lilla åt brudsängen än 

14 de drucko i dagar de drucko i sju 
men intet ville stolts Inga lilla åt brudsängen ännu 

15 de drucko i dagar de drucko i tolf 
men då skulle stolts Inga lilla åt brudsängen gå 

16 Stolts Inga lilla ståndar i höga lofts sval 
så feck hon se seglet på sundet var 

17 hon såg de flaggor båd hvita och röd 
som hon sjelf hade virkat med sina fingrar skön 

18 hon såg de flaggor både bruna och blå 
hon hade dem sjelf virkat med sina fingrar små 

19 och hör du Herr Peder kär broderen min 
och hafver du lust följa lagman in 

20 Herr Peder han sig uppå rinnaren röd 
han red mycket fortare än foglen flög 

21 Herr Peder han rider till sjöge strand 
och mitt för där Lagman höll in för land. 

22 och hörer du Herr Peder kär svågeren min 
hur står till med stolts Inga lilla fåstemö min 

23 och hon mår nu väl och hon mår nu så 
tre barn hafver hon som väl kunna gå 

sd 
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24 och lastat vare bå stockar och sten 
som intet ha kunnat mig detta landet förmena 

25 och lastat vare de böljorna blå 
som intet kunnat mitt skepp i stycken sönderslå 

26 och höre du Herr Lagman skynda dig brått 
så bidar väl stolts Inga lilla dig mö i natt 

27 och höre du Herr Peder kär svågeren min 
du gif mig din gångare för snäckan min 

28 Herr Lagman sig uppå gångaren språng 
det hördes så långt huru gullsporren sång 

29 Herr Lagman rider uti fullan dus 
alt mitt före det brudehus. 

30 Herr Lagman kom där en skämtan på gång 
till dess att han feel., unga bruden i hand. 

31 Och när som dansen geck som aldrabäst 
så lyfte lagman bruden uppå högan häst 

32 Så rida de sig åt rosande grön lund 
där tänkte de att hvila en stund 

33 Så rida de sig i blomstergrön äng 
där bädda de sig up sin brudesäng. 

34 de plockade rosor och liljoneblad 
och bäddade sig en brudesäng derutaf. 

35 Herr Lagman sofver på stolts Inga lillas arm 
men rike Herren Thore i ånger och harm. 

36 Herr Lagman sofver vid stolts Inga lillas sida 
men rika herren Thore i ånger och qvida. 

37 om morgon när som dager var ljus 
så gånga de sig inför konungens hus. 

38 och konungen svarade som han tyckte bäst 
och den skall ha bruden som henne först har fäst 

39 men efter i bägge han henne så kär 
så skall ni få fäckta med skarpa gevär 

40 Och första slaget de slogo förgäfves 
så föll Herr Lagmans häst på knä 
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41 men andra slaget de slogo för mord 
så föll Herr unge Thores hufvud till jord. 

42 Herr Lagman tar stolts Inga lilla i famn 
— under liden — 
han gaf henne gullkrona och drottninganam n 
— så väl tordes hon honom bida. 

Textanmärkning 

Str. 11 (med nr 101/2) har tillagts i efterhand i margen; 
str. 12-17 har sålunda nr 11-16. Str. 18 (med nr 16 112) 
har tillagts överst på s. 108 (över str. 19); str. 19-42 har 
sålunda nr 17-40. — Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 

	

2:2 	villen ändrat från vill (efter ordet är början till en 
bokstav överstruken) 

	

4:1 	Herr ändrat från herr 

	

6:1 	då förtydligat över raden 

	

7: 1 	gifve vi ändrat från ska vi gifva; Thor ändrat från 
Thore 

8:1 före små står de överstruket 

	

9:2 	slätt står under struket ändå 

	

10:1 	sin ändrat från sina 

	

10:2 	han tillskrivet över raden 

	

11:2 	så tillskrivet över raden 

	

12:1 	de ms i de (de tillskrivet över raden) 
28:2 gullsporren läsningen av ordets andra del något 

osäker p. g. a. ändringar 

	

30:2 	att tillskrivet över raden 

	

32:1 	rosande de två sista bokstäverna ev. strukna; grön 
tillskrivet över raden 

	

32:2 	där troligen ändrat från de; de står över struket 
sig; efter hvila står sig där överstruket 

	

34:2 	i brudesäng är brude tillskrivet över raden 
35:2 före ånger står båd överstruket 
36:2 före ånger står bå överstruket; qvida ej helt läs- 

bart p. g. a. en bläckfläck 
37:2 gånga ändrat från gå 

	

41:2 	Herr tillskrivet över raden 
42:1 Lagman ms Lagmar 

G 
UUB V 6 (str. 1-26), V 6a (str. 27). Skåne. Upptecknad av sedermera ärkebiskopen Henrik Reuterdahl ca 1820 
(Jonsson I, s. 516-518). 

1 Lagman talte till Fästemö sin 
— Dansa väl med Skön unga vif — 
Hur länge vill du vänta på mig 
— måtte icke skön Jungfrun väl vara min 

2 Först vill jag vänta i femton år 
Sedan så länge som Gud lägger råd. 

3 Jungfruens bröder de lade upp råd 
Hur skall vi få gifta kär syster i år 

4 Hennes yngsta broder han svarade så 
Hon skall hafva den rike herr Thor 
Han har mera Guld än Lagman har Tord 
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5 Han har mera Guld uppå sin hatt 
Än Lagman han hafver i hela sin skatt 

6 Han har mera Guld uppå sina skor 
Än Lagman han hafver i hela sitt bo 

7 Om torsdagen helste han henne god dag 
Om fredagen han henne gåfvorna gaf 

8 Om Lördagen var deras trolofningsdag 
Om Söndagen var deras brollops dag. 

9 Och brollopet stod i dagarne två 
Men icke ville brud till sänga gå. 

10 Bröllopet stod i de dagar tre 
Men icke ville Brud till sängar se 

11 Brollopet stod i de dagar fem 
Men icke ville Brud till sänga gå än. 

12 Bruden hon gick sig i höga lofts hvalf 
Hon skåda de skepen långt ute på haf 

13 Hon skådade flaggor båd hvita och röd 
Dem hon hade sytt till Lagman skön. 

14 Hon skådade de flaggor båd gröna och blå 
De skepp som Lagman sjelf var uppå. 

15 Ack om jag hade mig så fulltrogen en vän 
Som ville bära buden till Lagman igen. 

16 Hennes yngste broder svarade så 
Det vill jag göra för kär syster vår. 

17 Jungfruns broder gick till sjöastrand 
Femton par åror kom roendes i land. 

18 Lagman var den förste der sprang i land 
Och jungfruns broder räckten sin hand 

19 God dag, god dag kär svåger min! 
Hur står det nu till kär fästemö min 

20 Din fästemö står sig ganska väl 
Hon hafver nu sett sin brud i quäll.  

21 Lagman vredgas vid dessa här ord; 
Han vred sina båda händer i blod. 

22 Lagman gick sig till brudahus 
Der tog han sig ett litet godt rus. 

23 När dansen gick i fullan dus 
Så stala de bruden ur brudahus. 

24 När dansen gick som aldrabäst 
Så lyfte de bruden på högan häst. 

25 Bruden hon red till sjöastrand 
Der femton par åror kom roendes i land. 

26 Bruden hon sprang sig i skepet in! 
Be vi nu Gud, så få vi god vind. 

27 Bruden hon somna i Lagmannens famn 
— Dansa väl med Skön unga vif — 
Hon vakna ej förrn hon kom genom 7 kunga land. 
— måtte icke skön Jungfrun väl vara min 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Båda onikvädena utskrivna endast i 
str. 1, markerade i str. 2, 3, 5-7; mellanomkvädet mar-
kerat även i str. 4 samt av misstag och åter struket efter 
23:2 (dessutom markeras även ett omkväde efter 4:3 med 
förkortningen Dansa skulle etc. med det första ordet över-
struket). 
Mellanomkvädet: Skön troligen ändrat från Sjön. 
Slutomkvädet: skön först påbörjat sj; väl ändrat från vara 

1:1 Fästemö ms Fästemo 

	

2:2 	länge ms lange 

	

6:1 	uppå ms uppa; skor ändrat från skör 

	

7:1 	helste ändrat från hellste; god ändrat från go 

	

/0: / 	tre ändrat från 3 

	

11:1 	dagar ändrat, möjligen från i d., fem ändrat från 5 

	

12:1 	hvalf något osäker läsning 
13:2 Dem ms snarast Den 

	

23:2 	stala den första vokalen osäker p. g. a. ändring 

H 
KB Vs 4, s. 155-156. Vislanda sn, Småland. Upptecknad av prosten C. F. Cavallius ca 1838 (Jonsson I, s. 539-540). 
Utskrift gjord av denne. En utskrift med redaktionella ingrepp, gjord av G. 0. Hyltkn-Cavallius, finns i KB Vs 3:4 nr 
196 C. 

1 Laman och jungfrun de suto vid en bro 
Lofvade hvarandra sin ära och sin tro 
— Me'n de roa sig en stund. 

2 Lamannen sade till lilla jungfrun så 
Huru många år vill Du mö för mig gå 

3 I 8 runda år vill jag mö för dig gå 
Men kommer Du ej sedan, så gifter jag mig dä  

4 Jungfruns äldste Bröder de funno opp ett råd 
Hur ska vi få vår syster gifter i år 

5 Jo henne ska vi gifta med den rike Lutor 

[---1 

6 Han har mera gulld på sina fingrar små 
Än Laman har i hela sitt förråd. 
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7 Sen börja de bröllopp i fullande dus 
Och fröknar och jungfrur prydde Brudehus 

8 De började bröllopp i dagarna två 
Intet ville bruden åt sängena gå 

9 Sen höllo de bröllopp i dagarna tre 
Intet ville bruden åt sängena se. 

10 Sen höllo de bröllopp i dagarna sju 
Intet ville bruden gå åt sängen ännu. 

11 Sen höllo de bröllopp i dagarna tolf 
Sen hade de bruden åt sängen med våld 

12 [Och bruden] hon gick sig utaf kammaren då 
[hon vrider sina] händer båd röda och blå 

13 [Och bruden hon tittar ur] [fön]stret ut 

[---] 

14 [Då fick hon se de vimpl]ar gula och blå 
[som sjelf hon virkat med] sina fingrar små 

15 Ack om jag hade mig en huld och trogen vän 
Som ginge ned till Sjögestrand och komme snart igen 

16 Och brudens yngste broder var en huld och trogen 
vän 

Han gick ned till Sjöestrand och kom så snart igen. 

17 Och Lanmannen hälsar på lilla svåger sin 
Ack hur står det till med fästemöen min. 

18 Så står det till med fästemöen din 
Nu har hon stått brud med den rike Lutor 

19 Och Lamannen slog sig före sitt bröst 
Ja så här i verlden får jag alldrig mer någon tröst 

20 Och Lanmannen sade till sin styresman 
Nu vele vi segla, men aldrig mer i land 

21 Och Styresmannen sade till Lanmannen så 
kära Herr Laman varen vid gladt mod 

'19 Och Lanmannen gick sig åt brudesalen in 
Så räcker han sin käresta sin redliga hand 

23 Och Bruden sade till sin förre fästeman 
Slå nu bort sorgen och skaffa dig en an 

24 Och Bruden hon sade till sina brudmän 
Tagen er en klunk och resen hem igen. 

25 Nu är visan ändad — nu är visan slut 
Nu vill jag följa med min lille Laman ut. 
— Me'n de roa sig en stund. 

Anmärkning 

Ms saknar strofiir. Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i 
str. 2. — Ms i detaljer svårtolkat, enär bokstäver ofta 
skrivits ihop eller inte utförts med tillräcklig tydlighet. 
Viss textförlust p. g. a. att ett stycke av bladet bortrivits; 
här utfyllt inom klammer enligt Hylt&i-Cavallius' utskrift 
(så dock ej [fön]stret i 13:1, se anm. nedan). 

	

7:7 
	

jungfrun ms snarast sugfru 

	

2:7 	Lamannen en ring över första a överstruken 
2:2 gå ms ga 
3:2 gifter sista bokstaven dold av en bläckplump 

Str. 5-6 ihopskrivna till en treradig strof Hylk4n-Caval-
lius, i vilkens utskrift 5:1 slutar med namnet 
Thor, har fyllt ut str. 5 med raden: 
ty han har mer guld än Lagerman har jord. 

	

6:1 
	

fingrar ms ev. fingrer 

	

6: 2 
	

förråd ms forråd 
11:2 åt ändrat från mot 
12:2 händer ms hände 

	

13:1 	[fön]stret HyltM-Cavallius' utskrift har vindögat 
Str. 13-14 ihopskrivna till en treradig strof Hylt&-Caval-

lius har fyllt ut str. 13 med raden: 
»Ack Herre min Gud, hur skall detta ta slut.» 

	

14:1 	Hyltbi-Cavallius' utskrift har även båd före gula 
16:1 före brudens står yngst överstruket; var ändrat 

från vär 
22:2 Så ändrat från Och 

KB Vs 4, s. 279-280 (text), KB Vs 3:4 nr 196 B (mel.). Troligen Småland. Upptecknad av G. 0. HyltU.-Cavallius pa 
1830- eller 1840-talet (jfr Jonsson 1, s. 535 och 758). En renskrift av två textstrofer, gjord av George Stephens, finns 
vid mel. 

Inga lillas 	bröder de lade 

- dansa 	att 	mitt 

R  

2 	 
unga 

om råd 

vif - 
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Mellan system 2 och 3 står: 

rrrr" 	 11P g-1 

 

1 Inga lillas bröder de lade upp råd 
— dansa lätt mitt söta vif! —
Vi skall väl gifta vår syster i år, 
— för han skulle varit min. rrrr a r 
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• 

  

	r 	r 
år 

  

• 

   

Vi ska välla gifta vår syster 

- för han skulle 	varit 	min. 

2 Vi villa ge henne den unga Herr Thor —
ty han har mera guld än som Lagman har jord. 

3 De höllo det bröllop i dagarne två 
men intet ville bruden åt sängen gå. 

4 Inga lilla gångar i högaste loft 
der fick [hon] se seglen högt opp i topp. 

5 Der fick hon se de flaggor båd gula och blå 
dem hafver jag vippat med fingrarne små. 

6 De höllo det bröllopp i dagarne tolf 
då fingo de taga den bruden med våld. 

7 Lagmannen inom dörren steg, 
och Inga lilla honom med ögon neg. 

8 Lagmannen vredgas vid sådana ord 
han springer i sängen med strumpor och skor. 

9 Nu sitter du der du unga Herr Thor 
— dansa lätt mitt söta vif! — 
Brölloppet har du gjort, bruden har du mist, 
nu sitter du som en ensammen fogel på liljoneqvist 
— för han skulle varit min. 

Titel: Inga lill och Lagman. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat, återger troligen olika försök till nedskrift av 
mel. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning saknas. 
Ovan återges de fraser som har textunderlägg. 

N. 2 otydlig, antingen c2  ändrat från d2  eller omvänt. Efter 
noten står ett överstruket f 2. 

Efter system 4 står: 

System 1, n. 1 (d2): Möjligen sextondelsnot. 
System 1, n. 3-4 (c2  c2): Troligen ändrade från d2  d2. 
System 2, n. 1 (d2): Ändrad från åttondelsnot. 
System 2, n. 2 (c2): Troligen ändrad från d2. 
System 2, n. 6-8 (d2—h`): Anpassningen textlmel. oklar, 

men andra stavelsen i unga är närmast placerad un- 
der n. 8. 

System 3, n. 1-2 (c2  c2): Ändrade från r e2. 
System 3, n. 5-6, textunderlägget: gifta otydligt, möjligen 

gefta. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omk vädena utskrivna i str. 1, 2, 4. 
Mellanomkvädet: vif sir. 2 lif 

2:1 	Vi ändrat från 1 
5:1 	fick hon ms hon fick hon 
8:1 	vredgas vid sådana ord står inom parentes 

r 	 r 
	

#0 	 

J 
UUB R 810a. Efter »Mor Al», Alsike sn, Uppland. Upptecknad av friherre E. Cederström ca 1870. 

1 Herr Lagerman och Jungfrun de möttes på en äng, 
Der han trolofva henne med de gullringar fem. 
— Men hvad nu råda dom till? 

2 Herr Lagerman han talte till Jungfrun alltså: 
»I huru många år vill du mö för mig gå?»  

3 »Uti åtta år vill jag mö rör dig gå, 
Kommer du inte igen, så gifter jag mig ändå.» 

4 Och när som det led till det åttonde år, 
Då gingo Jungfruns bröder att lägga om råd. 
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5 »Och henne ska' vi gifta bort allt med den rike Thor, 
Han har väl mera guld än Herr Lagerman har jord.» 

6 De dansade och de drucko i dagarna två, 
Ändå vill inte bruden åt sängen gå. 

7 De dansade i dagar, de dansade i tri, 
Ändå vill inte bruden till sängen si. 

8 De dansade i dagar, de dansade i fem, 
Ändå vill inte bruden alls gå i säng 

9 Och bruden hon gångar sig i höganloftsbur, 
Der titta hon neder till saltesjön. 

10 »Nu ser jag väl segel båd gula och blå, 
Som sjelf jag har virkat med mina fingrar små. 

1 1 Och segel ser jag både gula och hvit', 
Jag tror det är Herr Lagerman så innerligen likt. 

12 Jag tror min yngsta broder, han är en trogen vän, 
Han kan gå till saltesjön och komma snart igen.» 

13 »Go' dag, go dag min svåger!» »Go' dag, go dag min 
bror, 

Hur står det till med allrakärestan min.» 

14 »Och bra står det till med allrakärestan din, 
Vi ha' druckit hennes bröllop i dagarna fem.» 
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15 Herr Lagerman han svartnade ögonen, han svartnade 
som jord: 

»Och svåger skulle ha' tegat med detta endaste ord, 

16 Uti åtta mån'ar låg jag sjuk på en ö, 
Förbannad den stund då jag inte blef dö. 

17 Förbannad, förbannad vare den styresman, 
Som styrde mitt skepp alltintill detta land.» 

18 Se'n gångar de upp till bröllopsgård, 
Och ute för honom unga bruden står. 

19 Hastigt kom bud till rika Thor härin: 
»Herr Lagerman har tagit unga bruden din!» 

20 Stolts Signe somna in i Herr Lagermans famn, 
Hon vakna' ej opp, förrn hon kom i annat land. 
— Men hvad nu råda dom till? 

Titel: Herr Lagerman. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1, markerat i övriga 
strofer. Mellan str. 18 och 19 samt mellan de onumrerade 
str. 19 och 20 har ms två streckade rader, markerande att 
strofer felar. 

K 
Tradition huvudsakligen från Västergötland. Ka: Sundblad, Gammaldags bruk, 1881, s. 140-142. Av Johannes 
Sundblad upptecknad efter en västgötsk kvinnas sång och kompletterad med några strofer »från en annan provins». 
Kb: DAG IFGH 3937, s. 20-23. Efter Johannes Magnusson, Hyringa sn, Västergötland (f. 1846 i Hyringa). Uppteck-
nad av Karl Ekman 1937. 

Ka 
1 Herr Thore och Herr Lagervall, de sutto till bords 

— Under lia. — 
De spelte gulltärning om skön Inga'. 
— Så väl torde hon honom bida. 

2 Gulltärningen rann så underligen fram, 
Så Thore han tappade och Lagervall han vann. 

3 Och hör du, skön Inga, kär fästemön min, 
Hur länge bidar du mig en liten mö? 

4 Jag bidar dig mö i åtta år. 
Och sedan så länge jag det förmår. 

5 Och Ingas två bröder, de talte alltså 
Vi ska gifta bort vår syster i år, 

6 Vi ska gifva henne, så godt vi det kan. 
Vi ska gifva henne rik Thore till man. 

7 Vi ska gifva henne rik Thore så god. 
Han har mer gull än Lagervall har jord. 

8 De lagade till bröllop i fullan dus. 
Femton jungfrur, de kläda bruda hus. 

9 De lagade till bröllop i fullan fläng. 
Och femton jungfrur, de bädda brudasäng. 

10 De ledde den bruden öfver högan kyrkogård 
Med rödan gullkrona och utslaget hår. 

11 De ledde den bruden för altaret fram. 
Så ömkligt hennes tårar på kinderna rann. 

12 Och Thore klappar henne på blekan kind. 
Hvarför gråter du så, aller kärasten min? 

13 Och presten, han tog fram sin lilla bok. 
Så viger han skön Inga och Herr Thore ihop 
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Kb 
18: 1 
J9.•2 
22:1 
24:1 
25: 1 
25:2 
26:1 
27: 

hade: hadde; mig saknas 
fogeln: fogel 
vell: vill 
geck: gick; sus: hus 
va': var; slöt: bröt 
lette: leta; i: ve 
farliger: falier 
selkesäng: sekelsäng 

Anmärkning 

Str. 3 först felaktigt numrerad 4. Texten utskriven i 15 
strqienheter: 	str. 4 är stroferna ihopskrivna två 
och två (str. 4 och 5, 6 och 7 osv.) med undantag för str. 
24-26, vilka bildar en enhet. Omkvädena utskrivna i str. 
1-3. 
18:2 komme ändrat från kommo 
28:2 famn ms ev. famm 
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14 De ledde der bruden öfver höganlofts bro. 
Och hennes små ögon öfver salthafvet stod. 

15 De drucko deras bröllop i dagarne två. 
Men inte vill skön Inga åt brudsängen gå. 

16 Inga, hon titta genom fönstret ut. 
Der fick hon se seglen rätt på sundet ut. 

17 Der fick hon se flaggen, båd bruner och blå. 
Som hon med sina fingra sjelf virkat uppå. 

18 Christ, gifve jag hade mig en fulltrogen vän! 
Som rede till stranden och komme snart igen. 

19 Riddar Ola, han rider då vägen fram. 
Han rider fortare än fogeln han flög. 

20 När riddar Ola så hinner till stranden fram, 
Då voro alla skeppen hunna till strand. 

21 Och hör du, riddar Ola, kär svåger min, 
Får jag låna gångarn din? 

22 Låna så mycket du låna vell, 
Men skynda dig till skön Inga i qväll.  

23 Lagervall han rider inte fortare fram, 
Än höga vaxljus i brudahuset brann. 

24 Den dansen, han geck i fullan sus, 
Då stal de ut bruden ur brudahus. 

25 När dansen va' slut och spelet slöt upp, 
De lette efter bruden i hvar-eveli knut. 

26 Det måtte väl vara en farliger se', 
Att en inte får behålla, den en ä vigder ve'. 

27 Herr Thore, han somnar i selkesäng, 
Skön Inga och Lagervall i blomstergrön äng. 

28 Herr Thore han somnar i förtret och i harm, 
— Under lia. — 
Skön Inga och Lagervall i hvarandras famn. 
— Så väl torde hon honom bida. 

Anmärkning 

Tr. saknar strolnr. Omkvädena återgivna i str. 1-3. 
16:1 	fönstret tr. förstret 

Avvikelser från Ka i Kb 

	

2:1 	underligen: underligt 

	

2: 2 	det första han saknas 

	

3:1 	fåstemön: fästemö 

	

4:1 	i: uti 

	

5:1 	två bröder: bröder två 
7:2 det andra har saknas 

	

8:2 	kläda: klädde 

	

9:2 	de saknas 

	

10:2 	rödan: röda 

	

12:1 	kind: kinden 

	

12:2 	aller kärasten: allra kärestan 
14: I 	der: den 
15: 1 	dagarne: dagarna 

	

15:2 	åt: i 

	

16:2 	seglen: segel; rätt på sundet: på sundet rätt 

	

17:1 	flaggen: flaggan; båd: så 

	

17:2 	fingra: fingrar 

L 
NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 2. Ven, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1880 (jfr Wigström, Vand-
ringar i Skåne ock Bleking, s. 27-28). Tryckt i Hazelius, Ur de nordiska folkens lif, 1882, s. 121-124. 

1 Stolt Ingrids bröder de lade upp råd 
	

hur de skulle stolt Ingrid gifter få 
— I dansen går hon mitt skön' unga lif — 	 — Så måtte den jungfrun vara min 
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2 Vi gifva henne den rike herr Tor 
han har mera guld än Loman har jord 

3 Han har mera guld uppå sina skor 
än Loman han har uppå hela den' jord 

4 De höllo det bröllop i dagarne två 
men inte ville bruden i sängen gå 

5 De höllo det bröllop i dagarne tre 
men inte ville bruden åt sängen se 

6 De höllo det bröllop i dagarne fem, 
men inte ville bruden till sängen än 

7 De höllo det bröllop i dagarne ni' 
men inte ville bruden än sängen i 

8 De höllo det bröllop i dagarne tolf 
så togo de bruden i sängen med våld 

9 Skall jag med våld i sängen nu gå 
så skall jag en dans först ännu få 

10 Stolt Ingrid dansar på höganvallsbro 
hennes tårar runno i saltan flod 

11 Der komma de segeln gula och blå 
som jag hafver sytt med mina fingrar små 

12 Der komma de segeln gula och grön' 
som jag hafver sytt allt uti lön 

13 Krist gifve jag hade en fulltrogen vän 
som red till stranden kom snart igen 

14 Stolt Ingrids yngste broder blef den 
som red till stranden kom snart igen 

15 Den hästen han var ju alltid så röd 
han fortare sprang än fogeln han flög 

16 God dag herr Loman min käre stallbror 
I dag har stolt Ingrid bröllop med den rike herr Tor 

17 Tvi vare då dig du bölja så blå 
som ej slog snäckan i stycken två 

18 Banna nu icke böljan den blå 
ty ännu kan du stolt Ingrid få 

19 Jag gifver dig snäckan för gångaren grå 
om jag får rida och du vill gå 

20 Den hästen var ju alltid så röd 
han fortare sprang än fogeln han flög 

21 När Loman kom på högavallsbro 
så sprang han i sängen med strumpor och sko 

22 Så gick der bud till rike Tor in 
Nu sofver herr Loman hos unga bruden din 

23 Sofver herr Loman hos unga bruden min 
så var hon väl hans förrän hon blef min 

24 Tolf tunnor silfver och tolf tunnor guld 
det gifver jag dig för det bröllop du höll 

25 Tolf tunnor mjöd och tolf tunnor vin 
— I dansen går hon mitt skön' unga lif —
det gifver jag dig för omakan din 
— Så måtte den jungfrun vara min 

Trte/.. Stolt Ingrid. 

Anmärkning 

Omkrädena utskrivna i str. 1 och 25. Den åtminstone i 
huvudsak av Artur Hazelius införda interpunktionen här 
borttagen. 

M 
Fredin, Gotlandstoner, 1909, nr 24. Efter bondhustrun Elisabet Olofsdotter, Flors, Burs sn, Gotland (f. 1821 i Ardre 
sn, Gotland, uppvuxen i Gammalgarns sn, d. 1897). Upptecknad av hennes son August Fredin 1892-1896. 

Harr La- ger- man ock jung — frun de möt- tes på en 	bro, 

B e> 

~In 

de lo — va - de 	var — and - ra s in 	a — ra ock sin 	tro 
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1 Härr Lagerman ock jungfrun de möttes på en bro, 
de lovade varandra sin ära ock sin tro 
— mens vi roa oss en stund. 

2 Härr Lagerman han talade till jungfrun alltså. 
»Huru länge vill du mö för mig gå?» 

3 »I åtta runda åren vill jag mö för dig gå. 
Kommer du då inte, visst gifter jag mig då.» 

4 När åtta runda åren voro gångna förbi, 
ingen härr Lagerman skön jungfrun fick se. 

5 Bägge hännes bröder då lade upp ett råd: 
»I år ska vi gifta kär systern vår.» 

6 Till hänne nu friade den stolte härr Tord, 
han hade mera guld, än härr Lagerman had' jord. 

7 Han hade mera guld uppå sin grevliga hatt, 
än som härr Lagerman gav kronan till skatt. 

8 Han hade mera guld uppå sina fingrar små, 
än som härr Lagerman i hela sitt hov. 

9 De reda deras bröllop i fullan burdus, 
fruar ock fröknar de städa brudehus. 

10 De reda deras bröllop i fullaste fläng, 
fruar ock fröknar de bädda brudesäng. 

11 De drucko deras bröllop i dagarna två: 
icke ville bruden åt brudesängen gå. 

12 De drucko deras bröllop i dagarna tre: 
icke ville bruden åt brudesängen se. 

13 De drucko deras bröllop i dagarna fänl. 
icke ville bruden åt brudesängen än. 

14 De drucko deras bröllop i dagarna tolv, 
då togo de bruden till brudesäng med våld. 

15 De satte då hänne på rödan gullstol, 
brudtärnor drogo av både strumpor ock skor. 

16 Då tittar just bruden genom fönstret ut, 
hon lovade sin Härre, hon tackade sin Gud. 

17 Då fick hon se flaggan både rödan ock vit: 
»Jag tror, att härr Lagerman har själv kommit hit.»  

18 Då fick hon se flaggan både rödan ock blå, 
den hon had' tillvärkat med sina fingrar små. 

19 »Ack om jag nu hade en förtroliger vän, 
som kunde gå till stranden ock komma snart igän!» 

20 Strax hännes yngsta broder var hänne så snäll, 
han sprang så ned till stranden ock kom snart igän: 

21 »God dag, god dag, kära svågern min! 
Hur står det nu till med skön systern din?» 

22 »Skön systern min har stått brud med härr Tord, 
han hade mera guld, än härr Lagerman har jord.» 

23 Han hade mera guld uppå sin grevliga hatt, 
än som härr Lagerman gav kronan till skatt. 

24 Han hade mera guld uppå sina fingrar små, 
än som härr Lagerman i hela sitt hov. 

25 Härr Lagerman han bannade de böljorna blå, 
för det de icke tagit honom livet ifrån: 

26 »I åtta runda åren satt jag fången på en ö, 
Gud banne de dagar, då jag icke kunde dö!» 

27 Härr Lagerman han sadlade sju gångare röd, 
han red så litet fortare, än fogelen flög. 

28 Härr Lagerman nu gick sig i brudehuset in 
med snövitan hand ock med bleknaden kind. 

29 Härr Lagerman gick fram ock tog bruden i hand, 
så drogo de in i ett främmande land: 

30 »Hälsa nu hem till min förra (åsteman: 
först sörjer han mig, ock sen tar han sig en ann. 

31 Hälsa nu hem till de goda bröllopsmän: 
först dricka de en skål, ock så gå hem igän!» 
— mens vi roa oss en stund. 

Textanmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 31. Str. 23 och 24 ej 
återgivna, endast markerade som »ett upprepande av vv. 
7 och 8». 

N 
ULMA 11642:70, s. 12 (text, str. 1), 11642:78 (resten av texten), DAG VFF 41:1:2 (mel., renskrift). Efter skräddaren 
Carl Olsson, Alnäs, Kville sn, Bohuslän (f. 1826 i Kville, d. 1911; Ramsten, Einar Övergaards folkmusiksamling, s. 
39). Upptecknad av Einar Övergaard 1901. En renskrift av texten finns i DAG VFF 41:1:2. Mel.-koncept [I] och [II] 

finns i ULMA 11642:70. 

54 



SMB 71 

Em-ma å Lagerman de mot-tes på en bro, 

7 	 •	 

4 

 

 

Der lof -va de kvar--an - dra sin 

 

- ra å 	sin tro 

Men i 	rå - dom tid . 

1 Emma å Lagerman de möttes på en bro 
der lofva de hvarandra sin ära å sin tro, 
— men i rådom tid. 

2 Å Lagerman gav Emma de guldringar fem 
Å Emma gav Herr Lagerman sin ära, tro igen 

3 Å Emma gaf Herr Lagerman de röda guldhand 
för det han skulle rejsa bort i främmande land 

4 Å Emma frågt' Herr Lagerman huru länge skall jag 
för din räkning gå 

Ja det skall du göra ja jämt i åtta år. 

5 Men när de åtta åren förbigångna är 
Då gifter jag mig om jag får någon kär. 

6 Å Lagerman han lossade det skeppet ifrån land 
Å Emma hon stånda utpå saltan sjöstrand. 

7 Men när som det led utpå det åttonde år 
Både hennes äldesta bröder de lade på ett råd 

8 Å Hvem skall vi gifta syster Emma till i år 
Till Thore, Till Thore med all sin gods å gård. 

9 Å för än jag tar Thore med all sin gods och gård. 
Förr tar jag lilla Lagerman allt med sin lilla båt. 

10 Å för än jag tar Thore med all sin gods och prakt 
Förr [tar] jag lilla Lagerman allt med sin lilla jakt 

11 De fira der det bröllopet i dagarne två, 
Men inte ville Emma till rike Thore gå 

12 De firade det bröllopet i dagarne 3 
Men inte ville Emma på rike Thore se 

13 De firade det bröllopet i dagarne 5 
Men inte ville Emma till rike Thore i säng. 

14 De firade det bröllopet i dagarne 7 
Men inte ville Emma bli rike Thores brud. 

15 Å Emma hon tittar genom fönsterluggan ut. 
Der fick hon [se] de segelen båd gula å hvit 
Ja de äro lilla Herr Lagerman lik 

16 Å Emma hon tittar utpå böljan den blå 
Jag tror det är lilla Lagerman som seglar derutpå. 

17 Der fick hon se de segelen bå röda och blå 
Jag dem har virkat med mina fingrar små. 

18 Och om jag hade mig en huldtrogen vän 
Som redo ned till sjöstranden och kommo snart igen 

19 Hennes yngsta broder var henne så huld 
Han redo ned till sjöstranden och kom igen på stund. 

20 Och hör du lilla svåger båd fager och fin 
Hur står det till med Emma kär fästemö min 

21 Å väl står det till med Emma kär fästemö din 
De fira hennes bröllop med mjöder och med vin 

22 Å Lagerman han bannade den böljan så blå. 
Som inte slogo skeppet i tusen smulor små. 

23 I tre veckors tid låg jag sjuker under ö 
Förbannad var den stund, då [jag] inte kunne dö. 

24 Lagerman, Å Lagerman du svärjer icke så 
ty Emma är likgo fästermö, som hon har varit för 

25 De fira der det bröllopet i dagarne två, 
Men inte ville Emiiia till rike Thore gå 

26 De firade det bröllopet i dagarne 3 
Men inte ville Emma på rike Thore se 

2 7 De firade det bröllopet i dagarne 5 
Men inte ville Emma till rike Thore i säng. 

28 De firade det bröllopet i dagarne 7 
Men inte ville Emma bli rike Thores brud. 

29 Och hör du lilla svågeren. du låne mig din rännare 
röd 

för Emma vill jag strida intill min bleka död. 

30 Och när som de kommo till rike Thores hus 
Der blefvo buller och der blefvo hus. 
Med utdragna sablar och utsläckta ljus 
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31 Och när som detta bullret påstodo som mest 
Då blef Emma stulen och satter utpå häst 

32 Helsa nu gästerna så mycket ifrån mig 
De tage till gode och gånge var till sig 

33 Å Helsa nu Thore så mycket som i kan 
Han aldrig i världen skall bli min äkta man 
— men i rådom tid. 

Titel: Emma å Lagerman. 

Melodianmärkning 

Upptecknarens kommentar till mcl.: Obs! f ej fiss. 
T. 2, n. 6, textunderlägget: Ändrat från der. 
T. 4, n. 6, textunderlägget: Ändrat från men. 

Mel. -koncepten: 

[H] är delvis en förtydligande utskrift av ffi, som är 
skriven med blyerts. Båda saknar klav och taktartsbeteck-
ning. [1] saknar taktindelning, [Ill har taktstreck utsatt 
endast efter t. 1,2 och 4 samt tecken för frasslut efter t. 4, 
n. 5. [Ill saknar textunderlägg. Båda är noterade utan 
fasta förtecken, bör vara fyra b-tecken (slutton är f'; jfr 
också renskriften), begynnelseton: c2. [I] nedan transpo-
nerad till g-moll. I [1] är åttondelsnoterna utskrivna med 
balkar i t. 1 och 3. 
T. 1, n. 3: Troligen ändrad från d2  i [1]. 

T. 1, n. 4-5: J j [I] 

T. 1, n. 6-7: Saknas i [Il 
T. 2, n. 1-3: Troligen ändrade från a' c2  b' i [I]. 
T. 2, n. 4, textunderlägget: e [I] 

T. 2, n. 5: j 111 

T. 2, n. 6: b' fil 
T. 3, n. 5-6: Utan båge. 

T. 3, n. 7:j /11 

T. 3: Efter n. 7 står i [I] ett överstruket g' (endast nothu-
vud). 

T. 4, n. 5: Utan fermat. 
T. 4: Efter n. 6 står ett överstruket a l  i yl 

	

01.1N 	1:N 

	

T. 5:J 	I [1] 	 II [II] 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 2. Str. 25-28 endast mar-
kerade. 

	

2:2, 	3:1, 4:1 	Åms A 

	

4:2 
	

ja tillskrivet över raden 

	

6:1 	ms A 
6:2 Å ms A; saltan ändrat från saltand 

	

8:1 
	

Å tillskrivet i efterhand 

	

8:2 
	

det första Thore ändrat från thore; det andra Till 
Thore tillskrivet över raden; sin ändrat från sitt 

	

1 : 1 	der står inom parentes, ändrat från påbörjat det 

	

12:2 	rike ändrat från rige 
14:2 brud ändrat från Brud 
16:1 Å ms A 
17:2 dem ändrat från döm 
18:1 Och ändrat från A 

	

20:2 	det tillskrivet över raden 

	

21:1 	fåstemö ms fastemö 
22:1 Å ms A 
24:1 det första Å ms A 

	

24:2 	likgo ändrat från dig go 
30:1 Och ändrat från A 

	

30:2 	der ms snarast de 

	

33:2 	i världen är 1 struket 

Renskriften: 

Texten har fått 34 strofer genom att 15:3 placerats som 
andrarad i en ny str. 16 (med streckad förstarad). 

	

1:2 	å: och 

	

1 	guldringar: gullringar 

	

3:1 	guldband: gullband 

	

4:1 	huru: hur 

	

6:2, 	7:1 	utpå: på 
äldesta: äldsta (snarast äldta; ändring) 

	

8:1 	Å saknas 

	

9:1 	för än: förr än än 

	

10:1 	för: förr 

	

70:2 	Förr: så 

	

11:1 	fira der: firade 

	

13:2 	Thore i: Tores 

	

16:2 	lilla saknas; derutpå: deruppå 

	

17:1 	bå: bå(d'); och: å 
17:2 Jag dem har: Ja dem har jag 

	

18:1 	huidtrogen: fulltrogen 

	

20:1 	och: å 
21:2 det andra med saknas 

	

24:2 	för: förr 

	

25:1 	.s.e 11:1 

	

29:1 	Och: Å 

	

30:1 	Och: Å 

	

30:2 	utesluten, raden streckad 
31:1 Och: 

	

31:2 	och: å; utpå: uppå 
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0 
D.AG VFF 1010, s. 49-53. Efter Johan Åsberg, Brastads sn, Bohuslän (f. 1850 i Brastad); han hade som barn lärt visan 
av en gammal fiskare. Upptecknad av Ingrid Häggström (Ek) 1924. 

1 Herr Lagerman och Emma, de möttes på en bro, 
de lovade varandra sin ära och sin tro 
— Men de rodde um tid. 

2 Herr Lagerman gav Emma de gullringar fem, 
och Emma gav Lagerman sin ära, tro igen. 

3 Herr Lagerman gav Emma det röda gullbann, 
för det han skulle rese ut i främmane lann. 

4 »Hur länge vill nu Emma för min räkning gå?» — 
»I åtta år, men ej um det li'r på det nionde år. 

5 Ty lider det på det nionde år 
så gifter ja mej med nå'n huldtrogen vän» 

6 Och när det led på det nionde år, 
då båda hennes bröder, de lade upp ett råd. 

7 »Till vem ska vi gifta syster Emma bort i år?» — 
»Jo, Emma ska vi gifta bort till Tore med all sin gods 

och gård.» — 

8 »Och aldrig jag tar Tore med all sin gods å gård, 
ty jag ska ha herr Lagerman med sin lille båd.» 

9 De ledde en man på högan landsbro. 
Men hennes vackra ögon såg på saltan sjö flo. 

10 »Där ute ser jag flaggorna, båd' gula och blå, 
ja, de som jag har virkat med mina fingrar små. 

11 Där ute ser jag seglet så vitt, 
som är herr Lagermans så likt.» 

12 Så drack de hennes bröllop i dagarna två, 
men hon ville icke till brudgummen gå. 

13 Så drack de hennes bröllop i dagarna tre, 
men bruden ville icke på brudgummen se. 

14 Och Emma hon sad': »Säg har jag någon huldtrogen 
vän, 

som kunde ri' till stranden och komma snart igen?»  

15 Den yngste brodern var hennes huldtrogne vän. 
»Jag vill ri' till stranden och komma snart igen.» 

16 Men när, som han då kom till strand, 
var lilla herr Lagerman re'n stigen uti land. 

17 »Goddag, min kära svåger, är du nu kommen hit? 
Vi dricker Emmas bröllop med mjöd och med vin.» 

18 Herr Lagerman förbannade de böljorna blå, 
som icke kunnat skeppet i smulor sönderslå 

19 Herr Lagerman förbannade den styrmannen då, 
som hade styrat så, att han land skulle nå. 

20 »Min käraste svåger, du icke så sörj! 
Emma hon är så god fåstemö som förr.» — 

21 »Ja, hälsa du på Tore så vänligt ifrån mig, 
att han tager sig till gode och tager sig en ny! 

22 Ja, hälsa du på Tore, att han tager sig en ny, 
ty Emma tager jag för mig. 

23 Ja, hälsa du på bröllopsfolket allt ifrån mig, 
att de tager sig till gode och gångar var för sig.» 

24. Men när, som han dit kom, så blev där ett hus 
med uppdragna svärd och utsläckta ljus. 

25 Men Emma kastar sig i herr Lagermans famn. 
och sov, tills de kom i det sjunde kungaland. 
— Men de rodde um tid. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1-3, markerat i str. 4-24. 
4: 7  um ändrat från om 

	

5: 7 	huldtrogen ms huldtrugen 

	

7:2 	och ändrat ,från å g 

	

16:2 	uti land står över (uppå strand) 

P 
NM Folkminnessaml., E.U. 3255. Efter mor Lina Larsson, Mellings, Eksta sn, Gotland (f. 1859 på Mellings). 
Upptecknad av G. Jonsson 1930. 

1 Herr Lagarman u jumfrun de stodo på en bro, de 
stodo på en bro 

De lofvade varandra sin ära och sin tro, sin ära 
och sin tro 

2 Hur länge vill skön jumfrun nu mö För mig gå, nu 
mö för mig gå? 
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3 I åtta runda år vill jag mö för dig gå, mö för dig gå 
Men kommar ej herr Lagarman, visst giftar ja mi då, 

giftar ja mi då 

4 När åtta runda år voro gångna förbi, voro gångna 
förbi 

5 U bräudens alla bröder de lade um ett råd, lade 
um ett råd 

Vad skall vi få kära systar brud i år, systar brud i år. 

6 Till henne där friar en rikar kritor, en rikar kritor 
Ja han har mera guld än herr Lagarman har jord, 

herr Lagarman har jord 

7 Ja han har mera guld på sin runda hatt, på sin runda 
hatt 

Än herr Lagarman är ägar i hela sin skatt, i hela sin 
skatt 

8 Ja han har mera guld på sina fingrar små, sina fingrar 
små 

Än herr Lagarman är ägar i hela sitt hof, i hela sitt 
hof 

9 Så gångar hon sig upp i högan loftsal, i högan loftsal 

10 Och flaggar ser jag både gula och blå, både gula och 
blå 

Men inte ser jag af herr Lagarman ändå, herr Lagar- 
man ändå 

11 Di dansde på dess bröllopp i dagarna två, i dagarna 
två 

Och inte ville bruden till brudgummen gå, till brud- 
gummen gå 

12 Di dansde på dess bröllop i dagarna tre, i dagarna tre 
Och inte ville bruden på brudgummen se, på brud- 

gummen se 

13 De dansde på dess bröllop i dagarna fem, i dagarna 
fem 

Och inte ville bruden till brudgummen än, till brud- 
gummen än 

14 De dansde på dess bröllop i dagarna sju, i dagarna sju 
Och inte ville bruden till brudgummen nu, till brud- 

gummen nu 

15 De dansde på dess bröllop i dagarna tolf, i dagarna 
tolf 

då tog de unga bruden i sängen med våld, i sängen 
med våld  

16 Ack om ja hade mi en snälltrogen vän, en snälltrogen 
vän 

Som kunde gå till sjöstrand och komma strax igen, 
och komma strax igen 

17 Och brudens yngste brodar, han var ju så snäll, var ju 
så snäll 

Han sprang in till sjöstrand och kom strax hem igen, 
kom strax hem igen 

18 Goddag goddag kära svågarn min, kära svågarn min 
Hur står det till med kära systarn din, kära systarn 

din? 

19 Jo så står det till att idag står hon brud med en rikar 
kritor, med en rikar kritor 

Och han har mera guld än herr Lagarman har jord, 
herr Lagarman har jord 

20 1 åtta runda år låg jag fången på en ö, fången på en ö 
Förbannad vare ön, som icke lät mig dö, som icke lät 

mig dö 

21 Så sadlar han sin gångare röd, sin gångare röd 
Han red litet fortare än liten fågel flög, än liten 

fågel flög 

Så tog han skön jumfrun i snövitan hand, i snövitan 
hand 

Och drog henne med sig till främmande land, till 
främmande land 

23 Och hälsa nu hem till alla brudemän, till alla brude- 
män 

Först tar di si en sup och sen går di hem igen, sen 
går di hem igen 

24 Och hälsa nu till min förra fåsteman, till min förra 
fåsteman 

Först glömmar han mig u sen tar han sig en ann, tar 
han sig en ann 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Streckad rad även efter str. 8, 10, 15. 

	

4:1 	åtta runda år med radering ändrat, med största 
sannolikhet från de åtta runda åren 

	

9:1 	det första loftsal ändrat från lofssal 

	

11: I 	två på båda ställena ändrat från tre 

	

/6:/ 	det första snälltrogen ms snalltrogen 

	

16:2 	sjöstrand ms sjostrand 

	

18:1 	det andra svågarn troligen ändrat från svågern 

	

19:1 	att ändrat från med eller men 

	

21:2 	det första liten ändrat från litet 

	

24:2 	u något osäker läsning 
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Q 
IF 19, s. 1 (text), Fagerlund, Anteckningar om Korpo och Houtskärs s:nar, 1878, musikbil. nr  3 (mel.). Korpo sn, 
Åboland. Upptecknad på 1870-talet av L. W. Fagerlund (text) och pastorskan S. Ringbom och/eller en kvinnlig 
släkting till Fagerlund (mel.). Även texten tryckt hos Fagerlund, s. 192-194; både mel. och text tryckta som FSF V:1 nr 
74 a och D. 

Dei -e — Id! och 	Lo -ger- mon de 

cresc.  

1 Och Deielill och Lageman de lade om råd: 
»Och vill du mig vänta ett år eller två?» 
— Så månde ju min sorg färgånga. 

2 »Ja väl kan jag vänta ett år eller två 
Ja fast det vore uti 20 år.» 

3 Deielill hon pryddes allt uti sin brudskrud, 
Men ögonen de lekte till sjöastranden ut. 

4 Så dricka de bröllop i dagarne två 
Och bruden vill alls intet veta däraf 

5 Så dricka de bröllop i dagarne tre, 
Och bruden vill inte på brudgummen se. 

6 Så dricka de bröllop i dagarne fem 
Och bruden vill inte till sängen gå än. 
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7 Och bruden hon pryddes allt uti sin brudskrud 
Men ögonen de lekte till sjöastranden ut. 

8 Ack! ack! ack! hvad jag ser, jag ser att Lagerman 
Kommer seglande med skeppen sin i land. 

9 Och bara du ser en liten fiskarebåt 
Strax tänker du Lageman seglar därpå. 

10 Jag ser ju hans flagga båd guler och blå, 
Som mina små fingrar ha sömmat uppå. 

11 Och bruden hon talte till broderen sin 
Och vill du nu rida till sjöastranden ned. 

12 Ja mången har gjort mindre, ja mången har gjort mer 
Ja väl kan jag rida till sjöastranden ned. 

13 Herr Peder han sadlar sin gångare röd 
Och red så långt hårdare än fågelen flög. 

14 Goddag, goddag, Herr Peder kär svågeren min 
Hur står det nu till med Deielill min 

15 Och Deielill lefver och hon mår nu bra, 
Vi druckit bröllop med Deielill i dag. 

16 Och Lagerman han steg sig allt uppå skeppsstam, 
Han bleknade i ögonen liksom en döder man. 

17 Och Lagerman han steg sig allt uppå skeppsbro, 
Han svartnar i ögonen som svartan jord. 

18 I Lagerman, I Lagerman, stillen ert mod 
I finnen Deielill i sin jungfrudom så god. 

19 Och Lagerman han satte sig på sadelen den röd, 
Han rider långt hårdare än fågelen flög. 

20 Och hela denna vägen som fålen rännd, 
Så tänkte de att jorden den var uppbränd. 

21 Och hela den vägen som fålen for, 
Så trodde de att jorden alldrig skull gro, 

Och Lagerman han stiger sig åt bröllopssalen in, 
Der famntog han Deiedill och kysste hennes kind. 

23 Och tacka vill jag Deielill för det hon hållit ord 
Nu bär det af till sängen med båd strumpor och skor. 

24 Och 50 tunnor öl och 12 tunnor vin 
Gaf han Herr Hjort's män för bröllopskostnan sin. 
— Så månde ju min sorg förgånga. 

Titel: Deielill och Lageman. 

Melodianmärkning 

T. 11 omfattar tre fjärdedelar 1 tr. 

T. 5, n. 1 melodistämman: 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 24, markerat i str. 2. 

	

4:1 	två ms tva 
5:2 raden har troligen först påbörjats och br med 

påbörjad ändring till Men br vilket strukits 
7:1 hon ms och 

10:1 raden möjligen först påbörjad Och jag 

	

22:2 	Deielill ändrat från Dejelill; hennes ms henne 

1 ms har ändringar gjorts, sannolikt av Fagerlund själv 
inför tryckningen: 

	

1:1 
	

Och struket; de struket 

	

1:2 
	

Och ändrat till Säg 

	

3:1 
	

sin struket 

	

7:1 
	

hon med blyerts ändrat från och; sin struket 

	

8:1 
	

det andra ack struket 

	

9: 1 
	

Och struket 

	

10:1 
	

ev. Och struket före Jag 

	

12:1 
	

ja struket; det andra har struket 

	

13:2 
	

Och red så ändrat till Så rider han 

	

14:1 
	

svågeren ändrat till svågern 

	

19:1 
	

Och struket; han struket; den struket 

	

22:1 
	

Och struket; han struket; sig struket 

R 
Efter S. Danielsson, Nagu sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar (text) och efter Wefvars minne av 0. R. Sjöberg 
(mel.) på 1880-talet. Ra: SLS 82, s. 12-16 (text), 364 (mel.). Tryckt som FSF V:1 nr 74 g och C. Rb: SLS 125, s. 36 
(endast mel.). 

Ra 

La - german och Jorde — Ill - la 
	

la — de sig 	i 	råd 

60 



6,  

s t_ 

måste den sor — gen bort — gän ga, 

	1 o 	If 	 - 

- så 

SMB 71 

 

--411101-- 

  

Hur 	Icinge 	vill du 
	vante ? Nar log 

	
nu 	bortgår 

1 Lagerman och Jördelilla lade sig i råd, 
Hur länge vill du vänta? När jag nu bortgår, 
— Så måste den sorgen bortgånga. 

2 På dej så vill jag vänta i åtta år, 
Men sedan så gör jag, Hvad jag förmår. 
— Så måste den sorgen bortgånga. 

3 Du lofvar väll vänta i åtta år, 
Men kanske om du väntar I månaderna två. 
— Så måste den sorgen försvinna. 

4 i3k Jördelillas bröder de lade sig i råd, 
I år skall du gifta dig Jördelilla, Lilla Syster vår. 

5 Å Jördelilla, Jördelilla, vill du hafva man? 
Här är ju en herssven, Som heter Johan. 

6 Å förr vill jag Lagerman i bara skortan ta, 
Än en herssven, Med sitt röda gull ha. 

7 De drucko i dagar, de drucko i tri 
Ändå vill int bruden Åt brudahuset si. 

8 De drucko i dagar, de drucko i två, 
Ändå vill int bruden Åt brudahuset gå. 

9 Å Jördelilla gick sig i höga loftes spång, 
Och ögonen lekte Å saltan sjöstrand. 

10 Velis mej! velis mej! hvad jag nu ser, 
Att min Lagerman Han kommer igen. 

1 1 Bara du ser någon fiskarebåt, 
Så tänker, Att Lagerman skall vara deruppå. 

12 Der ser jag flögana hvita och blå, 
Som mina små fingrar Ha sömat uppå. 

13 Å hör du herr Peder, kär svågeren min, 
Å rid nu till sjöstrand För kära systeren din. 

14 Perr Peder han sätt sig på folarygg, 
Han red långt fäster, Än fogelen som flög. 

15 Vällkommen, vällkommen min Lagerman i land 
Ännu bättre herr Peder, Som står uppå strand. 

16 Å första ord, som kom utaf Lagermans mun, 
Så frågte han åt Jördelilla, Fästemön sin. 

17 Ju mera ni frågar, ju mera hon förmår, 
Å Jördelillas bröllop Så drack vi igår; 

18 Å Lagerman han stalp sig mot skippemast, 
I ögonen han bleknade, Var som en bast. 

19 Lagerman, du Lagerman du fåll nu intet mod! 
Du finner Jördelilla I sin jungfrudom. 

20 Jag låg sju år sjuk under en ö, 
Gud laste den stund, Jag orka ej dö! 

21 Det var ock en dag, jag segla' öfver haf, 
Gud laste den stund, Jag ej kund gå i qvaf! 

22 Å hör du herr Peder, kär svågeren min, 
Å lära nu mig ... bålen din 

23 Å Lagerman han sätt sig på fola rygg, 
Han red långt fäster Än fogelen som flög. 

24 Å Lagerman han red sig till bröllops hus, 
Och dansa'na gingo 1 fullan dus. 

25 Å Lagerman han sprang i dansen omkring, 
Och opp till sängen, Till fästemön sin 

26 Å hersven han går på golfvet, han vrider sina händer 
uti blod 

Och Herre Gud, Han Gifve mig godt tålamod! 

27 Å tolf tunnor möd, ja anna tocko vin 
Det skall hersven få För bröllops kosten sin. 
— Så måste den sorgen försvinna. 

Titel: Lagerman och Jördelilla. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. Rad 2 i varje strof 
uppdelad på två rader. 

	

4:2 	Lilla tillskrivet i efterhand 
5:2, 6:2 herssven ms Mrssven 

	

12:1 	flögana ms fingana (flaggorna) 
12:2 sömat ms somat 
26:1 hersven ms Mrsven 
27: 1 anna tocko står inom anföringstecken med förkla- 

ringen (dubbelt mer) 
27:2 hersven ms Mrsven 
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Rb 
Avvikelser från Ra i Rb 

Mel. utan textunderlägg. 
T. 3: Återställningstecken utsatt före n. 7. 

FSF V:1 nr 74 f. Efter Tilda Troberg, Pettu, Finby sn, Åboland (1860-1933; 0. Andersson, Tre finl.-sv. vissångerskor, 
s. 43-56). Upptecknad av Otto Andersson 1909. 

2 

1 	 

E3a- ra du nu ser 	nå- gon fis — ka -re -båt, 

• • 
så 	tän-ker du att La -ger- man skall va- ra ddr- up - på. 

  

•  
6 

	J • er  

 

— Visst mås -te den sor - gen bort-gån - ga 

1 Bara du nu ser någon fiskarebåt, 
så tänker du att Lagerman skall vara däruppå. 
— Visst måste den sorgen bortgånga. 

Melodianmärkning 

T. 3, n. 4: 

T. 4, n. 2.  * !) • 

T 
IF 110, h. 6, s. 68-71. Efter »maskinist Johansson», Pellinge, Borgå lf, Nyland (d. 1914). Upptecknad av A. P. 
Svensson i maj 1913. Tryckt i Brage, Årsskrift VII, 1914, s. 77-78 och som FSF V:1 nr 74 A. 

1 två herrar de sutto vid bredan bord, 
— under tida, — 
de talade många skämtesamma ord, 
— den sorgen här så tung månde vara 

2 den ene var lagerman en kämpe så båld, 
den andre var thorvald, en herre så snål. 

3 ock thorvall han sade till lagerman så, 
vi vilja spela tärning om skön sigrid. 

4 gulltärningen den rann så underligen ann, 
riddar thorvald tappade men lagerman han vann. 

5 ock hör du liten sigrid skön fastemön min, 
hur länge månd jag bida förän du ändrar sinn 

6 jag skall bida på dig i 8 långa år, 
ock sedan så länge jag bida förmår. 

7 riddar lagerman tog korset på sin skrud, 
han reste med kungen till jerusalem ut. 

8 ock sigrids tvenne bröder de talade som så, 
vi skola väl bortgifta vår syster i år 

9 vi viljom gifva henne herr thorvald till man, 
så hafver vi gjort det bästa vi kann 

10 vi viljom gifva henne herr thorvald så god, 
han eger mera guld än herr lagerman har jord 

11 de ställd så till bröllops i brådskande hast. 
ock 50 par oxar de slagtades med fart. 
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12 de ställde till bröllop i dagarna sju, 
ock 25 tärnor de klädde brudehus 

13 de lagade till bröllops i flygande fläng, 
ock 15 jungfrur de bädda brudens säng 

14 de ledde skön sigrid upp höga kyrkogård, 
hon hadde gullkrona ock utkammat hår 

15 de ledde skön sigrid till altaret fram, 
så ynkeligen tårar på kinderna rann 

16 thorvald klappar henne på snöhvitan kind, 
tork bort dina tårar allra kärestan min 

17 de ledde skön sigrid under brudepell, 
de tårarna föllo som der faller regn. 

18 ock prosten tog den helga bok, 
så veg han skön sigrid ock thorvald ihop 

19 den bruden hon leddes på högan bro, 
med rinnande ögon mot hafvet hon såg 

20 de drucko det bröllop i dagarna tri, 
men ej vill skön sigrid åt brudsängen si 

21 skön sigrid hon skådar genom vindret ut, 
där fick hon se skeppen i landa nu 

22 sigrid skådar vimplarna i högan topp, 
ock hennes hjerta vardt fullt utaf hopp 

23 sigrid skådar flaggorna de röda ock blå, 
som hon sjelf hafver sömmat uppå 

24 Gud gifve mig här en redelig vänn, 
som reste till stranden ock snart kom igen 

s ock liten vallpiga hon sprang den vägen fram, 
hon springer fortare än flankan flög 

26 när liten vallpiga var kommen till strand, 
då voro alla sjömännen komna i land 

27 ock hör du vallpiga jag vill spörja dig, 
har du sett skön sigrid min fästemö så blid. 

28 herr lagerman han red ock vallpiga sprang, 
vallpiga hann likväl fortare fram. 

29 skynda dig nu ock skynda dig väl, 
om du vill sofva hos skön sigrid i qväll 

30 herr lagerman rider i vildaste lopp, 
ock sjömännerna de kommo efter en fullan tropp 

31 den dansen den gick uti brudehus, 
ock sjömännerna de bära bruden ut. 

32 den dansen den sluta så sorgelig, 
herr lagerman högg thorvald med sin knif 

33 den dansen fick ett sorgeligt slut. 
herr thorvald han föll för lagermans spjut 

34 så lade de thorvald i silkessäng, 
ej had han mera lif i någon lem 

35 herr thorvald han vilar på bolstrena blå, 
skön sigrid ock lagerman skåda derpå 

36 herr lagerman tager skön sigrid i famn, 
— under tida, — 
gaf henne gullkrona ock drottnings namn, 
— den sorgen här så tung månde vara 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 36. 
Slutomkvädet: vara str 36 varda 
21:2 	i står inom parentes 
23:2 sömmat ms sommat 
25:2 	över flankan står (falken) 

U 
SLS 318, s. 56 (text), 123 (mel.). Efter Hilda Jansson, Träsk, Houtskärs sn, Åboland. Upptecknad av Bertel Malm 
1920. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 74 c, texten tryckt som variant E till FSF V:1 nr 74 D. 
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1 Dejelill och Lagerman de lade om råd, 
Och vill du nu vänta på mig ett år eller två, 
— så månde nu min sorg förgånga. 

2 Och Dejelill hon älskade Lagerman än. 
De tvingade henne att gifta sig nu. 

3 Ack, ack, ack, vad jag nu ser, 
jag ser att Lagerman kommer seglandes. 

4 Om du nu ser någon fiskarebåt, 
så tänker du att Lagerman skall vara däruppå. 

5 Nej, jag ser flaggen både guler och blå, 
som mina små fingrar hava sömmat uppå. 

6 Och hör du Karl-Per, kär broder min, 
vill du nu rida till sjöstranden ned. 

7 Ja, mången har gjort mindre och mången har gjort 
mer. 

farväl, så kan jag rida till sjöstranden ned. 

8 God-dag Karl-Per, kär svåger min, 
Hur' står det till med Dejelill min? 

9 Och Dejelill hon lever och hon mår ganska bra, 
Nu hava vi druckit bröllop med Dejelill idag. 

10 Och Lagerman han stego uppå skeppets kant. 
Han bleknade i ögonen liksom en döder man. 

11 Och Lagerman han stego allt uppå skeppets bro. 
Han svartnade i ögonen liksom en svarter jord. 

12 Och Lagerman han satte sig på fålen den röd. 
Han redo långt hårdare än fågelen flög. 

13 Och där som nu Lagerman for, 
där trodde de att aldrig mera jorden skulle gro. 

14 Tack Dejelille, för du har hållit ord. 
Nu bär det till sängen med strumpor och skor. 

15 Och tolv tunnor öl och tolv tunnor guld, 
det vill jag giva svärfadren för bröllopskosten sin. 
— så månde nu min sorg förgånga. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 15, 
markerat i str. 2 och 3. 
12:2 hårdare ms hördare 
13:2 före att står aldrig överstruket 

v 
SLS 352, s. 162-165. Efter torparhustrun Matilda Andersson, Bastvik, Houtskärs sn, Äboland (f. 1849 eller 1850 i 
Kivimo, Houtskär). Upptecknad av Greta Dahlström 1923. Tryckt som FSF V:1 nr 74 d och F. 

1 Dejelill och Lagerman de lade om råd. 
»Vill du nu vänta på mej ett par år, 
— Så månde ju min sorg förgånga.» 

2 »Väll kan jag vänta på dig ett par år, 
ja om det än vore en tie, tjugu år» 

3 Och vi ha druckit bröllop i dagarna två, 
men bruden vill intet alls veta därå. 

4 Och vi ha druckit bröllop i dagarna tre, 
och bruden vill intet på brudgummen se. 

5 Och vi ha druckit bröllop i dagarna fem, 
och bruden vill intet i sängen gå än. 

6 »Men ack, ack, ack! Ack se vad jag nu ser! 
Jag ser att lilla Lagerman han kommer seglande.» 

7 »Om du än ser någon fiskarebåt, 
strax tänker du att Lagerman skall vara däruppå.» 

8 »Ack nej, jag ser flaggan både guler och blå, 
som mina små fingrar ha sömmat uppå.» 
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S å månde ju min sorg för — gånga. 

9 Och Lagerman gångar åt bröllopssalen in. 
»Hur står det nu till med Dejelille min?» 

10 »Dejelill lever och hon mår väl bra, 
ty vi ha druckit bröllop med Dejelill i dag.» 

11 Lagerman han salar på lilla fålen röd, 
han rider ju långt hårdare än fågelen som flög. 

12 Och mången har trott att där som fålen han ränd, 
att jorden den skulle bliva uppbränd. 

13 Och tacka vill jag --- 

- Så månde ju min sorg färgånga. 

Titel: Dejelill och Lagerman. 

SMB 71 

Melodianmärkning 

T. 2: Under n. 5 står »Vill örerstruket. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1. Streckad rad mellan 
str. 2 och 3 markerar felande strofer. 

6:1 	raden först skriven så: Men ack, ack, ack, ack se 
vad jag nu ser, 

9:1 	Och tillskrivet över raden; under ö i bröllopssalen 
står (y) 

SLS 352, s. 167. Efter sjömansänkan Ida Mårtensson f. Mickelsson, Svinholm, Korp() sn, Aboland (f. 1858). 
Upptecknad av Greta Dahlström 1923. Tryckt som FSF V:1 nr 74 b. 
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Titel: Dejelill & Lagerman. 

Y 
SLS 352, s. 166. Efter Lina Eriksson, Rosklax, Korpo sn, Åboland (1'. 1879). Upptecknad av Greta Dahlström 1923. 
Tryckt som FSF V:1 nr 74 e och G. 

0 
•	 

41111P 

Dejelill 	och 

4  
• _fr fl:  	 

	

Lagerman de 	lade 	om 	råd 

65 



SMB 71 

1 Dejelill och Lagerman de lade om råd 
»Vill du nu vänta på mej ett år eller två?» 
— Så månde ju min sorg förgånga. 

2 Och hela den vägen som fålen for, 
sa trodde de att jorden den aldrig mer skull gro. 

3 Och hela den vägen som fålen ränd, 
så trodde de att jorden den var uppbränd. 
— Så månde ju min sorg förgånga. 

Titel.• Dejelill och Lagerman. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 1. En 
streckad rad före str. 2. 

1:2 frågetecknet ändrat från kommatecken 
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72 

RUDEGULL SEGLAR BORT MED 

SIN TROLOVADE 
TSB D 46 

A 
KB Vs 22 (KB:s visbok i 16:o), s. [68]-71. Uppskrift från 1590-talet eller de första åren av 1600-talet, sannolikt från 
västra Uppland, östra Västmanland eller Gästrikland (jfr Jonsson I, s. 165-174). Tryckt som SF 24 A och i 1500- och 

1600-talens visböcker II, s. 47-50. 

1 Söder wnder öö, 
här täffla två herrer om en möö, 
— i ronn till. 

2 then förste gulterningh på taffuel bordet ran, 
kong Walmar tapte och Rudhegull wan, 

3 Och höre tu Piga lithen: Södher vnder öö, 
huru lenge lyster tigh bide migh möö 

4 Wäll bidher iagh vdi 15 åår, 
så lenge som Rudhegul han tencker sigh om rådh 

5 När femton åår wåre liden om kringh 
Och icke kom rudhegul til fästemön sin, 

6 Wenner och frender börie tenckie, 
Och huru skulle wij gifta wår frenckie 

7 Wij gifue wår syster vnge herren Tooll, 
han hafuer mer gul än lagman hafuer iordh, 

8 Om torsdagen han til bodhan gick, 
om fredagen han icke suaren fick, 

9 Om lögdagen han sin gåfuor vth gaf 
Om söndagen stodh theres heders dagh, 

10 The drucko vdi dagar the drucko vthi twå, 
och icke wille brudhen åth sängen gå, 

11 In kom och en lithen små drengh, 
Och han war klädh vdi brune kiortell 

12 Han stadde sigh för bredhe bordh 
Han snackar så månge skemptes ord, 

13 Och han sågh skepet söder vnder öö, 
Medh silkes segell förgyllendes flögh 

14 Masten vdaf sölfuer förgyllendes roo, 
Och dher seglar rijke Rudhengul vpå 

15 Masten vdaf sölfuer styret vdaf bly, 
Och der seglar rijke Rudengul vdi 

16 Jngen wedh bordet thet ordet gömde 
För vthan bruden hon ladhe them i lönde 

17 Brudhen hon talar til brudhequinnor twå, 
I låfuen migh til brude huset gå 

18 Och gånge nu huart tu gånge will, 
Men aldrig giorde så modher för tigh, 

19 Bruden hon skulle til brudehuset gå, 
Hon togh then stigen til siöstranden lågh 

20 Iungfrun hon stiger på huitan sandh, 
Och ther sågh hon Rudhegull ladhe i landh 

21 Jungfrun hon stiger til skepet in, 
O herre Gudh gif oss bör och blidan windh 

22 I segen min fadher mång tusend godh natt 
I bedhen honom gifue och icke spare, 

23 I segen godh natt mijn modher, 
I bedhen henne sörie medh huffue, 

24 I segen godh natt then lille smådreng 
I låthen honom såffua på silkes sengh, 

25 I segen godh natt mijn festeman, 
I natt såfuer iagh på Rudeguls arm 

26 Rudhe gull han stiger effter stampn, 
Och Jungfrun hafuer han i sin fampn 

27 Jungfrun hom såmnar i skeparens fampn, 
Hon wacknar icke för än i tridie konge land, 
— i ronn till. 
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Anmärkning 	 5 : 1 kringh ms gringh 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 2-8, 10, 12, 
	7:2 	lagman ms snarast lagmån 

22, 23, 27, markerat i str. 9, 11, 13, 14, 16-21, 24-26. 

B 
KB Vs 2:2, s. 734-738. Osäker proveniens, möjligen Östergötland. Sannolikt upptecknad på 1810-talet eller något 
senare. 

1 Jungfrun och Herr Lagervald De möttes åt på bron 
De låfvade hvarandra sin ära och tro 
— Och de rådom till 

2 I huru många år vill du mö för mig gå 
I 8 runda år skall jag mö för dig gå 
Men kommer du ej då vist gifter jag mig 

3 Hennes Bröder och Systrar de lade råd 
Att de skulle gifta bårt systern sin i år 

4 Ja hänne skall vi gifta med rike Herr Thor 
För han har mera guld än Herr Lagervald har jord 

5 Ja han har mera guld på sin högra hand 
Än Herr Lagervald han har uti hela år skatt 

6 Det bröllopet lagas i fullan bardus 
Och Fruar och Mamseller de klädde brudehus 

7 Det bröllopet lagas i fullan bastäng 
Och Fruar och mamseller de kläda brudesäng 

8 Han bjöd hänne skor utaf rödaste guld 
Och förn jag tager skor utaf rödaste gull 
Förn spänner jag min fot i den svarta mull 

9 Det bröllopet stod uti dagarna 2 
Men intet ville bruden i brudesängen gå 

10 Det brölloppet stod uti dagarna 3 
Men intet wille bruden på brudgumen se 

11 Det bröllopet stod uti dagarna 5 
Men intet ville bruden åt brudesängen än 

12 Och Ingelitta gångar sig i högaste sal 
Hon tittade ut genom fönterruter små 

13 Då feck hon si de segel båd vita och blå 
Som hon hade virkat med sina fingrar små 

14 Och om jag hadde mig en fulltrogen vän 
Som kunde gå åt Sjöstrand och komma snart igen 

15 Hennes yngsta broder han stod der bredvid 
Och jag skall blifva dig en så huldtrogen vän 
Och jag skall gå åt sjöstrand och komma snart igen 

16 Och när som han kom till sjöastrand 
Der 30 par åror drog Skeppet i land 

17 /:God dagen:/ kär svågeren min 
Hur står det nu till med kär Systeren din  

18 Kär Systren min hon står sig som hon kan 
Ty hänne har de trygadt en Grefve till man 

19 Och har de hänne trygadt en Grefve till mann 
We vare då min styrman som styrt åt denna strand 

20 18 veckors tid låg jag sjuk på en öh 
We vare då den stund att jag icke kunde dö 

2 1 Och kära Herr Lagervall säg intet så 
Min syster hon är hemma och mö för er går 

22 Och Ingelitta gångar sig åt sjöastrand 
Der träffar hon sin kära och fördna fästeman 

23 /:God dagen:/ min kära fåstemö 
För din skull har jag seglat öfver mången salter sjö 

24 Ingel fitta stiger på stifva skeppets stamm 
Och stannar ej förn uti Lagervalls famm 

25 Och hälsa nu hem till min käraste man 
Bed honom ej sörg utan taga sig en ann 

26 Och hälsa nu hem till hela min slägt 
Att jag nu far bårt och det helt oförskräckt 
— Och de rådom till 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1-4, 26, 
markerat i övriga strofer. 
2.1 mö ms mo 

	

2:3 	gifter ms giftr 
4:1 hänne ms hanne 

	

4:2, 	5:1 	guld osäker läsning p. g. a. ändring, ev. avses 
gull eller gulld 

	

8:1 	hänne ms hanne; rödaste ms rodaste; guld se 4:2 

	

8:2 	rödaste ms rodaste; gull ev. ändrat från guld 
8:3 Förn ms Forn; spänner ms spanner 

	

9:2 	i står över struket åt; brudesängen ms brude- 
sangen 

11:2 brudesängen ms brudesangen 
12:2 under radens början står Som 

	

14:2 	åt ms at 

	

15:1 	han stod der dubbelskrivet, första gången med d i 
stod struket 

	

15:3 	åt ms at 
19:1 hänne ms hanne 
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21:2 hemma ms henna 
23:2 före mången står o överstruket 
24:1 	stifva ändrat från styfva 

24:2 famm ändrat från famn (ändringen något osäker, 
ev. avses famn) 

c 
ULMA 22266, s. 136-138. Efter mamsell Inga Margareta Regnell, Locknevi prästgård, Småland (f. 1791 i Bottnaryds 
sn, Småland; Ling, s. 35). Upptecknad av L. Chr. Wiede i december 1818. 

1 Och Rosengård och Jungfrun de möttes på en bro. 
De lofvade hvarandra sin ära och sin tro. 
— Med vi ro dem till. 

2 Och huru länge vill du vänta efter mig. 
När jag reser bort, det frågar jag dig 

3 I fem år vill jag vänta efter dig. 
Kommer du ej då, så gifter jag mig 

4 När de fem årena voro gångna förbi. 
Så syntes inte Rosengård af at komma dit. 

5 Och Jungfruns bröder de lade ut i råd. 
Och huru skall vi gifta vår syster i år 

6 Och henne skall vi tvinga den unga Thoreman 
För han skall bli hemma uppå vårt land. 

7 Och henne skall vi tvinga den unga mannen Thor. 
För han har mera jord än Herr Rosengård har jord 

8 Och lätt mig nu vänta i årena fem 
Och kommer han ej då, så skall jag ta den. 

9 Och när de årena woro gångna förbi: 
Så hördes ej Rosengård af att komma dit. 

10 Och Jungfrun hon lätt sitt bröllop stå an 
Och Rosengård han sköt sitt skepp uti land 

11 Och Jungfrun hon lätt sitt bröllop bebo. 
Och Rosengård han sköt sitt skepp uti skog 

12 Och Rosengård orkade icke förra fram 
Än höga waxljusen i brudahuset bran. 

13 Och in kom en tjenare i klädning röd. 
Det kommer ett skepp uppå wår sjö: 

14 Och in kom en tjenare i klädning blå. 
Och bådade bruden att på skepsbron stå 

15 Och bruden hon sig öfver breda bord sprang. 
Så mjödet och winet efter henne rann. 

16 Och hälsen I mig mina bröder twå. 
Och säg dem hur litet jag aktar deras råd 

17 Och hälsen I mig den unge Thoreman 
I morgon skall jag sofva på Rosengårds arm. 
— Med vi ro dem till. 

Anmärkning 

Både str. 14 och 15 har nr 14. Omkvädet utskrivet i alla 
strofer. 

7:1 	mannen tillskrivet över raden; Thor genom över- 
strykning ändrat från Thoreman 

D 
Brage og Idun II, 1839, s. 361-362 (text), mus.bil. nr  6 (mel.). Efter en skjutsbonde i gränstrakterna Västmanland/ 
Dalarna. Nedskriven av den danske magistern och sognepresten Fredrik Hammerich under en resa vintern 1833/34. 

1j  4 
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Hur (än-ge vill du vän — ta, om bort jag re - ser 	nu ? 

1- 

Hur 	län- ge vill du 	vän — 

12 

ta, om bort jag re - ser 	nu ? 

40- -ar 	-0- 

Och röd -go -lo - nen frö -go- de sin 	skö- no 	jung — 	fru: 

• 
•	 

I 0 0 
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1 Och rödgalonen frågade sin sköna jungfru: 
»Hur länge vill du vänta, om bort jag reser nu?» 
— Uti rosor? 

2 »Och femton runda år jag dig vänta väl må, 
Men kommer du inte då, jag väntar väl ändå!» 
— Uti rosor?  

Melodianmärkning 

1'. 1: Andra E i ackompanjemangets undre system saknar 
punkt. 

T. 1 och 5: Korstecken utsatta även före andra d' i sång-
stämman och före andra d i  i ackompanjemangets 
övre system. 
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T. 2: I ackompanjemangets undre system står a i stället 
för det andra h,. jfr dock motsvarande ställe i reprisen. 

T. 4: I ackompanjemangets övre system står h och c', som 
säkert är feltryck; jfr upptakten. 

T. 15: Andra d t  i ackompanjemangets övre system saknar 
punkt. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strojin.. Omkvädet återgivet i båda stroferna. 
1:1 	frågade tr. frågada 
1:2 	reser tr. resar 

E 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 30 B— 32. Västergötland. Möjligen upptecknad av prästmannen Daniel Danelius, 

troligen vid 1830-talets mitt (Jonsson 1, s. 567-568). 

1 /:Hör du unga Dora vill du gifta dej i år:/ 
Nu äro de åtta åren gångna förbi 
— Uti rosen 

2 Ja väl vill jag gifta mej men aldrig med dej 
Jag har en wän på böljorna som kommer snart igen 

3 Efter som du inte var i rosengård i fjol 
Så skall du nu taga den unge fagre Thor 

4 Ack den som hade en huldtrogen wän 
Som kunde ri' till stranden och komma snart igen. 

5 Ja förr än jag tager den unge fagre Thor 
Så skall jag låta grafva mig 7 alnar under jord 

6 Det reddes till bröllop i dagarna twå 
Men bruden ville ej åt brudekammarn gå 

7 Der reddes till bröllop i dagarna tre 
Men bruden ville ej på brudgummen se 

8 Det reddes till bröllop i dagarna fem 
Men bruden var ej vigder med brudgummen än 

9 Bruden hon talte till de brudpigor små 
Ack den som finge åt höga salen gå 

10 Ack kära min Dora det kan du väl få 
Men kom ihåg den stunden du i brudstoln skall stå 

11 Och när som de kommo till den högaste sal 
Der fingo de se skeppen ja midt uti haf 

12 Der fick hon se de flaggor både gula och blå 
Dem jungfrun sjelfver virkat med sina fingrar små 

13 Der fingo de se flaggor både gula och grön 
Dem jungfrun sjelfver virkat med sina fingrar skön 

14 Ack den som hade en huldtrogen wän 
Som kunde ri' till stranden och komma snart igen. 

15 Fram kom brudens broder så fager och så fin 
Jag vill ri' till stranden åt kära syster min 

16 När som han kommer på den snöhvita sand 
Så kastar skepparn ankar och folket steg i land 

17 God dag min kära swåger hur står det till med dig 
Hur mår nu lilla vännen som jag nu hafwa vill 

18 Jo illa det står och ju värre jag spår 
Hon firade den sjette bröllopsdagen i går 

19 Ja fira' hon den 	bröllopsdagen i går 
Så vånte jag jag vore bland de böljorna blå 

20 Och svåger mot svåger de stod' och taltes wid 
Fram kom lilla vännen och ställde sig bredvid 

21 God dag min söta ängel och så min fästermö 
För din skull har jag seglat ja tusenmila sjö 

God dag min söta ängel och så min fästerman 
För din skull ha de tvingat mig en grefve till man 

23 Ja ha de nu tvingat dig en grefve till en man 
Så skall du aldrig komma med lifvet ur min hand 

24 Skön jungfrun hon talte till sin broder så här 
Nu vill jag gerna följa min hjerteliga kär 

25 Hälsa då min moder och hälsa min far 
Bed dem inte sörja utan heldre war glad 

26 Hälsa min syster och hälsa min bror 
Bed dem inte sörja utan wara wid mod. 

27 Hälsa nu Thore min förre Fästerman 
Bed honom hålla bröllop men ta bruden hvar han 

kan. 

28 /:Den väna jungfrun kastar sig i ungersvens famn:/ 
Der somna hon och vakna i det 71'. Kungaland 
— Uti rosen 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1-3, 5, 27. 
Repristecken endast efter första raden i str. 1. 

8:1 
	

dagarna troligen ändrat från dagarne 
11:1 
	

över den högaste sal står (högan lofts sal?) 
12:1 
	

se ändrat från sed 
16:2 
	

över steg står går 
18:1 
	

det dubbelskrivet 
19:2 
	

över o i böljorna står e 
25:2 war troligen ändrat från wara (något osäkert 

p. g. a. bläckplump; i margen står obs.) 
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möttes på en bro Och Lagerman och jungfrun de 

a 	 
-er 

de lofvade och sin tro sin ara hvar annan 

Men hvem råder 
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F 
KB Vs 4, s. 263 (text), KB Vs 3:4 nr 196 A (mel.). Almundsryds sn, Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt61-Cavallius 
1839 (Jonsson I, s. 535). En renskrift, gjord av George Stephens och omfattande str. 1, 3, 17, 18, 20, 23, 24, finns i KB 
Vs 3:4 nr 196 A. 

1 Lagerman och jungfrun de mötas på en bro 
De lofvade hvarandra sin ära och tro 
— Men hvem råder väl till. 

2 Och Lagerman tilltalade jungfrun så. 
Hur länge vill jungfrun mö för mig gå. 

3 I 8 runda år vill jag mö för dig gå 
Men kommer du då inte så gifter jag mig då. 

4 Herr Lagerman han lyfte allt uppå sin höga hatt 
han bad den jungfrun så mången en god natt. 

5 Och jungfruns bröder de lade upp råd 
hur skall vi få vår syster gifter i år. 

6 Jo vi ska gifta henne med den rika Aktor 
han har mera guld, än som Lagerman har jord. 

7 Han har mera guld på sina fingrar små 
Än Lagerman han har i skatt uppå ett år. 

8 De lagade till bröllopp i fullaste fläng 
och jungfrur och mamseller de bädda bruda-säng. 

9 Der lagades till bröllopp i fullan bardus 
och fröknar och mamseller de klädde brudahus. 

10 Och Brölloppet firades i dagarne 3 
men inte ville bruden åt brudgummen se. 

11 Och brölloppet firades i dagarne sju 
men inte ville bruden till brudgummen ännu. 

12 Den jungfrun hon går sig oppi höga lofts bur 
hon tittar så gladelig åt salta sjö-tull. 

13 Och jungfrun fick se en seglare hvit 
jag tror den unga Lagerman han kommer nu hit. 

14 Den jungfrun fick se de flaggorna blå 
dem hon hade virkat med fingrarne små. 

15 Och Lagerman låg sjuker 3 dagar på en ö, 
olycklig var den dagen då jag ej blef död. 

16 Och Lagerman han svor uppå sin styresman 
som honom hade styrt till ett så sorge-land. 

17 »Ack om jag hade mig en fulltrogen vän 
som kunde gå till sjöastrand och komma snart igen.» 

18 Och jungfruns yngsta broder var henne så huld 
han gick till sjöastrand och kom igen på stund 

19 God dag! och God dag kära Svågeren min 
Ack! hur står det till med kärasten min? 

20 I dag står din käraste brud under krona och krans 
men hvar får du en annan som går med dig i dans. 

21 Och helsa nu hem till alla brudemän, 
och bed dem dricka glasen och fara hem igen. 

22 Och helsa nu hem till min förra brudeman, 
och bed honom gifta sig och taga sig en ann'. 
— Men hvem råder väl till. 

Titel vid mel.: Lagerman. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning 
saknas. Versrad 1 delvis utskriven utan anpassning till 
mel. Efter mel. står överstruket (med åttondelsnoter): c2  b' 
c2  b' 
System 1: Efter n. 5 (e') står en not överstruken, troligen 

e' men möjligen g'. 
System 1, n. 10 (f'): Otydlig, möjligen e'. 
System 2: Efter n. 5 (a) står f' el  och troligen d' överstruk-

na. 
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System 3, n. 4 (giss): ass 
System 3, n. 6 (a): Med återställningstecken. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 
6:1 	den ändrat från en; Aktor har av Hyltbi-Caval- 

lius senare med annan penna strukits och ersatts 
med Herr Thor 

8:1 	till fullaste fläng står ovanför: fullan bardäng 
Mellan str. 9 och 10 har Hyltbi-Cavallius senare med 

SMB 72 

annan penna markerat ytterligare en strof sålun-
da: 
- -- 2. 
- -- åt sängen gå 

12:1 	över höga lofts bur anges även alternativformen 
högan lofts burn 

18:1 jungfruns ms jungfrun 
20:1 	din tillskrivet över raden: käraste ms kärasten 
Mellan str. 20 och 21 står: Jungfrun springer ned till sjön. 

- Lagerman seglar af med henne. 

G 
KB Vs 4, s. 144. Okänd ort. Upptecknad av G. 0. HyUn-Cavallius 1835-1845. En renskrift, gjord av Hylt&i-
Cavallius själv, finns i KB Vs 4, s. 403-404. 

1 Stina lilla och Gullenborg de talades vid 
hur länge kan du förbida tiden med mig 
— Under tiden. 

2 I 15 år det kan jag vänta på dig 
hvad mera sen kan blifva, kan jag ej säga dig 

3 Gullenborg drog bort uti främmande land 
han kom intet igen på 15 år 

4 Stina lillas bröder de talades vid 
hur skall vi få gifta bort Stina lilla systeren vår 

5 Unga Herr Thoresson skall hon ha till man 
han har väl mera guld än som Gullenborg har jord 

6 Stina lilla gångar sig till Nordansjö-strand 
der fick hon se ett skepp uti floden det gick 

7 Der fick hon se de flaggor både gula och blå 
dem Stina lilla sjelfver hade sömmat uppå 

8 Stina lilla talade till tjenaren sin 
ni helsen Herr Gullenborg vara välkommen hem 

9 God dag Herr Gullenborg var välkommen hem 
hur hafver nu resan gått för er 

10 Guds fred! och god dag goda tjenaren min! 
hur står det till med Stina lilla fästemö min? 

11 Jo det står så till med Stina lilla nu — 
Hon är uti sin kammare och ståndar brud i dag. 

12 Gullenborg han dånade, han dånade till jord 
han låg uti 3 timmar han talade inte ett ord 

13 Gullenborg han sadlade sin gångare grå 
sen red han mycket fortare än foglarne flög 

14 God dag Stina lilla kär fästemö min! 
hur hafver du hållit trolofningen din 

15 Stina lilla klappar Gullenborg på rödblommand 
kind 

Christ gifve att ni vore aldra kärestan min 

16 Och Stina lilla somnar i Gullenborgs famn 
hon vaknade ej förrän uti främmande land 
— Under tiden. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet helt utskrivet i str. 1, 2, 4, 
6-9, 14-16, förkortat i övriga strofer. 

	

4:2 	över radens början står hur länge kan överstruket 
Före str. 16 står tillagdt. samt raden Och Gullenborg tar 

Stina lilla uti sin famn vilken strukits 

Renskriften: 

Str. 16 saknas. 

	

3:1 	drog: drar 

	

3:2 	kom: kommer; år: fulla år 

	

4: 2 	systeren: systren 

	

6:2 	gick: sam 

	

7:1 	både: båd 

	

12:2 	inte: intet 

	

15:2 	aldra kärestan: aldrakärasten 

H 
KVHAA Wiede ks 13 [I]. 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 fyra utskrifter 
finns: KVHAA Wiede ks 13 [II], KVHAA Wiede hs 13 [I], KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. och MM Wiede nr 13. 
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- Vi 	vinna väl båd rosor 	och 	liljor 

1 Och Hertingen rider sig åt Torparens gård 
— med ära och med dygd — 
och ute för honom hans käraste månd stå 
— Vi vinna väl båd rosor och liljor. 

2 Och dig bjuder jag att blifva min vän 
Du äger mitt hjerta näst Gud i himmelen 

3 Och huru skall detta kunna vara likt 
Jag är så fattig och du är så rik 

4 Och huru skall detta kunna gå an 
Du äger städer och du äger land 

5 Och derför så vill jag ändå äga dig 
Så länge som blodet det röres uti mig 

6 När Hertingens föräldrar detta förnam 
Så förde de Hertingen åt fremmande land 

7 Och dig bjuda vi en Grefve igen 
Bara du borttglömmer unga Hertingen 

8 När Grefven begärade att bröllop skulle ske 
Då önskade Jungfrun att Hertingen få se 

9 De dansade i dagar, de dansade i twå 
Och inte ville Bruden åt brudesängen gå 

10 De dansade i dagar, de dansade i tre 
Och inte ville bruden åt brudesängen se 

11 De dansade i dagar de dansade i fem 
Och inte tänkte bruden mer än på Hertingen 

12 Då kommer ett hud uti brudhuset in 
Det kommer ett skepp med förseglande vind. 

13 Och kommer der ett skepp uppå böljorna blå 
Så vill jag se hur dan flagg det hafva må 

14 Och flaggorna var både gula och blå 
Som jungfrun hafver knypplat med sina fingrar små  

1 5 Och Jungfrun hon går sig åt sjögestrand 
Då var allt unga Hertingen kommen i land 

16 Och Hertingen tar Jungfrun i snöhvitan hand, 
Och kära du styrman styr rätt ifrån land 

17 Det kommer ett bud uti brudehuset in 
Nu hafver unga Hertingen bortstulit bruden din 

18 Och Grefven sprang up öfver bredaste bord 
Han svartnade i ögonen var svart som en jord 

19 Och Grefven han går sig åt sjögestrand 
Då var allt unga Hertingen så långt ifrån land 

20 Och Hertingen han satt uti skeppet och log 
Och Grefven han stod på landet och svor 

21 Och Hertingen han lyftade uppå sin hatt 
Han tackade Grefven för det som han har fått 

22 Och bruden hon somnade i Hertingens famn 
— med ära och med dygd — 
Och vakna inte up förr än i främmande land 
— Vi vinna väl båd rosor och liljor. 

Melodianmärkning 

Upptecknarens kommentar: I stället för a moll [moll 
ändrat från dur], bör vara h moll [h moll troligen ändrat 
från g dur, g/h svårlästa]. 

Mel. har ursprungligen haft följande taktindelning 
(med taktartsbeteckning 2/4): Och / Hertingen / rider sig 
åt / etc. Vartannat taktstreck har sedan raderats bort. 
T. 7, n. 1: Ändrad från fjärdedelsnot. 

Övriga utskrifter: 

ks och Div.-saml. är noterade i f-moll, begynnelseton: ess' 
(nedan transponerade till a-moll), och har taktartsbeteck- 
ning 2/4: Och / Hertingen / rider sig åt / etc. 	ovan). 

74 



•	 

MM har ursprungligen noterats i 2/4-takt, vilken sedan 
ändrats till C. MM har repristecken i slutet av mel., 
medan här en upptakt till t. 1 raderats bort. ks har repris-
tecken före t. 1 och i slutet av mel. samt här även upptakt 
till t. 1. 
T. 1, textunderlägget: Efter Hertingen står i h s han inom 

parentes. 
T. 2, n. 3-4: a' 	ks, Div.-saml. 
T. 6, n. 7-8: c2 	ks, Div.-saml. 

T. 7: j 	 hs 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: Vi vinna str. 5-12 I winnen, str. 13 Vi 

vinna ändrat från I vinnen, str. 14 Vi winna med 
Vi ändrat frånl 

1:1 	Hertingen ändrat från Hertigen  

SMB 72 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div.-saml. omfattar endast str. 1. 
Slutomkvädet: Vi vinna: Vi vinnen med Vi ändrat frånl 

MM (str. 5-15) 

	

1:1 	Hertingen: Hertingen han hs 
3:2 Jag: För jag ks, MM 
4:2 Du: För du ks, MM 

11:2 mer än på: på mer än MM 

	

12:1 	kommer: kommer det hs; bud: brud hs; brudhu- 
set: brudehuset hs, MM 

	

12:2 	Det: Der hs 

	

13:2 	må: mår ks 

	

16:2 	ifrån: ifrå ks 

	

18:1 	Grefven: Grefven han hs; up saknas hs 
18:2 ögonen: ögönen ks 

	

19:2 	ifrån: ifrå ks 

	

21:1 	uppå: (allt) uppå MM 

	

22:2 	vakna: vaknad' ks; up: öpp hs 

KVHAA Wiede ks 118 [I]. Efter »Glädingsta flickor», Ö. Husby sn, Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 
1840-talet. Ytterligare fyra utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 110 [I], KVHAA Wiede, Div.-saml. II, opag. [A], [B] 
(endast text) samt MM Wiede nr 118 [I]. 

Och 	Lagervall och jung - frun de möttes Öt 
	

bro 

4 

      

•	 

 

2 	 

   

• 

     

      

De 
	

(of vade 
	

hvar-on - dra båd' a - ra och tro 

5 

- Med vi 	roa 	oss en stund 

De 	lofvade 
	

hvar an - dra båd ö - ra och tro 

8 

• 

- Med vi roa 	oss en stund 

1 Och Lagervall och jungfrun de möttes på bro, 
De lofvade hvarandra båd ära och tro. 
— Med vi roa oss en stund. 

2 Och Lagerwall han sade till jungfrun si så här: 
»Och huru många år vill du mö för mig gå?» 
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3 I åtta runda år vill jag mö för dig gå 
Men kommer inte Lagervall, så gifter jag mig ändå. 

4 Når åtta åren vuro gångna omkring 
Då gifte han borit kära dötteren sin. 

5 De lagade till bröllop uti dagarna tre, 
Men inte ville bruden åt brudesängen se. 

6 De lagade till bröllop uti dagarna fem, 
Men inte ville bruden åt brudesängen än. 

7 De lagade till bröllop uti dagarna tolf, 
Då ville de ta bruden i brudesäng med våld. 

8 Och jungfrun hon titta uppå fönstret det blå 
Då fick hon si ett fartyg i saltsjön det gick. 

9 Och jungfrun hon trippa up på andra trappesteg 
»Ja tror, att Lagerwall kommer seglandes hit 

10 Ack, om ja hade mig en så fulltrogen vän, 
Som ginge ned till sjögestrand och kumme snart 

igen.» 

11 Och hennes yngsta broder var henne så hulld 
Han gingo ned åt sjögestrand och kumme igen på 

stund. 

12 Si gu' da', si gu' da', kära svågeren min! 
Hur står det nu te me käre fästemöa m i? 

13 Ja inte mår ho illa, och inte mår ho bra 
För ho har vari bru allt under några dar. 

14 Och jungfrun hon gångar sig allt ned åt sjöstrand 
Och då tar hon Herr Lagerwall i famn. 

15 »Och hälsa nu hem till de andra brudemän 
Och bed dem dricka skålar, och resa hem igen. 

16 Och hälsa nu hem till min förra lästeman 
Och bed honom dricka skålar och fästa sig en ann» 

17 Och jungfrun hon somna i Herr Lagerwalls famn 
Ho' vakna' inte' up' förr'n ho' kom i 'tt annet 

köningaland. 
— Med vi roa oss en stund. 

Melodianmärkning 

1 ms står på varje notsystem ett fast b-tecken överstruket. 
Punkterna i repristecknet i t. 2 delvis bortraderade. 

Övriga utskrifter: 

hs är noterad med två fasta b-tecken, MM med ett fast b-
tecken, begynnelseton för båda: g'. hs och MM har dub-
belstreck i stället för repristecken i t. 2. 
T. 2, n. 7: Felaktigt utskriven som fjärdedelsnot i hs. 
T. 3, n. 7-8: Felaktigt utskrivna som fjärdedelsnoter i 

Div.-saml. 
T. 4, n. 1: Ändrad från åttondelsnot i Div.-saml. 
T. 6, n. 1-3: Ändrade från c2  e2  e2  i Div.-saml. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

Övriga utskrifter: 

Texterna i Div.-saml. omfattar endast str. 1. 

	

1:1 	Och saknas i Div.-saml. [13.1,-  på: åt på Diu.-saini. 
[AJ och 1-13.7 

	

1:2 	hvarandra: hvarannan 	 [B]: båd: både 
Div.-samt. [8] 

	

2:2 	huru: hur hs 

	

4:1 	åtta: de åtta hs 

	

4:2 	han: han (?) hs; dötteren: dotteren hs 
9:1 up på: uppå hs, MM 
9:2 Ja: jag hs, MM 

	

10:1 	ja: jag hs, MM 
11:2 åt: på hs; kumme: kummo hs, MM 
12:2 det: de hs, MM; mi: min hs, MM 

	

13:1 	illa: ille hs, MM; och: åh hs, MM; det andra mår: 
må MM 

13:2 några: nåhre hs, MM 

	

14:1 	sjöstrand: sjögestrand hs, MM 

	

14:2 	i: allt uti sin hs, MM 

	

15:1 	andra: anre hs, andra MM 
15:2 Åh (MM: Och) bed dom dricke skåhle, ah rese 

hem igen. hs, MM 
16:2 honom: 'en hs, MM 

	

17:2 	Ho wakne inte öpp förr'n ho köm (MM: kom) i'tt 
anne köningeland. hs, MM 

J 
KVHAA Wiede ks 118 [II] (mel.), KVHAA Wiede hs 110 [II] (texten). Vikbolandet, Östergötland. Upptecknad av L. 
Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare fyra utskrifter finns: KVHAA Wiede ks 118 [II] (texten), KVHAA Wiede hs 110 
[II] (mel.), KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. och MM Wiede nr 118 [II]. 
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•  

     

    

2 	 

    

        

Och 
	

Lagerwall och jung -frun de 	möttes åt på brO 

De 
	

lof — vade 	hvar- andra 
	sin ara 
	och sin tro 

5 

Med Med wi 	ro dom tid 

1 Herr Lagerwall och jungfrun de möttes åt på bron 
De lofwade hwarandra sin ära och sin tro 
— Med vi ro dom tid 

2 Och Lagerwall han sade till Jungfrun alltså: 
Och huru många år will du mö för mig gå? 

3 I åtta runda år will jag mö för dig gå, 
Men kommer du ej hem, så gifter jag mig då. 

4 Och hennes båda bröder, de sammanlade råd 
Allt hur de skulle få sin Syster gift i år. 

5 Jo wi ska gifta henne med den rike Herr Tord, 
Han hafver mera gull än Herr Lagervall har jord. 

6 Han hafver mera gulld allt uppå sin hatt, 
Än som Herr Lagervall om året har i skatt. 

7 De lagade till bröllopp och det i fullan dag. 
Jungfruder och mamseller de klädde brudehus. 

8 De lagade till bröllopp och det i fullan fläng 
Jungfruder och mamseller de bädda brudesäng. 

9 De höllo då bröllopp i dagarna twå 
Men inte wille bruden ur brudeskruden gå 

10 De höllo då bröllopp i dagarna fem, 
Men inte wille bruden åt brudesängen än. 

11 De höllo då bröllop i dagarna sju 
Då måste den bruden ur brudeskruden nu. 

12 Och bruden hon gångar sig åt högan loft in 
Der fick hon se ett skepp uti gångande vind. 

13 Der fick hon se de flaggor både gula och blå 
Dem hon hade wecklat med sina fingrar små. 

14 Ack, om jag hade mig en så fulltrogen wän 
Som ginge ned till sjögestrand och kumme snart igen. 

15 Och hennes yngste broder war hennes bäste vän, 
Han gingo ned till sjögestrand och kummo snart igen. 

16 Och når som han kummo alt ned till sjögestrand 
Då hade Herr Lagerwall alltredan lagt i land. 

17 God dag, god dag, kära Swågeren min! 
Ja, huru står det till med kära Systeren din?  

18 Ja, det står så till med kära systeren god 
Hon hafver varit brud och fått den rike Herr Tord. 

19 I åtta runda år låg jag sjuker under ö 
Ack, lycklig har jag warit, om jag har varit dö. 

20 Ack kära, du Herr Lagerwall, du tala inte så. 
Min Syster hon är en god jungfru ändå. 

21 Och jungfrun hon gångar sig åt sjögestrand 
Der helsade hon på sin första fästeman. 

22 Och kära du, min broder och allrabästa wän, 
Du waren nu så goder, och faren hem igen! 

23 Och hälsa så wäl till de alla brudemän 
Att de sig wäl må fägna, och fara hem igen. 

24 Att helsa så väl till Herr Tord min fästeman 
Att han sig omgifter och tager sig en ann. 

25 Herr Lagerwall tager bruden allt uti sin hand, 
Och kära du, Styrman, styr rätt ifrån land. 

26 Och bruden hon somna i Herr Lagerwalls famn: 
Hon vakna inte opp förr'n hon kom i Engeland 
— Med vi ro dom tid 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

MM saknar taktartsbeteckning. 
Upptakten, textunderlägget: Herr hs, MM 
T. 1, n. 1: Utan förslag i Div.-saml. 

T. 1. ii. 6-9: 

7. 2, ii. 5, textunderlägget: bron MM 
T. 2, n. 6: Utan korstecken i MM. 
T. 3, n. 6: Utan återställningstecken i hs. 
T. 4, ii. 1: Ändrad ,från g' (fjärdedelsnot) i Div.-saml. 

T. 5, n. 1: 

MM 

MM 
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Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
7:1 	över dag står dus 

Övriga utskrifter: 

Texterna i Div.-saml. och MM omfattar endast str. 1.1 ks 
är endast str. 1 och 22-26 utskrivna, övriga strofer marke-
rade med strofnr (och i str. 2-5 några påbörjade rader, 
troligen av misstag hämtade från ks 118 [I], dvs. 72 I 
ovan) samt med utskrivet omkväde. 

	

I: I 	Herr: Och ks, Div.-saml.; bron: bro ks, 
2:1 Jungfrun: unga Jungfrun MM 
8:2 brudesäng: brudasäng MM 

	

16:1 	ned till sjögestrand: neder till strand MM 

	

20:1 	inte: intet ALV/ 

	

21:1 	åt sjögestrand: allt ned åt sjöstrand MM 

	

23:1 	alla: andre med alle som alternativ ks 

	

23:2 	sig wäl må: må sig väl ks 

	

25:2 	ifrån: ifrå ks, MM 
26:1 somna: somnade MM 

	

26:2 	opp: upp ks, MM; förr'n: förr än k.s' 

K 
KVHAA Wiede ks 170. Simonstorps sn, Östergötland. Upptecknad av A. B. Wxrnelius på 1840-talet. Utskrift gjord 
av L. Chr. Wiede. Ytterligare två utskrifter gjorda av Wiede finns i KVHAA Wiede hs 158 och MM Wiede nr 170. 

Och 	ungersven och jungfrun mot-tes 	ut - på 	bro 

De 	lof vade hvar-andra både 	d — ra och tro 

	1 	 

  

  

   

Men wi både OM tid 

1 Och ungersven och jungfrun de möttes ut på bro 
De lofvade hvarandra både ära och tro 
— Men vi bådo om tid 

2 Och ungersven han talade till jungfrun gladelig 
Hur länge lofvar du till att vänta på mig? 

3 I åtta år det lofvar jag att vänta på dig, 
Men kommer du då inte hem så gifter jag mig. 

4 Du lofvar du skall wänta i åtta år 
Gud gifve att du väntade blott i dagarna twå 

5 Herr Lagervall han sköt ut sitt skepp ifrån land 
Och qvar står skön jungfrun på snöhvitan sand. 

6 Men hennes älste bröder de stodo, lade råd, 
De lade väl då ett förbaskadt råd. 

7 Hur ska' vi kunna få vår syster gifter i år 
Jo vi ska' gifta henne med den rike Herr Tor 

8 Det lagas till bröllop och det i fullan dus 
Och fruar och mamseller de klädde brudahus. 

9 Det lagas till bröllop och det i fullan fläng 
Och fruar och Mamseller upbädda brudasäng 

10 Och bröllop det ståndar i dagarna twå 
Men inte unga Bruden på brudgummen såg 

11 Och brölloppet ståndar i dagarna tre 
Men ändock wille bruden ej på brudgummen se 

12 Och brölloppet ståndar i dagarna fem 
Och inte ville bruden åt brudesäng. 

13 Och brölloppet ståndar i dagarna sju 
Men då ville bruden åt högan vindbur 

14 Och sköna jungfrun tittade åt salthvitan haf 
Då fick hon se ett skepp, som kom seglande åt land 

15 Der syntes de flaggor både hvita och röd: 
»Jag tror att Herr Lagervall han är icke död» 

16 Der syntes de flaggor båd hvita och blå 
Som sköna jungfrun verkat till med sina fingrar små 

17 Ack om jag ändå hade mig en fulltrogen vän 
Som sprunge till sjöastrand och kumme snart igen 

18 Men hennes yngsta broder var hennes fulltrogna vän 
Ja, jag vill gå till sjöastrand och komma snart igen 
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Och Ungersven och 	Jungfrun de 	möttes uppå 	bro, 

19 Och när som han kom neder till sjögestrand 
Då kom Herr Lagerwall seglande till detta land 

20 Guds fre' och gu' dag kära swågern min 
Hur står det till med lilla vän i buren sin 

21 Gud vet hur det nu står till med syster i sin bur 
Vi fira hennes bröllopp med den rike Herr Tor. 

22 Herr Lagervall förbannar borrt sin lilla styrman 
Som inte styrde till ett annat Konungaland. 

23 Och unga bruden hon gick ned till sjöestrand 
Och Lagerwall tog bruden ja midt uti sin famn 

24 Och unga bruden somnade i Herr Lagerwalls famn 
Hon vakna ej förr än de kommo i ett annat land. 
— Men vi bådo om tid 

Melodianmärkning 

T. 3, n. 3: Otydlig, troligen ändrad från esse. 
T. 5: Ordet båds möjligen felskrivning för bådo (jfr övriga 

utskrifter). Textunderläggningen och användningen 
av balkar tyder dock närmast på båds om. 

Övriga utskrifter: 

T. 2, n. 4-6, textunderlägget: åt på 

T. 5, n. 1-4: n 
 

J' 
bc5 — do om 

SMB 72 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. Efter texten står an-
märkningen att omkvädet också sjunges: Men vi rådom 
tid. 
Omkvädet: Men str. 16-20 Med 

Övriga utskrifter: 

Omkvädet: Men: Med hs (str. 5 och 16), MM (str. 1-10, 
16) 

	

1:1 	ut: åt 
1:2 både: båd MM 

	

5:1 	ifrån: ifrå 

	

6:1 	älste: älsta 
8:2 brudahus: brudehus 

	

9:2 	brudasäng: brudesäng 

	

13:2 	vindbur: vindsbur MM 

	

15..1 	röd: blå 

	

1 6: 1 	båd: både 

	

17:2 	till: ned till; sjöastrand: sjögestrand 

	

18:2 	sjöastrand: sjögestrand 

	

20:1 	gu' dag: gu' da; swågern: Swågeren 

	

22 : 1 	styrman: styreman 

	

23:1 	sjöestrand: sjögestrand 

L 
Efter Anna Andersdotter Öberg f. Lenngren, Strängnäs If (f. 1780 i Överselö sn, Södermanland, d. 1856 i Strängnäs; 
Jonsson I, s. 581-584). Upptecknad av Emil Öberg vid 1850-talets början. La: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 85 B, 
84,84 B. Lb: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 98-99. Le: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 87. Ld: MAB Folkmelodi-
er, bl. 112. Insänd till Mus. Akad. 1881. Le: ULMA 1951:31. Insänd till Södermanl:s fornminnesför. 1882. Tryckt i 
Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. IV, 1883, s. 19 (text), mel.-bil. nr  32 (mel.). 

La 
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SMB 72 

1 Och Ungersven och Jungfrun de möttes uppå bro, 
De lofvade hvarandra sin ära och sin tro, 
— »Som de rådom till.» 

2 Och huru länge vill du nu mö för mig gå? 
I åtta runda år vill jag mö för dig gå. 

3 Och Lagervall han reste till främmande land 
Han bad skön Rosenlilja ej taga någon man. 

4 Men hennes äldsta broder han lade derom råd: 
Hur skola vi nu få vår kär syster gift i år? 

5 Jo hon skall visst taga den unge herr Thor; 
Ty han har mera gulld än herr Lagervall har jord. 

6 Ty han har mera guld allt uppå sin hatt, 
Än Lagervall han eger i hela sin skatt. 

7 De klädde den bruden allt uti brudeskrud: 
Gud nåde den flicka som tvingad blir till brud. 

8 De ledde den bruden i brudesalen in 
Och tårarna de runno på båda hennes kind'. 

9 De drucko hennes bröllop i dagarna två. 
Och inte ville bruden till sängen gå. 

10 De drucko hennes bröllop i dagarne sju 
Men inte ville bruden till sängen ännu. 

11 Och bruden hon ut genom fenstret allt såg 
Så fick hon se skeppet, der på böljorna det låg. 

12 Der fick hon se flaggorna båd gula och blå, 
Som hon had sjelfver virkat med sina fingrar små.  

13 Och hennes yngste broder han henne trogen var, 
Han red till sjöastrand och gaf Lagervall svar: 

14 I varen välkommen herr Lagervall till mig, 
Och min kär syster sitter nu i brudestol så fin. 

15 I åtta runda år låg jag sjuk uppå en ö, 
Olycklig var den stund, då jag icke kund få dö. 

16 Och kära herr Lagervall I sörjen icke mer 
Min syster är så god mö, som hon har varit Förr. 

1 7 Och bruden hon ut genom dörren allt sprang 
Hon stannade ej förr än i herr Lagervalls famn. 

1 8 Och helsen nu till mina brudpigor fem, 
Och bed dem dricka bröllop och sedan resa hem. 

19 Och bruden hon somnade i Lagervalls famn, 
Hon vaknade ej förr än i fremmande land. 
— »Som de rådom till.» 

Melodianmärkning 

T. 6 övre systemet: Korstecken utsatt även före andra g'. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 19. 
12:1 	flaggorna ms ev. flaggonna 
18:1 	helsen ev. ändrat från helsa 
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Lb-e 
MELODI 

Avvikelser från La i Lb—e 

Endast mel.-stämman utskriven. Taktartsbeteckningen 
ändrad från C i Lc. Ld är noterad i g-moll, begynnelse-
ton: b' (nedan transponerad till a-moll). Taktartsbeteck-
ning i Lde C. (Och) / ungersven och jungfrun de / etc. 
Upptakten: h' c. Saknas i c'. 
T. 3, n. 1: g1  
T. 4, n. 1: Med fermat i b. 
T. 4, n. 2: d2  bce, diss2  d 

	 C 
	• 	 

T. 7, n. 1-2, textunderlägget: kärlek e 
T. 8, n. 1: Utan fermat i c—e. 

T. 8, n. 2-3: 	b 

T. 10: Med fermat över noten i b. 

Anmärkning 

T. 2, n. 2: Ev. ändrad frän h' i e. 
T. 8, n. 2-3: Möjligen ändrade från åttondelsnoter i b. 

TEXT 

Avvikelser från La i Lb—e 

Texten omfattar i Lb 21 strofer, i Lc endast 1 strof i Lde 2 
strofer. 

1:1 	Och saknas e 
1:2 	ära: kärlek e  

2:1 Och saknas e 

	

3:2 	Ack, kära Rosenlilja tag ingen grefve till man. b 

	

4:2 	skola: skall b; nu få vår kär syster: få vår syster nu 
b 

	

5:1 	Jo: Och h 

	

6:1 	Ty: Jo b 

	

6:2 	eger i: har uti b 

	

7:2 	den: hvarje b; tvingad: trugad b 

	

8:2 	tårarna: tårarne b 

	

9:1 	dagarna: dagarne b 
Efter str. 9 står i b följande strof: 

De drucko hennes bröllop i dagarna tre 
Och inte ville bruden åt sängen se. 

	

10:1 	dagarne: dagarna b 
10:2 Men: Och b 

	

11:2 	der på: uppå b; det saknas b 

	

13:1 	yngste: yngsta b; han saknas b 

	

13:2 	red: sprang b 

	

15:2 	icke: inte b 

	

16:1 	herr: I b; icke: inte b 

	

17:1 	hon: allt b; allt: hon b 
Efter str. 17 står i b följande strof 

»Och är du så god mö, som du har varit förr?» 
»Är jag ej så god mö, som jag har varit förr, 
Så må jag aldrig gå inom herr Lagervalls dörr.» 

	

18:1 	helsen: helsa b; nu till mina: mina tärnor och b 

Anmärkning 

Lb: 
Titel: Lagervall och Rosenlilja. — Ms saknar strofnr. Om-
kvädet utskrivet i str. 1 och 19 (dvs. 21 i ms), markerat i 
sir. 2. 

	

1:2 	lofvade ändrat från låfvade 

	

12:1 	se anm. till La 
Lde: 

	

Titel: 	Herr Lagervall. — 	.saknar strofnr. Omkvädet 
utskrivet i båda stroferna. 

T. 5, n. 5. bde 

T. 7: 

M 
UUB R 810 c. Efter Christina Henricsdotter, Alsike sn, Uppland (f. 1809 i Nybygget, änka efter torparen Joh. Petter 
Broman, Tallhammar, d. 1881) och Brita Karin Karlsdotter, Alsike sn (f. 1805 i Holms sn, änka efter Anders Persson, 
Bergendal, Knivsta sn, Uppland, d. 1873 i Alsike fattighus). Upptecknad av friherre E. Cederström ca 1870. 

1 Herr Lagerman och jungfrun de möttes på en bro, 
Trolofvade hvarandra sin ära och sin tro. 
— Men vi rådom till. 

2 Herr Lagerman han talte till jungfrun alltså: 
»I huru många år vill du mö för mig gå?»  

3 »Uti åtta år vill jag mö för dig gå, 
Kommer du inte igen, så gifter jag mig ändå.» 

4 Och när som det led uppå det åttonde år, 
Så gingo jungfruns bröder att lägga om råd. 
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5 »Och henne ska' vi gifta bort allt med den rike Thor, 
Han har väl mera guld än herr Lagerman har jord.» 

6 De dansade i dagarne, de dansade i två, 
Ändå vill inte bruden i sängen gå. 

7 De dansade i dagarne, de dansade i tri, 
Ändå vill inte bruden till sängen si. 

8 De dansade i dagarne, de dansade i fem, 
Ändå vill inte bruden stiga i säng. 

9 Och bruden hon gångar sig i höganloftsbur, 
Der titta hon neder till saltesjön. 

10 »Nu ser jag väl segel både gula och blå, 
Som jag sjelf har virkat med mina fingrar små.» 

11 »Och segel ser jag både gula och hvit, 
Jag tror det är herr Lagerman så innerligen likt. 

12 Jag tror min yngsta broder han är en trogen vän, 
Han kan gå till saltsjön och komma snart igen.» 

13 Och när som han kommer till saltesjöstrand, 
Då stiger den unge herr Lagerman i land. 

14 »Go dag, go dag min svåger, go dag, go dag min bror, 
Hur står det till med kär systeren din?» 

15 »Och bra står det till med kär systeren min, 
Vi ha druckit hennes bröllop i dagarne fem.» 

16 Herr Lagerman svartnade ögonen, han svartnade 
som jord: 

»Och svåger skulle ha tegat med det endaste ord. 

17 Uti åtta månar låg jag sjuk på en ö, 
Förbannad den stund då jag inte blef dö. 

18 Förbannad, förbannad vare den styresman, 
Som styrde mitt skepp alltintill detta land.» 

19 »Kära du min svåger, du säge icke så, 
För hon är för dig en lika god mö.» 

20 Och bruden hon gångar sig till saltesjöstrand, 
Så tager den unge herr Lagerman henne i famn. 

21 »Och helsa nu hem åt de förra brudemän, 
Att de få pläga sig och resa hem igen, 
Men jag reser till England.» 

22 Stolts jungfrun hon somna i herr Lagermans famn, 
Hon vaknade ej opp, förrn hon kom i annat land. 
— Men vi rådom till. 

Titel: Herr Lagerman. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 9 och 22, markerat i övriga 
strofer utom i den treradiga str. 21. Str. 9 skriven efter str. 
22, men dess rätta plats markerad. 

N 
ULMA 25:55, s. 161-163. Västergötland (enligt ms »från 
Upptecknad av J. W. E. Holmertz ca 1870 (senast 1873). 

1 »/:Å, hör du onga Nora vell du gefta dej i år?:/ 
/:Nu ä de åtta åren förgångna för dej.» 
— Uti Rosen:/ 

2 »Ja vesst vell ja gefta mej, men allri mä dej; 
Ja har en vän på böljerna han kommer nok igen.» 

3 »Du velle inte taga vår ongersven i fjol; 
Derföre ska du taga nu vår fager onga Thor» 

4 »Nej förr än ja tager er fager onga Thor, 
Förr vell ja låta grafva mej sju alnar ner i Jol.» 

5 De laga te ett bröllop uti dagarna tre; 
Men brua velle ej uppå brugummen se. 

6 Dä varade ett bröllop uti dagarna fem; 
Men brua var ej vigder ve brugummen än. 

7 Å brua ho talte te di brupiger små: 
»Säj veljen i mä mej upp te höga salen gå?» 

8 Å när som di gingo te den högaste sal, 
Så fingo de se skeppet stånda medt i djupan haf  

Alingsåstrakten och sjunges der mycket af allmogen»). 

9 Dä va la de flagger både gule å blå, 
Som Jomfrun hade virkat mä sina fingrar små 

10 Dä va la de flagger både röde å grön, 
Som Jongfrun hade virkat mä sina fingrar skön 

11 Å när som de kommo te höga salen fram, 
Så kasta skeppet ankare å folket steg i land. 

12 »Å ack, om ja hade mej en huldtrogen vän, 
Som rede ner te stranden å komme snart igen! 

13 Fram kom då bruas broder så fin. 
»Å Ja sa ri te stranden för kära söster min.» 

14 »Se godag min käre broder! hure står dä te mä dej? 
Å så mä lilla vännen, som hörer te mej?» 

15 »Jo illa dä är, å te värre dä står: 
Den sjette dagens bröllop den höllo vi i går» 

16 »Höllo I den sjette dagens bröllop i går, 
Då vell ja åter fara mä de böljorna blå» 

17 Svåger emot svåger de stog å taltes ve, 
Så kom då lella vännen å stannade breve. 
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18 »Godag min söta engel å så mi fästemö! 
För di skull har ja seglat så mången mils sjö» 

19 »Godag min kära engel å så min fästeman, 
Nu velja de mig tvinga en grefve te man.» 

20 »Å velja de nu gifva dig en grefve te man, 
Så ska du allri komma mä lifvet ur mi hann» 

21 »Hälsa nu hem å hälsa mor å far. 
Be dom ej vara lessna, utan hällre vara gla» 

22 /:A Brua ho somnade i brugummens famn:/ 
1:i3s. vakna inte förr än i dä sjunde Kongaland 
— Uti Rosen:/ 

Titel: Trogen Kärlek. 

SMB 72 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1-3, 8-10, 12, 14, 18, 20-22. 
Repristecken efter rad 1 och efter omkvädet i str. 1 och 2. 
Omkvädet: Uti str. 22 Uni 

	

8:1 	när ms nar 

	

12:2 	rede ms re(d)e 
14:2 .tröge- och anföringstecknen står efter omkvädet 

	

16:2 	i böljorna är ändelsen orna understruken, däröver 
står era 

	

18:1 	söta ändelsen a understruken, däröver står e 

	

19:1 	kära ändelsen a understruken, däröver står e 

0 
ULMA 89:27, s. 9. Kvistbro sn, Närke. Upptecknad av G. E. Forsberg på 1870- eller 1880-talet. 

1 Lagervall och jungfrun de möttes på en bro; 
Där lofvad' de hvarandra båd' ära och tro. 
— Med de rådom till. 

2 Och Lagervall han talte till sköna jungfrun så: 
»I huru många år vill du mö för mig gå?» 

3 »I sju runda år vill jag mö för dig gå; 
Men kommer du ej åter, jag gifter mig då.» 

4 Men systrar och bröder de lade ett råd: 
»Och huru ska vi gifta vår syster i år?» 

5 »Jo, henne ska vi gifta med den rike herr Tor, 
För han har mera gull, än Lagervall har jord.» 

6 »Ja han har mera gull uppå sin höga hatt, 
Än Lagervall, majoren, om året har i skatt.» 

7 »Ja han har mera gull uppå sina fingrar små, 
Än Lagervall, majoren, har i hela sitt våld.» 

8 Så drucko de bröllop i dagarne två, 
Men inte ville bruden åt brudehuset gå. 

9 Så drucko de bröllop i dagarne fem, 
Men inte ville bruden åt brudehuset än. 

10 Så drucko de bröllop i dagarne sju; 
Men då så gick den jungfru till höga lofts bur. 

11 Och jungfrun hon såg ned åt sjögarestrand; 
Där såg hon ett skepp, som närmad' sig land. 

12 »Och nu så ser jag seglen båd' gula och hvit', 
Det är den lille Lagervall så temmeligt lik. 

13 Och nu så ser jag flaggan båd' guler och blå, 
Den jag själf har virkat med mina fingrar små. 

14 Om jag nu hade mig en fulltrogen vän, 
Som ginge ned till stranden och komme snart igen!»  

15 Och hennes yngste broder var hennes bäste vän: 
»Jo, jag skall gå till stranden och komma snart igen.» 

16 »God dag och god dag! kär svågeren min! 
Och hur står det till med allra kärestan min?» 

17 »Jo, väl står det till med systeren vår, 
För henne ha vi gift med den rike herr Tor.» 

18 »I fem runda år låg [jag] sjuker på ö; 
Förbannad var' den stund, jag icke vart död.» 

19 Och Lagervall han bannade de böljorna blå, 
Som icke kunnat taga honom lifvet ifrån. 

20 Och Lagervall han banna sin styreman, 
Som inte kunnat styra till ett annat kungaland. 

21 »Och kära du Lagervall, du banna inte dem: 
Vår syster hon är lika ogifter än.» 

22 Men jungfrun hon går ned till sjögarestrand, 
Där hon fick själfver tala med sin käre fästerman. 

23 Och jungfrun hon somnad' i Lagervalls famn 
Och vaknad' inte förr än i ett annat kungaland. 
— Med de rådom till. 

Titel: Riddar Lagervall. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
6:2, 7.•2 	majoren understruket och utropstecken i 

margen 
21:1 	dem ändrat från så 
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P 
ULMA J. A. Lundells saml., Carlheim-Gyllenskiöld, Visor ock melodier (nr 13). Mel. upptecknad 1878-1879 av 
Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld efter 15-åriga prästgårdspigan Ida Åstrand, Asjö, Askeryds sn, Småland (f. i Lofta-
hammars sn, Småland). Text uppskriven av Ida Åstrand efter »en pojke» och skickad till Carlheim-Gyllenskiöld. 
Renskrift gjord av denne. Tryckt i SvLm VII:7, 1892, nr 13. 

•	 0 0 a 	 

Hör du 	lilla 	flicka, 	vill du 	gifta 	dig 	i 
	

år 9  

Hör du 	lilla 
	

flicka 	vill du 	gifta 
	

dig 	i 
	

år? 

12 
4- 	  

a • 	 
-0- 

Nu 
	

de åtta 
	

åren 	fram = lidena 
	

i 	år; 

13 

       

	1 

 

• 

 

•	 

 

• 

 

    

• 
- Under 
	

tiden. 

1 Hör du lilla flicka, vill du gifta dig i år? 
Hör du lilla flicka vill du gifta dig i år? 
Nu ä de åtta åren framlidena i år, 
— Under tiden. 

2 Ja förr vill jag gifta mig men aldrig med dig, 
Jag har min vän på böljorna han kommer väl igen, 

3 Har du din vän på böljorna, lit aldrig på den; 
Ty han kan vara falsker och trogen mot en ann, 

4 Och brudeskålen dracks uti dagarne tre, 
men bruden hon ville ej sin brudgumme se — 

5 Och brudeskåla dracks uti dagarne fem, 
men bruden hon ville ej i brudgummens säng — 

6 Och brudeskåla dracks uti dagarna sju, 
men bruden hon ville ej till brudgummen gå, 

7 Och brudeskåla dracks uti dagarna ni, 
men bruden hon ville ej sin brudgumme si, 

8 Och brudeskåla dracks uti dagarna tolf, 
men bruden hon ville ej till brudgummen ändå — 

9 Och bruden hon beder sin brudgumme om lof 
Att få gånga upp i salen och vänta der en stund, 

10 Och bruden hon tittar genom fönstret ut, 
då fick hon se ett fartyg kom seglandes deråt, 

11 Ja väl såg jag de flaggor både gula och hvit, 
Jag tror det är min Lagervall, nog ämnar han sig hit,  

12 Ja väl såg jag de flaggor både gula och blå, 
Dem jag har själfver virkat med mina fingrar små, 

13 Ja bruden hon önskar sig en fulltrogen vän, 
som gångar ner till stranden, men kommer snart igen — 

14 Ja brudens yngsta broder var en fulltrogen vän, 
Han gångar ner till stranden, men kommer ej igen — 

15 Ja bruden hon gångar sig till sjöstranden ner, 
Der fick hon se sin Lagervall och brodren talas vid, 

16 Godag min sköna ängel och såg sin fästemö: 
För din skull har jag seglat mång tusen milars sjö, 

17 Ja bruden hon hälsar till brudfolket opp, 
Att de skall vara goda och fara hem i qväll, 

18 Och när de hade seglat mång tusen milars sjö, 
Då påminner Lagervall sig en annan fästemö, 

19 Ja påminner du dig en annan fästemö, 
så kan jag väl få blifva din trogna tjänstemö, 

20 Ja väl kan du få blifva min trogna fästemö, 
men aldrig får du blifva min trogna tjänstemö, 

21 På dig vill jag sätta förgyllande ring, 
Och fröknar och mamseller skall bädda din säng, 

22 Och dig vill jag sätta på en förgyllande stol, 
Och dig vill jag sätta på en förgyllande stol, 
Och grefvar och baroner skall afdraga dina skor, 
— Under tiden. 
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Textanmärkning 

Ms saknar strofiir. Omkvädet utskrivet i alla strofer. Upp-
repning av rad 1 endast i str. 1. 

	

6:2 	ville ms vill ville 
11:2 ämnar ändrat, ev. av Lundell, från ämmar 

	

18:2 	Lagervall ändrat från sig 

Melodianmärkning 

. 4-5: 	 ot 

	
Taktindelningeii här 

år? 
	

Hör du 
	

lilla 

återgiven enligt tr. 
T. 5, n. 1: Ändrad från g'. 

Q 
Bohlin, Folktoner från Jämtland, 1883, nr 23. »Vid Almåsen», Offerdals sn, Jämtland. Upptecknad av Karl Bohlin 
1880. 

ir_ 

I 	femton 	år 	jag 	vän- ta 	md, 

Ock kommer han int' gen, så 	väntar jag ändå, 

ock 
	

kommer han int' gen, så 
	

vantar jag an- då 

7 

 

  

— Uti 	ro — sen. 

1 I femton år jag vänta må, 
Ock kommer han int' gen, så väntar jag ändå, 
ock kommer han int' gen, så väntar jag ändå 
— Uti rosen. 

2 Ja, grannar ock vänner de lade till råd, 
att vi skulle gifta vår dotter ändå 

3 Måndag ock tisdag så lade de till, 
onsdag ock torsdag brygde öl ock vin. 

4 Fredag ock lördag så gingo de omkring, 
söndan så höllo de hedersdagen sin. 

5 De drucko i dagar, de drucko i två, 
ock unga bruden vill ej till sängena gå. 

6 De drucko i dagar, de drucko i tre 
ock unga bruden ville inte sängena se, 

7 De drucko i dagar, de drucko i fem, 
ock unga bruden ville ej till sängena än. 

8 Så kom där då in en liten stalldräng, 
han var nu så klädd uti blåa kjortelen. 

9 Han talte där om ett förgångande skepp, 
med sidenhvita flaggor ock förgyllande ros. 

10 Hon gångar då genast i loftet opp 

11 --- ock såg de flaggorna blå, 
som hon hade sytt med sina fingrar de små. 

12 Jag ser uppå ditt gullgula hår, 
att du hafver haft gullkrona på. 

13 Jag ser uppå dina snöhvita bröst, 
att du hafver varit under annans mans tröst. 

14 Jag ser uppå dina finger de små, 
att du hafver haft gullringar på. 

15 Jag ser uppå din kjorteliga fåll, 
att du hafver varit under annans mans våld. 

16 Hälsa nu hem till min käraste far, 
ber honom dricka, jag håller mig glad. 

17 Hälsa då hem till min käraste mor, 
ber hänne dricka, jag håller mitt mod. 

18 Hälsa nu hem till min kära fasteman, 
ber honom söka ock välja sig en ann. 
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19 Ock jungfrun hon lade sig i rödgalonens famn, 
hon vakna inte opp förn i tredje konungs land 
hon vakna inte opp förn i tredje konungs land 
— Uti rosen. 

Melodianmärkning 

Över mel star Sjöngs fort ock gladt. Taktartsbeteckning 
saknas, bör vara C . 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i sfr. 1, 2, 19. 
Upprepning av andra raden endast i sfr. 1. Streckad rad 
mellan sfr. 11 och 12 samt mellan sfr. 15 och 16. 

R 
SVA 513:5 nr 163. Öckerön, Bohuslän. Sannolikt upptecknad av friherre Joseph Hermelin under 1800-talets senare 
del. 

1 /:Ack säg mig lilla Thora vill du gifta dig i år?:/ 
Nu är de åtta åren framgångna så swår 
— Uti rosor. 

2 Ja, nog så vill jag gifta mig men inte med dej 
Jag har en vän på böljorna, jag honom swiker ej 

3 Har du en vän på böljorna, tänk aldrig mer på den, 
Ty han är redan döder, och kommer ej igen, 

4 Ja, är han redan döder som du försäkrar mig, 
Så vill jag derpå svärja, jag gifter aldrig mig 

5 Den Riddarn redde bröllop till för dagarne två, 
Men bruden ville inte till brudepallen gå. 

6 Ja brölloppet det varade i dagarne tre 
Men bruden ville intet på brudgumen se — 

7 Ja brölloppet förlängdes till dagarne fem 
Men ändå var ej bruden vigd vid brudgumen än 

8 Då presten fråga' bruden, hon svara dessa ord 
Förr skall jag låta gräfva mig 3 alnar under jord — 

9 Skön jungfrun hon vinkade de kammarjungfru 2 
Ack om jag ändå finge upp i jungfruburen gå 

10 Ja nog så kan jungfrun få i jungfruburen gå 
Och der få skåda hafvet, samt flaggan gul och blå, 

11 Skön jungfrun skådar skeppet uppå böljan blå och 
hvit 

Jag tror det är min käraste idag som kommer hit.  

12 Ack, om jag ändå hade mig en fulltrogen vän 
Som red dit ned till stranden och kom snart sen igen, 

13 Och upp till sköna jungfrun kom dess broder så fin —
Jag rida skall till stranden för kära syster min, 

14 Ack kära du min broder, spar ej gångaren din 
Sju andra vill jag gifva dig om du ser vännen min. 

15 Ja skeppet kasta ankare och folket ror i land 
Och svåger emot svåger de helsa på hvarann, 

16 Ack kära du min svåger hur står det till med dig 
Hur står det till med vännen min, har hon förgätit 

mig? 

17 Ja brölloppet är färdigt men bruden icke än 
Hon väntar på sin käraste, som hon nu får igen 

18 /:Skön jungfrun och dess käraste de funno så hva- 
rann./ 

Och höge, stolte riddaren förblef som ogift man -
- Uti rosor. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. Repristecken efter första 
raden i sfr. 1, 2, 5-12, 14-18. 

1:2 framgångna ändrat från framgågna 

	

4:1 	kommatecknet efter Ja placerat efter är 
6:2 brudgumen ms brudgmen 

	

12:1 	ändå ms ädå 

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). 

• • 

Jungfrun och herr Loger 
	

de möttes 	på en 
	

bro. 
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40 	—ra"— 

	

nvar = andra 	sin 	öra 

 

   

De lofva de och sin tro 

Men de 
	

roade 
	sig en 
	stund. 

1 Jungfrun och herr Lager de möttes på en bro, 
De lofvade hvarandra sin ära och sin tro, 
— Me'n de roade sig en stund. 

2 »Hör du, min sköna, hvad jag säger dig, 
1 huru många år vill du vänta uppå mig?» 

3 »1 ana runda år vill jag för dig gå, 
Och kommer du ej tillbaka, så gifter jag mig då.» 

4 Hennes älste bröder de lade upp ett råd: 
»Huru ska' vi få vår kära syster gift i år?» 

5 »Hon skall stå brud med den rike Adil Thor, 
Han har mera guld än unge Lagerman har jord,» 

6 »Han har mera guld uppå sin höge hatt, 
Än Lagerman har ett år uti skatt,» 

7 »Han har mera guld uppå sina fingrar små, 
Än Lagerman har uppå sin hele gård,» 

8 Bröllopet firades i dagarna tre, 
Inte ville bruden åt brudahuset se, 

9 Den fjerde dagen åt qvällen led, 
Så skulle bruden åt sängen sig te, 

10 Men bruden hon gångar sig på ängen så grön, 
Så blickar hon långt efter sin käraste på sjön, 

11 Der fick hon se de flaggor både hvita och blå, 
Som sjelf hon virkat hafver med sina fingrar små, 

12 Så fick hon se de flaggor båd' röda och hvit: 
»Jag tror, att unge Lagerman han kommer väl hit, 

13 Ack, om jag mig hade en fulltrogen vän, 
Som reste till sjöstranden och komme snart igen,»  

14 Hennes yngste broder var en fulltrogen vän, 
Han reste till sjöstranden och kom så snart igen, 

15 »Goddag, käre svåger, hur står det nu till, 
Hur står det till hemma med lilla vännen min?» 

16 »Hon skall stå brud med den rike arrendator 
Han har mera guld än unge Lagerman har jord,» 

1 7 Lagerman han svor uppå sin styresman, 
För att han hade fört dem i sådant sorgeland, 

18 Lagerman han svor uppå böljan den blå, 
För den ej längesedan hade tagit lifvet ut' å'n, 

19 Bruden hon gångar sig neder till strand, 
Hon följer med sin käraste till främmande land. 

20 »Helsa nu hemma till alla brudemän, 
De taga sig en sup, se'n far' de hem igen,» 
— Me'n de roade sig en stund. 

Titcl: Jungfrun och herr Lager. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 20, markerat i övriga 
strofer med Men (str. 2 Me'n) o. s. v. 
Omkvädet: Me'n str. 3-20 Men; roade str. 20 rogade 
11:1 	och först skrivet med förkortningstecken över o, 

sedan förtydligat 
16:1 	till arrendator står i fotnot Adil Thor? 
17:1 	han tillskrivet över raden 
17:2 	hade står över struket dem 
18:1 	han tillskrivet över raden 

T 
Valla sn, Bohuslän. Ta: Tjörns Hembygdsförening, Olaus Olssons vissaml. nr  251. Upptecknad av Olaus Olsson kring 
sekelskiftet 1900. Th: Tjörns Hembygdsförening, Olaus Olssons vissaml., Folkmelodier upptecknade av Gust. 
Grafström [m. fl.], s. 10. Upptecknad av Gustaf Grafström ca 1925. Tc: DAG VFF 1319 nr 251. Textutskrift gjord av 
Olaus Olsson 1925. 
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•  • 
Yar 

tolv 	hela 	år. 

	1 •	 

8 

non tjente där så 	länge 	uti 

Lentg 	9  e:N 

4a 4b 

2 
1i• 

Ldngsomt. 

Och 	lilla 

• • 

gård Karin tjänte På 	konungens 

SMB 72 

Ta 
1 Lilla Karin tjente på konungens gård 

lilla Karin tjente på konungens gård 
hon tjente der så länge uti tolfena år 
— uti rosen 
hon tjente der så länge uti tolfena år 

— uti rosen. 

2 Hon tjente der så länge för liten ringa lön 
hertig Rosendal han föll uti hennes tankar skön. 

3 Och Rosendal han reste till främmande land 
han vill sin lilla Karin vara trogen om han kan. 

4 När Rosendal var bortrest kom dit en annan vän 
som vill gifta sig med Karin men hon svarte nej. 

5 De lagade till bröloppet i dagarna tre 
men bruden ville ej uppå brudgummen se 

6 De lagade till bröloppet i dagarna fem 
men bruden ville ej gå med brudgummen i säng 

7 De lagade till bröloppet i dagarna tolf 
de tänkte taga bruden i sängen med våld. 

8 Och lilla Karin bad att [i] höganloft få gå 
då såg hon skepp på hafvet och komma deråt 

9 Och seglen de voro båd hvita och blå 
kanhända det är Rosendal som är deruppå 

10 Och seglen de voro både röda och hvit 
kanhända det är Rosendal som ämnar sig hit. 

11 Ack om jag hade mig en fulltrogen vän 
som kunde ri till stranden och komma snart igen. 

12 Och hennes yngste broder stod och hörde deruppå 
jo jag skall ri till stranden och komma snart därifrå 

13 Och svåger emot svåger de stod och taltes vid 
strax kom lilla Karin och stälde sig brevid 

14 Min fader han vill tvinga mig en grefveson till man 
men jag har stått emot det så godt jag nånsin kan 

15 Å vill din fader tvinga dig en grefveson till man 
så skall du ej få vara på detta sköna land. 

16 Och hälsen mig hem till mina brudpigor två 
de må gerna kläda brud men mig får de ej klä ändå 

17 Ja hälsen mig hem till min förra fästeman 
han äter och han dricker och tar brud hvar han kan 

18 Och lilla Karin somnade uti Rosendals famn 
och lilla Karin somnade uti Rosendals famn 
hon vaknade ej upp förn de kom till Engeland 
— uti rosen 
hon vaknade ej upp förn de korn till Engeland 
— uti rosen. 

Anmärkning 

Upprepning av rad 1 och rad 2 med omkvädet i str. 1 och 
18. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 18. 
3:2 	vill tillskrivet över raden 
4:1 	bortrest ändrat från borta 
4:2 	gifta skrivet i raderat utrymme 

Tb 

rosen 

Anmärkning 

T. 4a: e' möjligen tillskrivet i efterhand. Takten omfattar 
tre åttondelar. 

T. 4b: N. 1 möjligen tillskriven i efterhand. Takten omfat-
tar tre åttondelar. 

88 



SMB 72 

TEXT 

Avvikelser från 'ta i Tb 

Texten omfattar endast str. 1. 
1:1 	Lilla: Och lilla 
1:2 	tolfena: tolv hela 

Anmärkning 

Titel: Liten Karin. 
1:2 	länge ms snarast längen 

Tc 
Avvikelser från Ta i Tc 

	

1:2 	tolfena: tolf hela 

	

9:1 	båd: både 

	

11:2 	ri: rida 

	

14:2 	godt: långt 

	

17:2 	och: å; dricker: drecker; och tar: tager 

	

18:2 	vaknade: vacknade 

Anmärkning 

Titel: Lilla Karin. — Upprepning av rad 1 och rad 2 med 
omkvädet i str. 1 och 18, i övriga strofer repristecken efter 
varje rad (utom 11:1). Omkvädet utskrivet i str. 1 och 18. 
12:2 	derifrå ms ev. derefrå 
16:2 ändå ms andå 

U 
Familjetradition från Södermanland. Ua: ULMA 329:6, s. 5-6. Halla sn. Upptecknad 1916 av Louise Mossberg som 
lärt visan av sin mor. Ub: ULMA 4870, s. 21-27. Efter Louise Mossbergs syster 83-åriga statarhustrun Johanna 
Andersson, Baldersta, Halla (f. i Husby-Oppunda sn, sedan 11 års ålder bosatt i Halla). Upptecknad av W. Palmblad 
1932. 

Ua 
1 Söder under lind och söder under ö, 

— under liden — 
där suto två svenner och täfla om en mö 
— så sent om en afton i tiden. 

2 Den första gulltärning öfver taffelbordet rann, 
kung Vallemo han tappade och Laveriken vann. 

3 Den andra gulltärning öfver taffelbordet rann, 
kung Vallemo han tappade och Laveriken vann. 

4 Den tredje gulltärning över taffelbordet rann, 
kung Vallemo han tappade och Laveriken vann. 

5 Och nu så ha ni spelat gulltärning om mig, 
men huru länge viljen I vänta på mig? 

6 På dig så vill vi vänta uti åtta år 
och väntar du det nionde så vänta vi också. 

7 Hennes små systrar de stod och lade råd, 
— under liden — 
huru skall vi få vår kär syster gift i år? 
— så sent om en afton i tiden. 

Titel: Kung Vallemo och Laveriken. 

Anmärkning 

Upptecknarens kommentar vid texten: Sista omkvädet i 
stroferna lydde stundom så: »Så väl torde hon honom 
bida.» Slutet av visan har fallit mig ur minnet. 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 7. 
1:2 svenner ms snenner 
5 : 1 	gulltärning ms gulltärnig 

Ub 
3  

0. 	 

So --der 	under 	lind och söder 	un-der ö, 
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1 Söder under lind och söder under ö. 
- Under liden. - 
Där suto två svenner, de tävla om en mö. 
- Så sent om en afton i tiden. 

2 Den första gulltärningen, som över bordet rann. 
Kung Valdemar han tappade och Lövrik vann. 

3 A andra gulltärningen, som över bordet rann. 
Lövrik tappade å Valdemar vann. 

4 Å tredje gulltärningen, som över bordet rann. 
Lövrik tappade å Valdemar vann. 

5 »Å nu har ni spelat gulltärning om mig. 
Säg, huru länge viljen I vänta på mig?» 

6 »För dig vill jag vänta årena sju, 
Men då skall du bliva min trofasta brud.» 

7 De firade hennes bröllop i dagarna tre. 
Men inte ville bruden på brudgummen se. 

8 På tredje dagens afton kom där ett skepp i land. 
jumfrun hon blickar så längtansfullt åt strand. 

9 Ja, ack om jag ägde en fulltrogen vän, 
som kunde gå till stranden å komma snart igen. 

10 Å jumfruns yngsta broder var hennes bästa vän. 
Han skyndar nu till stranden, men kommer snart 

igen.  

11 Å jumfrun hon går sig till sjöstranden ner. 
Då fick hon se sin riddare å broder talas ved. 

12 --- 
»De har villat tvinga mig en annan ta till man.» 

13 »Om de velat tvinga dig en annan ta till man. 
Så skall du ej med livet få slippa ur min famn.» 

14 Å jumfrun hon somnade i riddarens famn. 
- Under liden. - 
Hon vaknade ej opp, förrän de kom till Engeland. 
- Så sent om en afton i tiden. 

Titel: Söder under lind. 

Melodianmärkning 

Upptecknarens kommentar: 02  och 5L' takterna kunde 
möjligtvis uppfattas så: 

under 	Ii — den, där 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. Varje versrad skriven 
som två kortrader. 
12:1 	efter streckningen står (»hälsningsord») 

ULMA 3264:11, s. 8-12. Efter Tilda Larsson, Värings sn, Västergötland (f. 1856 i Väring); hon hade lärt visan av sin 
far. Upptecknad av C. M. Bergstrand 1931. 

1 Rosendal och flickan, de taltes på en bro 
och lovade varandra sin ära oss sin tro 
- uti rosen. 

2 I åtta runda år ska' du mö gå för mig, 
och kommer jag ej åter, då gifter du dig. 

3 »Men efter som du inte tog Rosendal i fjol 
så får du taga den lilla unga Thor. 

4 För Thor, han haver mycke mera gull på sin hatt 
än Rosendal han haver hela året i skatt.» 
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5 »Långt hellre än jag tager eder lilla unga Thor 
ja hellre skall jag grava mej sju alnar under jord.» 

U4a sälides, det bröllop uti dagarna tre, 
men bruden ville inte åt brudesängen se. 

7 Då ställdes det bröllop uti dagarna fem, 
men bruden ville inte åt brudesängen än. 

8 Då ställdes det bröllop uti dagarna sju 
och fröknar och mamseller, de klädde brudehus 

9 Då ställdes det bröllop uti dagarna ni 
och bruden ville aldrig åt brudesängen sig 

10 Då ställdes det bröllop uti dagarna tolv 
då tänkte de ta bruden åt brudesäng med våld. 

11 Då tittar hon ut över saltande flod, 
där fick hon se skeppsmaster så täta som en skog. 

12 »Jag skådar de seglen båd gula och blå, 
jag tror jag har dem virkat med mina fingrar små.» 

13 Men hennes yngsta broder satte sej på häst, 
han rider ned till stranden för att taga emot en gäst. 

14 »Se god dag, se god dag, du kär' svåger min, 
i dag så sitter syster på brudastol så fin.» 

15 »I åtta långa år låg jag sjuk på en ö 
förbannad var' den stunden jag inte kunde dö!»  

SMB 72 

16 Och Rosendal han bannar sin skeppstyresman 
som inte styrde skeppet allt till ett annat land 

17 Och Rosendal han bannar de böljorna blå, 
som inte slog det skeppet i många stycken små. 

18 Men bruden, hon upp ifrån bordet då sprang 
och stanna' inte förrän i Rosendals famn. 

19 »Hälsa hem till fader, och hälsa hem till mor, 
och hälsa hem till syster, och hälsa hem till bror 

20 Hälsa sedan hem till min förra fästeman 
bed honom inte sörja utan taga sig en an'.» 

21 Och skeppet lyfter ankar, och båten skövs från land, 
och jungfrun hon somnar uti Rosendals famn, 
— uti rosen. 

Titel: Rosendal. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 21. 
1:2 
	

oss sic 
9:2 
	

sig sic 

Familjetradition från södra Lappland. Xa: SVA BA 52. Efter f. d. folkskollärarinnan Anna Lundberg-Grady, Katrine-
holm (f. 1891 i Vilhelmina sn, d. 1983); hon hade lärt visan efter farmodern Klara Lovisa Andersdotter Lundberg (f. 
1838 i Lycksele, d. 1922). Inspelad av Jan Ling 1961. Xb: SR 63/M/6051:1:3. Efter Anna Lundberg-Grady. Inspelad 
av Matts Arnberg och Märta Ramsten 1963. Xc: SR 62/M/6302:5:4. Efter Allida Grönlund, Baksjöbäcken, Vilhelmina 
(f. 1895 i Latikberg, Vilhelmina, d. 1972, Anna Lundberg-Gradys syster); hon hade lärt visan efter farmodern. 
Inspelad av Matts Arnberg och Märta Ramsten 1962. Återgiven på grammonfonskiva (Visor från södra Lappland, 
SRLP 1416). Xd: DAUM band 2202-2203. Efter Allida Grönlund. Inspelad av Patrik Grönlund 1965-1970. 

Xa 
M.M. J _-_- ca 132 
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12 

 

de la - de om 

 

-•-• 

råd, 

nur 	de 	skul-le 	gif- ta bort sin 
	

frön-ka 
	

år. 

1 Vänner å fränder de lade om råd, 
hur de skulle gifta bort sin fränka i år, 
— uti rosen — 
de lade om råd, 
hur de skulle gifta bort sin fränka i år. 

2 Dig vilja vi giva en konungason till man, 
å han har mera guld än rika Roland haver land. 

3 Söndag å måndag bådet utgick, 
tisdag å onsdag beskådas va hon fick. 

4 Torsdag å fredag blandades vin, 
lördag å söndag dracks hedersdagen in. 

5 De drucko i dagar, de drucko i tre, 
men aldri ville bruden åt sängena se. 

6 Men när de hade druckit i dagarna tre, 
då först ville bruden åt sängena se. 

7 Då kom där in en liten sjödräng, 
å han var allt klädd uti blå kjortelen. 

8 Han ställde sej vi bordet, han talade så: 
Ja ser endast masterna som där gå. 

9 Ja ser endast master båd bruna å blå 
å själva rika Rolan han ståndar därpå. 

10 Då ville bruden sej till högan loftet gå, 
så gick hon den vägen åt sjöastranden låg. 

1 1 Hon sprang uppå stenar, hon sprang uppå tå, 
hon aktar sej väl för de böljorna de blå. 

12 Å unga bruden togo de i skeppet in, 
där bjödo de henne både mjöd å vin. 

13 Å Gud nådade mej för barnena de små, 
ja stängde igen dörren å gick därifrå. 

14 De ser ja på dina vita fingrar små, 
Att vigningsring ej suttit på dem förrän igår. 

15 De ser ja på dina gyllengula hår, 
att brudekrans ej suttit på dem förrän igår.  

16 De ser jag på dina snövita bröst, 
att de ej ha varit någon småbarnatröst. 

1 7 Å unga bruden satte sej vi rika Rolans sida, 
hon kände sej varken sorgsen eller kvida. 

18 Å unga bruden lade sej på rika Rolans arm, 
hon vaknar ej förrän i sjukonungaland, 
— uti rosen — 
på rika Rolans arm, 
hon vaknar ej förrän i sjukonungaland. 

Melodianmärkning 

Sjungs delvis med osäker intonation, där avsedda in-
tervall ofta är svåra att fastställa. Detaljerad transkription 
av str. 2 if återges därför ej. Mel. framförs med glidtoner, 
för- och efterslag, vilka varierar på motsvarande ställen i 
de olika stroferna. Melodiegna toner är ibland svåra att 
skilja från individuellt bruk av glidtoner o. dyl. Intona-
tionen är speciellt osäker i t. 14, som ofta inleds med 
glidtoner och/eller förslag på f' och/eller 	högsta ton 
varierar mellan g' och a'. 

Textanmärkning 

Omkväde samt upprepning av första radens senare del och 
av hela andraraden i alla strofer. 

	

3:2 	tisdag å vid reprisen sjungs först söndag å l'ilket 
korrigeras; onsdag första gången sjungs onsdas 
vilket korrigeras vid reprisen 

	

9:1 	bruna å först sjungs gula å vilket korrigeras (anm. 
gäller ej reprisen) 

	

11:2 	aktar vid reprisen påbörjas först ett annat ord med 
sä vilket korrigeras 

	

12:2 	å i reprisen och 

	

13:1 	nådade ev. sjungs nådane 

	

14:1 	raden påbörjas först Ja ser men korrigeras; upp- 
repningen lyder på dina fingrar små 

	

17:1 	vi i reprisen vid 
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Xb 
MELODI 

Avvikelser från Xa i Xb 

Str. 3 tas i repris. 

Anmärkning 

Jfr anmärkningen till Xa. Sångerskan sjunker också suc-
cessivt flera tonsteg från första till sista strof vilket för-
svårar en transkription av samtliga strofer. 

TEXT 

Avvikelser från Xa i Xb 

	

3:2 	va: vad endast i reprisen 

	

5:2 	aldri: aldrig dock ej i reprisen 

	

7:2 	var: va 

	

9:2 	Rolan: Roland endast i reprisen 

	

10:1 	till: åt dock ej i reprisen; loftet: loft endast i repri- 
sen 

	

10:2 	så: då; sjöastranden: sjöstranden dock ej i repri- 
sen 

12:2 	å: och 
13 : 1 Gud saknas 
14:1 	fingrar: finger 
15:2 	på: uppå dock ej i reprisen 
17:1 	vi: vid 

Anmärkning 

Omkväde samt upprepning av första radens senare del och 
av hela andraraden i alla strofer. 
Str. 3 påbörjas Månda å därefter sjungs den först med 

följande lydelse: 
Söndag å måndag bådet utgick, 
tisdag å onsdag beskådas va hon fick, 
— uti rosen — 
månda å tisda beskådas va hon fick. 
Därefter ber sångerskan att få ta om strofen. 

Str. 8 sjunger sångerskan först t. o. m. endast i 8:2, där 
hon avbryter sig; hon börjar om men avbryter sig 
igen efter första radens slut. Med stöd av nedskri- 
ven text sjunger hon sedan hela strofen. 

Xc 

hur de 	skul-le 	gif - ta bort sin 	frön-ko 	i 	är. 

Anmärkning 

Omfattar 18 strofer. Kommentaren nedan följer stroford-
ningen i Xa; jfr dock textanmärkningen till Xd. Tran- 

skriptionen delvis osäker, då melodiegna toner ibland är 
svåra att skilja från glidtoner o. dyl. (jfr Xa ovan). 
Upptakt i förekommande fall: g1  

93 



T. 1 i str. 10: 

T. 1, n. 3 i str. 2-9, 12-18: d i  
T. 1, n. 3 i str. 11: fl  

  

T. 2 i str. 5, 9, 11-13, 14: 
4)5 	 

   

Takten inleds i flera strofer med glidtoner. 

. 4 tas omväxlande b' och h') 

T. 15 i str. 8 och 12: 

1 1 
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T. 8, n. 2-3 i str. 13: d' c' 
Upptakt till t. 11 i str. 10: ess1; i övriga förekommande 

fall: c' . 
T. 11, n. 2 i str. 10 och 15: b 

T. 11 i str. 12: 

T. 12 i str. 17: 

     

T. 2 i str. 8: 

    

  

• • 

     

T. 2 i str. 17 och 18: 

T. 6, n. 4: Intoneras i några strofer närmast som h. 

T. 7 i str. 8 och 12: 

T. 7 i str. 17: 

T. 14, n. 1 i str. 2-18: a'. 
T. 14, n. 2: Intoneras i flera strofer närmast som h'. 
T. 15 i str. 2-4, 7, 9-11, 14, 15, 17, 18: 

TEXT 

Se under Xd nedan. 

Xd 
MELODI 

Avvikelser från Xc i Xd 

Inleds närmast i f-tonart, begynnelseton: c', men tonarten 
varierar i de olika stroferna. 

Anmärkning 

Smärre variationer utifrån Xc (ej redovisade ovan) kan 
säkerligen hänföras till osäkerhet vid återgivningen av 
traditionen (jfr också Xab) och syns ej ha någon motsva-
righet i korresponderande strofer i Xc. 

TEXT 

Avvikelser från Xa i Xcd 

Str. 13-18 sjungs i följande ordning: 17, 18, 13, 15, 14, 
16. 

1:1 	de saknas c 
2:1 	konungason: konungsson; till: ti d 
2:2 	å han har: som haver c, som har d; guld: gull; 

Roland: Rolan (i d endast i reprisen) 
3 : 1 
	

Söndag å måndag: Månda å tisda c, Måndag å 
tisdag d 

3: 2 
	

tisdag å onsdag: onsda å torsda c, onsdag å tors- 
dag d 

4:1 
	

Torsdag å fredag: Fredag å lördag c' 
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4:2 	lördag å söndag: sönda å månda c, söndag å 
måndag d 

	

5:1 	de drucko i tre: dagar å tre c (endast i reprisen och 
något tvekande; jfr 6:1) 

	

5:2 	aldri: aldrig 

	

7:2 	blå kjortelen: blåa kjortelen (i c endast i reprisen) 

	

8:1 	ställde: ställer d; vi: i d 

	

9:1 	båd: både 
9:2 Rolan: Roland d 

	

10:1 	sej saknas d 

	

10:2 	så: men då (i reprisen i c: då) 

	

11:2 	sej: sig dock ej i reprisen; de blå: blå 

	

12:1 	mjöd å: öl och 

	

13:1 	Å saknas; mej: mig d; barnena de: de barnena 

	

14:1 	De: det c; ja: jag; fingrar: finger 

	

15:1 	De: Det c, Där d; ja: jag; gyllengula: gyllenbruna 

	

16:1 	De: Det 

	

17.•1 	Å: Och c; sej: sig; vi: vid 

	

17:2 	sorgsen: sorgen 

	

18:1 	Å: Och c; sej: sig 

	

18:2 	ej: ej upp d (endast i reprisen och tvekande) 

Anmärkning 

Omkväde samt upprepning av första radens senare del och 
av hela andraraden i alla strofer. 
Xc: 
13:2 igen sjungs först Hann vilket korrigeras 
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Y 
SLS 82, s. 354-355. Karis sn, Nyland. Upptecknad av J. E. Wefvar på 1880-talet. Tryckt som FSF V:1 nr 74 B. 

1 Det bodde två herrar allt uppå en ö, 
De spelade gulltärning allt om en fästemö; 
— Uti rosen. 

2 Den första gulltärning på taffelbordet rann, 
Skön rika Olo tappade och Bolderman han vann; 

3 Den andra gulltärning på taffelbordet rann, 
Bolderman han tappade och rika Olo vann; 

4 Men rika Olo sade till jungfrun så: 
Vill du nu vänta ja än i några år? 

5 När som fjorton år förlidna var, 
Då var skön rika Olo intet hemma ändå; 

6 De vänner och de fränder, de sammanlade råd, 
I år skall vi gifta vår dotter ändå; 

7 Måndagen och tisdagen då budena gick, 
Och onsdagen och thorsdagen de svarena fick; 

8 Fredagen och lördagen de blanda mjö och vin, 
Och söndagen de höllo den hedersdagen sin; 

9 De drucko i dagar, de drucko i två, 
Ännu så vill ej bruden åt sängen gå; 

10 De drucko i dagar, de drucko i tre, 
Ännu så vill ej bruden åt sängen se; 

11 De drucko i dagar, de drucko i fem, 
Och ännu vill ej bruden åt brudasängen än; 

12 De togo bruden och satte henne på en gyllene stol, 
Och småa unga svenner, de drogo af henne strumpor 

och skor;  

13 Och jungfrun hon ser åt fönstrena blå, 
Hvad är det för skepp, som på sundena gå? 

14 Mosegel utaf silke och vimplar utaf gull, 
Skön rika Olo gångar uti bruda sala in; 

15 Han var väl än klädder i gullkläderna än, 
Han helsade god dag på hela bröllopslag; 

16 Hvad sitten ni här uti glädjen idag, 
Skön rika Olo tager skön jungfrun i hand. 

17 Behagar ni spassera till psaltarestrand 

18 Hon hoppade på häl, hon hoppade på tå, 
Ja nu så är skön rika Olo hemma ändå; 

19 Och bruden hon somnar i skön rika Olos famn, 
Hon vaknar ej förrän de farit genom 7 konunga land; 

20 Helsa nu hem åt min kära unge man 
och be att han är så goder Och tager sig en ann; 
— Uti rosen. 

Titel: Skön rika Olo • 

Anmärkning 

Sir. 16 ej numrerad, str. 17-20 har därför nr 16-19. 
Omkvädet utskrivet i alla strofer utom i str. 19. 
16:2 Skön rika Olo även skrivet på samma rad som 

16:1 men där struket 
19:2 	de tillskrivet över raden 

SLS 508, s. 598-599. Efter värdinnan Anna LindM f. Karlsson, Fiskö, Brändö sn, Åland (f. 1879 i Enklinge, Kumlinge 
sn, Åland). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1928. 

Och 	ungersven och ,ungfrun, de möttes uppå bro, 

4 

44' 	 

och flicka 

5 

vill gifta dig allt uti 	detta 	år, 

i  
I 	 

-uti   rosen. 
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1 /:Och ungersven och jungfrun de möttes uppå bro:/ 
Och flicka vill du gifta dig allt uti detta år 
— Uti rosen. 

2 Nog väl så skall jag gifta mig men aldrig med dig 
Jag har en vän på böljorna som väntar uppå mig 

3 Och den du har på böljorna, lit' aldrig på den 
för när han kommer i städerna, så har han mången 

vän 

4 Så låt nu honom hava så många som han vill 
men likväl skall han bliva allra kärestan min. 

5 Och jungfrun skådar flaggorna båd gula och blå 
och där så fick [hon] se sin allra käresta uppå 

6 /:Och skeppet fäller ankar, sjömänner gå i land:/ 
och svågrar emot svågrar de hurra mot varann. 
— Uti rosen. 

Melodianmärkning 

T. 2: Paustecknet saknar punkt. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 6. 
Repristecken i alla strofer. 
Omkvädet: rosen i str. 2 troligen ändrat från roser 

EJ AVTRYCKTA 

AA: K13 Vs 126:3, s. 126. Ort och meddelare okända. 
Upptecknad på 1810- eller 1820-talet. 4 strofer. 

AB: Södermanland. Upptecknad av Richard Dybeck 
ca 1830-1840. ABa: Dybeck, Runa 1842, h. 1, s. 
37 (text), mel.-bil. nr  1 (mel.). Melodi samt 6 stro-
fer. ABb: Dybeck, Runa 1874, s. 33. Texten starkt 
bearbetad, sannolikt av Dybeck, som dock uppger 
visan vara upptecknad i Skedvi sn, Östergötland 
(jfr Jonsson I, s. 701-702). Mel. hämtad från ABa. 
12 strofer. 

AC: KB Vs 4, s. 257. Oby, Blädinge sn, Småland. Upp-
tecknad av G. 0. Hylt&I-Cavallius 1839. 7 strofer 
(början saknas). 

AD: KVHAA Wiede ks 117 [I]. Efter båtsmanshustrun 
Anna Ericsdotter (»Hustru Qvarsbom»), Ö. Hus-
by sn, Östergötland (f. 1774 i Ö. Husby, d. 1847; 
Ling, s. 43). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 
1840-talet. Melodi samt 16 strofer. Mel. i facsimil 
hos Ling (nr 109:1). Ytterligare två utskrifter 
finns: KVHAA Wiede hs 109 [I] och MM Wiede 
nr 117 [I] (av texten endast str. 1-4). 

AE: KVHAA Wiede ks 117 [Il]. Efter soldathustrun 
Anna Jonsdotter (»Hustru Jern»), Jämjö, Ö. Hus-
by sn, Östergötland (f. 1818; Ling, s. 45). Uppteck-
nad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Melodi med 
underlagd strof. Mel. i facsimil hos Ling (nr 
109:2). Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA 
Wiede hs 109 [II] och MM Wiede nr 117 [II]. 

AF: KVHAA Wiede ks 169 [Il]. Vikbolandet. Efter en 
kvinna med namnet Carin (jfr Jonsson I, s. 526 n. 
81). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. 
Melodi samt 27 strofer. Mel. i facsimil hos Ling 
(nr 157:2). Ytterligare tre utskrifter finns: 
KVHAA hs 157 [II], KVHAA Wiede Div.-saml., 

opag. (av texten endast str. 1) och MM Wiede nr 
169 [II]. 

AG: KVHAA Wiede ks 169 [I]. Motala sn, Östergöt-
land. Upptecknad av A. F. Son&n vid 1800-talets 
mitt. Mel.-utskrift (med underlagd första strof) 
gjord av Son&n, textutskrift gjord av Wiede. Me-
lodi samt 10 strofer (texten ofullständig, kan ev. 
höra till AF ovan). En mel.-avskrift, gjord av Wie-
de, i facsimil hos Ling (nr 157:1). 

AH: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 254 (text), 271 
(mel.). Närke. Upptecknad av Carl Ulric Hollberg, 
troligen ca 1850. Melodi samt 2 strofer. 

.1I.• 	Ahlström, 300 nordiska folkvisor, 1855, nr 40. 
Västmanland. Upptecknad av J. N. Ahlström. Me-
lodi med underlagd strof. 

AJ: 	[Öberg], Wald samling ... swenska sångstycken, 
1856, s. 200. 3 strofer, ev. hämtade från AA ovan. 

AK: [Öberg], Äldre och nyare svenska folkvisor, h. 2, 
1856, nr 53. Västergötland. Upptecknaren okänd. 
Melodi samt 2 strofer. 

AL: UUB R 623:2 nr 77. Efter sjökaptenshustrun Ma-
ria Dorothea Nyberg f. Åckander, Kisslings, Fole 
sn, Gotland (f. 1809 i Öja sn, Gotland, d. 1896; 
Bjersby, s. 348) och en »Madam Norberg». Upp-
tecknad av P. A. Säve vid 1800-talets mitt. Ca 22 
strofer (oklar strofindelning). Tryckt som Säve nr 
77 

AM: SVA 513:3, h. II, s. 9-10. Småland. Upptecknad 
av Joseph Hermelin 1873.10 strofer. 

AN: SVA 513:3 nr 104. Okänd ort. Möjligen uppteck-
nad av Joseph Hermelin på 1870-talet. 18 strofer. 

Wigström, Folkdiktning [I], 1880, s. 29-30. As-
mundtorps sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wig- 
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ström 1879 (jfr Wigström, Vandringar i Skåne ock 
Bleking, s. 5). 21 strofer. 

SVA 335, s. 2-3. Inskriven i egen visbok av K. E. 
Ingelsson, Linneryds sn, Småland, vid 1880-talets 
början (senast 1883). 16 strofer. 

AQ: Möckleby hd, Öland. Upptecknad av sign. 
»Urda». AQa och .--1Qb: NM Folkminnessaml., 
Folkmusik, kapsel 2. Två utskrifter av samma 
hand, insända till Nord. museet av Emma Johans-
son, Nedre Ålebäck, Sandby sn, Möckleby hd i 
maj 1882 (AQa, 18 strofer) resp. juli 1882 (AQb, 
19 strofer). 

AR: Västergötland. Ev. samma tradition som AZ ne-
dan. ARa: ULMA 25:71, s. 13-18. Upptecknad 
1884 av studeranden Vilhelm Bergström f. i Brod-
detorps sn. 20 strofer. En renskrift finns i ULMA 
25:26, s. 39-43. Tryckt i Tellander, Allmogelif i 
Vestergötland, 1891, s. 99-101. ARb: August Bon-
desons Visbok, 1903, nr 37. Mel. upptecknad 
1884, sannolikt av Bondeson efter Vilhelm Berg-
ström, texten sannolikt upptecknad av Bergström. 
Melodi samt 21 strofer. 

AS: [Lundell & Zetterqvist], Folkminnen från Kläcke-
berga ock Dörby (SvLm IX:1, 1889-1936), nr 
1525. Upptecknad av Hilda Lundell och/eller hen-
nes syster Elise Zetterqvist, sannolikt på 1880-
talet, efter deras mor i Hårstorp, Kläckeberga sn, 
Småland. 20 strofer. 

AT: [Lundell & Zetterqvist], Folkminnen från Kläcke-
berga ock Dörby (SvLm IX:1, 1889-1936), nr 
1526. Upptecknad av Hilda Lundell och/eller hen-
nes syster Elise Zetterqvist, sannolikt på 1880-
talet, efter deras mor i Hårstorp, Kläckeberga sn, 
Småland. Melodi samt 9 strofer. 

AU: [RoAn], Visor och berättelser samlade af Jödde i 
Göljaryd 2, [1900], s. 40-41. Närmare uppgifter 
saknas. Melodi samt 11 strofer. 

AV: ULMA 351 D 11 b, s. 400-401 (text), August 
Bondesons Visbok, 1903, nr 380 (mel.). Efter sme-
den Fredrik Zetterlind, Göteborg (f. i Dalsland). 
Upptecknad av August Bondeson 1895. Melodi 
samt 19 strofer. Även texten tryckt som Bondeson 
nr 380. 

AX: ULMA 351 D 11 c, s. 665-666. Sannolikt upp-
tecknad i Västsverige vid 1800-talets slut. Insänd 
till August Bondeson. 11 strofer. 

AY: ULMA 351 D 11 f, s. 203. Efter v. häradshövding 
Algot Carlander, Göteborg. Upptecknad vid 1800-
talets slut, sannolikt av August Bondeson. Melodi 
med underlagd strof. 

AZ: Minnen från Västergötland, 1900, s. 178-179 
(mel.), 186 (text). Efter J. W. Bergström (»Jan i 
Seltorp»), Segerstads sn, Västergötland. Uppteck-
nad av Herman Palm vid 1800-talets slut. Melodi 
samt 16 strofer. Ev. samma tradition som AR 
ovan. 

BA: ULMA 111:226, s. 30-35 (text), ULMA 111:521 
a, s. 5 (mel.). Efter f. bondhustrun Lina Lustig, 
Sunnersbergs sn, Västergötland (f. 1829). Upp-
tecknad av Samuel Landtmanson 1900. Melodi 
samt 25 strofer. Tryckt i Landtmanson, Folkmu-
sik i Västergötland. Musikbilaga [1915], s. 26-27. 

BB: ULMA 351 D 11 g, s. 450 (text), 452 (mel.). Efter 
Selma Olsson, Alingsås, Västergötland. Uppteck-
nad av Gustaf Cronsell 1902. Melodi samt 5 stro-
fer. 

BC: ULMA 111:499, s. 25. Åse hd, Västergötland. Ef-
ter grosshandlaren Knut Knutsson, Stockholm 
(»känd under namnet Kamerun Knutsson»; f. i Ås 
sn, Åse hd). Upptecknad av dennes son Bertil 
Knutsson 1908.11 strofer. 

BD: DAG VFF 1007, s. 19-20. Efter Amalia Petters-
son, Hålkekärr, Naverstads sn, Bohuslän (f. 1850 i 
Naverstad). Upptecknad av Bertil Persson 1924. 
11 strofer. 

BE: LUF 488, s. 20-23. Efter Karin Bjelk, Attusa, S:t 
Olofs sn, Skåne. Upptecknad av Birger Andersson 
1927.9 strofer samt prosareferat. 

BF: LUF 2416, s. 5-6. Efter Johanna Svensson, Svens-
köps sn, Skåne (f. ca 1880-1890). Upptecknad av 
W. Richter 1929.10 strofer. 

BG: DAG IFGH 2359, s. 12. Efter Mathilda Vallgren, 
Nykyrka sn, Västergötland (f. 1854 i Sandhems sn, 
Västergötland). Upptecknad av C. M. Bergstrand 
1931.3 strofer. 

BH: SVA 275 A 103:35 (fotokopia). Insänd 1947 till 
Radiotjänst, Stockholm, av Greta Djerf, Gräs- 
torp, Tengene sn, Västergötland, 12 strofer. 

BI: 	SLS 47,41-42. Esse sn, Österbotten. Upptecknad 
av John Finnäs 1894.15 strofer. 

Följande varianter har den kortare berättelsen (se Förord 
samt Z ovan): 

BJ: Karvsor, Vörå sn, Österbotten. Upptecknad 1876 
av J. E. Wefvar (text) och 0. R. Sjöberg (mel.). 
B, a: IF Rancken 3,165 nr 68 (text), IF Rancken 6, 
191 nr 49 (mel.). Melodi samt 7 strofer. BJb: SLS 
125, s. 10. Melodi. 

BK: SLS 151, s. 66-67. Pellinge, Borgå lf, Nyland. 
Upptecknad av F. W. Englund 1878. 10 strofer. 

97 



SMB 72 

BL: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 192 (del av 
texten). Borgå och Pernå sn, Nyland. Upptecknad 
av okänd person på 1870- eller 1880-talet. 10 stro-
fer (varav str. 8-10 hänförs endast till Borgå). Jfr 
BQ nedan. 

BM: IF Rancken 5, 166 nr 58. Österbotten. Avskrift 
gjord av Gustaf Durchman, troligen på 1870- eller 
1880-talet. 9 strofer. 

BN: SLS 1, s. 88-89. Kvevlax sn eller Korsholms sn, 
Österbotten. Upptecknad av J. E. Wik 1882-1883. 
9 strofer. 

BO: IF Dep. Brages arkiv 11 nr 36. Esse sn, Österbot-
ten. Inskriven i egen visbok av Alfred Sund ca 
1885. 9 strofer. 

BP: SLS 10, s. 103-104. Efter Jakob Rudnäs (»Hårdas 
Jakob»), Kronoby sn, Österbotten. Upptecknad 
av Henrik Ståhl på 1880-talet. 6 strofer. 

BQ. IF 60: I nr 118. Pernå sn, Nyland. Upptecknad av 
Th. Wegelius på 1880-talet. Melodi med under-
lagd strof. Tryckt i Lagus, Nyländska folkvisor I, 
1887, nr 192 (tillsammans med texten BL ovan). 

BR: SLS 16, s. 197-199. Pargas sn, Åboland. Uppteck-
nad av Karl Ekman 1890. Melodi samt 9 strofer. 

BS: SLS 19, s. 531-532. Oravais sn, Österbotten. Upp-
tecknad av M. Thors 1890. 9 strofer. 

BT: 
	

SLS 52, s. 113 (text), 172 (mel.). Replots sn, Öster- 
botten. Upptecknad av 0. W. F. Sjöberg 1896. 
Melodi samt 3 strofer. 

BU. IF 116 nr 48. Inskriven i visbok av Johan Back-
lund, Jakobstad, Österbotten 1897. 5 strofer. 

Bli IF 94, s. 33. Dagsmark, Lappfjärds sn, Österbot-
ten. Avskrift ur visbok, sign. »Skarpskytten N°  77 
Rosenback vid 241° Kompaniet 1900». 5 strofer. 

BX: SLS 1196, s. 114. Vishäfte skrivet 1899-1907 av 
Johan Yrjens, Påskmark, Tjöck, Lappfjärds sn, 
Österbotten. 4 strofer. 

BY.. SLS 927 I, s. 5. Vishäfte skrivet av Edla Sundman, 
Andersby, Liljendals sn, Nyland (f. 1874). 7 stro-
fer. 

BZ: IF 28:11 nr 12. Efter Johan Bask, Finby sn, Åbo-
land. Upptecknad av Otto Andersson 1909. Melo-
di med underlagd strof. 

CA: IF 110, h. 2, s. 83. Nyland. Upptecknad av A. P. 
Svensson ca 1910. 6 strofer. 

CB: IF 29:1, s. 91-92. Lappträsks sn, Nyland. Inskri-
ven i egen visbok av Alfred Petas ca 1911. 6 stro-
fer. 

CC: SLS 951, s. 313-314. Vishäfte skrivet av Jenny 
Gerkman, Kyrkslätts sn, Nyland 1914-1916. 5 
strofer. 

CD: SLS 364, s. 217. Österbottens skärgård, troligen 
Replots sn. Upptecknad av Hugo R. A. Sjöberg på 
1910-talet (senast 1917). 3 strofer. 

CE: IF 168, s. 2. Österbotten. Troligen tidigt 1900-tal. 
Upptecknad »ur minnet av Werner Dahlqvist Pa-
lisade-Minn». 6 strofer. 

CF.• SR Ma 57/ 1 1142:43:4. Efter Mimmi Johansson f. 
Karlsson, isbo (f. 1878 i Vestergård, Brattnäs, Par-
gas sn, Åboland, bosatt i Åbo sedan 1905). Inspe-
lad av Matts Arnberg 1958. Melodi samt 4 strofer. 

CG: Efter Xenia Rönnblom, Piparby, Nagu sn, Åbo-
land (f. 1902 i Piparby); hon hade lärt visan av sin 
mor (f. 1861). CGa: SR Ma 57/ 1 1142:40:1. Inspe-
lad av Matts Arnberg 1958. Melodi samt 6 strofer. 
CGb: SVA 199:6 nr 196. Textnedskrift gjord av 
Xenia Rönnblom 1960. 6 strofer. CGc: SLS band 
1962:26 (nr 76). Inspelad av Greta Dahlström 
1960. Melodi samt 2 strofer. Transkription, gjord 
av Greta Dahlström, finns i SLS 742 B nr 73. 

CH: Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 
1904 på Nötö, d. 1980); hon hade lärt visan av sin 
mor Ida Sofia Jansson, Nötö. CHa: SR Ma 
58/11869:7:5. Inspelad av Matts Arnberg 1958. 
Melodi samt 5 strofer. CHb: SVA 53:1, s. 22. Text-
nedskrift gjord av Svea Jansson ca 1960. 5 strofer. 

C/: SVA BA 38. Efter Anna Lindström (»Sjömor»), 
Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 1875 på Nötö). Inspe-
lad av U. P. Olrog 1962. Melodi samt 3 strofer. 

CJ: SVA BA 31. Efter Erik Jansson, Korpo sn, Åbo-
land (f. 1912 på Aspö, Korpo). Inspelad av U. P. 
Olrog 1962. Melodi samt 4 strofer. 

CK: SR/M/6247:3:5. Efter Margit Blomster, Godby, 
Finströms sn, Åland. Inspelad av Matts Arnberg, 
U. P. Olrog och Märta Ramsten 1962. Melodi 
samt 4 strofer. 

CL: Efter Edit Johansson, Kimito sn, Åboland (f. 1900 
på Nötö, Nagu sn, Åboland, från 1937 bosatt i 
Kimito). CLa: SR 62/M/6247:6:5. Inspelad av 
Matts Arnberg, U. P. Olrog och Märta Ramsten 
1962. Melodi samt 3 strofer. CLb: SVA 199:1. 
Textnedskrift gjord av Edit Johansson 1963. 5 
strofer. 

CM: IF 179:2, bl. 4. Helsingfors, Nyland. Nedskriven 
av Karin Nyberg i brev till Alfhild Forslin 1967. 
10 strofer. 
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CN: SLS band 1968:80 (nr 16). Efter Olga Söderström, 
Helsinge sn, Nyland (f. 1898). Inspelad av Ann- 
Mari Häggman 1968. Melodi samt 4 strofer. 

CO: IF mgt 1968/20 nr 3. Efter Elsa Henriksson f. 
Sjöholm, Rosklax, Korpo sn, Åboland (f. 1895 på 
Lökholm, Nagu sn, Åboland). Inspelad av Alfhild 
Forslin och Thorkild Knudsen 1968. Melodi samt 
4 strofer. 

CP: IF mgt 1968/35 nr 35. Efter Ellida Palm f. Lind-
blad, Enklinge, Kumlinge sn, Åland (f. 1882). In-
spelad av Mats Backman 1968. Melodi samt 5 
strofer. 

CQ: SLS band 1968:77 (nr 10). Efter Alice Flinck (f. 
1885), Anna Bränn (f. 1894) och Sylvia Forsström 
(f. 1897), Haxböle, Helsinge sn, Nyland. Inspelad 
av Bo Lönnqvist och Ann-Mari Häggman 1968. 
Melodi samt 3 strofer. 

CR: SLS band 1969:92 (nr 11). Efter Selma Lillsjö, 
Lappfjärds sn, Österbotten (1'. 1899 i Korsbäck, 
Korsnäs sn, Österbotten). Inspelad av Ann-Mari 
Häggman 1969. Melodi samt 1 strof. 

CS: SLS band 1969:44 (nr 45). Efter Edit Södergrann, 
Bäckliden, Närpes sn, Österbotten (f. 1903 i Gott-
böle, Närpes). Inspelad av Ann Marie Ivars 1969. 
Melodi samt 2 strofer. 

CT: SLS band 1970:6 (nr 6). Efter Linda Mattsson, 
Hyppeis, Houtskärs sn, Åboland (f. 1890 i Saver- 

keit, Houtskär). Inspelad av Ann-Mari Häggman 
1970. Melodi samt 2 strofer. Även på IF mgt 
1970/6 nr 6. 

CU: SLS band 1970:17 (nr 17), 1970:18. Efter Anni 
Stenvall, Björkö, Houtskärs sn, Åboland (f. 1893 i 
Mossala, Houtskär). Inspelad av Ann-Kristin 
Schevelew 1970. Melodi samt 2 strofer. Även på 
IF mgt 1970/17 nr 17, 1970/18 nr 1. 

Cl? SLS band 1971:137 (nr 6). Efter Aina Aho f. Ny-
lund, Esse sn, Österbotten (f. 1906). Inspelad av 
Ann-Mari Häggman 1971. Melodi samt 4 strofer. 

CX: SLS band 1972:13. Efter Maria Söderberg, Kum-
linge sn, Åland (f. 1898). Inspelad av Ann-Mari 
Häggman 1972. Melodi samt 4 strofer. 

CY: Efter Zaida Österlund f. Mattsson, Mossala, Hout-
skärs sn, Åboland (f. 1901 på Bengtas, Mossala, 
Houtskär). CYa: SLS band 1970:19 (nr 29). Inspe-
lad av Ann-Mari Häggman 1970. Melodi samt 4 
strofer. CYb: SLS band 1974:86 (nr 2). Inspelad av 
Ann-Mari Häggman 1974. Melodi samt 4 strofer. 

CZ: SLS band 1976:156. Efter Helmi Maurell f. Ab ra-
hamsson, Östergrannas, Aspö, Korpo sn, Åboland 
(f. 1921). Inspelad av Gunilla Harling-Kranck 
1976. Melodi samt 5 strofer. 
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73 

HERR NILS OCH STOLTS INGA 
TSB D 49 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 87-89. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som SF 39 och i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 328-330. 

1 Herr Peder kom från tinget hem 
Stoltz Inga hans dotter gåer honom igen 
— her dantzer både Fruer och Möhr 

2 War wälkommen kier Fader min 
hwadh är tijdast från tinget hem. 

3 Däth [är] tijdast och däth är mäst 
Stoltz Inga min dotter är nu fäst 

4 Är däth sant däth Jagh är fäst 
Christ gefwe däth wore den Jagh vnner bäst 

5 Eij weth Jagh om du honom vnner bäst 
Herr Tijdeman heeter den tigh haar fäst. 

6 Herr Nilss så hafwer Jagh min tro gefwit 
Honom swijker Jagh aldrig så lenge Jagh lefwer. 

7 Gudh gifwe Jagh hade så godh en wänn 
Som huhre Herr Nilss dhe buden igen 

8 Herr Peder springer på Rinnaren rödh 
han rijder faster ähn Foglen flögh 

9 Herr Nilss du sitter och dricker wijn 
Mädan Tijdeman locker bort Fästemö din. 

10 Herr Nilss öfwer bordet skiöth 
Den brune Miöden på golfwet flöth  

11 Herr Nilss han kommer lell intet förr 
För ähn blåsen stode för brude dörr 

12 Herr Nilss han ihn j dantzen språng 
En Elskogswijsa han kom på gång. 

13 När dantzen gick i fulla duns 
så stiehla de Bruden af Brudehwss. 

14 När dantzen gick som alldramäst 
Löffta dhe Bruden på högen häst. 

15 Herr Nilss rijder i sin Moders gård 
Vthe hans Moder för honom ståer 

16 War wälkommen kier Sohnen min 
huru haar du vunnet Bruden din 

17 Jagh want henne hwarken medh skiöld eller spiuth. 
Medh en skiämptz wijsa togh Jagh henne vth 
— her dantzer både Fruer och Möhr 

Anmärkning 

Sir. 2-17 är numrerade 3-18. Omkvädet utskrivet i 1 och 
17. 
Omkvädet: både saknas i str. 17 
15:2 för ms for 
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STOLTS INGA OCH JUNKER WILLEMSON 
TSB D 53 

A 
KB Vs 2:1, s. 137-138 (text), löst blad efter 134 (mel.). Efter Greta Esbjörnsdotter, V. Eneby sn, Östergötland (f. 1741 
i Hycklinge sn, Östergötland, soldatänka omgift med dräng, d. 1814; Jonsson I, s. 327-329). Upptecknad av L. F. Rääf 
(text) och Erik Drake (mel.) 1812. Tryckt som SF 35. 

-64 

Stolt Signa lilla 

• 00.  

ståndar i 

4  	 

2 

L 

7 	 
höga lofts sval 

 

• • 

  

    

hon ser sig ut så 	vida 

6 

• e • 

hon lyder pd lek och fagra — sång 
bobb  

1 	 

junker wilhelmson faster sin 
	

köra 

Il 

N 	 

för alt det som är 

ir^1111111111 

	I 'el  
af Gudi försedt för — vändes det aldrig 

1 Stolts Inga lilla ståndar i höga lofts sval 
hon ser sig ut så vida 
hon lydes på lek och fåglasång 
Junker Willemson fäste sin kära 
— för alt det som är af Gudi försedt förvändes 

det aldrig 

2 Och hören i stolts Inga lilla 
hur länge vill I efter mig vänta 
alt medan jag drager åt främmande land 
och tjenar oss något till bästa. 

3 Och er vill jag bida i femton år 
och längre alt om det tränger 
jag skall mig med ingen annan trolofva 
alt om det komme konungen sjelfver. 

4 och er vill jag bida i femton år 
om i ville sätta det råde 
jag skall mig med ingen annan trolofva 
om konungen det sjelfver bebådar 

5 Och det var junker Willemson 
han lyfter alt under sin hatt 
han bjuder då stolts Inga lilla 
farväl och mång tusend god natt. 

6 Och det var sjelfver konungen 
går för stolts Inga lilla att stå 
och hörer du stolts Inga lilla 
hvad jag dig säga må. 

7 Och hörer du stolts Inga lilla 
du gläd dig nu medan du lefver 
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dig bjudes kungen från Engeland 
och honom så vill jag dig gifva 

8 Och hören I käre fader min 
om ni ledes vid mig att föda 
så för då mig alt söder om by 
bränn op mig i elden den röda 

9 Stolts Inga lilla tager ett bref i hand 
hon satte sig ned till att skrifva 
Christ gifve jag hade en så fulltrogen vän 
de buden till junker ville bära. 

10 Och fram kom där en liten små fogel 
han vilar sin fot uppå qvisten 
Din bud vill jag bära till junker Willemson 
och det vill jag göra så visst. 

11 Stolts Inga lillas bröder kom från Frankrike hem 
från frankrike månde de komma 
och det var hennes yngste bror 
så vreder han ute der ståndar 

12 Hvem månde vår Syster af hjertat ha kär 
med hon de bleka kinder månd bära 
mer än bara junker Willemson 
han är intet henne så nära. 

13 Hvem månde vår syster i hjertat ha kär 
med hon bär kinder så bleka 
mer än bara junker Willemson 
han är intet hennes gelike 

14 junker Willemson tog det bref uti hand 
och satte sig ned till att läsa 
och så går han sig för konungen in 
och orlof det månde han begära. 

15 Och orlof skall du gerna få 
och det så vill jag dig gifva 
men om du kommer tillbakars igen 
din tjenst dig öppen skall blifva 

16 Och han gaf honom femti hästar 
och alla voro de skodda med jern 
och femtie svenner deruppå 
och alla med fullgoda kläder. 

17 Junker Willemson rider från konungens gård ut 
alt med 50 svenner 
men när han kom till stolts Inga lillas gård 
så rider han en Herre allena. 

18 Och det var Junker Willemson 
han ville sjelf brudgumme vara 

men det var kungen från Engeland 
feck rycka up med sin brudmanna skara 

19 Det var Junker Willemson 
han ville sjelf brudgumme blifva 
och det var kungen från Engeland 
feck dädan med skammen bortrida. 
— för alt det som är af Gudi försedt förvändes 

det aldrig 

Melodianmärkning 

1.. 11: b-tecken utsatt före n. 3. 

Textanmärkning 

Str. 4 (med nr 31/2) i efterhand skriven vid sidan av str. 5 
(str. 5-19 sålunda numrerade 4-18). Omkvädet utskrivet 
endast i str. 1. 

	

2:2 	1 skrivet över struket du 

	

3:1 	femton dubbelskrivet, första gången överstruket 

	

3:3 	mig tillskrivet över raden; trolofva ändrat från 
trolofvas 

3:4 komme står över struket vore 
4: 2  före om står och överstruket 
4:4 bebådar sannolikt ändrat från bebåda 

	

5.3 
	

han ändrat från han så 
6:2 före går står han överstruket 

	

6:3, 	7:1 	hörer ändrat från hör 

	

7:2 	nu tillskrivet över raden 

	

9:1 
	

efter tager står sig överstruket 

	

9:4 
	

efter junker står Willemson överstruket 

	

10:3 
	

vill står över struket skall 

	

11:4 
	

der ståndar ändrat från månde stånda 
12:2 med ändrat från medan; månd ändrat från mån-

de 

	

13:1 	i står över struket af; ha ms hå 

	

14:1 	före junker står Och det var överstruket; bref uti 
ändrat från brefvet i 

	

14:4 	det står över struket så 

	

15:2 	så tillskrivet över raden; före gifva står sjelf över- 
struket 

	

15:4 	dig står över struket han eller hon 

	

16:2 	de tillskrivet över raden 

	

17:1 	ut något osäker läsning p. g. a. en bläckplump och 
därför att Arwidsson strukit ordet 

17:4 en ändrat från den 

	

18:3 	men står över struket och 
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75 

PILGRIMEN OCH JUNGFRUN 
TSB D 60 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [78]—[80]. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som SF 49 A och i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 323-325. 

1 Pelegrimmen rijder i bethe 
— Så hederligen effter Eder wara. —
Han effter sin kiäraste leter 
— Månger drifwer Elskogh i löndom 

2 Pelegrimmen rijder om qwelle 
han legger sin häst i hälle. 

3 Pelegrimmen rijder i Konungens gård 
Konungen vthe för honom ståhr 

4 Du statt här Konung swept i Skind 
Will du låhna hwss en fattigh Pelegrim 

5 Du gack digh nu i Stufwan ihn 
ospard skal wara miödh och wijn. 

6 Pehlegrimmen rijder åth Båhrgården fram 
han finner den stigen åth Jungfru buhren ran. 

7 Han klappar på dörren medh fingrar små 
Statt vp skiöen Jungfru tagh låsen ifrå. 

8 Jungfruen togh på sigh tofflorne små 
Så hasteligh togh hoon den låsen ifrå. 

9 Dhe soffwo tilhopa den långe Natt 
Dhe snacka så mycket dhe soffwo icke alt. 

10 Budh kom för konungen ihn 
Pelegrim soffwer hoos dotter din 

11 Kongen tahlar til Småswener twå 
J bedia Pelegrim ihn för Migh gåå 

12 Pelegrim ihn gienom dörren stegh 
Kongen honom medh wredh ögon ahnseer. 

13 Höer du Pelegrim fager och fijhn 
Hwij haar du soffwet hoos dotter min. 

14 Om Jagh haar soffwet hoos dotter din 
Så war hennes willje så godh som min. 

15 War hennes willje så godh som din 
— Så hederligen effter Eder wara. —
Så skal du äga kier dotteren. 
— Månger drifwer Elskogh i löndom 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och, något förkortade, i str. 
/4; i str. 14 är båda omkvädena tillagda i efterhand efter 
hela strofen med hänvisningstecken för rätt inplacering i 
strofen. Str. 11 står med kommentaren 11 uthlåten efter 
str. 14; str. 12 har till följd av utelämnandet nr 11, str. 13 
saknar nr, str. 14 och 15 har nr 13 resp. 14. 

	

6:1 	till rijder står hänvisningstecken till det i margen 
inom parentes skrivna alternativet gåhr 

	

7:1 	klappar ms ev. klapper 
9:1-2 soffwo ms ev. soffwe eller soffwa 

/ /: 	tahlar ms ev. tahler; till ms ti 

	

12:1 	dörren ms dorren 

B 
Västergötland. Upptecknad av A. A. Afzelius i dennes hemtrakter (Gudhems hd) sommaren 1811 (Jonsson I, s. 414, 
837). Tryckt som SF 49 B efter en avskrift i KB Vs 2:1, s. 259, gjord av L. F. Rääf. Ra: KVHAA Göt. Förb. vissaml., s. 
63-63 B. Egenhändig utskrift av Afzelius. »Uppläst på Stämma den 29 Jan. 1812.» Bb: KB Vs 126:3, s. 119-120. 
Egenhändig utskrift av Afzelius. 
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Ba 
1 Pelegrim gångar på konungens gård, 

— Så hederligen det månde vara —
Och ute för honom sjelf Konungen står, 
— Ty mången gång går älskog uti löndom. 

2 Herr Pelegrim han lyfte alt uppå sin hatt 
»Min Nådige Konung! mig läna hus i natt.» 

3 »På min gård det ståndar en stenstuga ny 
Och der pläga Pelegrimer hvila sig uti» 

4 Och Pelegrim ut genom fönstret såg 
Der såg han var Jungfruburen han låg 

5 Han knackar på dörren med fingrarna små 
»Stat upp sköna Jungfru drag låsen ifrå 

6 Med ingen så hafver jag stämma satt 
Och ingen så släpper jag in om natt — 

7 Och Pelegrim stack in sin snöhvita hand 
Och var virad med röda gullband, 

8 »Och nog ser jag på din röda gullsnod 
Att du är den ungersven jag svurit har min Tro;» 

9 Och Jungfrun stod upp och drog toflorna på, 
Så lätteligen drar hon den låsen ifrå 

10 Så lade de sig uti sängen ner, 
De talte så mycket, de sofvo intet mer; 

1 1 Och ej förr var dager och dager var ljus 
Så var sjelf Konungen i Jungfrunes hus 

12 »Min Nådige Konung J skonen mitt lif 
Jag kan det ej mista för det väna vif» 

13 »Femhundrade Riksdaler och dertill vin 
Det vill jag Dig gifva till Brollopskostnan din» 

14 Och Pelegrim han lyfte alt uppå sin hatt 
»Min Nådige Konung! i hafven stor tack» 

15 Och Pelegrim tog af sin lappige råek 
Derunder de röda gullsnören satt 

16 Och Pelegrim tog af sin slokige hatt, 
— Så hederligen det månde vara —
Derunder så rödan en gullkrona satt; 
— Ty mången gång går älskog uti löndom. 

Titel: Pelegrimen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i alla stro-
fer. Slutomkvädet utskrivet i str. 1 och 16, markerat i 
övriga strofer. 

	

4:1 	fönstret ms fönstet 
4:2 Jungfruburen ms Jugfruburen 

10:1 före ner står ned överstruket 
11:2 Konungen av Afzelius skrivet med annat bläck 

över struket Kongen 

	

12:2 	vif står efter ett blott påbörjat ord, troligen lif 
vilket strukits 

	

14:1 	lyfte ändrat från löfte 

Bb 
Avvikelser från Ba i Bb 

Slutomkvädet: uti: i 

	

1:1 	Pelegrim: Pilegrim han 

	

2:1 	Herr: Och; lyfte: löfte 

	

3:1 	På: Uppå 

	

3:2 	Pelegrimer: Pilgrimar 

	

4:2 	Der såg han: Så fick han se; det andra han saknas 

	

5:1 	knackar: klappar 

	

5:2 	drag: dra 

	

6:2 	in: in här 

	

7:1 	Och saknas 
7:2 Och: Och den 

	

9:1 	stod upp: steg opp; drog: tog 

	

9:2 	lätteligen drar: hasteligen tar 

	

10:1 	uti: i 

	

12:1 	skonen: skona 

	

13:1 	Femhundrade Riksdaler: Femtiotusend daler 

	

13:2 	Det: Och det; Dig saknas; Brollopskostnan: brol- 
lopskosten 

	

14:1 	Pelegrim: Pelgrim; lyfte alt uppå: löfte på 

	

75:7 	lappige: lappiga 

	

15:2 	gullsnören; gullsnörena 

	

16:1 	Och saknas; af: af sig; slokige: slokiga 

	

16:2 	så rödan en gullkrona: rödan gullkronan 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Str. 2 tillskriven efter str. 16, dess rätta 
placering angiven genom siffran 2 över strofen. Efter str. 
13 står: 3 och här. Omkvädena utskrivna endast i str. 1, 
markerade i str. 3 och 4. 

4: 2 var ms hvar 
5 : 2 sköna ms skona 

	

6: 2 
	

släpper ms slapper 

	

9:1 
	

av misstag har först 10:1 påbörjats Så lade de sig i 
Sängen men strukits 

	

9:2 	ifrå ms i fra 

	

10: 1 	ner ändrat från ned 

	

11:1 	det första dager troligen ändrat från dagen 

	

13: I 	före Femtiotusend står M överstruket; brollops- 
kosten ms snarast blrollopskosten 

	

/5:1 	lappiga ändrat, troligen från slarf 
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76 

HERR BAMSING 
TSB D 61 

A 
KB Vs 23 (Harald Oluffsons visbok), lösa blad. Troligen Uppland. Nedskriven 1573 av visbokens ägare, möjligen 
identisk med Harald Olofsson Stake (f. vid 1500-talets mitt, d. 1582; se Jonsson I, s. 133-161). Tryckt i 1500- och 
1600-talens visböcker III, s. 550-552. 

1 Samsingh han talar alt till sitt wiff, 
hwadh soffuen eller waken ij alt som korest min, 
— ij lyden och godh rådh till. 

2 Aldrigh iagh sömpnen sidan fick, 
an såsom Sampsing iffrå migh geck, 

3 Och the ridhe sigh wthi Sampsinghz gårdh, 
och wthe Sampsingz moder alt for them ståår, 

4 Och hören J Sampsingz Modher, 
och huar är Sampsingh then godlie, 

5 Och aldrigh iagh Sonen sedann sågh, 
en hann redh wthi lunden ij går, 

6 Och en tunna guld wille wij idher giffua, 
om J willen Sampsingh eij for oss dölia. 

7 Enn tunna guld är wel godh att agha, 
therfore will iag sonnen wågha 

8 Sampsingh hann sitter wthi sinn Bur 
snackar alt medh sin wnghe brudh, 

9 The rendhe på dören medh skölld och spiut, 
J slån dhen wp Sampsingh och komen har wth 

10 Min käre hoffmen J låten eij såå, 
iagh will för idher påå markenne ståå 

11 Och han kleder sigh J härneske blåå, 
hans festemöö honn gåår honom bådhe till och fråå. 

12 Sampsingh hann igenom dörene språngh, 
hann giorde ther rum som före war trångh 

13 Hann slogh i hixl fyra han slogh ij hial fem, 
han slogh ij hixl femtiijo konungens hoffmen. 

14 Och hann legger them wthi enn ringh, 
sielff ridher hann ther ytan om kringh 

15 Och han ridher sigh wthi konnungens gårdh, 
och wthe konungen for honom ståår 

16 Och hörer tw Sampsing hwad iagh seger tigh, 
och huar ähre mine hoffmen iagh sende till tigh 

17 Tine hoffmen the liggia påå min gårdh, 
vilt tu them något tu halt om them wårdh 

18 Jagh holler thett for ingen hoffman att wara, 
som iche tordz tala widh sin hiertans käre 
— ij lyden och godh rådh till. 

Anmärkning 

Ms saknar ströffnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 4, 7, 18, 
markerat i str. 2, 3, 5, 6, 8-11, 13-15, 17. — Nederst på 
få 1. 2 r (under str. 6) har avskrivits en del av str. 1 i 
följande lydelse: Samsingh hann talar alt sit wiff hwadh 
soffuen eller vakom ij 
Omkvädet: rådh str. 18 radh; till saknas str. 18 
11:2 bådhe ms badhe 
12:2 
	

trångh ms trangh 
16:1 
	

hörer ms horer 
17:2 wårdh ms wardh 

B 
KB Vs 21 (KB:s visbok i 8:o). s. 115-117. Uppskrift från ca 1590-1610, sannolikt från Svealand (Jonsson 1, s. 
207-208). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 229-231. 
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1 Samsingen tallar alltt thill sitt wiff, 
huartt wacker eller soffuer all käresten min: 
— J lyden wppå råden: 

2 Allrigh såg jag then sötan sömpn 
alltt sädan jag hörde then stora heste dönn, 

3 Konugen tallar thill homenen sin, 
J Rider Och grijper then vnge samsingen, 

4 Honvän the Rida på samsingenz gård, 
wthe samsingen[z moder] för them står 

5 J stånden här samsingenz moder frögde ful, 
wissen osz samsing wij [giffue] Jder gull: 

6 Samsingen sitter altt vthij sin bur 
han lecthe skactaffla med sin fru, 

7 Thee Rende på dören med sköld och spiut, 
höre J samsing J kornen her wtt; 

8 Min käre Hornen J töffuen då, 
så lenge Jag drager min skörta på, 

9 Min ärlige hornen j töffuen en stund, 
så lenge jag får klede mig annor lund, 

10 En samsingen tager sin bryniad Rödh, 
en Jungfrun fäster hon hona thill 

11 Och Samsingen wt giönom dören [språng] 
han giörde ther Rum som för war trång; 

12 Han slår ihiell 4 han slår [ihiell] 5 
han slår ihiell 50 konugenz men 

13 Och samsingen springer på gångaren grå, 
så rider han J konugens gård: 

14 Och höre tu samsing huad jag säger tig, 
huar äre mine hoffmen jag sende epter tig: 

15 Jder hoffmen ligie alle slagne vthij en ring, 
the ville nu gripe then wnge samsing: 

16 Jder hoffmen ligie slagne wppå vår gård, 
hundar och korpar the hålla om them wård; 

17 Och samsingen springer på gång[a]ren gråå, 
och så rider han på samsingensz gård 

18 J stånden här samsingens moder, frögde full, 
här haffuen J igen samsingen J sålden för gull 
— J lyden wppå råden: 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 5, 7, 8, 11, 18, markerat i str. 
2, 3, 9, 10, 13-17. Skrivningen av m och n är ofta oklar, 
enär skrivaren inte utför alla staplar; dessa fall anförs ej 
nedan. 
Omkvädet: wppå str. 5 på; råden str. 7 Raden 

2:2 hörde ms horde 
3:1 Konugen ms snarast Koungen 

	

5:2 	samsing ms snarast samising 

	

6:2 	skactaffla ms skacfftala 
7:2 komen ms ev. komme 

	

8:1 	töffuen ms toffuen; då ms da 

	

9:1 	töffuen ms toffuen 

	

10:2 	efter hon står sannolikt bryniad överstruket; hona 
första bokstaven ändrad från annan bokstav 

	

12:2 	ihiell ms snarast ichiell 

	

13:2 	g i konugens dubblerat vid avstavning 

	

17:1 	gång[a]ren ms gang[a]ren med textförlust i mar- 
gen 

	

18:1 	stånden ms standen 

c 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 111-115. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som SF 17 B och i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 342-344. 

1 Samssing han tiente j konungens gård 
han locker lijten kirstin den wähne Mård 
— J lyden vppå Råde. 

2 Konungen ropte öfwer all sin gård 
Ståhr vp mine Hoffmän och kläder Ehr i Ståhl. 

3 J kläden eder snart och icke falskt 
wetandes Herr Samssing är en wågehalss 

4 Dhe rijda sigh i gröna Engh 
Der --- glafwen om kring 

5 Hästarne rämbja och bryngierne braka 
Råde Gudh för Samssing om han är saker 

6 Samssing han tahlar til sit wähna wijff 
Soffwen eller waken [J] mit skiöen vnga lijff 

7 Jagh hafwer intet soffwet Jagh seijer thet förty 
Sedan Jagh hörde thet stora hästegny 

8 Soff fritt min kierast rädz eij förty 
Eij annadt, kongens Hoffmän rijda gienom by. 

9 Dhe rijda sigh för Borgar leedh 
Ståndar Samssings Moder och hwijlar der widh. 

10 Statt her Samssings Moder wähl swept i skind 
Är Samssing hemma kier Sohnen din. 
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11 Samssing drogh af gården i gåhr 
Wentes eij hem i dätta åhr 

12 Dhe draga af sigh en rödh Guldringh 
Är Samssing hemma så dölg honom eij. 

13 På aplegården en Steen Stufwa Ny 
Der inne sofwer Samssing medh sit wähna wjff. 

14 Dhe stöta på dörren medh hwasse spiuth. 
Ästu Samssing inne gack her vth. 

15 Jntet är Jagh Samssing Jagh är Samssingz giest 
J lofftet henger Sadel i Stallen ståhr min häst. 

16 Den ena hand klädde han skiortan på 
Den andra hand klädde han Skoerna ochså 

17 Tack haf och hans kierast war honom eij falsk 
Sielf knepte hon hielmen om hans halss. 

18 Samssing vth gienom dörren sågh 
han sågh icke dager för Brynjer blå. 

19 Samssing sigh gienom dörren språng 
han rödde den wägh som förr war trång. 

20 Han Högg ihiel fyra, han högg ihiel fem 
Han Högg ihiel alle kongens Hoffmän. 
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21 Och låtte dem föra i konungens gård 
Konungen Vthe för honom ståhr 

22 Statt her konung swept i skind 
Här äre dive Hoffmän du sände til min. 

23 Så drager han på sit Swerd 
Wore du eij konung du wore detta werd. 

24 Kongen recker då honom sin hand 
Wäll kommen Samssing min giäfwaste Swen. 
— J lyden vppå Råde. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 24. Före str. 11, överst på 
s. 113, har först ånyo skrivits str. 6, vilken därpå strukits (i 
den strukna strofen saknas han i rad 1 och i stället för 
skiöen står i rad 2 sköna). 
Omkvädet: lyden str. 24 lyde; Råde str. 24 Råda 
5:1 	Hästarne ms ev. Hästerne 
6:1 	tahlar ms ev. tahler 
7.•2 	stora ms ev. store 
9:1 	Borgar ms ev. Borger 
9:2 	Ståndar ms ev. Stånder 

11:2 Wentes ms ev. Wenter 
19:2 förr ms snarast föer 

D 
UUB V 1, fol. 84 v-85 v. Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck på 1690-talet. Egenhändig utskrift av denne 
(Jonsson I, s. 291-298). Tryckt som SF 17 A och i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 396-400. 

1 Herr Samsing han tienar i konungens gårdh, 
han låckar liten Kierstin så vänt et Måhl, 
— i lyden och på rådet, 

2 Hören liten Kirstin hvad iag sejer ehr, 
vilen i blifva min kära fästemö, 

3 så gierna iag dhet giore, 
om iag för min Fader tore, 

4 På mig achta Fader på mig achta Mohr, 
på mig ackta syster, så vehl som min bror, 

5 På mig så ackta min Fästeman, 
dhet mästa iag rädes, så rädes iag för han 

6 Samsing ledde ut gångaren grå, 
och så lyffter han lilla Kierstin der på, 

7 Herr Samsing han lyffte på sin hatt 
helsen i konungen mång 1 000 god Natt 

8 Samsing han rider til borgara ledh 
dher samsingens Moder före honom ger 

9 Om någon kommer och frågar effter mig, 
så sej at iag drog bort i går, 
och kommer icke igen, för än juhl ä druken i åhr,  

10 Bråt kom in för konungen så, 
skiön Kierstin är med våld bortförd. 

11 Konungen ropade öfver sin går, 
min kära Håfmen i kläden ehr i Ståhl 

12 Min kära håfmen i kläda er eij falt, 
i Sanning är Samsing 1 vågehals 

13 När som dhe kommo til borgareledh 
Samsingens Moder der före dhem ger 

14 Hörer du Samsingens Moder, 
var är nu Samsing kär Sånen din den gode 

15 Samsing drog sig bort i går, 
han kommer icke igen för än dag om et åhr. 

16 Så breda dhe up een kappa blå 
med 8000. Gyllen der åfvanpå, 

17 dhetta vill iag gifva dig, 
at du icke dölier Samsing för migh 

18 Samsing han ligger up under een öö, 
der leker han med sin kära fästemö 

19 så rida dhe ut til Samsingens gård 
dher samsingen ute före dhem står 

8 - 889100 SMB 3 
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20 Lille Kierstin titta sig genom vindut 
hon såg icke himmel för Skiöld och spiuth 

21 Min kära håfmän i biden een stund 
mädan iag kläder mig annorlund 

22 Lilla Kierstin hon var icke Samsingen Falsk, 
hon knepte Gulbrynian om Samsingens hals 

23 Samsing han utöfver dörarna sprang 
liten Kierstin fick honom glafvet i handh 

24 Samsing han sprang på jembnan mark 
här sku i finna een Stalbroder så stark. 

25 först hög han 4. och så hög han 5. 
och så hög han 30. af kungens håfmen. 

26 Samsing han sala sin gångare grå, 
så fort rider han til konungens gårdh. 

27 När som han kom til borgare ledh. 
dher Samsingens Moder före honom ger 

28 Woro du icke Moder som du är, 
alt skulle du fara samma fähr, 

29 Samsing Samsing du stilla dit svär 
för dhetta är intet din moder verdh, 

30 Samsing han rider i konungens går, 
dher konungen ute för honom står 

31 var nu vehlkommen Samsing til mig 
var är mina håfmän iag sende til dig, 

32 di ligga alla på min gårdh, 
somma ligga döda Som ma ha fåt sår, 

33 dhem lade iag alla i een ring, 
när vil du hempta din ållonsvijn 

34 Samsing drar på sit gyllene Svär, 
vore du eij kung, du fore samma ferdh. 

35 Herr Samsing herr Samsing du stilla dit svär, 
dy dhetta är eij konungen verdh. 

36 jag ger dig halfva mit rijke och halfa mit boo, 
och min kära doter til een måg så godh. 
— i lyden och på rådet, 

Titel: Herr Samsingz vijsa. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 3, 4, 9, 12, 25, 36, markerat i 
str. 2. 
Omkvädet: före i står i str. 3 een överstruket; i lyden str. 4 

een i liten 
1:2 Måhl ändrat från Möö 

	

5:2 	det andra iag dubbelskrivet 

	

6:2 	och tillskrivet över raden; lilla ms ev. lille 

	

7.•2 	mång och 1 000 ihopskrivna 

	

12:2 	vågehals ordets slut troligen ändrat 
13:2 före Samsingens står dher överstruket; der till-

skrivet över raden 
15:2 om ms ev. on 

	

17:2 	migh ms ev. mig, 

	

20:1 	vindut osäker läsning 

	

21:1 	i Min är M ändrat, ev. från K 
22:1 efter Falsk står både punkt och kommatecken 

	

24:2 	Stalbroder p. g. a. en bläckplump kan ordet även 
läsas Stalbror 

	

29:2 	för troligen tillskrivet i efterhand 

	

32:2 	sår ms sar 
34:2 fore ms snarast före 

E 
KB Vs 2:3, s. 177. Troligen en uppteckning från Östergötland, möjligen gjord av sekreteraren A. D. Enander, V. Eneby 
sn, på 1810-talet (Jonsson I, s. 358). 

1 Samsingen tjenar i Konungens gård 
Han sliter intet annat än silke och de ädeliga hår 
— I lydens uppå råde! 

2 Han sliter intet annat än silke och den ädeliga 
dräll, 

Han lockar kongens dotter och tog bort'a med 
gewålld. 

— I lydens uppå råde! 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i str. 2. 
Omkvädet: råde ev. ändrat från råda 
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F 
KB Vs 2:1, s. 529. Upptecknad på 1810-talet på okänd ort. Utskrift av A. A. Afzelius. 

1 Och Riddaren svängde sitt rostiga svärd 
— Vågeren spelar för sej — 
Och vore Du ej min Moder Detta vore Du värd. 
— I halland var hon boendes 

Anmärkning 

Strofen ej numrerad. Mellanomkvädet har först påbörjats 
Hvar och en spelar för vilket strukits; efter Vågeren står 
(hvar och en?). 

G 
KB Vs 4, s. 385-390 (text utom str. 5-7), KB Vs 3:3 nr 180 B (mel., renskrift, samt str. 5-7 av texten). Vislanda sn, 
Småland. Upptecknad av G. 0. Hyltkn-Cavallius i juni 1837. En renskrift av en del av texten, gjord av George 
Stephens, finns i KB Vs 3:3 nr 180 B. Två koncept till mel. finns också i KB Vs 4, s. 136 [I] och [II]. 

1 Samsingen sitter i höga hvalfs bur, 
der spelar han guldtärning allt med sin unga brud. 
— I lydens uppå råden. 

2 Brått kom det bud för konungen in: 
»Samsingen han sofver hos kär dotteren din.» 

3 Konungen ropar öfver hela sin gård: 
»Alla mina hof-män I kläden er i stål:» 

4 »Och alla mina hof-män i kläder er inte falskt, 
ty Samsingen är en vågehals.» 

5 Och hofmännen de rida till Samsings moders gård, 
och Samsingens moder utföre dem står. 

6 »Sju tunnor guld vi vilja eder ge, 
om ni ville säga oss hvarest Samsingen är.» 

7 »Sju tunnor guld de är' väl goda att ha; 
men Samsingens vrede är ej god att emotta.» 

8 Utanför dörren är utslagen en hud, 
der spelar han guld-tärning allt med sin unga brud. 

9 De stötte på dörren med värjor och spjut: 
»är Samsingen härinne bed honom komma ut!»  

10 Samsingen såg genom fönsteret blå, 
han kunde ej se himmelen för hästabringor grå. 

11 Och jungfrun hon var mot Herr Samsing ej falsk, 
hon knäppte sjelf brynjan om Samsingens hals. 

12 Han klappade sin käresta på hvitblommand kind, 
Gack och lägg dig och sof allrakärasten min. 

13 Och Samsingen han utom dörrena sprang, 
det hördes femton mil hur hans guldsporre klang. 

14 Han slog ihjäl fyra, han slog ihjäl fem, 
han slog ihjäl femtusen af Konungens hofmän. 

15 Samsingen rider till sin moders gård 
och ute för honom hans moder står. 

16 »Du var välkommen kära Samsing till mig, 
till dig har jag blandat det goda mjöd och vin.» 

17 Mig lyster icke mjöd, mig lyster icke vin, 
ty ni har velat förråda mitt unga lif. 

18 Och Samsingen drog på sin blodiga knif, 
»och vore ni ej min moder, detta gälde ert lif.» 
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19 Och Samsingen drog på sitt blodiga svärd, 
»och vore ni ej min moder, detta vore ni värd.» 

20 Samsingen rider sig till konungens gård 
och konungen sjelfver för honom ute står. 

21 »Du var nu välkommen kära Samsing till mig! 
men hvar är mina hofmän, jag skickade till dig?» 

22 »Alla edra hof-män de ligga på min gård, 
ni far nu sjelfver dit, och gif dem kyrko-gård!» 

23 »Antingen får jag nu din dotter mö, 
eller vill du för mina fötter ligga död?» 

24 »Dig vill jag gifva min dotter mö 
och hela land och rike allt efter min död.» 

25 Och Samsingen red hem, han lefver uti frid, 
och allt hvad han gjorde, det blef dervid. 
— I lydens uppå råden.  

T. 2, n. 2: Otydlig, troligen ändrad från e', vid noten står 
bokstaven f. 

T. 2, n. 4: Otydlig, vid noten står bokstaven d. 
T. 3, n. 2: Mycket otydlig, ev. avses annan not än c'. 
T. 4, n. 1: Mycket otydlig, vid noten står en svårläst 

bokstav, troligen a. 
T. 6, n. 1: Otydlig p. g. a. en bläckfläck, under noten står 

bokstaven e. 
T. 8, n. 2: e 1  
T. 9, n. 4: a 

Mel.-koncept 111: 

Saknar taktartsbeteckning och taktindelning. Mel., som 
delvis är ortografiskt felnoterad, återges nedan: 

-0- 	 • 0 11:; 
 

-0- 	ler V,: 
Samsingen sitter 

	
uti 
	

höga nvalfs bur 

Titel: Herr Samsing. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. 
T. 9, n. 4: Möjligen ändrad från a, vid noten står boksta-

ven g. 

Mel.-koncept [1.1: 

Saknar taktartsbeteckning och taktindelning, frassluten 
markerade med streck. Mel. genomgående utskriven med 
fjärdedelsnoter och utan paustecken utom i t. 1, n. 2-3, t. 
2, n. 3 och t. 9, n. 4 (åttondelsnoter) samt i t. 2, n. 2 och t. 
6, n. 1 (sextondelsnoter). Versrad 1 delvis utskriven utan 
anpassning till mel. 

Der spelar han guldtdrning allt med sin unga 	brud 

#.• 	-0- -0-- 

Ni lydens uppå råden .  

System 2, n. 8: b' ändrat från a' eller omvänt. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1-4, 1 1, IN, 

25. 
10:1 	före blå står ut överstruket 
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77 

KÄMPEN GRIMBORG 
TSB D 61 B 

A 
Aa: Skillingtryck 1738 (=ST 7:1; se Jonsson I, s. 666). Ab: Skillingtryck 1751 (=ST 7:2). Acd: Två skillingtryck utan 
tryckår från 1700-talets andra hälft (=ST 7:3-4). Ae—g: Skillingtryck 1792, 1792, 1800 (=ST 7:5-7). Ah—k: Fyra 
skillingtryck utan tryckår från 1 700-talets andra hälft (=ST 7:8-11). Al—q: Skillingtryck 1782, 1787, 1796, 1801, 1802, 
1805 (=ST 7:12-17). 	SLS 49, s. 240-251. Avskrift gjord av Selim Perkl&I 1895 efter okänd förlaga från Stora 
Rågö, Estland. 

Aa 
1 DÄr sittia twå Kiämpar nordast i f.jäll, 

De önska åt hwarannan en god qwäll, 
— Men hwem skal föra wåra R unnor så wähl med den 

ähran? 

2 Stalbroder talte til Stalbroder sin, 
Har du icke lust at gifta tig än? 

3 Fuller wet jag en wäner Mö och wif, 
Men friar du dit det kostar titt Lif, 

4 Ach! min Stalbroder du fölg nu mig dit, 
Jag wil dig gifwa min Gångare så hwit, 

5 När som de kommo til Mölnare Dam, 
Der rinner intet watn men Kiämpa-blod fram, 

6 När som de kommo til Jungfrunes grind, 
Der dantzar en Hiort der spelar en Hind, 

7 När som de kommo til Jungfrunes gåhl, 
Giärdsgårdar woro af idela ståhl, 

8 På war och en stör i giärdsgården war, 
Ett blodigt Manna Hufwud blef man hwar, 

9 Grimborg han klappar med fingre[n]a små, 
Ach! skiöna Jungfru tag låset [if]rån, 

10 Ingen hafwer jag med stämmo lagt, 
Och ingen släpper jag in om natt, 

11 Är du den samma den jag skal ha, 
Hwi för du icke gull på hästarna? 

12 Grimborg han satt sig på röda gull stoll', 
Står up skiön Jungfru dra af mina skor, 

13 Jag är en Konunge-Dotter så god, 
Och intet drar jag af dig tina skoor, 

14 Grimborg han wredgas wid desse här ord, 
Språng up uti Sängen med strumpor och skoor, 

15 Hastigt kom buden för Konungen in, 
Grimborg han sofwer hos Dotteren din, 

16 Konungen han ropte utöfwer sin gåhl, 
J mine Hofmän kläder eder i ståhl, 

17 Kiäre mine Hofmän kläder eder ei falskt, 
Jag känner wäl Grimborg den wågehals, 

18 De sparka på dören med spårspäntan fot, 
Är Grimborg inne han kommer oss emot, 

19 Kära Hofmän j wänten liten stund, 
At jag dock får kläda mig annorlund, 

20 Grimborg han uppå dörene sprang, 
At Gångjärn, Låsen och Spikarne sang, 

21 Somliga han sparka, somlig' han slog, 
Tolftusend' Hofmän för fötterna dog, 

22 Grimborg han går uti höga hwalfs Bur, 
Der sittia tolf Kiämpar hel rädde på lur, 

23 Grimborg han fnyste och gnäggia som Häst, 
Desse tolf Kiämpar han fålte der näst, 

24 Grimborg tar Jungfrun wid hwitgohla lock, 
Och binder sa henne wid sadelknapp, 

25 Wähl rider han öfwer tretti mihl skog, 
Förr än han talte de ringaste ord, 

26 Intet fant man den ringesta sten, 
Som tog stora stycken ur Jungfruns ben, 

27 Och intet war der den ringaste roth, 
Den icke stötte och ref Jungfruns foth, 
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28 Grimborg han utbreder sin kappa blå, 
Sielf lyfter han skiöna Jungfrun der på, 

29 Grimborg han klappar på bolstrarna blå, 
Lyster skiön Jungfru hwila här uppå, 

30 Grimborg han hwilar i Jungfrunes famn, 
Hwad tycker min Jungfru om sådan en Man? 

31 Eder wil jag hålla för Kiämpe och Man, 
Som mig tog genom siu Konunga land, 

32 Eder wil jag älska Herre båld, 
Skiönt j mig tagit med macht och wåld, 

33 Grimborg han rider på Moderens Gård, 
Ute för honom hans moder nu står, 

34 Hörer du Grimborg hwad jag säger nu, 
Hwar hafwer du tagit din unga Fru? 

35 Den har jag tagit på Konungens Gåhl, 
Med starckan macht genom Järn och Ståhl, 

36 Sen går han vthi höga hwalfwets Bur, 
Och spelar Gulltärning med sin unga brud, 

37 Om morgon tidigt för'n dager blef lius, 
Tolftusende Hofmän i Grimborgs hus, 

38 Ute Grimborgs moder för Hofmän står, 
Wi beder med Grimborg wi tala får, 

39 Grimborg har dragit så långt bort i går, 
Han kommer intet hem för Juhl i åhr, 

40 Ach! kära Moder säger sant, wi ber, 
Siutton tunnor Gull wi lofwa nu Ehr, 

41 Grimborg han sitter i höga hwalfs Bur, 
Och leker Gulltärning med sin unga Fru, 

42 De stötte på dören med stänger och spiut, 
Är Grimborg här inne han komme strax vt, 

43 Grimborg såg genom Windelukan uth, 
Han såg intet Himmel för Eld och Krut, 

44 Kära mina Hofmän bida en stund, 
Så länge jag raskar mig annorlund, 

45 Grimborg han då uppå dörena sprang, 
Och Jungfrun kasta brynjan uti hans hand, 

46 Grimborg han steg ned på Moderens gård, 
Tolftusend' Hofmän han under sig slår, 

47 Så sadlade han sin Gångare grå, 
Och rider så uppå Konungens Gård, 

48 När som han kommer på Konungens Gård, 
Ute för Grimborg Konungen han står, 

49 Hör du Grimborg hwad jag dig säija må, 
Hwar äro the Hofmän jag sände i går, 

50 Hofmän dem du sände mig i går, 
De ligga slagna alla som Fåår, 

51 Om de nu wore slagne som Fåår, 
Aldrig skull' du komma utur min Gård, 

52 Grimborg han swänger sin Gångare grå, 
All' Kungens Tienare under sig slår, 

53 Sen torckar Grimborg sitt blodiga Swärd, 
Wor' du ei Konung det wore du wärd, 

54 Kiära min Grimborg j stillen Ehrt Swärd, 
Min Dotter skal j få, henne är j wärd, 

55 Grimborg drog hem och lefde i frid, 
Alt hwad han giorde det blef nu här wid, 
— Men hwem skal föra wåra Runnor så wähl med den 

ähran? 

Anmärkning 

Omkvädet helt återgivet i str. 1 och 55, förkortat i övriga 
strofer. 
37:1 	dager tr. dagar 

Ab-r 

8:1 
8:2 
9:1 
9:2 

Avvikelser frän Aa i Ab-r 

Ai omfattar endast str. 8-42 (blad felar). 
Omkvädet: Runnor: Runor b—g, nqr, Runer hi; wähl: wäll 

jk 
1:1 	DÄr: Det j, l—p; sittia: sitta c—h, j—r 
1:2 	åt saknas h, j—q; hwarannan: hwarandra j, 1—p: 

god: goder h, godan j—q 
3:1 	wäner: Wänner cdg, k—m, op; wif: Wis g 
3:2 	dit: ther h; det kostar: så kostar thet h 
4:1 	nu mig: mig cd, j—p, r, mig nu hq 
4:2 	så saknas hq 
5:1 	som de kommo: de nu komme q: Mölnare: Mjöl- 

nare bhq, Mölnar n  

rinner: ran hq; watn: watten b, c—g, 1—n, q; men: 
utan hq 
Jungfrunes: Jungfrun's q 
dantzar: dantsad' hq; spelar: spelad hg 
som de: the ock h, de q; kommo: komma n; 
Jungfrunes gåhl: Jungfrun's gårl q 
Giärdsgårdar: Giersgårdar b, Giärdesgårdarna 
hpq, Gjärdsgårdarna jlmo, Gärdsgårdarne n; ide- 
la: idel c—h, j—r 
giärdsgården: giärdesgården hinq 
blodigt: blodit j; man: man där m—p 
klappar: klappa j, l—p; fingre[n]a: fingrarna b, e—q 
skiöna: skönaste e—i, q; [K]i-ån: ifrå e—i, l—n 

5:7 

6:1 
6:2 
7: 1 

7: 2 
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10:1 	Med ingen hafwer jag stämmo lagt 1—ii 
10:1 stämmo: stämma jk 
11:1 	Är du: Äst tu hi, At 1—n, p; det andra den: som 

hioq 
11:2 	gull på: guld uppå hiq 
12:1 	han satt sig: sig satte hiq; gull stohl: guldstol e—i, q 
12:2 	Står: Stat hiq; skiön Jungfru: Jungfru skön hi, 

skjöna Jungfru j—r; dra: drag e—i, q; af: af mig mn 
13:1 	Konunge-Dotter: Konunga Dotter 
13:2 	Och saknas hiq; drar: drager e—i, q; dig saknas ep 
14:1 	wredgas: vregs r; desse: thessa h—j, 1—q 
14:2 Språng: sprang q; up saknas e—g 
15:1 	buden: bud b, bodet cd, j—p, r, budet hiq 
15:2 	Dotteren: dottrena hi, Dottren 1—p 
16:1 	han saknas hinqr; ropte: ropad' hiq; gåhl: gårl q 
16:2 	mine: minne j, mina r 
17:1 	Kiäre mine: Kiära mina b—d, jkr, Kära min' hi, 

Kära mine 1—q; kläder: klär b—d, j—n, r, kläd ef; 
eder: er q 

18:1 	sparka: sparrkar q; dören: dör'n b, e—g, j—p, dör- 
ren qr; spårspäntan: spårrspändan e, spårspän-
dan g—k, nq 

18:2 inne: här inne e—g; kommer: komme; emot: mot 
cdr 

19:1 	Kära: Kiäre b, e—g, Kära mine 1—p; liten: en liten 
hiq 

20:1 	dörene: dörrene ej, dören hi, dörren q, dörrena r; 
sprang: språng b, e—g, j—p, r 

20:2 	Gångjärn: gångjärnen hiqr; Spikarne: spikarna 
bdhinqr; sang: sång bd, e—g, i—r 

21:1 	Somliga: Somlige fg, Somlig' hiq; sparka: spar- 
kad' hiq; somlig': somliga e, h—k, q, somlige fg, 
och somliga 1—p 

21:2 	Tolftusend': Tolf tusen fq, Tolf tusende j—m, op, 
Tolf tusend n; fötterna: föttrena k 

22:1 	uti: upp i e—g; hwalfs: lofts hiq 
22:2 	sittia: sitta; hel: helt c—r; räddes rädd b—d, r, räd- 

da hiq 
23:1 	gnäggia: gnägga e—g, 1—p, r, gnäggad hi, gnäggade 

q; Häst: en häst 1—p 
23:2 	fälte: fälde e—g, q 
24:1 	wid: wid sin hiq, uti 1—p; hwitgohla: hwitgula e—i, 

nqr, hwidtgula lm 
24:2 sadelknapp: sadelknopp ejkopr 
25:1 	tretti: trettijo h—k, q; mihl: mils e—g 
25:2 	Förr: för cdf, j-1, or; talte: talar hiq; de ringaste: 

det ringesta b, det ringaste c—r 
26:1 	fant: fan h; den: der den be, e—m, o—r; ringesta: 

ringaste c—r 
26:2 	Som: Han b—d, f—i, qr; tog: ej tog e, icke tog j—p; 

stor saknas j—p; stycken: stycke op; Jungfruns: 
Jungfrunes b, f—j, 1—q 

27.•1 	ringaste: ringesta b—d 
27.•2 	och ref: ref och b; Jungfruns: Jungfrunes e—g, j—p, 

hennes hiq  

28:1 	sin kappa: kappan sin hiq; blå: så blå 1—p 
28:2 	lyfter: lyfte r; skiöna Jungfrun: Jungfrun sköna hi 
29:1 	bolstrarna: bolstrana fg, blomstrarna j; blå: små 

b—g, j—p, r 
29:2 	skiön: sköna h—q; Jungfru: Jungfrun b—k, n—r; 

uppå: på hiq 
30:2 	tycker: tyckes j—p; sådan en: en sådan l—p 
31:1 	Eder: Er n 
31:2 	mig tog: tog mig hiq 
32:1 	älska: älska för b, e—g, älska min hiq, älska som 

min j—p; båld: så båld b—g, j—p, r 
32:2 	Skiönt: Skiönt än b—g, j—p, r; tagit: har tagit hiq; 

wåld: med wåld n 
33:1 	Moderens: Modrens b, h—k, q 
34:1 	Hörer: Hör hiq; Grimborg: min Grimborg j, 1—p; 

hwad: hwar q: säger: tig säger hiq 
35:1 	har: hafver e, 1—p; tagit: taget fq 
35:2 	starckan: starcka hiq 
36:1 	Sen: Sedan e; hwalfwets: hwalfs e—g, r 
36:2 	Gulltärning: guld-tärning b, e—g; brud: fru hiq 
37:1 	morgon: morgonen c—e, j—r; blef: blir q 
38:1 	Hofmän: Hofmännen e—i, q 
38:2 	beder: bedie hiq; Grimborg: honom; wi: man hiq 
39:1 	dragit: draget f 
39:2 	för: för'n b, e—g, för än hi, förrän q 
40:1 	kära: käre c—g, r; säger: sägen g; wi: man hiq 
40:2 	Gull: guld e—g, q 
41:2 	Gulltärning: guld-tärning e—g, q 
42:1 	dören: dör'n cd, j—p, dörren egqr 
42:2 	komme: kom nu b; strax: straxt e, h-1, o—q 
43:1 	Grimborg: Grimborg han hq; Windelukan: win- 

delockan b, windeluckan c—g, opr, windslucken 
h, Windslukan j, Windsluckan lmq, Wind-luckan 
n 

43:2 	Han: Men hq; intet: ingen hq; Krut: för Krut 1—p 
44:1 	Kära mina: Käre mine e—g, n, Kära min hr, Kära 

mine lmop; bida: töfwa b, bider hq; en: liten hq 
44:2 	raskar: rustar h, j—q 
45:1 	då saknas b—g, j—p, r, strax h, straxt q; dörena: 

dörren e—g, o, dören j—n, p, dörrena qr; sprang: 
språng h, j—q 

45:2 	Och saknas b—h, j—r; kasta: kaste b, kastad' 
kastade q; brynjan: brynja hq 

46:1 	han saknas hq; ned: neder hq; Moderens: Mod- 
rens b, j—p, modrenes hq 

46:2 	Tolftusend': Tolf tusende h, 1—q; han: ther hq 
47:1 	sadlade: sadle b, salade cdfikqr, sadlar p 
47:2 Och Konungens gård sedan rider uppå, hq 
48:1 	han: man d; på: i b, e—g; Gard: gål k 
48:2 han saknas e—g 
49:1 	hwad saknas q; säija: säga e—g 
49:2 	the saknas cdjk, mina r; sände: sände dig j—p 
50:1 	dem: som hq, saknas n; mig: til mig hq 
50:2 	slagna: slagne e—g, n; alla: alle e—g, 1—p; som: 

såsom cd, f—h, j-1, o—r 
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51:1 	nu saknas j-1, no; wore: woro ef, h, j-q; slagne: 
slagna q; som: såsom b-d, h, j-m, o-r, alle som 
e-g 

51:2 	skull': skall e-g, skulle hq; utur: ur hq 
52:2 	Kungens: Konungens b, e-h, j, l-r; Tienare: 

tjenar eghq; under: han under 1, ii-p 
53:1 	torckar: nappar b 
53:2 Wor': Woro b, Wore e-g; du ei: i ej j-p; Konung: 

en Konung h; det wore du: wast tu thetta hq; du 
wärd: j wärd l-n 

54:1 	Kiära: Käre e; Ehrt: edart h, edert q 
54:2 	henne: och henne j, l-p; det andra j: ni l-p 
55:1 	Grimborg: Grimborg han b, e-g; uti h 
55:2 	giorde: giordt b, e-g, giordt hade hq; det saknas 

hq; här wid: derwide e-h, q 

Anmärkning 

Ab: 
Omkvädet helt återgivet i str. 1, 53-55, förkortat i övriga 
strofer. 
Ac: 
Omkvädet återgivet som i Aa. 
Omkvädet: Runor str. 10, 11, 16 i förkortad lydelse Run- 
nor 
Ad: 
Omkvädet återgivet som i Aa. Trycket är beskuret varav 
ett stort antal mindre textförluster; här anförs endast de 
som kan dölja egentliga avvikelser: 
20:1 dören[e] 
20:2 spikarn[e] 
21:2 föttern[a] 
22:1 hög[a] 
22:2 Kiämp[ar] 
25:1 	m[il] 
25:2 o[rd] 
26:2 Jungfru[ns] 
27:1 	ringe[sta] 
27:2 	ungfru[ns] 
29:2 hwi[la] 
34:2 un[ga] 
35:1 	[Gåh] 1 
39:2 fö[r] 
41:1 hwalf[s] 
42:1 stäng[er] 
43:2 E[ld] 
44:/ stun[d] 
44:2 annorlun[d] 
46:1 mod[e]rens 
49:2 	[i] 
Ae• 
Omkvädet återgivet som i Aa. 
24:2 	wid tr. wid wid 
Af 
Omkvädet återgivet som i Aa. 

	

11:1 	du 11.. dn 

	

53:2 
	

Wore osäkert p. g. a. förlust av slutbokstaven 
Ag: 
Omkvädet återgivet som i Aa. 

	

47.•2 
	

rider tr. ridar 
Ah: 
Omkvädet helt återgivet i str. 1, 7, 25, 34, 43, 52, 55, 
förkortat i övriga strofer. Tr. något defekt. Ord och bok-
stäver som nedan satts inom klammer saknas p. g. a. text-
,förllist. 

	

4:1 	mi[g] 

	

45:1 	språng tr. språn (ej textförlust) 
48:1 [Ko]nungens 
48:2 [Ko]nungen 

	

49:1 	[tig] 
49:2 s[än]de 
Ai: 
Tr. är defekt. Str. 1-7, 43-55 saknas (dock ej sista ordet i 
7.•2 samt det efterföljande omkvädet). Omkvädet helt åter-
givet i str. 7, 25, 34, förkortat i övriga strofer. 

	

37:1 	dager tr. dagar 
Aj: 
Omkvädet återgivet som i Aa. 

	

22:1 	hwalfs tr. hwals 

	

27:1 	den tr. den den 

	

37:1 	morgonen tr. morgonenen 
Ak: 
Omkvädet helt återgivet i str. 1 och 55, förkortat i övriga 
strofer (utom i str. 45 där det helt saknas). 
Omkvädet: wäll str. 55 wähl 
Al: 
Omkvädet helt återgivet i str. 1, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 
25, 26, 41, 42, 50, 55, förkortat i övriga strofer. 
Omkvädet: äran str. 50 ära 
Am: 
Omkvädet helt återgivet i str. 1-3, 7, 9-11, 13, 16, 20, 25, 
38, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 55, förkortat i övriga strofer. 
An. 
Omkvädet helt återgivet i str. 1-3, 55, förkortat i övriga 
strofer. 
Ao: 
Omkvädet helt återgivet i str. 1, 7, 9, 12-17, 20-24, 27, 
32, 34, 35, 39, 41, 43, 46, 48, 49, 53-55, förkortat i övriga 
strofer (utom i str. 5 där det helt saknas). 
Ap: 
Omkvädet helt återgivet i str. 1, 7-9, 12-29, 31, 34, 35, 
38, 39, 43, 49, 53-55, förkortat i övriga strofer. 
42:2 Grimborg tr. Grimbor 
Aq. 
Omkvädet helt återgivet i str. 1, 7, 55, förkortat i övriga 
strofer. 
Ar: 
Omkvädet utskrivet som i Aa. 

	

11:1 	det andra den står över struket som 

	

25:2 	ringaste ändrat från ringeste 
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27:2 jungfruns ms snarast jungfrun 
46:2 	slår ms slåg 
47.•2 	gård ändrat från gål (ev. omvänt) 

B 
KB Vs 2:3, s. 139-142. Efter en piga från Kinda hd, Östergötland. Upptecknad av August von 
december 1810 (text) och C. V. Westerling vid ungefär samma tid (mel.) (Jonsson I, s. 342-345). 

Hartmansdorff i 

 

Där 	sitta 	två kämpar alt 
	

nordan i 	fjäll, 

    

4 

  

J  

 

•	 

 

• 

 

• 

 

    

        

de 
	onska hvarannan en godan 

	qväll 

- hvem skall föra 
	

våra 
	runor 	så väl med den 

	
äran 

1 Der sitta två kämpar alt nordan i fjäll 
De önska hvarannan en godan quäll 
— Hvem skall föra våra Runor så väl med den äran'? 

2 Stallbroder talte till Stallbroder sin 
Har Du ej lust att gifta Dig än 

3 Väl vet jag en väner mö så fin, 
Men friar Du till den, så kostar det ditt lif 

4 Och kära min Stallbroder du följ mig dit 
Dig vill jag gifva en Gångare hvit. 

5 Grimborg han satte sig på Gångaren grå 
Så rider han sig till Jungfruns gård 

6 När som han kom till Jungfrunes grind 
Der Dansar en hjort, der spelar en hind. 

7 Och när som han kom till Mjölnare Dam 
Der rann intet vatten utan kämpablod fram. 

8 Vid Hvar och en stör i Gärdsgården var 
Ett blodigt manna-hufvud blef man der var 

9 Grimborg sprang up på höga lofts spång 
Så sporrar brynjor och klingor de sång 

10 Han tapplade på dörren med fingrarna små 
Statt up Skön Jungfru drag låset ifrå 

11 Intet har jag mig till vako satt 
Och ingen släpper jag in om natt 

12 Han sparkade på dörren med Sporrspänder fot, 
Så att hon flög up andra väggen emot 

13 Grimborg han satte sig på förgyllande stol 
Statt up skön Jungfru drag af mina skor 

14 Jag är en Konungadotter så god 
Och ej drar jag utaf dina skor 

15 Grimborg han vredgades vid dessa ord 
Han sprang up i Sängen med Strumpor och skor 

16 Strax kom der bud för Konungen in 
Grimborg han hvilar hos dottern din 

17 Kära mina hofmän I kläder Er i Stål, 
Ty Grimborg är kommen uppå min Gård 

18 Kära mina Hofmän I kläder Er ej falskt 
Jag känner väl Grimborg, han är en vågehals 

19 De slogo på dörren med Stänger och Spjut 
Om Grimborg är inne, han komme strax ut 

20 Kära mina Vänner i vänten en stund 
Medan jag får kläda mig annorlund. 

21 Grimborg han titta genom Vindluckan ut 
Han såg intet himmelen för Värjor och Spjut 

22 Somliga han sparka och somliga han slog 
Tolf tusende kämpar för fötterna låg 

23 Grimborg han skakade sitt blodiga svärd 
Vore Du ej en Konung, detta vore du värd 

24 Kära Du Grimborg Du stilla Ditt svärd 
Min dotter skall Du få, ty henne är du värd. 
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25 Grimborg tog Jungfrun i hvitgulan lock 
Så bandt han henne i Sadel knapp 

26 Så rider han sig genom 30 mils skog 
Och intet talte han det ringaste ord 

27 Ej fans der den ringaste rot som ej tog 
ett stycke ur Jungfrunes fot 

28 Intet fans der den ringaste sten 
Som ej tog ett stycke ur Jungfrunes ben 

29 Jungfrun hon hvilar i Grimborgs famn 
Hvad tycker skön Jungfrun om en sådan man. 

30 Eder vill jag hålla för min Herre och man, 
Som hafver mig tagit ifrån Konung och Land 

31 

32 När som de kommo till Grimborgs Gård 
Ute för dem Grimborgs moder hon står 

33 

34 Grimborg han drog så långt bort i går 
Han kommer ej hem förr än Jul i år 

35 Kära mor I sägen Oss sant Vi ber 
Tio tunnor Guld det lofve Vi Er 

36 Grimborg han sitter i högan lofts bur 
Der spelar han Guldtärning med sin unga brud 

37 --- 
- Hvem skall föra våra Runor så väl med den äran? 

Melodianmärkning 

T. 3: Anpassningen textlmel. är oklar, men troligen har n. 
2 och 4 dubblerats i reducerade notvärden (jfr t. 1). 

Textanmärkning 

Str. 2 och 3 skrivna vid sidan av str. 1 resp. 4 och har nr 
1 112 resp. 11/3; str. 4 har alltså nr 2, str. 5 nr 3 osv. Str. 
31, 33 och 37 markerade med strofnr (dvs. 29, 31 resp. 
35). Omkvädet utskrivet endast i str. 1. markerat i övriga 
strofer. 

	

8:1 	Vid tillskrivet i efterhand 
Bredvid str. 11 och 12 står följande strofer med beteck- 
ningen Var: 

Jag är en Konunga Dotter så skön 
Och intet släpper jag någon in 

Grimborg gjorde fingrarna både smala och små 
Och sjelf så drog han låset ifrå 

	

25:1 	lock ändrat från tock 

c 
KB Köpenhamn, R. Nyerups papirer, Additamenta 65h  4:o, bl. V'. Av C. B. Rutström tillställd Rasmus Nyerup ca 
1812-1813. Ort och meddelare okända (Jonsson 1, s. 108-109). 

Maestoso e Andante. 

1 Der sutto två stallbröder Nordan fjäll, 
De önskade hvarannan en godan quäll; 
— Men hvem skall föra våra Runor så väl med den 

äran? 

2 Och Stallbroder talte till Stallbroder sin, 
Säg har du ej lust att gifta dig än? 

3 Och nog så ville jag gifta mig 
om jag blott visste ett fagert vif. 

4 Jag vet en jungfru, så fager och så fin; 
men friar du dit, så vågar du ditt lif. 

5 Och kära du Stallbroder, visa mig dit. 
så gifver jag dig den gångaren hvit; 
— Men hvem skall föra våra Runor så väl med den 

äran? 
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Melodianmärkning 	 Grimborg, oagtadt de röregifna farligheter, likväl for 

T. 6: b-tecken utsatt även före n. 5. 	 åstad till konungens gård, sof en natt med Prinsessan, 
slog sedan Konungens män, tog Prinsessan med sig och 
gifte sig med henne. 

Textanmärkning Omkvädet utskrivet i str. 1 (under melodin), markerat i 
Efter texten står: Denna visa består af många verser, 	övriga strofer. 
hvaruti beskrifves, huru denne Riddare, hvars namn var 	/:/ 	Der ändrat från Där 

D 
GA 4. Upptecknad på 1810-talet, senast 1814, »efter en tradition i Vestergötland». En renskrift av texten gjord av A. 
A. Afzelius för den planerade andra upplagan av GA finns i KB Vs 126:6, s. 9-12. 

Kraftfult 

De 	halsade 	hear ,-- annan 	så 	godan 	en 	qvcill. 
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1 Det suto två kämpar i Nordan fjäll; 
De helsade hvarannan så godan en qväll. 
— Men hvem skall föra våra Runor så väl 

Med den äran? 

2 Stallbroder talte till Stallbrodren sin: 
»Och har du inte lust att gifta dig än? 

3 »Väl vet jag så väner en fager mö och vif; 
Men friar du dit, det kostar ditt lit'. 

4 »Och kära min stallbroder följ du mig dit! 
»Och dig vill jag gifva min gångare hvit. 

5 Och när som de kommo till mjölnaredamm, 
Der rann intet vatten, utan kämpablod fram. 

6 Och när som de kommo till Jungfrunes grind 
Der spelar en hjort och der dansar en hind. 

7 Och när som de kommo till Jungfrunes gård 
Gärdsgårdarne voro af jern och stål. 

8 På hvar och en stör som i gärdsgården var 
Ett blodigt manna-hufvud blef man var. 

9 Och Grimborg han klappade med vantarne grå: 
»Statt upp sköna jungfru, drag låsen ifrå! 

10 Med ingen hafver jag stämma lagt, 
Och ingen så släpper jag in om natt. 

11 Han gjorde sina fingrar båd' mjuka och små; 
Så lätteligen drog han den låsen ifrå. 

12 Och Grimborg han satte sig på rödan gullstol: 
»Statt upp sköna Jungfru, drag af mig mina skor! 

13 Väl är jag en konungadotter så god: 
Men inte står jag upp och drar af dig dina skor. 

14 Och Grimborg han sticknade vid sådana ord, 
Han sprang upp i sängen med båd' strumpor och 

skor. 

15 Brådt det kom bud för Konungen in: 
»Grimborg han sofver hos unga dottern din. 

16 Konungen ropte öfver hela sin gård: 
»Ståndar upp, mina hofmän, J kläden er i stål! 

17 »Ståndar upp, mina hofmän! J kläden Er ej falskt: 
»Jag känner väl Grimborg, han är en vågehals. 

18 De sparkade på dörren med sporrspändan fot: 
»Är Grimborg här inne, han komme oss emot! — 

19 Och Grimborg han uppå dörren sprang; 
Han slog den igen så låsen han sang; 

20 Och somliga han spjärnte och somliga han slog: 
Och tolf tusend' hofmän för hans fötter dog'. 

21 Och Grimborg tar Jungfrun vid fagergulan lock, 
Så binder han henne vid sadelknapp. 

22 Så rider han öfver den trettimila skog; 
Slätt inte så talte han ett endaste ord. 

23 Och inte var det en så liten en sten, 
Som icke tog ett stycke ur Jungfrunes ben. 

24 Och inte var det en så liten en rot, 
Som icke tog ett stycke ur Jungfrunes fot. 

25 Grimborg han rider på sin moders gård, 
Och ute för honom hans moder står. 

26 »Och hör Du, Herr Grimborg, hvad jag säger dig? 
»Och hvar har du tagit den fagra unga brud? 

27 »Henne har jag tagit i Konungens gård 
»Med starkan arm och med jern och stål. 

2 8 Så gångar han sig uti höga lofts bur 
Och spelte gulltärning med sin unga brud. 

29 Och Grimborg han klappar på bolstrarna små: 
»Lyster sköna Jungfrun att hvila häruppå? 

30 »Och dig vill jag hålla för en Herre så båld; 
»Änskönt du mig tagit med magt och våld. 

31 Och dig vill jag hålla för kämpe och man. 
Och Grimborg han hvilar i Jungfrunes famn. 

32 Och förrn det var dager och dager var ljus; 
Tolf tusende hofmän i Grimborgs hus. 

33 Och ute hans moder för hofmännen står: 
»Vi bedje, med Grimborg vi tala få! 

34 »Grimborg har dragit så långt bort i går 
»Och kommer ej hem förr än Jul ett år. 

35 Och Grimborgs Moder J varen oss huld! 
Vi skola Er gifva det rödaste guld. 
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36 »Grimborg han sitter i höga lofts bur 
»Och spelar gulltärning med sina unga Brud. 

37 De stötte på dörren med sköld och spjut: 
»Statt upp, Herr Grimborg, och korn till oss ut! 

38 Grimborg han såg genom vindluckan ut. 
Han såg inte himlen för pilar och spjut. 

39 »Kära mina hofmän, J biden liten stund! 
»Medan jag mig kläder litet annorlund'. 

40 Och Jungfrun hon var mot Grimborg ej falsk, 
Hon spände sjelf brynjan omkring hans hals. 

41 Och Grimborg sprang ned på sin moders gård: 
Tolftusende hofmän till jord han slår. 

42 Han sadlade upp sin gångare grå; 
Så rider han sig till Konungens gård. 

43 Och när som han kom på Konungens gård, 
Ute för honom sjelf Konungen står. 

44 »Och hör Du, Herr Grimborg, hvad jag dig säga må: 
»Hvar äro de hofmän jag sände dig i går? 

45 »De Hofmän dem du mig sände i går, 
»De ligga der alla slagna som får. 

46 »Och äro än alla slagne som får, 
»Aldrig så kommer du utaf min gård. 

47 Grimborg han svänger sin gångare grå: 
Och alla Kungens Tjenare han under sig slår. 

48 Och Grimborg han stryker sitt blodiga svärd: 
»Vore du ej Konung, detta vore du värd. 

49 »Kära Du Grimborg, nu stilla ditt svärd; 
»Min dotter skall du få, du henne är värd. 

SMB 77 

50 Och Grimborg drog hem och lefde i frid 
Och allt hvad han gjort det blef nu härvid. 
— Men hvem skall föra våra Runor så väl 

Med den äran? 

Titel: Kämpen Grimborg. 

Melodianmärkning 

Tr. saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. 
T. 6, n. 1: Återställningstecken utsatt före g' i sångstäm-

man och i ackompanjemangets övre system. 
T. 8: Återställningstecken utsatt före d och d' i alla sys-

tem. 
T. 10: Korstecken utsatt även före andra g' i ackompanje-

mangets övre system. 
T. 12: Korstecken utsatt även före andra g' i ackompanje-

mangets övre system. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 

Renskriften: 

10:1 	hafver: så hafver 
10:2 	så saknas 
12:2 mig saknas 
15:1 	det kom: kom det 
23:2 	icke: inte 
26:2 	fagra unga: unga fagra 
28:1 	höga: högan 
41:2 	jord: jorden 
46:1 	slagne: ev. slagna 

E 
Ort och meddelare okända. Ea: Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 2. Texten hämtad från D ovan. Eb: 
KB Köpenhamn, R. Nyerups papirer, Additamenta 65h  4:o, bl. V'. Ms sänt till R. Nyerup sannolikt vid mitten eller 
slutet av 1810-talet (jfr Schiorring, C. B. Rutström og Rasmus Nyerup, s. 292-293 och Jonsson I, s. 108, n. 25). 

Ea 
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Eb 
T. 1, n. 5-6: j 

Mel. är noterad i sopranklav och saknar arrangemang. T. 2, n. 2-3: Utan båge. 
Taktartsbeteckning: 2/2  (taktindelningen densamma som 

T 3, n. 1-2: i Ea). Textunderlägg saknas, under mel:s början står De 
sitta två kämpar &c. Mel. är i övrigt identisk med över- T. 7: Med fermat över sluttonen. 
stämman i Ea med följande undantag: 

F 
KVHAA Wiede ks 4 [I]. 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 sju utskrifter finns: 
KVHAA Wiede ks 4 [II] (endast text, str. 1-8 med resten av texten i KVHAA Wiede Kämpavisor, opag.), KVHAA 
Wiede hs 4, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. [A—C], [D] (endast text) och MM Wiede nr 4. 

Och 	stall - broder 	tal- te till 	stall -broder 	sin: 

Och har du inte 
	

lust att 
	

gifta 
	

dig 
	

dn? 

        

13 

         

         

         

— Hvem skall föra 	våra 	ru - nor så 	val 	med den d - ran? Och 

	

1 Och stallbroder talte till stallbroder sin: 
	

2 Wäl wet jag en jungfru så fager och så fin; 

	

»Och har du inte lust att gifta dig än?» 
	

Men friar du dit, så kostar det ditt lif. 
— Hwem skall föra våra runor så väl Med den äran? 

Avvikelser från Ea i Eb 

120 



3 Och Gullbörg han sadlar sin gångare grå, 
Så rider han sig åt Köningens gård. 

4 Och Gullbörg han rider sig den konglig' gatan fram, 
Så rödaste elden under gullskona brann. 

5 Och Gullbörg han klappade med sina fingrar små: 
»Statt up, sköna jungfru! drag låsen ifrå!» 

6 Och väl är jag en jungfru så god, 
Men inte står jag up och drar låsen ifrå. 

7 Med ingen hafver jag stämma satt, 
Och ingen så släpper jag inom dörren i natt. 

8 Och Gullbörg hade fingrar båd' mjuka och små; 
Och sjelfver så drog han den låsen ifrå. 

9 Och Gullbörg han satt sig på förgyllande stol: 
»Statt up, sköna jungfru! drag af mig mina skor.» 

10 Wäl är jag en köningadötter så god: 
Men inte står jag up och drar af dig dina skor. 

11 Och Gullbörg han vredgades uppå dessa ord, 
Han sprang up i sängen med båd strumpor och skor. 

12 Och Gullbörg han ut genom fönstret såg; 
Han såg inte gählschgåhlar för hästryggar grå. 

13 Och straxt kom det bud för köningen in: 
»Herr Gullbörg bedrager unga dötteren din.» 

14 Herr Gullbörg han ut genom dörren sprang; 
Han slog den igen, så låsen han sang 

15 Och somma han sparka, och somma han slog; 
Och tolftusend män under hans händer och hans 

fötter dog'. 

16 »Och kära du Gullbörg, du stilla ditt svärd, 
Du skall få min dötter, för den är du värd.» 

17 Och Gullbörg han rider sig tolf mil opp i skog; 
Slätt inte så talte han ett endaste ord. 
— Hvem skall föra våra runor så väl Med den äran?  

SMB 77 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

Div-saml. [AJ är noterad med två fasta korstecken, begyn-
nelseton: a'. hs, Div.-saml. [AJ, [C] och MM har taktarts-
beteckning C: Och / stallbroder talte till / etc. (i MM har 
taktarten ändrats från 2/4). Repristecknet i början av mel. 
saknas i samtliga (i MM bortraderat). 

Upptakten: ,P 

T. 11, n. 1: Felaktigt utskriven som åttondelsnot i MM. 

T. 13: J J 	7 Il hs, MM (med repristecken) 

j J 7 II Div.- saml. [AHC]. N. 2 ändrad från 

åttondelsnot i MM. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

Övriga utskrifter: 

Texterna i Div.-saml. [A—D] omfattar endast str. 1. I hs 
och Kämpavisor är str. 12 och 13 omkastade (i Kämpavi-
sor dock först genom ändring). 

1:1-2 Och saknas i Div.-saml. [D] 

	

3:1 	Gullbörg: Gullborg ks 
3: 2 Köningens: Könungens ks 

	

4:1 	konglig': konlig ks 

	

4:2 	gullskona: gullskorna hs 

	

6:2 	inte: intet ks, MM; ifrå: ifrån ks 

	

7:1 	ingen: ingen så hs; stämma: stämmona ks, h.s, 
stämmorna MM 

10:1 Wäl: Och väl hs, Kämpavisor, MM 

	

12:2 	hästryggar: hästeryggar hs, MM, hästerygar Käm- 
pavisor 

	

13:1 	det: der hs, MM 
13:2 Gullbörg: Gullborg Kämpavisor 

	

15:2 	tolftusend: tolftusen' hs 
17:1 opp: up hs, MM 

G 
KVHAA Wiede ks 212. Ringarums sn, Östergötland. Upptecknad av gymnasisten P. H. Ringwall på 1840-talet. 

Andante. 

 

2 Pt # 	 

  

   

   

G rimborg han sade till stallbrodren sin: 

• •  
"Har du in - tet 	lust att gifta dig dn?" 
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.14 	 
Hvem kan föra 
	

våra 	runor så väl, med den 	äran ? 

1 Grimborg han sade till stallbrodren sin: 
»Har du intet lust att gifta dig än?» 
— Hwem kan föra våra runor så väl, med den äran? 

2 »Wäl vet jag en väna mö, 
Men friar du dit det kostar ditt lif.» 

3 Grimborg han sadlar upp sin gångare grå, 
Så rider han sig till Konungens gård. 

4 När som han kom till Mjölnarens dam, 
Der rinner intet vatten, utan mannablod fram. 

5 När som han kom till Konungens gård, 
Wid hvar och en knopp ett mannahufvud satt. 

6 Grimborg han klappar på dörren med fingrarna små: 
»Stat opp sköna Jungfru, drag låsen ifrå!» 

7 »Med ingen hafver jag stämma satt, 
Och ingen släpper jag in i natt.» 

8 Grimborg han sparkte på dörren allt med en tå, 
Så dörren sprang opp och låsen ifrå. 

9 Grimborg han satte sig på rödan guldstol: 
»Stat opp sköna Jungfru, drag af mig strumpor och 

skor!» 

10 »Wäl är jag en Konungadotter så god, 
Och intet drar jag af dig dina strumpor och skor.» 

11 Grimborg han sticknade på detta ord, 
Och sprang opp i sängen med både strumpor och 

skor. 

12 Hastigt kommer det bud för Konungen in: 
»Grimborg han sofver hos dottren din.» 

13 Konungen ropar högt öfver sin gård: 
»Kära mina hofmän I kläden Er i stål!» 

14 »Kära mina hofmän I kläden Er ej falskt! 
Wi känna väl Grimborg, det är en vågehals.» 

15 Hofmännen sparkte på dörren med spårspänder fot: 
»Är Grimborg härinne, han kommer oss emot!» 

16 »Kära mina hofmän I vänt' en liten stund! 
Medan jag får rusta mig annorlund.» 

17 Grimborg han springer på dörren allt med en hast, 
Så dörren sprang opp och gångjernen sang. 

18 Somelig' han sparkte, och somelig' han slog, 
Tolf tusen man för fötterna dog. 

19 Grimborg tar Jungfrun i hvitgulan lock, 
Så binder han henne vid sadleknopp. 

20 Grimborg han rider öfver femtio mils skog, 
Innan han talade det ringaste ord. 

21 Och det var ej en så liten sten, 
Med mindre han tog stora stycken ur Jungfruns ben. 

Och det var ej en så liten rot, 
Med mindre hon tog stora stycken ur Jungfruns fot. 

23 När som de kommo till Rosande lund, 
Der lyster Grimborg att hvila sig en stund. 

24 Grimborg han breder ut kappan blå: 
»Lyster sköna J ungfrun att hvila häruppå?» 

25 Grimborg han gjorde sin gångare spak, 
Så satte han sig i sadlen och Jungfrun på dess bak. 

26 Grimborg han rider sig till modrens gård, 
Ute för honom modren står. 

27 »God dag, kära Grimborg! kom du hem till mig nu? —
Och hvar har du tagit din unga brud?» — 

28 »Henne har jag tagit ur sju Konungaland, 
Med hårdaste bojor och starkaste band.» 

29 Grimborg han går sig åt högan Loftsbur, 
Der spelar han Guldtärning med sin unga brud. 

30 Grimborg han tittar genom Windluckan ut, 
Han såg intet himmel för rök och för krut. 

31 Jungfrun hon kastar brynjan i Grimborgs hand, 
För henne han stridde som en redelig man. 

32 Somelig' han sparkte, och somelig han slog, 
Tolf tusen man för fötterna dog. 

33 Grimborg han torkar sitt blodiga svärd: 
»Wore du ej Konung, detta vore du värd.» 

34 »Kära du Grimborg, du stilla ditt svärd! 
Min dotter skall du få och den är du värd. 
— Hwem kan föra våra runor så väl, med den äran? 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
9:1 	sig ändrat från på 
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en 	kväll. de 	helsa — de 	hvarannan 	så 	godan 

0 	 

Men hvem skall föra 	våra runor 	så väl med den äran ? 

-o- 
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H 
Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv, F I h:1, Folkvisor, psalmer och sånger, s. 28. Närmare uppgifter saknas. 
Sannolikt upptecknad vid 1800-talets mitt. 

6 

    

0- 

 

•   

 

Titel: Kämpen Grimhorg. 

4 •  

 

o 

MM C. E. Södlings saml. 11:4, S 379. Efter Elisabet Sofia Lindborg (»Prostinnan Westerlund»), Västerås, Västman-
land (f. 1810 som dotter till kyrkoherde Erik Lindborg i Barkarö sn, Västmanland). Upptecknad av C. E. Södling 
1858. 

Det suto två Kampar Nordan — 	fjell, 

40- 

Roll. P 

9-889100 SMB 3 123 



Tv ä kämpar suto nordan = fjäll 

och 	taltes taltes vid 	under sommar = KVCill: 

• 

och nvern skall runor med ören föra, 

2 

och hvem skall 	fienden 	 för = sto - ra. 
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1 Det suto två Kämpar i Nordanfjell, 
de helsade hvarannan så godan en kväll. 
— Men hvem skall föra våra runor så väl med den 

äran? 

Titel: Kämpen Grimborg. 

Melodianmärkning 

Upptakten: Noten ändrad från åttondelsnot, pausen från 
åttondelspaus. 

J 
MM C. E. Södlings saml. 11:4, S 380. Efter pigan Maria Larsdotter, Glanshammars sn, Närke. Upptecknad av C. E. 
Södling 1871. 

1 Två kämpar suto i nordanfjäll 
och taltes vid under sommarkväll: 
och hvem skall runor med äran föra, 
och hvem skall fienden förstöra? 

Titel: Kämpen Grimborg. 

K 
ULMA 89:27, s. 1-4. Kvistbro sn, Närke. Upptecknad av G. E. Forsberg på 1870- eller 1880-talet. 

1 Det bodde ett par kämpar nordest i fjäll, 
De helsa' hvarandra så godan en kväll. 
— Hvem skall föra våra runor så väl 

Med all ära? 

2 Och stallbroder talte till stallbroder sin: 
»Har du inte lust till att gifta dig än?» 

3 »Jo väl har jag lust att gifta mig, 
Bara jag visste en väna mö rik.» 

4 »Nog vet jag en väna mö rik, 
Men friar du dit, det kostar ditt lif.»  

5 »Dig vill jag gifva min gångare hvit, 
Bara du är goder och följer mig dit.» 

6 När som de kommo till jungfrunes grind, 
Där spelar en hjort, där dansar en hind. 

7 När som de kommo till jungfrunes gård, 
Den gärdsgården var utaf idela stål. 

8 För hvar och en stör i gärdsgården var, 
Ett blodigt mannahufvud man såg där sitta kvar. 

9 Han knacka på dörren med fingrarna små: 
»Statt upp sköna jungfru, drag låsen ifrå!» 
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10 »Ingen har jag med stämmo lagt, 
Och ingen så släpper jag in om en natt.» 

11 Och Grimborg han sig på dörren sprang, 
Så riglarne de lossna' och låsena de sang. 

12 Och Grimborg han satte sig på rödan gullstol: 
»Statt upp, sköna jungfru, drag af mig mina skor!» 

13 Grimborg han vredgas vid dessa här ord: 
Han springer opp i sängen med båd' strumpor och 

skor. 

14 Men straks kom ett bud från konungen in: 
»Grimborg han hvilar när dotteren din.» 

15 »Stån upp, mina hofmän! I kläden er i stål; 
Jag känner väl Grimborg en kämpe så hård.» 

16 »Stån upp, mina kämpar! I kläden er med hast; 
Jag känner väl Grimborg; det är en vågehals.» 

17 De stötte på dörren med stänger och spjut: 
»Är Grimborg här inne, han kommer oss i mot!»  

18 Och Grimborg han opp ur sängen sprang 
Och jungfrun kastar brynjan i Grimborgs hand. 

19 Och somliga han sparka och somliga han slog, 
Och tolf tusen hofmän han under fötter dog. 
— Hvem skall föra våra runor så väl 

Med all ära? 

Titel: Kämpen Grimborg. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: våra str. 16 och 17 vara 
6:2 spelar ändrat från påbörjat dansar 
7:2 	stål ms ståt 
8:1 	stör ms stor 

19:2 han under fötter dog understruket med anm. 
/sic!/ 

L 
DAL 555 nr 11. Kyrkhults sn, Blekinge. Upptecknad av Sven Thomasson under 1880-talets förra hälft. Ytterligare en 
utskrift finns i ULMA 10531 (ms till trycket i SvLm VII:6, 1890, nr 10). 

1 Store bror han talade till lille broder så, 
Har du inte lust till att gifta dig i år. 
— Ja hvem är väl den, 

Ja hvem är den mig tvingar i min ungdom 

2 Jag hade väl lust att gifta mig i år, 
Om jag bara viste, hvem jag skulle få, 

3 Jo jag vet en mö, både väner och hvif, 
Om du till henne friar, så kostar det ditt lif, 

4 Kära store bror, visa mig dit, 
Så vill jag dig gifva, min gångare hvit, 

5 Så redo de i dagar, så redo de i två, 
Förän de kommo till, den Jungfruens gård, 

6 Sen redo de i dagar, de redo väl i tre, 
Förän de fingo, den jungfruen se, 

7 Sen redo de i dagar, de redo väl i fem, 
Intet hade de fått se, den jungfruen än, 

8 Store bror han svänger om, sin gångare grå, 
Nu vill jag genast rida, hem till min faders gård, 

9 Det voro en stor spe, och mycke större skam, 
Två kämpar var på vägen, och inte torde fram, 

10 Lille bror han svängde, sin gångare grå, 
Sen rider han genast, på jungfruens gård, 

11 Jungfruen ut, genom fenstret då såg, 
Hvad är det för en galengutt, som kommer i vår gård,  

12 Jag är väl ingen galengutt, fast jungfrun tyckes så, 
Jag är den bäste friarn, som jungfrun lustar få, 

13 är du den bästa friarn, som jag har lust att få, 
Hvi förer du ej guld, uppå gångaren den grå, 

14 Jungfruen svingade, med kjortelen röd, 
Här finnes några kämpar, som far min gifvar bröd 

15 Lille bror han satte, sin värja mot en rot, 
Sen fäktar han så blodet, gjeck upp på hans fot, 

16 Jungfruen svingade, med kjortelen grön, 
Här finnes flera kämpar, som far min gifver lön, 

17 Lille bror han satte, sin värja mot en sten, 
Sen fäktar han så blodet, geck upp på hans ben, 

18 Och lille bror han går sig, på höganloftsbur, 
Der suto tolf kämpar, så rädda, uppå lur, 

19 Lille bror han gnägde, och gånga som en häst, 
De tolf raske kämpar, han fälde dernäst, 

20 Lille bror tog jungfrun, i hvitgulan lock, 
Sen binder han henne, på sadelgins knapp, 

21 Sen rider han sig, åt rosendelund, 
Der lustar lille bror, att hvila sig en stund, 

22 Lille bror tog jungfruen, uti sin famn, 
Hvad tycker skön jungfrun, om en sådaner man, 
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23 Dig vill jag hålla för herre och man, 
Som tog mig igjenom sju konungaland, 

24 Och lille bror for hem och lefde i många år, 
Och ingen kämpe vågade komma på hans gård, 
— Ja hvem är väl den, 

Ja hvem är den mig tvingar i min ungdom 

Titel: Store bror, och Lille bror! 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 24; utskrivet enradigt. 
1:1 	till dubbelskrivet 
3:1 	efter hvif står frågetecken (före kommatecknet) 

Utskriften i ULMA: 

7:2 	Intet: Inte 

M 
ULMA 517:432, s. 37-39. Efter hemmansägaren Amund Håkansson, Likenäs, Dalby sn, Värmland (f. 1836 i Dalby, 
d. 1924). Upptecknad av Sixten Samuelsson 1898. 

1 dä bodde två kämpar vid nordiska fjäll 
de hälsa till varandra så mycket om en kväll 
— sjong häj hopp fallalla hurra så fallalla 
de hälsa till varandra så mycket om en kväll 

2 härr Grimborg sade till stallbrodren så 
å har du intet lust till gifta dig än 

3 näj intet så är jag någon täcker ungersven 
å intet har jag lust till att gifta mig än 

4 härr Grimborg spasserade på Kaljohans golv 
där packer han på dörren som reglen satt i lås 

5 härr Grimborg han sätt sig på förgyllande stol 
å kära du prinsässa drag av mig mina skor 

6 ja konungen ställer dit tolvtusende man 
för han skull taga Grimborg å frakta därifrån 

7 härr Grimborg han tittade alt genom fönstret ut 
så knaft han kunn se himmelen för bössor å för spjut 

8 ja kära ni krigsmänner ni töven liten stunn 
så får jag rusta mig å se mig litet um 

9 å Grimborg han sätt uppå sig klänninger t vä 
dän ene var av järn å dän andre var av stål 

10 härr Grimborg han kuttade allt genom fönstret ut 
å somliga han trampade å somliga han slog 

11 härr Grimborg kan skurade sitt blodiga svärd 
å vo du äj min svärfar så vo du dänne värd 

12 ja kära du härr Grimborg du stecke ner ditt svärd 
du ska få min doter å hänne ä du värd 
— sjong häj hopp fallalla hurra så fallalla 
du ska få min doter å hänne ä du värd 

Anmärkning 

Ms är utskrivet med landsmålsalfabet. Då emellertid den-
na utskrift språkligt är mycket otillfredsställande, återges 
texten här endast i transkriberad form. — Ms saknar 
strofnr. Trallrefräng utskriven i str. 1, markerad i str. 2; 
upprepning av rad 2 markerad i str. 1 och 2. Före str. 6 
står: Värser fattas, som dock enligt min meddelares upp-
gift icke sjungits i Dalby. 

N 
Valla sn, Bohuslän. Na: Tjörns Hembygdsförening, Olaus Olssons vissaml. nr  244. Upptecknad av Olaus Olsson kring 
sekelskiftet 1900. Nb: Tjörns Hembygdsförening, Olaus Olssons vissaml., Folkmelodier upptecknade av Gust. 
Grafström [m. fl.], s. 16. Upptecknad av Thure Kopp 1925. Nc: Tjörns Hembygdsförening, Olaus Olssons vissaml., 
Folkmelodier upptecknade av Gust. Grafström [m. fl.] s. 24. Upptecknad av Henry Andersson ca 1926. Nd: DAG 
VFF 1319 nr 244. Utskrift gjord av Olaus Olsson 1925. 

Na 
1 Der stodo två kämpar i de nordiska fjäll 

de talade så mycket i en sommarkväll 
— hopp, hopp, hopp, faleralilå, faleralilå, faleralilå 
de talade så mycket i en sommarkväll. 

2 Och stallbroder sade till stallbroder sin 
å har du intet lust till att gifta dig än 

3 Väl vet jag en mö både fager och fin 
men om du friar dit tör det kosta ditt lif 
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4 Herr Grimborg han sadla sin gångare grå 
så rider han sen ut och på konungens gård 

5 Han klappade på dörren med sina händer två 
stå upp sköna jomfru, dra reglarna ifrå 

6 När jomfrun hon sade, gå genast härifrå 
så spände han till dörren så låsen rök ifrå 

7 Och Grimborg han satte sig på jomfruns guldstol 
stå upp sköna jomfru, dra af mig mina skor 

8 Jag är en kungadotter och håller mig förgod 
att uppå din befallning dra af dig dina sko 

9 Och Grimborg han vredgades utaf dessa ord 
så sprang han upp i sängen med skor och sporrar på 

10 Och så gick det bud till konungen in 
Herr Grimborg han hvilar hos dotteren din. 

11 Och genast gick det bud öfver hela kungens land 
att tolftusen kämpar de skulle komma fram. 

12 Å käre mine kämpar i rusten inte falskt 
i veten att herr Grimborg han är en vågehalls.  

SMB 77 

13 Herr Grimborg han såg genom vinduet ut 
han kunde knappt se himmelen för stafrar och för 

spjut 

14 Herr Grimborg han svängde sin gångare omkring 
och tolftusen kämpar de lågo i en ring. 

15 Å somliga han trampade å somliga han slog 
å tolftusen kämpar de för hans fötter låg. 

16 Herr Grimborg han skyldra och skakade sitt svärd 
å var du ej min konung så vore du detta värdt. 

17 Ja kära du min Grimborg stillen nu ditt svärd 
för du skall få min dotter ja du är henne värd. 
— hopp, hopp, hopp, faleralilå, faleralilå, faleralilå 
ja du ska få min dotter ja om jag hade tre. 

Anmärkning 

Trallrefräng och upprepning av rad 2 i str. 1 och 17 (med 
förändring i str. 17). 

3:2 	ditt ms dit 
7:2 jomfru ändrat från jumfru 

Nb 
Marsch 

	• 	 

Dar stodo 
	

två kämpar i de 	nordiska 	fjäll 

8 

	•  gi  

de 	talade 	så 	mycket allt 	en sommar = kväll 

,I2 

— hopphopp hopp fallera! le 	rå, 	fal le = rallerå 	fal leral la 

4 	 

     

16 inIN 

./ 	

      

      

      

    

• 

 

      

de 	tala — de så 	mycket 
	

allt 	i 	en sommar r_ 

Anmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. 
T. 9, n. 3: Troligen ändrad från ess'. 

TEXT 

Avvikelser från Na i Nb 

Texten omfattar endast str. 1. 

Trallrefrängen: hopphopp hopp fallerallerå, fallerallerå 
fallerallarå 

7:7 	i: allt i 

Anmärkning 

Titel: Grimborgsvisa. 
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4 

Dör Kämpar i de 	nor = diska 	fjäll. stodo 	två 

8 

De talade så 	mycket allt 	i 	en som-mar = kväll 

hopp falleralle = rå 	fadderas la Hopp, hopp, hopp, hopp hopp 

t 
-a- 

12 
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Nc 

De 
	

talade 	så 
	

mycket allt 
	

i 	en sommar = kvalt. 

Anmärkning 

Ms saknar taktstreck före t. 4. 
T. 9, textunderlägget: hopp har säkerligen upprepats till 

varje ton. 
T. 9, n. 5: Troligen ändrad från e'. 

T. 13, n. 3: 

TEXT 

Avvikelser frän Na i Nc 

Texten omfattar endast str. 1. 
Trallrefrängen: Hopp, hopp, hopp, hopp hopp hopp falle-

rallerå fadderallalå 
1:2 	i: allt i 

Anmärkning 

Titel: Grimborgsvisan. 

Nd 
Avvikelser från Na i Nd 

Oinkrilet: efter det tredje faleralilå följer fallerallalå 

	

1:2 	i: allt i 

	

2:2 	intet: inte 

	

3:2 	om du friar: friar du 

	

8:2 	sko: skor 
9:2 upp: opp 

	

10:1 	så: sedan 

	

12:1 	inte: intet 

	

16:2 	värdt: värd 

	

17:1 	kära: käre 

	

17.•2 	tre: två (vid upprepningen) 

Anmärkning 

Trallrefräng och upprepning av rad 2 som i Na. 

	

1:2 	allt tillskrivet över raden (så ej vid upprepningen) 
14:2 kämpar ms kampar 

O 
Efter Olaus Torberntsson, Varekilsnäs, Stala sn, Bohuslän (f. 1837 i Stala). 0a: Tjörns Hembygdsförening, Olaus 
Olssons vissaml. nr  284. Upptecknad av Olaus Olsson kring sekelskiftet 1900. Ob: Tjörns Hembygdsförening, Olaus 
Olssons vissaml., blå notbok »Visor», s. 161. Upptecknad av Henry Andersson efter Olaus Olssons återgivning 1926. 
Oc: DAG VFF 1319 nr 284. Textutskrift gjord av Olaus Olsson 1926. 
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Oa 
1 Der stodo två kämpar uti nordanfjell 

de talte så mycket uti en sommarkväll 
— men hvem skall föra våra runor så väl med den äran 

2 Stallbroder sade till stallbroder sin 
har du inte lust att gifta dig än 

3 Väl vet jag vän mö både fager och fin 
men friar du dit det kostar dig ditt lif 

4 Och Grimborg han sadlade sin gångare grå 
så rider han ut till konungens gård 

5 Han klappar på dörren med fingrarna små 
statt upp sköna jomfru, drag låsen ifrå. 

6 Och Grimborg han satte sig på rödan guldstol 
statt upp skön jomfru drag af mina skor. 

7 Är jag en kungadotter så unger och god 
så intet behöfver jag dra af dina skor. 

8 Och Grimborg han vredgades utaf dessa ord 
han sprang opp i sängen med strumpor å sko 

9 Så kommer det bud till konungen in 
att Grimborg han sofver hos dotteren din 

10 Och kungen han ropa all uppå sin gård 
käre mina hofmän i kläden er i stål. 

11 Käre mine hofmän i kläd er inte falskt 
i veten att den Grimborg är en vågehals. 

12 De spände uppå dörren med sporreklädder fot 
är den Grimborg inne han gånge oss emot. 

13 Och Grimborg han fort uppå dörrena sprang 
så låsar och spikar och gångjernen sang. 

14 Somliga han spände å somliga han slog 
tolftusen kämpar för fötterna de låg. 

15 Och Grimborg han titta på höganlofts bur 
tolf raska kämpar lågo der på lur. 

16 Grimborg han fnyste och gnägga som en häst 
och tolf stycken kämpar de fälde han dernäst 

1 7 Så tager han jomfrun vid fager guldlock 
så binder han henne vid sin sadelknapp. 

18 Så rider han genom trettimila skog 
inan han talte det ringaste ord. 

19 Så breder han ut sin kappa den blå 
och lät sköna jomfrun sätta sig derpå. 

20 Och Grimborg han red uppå sin moders gård 
och ute på gården hans moder månd stå. 

21 Och hör du min Grimborg, hvad jag säger nu 
hvar hafver du taget denna unga brud 

22 Den hafver jag taget på konungens gård 
med starkan makt och med jern och med stål 

23 Och Grimborg han satt uppå höganloftsbur 
der spelte han guldtärning med sin unga brud. 

24 Och Grimborg han ut genom dörrena såg 
der tolftusen kämpar för dörren nu står. 

25 Och Grimborg titta i vindsluckan ut 
han kunde ej se himlen för eld och krut. 

26 Och Grimborg fort uppå dörrena sprang 
och jomfrun kasta brynjan uti hans hand. 

2 7 Och somliga han trampa och somliga han slog 
tolftusen kämpar för fötterna låg. 

28 Och Grimborg sadla sin gångare grå 
sen rider han uppå kungens gård 

29 Ja hör nu Grimborg hvad jag dig säga må 
hvar har du de hofmän jag sände dig i går. 

30 Jo, hör du konung hvad jag säga må 
de ligga alla slagna på min gård som får. 

31 Och ligga alla dessa nu slagna som får 
så skall du aldrig komma med lifvet härifrå 

32 Då rusa på Grimborg den krigsflock så stor 
och alla kungens tjenare han under sig slår. 

33 Och Grimborg han torkade sitt blodiga svärd 
och vore du ej min konung, så var du detta värd. 

34 Och hör du min Grimborg stilla nu ditt svärd 
för du skall få min dotter och henne är du värd. 

35 Och Grimborg han drog hem och lefde sen i fred 
och allt hvad han sen gjorde det blev ju dervid. 
— men hvem skall föra våra runor så väl med den äran 

Tite/: Grimhorgsvisan. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 35. 
Omkvädet: så väl i str. 1 och 2 tillskrivet över raden 
6:2 skön ändrat från sköna 

	

7:1 	unger ändrat från ung 
14:2 före tolftusen står och överstruket 

	

16:2 	fälde ms falde 
22:1 raden slutar med punkt 

	

24:1 	han tillskrivet över raden 
27:2 som 14:2 
33:2 var ms ev. vor 
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Ob 

nn 4 

Där satt två kämpar Nordan = 	fjöl l.  

J 	J 	 a a 

 

-3—at 

    

     

   

-a- -0- -Or; 

 

De 	önska åt var = andra en god kvcill 

13 

Men vem skall 	fora 	våra 

1 Där satt två kämpar i Nordanfjäll. 
De önska åt varandra en god kväll. 
— Men vem skall röra våra runor så väl med den äran 

Titel: Grimborgsvisa. 

runor så 	väl med den 	äran 

Textanmärkning 

1:1 	satt ändrat, troligen från sutto 

Avvikelser från Oa i Oc 

	

3:2 	det: så 

	

6:2 	skön: sköna; af: af mig 

	

7:2 	intet: inte 

	

8:2 	opp: upp; å sko: och skor 

	

10:1 	ropa all: ropade 

	

10:2 	käre: kära 

	

11:1 	Käre mine: Kära mina; inte: intet 

	

12:1 	uppå: upp på 

	

13:2 	det första och: å; gångjernen: gångejerna 

	

15:2 	tolf raska: tolftusen 

	

16:1 	och: å 

	

16:2 	och tolf stycken: de tolftusen 

OC 
25:2 
	

himlen: himmelen; krut: för krut 
27:1 
	

Och: 
27:2 
	

tolftusen: och tolftusen 
29:1 
	

Ja: Och 
30:1 
	

säga: dig säga 
32:2 och: men 
35:2 
	

dervid: derved 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1-4, 35. 
Omkvädet: så väl tillskrivet över raden i str. 1. 

8:2 sko ändrat från skor 

P 
Ysenius, Halländsk folkmusik, 1959, s. 66-68. Efter lantbrukarna pa Vippentorpet, Ysby sn, Halland, Johannes 
Svensson (f. 1833 på Vippentorpet, d. 1907) och dennes son Hjalmar Johansson (f. 1882 på Vippentorpet). Uppteck-
nad av Svenssons son August Ysenius. 

Dör kom — mo två köm -par frön nor - dis - ka 

de 	höt- sa - de 
	ar 

var — an - dra 	så 	gla - de - ligt "Go 	kväll!" 

• t  
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•	 

  

• 

       

           

•	 

            

             

— Hoppå — på, 	hal -la — lå, 	hal - la — lä, 	hade 	I ia - lä. 

16  

	1 • i  

-•- 	 -0- 
De 
	

hal - sa - de 	var - an 	dra så 	gla de - 	"Go 

• 
kväll !" 

1 Där kommo två kämpar från nordiska fjäll; 
de hälsade varandra så gladeligt: »Go kväll!» 
— Hoppåpå, hallalå, hallalå, hadelialå! 
De hälsade varandra så gladeligt: «Go kväll!» 

2 Stallbrodern han sade till stallbrodern sin: 
»Å har du inte lust till att gifta dig än?» 

3 »Å, jomen har jag lust till att gifta mig än, 
men jag törs inte våga för fager ungersven.» 

4 De redo, de redo till möllarens damm; 
där fanns icke vatten utan kämpablodet rann. 

5 De redo, de redo till konungens gård; 
där dansade en hare, där spelade en mård. 

6 Herr Grimberg, han klappade med vantarne grå: 
»Stig upp, sköna jungfru, drag reglarna ifrå!» 

7 »Jag är väl så god jungfru i dag som i går, 
men aldrig står jag upp och drar reglarna ifrå.» 

8 Herr Grimberg, han sparkade på jungfruens dörr; 
han sparkade på dörren, så reglarna de for. 

9 Herr Grimberg, han satte sig på gyllene stol: 
»Stig upp, sköna jungfru, drag av mig mina skor!» 

10 »Jag är väl så god jungfru i år som i fjor, 
men aldrig står jag upp och drar av dig dina skor.» 

1 1 Och Grimberg, han sticknade vid sådana ord; 
han kastade sig i sängen med sporrar och skor. 

12 Och genast gick där bud till konungen in: 
»Herr Grimberg, han vilar hos dotteren din.» 

13 Och sedan gick bud över konungens land, 
att tolvtusen krigsmän de skulle komma fram. 

14 Herr Grimberg han tittade i vindluckan ut: 
han kunde ej se himlen för pilar och spjut. 

15 Herr Grimberg, han svängde, han sparkade, han slog, 
så de tolvtusen krigsmän för honom alla dog. 

16 »Min dotter har du älskat, min dotter har du kär, 
för henne har du kämpat, och henne är du värd.» 
— Hoppåpå, hallalå, hallalå, hadelialå! 
»För henne har du kämpat, och henne är du värd.» 

Titel: Herr Grimberg. 

Textanmärkning 

Trallrefräng och upprepning av rad 2 i str. 1 och 16, 
markerat i övriga strofer. 
14:1 	Grimberg tr. Grimber 

Q 
ULMA 11, s. 3-5. Småland. Upptecknad av Ragnar Lindstam senast 1914. 

1 Där stodo 2 kämpar, ved nordiska fjäll 
De talte med hvarandra så mycket om en kväll 
— Hopp hopp hopp fallera hur han sa fallalla 
de talte med hvarandra så mycket om en kväll 

2 Men brodren sade till stallbrodren sin 
Men har du inte lust till att gifta dig än 

3 Jag vet en prinsessa så fager å så fin 
men friar du till henne så kostar det ditt lif 

4 Nej hör du min broder nu visar du me dit 
för henne vill jag gifva min gångare så vit 

5 Men när som vi kommo till Mjärare damm 
där intet vatten fanns utan kämpablodet rann 

6 ringborg han tapplade med sina fingrar små 
stån opp du sköna jungfru, dra reglarna frå 

7 Jag är väl så god prinsessa i år som i fjor 
men inte står jag opp å drar å dej dina skor 

8 Men Ringborg han vredgades alltöfver dessa or 
Han hoppar opp i sängen med strumpor och med 

skor. 

9 Så geck där ett bud in till Konungen in 
Nu sofver Herr Ringborg hos doteren din 

10 Ja såfver nu Herr Ringborg hos doteren min 
då skall han aldrig komma ur gården med sitt lif. 
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11 Så geck där ett hud efter 12 000 män 
för att de skulle föra Ringborg från doteren sin 

12 Men kära, i krigsmänner, i ladden intet falskt 
för känner jag herr Ringborg. Det är en vågehals 

13 De stodo vid dörren med bössor och med spjut 
för är nu Ringborg inne nu kan han föras ut. 

14 Men Ringborg tittade genom fönsteret ut 
han knappast kan se himmelen för bössor och spjut 

15 Käre i Krigsmänner i töfven litet om 
medan jag får rast till att se mej litet om 

16 Herr Ringborg klädde på sig klänningar två 
Den ena var af järn och den andra var af stål 

17 Och Ringborg han hoppad' genom fönsteret ut 
och sommeli han spjärnade och sommeli han slo. 

18 Men Ringborg han brenade och han gnydde som en 
häst 

och 12 000 kämpar han fällde därnäst 

19 Men Ringborg han skurade och han blankte sitt svärd 
för vore 1 ej min svärfar så vore I detta värd. 

20 Nej hör du nu Ringborg nu stille du ditt svärd 
Nu ska du få min doter, nu är du henne värd. 

— Hopp hopp hopp fallera hur han sa fallalla 
Nu ska du få min doter, nu är du henne värd. 

Titel.' Rimborg. 

Anmärkning 

Ms är skrivet i stor hast, därför delvis svårtolkat. Strofin-
delningen ofullständig, numreringen endast delvis och fel-
aktigt genomförd. Trallrefräng och upprepning av rad 2 
utskrivna i str. I , markerade i str. 3, 4, 6. 
5 : 1 före Men står För överstruket 

	

6:2 	stån osäker läsning, ändring 
9:2 din ändrat från min 

	

11:1 	Så geck dubbelskrivet, första gången struket; efter 
struket men sannolikt återställt genom under-
strykning, över ordet står in till 

	

12:1 	krigsmänner ms ev. krigsmännen 
12:2 för något osäker läsning 

	

15:1 	Käre osäker läsning av ordets slut; Krigsmänner 
ms Krigsmanner 

	

16:1 	klänningar osäker läsning 
17:2 före det första och står hur 

	

19:2 	för ms förr; det första 1 tillskrivet i efterhand 
varvid jag vore strukits före ej 

20:2 före min står din överstruket 

R 
LUF 858, s. 8-12. Efter fiskaren Olagus Lorenzson, Boda, Skäggenäs, Rysshy sn, Småland (Kalmar län; f. 1847 i 
Ryssby, d. 1925). Upptecknad av Olga Borg 1918. 

      

imeleamee. 

   

      

  

	•• 	 

 

-dg 

    

Det 
	

sto — do 	två 
	

kämpar vid de 	nor — dis - ke 	fjäll. 

1 Det stodo två kämpar vid de nordiske fjäll 
de hälsade varandra så mången en god kväll 
— Sjong öp, öp, öp tradlumda dadlumdi dudallanlej 
De hälsade varandra så mången en god kväll. 

2 »Och hörer du min stalldräng vill du gifta dig i år?» 
»Nej jag har inte tänkt på att gifta mig i år.» 

3 »Jag har en dotter hemma så skön och dägelig 
men friar du till henne, så kostar det ditt liv.» 
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4 Grimborg han sadlade sin gångare grå 
Han rider fram till dörren, där skön prinsessan lå'. 

5 Han knaplade på dörren med sine fingre små 
»Var goder du prinsessa, drag reglerne ifrå.» 

6 »Jag är så god prinsessa idag som igår 
men inte sti'er jag upp och dra'r reglerne ifrå.» 

7 Och Grimborg han tålte ej sådana ord. 
Han sparkade till dörren, så reglerne de for. 

8 Och Grimborg han satt' sig på förgyllande stol. 
»Var goder du prinsessa, drag av mig mina skor!» 

9 »Jag är så god prinsessa i år som i fjor 
men inte sti'er jag upp och dra'r av dig dina skor.» 

10 Grimborg han tålte ej sådana ord 
Han hoppade upp i sängen med båd' strumpor och 

skor. 

11 Och strax gick det bud ikring hela kungens land 
att tolvtusen krigsmänner utkom'deras skall. 

12 Och Grimborg han tittar genom fönsterluften ut 
Han kunde ej se himmelen för bössor och för spjut. 

13 »Men hören I krigsfolk, töv' en liten stund 
allt medan jag får rusta mig litet annorlund.» 

14 Och huru han kämpade och huru han slog 
men tolvtusen krigsmän uppför hans fötter dog. 

15 Grimborg han torker av sitt blodige svärd 
»För var du här, min svärfar, så var du döden värd 

16 Men hörer du, min svärfar, lån' mig litet salt 
allt medan jag får salta detta oxeköttet allt.» 

17 Och Grimborg han rider ner åt Mölleredamm, 
där intet vatten fanns, men där kämpeblodet rann. 
— Sjong öp, öp, öp tradlumda dadlumdi dudallanlej 
Där intet vatten fanns, men där kämpeblodet rann. 

Titel: Grimborgsvisan. 

Textanmärkning 

nallrefrång och upprepning av rad 2 endast i str. 1. 

	

7: 1 	han ändrat från hän 

	

13: 1 	töv' en ms snarast töv'en 

s 
Halland. Upptecknad av Lars Adlerkull på 1910- eller 1920-talet. Sa: DAG IFGH 5977 nr 85. Sb: Museet i Halmstad, 
L. Adlerkulls vissaml. nr  17. 

Sa 

1 Stallbroder talte till stallbroder sin: 
»Har du inte lust för att gifta dig än?» 
— Stille dig, unge herr Esbjörn! 

2 »Jag vet väl en flicka så fager och så fin, 
men rider du dit, det kostar ditt liv.» 

3 Och Esbjörn han rider på konungens gård, 
och ute för honom väl konungen står. 

4 Esbjörn han talte till konungen fin: 
»Får jag inte fria till doteren din? — 

5 »Ja, du ska få min doter, för henne är du värd, 
men ska du henne ta, ska du ta' na med svärd.» 
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6 Så banka' han på dörren med fingrarna små: 
»Statt upp, sköna jungfru, dra' låsen ifrå!» — 

7 »Jag haver ingen i stämman väl satt, 
aldrig så lycker jag upp, när det är natt.» 

8 Och Esbjörn hade fingrar både mjuka och små, 
och själver så drager han den låsen ifrå. 

9 Och Esbjörn han stickna' vid dessa här ord, 
så springer han i sängen med strumpor och skor. 

10 Genast gick där budet till konungen in 
att Esbjörn han vilar hos doteren din. 

11 Så banka' de på dörren med värjor och spjut, 
och själv var Esbjörn inne, och själv gick han ut. 

12 Och Esbjörn han sparka till dörren med en gång 
så gångjärnen lossna' och låsen han sang. 

13 Och somliga han sparkade, och somliga han slog, 
så tolv tusen hovmän för fötterna dog. 

14 Och Esbjörn han gångade allt bakom en mur, 
där sutto tolv kämpar så sakta uppå lur. 

15 Och Esbjörn han grinar och gnäggar som en häst, 
och dessa tolv kämpar han dödade därnäst. 

16 »Ack, käre du Esbjörn, du stille ditt svärd; 
du skall få min doter, ty henne är du värd.» 

17 Och Esbjörn han torkar sitt blodiga svärd: 
»Vore du ej konung, du vore döden värd!» 

18 Och Esbjörn fattar jungfrun i vitgulan lock, 
sen binder han henne vid sadelens knapp. 

19 Och Esbjörn han rider en trettiomila skog 
förr än han talte det ringaste ord. 

20 Esbjörn han breder ut kappan den blå: 
»Lyster sköna jungfrun att vila häruppå?» 

21 Och Esbjörn han talte till jungfrun försann: 
»Vad tycker nu jungfrun om sådan en man?» - 

22 »Jo, dig vill jag hålla för kämpe och man, 
som tog mig så hastigt ifrån min faders land.» 

23 Och Esbjörn han rider till sin egen gård, 
och ute för honom hans kära mor månd' stå. 

24 Esbjörn han gångade åt höganloft in, 
där spelar han guldtärning med unga bruden sin. 
— Stille dig, unge herr Esbjörn! 

Melodianmärkning 

Ms har följande tillägg och ändringar, utskrivna med 
blyerts och troligen i efterhand: 
Upptakt: d i  (åttondelsnot) 
T. 5, n. 1-2: Med båge. 
T. 11, n. 2: Med fermat. 

T. 12: Å 7 I I 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 24. 
19:2 förr än ändrat från förrän 

Sb 
MELODI 

Mel. = Sa. 

Anmärkning 

Mel. föreligger endast i kopia i SV-1. 

TEXT 

Avvikelser från Sa i Sb 

	

5:1 	Ja: Jo 

	

16:2 	skall: ska' 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 24. 
21:2 sådan en ändrat från en sådan 

T 
IF 60:11, s. 13. Sibbo sn, Nyland. Upptecknad av Th. Wegelius på 1870-talet. Tryckt till annan text i Lagus, Nyländska 
folkvisor I, 1887, nr 3 a och som FSF V:1 nr 27:1 d. En renskrift finns i IF 60:1 nr 2. 

134 



2 

- • 

nordiska 	 fjäll Dör stodo 	två kämpar på den 

•	 
ff 

4 k 	L 

• 
• 0- 

(k 	 

SMB 77 

2 

Ni 	  • • •  11/  
• 

• 

       

• 

    

         

4 

 

          

1 Der sutto två kämpar i nordanfjäll 
De önska' hvarannan en godan quäll 
— Men hvem skall föra våra runor så väl Med den 

äran. 

Melodianmärkning 

Ms saknar klav och taktartsbeteckning, bör vara C. 
Taktstreck saknas efter t. 3. 
T. 2, n. 2: Ändrad från åttondelsnot. 
T. 3, n. 4-5: Otydliga; här återgivna enligt renskriften. 

T. 7, n. 1: b-tecken utsatt före noten. 
I blyertsskrift finns dessutom två mel.-skisser utan taktin-
delning och mestadels utskrivna med fjärdedelsnoter. 
Båda är försedda med ändringar och strykningar och del-
vis mycket otydliga. 

Renskriften: 

Texten lagd under mel. 

J A 7 11 

U 
SLS 46, s. 85-88. Föglö, Jomala och Lemlands s:nar, Åland. Upptecknad av J. A. Sjöblom 1894. Tryckt som FSF V.1 
nr 27:1 i och G. 

De 	helsade 	hvarandra god afton och god kväll 

           

           

• 
•	 

    

-or 

   

•	 

       

     

-9 p) 

frallallal = lallallallal Afton 	vår 	frallallej 

  

lej, 	frallal 	= 	la 

 

 

De 	helsade 	byar= andra god afton och god 	kväll. 

1 Där stodo två kämpar på den nordiska fjäll 
De helsade hvarandra god afton och god kväll 
— Afton vår frallallej frallallallallallallallej, frallalla 
De helsade hvarandra god afton och god kväll. 

2 Där stodo två hjältar på den nordiska fjäll 
De helsade hvarandra god afton och god kväll 

3 Och stallbroder sade till stallbroder sin 
Har du intet lust till att gifta dig än 
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4 Visst vet jag af en flicka så fager och så skön 
Men friar du till henne så kostar det ditt lif 

5 Och Grinneborg han knackade med sina fingrar små 
Bad sköna jungfrun stiga dra reglarna ifrån 

6 Jag är väl skön jungfru i dag som i går 
Men aldrig står jag upp drager reglarna ifrån 

7 Grinneborg blef rasande allt öfver såna ord 
Han sparkade till dörrarna så reglarna sprang af 

8 Grinneborg han satte sig på förgyllande stol 
Bad sköna jungfrun stiga upp dra af sig sina skor 

9 Jag är väl skön jungfru i dag som i går 
Men aldrig står jag upp drager af dig dina skor 

10 Grinneborg blef rasande allt öfver såna ord 
Han hoppade i sängen med strumpor och med skor 

11 Sen gingo där bud allt till konungen in 
Att Grinneborg han hvilar nu hos sköna dottren din 

12 Sen gingo där bud uti konungens land 
Att där skull' tillrustas tolf tusende krigsman  

13 Grinneborg han tittade i fönsteret ut 
Han kunde knappt se himmelen för bössor och för 

spjut 

14 Mine gode herrar vänten liten stund 
Att jag mig får tillrusta helt litet annorlund 

15 Så drog han uppå sig sin kopparhjelm så grann 
Och värjan den tog han uti sin ena hand. 

16 Sen gick han ut emot tolftusende krigsman 
Och somliga han sparkade och somliga han slog 

17 Grinneborg han torkar af sitt blodiga svärd 
Vor' du ej min svärfar visst vore du det värd. 
— Afton vår frallalej frallallallallallallallej, frallalla 
Vor' du ej min svärfar visst vore du det värd. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefräng och upprepad andrarad 
utskrivna i str 1, 2 och (med trallrefrängen något förkor-
tad) i str. 17, markerade i övriga strofer. 

SLS 50, s. 16. Munsala sn, Österbotten. Upptecknad av J. Alfr. Strandberg 1895. Tryckt som FSF V:1 nr 27:1 h. 

— Sjung afton hear, fado 
	

edo, 	edo 
	

ela 	lej 

8 

Och 
	

har du 	intet 
	

lust 
	

till att att 	gifta 	dig dn ? 

1 Stallbrodern sade till stallbrodern sin: 
Och har du inte lust till att gifta dig än? 
— Sjung afton hvar, fado edo, edo ela lej 
Och har du intet lust till att gifta dig än? 
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' 	4 	 
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Efter Lovisa Blomkvist, Kurböle, Borgå lf, Nyland (1846-1926); hon hade lärt visan av sin mors moster Maria Kant 
(f. 1779; 0. Andersson, Tre finl.-sv. vissångerskor, s. 36-43). Xa: IF 64, s. 21-22 (text), IF 170, VIII (nr 197) (mel.). 

Upptecknad av Otto Andersson 1908. Xb: BFA nr 20 b. Inspelad på fonograf av Otto Andersson ca 1910. Överförd på 
IF mgt 1968/37 nr 32. Även på SLS band 1968:108 (nr 32). Transkription tryckt som FSF V:1 nr 27:I a och D. Nedan 
återgiven enligt den tryckta transkriptionen. 

Xa 

1 Grinniborg han salade sin gångare grå 
så rider han sig till konungens gård. 
— Vem skall föra våra runner så väl med äran. 

2 Och Grinneborg kan knapra på dörren och slå. 
statt upp sköna jungfru dra låsen ifrån. 

3 Jag haver min lås uti stämnan satt 
att ingen skall komma till mig om natt 

4 Grinniborg gjord fingren både mjuka och små. 
så tager han de sakta de låsen ifrån. 

5 Och Grinneborg han satte sig på förgyllande stol. 
Statt upp sköna jungfru dra av mig mina skor. 

6 Jag är en skön jungfru så fager och så skön. 
Intet drar jag av er strumpor ej heller era skor. 

7 Och Grinneborg han blev nu så hasteligen vred. 
Han sprungo i sängen me strumpor och skor. 

8 Och hastigt kom budet för konungen fram: 
Grinneborg han sover hos dotteren din. 

9 Och konungen sade till tolvtusen hovmän: 
Ni klär eder alla i järn och stål. 

10 Och kära ni min hovmän, ni kläder ej er falskt. 
Jag vet ju att Grinneborg han är en vågehals. 

11 Och somliga han sparkade och somliga han slog 
att tolvtusen hovmän för Grinneborgs fötter dog. 

12 Grinneborg to i jungfruns gullgula lock. 
han bundo henne fast uti sadeleknopp. 

13 Grinneborg han red över skog och mark 
till dess han kom till sitt eget slott 

14 På marken fanns intet så liten en rot, 
som inte rev stycke av jungfrunens fot. 

15 På marken fanns inte så liten en gren 
som inte rev stycke ur jungfrunens ben. 

16 På marken fanns inte en så liten en kvist 
som inte rev stycke ur jungfrunens bröst. 

17 Grinneborg gick upp uti höga valbur. 
Han lekte och han spelte allt med sin unga brud. 

18 Och Grinneborg han ut genom fönstret såg 
Han såg där ingen dag ut för kulor och krut. 

19 Och Grinneborg han torkar sitt blodiga svärd. 
Vore ni ej min svärfar så detta vore ni värd 

20 Du Grinneborg, du Grinneborg du hejda ditt svärd. 
min doter skall du få och henne äst du värd. 
— Vem skall föra våra runner så väl med äran. 

Titel: Kämpen Grimborg. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktstreck efter t. 1 och 3. T. 6 omfattar sex 
åttondelar. 
T. 2, textunderlägget: gangare 
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r 	 • T. 2: 

T. 3, n. 1-3: 

redo han 

T. 5, n. 2: ass' 

T. 5, n. 3-4: 

T. 6, n. 1-2, textunderlägget: runor 

T. 6-7: J J 1 

TEXT 

Avvikelser från Xa i Xb 

Texten omfattar endast str. 1. 
1:2 	sig: ut 

sade Stallbroder 

4 

	•  

att gifta 	dig 	an ?" "Har du 	inte 	tänkt 

Y 
2 

r 	 
till 	stallbroder sin: 

- Men 	vem skall fora 	våra runor 	så väl med den 

7 

SMB 77 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 

	

5:2 	Statt ändrat från statt 
7.•2 Han ändrat från han; me ändrat från med 

	

11:2 	fötter ms fotter  

14:1 	fanns ändrat från fans 
/7:2 Han ändrat från han 
18:1 	fönstret ms fonstret 
18:2 Han ändrat från han 

Xb 
MELODI 

Avvikelser från Xa i Xb 

Mel. är i transkriptionen noterad i ciss-moll, begynnelse-
ton: giss' (nedan transponerad till f-moll). 
T. 1, n. 5-7, textunderlägget: sadlade 

T. 4: N. 4 noterad som fjärdedel med fermat, följd av 
fjärdedelspaus. 

SLS 352, s. 55. Efter torparen Evert Sundholm, Vansor, Nagu sn, Åboland (f. 1866); han hade lärt visan av sin mor. 
Upptecknad av Greta Dahlström 1923. Mcl. tryckt som FSF V:1 nr 27:1 e, texten tryckt som variant I till FSF V:1 nr 
27:I B. 

1 Stallbroder sade till stallbroder sin: 
»Har du inte tänkt att gifta dig än?» 
— Men vem skall föra våra runor så väl med den äran'? 

2 »Jag skall visa dig fästemö fin, 
men friar du dit, det kostar ditt liv» 
— Men vem skall föra våra runor så väl med den äran? 

Titel: »Grindborg». 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1. — Upptecknarens 
anm.: Mindes ej flera strofer, men »kändes vid» dem, 
när jag läste upp dem ur »Nyland» [AF nedan] och änd-
rade somliga ord t. ex. 
str. 3 visa mig 	 till följ me mej 

14 raska 	 » kläda 
16 under fötterna dog » under fötterna han 

drog 
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SLS 536 nr 12. Efter Karolina Nordback f. Gjäls, Kalax, Närpes sn, Österbotten (f. 1878). Upptecknad av Alfhild 
Adolfsson (Forslin) sommaren 1935. 

Stallbroder sade 	till 	stallbroder 	sin. 

    

    

    

    

Ack nar du inte 
	

lust till att 
	

gifta 
	

dig dn. 

 

6 

•  • di d 	 

  

     

Sjung 	afton i va sjung fadiradira. 

S;ung faradiradi 
	

rallalla. 

Ack 	nar du 	inte 
	

lust _ 

1 Stallbroder sade till stallbroder sin: 
Ack, har du inte lust till att gifta dig än? 
— sjung afton i va, sjung fadiradira 

2 Grinneborg han knackade med sina fingrar fem, 
bad sköna jungfrun stiga upp, dra regelen ifrån. 

3 Men Grinneborg blev rasande allt utav såna ord, 
han hoppade i sängen med strumpor och med skor 

4 Konungen läto ju sammankalla 
tolftusende krigsman. 

5 Och somlige han sparkade, och somlige han slog, 
men alla de tolvtusen för fötterna dog. 

6 Då gingo ett bud till konungen in, 
att dottern den du älskat har, den vill jag giva dig. 
— sjung afton i va, sjung fadiradira 

Melodianmärkning 

T. 7, textunderlägget: Möjligen felskrivning för fadiradi. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 
Streckad rad efter varje strof 

4:1-2 oklart om raderna avses vara en strof eller ett 
prosareferat 

6:2 före giva står givad överstruket 

EJ AVTRYCKTA 

AA: E. M. Fant & E. Ullgren, De raptu feminarum in 
Svecia, 1791, s. 5. 1 strof, citerad i latinskt prosa-
referat. 

AB: KVHAA Wiede, efter ks 212. Vikbolandet, Öster-
götland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-
talet. Endast omkvädesmelodi med underlagd 

textrad. Ytterligare en utskrift finns i KVHAA 
Wiede, efter hs 202. 

AC.• ULMA 347:56, s. 143. Norra Södermanland. 
Upptecknad av Gustaf Ericsson 1860-1890. 8 1/2 
strofer. 
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AD: ULMA 3298:3, s. 1-2. Efter Maria Olsson, Bön, 
Skillingmarks sn, Värmland (f. 1860 i Holmserud, 
Skillingmark). Upptecknad av Gertrud Eriksson 
1931. 6 strofer. 

AE: SLS 367, s. 69-75. Bolax, Hitis sn, Åboland. Ur F. 
B. Grönings visbok, daterad 1873. Avskrift gjord 
av Greta Dahlström 1924. 37 strofer. Tryckt som 
FSF V:1 nr 27:1 B. 

AF: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 3 a (tex-
ten). Pojo sn, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 
1880-talet. 41 strofer. Även tryckt som FSF V:1 nr 
27:1 A. 

AG: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 3 b. Ingå 
sn, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet, 
texten troligen av J. E. Wefvar. Melodi samt 25 
strofer. Även tryckt som FSF V:1 nr 27:1 b och C. 

AH: IF Rancken 5, 186 nr 9. Vörå sn, Österbotten. 
Upptecknad av J. E. Wefvar på 1870- eller 1880-
talet. 18 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 27:1 E. 

Al: 	SLS 1, s. 115. Efter Matts Jonasson, Nordbäck, 
Pörtom, Närpes sn, Österbotten. Upptecknad av  

Johan Dahlbo 1882-1883. 141/2 strofer (upp-
ställd som 7 fyr- eller femradiga enheter). Tryckt 
som variant H till FSF V:1 nr 27:1 B. 

AJ: SLS 40, s. 29-31. Vårdö sn, Åland. Upptecknad av 
J. Torckell 1893. 18 strofer. Tryckt som FSF V:1 
nr 27:1 F. 

AK: SLS 204, s. 305. Bromarvs sn, Nyland. Uppteck-
nad av Edv. Hedman 1910. Melodi med underlagd 
strof. Tryckt som FSF V:1 nr 27:1 c. 

AL: SLS 352, s. 54. Efter sömmerskan Elna Sjöfelt, 
Lom, Korpo sn, Åboland (f. 1888 i Galtby, Kor-
po). Upptecknad av Greta Dahlström 1923. Melo-
di med underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 
27:1 g. 

AM: SLS 508, s. 85-86. Efter värdinnan Emilia Erkas, 
Jumo, Iniö sn, Åboland (f. 1866). Upptecknad av 
Alfhild Adolfsson (Forslin) 1928. Melodi samt 3 
strofer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 27:1 f, texten 
tryckt som variant J till FSF V:1 nr 27:1 B. 
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78 

HERR GRÖNBORG 
TSB D 62 

A 
UUB V 1, fol. 52 r-52 v. Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck på 1690-talet. Egenhändig utskrift av denne 
(Jonsson I, s. 291-298). Tryckt som SF 19 och i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 372-375. 

1 Herr Grönborg han salade sin gångare grå, 
— dhe unge tu dhe äro sammankombne, —
så ville han rida i konungens gårdh, 
— vaka up min rooss och ädelig bloma 

Grönborg han rider til borgare ledh, 
dher stodo två starka väcktare vedh, 

3 Hören i väcktare, slep mig fram, 
eder vill iag gifva, mit röda Gulband, 

4 dhetta vij gierna eder giorde, 
om vij dhet för konungen torde, 

5 Herr Grönberg hög sin häst medh spåra, 
så rider han öfver dhe höga Slotzmurar 

6 Herr Grönborg han går til höga loffts broo 
med Silkesticka Strumper, och Silfverspenta Skoo, 

7 Han knappa på dörren med fingrarna små 
står up Skiöna jungfru, ta låsen ifrån, 

8 Dher kom buden för konungen in, 
jungfru jngebor har slept Grönborgen in, 

9 Konungen roopa öfi'er heela sin gårdh. 
står up mine håfmän, klär eder uti Ståhl, 

10 Står up mine håfmen klär eder icke falsk. 
Herr Grönborg han är een vågehals 

11 Dhe stötte på dören, med Skiöldh och Spiuth, 
Grönborg ästu inne, så kom nu häruth, 

12 Mine kiäre håfmän i töfva i dagh, 
jag kan icke naken frå min fästemö dra 

13 Mine kiäre håfmen i töfva een stundh 
mädan iag kläder mig annorlundh, 

14 Herr Grönborg tog på sig een Silkeskiorta Skiön 
dher åfvanpå tar han een Silketröja gröön, 

15 Grönborg han såg sig genom fönsteret uth, 
han såg icke himmel, för Skiöldh och spiuth, 

16 Grönborgh han sig utom dörren Språngh 
han giorde rum, dher föra war trångt, 

17 Först hög han Een, sedan högg han femb. 
så hög han 50. af kungens håfmän, 

18 Herr Grönberg, Herr Grönberg, hålt nu up at slå, 
Min dotter jungfru jngebor, dhen ska du gierna få, 

19 Herr Grönborg togh jungfrun, uti sin fambn, 
— dhe unge tu dhe äro sammankombne, —
Nu ska du veeta, at dhu och fåt man, 
— vaka up min rooss och ädelig bloma 

Titel: Herr Grönborgz vijsa. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, 11, 19, mellanomkvädet 
markerat i str. 2-9, 12, 17, slutomkvädet markerat i str. 
2, 3, 5, 8, 10, 12, 16-18. — I margen vid 8: 1 står fattas 
NB. (NB. skrivet av Rudebeck, fattas troligen av annan 
hand, vilken även skrivit NB. vid 11:1). 

6:1 	han tillskrivet över raden 

B 
KB Vs 4, s. 286. Upptecknad 1839 av G. 0. Hyltkn-Cavallius på Oby, Blädinge sn, Småland, troligen efter en person 
från Tävelsås sn, Småland. En renskrift, omfattande str. 1, 7 och 9, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:3 nr 180 
C. 
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1 Herr Grönborg han sadlar sin gångare grå 
[/:Så rider] han sig till konungens gård.:/ 

2 [---Jade på dörren med fingrarne små 
[---]run stiger opp drager låsen ifrå. 

3 O[---] stiger opp drog låsen ifrå 
a[---]ren min, så måste han gå in 

4 B[---] bud för konungen in: 
[---] sofver hos dotteren din 

5 D[---] på dörren med stafvar och spjut 
är [---] härinne, så måste han härut. 

6 K[--- h]errar ni töfven liten stund 
A[---]ag kläder mig annorlund 

7 Herr [Grönbo]rg han tager på sig Stålkappan blå 
[Och jungfrun] hon knäpper de knapparne på. 

8 [---] genom fönsteret såg 
H[---] se himmelen för eld och för krut 

9 [Och jungfr]un flyr honom svärd uti hand 
ho[n önskar] honom lycka att fäkta som en man. 

10 Herr [---] fönsteret sprang 
ha[---] den vägen som förr har varit trång 

11 [---] stack och somliga han högg 
50 Riddare på marken låg död 

12 Och köra ni Herr Grönenborg Ni stilla nu er harm 
min dotter vill jag gifva er ni henne är väl värd. 

13 Herr Grönborg han torkar sitt blodiga svärd 
/: ja vore du ej konung detta vore du värd.:/ 

14 [---] 

15 Herr Gröneborg han sofver på jungfruns arm 

Titel: Herr Grönborg. 

Anmärkning 

Ms är defekt (en remsa bortklippt), därigenom uppkom-
men textförlust ovan markerad med klammer; i str. 1, 7 
och 9 är texten utfylld i enlighet med Stephens' renskrift. 
Str. 14 markerad 1. vers fattas. i.4ven före texten är en 
felande strof markerad med 1. vers. — Ms saknar strofnr. 
Repristecken endast efter str. 1. 

	

7:2 	i Hyltbi-Cavallius' utskrift är första bokstaven ej 
0, möjligen M 

	

8:1 	till höger om raden har i efterhand skrivits spjut 
och däröver ut 

	

12:1 	harm osäker läsning, troligen ändrat från på- 
börjat ert svärd 
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HERR ESBJÖRN 
TSB D 67 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [120]—[124]. Efter bondhustrun I ngierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som SF 20 och i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 347-350. 

1 Herr Essbiörn han sporde sin Moder till Rådh 
huru skall Jagh konungens dotter fåå? 
— J stillen Eder vnge Herr Essbiörn 

2 Kongens dotter wore wäl godh t il at åga 
Thorde däth någor för konungen wåga 

3 Kongens dotter wore wähl til at få 
Men Riddare och Swehner wachta henne på. 

4 Men digh will Jagh gifwa en Sölfbodd knijf 
du ridh af Landet och werje ditt lijff 

5 Därtil gifwer Jagh tigh en Fåhle bruen 
dän springer Plancker och högan muhr. 

6 Herr Essbiörn han rijder i konungens gård 
Vthe wächtaren för honom ståhr 

7 Herr Essbiörn han rijder för konungens Port 
så starcke wächtare stå honom emoth 

8 Min kiere wächtare släpp Migh ihn 
däth rägner och slåer på Skarlakan skijn 

9 Rägner thet på titt Skarlakan skijn 
så wändt thet vth som förr wiste ihn 

10 Höör du wächtare lätt migh ihn 
digh will Jagh gifwa min röde Gulldring 

11 Hwadh skall Jagh min Konung swara 
När han seer migh den Guldring hafwa. 

12 Herr Essbiörn hade en häst så rask 
han sprang öfwer Muren medh en hast 

1 3 Han sprang plancke och högan Muhr 
Och sedan ihn i Götha lille buhr 

14 Han klappar på dörren medh fingrar små 
Statt vp liten Giöta tagh låsen ifrå 

15 Vp stodh liten Giöta swept i Skind 
Så gladelig släpte hoon Herr Essbiörn ihn  

16 Förr ähn dhe wore i sängen lagd 
Förr war thet för konungen sagd 

17 Där kom brott budh för konungen ihn 
Herr Essbiörn soffwer hoos dottren tin 

18 Hwem thorde Migh dhe Buden ihn föra 
Eller hwem thorde sådan en gierning giöra 

19 Herr Essbiörn thorde den gierningen giöra 
och wächtaren thorde dhe buden ihnföra 

20 Konungen ropte öfwer sin gård 
Ståhr vp mine Hofmän kläder Eder i Ståhl 

21 J kläden Eder snart och icke falskt 
J weten Herr Essbiörn är en wågehalss 

22 Dhe stötte på dörren medh hwasse spiuth 
Ästu her ihnne så gack her vth 

23 Wehlen J töffwa en lijten stund 
så lenge Jagh kläder Migh Hoffmanslund. 

24 Herr Essbiörn klädde sigh j Jernet blåå 
hans kieraste feller så Modiga tåhr. 

25 /:Herr Essbiörn:/ gåhr icke vth 
dhe slå Eder ihiel medh skiöld och spiuth 

26 Herr Essbiörn vth gienom dörren sågh 
han sågh icke dager för brynjor blåå. 

27 Herr Essbiörn vth gienom dörren språng 
han vthbredde den wägh som förr war trång 

28 Han Högg ihiel fyra Han högg ihiel fem 
sielfwe konungen och alle hans Män. 

29 Herr Essbiörn satte sigh på gården nidh 
Så modigh och trött war han der widh 

30 Nu haar Jagh slagit din Fader ihiel 
Will du nu fly af landet medh 
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31 Huru gierna Jagh thet giorde 
Wore min Fader i Jorde. 

32 Din Fader är så Fränderijk 
Som wäl kunna jorda et sådant lift 
— J stillen Eder vnge Herr Essbiörn 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 32. 
Omkvädet: stillen str. 32 stille 

2:2 
5:2 

10:2 
16:1 
19:2 
20:2 
27:1 

någor ms ev. någer 
Plancker ms ev. Planckor 
röde ms ev. röda 
wore ms ev. woro 
wächtaren ms wachtaren 
kläder ms klader 
dörren ms dorren 
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80 

UNG HILLERSTRÖM 
TSB D 69 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [28]-31. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som SF 43 och i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 293-295. 

1 Här liggia så månge stigar til byes, 
dhe äre icke alle slätte 
Wäll är den i werlden til 
som råkar på den rätte 
— Den Elskogen gånger dem wäl aff. 

2 Vnger Swenn rijder i Rosenlund 
han binder sin hest widh Ränne. 
Så gåer han i höga lofft 
och snasker medh Jungfruer i löndom. 

3 Dee låge tilhopa den långe Natt 
widh hwars annars sijda 
Dän dagen dagas alt för brått 
dhe skiltes medh ångest och qwida 

4 Dhe låge tilhopa den långe Natt, 
alt på hwars annars arm 
Dän dagen dagas alt för brått 
dhe skildes medh ångst och harm 

5 Du stigh så lätt för höga loffts broo 
lätt icke sporrer klinga 
Och stigh så lätt på gångaren grå 
och lätt så honom springa. 

6 Ridh så warliga gienom dän Skogh 
öfwer dhe långe heeder 
Achta tigh för mine Bröder siu 
som alle äre wrede. 

7 Vnger Swenn rijder gienom Rosenlund 
och gienom dhe långe heeder 
Där mötte honom Jungfruens bröder siu 
som alle wore wrede. 

8 Hwar är din höök, hwar är din hund, 
hwar äre dine raske dränger 
Hwj rijder du allena så vth, 
igenom dhe gröpe Engier. 

9 Min hund min höök mine willande diur, 
som Jagh j Skogen bene 
Gaff Jagh alt min kierast i dagh, 
J gröna lund Migh mötte. 

10 Swarade Jungfruens yngste Broor 
som den Mannen wäl kiende 
Ähn ästu den samme Man 
som wår Syster skiembde. 

11 Antingen wil tu skambliga fly 
eller bort i skogen rymma 
Eller wil tu hålla och werja dit lijf 
för wår Syster du skiembde 

12 Jntet wil Jagh skambliga fly 
eller i Skogen bortränna 
Men Jag wil hålla och werja mit lijff 
för kieraste willje hennes. 

13 Vnger Swen drager sin brune brand, 
skijner som Guldet röda 
han hugger ihiehl hennes bröder siu 
dhe liggia i lunden döde. 

14 Vnger Swen stryker sin brune brand 
och sticker honom i slijda 
Så rijder han til bakas igen 
til allekieraste sina. 

15 Waker vp bådhe Fruer och Möer 
medh edre kinder röda 
Nu haar Jagh slagit edre Bröder ihiehl 
dee liggia i lunden döde. 

16 Haar du slagit mine bröder ihiehl 
och giort migh thet til hååen 
Så hålt den troo du haar mig loffwat, 
Jag dölljer medh tigh ähndå 
— Den Elskogen gånger dem wäl aff. 
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"Du 	stig nu så vac-kert till 	sa -del och häst 
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Anmärkning 

Ms har ofullständig radindelning (rad 1 och 2, resp. 3 och 
4 ihopskrivna). Omkvädet utskrivet i str. 1 och 16. 

5:2 	sporrer ms ev. sporrar 

B 
»Denna i Upland funna Tradition...». Upptecknad på 1810-talet (senast 1816). Ba: GA 55. Bb: Grönland, Alte 
Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 22. 

Ba 
MELODI 

Mel. saknar arrangemang och tempobeteckning men är i 
övrigt identisk med överstämman i Bb med följande un-
dantag: 

T. 5, n. 6: .N 
öf - ver 

1 »Du stig nu så vackert till sadel och häst, 
»Låt inte gullsporrarne klinga, 
»Du ride så vackert öfver högan lofts bro. 
»Låt inte gullsadelen ringa.» 
— Om sommaren. 

2 När som han kom i rosende lund, 
Där han var vaner att gånga, 
Där möter han Jungfruns Bröder sju, 
De ville honom fånga. 

3 God dag, god dag, fager unger Hillerström! 
Hvar har du varit så årligt? 
»Jag hafver varit i rosende lund, 
»Och skjutit de djur uti skogar.» 

4 Hvar är din hök, och hvar är din hund, 
Ell' hvar är det djur, som du skjutit? 
»Det hafver jag givit min lilla goda vän, 
»Som mig uti lunden plär möta.» 

5 Hillerström drar sitt förgyllande svärd, 
Det sken som solen röda; 
Så högg han Jungfrunes Bröder sju, 
De lågo i skogen döda. 

6 Hillerström stiger på gångaren grå, 
Han rider oförfärad; 
Så rider han på sin kärastes gård: 
»Hur står det till min kära?» 

7 »Hör hvad jag månde säga dig nu, 
»Du gör dig ej oro och möda! 
»Nu har jag slagit dina Bröder sju, 
»De ligga i skogen döda.» 

8 Har du nu slagit mina Bröder sju, 
Så att de i skogen ligga döda, 
Så skall du nu blifva kärasten min, 
Och det i lust och möda. 
— Om sommaren. 

Titel: Ung Hillerström 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 
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TEXT 

Avvikelser från Ba i Bb 

Texten omfattar endast str. I. 
1:3 	öfver: öfv'r 

C 
Efter Roger Johansson (f. 1938 i Örebro, Närke), som lärt visan av sin far skrothandlaren Arnold Johansson (f. 1910; 
se Heymowski, förord till Johansson, Svensk rommani, s. 6-10). Ca: SVA BA 965. Inspelad 12.10.1970 av Gunnar 
Ternhag. Cb: SVA BA 969. Inspelad 3.11.1970 av Gunnar Ternhag. Cc: SVA 236, s. 21-22. Nedskriven av Roger 
Johansson troligen mellan de båda inspelningstillfällena 1970. 

Ca 
M.M. 4P =ca 116 
	

4 

J 	J' 	 
Så 	ri — der han sej på 	he — den 	ut, 
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7 

T. 8 i str. 4: 

T. 1 i str. 2: 

T. 1 i str. 3 och 4: 

T. 3 i .sir. 2-4: 

T 6 i str. 2 och 3: 

• , 
T. 8 i str "7.  

-0- 
-8 

T. 10-15 i .sir. 2 och 3: 

) 0- 

rnon-li - gen slå för kung frun den :Kö:nes 'god 
8 - 

e:\  str. 2:  

vil - ja ? - Om en 

T. 10-15 i .sir. 4: 

4- 
	-4- 

jor- den slå för - u - tom små så -ren han fin- ge. 

N 	 

8 
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på 	he - den dar stod han al - le - no. 

Å 
	

dör mö -ter ho - nom de 
	

bro-der-no sju, 

15 

40- 

druck-ne 	 och 	vild. 

4' 4 	 
Om en 	SOM - mar. 

-0- 

och 
	

de 	VO - r 

16 

'N 	1 

1 Så rider han sej på heden ut, 
på heden där stod han allena. 

där möter honom de bröderna sju, 
och de voro druckne och vild. 
— Om en sommar. 

2 Säj villen du sky, säj viljen du fly, 
säj vill du åt skogerne rymma? 
Än viljen du stå och manligen slå 
för jungfrun den skönes god vilja? 

3 Slätt inte ja skyr, ej heller ja flyr, 
slätt inte till skoger ja rymmer. 
Nej, förr vill jag stå och manligen slå 
för jungfrun den skönes god vilja. 

4 Då börjer den blodige kampen att stå, 
mot sju där var han allene. 
Han månde dem alle till jorden slå 
förutom små såren han finge. 
— Om en sommar. 

Melodianmärkning 

Sjungs delvis med mycket osäker intonation, varför de 
avsedda intervallen ofta är svåra att fastställa. Mel. fram-
förs med förslag och glidtoner, vilka varierar på motsva-
rande ställen i de olika stroferna (ej återgivna här) och är 
svåra att skilja från melodiegna toner. Återgiven M.M.-
beteckning är genomsnittsvärde för hela visan, då utföran-
det är starkt rubaterat. Sångaren stiger successivt, vilket 
gör transkriptionen osäker särskilt vad gäller senare stro-
fer. Hela mel. här återgiven i A-dur, dvs. den approxima-
tiva tonart vari mel. inleds. 

Omkvädet sjungs ej i str. 3-4 (jfr textanmärkningen 
nedan). 
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T. 1 i str. 2 och 4: 

T. 1 i str. 3: 

T. 3 i str. 1: 

T. 3 i str. 2: 

T. 3 i str. 3 och 4: 

T. 5 i str. 1 och 3: 

T. 6 i str. 2-4: 

T. 8 i str. 2.  

T. 8 i str. 3: 

T. 8 i str. 4 

T. 70-15 i str. 2: 

man-li - gen 
By :WC 

slå for kung-frun den sko - nes god 

Textanmärkning 

Sångaren återger omkvädet spontant i str. 1. i str. 2 först 
efter påminnelse från inspelaren, utelämnar det i str. 3 
och tillfogar det läsande i str. 4 föregånget av Ja. Texten 
interfolieras av några sammanbindande meningar på pro-
sa. Mellan str. 1 och 2: Då svarar ju bröderna honom, så 
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här. Dom vill antingen ta med jungfrun eller också får 
han kämpa. Han får välja då. — Mellan str. 2 och 3: Då 
svarar riddarn så här. 

3:3 	slå förtydligas 
4:4 små först sjungs de små 

Cb 
MELODI 

Avvikelser från Ca i Cb 

Börjar närmast i G-dur, begynnelseton: d (nedan transpo-
nerad och återgiven i A-dur). 
Avvikelser från str. 1 i Ca: 

vil - ja - Om en 

T. 70-15 i str. 3: Lika med motsvarande ställe i Ca. 
T. 10-15 i str. 4: 

pr- den sl 	för - u -tom små så - ren 
	

han fin-ge. 

TEXT 

Avvikelser från från Ca i Cb 

1:3 	Å: Ha; bröderna: bröderne 
1:4 	det andra och: å 
2:1 	viljen du: vill du bort 
3:1 	det andra ja: jag 
3:2 
	

ja: jeg 
3:3 
	

jag: jeg 
4:2 
	

allene: allena 
4:3 
	

alle: alla 
4:4 
	

finge: fingo 

Anmärkning 

Omkvädet återges ej i str. 3. 

Cc 
Avvikelser från Ca i Cc 

1: I 	sej: sig 
1.3 
	

Å: Och 
1:4 
	

druckne och vild: druckna och vilda 
2:1 
	

Säj: Säg; villen: viljen 
9. 7 	säj: Säg; skogerne: skogarna 

3: 1 
	

ja: jag 

3:2 	skoger: skogar; ja: jag 
4:1 	börjer: börjar; blodige: blodiga 

Anmärkning 

Ms är numrerat str. 2-5, nedskrii'aren uppger sig ej kunna 
första strofen. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 4. 
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JUNGFRUN HÄMTAR SIN FÄSTMAN 
TSB D 72 

A 
KB Vs 3:4 nr 205. »Ifrån Skåne. Efter mundtligt meddelande.» Upptecknad på 1830- eller 1840-talet. Renskrift gjord 
av George Stephens. 

1 Herr Peder och stoltsan Ros Elna, 
De hade hvarandra så kär; 
De ville samman lefva, 
Tills döden skiljde dem åt. 
— För nu länges mig! 

2 »Ack, hör nu, du stolter Ros Elna, 
Hur länge vill du mig dröja?» — 
»I åtta år i vintrarne full, 
Om Kungen stod sjelfver i bojor.» 

3 När de åtta år framgångna var, 
Den Jungfrun tog till att längta; 
Så klädde hon på sina Jungfrurna två 
Till stranden så ville hon gånga. 

4 »Ack, hör du, skeppare rik och klok, 
Hvad hafver du till att sälja?» —
»Jag hafver silke så innerligen rödt, 
Det bästa Jungfrun ville välja.» 

5 »Jag frågar intet efter något silke, 
Som är så innerliga rödt; 
Jag frågar blott efter min fästeman, 
Jag fruktar han är längesedan död.» 

6 »Eder fästeman är både glader och nöjd; 
I hvad så finnes hans like? 
I morgon så skall hans bröllopp stå 
Emellan sju konungariken.» 

7 Det var den stolta Ros Elna, 
Hon stötte det skepp ifrån land; 
»Gud Fader i Himmelens rike 
Skall vara min styresman.» 

8 När hon hade seglat så länge, 
Hon kom till Herr Peders gård; 
Derute stod Herr Peder och stolte Margreta lilla, 
De var väl svepte i mård. 

9 »Ni varen väl kommen, min syster-son, 
Ni kommen nu till en god ära; 
0 Herren Gud signa era ögon små, 
Så sannt som jag eder månd känna.» 

10 »Ack, är nu det eder systers son, 
Han kommer nu till en god ära; 
För hvar och en dag han är i vår gård, 
Hans händer skola röda guld bära.» 

11 När han hade varit så länge, 
En dags resa eller två; — 
»Ack hör nu, du stoltan Margreta lilla, 
Får jag nu följa min syster-son bort?» 

12 »Väl ha vi Herrar uppå vårt Hof, 
Som ä' både vackra och fina; 
De kan väl följa din syster-son bort, 
Då han inte längre vill blifva.» 

13 »Ja, väl ha vi Herrar uppå vårt Hof, 
Som ä' både vackra och fina; 
Men sjelf vill jag följa min syster-son bort, 
Då han icke längre vill bida.» 

14 Herr Peder och stolter Ros Elna, 
De ställde det skepp ifrån land; 
»Gud Fader i Himmelens rike 
Skall vara vår styresman.» 

15 När de hade seglat så länge 
De kom i det villande haf, 
Der ståndar den stolte Margreta lilla; 
Hon vrider sina händer uti blod. 

16 Det var den stolter Ros Elna, 
Hon vippade med sin hand; 
»Haf tack, min stolta Margreta lilla, 
För hvar och en natt ni hafvit min Peder i er famn!» 
— För nu länges mig! 

Titel: Den förklädde jungfruns segling. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 16, markerat i str. 3. 
Omkvädet: i str. 2 och 16 slutar raden med punkt; mig str. 

16 mej 
1:4 	skiljde ms siljde 
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HERR HJÄLMER 
TSB D 78 

A 
Strof citerad i skådespelet Judas Redivivus (akt 5, scen 3), författat 1614 av skolmästaren i Tälge (Södertälje) Jacob 
Rondeletius (f. ca 1580 i Ekers sn, Närke, d. 1662). Aa: UUB V 124, bl. 43. Samtida avskrift av skådespelet. Tryckt 
Stockholm 1871 [utg. av G. E. Klemming]. Ab: KB Vs 26 (opag.). Avskrift sannolikt gjord av Andreas Hedmordeus 
(Henander) 1669-1671. 

Aa 
1 Hielmen han war en lijten hoffdräng 

Han tiänte liten Kerstin för sin säng 
— Så frommer rijdher hielmen genom skogen 

Ab 
Avvikelser från Aa i Ab 

1:2 	för: alt för 

B 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [32]-35. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som GA 54[:II] (bd II, s. 226-228) och i 
1500- och 1600-talens visböcker II, s. 295-297. 

1 Herr Hiällmar war en lijten Små drängh 
han tiente lijten Kirstin för sin Säng 
— Så frommer redh hielmer i Sadelen 

2 Han tiente henne i Otta åhr 
Stoltz Kirstin blifwer medh Barnen små 

3 Herr Hielmer gåer för liten Kirstin at stå 
Ach liften Kirstin seijer migh Rådh 

4 Jagh seijer tigh rådh dhe bäste Jagh kan 
Sadla din häst och ridh af land. 

5 Herr Hiälmer rijder söder för by 
Mötte honom Jungfruens bröder Siu. 

6 Herr Hiälmer hwij rider du oss emoth 
du locka wår Syster och giorde ingen both. 

7 Jagh är så wäl skapat en Man som du 
Din Syster tigger Jagh gärna ähnnu 

8 Wij willja intet hafwa annor booth 
Ähn högra hand och wenstre footh. 

9 Förr ähn Jagh skal mista hand och footh 
Förr skall Jagh ffichta medh ett fritt Modh 

10 Herr Hiälmer han drager sin brune brand 
hugger af dem bade halss och hand 

11 Den yngste Broderen badh för sigh 
Herr Hielmer ij skona Migh 

12 Fuller wille Jagh skona tigh 
wiste Jagh du wille icke swijka migh. 
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13 Vnger Swen swähr på Christi dödh 
Jagh drager eij Swerd ytan migh gieller Nödh. 

14 Herr Hiälmer satte sigh på en tufwa 
Där lade han sigh nedh at soffwa 

15 Vnger Swen drager sin Bryngia blå 
så hugger han hans hufwudh aff 

16 Vnge Swen rijder i Jungfruens gård 
Vte stoltz Kirstin för honom ståer. 

17 Statt här Kirstin Syster min 
Nu haar Jagh ihielslagit Belaren din 

18 Vnger Swen gåhr i höga looft 
Lijten Stoltz Kirstin wachter honom vp.  

19 Hoon tager honom widh sin gohla lock 
Skier af hans Strupe widh sängestock 
— Så frommer redh hielmer i Sadelen 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 19. Str. 4 (först numrerad 
3, vilket sedan ändrats till 4) skriven före str. 3. Ett smalt 
snedstreck draget genom vardera str. 3 och 4. 

5:2 bröder ms broder 
7:2 ähnnu ms snarast ähmu 

	

8:2 	högra ms ev. högre 

	

12:2 	swijka ms ev. swijke 

	

17:2 	ihielslagit ms snarast iehielslagit; Belaren ms ev. 
Bolaren 

c 
UUB V 1, fol. 98 r-98 v. Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck på 1690-talet. Egenhändig utskrift av denne 
(Jonsson I, s. 291-298). Tryckt som SF 21 och i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 411-414. 

14 Herr Hielmer du ridh oss icke så när, 
vij ha dig icke af hiertat så kiär 

15 du har lockat vår syster, och giort oss så emot 
jgehlslagit vår Fader och get oss ingen boot, 

16 7. tönor gul har iag samkat i skrin, 
dhem vil iag ge i bot för Faderen din, 

17 vij hegiära ingen annan bot i dag, 
din högra hand och hufwu ska af, 

18 för än iag skal låta mit hierteblod 
för skal iag feckta med et frit mod. 

19 herr Hielm han svinga sin häst omkring 
6. bröder så lade han uti een ring. 

20 dhen 7. gaf sig i both för fadren sin, 
så rida dhe hemb ifrån dhet tingh, 

21 Herr Hielm rider före med utslagit hår, 
han Olof rider effter så illa dhet går. 

22 herr Hielm han viste eij et ord af, 
för än hans hand och hufud flög af, 

23 herr Olof setter hufvud på förgyltan spiut 
så rider han til sin Systers buur 

24 God dag god dag kär Systeren min, 
här ser du hufvet af kär fåsteman din. 

9 5 Har du hufvet af kär fåsteman min, 
så gack in i buren och drick miö och vijn 

96 dhen första drick han af Sölfkanna drak 
een Sölfboder knif i hans hierta Stack. 

27 jungfrun hon dansar på purpur skoo, 
hon gråtit så tit af sårgefult mod, 

1 Hielm han tienar i Konungens Gårdh, 
i 40. vickor och i 3. ål-1r, 
— så fromer red Hielmen i Sadhelen 

2 Han tienar alt för ingen annor löhn, 
än konungens dotter hon var så skiön 

3 hastigt kom budet för konungen in, 
Hielmen han lackar bort dotteren din, 

4 Kungen han tala småsvenerna två, 
i bidia dhen Hielmen för mig ingå. 

5 Hielmen han in genom dören steg 
och konungen honom med ögonen neg 

6 Hielmen han in om dören steg, 
kungen såg honom med ögonen vredh. 

7 Hör du Hielmer hvad iag säger dig, 
hvad har du at snacka med dottren min, 

8 Kungen talte med et vret mod, 
dhet skal kosta dit hierteblod. 

9 Kungen viste icke et ord af, 
för hans högra hand och hufwud var af, 

10 Hielmen han tala til Svenerna små, 
veten i nu råd i seja mig der å, 

11 Annat rådh vj veta eij nu, 
än i måtte rida af landet uth. 

12 Fruer och jungfrur sku eij spöria å bye 
at iag skal rymma och skameliga flye, 

13 7. konungens Söner i rosenelund, 
dhe hålla dit vill iag nu på stundh 
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28 Min far och 7. bröder ligga för hundar och ram, 
vehl skal iag begrafva min fästeman 
— så fromer red Hielmen i Sadhelen 

Titel: Herr Hielmers vijsa. 

Anmärkning 

Strofnr 21 överhoppat. Omkvädet utskrivet i str. 1, 16, 28, 
markerat i str. 2. Sedan texten skrivits ut i sin helhet har 
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Rudebeck gjort en omredigering, så att 5:2 ändrats till 
konungen såg på honom med ögonen vredh och str. 6 
strukits. 
Omkvädet: fromer str. 16 och 28 fager 
16:2 	i bot ms ibot 
18:1 	hierteblod ändrat från hierteblo rinna 
20:1 före i står b överstruket 
25:1 	fästeman ms snarast fästemän 
25:2 	i saknas 

D 
[Dahlstierna,] Kunga Skald, 1698. Rader citerade i fotnot till str. 128 med anm. »som Wästgiöta-wijsan lyder». 

1 Hialmar draar uth sin bruna Brand 
han glimmar alt som Solen den röda. 

E 
GA 54 [A] (text), KB Vs 126:4, s. 20 (mel.). Troligen 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 på 1810-talet av 
A. A. Afzelius (text) och troligen av C. A. P. Braun (mel.). Mel. tryckt som GA 54. 

1 Herr Helmer han rider i rosendelund, 
Där förde han sin hök och sin hund. 
— Så fermer rider Helmer i sadelen. 

2 Herr Helmer han rider i rosendelid, 
Där möter han Jungfrus Bröder sju. 

3 »Herr Helmer, Herr Helmer, rid oss ej så när; 
»Vi hafva dig icke af hjertat kär.» 

4 Herr Helmer han slog sina handskar i jord: 
Här skolen J finna en Riddare god! 

5 Herr Helmer han svänger sin gångare omkring, 
Och Bröderna sex han fällde i ring. 

6 Herr Lars han föll på sina bara knän; 
Så tigger han lif af Herr Helmer där. 

7 Herr Helmer han rider sig på Jungfruens gård; 
Herr Lars följde efter med sjufalska råd. 

8 Herr Lars drager ut sitt blanka svärd, 
Högg af Herr Helmers hufvud dermed. 

9 Så satte han det på svärdsudden sin, 
Så gångar han sig för sin Syster in: 

10 »God dag, god dag, kär' Syster min, 
»Här har du hufvudet af Fästmannen din.» 

11 Och är det hufvudet af Fästemannen min: 
Så skall du dricka af sölfkannan min. 
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12 Första drick han af sölfverkannan drack, 
Sin sölfverbodda knif i hans hjerta hon stack: 
— Så fermer rider Helmer i sadelen. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 

Titel: Herr Helmer (vid texten), Herr Hjälmer (vid mel.). 

F 
KB Vs 2:3, s. 405-406. Möjligen Uppland. Upptecknad av okänd person på 1810-talet (senast 1817). Utskriften 
troligen gjord av A. A. Afzelius. Str. 12-13 citerade efter GA 54 [ 1 ]. 

1 Herr Hjalmar han rider i Rosendelund 
Der mötte han Jungfruns Bröder sju 
— Så färmer, rider Hjälmer i Sadelen 

2 Herr Hjalmer! Herr Hjalmer! rid oss ej så när 
Vi hafva dig ej så af hjertat kär 

3 Herr Hjelmer han slog sina handskar i jord 
Här skolen I finna en kämpe god. 

4 Herr Hjelmer han slog sina handskar i mark 
Här skolen I finna en kämpe stark 

5 Herr Hjelmer han svängde sin Gångare grå 
Sex Jungfruns Bröder till jord han slår 

6 Herr Lars han föll på sina bara knän 
Han tiggde lif af Herr Hjelmer der 

7 Herr Hjelmer rider före till jungfrunes gård 
Herr Lars rider efter med sju falska råd 

8 Herr Lars drager ut sitt blanka svärd 
Så högg han hufvudet af Herr Hjelmer der 

9 Herr Lars tog det hufvud på svärdsudd fin 
Så går han för sin kära Syster in 

10 God dag god dag! Kär Syster fin 
Här har du hufvudet af Fästeman din 

11 Är det hufvud af Fästeman min 
Som kom skall Du dricka ur silfkannan vin 

12 Första drick han af silfkannan drack 
En Sölfbebodd knif i hans hjerta hon stack 

13 Jungfru hon dansa på kringkastad sko 
Nu har jag mist Fader nu har jag misst mor 

14 Nu har jag mist Syster nu har jag mist Bro[r] 
Men ändå är jag en jungfru så god 
— Så färmer, rider Hjälmer i Sadelen 

Titel: Herr Hjalmar. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. I. 

	

1:1 	före rider står satt överstruket 
2:1 upprepningen av Herr Hjalmer markerad med bis 

över uttrycket 

	

5:1 	svängde ms svangde 
5:2 Bröder ms Broder 

	

14:1 	Bro[r] textförhtst i margen 
14:2 ändå ms andå 

G 
ULMA 22266, s. 50 (text), KVHAA Wiede ks 311 [II] (mel.). Säby sn, Småland. Upptecknad av L. Chr. Wiede 1822. 
Mel.-utskriften gjord först på 1840-talet. Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA Wiede Div.-saml. II. opag. och 
KVHAA Wiede Kämpavisor, opag. 

2 

,11 	 
Herr Hjelmen han Mente 	på  

• 

konungens 	gård 

O 0 I I 

 

• 8r • 

 

•	 

  

 

v) 	 

     

      

fyr- tio 	dagar 	och 	der- till 	ett 	år 
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T. 1, n. 1-3: 

T. 2: Åttondelspaus utsatt efter n. 4. 
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b • 
— Så fråmmt red Herr Hjelmen i 	sa — delen 

1 /:Herr Hjalmar han tjente på Konungens gård./ 
I fyrtio dagar och dertill ett år 
— Så fromt red Herr Hjalmar i sadelen. 

2 /:Han tjente ej där så mycket för lön:/ 
Som Konungens dotter var honom så skön 
— Så fromt red Herr Hjalmar i sadelen. 

Melodianmärkning 

T. 4. n. 5: Otydlig, troligen ändrad från c2; här återgiven 
enligt övriga utskrifter. 

Utskriften i Kämpavisor: 

Taktartsbeteckning 3/8: Herr / Hjelmen han / tjente på / 
etc. 

T. 4 L/8 

T. 5, n. 1, textunderlägget: framt 
T. 5, n. 2: Otydlig, möjligen c2. 
T. 6: Åttondelspaus utsatt efter sista noten. 

Textanmärkning 

Efter texten star strofnr 3; därefter är resten av sidan och 
de följande två lämnade blanka. — Omkvädet utskrivet i 
str. 1, markerat i str. 2. 
Omkvädet: red ändrat från rider; Herr tillskrivet över 

raden 

Övriga utskrifter: 

Texten omfattar i Div.-saml. endast str. 1, i Kämpavisor 
har texten tre strofer. 
Namnet Hjalmar genomgående Hjelmen 
Omkvädet: fromt: framt Kämpavisor 
Efter str. 2 har Kämpavisor följande strof (med strofnr 3): 

Och brådt kom der bud för konungen in 
Herr Hjelmen han låckar bort dotteren din 

H 
KB Vs 4, s. 299 (text), KB Vs 3:3 nr 179 (mel.). Kull, V. Torsås sn, Småland. Upptecknad av G. 0. Hyltn-Cavallius 
1839. En renskrift av en del av texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:3 nr 179. 

 

r 	r 	 • 

 

P 

 

   

     

Och Hjelmen han tjente 
	

på 	konungens 	gård 

der 
	

tj en 
	

'e 
	

hon 
	

fem = ton år 

så 	skönt rider 	Hjelmen 
	

åt 	sadelen. 

1 Hjelmen han tjenar på Konungens gård 
Der tjente han uti 15 år 
— så skönt rider Hjelmen åt Sadelund 

2 Hjelmen han frågas af bröderna två 
Kan Ni inte gifva mig ett godt råd? 

3 Nog kan vi gifva dig ett godt råd 
att du kan rymma ur landet i dag. 

4 Nej förrän jag rymmer ur landet idag 
så skall jag slås med 7 Bröder å rad. 

11— 889100 SMB 3 	 155 



SMB 82 

5 Hjelmen han rider allt kring om en mur 
Der voro 7 bröder de lågo på lur. 

6 Hjelmen han svingar sin gångare grå 
Så lade han dem som slagtade får. 

7 Olof han föll på sin bara knä 
Min kära Hjelmen akta mitt unga lif! 

8 Nog ville jag skona ditt unga lif 
Om du ej vill vara falsker mot mig. 

9 Hjelmen han rider år Konungens gård 
Olof rider efter med innefalska råd. 

10 Olof drog opp sitt skarpslipta svärd 
Och hugger i Hjelmens hjerta dermed. 

11 Olof går in till systeren sin 
Nu ligga de alla som slagtade svin 

12 Är det nu sant som du säger för mig 
En silfkanna Vin den skänker jag dig 

13 Den första dricken 0/of han drack 
En sölfbunden knif i hans u hon stack 
— så skönt rider Hjelmen åt Sadelund 

Titel: Hjelmers Visa. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning 
saknas. Över mel. står: alias: c, a. (s i alias svårtolkat, 
möjligen förkortningstecken; c och a avser troligen ton-
art). Före system 1 står överstruket: 

.,„, rrr  
Hjelmen 

System 1: Texten delvis utskriven utan anpassning till 
mel. N. 1 och ordet Och troligen tillskrivna i efterhand. 
Före n. 8 (c2) står c2  överstruket, före sista noten (c2) 
står e2  överstruket. 

System 1, n. 6 (c2): Otydlig, möjligen h'. Sannolikt ändrad 
från e2. 

System 1, n. 10 (h'): Otydlig, troligen ändrad från c2. Över 
noten står bokstaven h. 

System 2: Anpassningen text/mel. är oklar, men andra 
stavelsen i tjente är närmast placerad under n. 4 (e2) 
och andra stavelsen i femton under n. 10 (g2). 

System 2, n. 10 (g2): Ändrad från P, över noten står 
bokstaven g. 

System 3: Texten delvis utskriven utan anpassning till 
mel., så sannolikt tillskrivet i efterhand. Mellan n. 6 

(c2) och 7 (e2) står överstruket: 

System 3, n. 2 (e2), textunderlägget: skont 
System 3, n. 7-10 (e2—g2), textunderlägget: Överstruket av 

Stephens och ändrat till i sadelen. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 13. 
Omkvädet: Hjelmen str. 13 snarast Helmen; till åt Sade-

lund står i str. 1 (i sadelen?). 

	

2:1 	till bröderna två står över raden de stallbröderna 
twå 

	

9:2 	innefalska ms ev. innefalsk 

	

12:1 	sant ändrat från sannt 

ät Sadelund 

KB Vs 4, s. 144. Upptecknad av G. 0. Hyltkn-Cavallius under tiden 1835-1845. Närmare uppgifter saknas. 

1 Hjelmer han tjenar i Konungens gård 
och der tjenar han uti 8 runda år 
— så from rider Hjelmer i Sadelen 

J 
MM C. E. Södlings saml. 11:3, S 303. Efter Elisabeth Sofia Lindborg ("Prostinnan Westerlund"), Västerås, Västman-
land (f. 1810 som dotter till kyrkoherde Erik Lindborg i Barkarö sn, Västmanland). Upptecknad av C. E. Södling 
1858. 
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Titel: Herr Hjalmar. 

Anmärkning 

Södlings kommentar: [...] melodien visar, huruledes 

folksinnet ofta lämpar ett tragiskt ämne till glada ord —
liksom ock ofta motsatsen inträffar. 

K 
Wigström, Folkdiktning I, 1880, s. 25-26. Kågeröds sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1879 (jfr Wigström, 
Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 16). Även tryckt i Wigström, Skånska visor, 1880, s. 1-2. 

1 Herr Hjelman han tjente i konungens gård 
i fyrtio veckor och dertill ett år. 
— Så frankt rider Hjelman i sadeln. 

2 Han tjente der icke så mycket för lön, 
men konungens dotter var honom så skön. 

3 Brådt kom der ett bud till konungen in: 
»Herr Hjelman han lockar bort dottern din.» 

4 Konungen sänder småsvennerna två: 
»Befall herr Hjelman för mig att stå:» 

5 Hjelman han talar till småsvennerna två: 
»I käre småsvenner, I gifven mig råd!» 

6 »Bästa rådet, som vi dig gifva kan, 
det är, att Hjelman vill resa ur land.» 

7 »Nej, förr än jag rymmer för sådan en sak, 
förr skall jag slåss med sju prinsar i dag!» 

8 Herr Hjelman han svängde sin gångare kring, 
sex prinsar han lade deruti en ring. 

9 Den sjunde, herr Olof, på sina bara knä: 
»Min käre herr Hjelman, du skona mitt lift» 

10 »Väl kan jag skona ditt unga lif, 
allenast du vill vara trogen mot mig.» 

11 Herr Hjelman slog handen mot sadelknapp: 
»Här skall du finna en hjelte så rask.» 

12 Herr Olof slog handen mot en sten: 
»Här skall du finna en yngling så ren.» 

13 Herr Hjelman red före med uppkrusadt hår, 
herr Olof red efter med två falska råd. 

14 Herr Hjelman visste ej ordet utaf, 
förr än hans hufvud låg långt derifrån. 

15 Herr Olof satte hufvudet på ett spjut, 
så går han sig till syster sin ut. 

16 »Se hit, min syster, fager och fin, 
här har du hufvudet af kärasten din!» 

17 »Är det hufvudet af kärasten min, 
så tag der en kanna, fulltappad af vin!» 

18 Den första dryck han af vinkannan drack, 
en silfverbunden knif i hans hjerta hon stack. 

19 Och när der blef dager och dagen var ljus, 
låg' liken tio i konungens hus. 

20 Det ena var kungen, så prinsarne sju, 
de andra vor' Hjelman och hans unga brud. 
— Så frankt rider Hjelman i sadeln. 

Titel: Herr Hjelman. 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 20. 

1 5 7 
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L 
Åsarps sn, Västergötland. La: Bergström-Nordlander, Sagor, sägner ock visor, 1885, s. 95-96. Upptecknad »ur 
minnet af fröken J. Strömbom, såsom hon hörde den sjungas för 50-60 år tillbaka». Överlämnad till Richard 
Bergström av grosshandlare Carlander, Stockholm. Lb: Folkvisedans Laget i Stockholm, Kväden och folkvisor, 1918, 
nr 39. »Upptecknad i Västergötland af J. N. Strömbom. Meddelad af en Lagmedlem, dotterson till upptecknaren.» 

La 

1 /:Herr Hjalmar han red sig alt uppför en mur, 
Herr Hjalmar han red sig alt uppför en mur../ 
/:Där stodo sju kämpar så tysta på lur.:/ 
— Så raskt rider ock Herr Hjalmar i Sadualand. 

2 Herr Hjalmar han rider i stensalen in, 
så stenarna ramla' alt rundanomkring. 

3 Herr Olof slog handen alt uti en sten: 
»Här skall du finna kämpe, som inte är klen!» 

4 Herr Hjalmar slog handen i sadoleknapp: 
»Här skall du finna kämpe, som inte ger tapt!» 

5 Men innan herr Hjalmar vet ordet utaf, 
så hugger herr Olof hans hufvud utaf. 

6 Herr Olof han red sig till jungfrunes gård, 
ock ute för honom den jungfrun hon stod. 

7 »Är det Hjalmars hufvud du förer med dig, 
så står en sölfkanna fulltappad med vin.» 

8 Men första dricken han utur sölfkannan drack, 
sin sölfsnörda knif i hans hjärta hon stack. 
— Så raskt rider ock Herr Hjalmar i Sadualand. 

9 /:»Ock ligg nu du där ock sim i ditt blod, 
Ock ligg nu du där ock sim i ditt blod,:/ 
/för du hafver slaktat den kämpen så god.»:/ 
— Så raskt rider ock den jungfrun i Sadualand. 

Titel: Herr Hjalmar. 

Textanmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 9. I str. 1 upprepas båda 
raderna, dessutom står repristecken efter upprepningen av 
rad 1. I övriga strofer markeras upprepning endast med 
repristecken efter båda raderna. 
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Lb 

Herr Hjalmar 
	

han 	ri — der allt upp-för en 
	mua - u -a -ur, 

12 

J 	 

   

• 

 

 

•	 

  

Där 	lig -ger 	för ho - nom två 	kärn-par på 	lur. 

-Så 
	

raskt ri -der nu herr Hjalmar 
	sadu- a — 	len. 

1 Herr Hjalmar han rider allt uppför en mua-u-a-ur, 
Herr Hjalmar han rider allt uppför en m ur. 
Där ligger för honom två kämpar på lur. 

- Så raskt rider nu herr Hjalmar i sadualen. 

2 Herr Olof slår handen allt uti en stea-ea-en: 
»Här ska' ni se en kämpe som inte är klen!» 

3 Herr Hjalmar slår handen i sadula-knau-au-app: 
»Här ska' ni se en kämpe som inte ger tapt!» 
— Så raskt rider nu herr Hjalmar i sadualen. 

4 Men innan herr Hjalmar vet ordet utau-au-af, 
Så hugger herr Olof hans hufvud utaf. 
— Så raskt rider nu herr Olof i sadualen.  

7 Men medan herr Olof ur sölfkannan drau-au-ack, 
sin sölfspända knif i hans hjärta hon stack. 
— Så raskt rider nu den jungfrun i sadualen. 

8 »Och ligg du nu där och sim i ditt bloa-oa-od, 
Och ligg du nu där och sim i ditt blod! 
Ty du hafver slagit den kämpen så god!» 
— Så raskt rider nu den jungfrun i sadualen. 

Titel: Herr Hjalmar. 

NIelodianmärkning 

Taktartsbeteckningen i tr. felaktigt angiven som 6/8. 

5 Herr Olof han rider till konungens gåa-åa-ård, 
Och där inför honom den jungfrun själf står. 

6 »Och är det Hjalmars hufvud du förer med dia-ia-ig, 
Så står här en sölfkanna fulltappad med vin.» 
— Så raskt rider nu herr Olof i sadualen. 

Textanmärkning 

Omkvädet återgivet 
raden i str. 1 och 8. 

i str. 1 och 8. Upprepning av första 

M 
Familjetradition från Ytterby sn, Bohuslän. Ma: DAG IFGH 5789, s. 50. Nedskriven av småbrukaren Anders 
Carlsson (f. 1891 i Ytterby, d. 1968). Mb: SR B 2586:2:3. Efter Anders Carlsson. Inspelad av Matts Arnberg och U. P. 
Olrog 1955. Mc: SR Ma 57/1 0617:19:3. Efter Lena Larsson, Anders Carlssons syster (f. 1882 i Ytterby, d. 1967). 
Inspelad av Matts Arnberg och U. P. Olrog 1957. Md: SVA 52, hl. 31. Textnedskrift gjord av Lena Larsson 1960. 
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Ma 
1 Herr Hjalmar han tjänte på konungens gåa, gåa, gård 

Herr Hjalmar han tjänte på konungens gård, 
I fyrtio veckor så nära ett åa åa år, 
i fyrtio veckor så nära ett år. 

2 Han tjänte där inte så mycket för löa löa lön, 
Han tjänte där inte så mycket för lön 
Som konungens dotter var honom så sköa sköa skön. 
Som konungens dotter var honom så skön. 

3 Herr Hjalmar han red sig utföre en mua mua mur, 
Herr Hjalmar han red sig utföre en mur, 
Där stodo sju kämpar helt rädda på lua lua lur, 
där stodo sju kämpar helt rädda på lur. 

Anmärkning 

Efter texten har nedskrivaren anmärkningen: polskatakt 
ungef. Kommatecknen svåra att skilja från punkter. 

TEXT 

Avvikelser från Ma i Mb 

1:1-2 	på: i 
2:1-2 mycket: mycke 

2:3-4 
3:1-2 
3.3-4 

Som: Men 
utföre: uppföre 
rädda: rädde 

M M 	= ca 144 

N 	 

      

         

          

          

          

Herr Hjal -mar han tjon-te på 	ko - nun- gens gå - a - gå - o - gård, 

8 

~11111L111111 	 

herr Hjal-mor han tjän-te på 
	

ko - nun - gens gård 
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fyr-ti - o 	vec-kor så 	nä-ro ett å - a-å -a - dr, 

16 

fyr - ti - o 	vec-kor så 	nå - ra ett 	år. 

Anmärkning 
	

TEXT 

Upptakten i str. 2: d 
	

Avvikelser från Ma i Mc 

2.3 Som: Men 
2:4 
	

Som: 
3:3-4 helt: så 

Md 
Avvikelser från Ma i Md 

2:4 Som: För 
3:2 	utföre: uppföre 
3:4 	helt: så 

Anmärkning 

Radupprepning endast i str. 1; i str. 2 och 3 därför endast 
de kortare radernas lydelse återgiven (dvs. 2:2, 2:4, 3:2, 
3:4). Repristecken i str. 2 och 3 efter strofernas förstarader 
(dvs. 2:2, 3:2). 

1:2 konungens ms konungen 
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83 

ROSEA LILLA 
TSB D 84 

A 
Finspångs bibl., Dep. Risinge hembygdsförening acc. 593 (allmogevisbok från Östergötland). Inskriven ca 1795 av 
Botwid Pärsson, Sågtorpet, Tvartorp, Risinge sn (f. 1764 i Hällestads sn, till Risinge 1793 närmast från Borgs sn; 
Jonsson I, s. 314). 

1 Jag wet utaf en härting och en bonde doter god 
— mäd dän äran och dygd —
de lofwade war andra sin ära och tro 
— Nij winner hänne wäl båd Mäd Rosor och Mäd 

lilior 

2 Män kiära Nij min härting Nij snaken eij likt 
ty jag är så fatig män Nij är så Rik 

3 När bägge wåra föräldrar dätta weta får 
så skilger de os åt som herden skilger får 

4 När Bägge däras föräldrar dätta weta fek 
så skilde de däm åt som förr har warit gett 

5 De skika Roslila åt främmande Land 
unga härtingen satte dej bojor och band 

6 Sieporna gingo the och j frå 
män jntet fek han weta hur Roslila Mår 

7 Män hörest du skepare wad jag dig säga må 
När skall Roslilas brölop stå 

8 Hännes brölop skall stå på en Midsomars dag 
När Linden hon bär sina Fägärsta blad 

9 Siäpporna gingo åter och fram 
Män jntet kom han fram för stora wax Liusät j brude 

husset bran 

10 Roslila stod j fönsträt war smal som en Rö 
Nu ser jag unga härtingen för honom will jag dö  

11 De sågo på warandra mäd kiärleks förbund 
så både deras gärtan de sprak j samma stund 

12 De lade Roslila på söder kiörkogård 
de lade Dän härtingän lite där j från 

1 3 Dät wäxtä up en lind på Ros lilas graf 
Dän siylte öfwer Härtinggen Mäd alla sina blad 

14 Dät wäxte up en lind på härtingens grafw 
dän siylte öfwer Ros lila Mäd alla sina blad 

15 De hade lika löfw De hade lika blad 
— mäd dän äran och dygd — 
de stånder Nu Där till dän stora Domme dag 
— Nij winner hänne wäl båd Mäd Rosor och Mäd 

lilior 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr och egentlig radindelning. Mellan-
omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 13, 15, markerat i övriga 
strofer. Slutomkvädet utskrivet i str. 1, 2, 15, markerat i 
övriga strofer. 
Slutomkvädet: winner str. 15 winen 

3:1 	bägge ms bagge; föräldrar ms förädrar; före dätta 
står dtta överstruket 

4:1 	föräldrar ms foräldrar 
6:2 män ms man 
9:2 före bran står S överstruket 

B 
KB Vs 2:1, s. 407. Avskrift gjord av L. F. Rääf efter »en af ett fruntimmer, under 1790-talet, uti Östergöthland gjord 
samling af folkvisor» (Jonsson I, s. 313-314). Tryckt som SF 74 C. 
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1 Ros lilla ros lilla, trolofven i mig 
— med all äran och dygd — 
och viljen i lofva att aldrig svika mig 
— i finnen väl både rosor och liljor. 

2 Och huru skall detta låta sig ske 
jag är fattig och ni är rik. 

3 Och ni äger städer och ni äger slott 
jag är ett fattigt bonde barn. 

4 När konungen deras kärlek förnam 
så skickar han bort hertigen åt främmande land. 

5 stå till med ros lilla huru det kan 
för henne vil de tvinga en grefve till man. 

6 stå till med ros lilla rätt huru det må 
bara jag får veta när hennes bröllop skall stå. 

7 Skeppet geck åter och det geck fram 
och så frågar han efter rosa lillas namn. 

8 Å grefven han låter sitt bröllop tilreda 
och bruden hon låter sig nya kläder skära 

9 Å grefven han låter sitt bröllop stå an 
och hertigen låter sitt skepp gå åt land. 

10 Å skeppet det hann intet förr till land 
förän höga vaxljusen uti brudehus brann 

11 Och bruden hon talte till brudpigor så 
och nu lyster mig åt rosenlunden gå 

12 Bruden ut genom dörren förnam 
så tager hon vägen åt sjögestrand. 

13 Bruden hon sig öfver skepsbron sprang 
hon stanna intet förr hon kom i hertigens famn. 

14 Å herre gud välsigna dig min lilla fästeman 
å det jag har lofvat jag väl hålla kan. 

15 Å herre gud välsigna dig min lilla fästemö 
för dig har jag seglat kring så mången gröner ö. 

16 Å hälsa ni alla min kära far och mor 
ni be dem intet sörja utan ge sig god ro. 

17 Å hälsa ni alla min kära fästeman 
be honom intet sörja utan ta sig en an. 

18 Bruden hon somna i hertigens famn 
— med all äran och dygd —
hon vakna inte förr förrn hon kom i annat land. 
— i finnen väl både rosor och liljor. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 18. 
1:2 före aldrig står t överstruket 

c 
KB Vs 	s. 313-316. Upptecknad av Sten Hallencreutz 1811, möjligen efter modern Christina Charlotta Grundel- 
stierna (f. 1760 i Östuna sn, Uppland, d. 1829 i Gävle; Jonsson I, s. 353-355). 

1 En torpare dotter och en Konungson så båld 
— med all äran och dygd — 
De lofvade hvarannan mång trohet så huld 
— vi vinnom väl både rosor och liljor 

2 Hur tyckes min Hertig att det skall vara lik 
Och jag är så fattig och ni är så rik. 

3 Och rikedom är en förgängelig ting, 
Han löper så all verlden omkring, 

4 När Konungen och Drottningen detta förnam 
De skicka unga Hertigen i fremmande land, 

5 Men Hertigen seglade hem till sitt land 
Och frågte efter sin Rosa Liljas namn 

6 Och Rosa lilja mår nu alt som hon kan 
De henne hafva bringat en Grefve son till man, 

7 Och viste jag när dess bröllop skulle bli 
Nog skull jag var så när jag skull deruppå si, 

8 Och viste jag när dess bröllop skulle stå 
Vist skull jag var så när jag skulle se deruppå,  

9 Dess bröllop skall stånda den midsommars dag 
Då appelbärs träd bär det grönaste blad 

10 Dess bröllop skall stånda den midsommars dag, 
Då alla små foglar de sjunga och gal, 

11 Och Hertigen seglade åter i land, 
Och höga vaxljusen på Brudabordet brann, 

12 Der brunno flaggor hvita, der brunno flaggor blå, 
Dem har hon sjelf virkat med sina fingrar små, 

13 Och Rosa lilja står uti högan loft, 
Så får hon se sin Hertig komma opp, 

14 Och Rosa lilja talte till Hofmänner så, 
Och är det mig lofgifvit till sjöstrand att gå, 

15 Och väl får du lof till sjöstrand att gå 
Men dig skall följa de små svenner två, 

16 Och Rosa lilja går öfver sten och sand, 
Och så får hon sin Hertig uti famn, 

17 Välkommen är du min lilla fästemö, 
För dig har jag seglat så mången salt sjö 
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18 Men ner kom grefven uti sin skrud, 
Och kära ni min Hertig ni gif mig gen min brud, 

19 Och Hertigen lyfte alt uppå sin hatt, 
Haf tack min kära Grefve mång tusende tack, 

20 Ni helsa min moder ni helsa min far 
Ni be dem intet sörja men bed dem vara glad 

21 Men Grefven satt fästet emot en sten 
Så spiutet det lopp hans hjerta till men 

22 Och Hertigen tager sin Rosa liljas hand 
Och leder henne i skeppet fram, 

23 Och Rosa lilja somnar i sin Hertigs famn 
— med all äran och dygd — 

Och vakna ej förrn hon var i fremmande land, 
— vi vinnom väl både rosor och liljor 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Str. 11 skriven efter str. 23, dess rätta 
plats markerad. Omkvädena utskrivna i str. 1 (mellanom-
kvädet även i str. 7), markerade i övriga strofer. 
Mellanomkvädet: äran str. 7 ära 

	

5:2 	Liljas osäker läsning, ev. Lilja i 
9:2 blad ms snarast bad 

10:1 midsommars ms midsommas 

	

12:1 	det andra flaggor ändrat från flammor 

	

17.•2 	salt ms ev. salte 

D 
KB Vs 2:1, s. 401-403 (text), KB S 163 (Drake) nr 41 (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 73. 
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1 Hilla lilla sitter i höganloft 
— Med äran och med er — 
Hon stickar med silke hon stickar med Guld. 
— Men Strömmen rinner Hvit som en Lilja. 

2 Och Härtigen upp för höganloft går 
Han lyster at tala med Hilla ett ord. 

3 Och Härtigen sig genom Dörrena steg 
Och Hilla lilla honom med ögonen neg. 

4 Och hör du Hilla lilla hvad jag säger dig 
Huru många år vill du vänta efter mig. 

5 Och kära nådig Herre ni snacka icke så 
Här står de falska tärnor och lyder härpå. 

6 Och höra dät hvem som höra dät vill 
jag biuder intet annat än med äran därt[i]ll 

7 På Eder vill jag vänta i 8 år 
ja, om dät än vore längre ändå 

8 Och Brott kom det Bod för konungen in 
Hilla lilla Snackar med Sonen din. 

9 Och Kungen skickade Härtigen åt främmande land 
Han tängte deras Kärlek ej hadde Bestånd. 

10 Och Härtigen lät skjuta sin Snäcka ifrån strand 
Och så seglade han till främmande land. 

11 De Skeppen de seglade både dit och från 
Altid frågar Härtigen hur Hilla lilla mår. 

12 Dät led då så fast på dät ottonde år 
Och Härtigen sig åt Sjöstranden går. 

13 Och hörer du Skeppare hvad jag säga må 
Och säg nu för mig huru Hilla lilla mår. 

14 Och Hilla lilla mår nu alt såsom hon kan 
Ty Konungen vill gifva henne Grefven till man 

15 Och Härtigen talte till småsvänner sin 
Nu vill jag åter segla hem igän 

16 Och Svarta voro Segel och Svarta voro rå 
Och Svart var alt som var däruppå. 

17 Och när som de kommo till Sjögestrand 
War Härtigen den första som steg uppå land. 

18 Och när som han kommer litet bättre fram 
Så fick han se Ljusen i Brudehuset Bran 

19 De ledde den Bruden i Brudehus 
Och alla Kungens Hofmän bar Facklor och ljus 

20 De Drucko i dagar de Drucko i två 
Men intet ville Bruden ur Brudehuset gå. 

21 De drucko i dagar de drucko i tre 
Men intet ville Bruden åt Sängen se. 

22 De drucko i dagar de Drucko i fem 
Men intet ville Bruden åt sängen gå än 

23 De drucko i Dagar de Drucko i siu 
Då började Bruden åt sängen se. 

24 De ledde den Bruden ur Brudehus 
Hennes jungfrur och Tärnor Bar för henn[e] Lius. 

25 Och när som hon kom på Höganlofts bro 
Så fick hon se var unga Härtigen Stod. 

26 Och Hilla lilla vände sig om och Sprang 
Hon stannade ej förr än i Härtigens fam[n] 

27 De satte sig Båda uppå en Sten 
Dät Brölloppet gick deras Hjerta til me[hn] 

28 De satte sig Båda uppå en Stock 
De sutto där tils Solen ran upp 

29 De talte så mycket om ägta förbund 
Tils Bägge deras anda Ran upp af deras mun 

30 Brott kom där Bod för konungen in 
Hilla sitter Döder och Härtigen din 

31 Och hafver de gort mig dätta till mehn 
Så skall jag göra dem något annat igän 

32 Och öster om kyrkan gräfdes upp en graf 
Och Härtigen lades där neder i dag. 

33 Och Wäster om kyrkan gräfdes och en graf 
Dit skall Hilla lilla föras på denna dag 

34 Dät Wäxte upp lindar på Bägge deras graf 
De Växte så fort med Grenar och Blad. 

35 De Wäxte så högt öfver kyrkokamm 
— Med äran och med er — 
Dät ena Bladet tog dät andra i famn. 
— Men Strömmen rinner Hvit som en Lilja. 
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Melodianmärkning 

T. 10 övre systemet: Återställningstecken utsatt före n. 2. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 35, markerat i övriga 
strofer. Str. 7 tillskriven efter str. 35 med anm. Näst den 6 

värsen skal stå denne som är glömd —. Interpunktionen 
något osäker p. g. a. A. I. Arwidssons ingrepp. 

	

6:2 	därt[i]ll textförlust, ms lagat 
19:2 Kungens ms Kungen 

	

24:2 	henn[e] textförlust p. g. a. att ms bundits in 

	

26:2 	fam[n] textförlust, se 24:2 

	

27:2 	me[hn] textförlust, se 24:2 
33:2 denna ms dena 

E 
»Efter traditioner från norra skogsbygden i Vestergötland.» Upptecknad av A. A. Afzelius sommaren 1811 (Jonsson I, 
s. 805). Ea: KVHAA Göt. Förb. vissaml., s. 35-36. Avskrift av Afzelius' ms gjord av Jacob Adlerbeth med uppgift om 
att texten upplästs på Götiska Förbundets stämma 29.1.1812. Eb: KB Vs 2:3, s. 181. Avskrift av Afzelius' ms gjord av 
L. F. Rääf. Ec: GA 23[:I]. Ms till såväl text som mel. saknas. 

Ea 
1 Rosa lilla tjente på konungens gård 

— med ära och med dygd —
Och der tjente hon i åtta runda år 
— I vinnen väl, I vinnen väl både rosor och liljor. 

2 Och Hertigen han talte till Rosa lilla så 
Rosa lilla, Rosa, trolofva mig i år. 

3 Hertig! Ack Hertig! Ni talen intet så 
Der ståndar Er fader, han lyssnar deruppå 

4 Höra det hvem som höra det vill! 
Jag talar icke mer än hugen leker till. 

5 De orden de voro ej förr sagda fram 
förrn kungen sände Hertigen till främmande land 

6 Och sände han Hertigen i främmande land 
Men Rosa lilla fick han en Grefve uti hand 

7 De skeppen de Bingo både till och ifrån 
Och Hertigen han spör hur det Rosa lilla går 

8 Väl Rosa lilla gångar, det gångar alltså 
I dag om en månad månd' hennes bröllopp stå 

9 Och skall hennes bröllopp i dag en månad stå 
Jag vara skall så när att jag lyssnar deruppå 

10 Rosa lilla ut genom fönstret såg 
så fick hon se flaggor både hvita och blå 

11 Jag skådar de flaggor både hvita och blå 
och dem har jag virkat med mina fingrar små 

12 Och Rosa lilla språng till Sjöastrand 
Hon stanna intet förr än i Hertigens famn 

13 Och satte de sig på gråan en sten 
De talte så mycket om kärlekens mehn  

14 De talte så mycket om kärlekens harm 
Till dess de suto döde uti hvarannans famn 

15 Och brådt kom bud för konungen fram 
Rosa sitter död uti Hertigens famn 

16 Och jag skall dem göra det till bravat 
att de ej sku få hvila uti samma graf 

17 Det växte upp en Lilja på bägge deras graf 
de växte tillsamman med alla sina blad 

18 Det växte upp rosor ur båda deras munn 
De luta tillsamman i fagraste lund 

19 Och hade jag trott deras kärlek så stark 
Jag skulle dem ej skiljt för tusende mark 

20 Och hade jag trott deras kärlek så huld 
— med ära och med dygd — 
Jag hade dem ej skiljt för rödaste guld 
— I vinnen väl, I vinnen väl både rosor och liljor. 

Titel: Skön Rosa. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i alla stro-
fer. Slutomkvädet utskrivet endast i str. 1, markerat i 
övriga strofer. 

9:2 deruppå ändrat från derpå 
14:2 	efter famn står (arm?) 
17:1 	bägge ändrat från båda 
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Eb 

Text utan avvikelser från Ea. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 20. 

14:2 	efter famn står /arm?! 
20:2 raden först påbörjad på mellanomkvädets plats 

men där struken 

Ec 

• • - _ 
T 

. 

4: 	-  
....., 

-4* \') 	, 	i 
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41  E  «. • • -•-- 

	  str 
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Konungens gård, 

Anmärkning 

T. (2) övre systemet: Återställningstecken utsatt före c'. 
T. (4) undre systemet: Återställningstecken utsatt före g i 

överstämman. 

T. 6: Återställningstecken utsatta före g' i övre systemet 
och före g i undre systemet. 

T. 11: Återställningstecken utsatta före c' i övre systemet 
och före överstämmans h i undre systemet. 
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TEXT 

Avvikelser från Ea i Ec 

Str. 19 saknas. 
Mellanomkvädet: ära: äran 

	

1:2 	i: uti 

	

3:1 	intet: inte 

	

9:2 	lyssnar: ser 

	

/0:1 	Rosa: Och Rosa 

	

10:2 	flaggor: de flaggor 

	

12:2 	stanna: stannar; intet: inte  

bravat: bravad 
16:2 	hvila: ligga; uti: i en och 
17:1 	en Lilja: Liljor 
18:2 	luta tillsamman: växte tillsammans 

16:1

F  

Anmärkning 

Titel: Lilla Rosa. — Tr. saknar strofnr. Omkvädena åter- 
givna i alla strofer. 
Mellanomkvädet: äran str. 12 ära 

KVHAA Göt. Förb. vissaml., s. 33-34. Västergötland. Upptecknad av eller överlämnad till A. A. Afzelius senast 
1812. Utskrift gjord av Afzelius med påskriften »Uppläst på Stämma den 30 october 1812». En strof citerad i GA bd I, 
s. 123. 

1 Rosa lilla tjente på konungens gård, 
— Med äran och med dygd —
Och der tjente hon i femton år. 
— I vandren nu så varlig! 

2 Hon tjente der inte så mycket för lön 
Men för den unga Hertigen var henne så skön 

3 Och Hertigen han reste till främande land 
Och Rosa lilla Rosa! tag aldrig en an 

4 Då Hertigen var rest i de främande land 
Så fick de lilla Rosa en anan uti hand 

5 Lilla Rosa gångar i sin kamare in 
Der skrifver hon ett bref så fort och så fint 

6 Och Rosa lilla gångar sig till sjöastrand 
Så får hon detta bref uti skeparens hand 

7 Och lilla Rosa talte till den skepare man 
Ni lemnen det bref uti Hertigens hand 

8 När skeparen kom uti främande land 
Så fick det brefvet Hertigen i hand 

9 Och Hertigen han läste det brefvet så snällt 
I dag ser lilla Rosa sin heders qväll 

10 Och Hertigen han sadlade Rödlingen röd 
Så red han långt fortare än fogeln han flög 

11 Och när som han kom till mölnare dam 
Så såg han de ljusen på Brudbordet brann 

12 Och när som han kom på sin faders gård 
Ute för honom stånda hans Faders söner små 

13 »Och hören Ni mina svenner små! 
Viljen I med buden till Rosa lilla gå?» 

14 Väl villa vi bära de buden fram 
Om [det] kunde lända Eder till gagn  

15 »Här sitter lilla Rosa och skänker mjöd och vin —
Och ute sitter Hertigen med tårar uppå kind. 

16 Här inne sitter Rosa med utslaget hår 
Och ute sitter Hertigen — ja ute på vår gård —» 

17 Och Rosa lilla hastigt öfver bredan bord sprang, 
Och mjödet och vinet det efter henne rann — 

18 Och Rosa lilla sprang uti Hertigens famn 
De talte så mycket om kärlekens harm 

19 »Nu skola vi ella en badstu' så varm 
Och ådrorna öpna uppå hvarandras arm —» 

20 Och när som de ellat den badstu så varm 
Så öpna de ådrorna på hvarannans arm 

21 De Rosa lilla lade på förgyldan en bår 
Men Hertigen de lade på granstörar två 

22 De svepte lilla Rosa uti Nätelduk fin 
Men Hertigen de svepte uti valmar och skin 

23 De lade lilla Rosa uti kyrkogård, 
Men Hertigen de lade långt söder derifrån 

24 Men han fick ingen ro hvarken natt eller dag 
Förr än de blefvo lagde i en och sama graf — 

25 Det växte upp en lind på båda deras graf 
Och gröna hennes qvistar och bleka hennes blad 

26 Och det stod ock beskrefvet uppå de bleka b[lad] 
— Med äran och med dygd — 
Min Fader skall mig svara en gång på Domedag 
— I vandren nu så varlig! 

Titel: Lilla Rosa. 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. —
Rad 18:2 är understruken; i margen finns följande anm.: 
denna strof kunde jag ej få; men har antagit den som i 
den andra visan [om] lilla Rosa på sam[ma] ställe före-
kommer [jfr Ea ovan, rad 14: n. 
Mellanomkvädet: äran str. 8 och 20 ära 
Slutomkvädet: nu i str. 8 ändrat från nu väl, i str. 19 

ändrat från väl nu; så i str. 18 ändrat från väl 

15:1 	skänker ms skanker 
16:2 vår ändrat från vård 
17:1 	öfver ms ofver 
20:2 ådrorna ms ev. ådrorne 
25:2 före det första hennes står va överstruket 
26:1 	b[lad] textförlust, ms söndrigt i margen 

G 
KB Vs 2:1, s. 405 (text), KB S 163 (Drake) nr 3 (mel.). Upptecknad 1814, ev. efter egen tradition, av Anna Mathilda 
Palbitzki g. Schmiterlöw, Olstorp, V. Ryds sn, Östergötland (f. 1774 på Bo, Näsby sn, Småland, d. 1849; Jonsson I, s. 
341). Avskrift gjord av L. F. Rääf. Tryckt som SF 74 B. 

(8) 
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1 Brådt gick ett bud för konungen in 
— med den äran och dygd — 
hertigen lockar bort bonde dotter vår 
— så vinnom väl både rosor och liljor 

2 Huru tycker hertigen det kan vara likt 
jag är fattig och hertigen är rik 

3 Rikedom är föränderlig 
men kärleken varar evinnerlig 

4 De sände hertigen åt ett annat land 
de tvingade Roselin ta en grefve till man 

5 Skeppena seglade till och ifrå 
Hertigen frågade hur Rosa Lilla mår 

6 Roselin mår nu alt som hon kan 
er fader vill tvinga henne en grefve till man 

7 Hennes bröllop skall stå på en missommarsdag 
då linden hon bär sina fagraste blad 

8 Skall hennes bröllop på en missommarsdag stå 
jag skall vist vara så när och då se däruppå 

9 Hertigen sadlade ridhästen röd 
han red väl fortare än foglarne flög 

10 Men hertigen hann ej förre fram 
än stora vaxljusen i brudhuset brann 

11 Man knäpte en gullkedja om hennes hals 
du tag emot denna du var mig icke falsk 

12 Så togo de hvarandra uti famn 
och bägge så gåfvo de up sin and 

13 De svepte Roselin i silkessammet blå 
men hertigen svepte de i valmaret grå 

14 De lade Roselin på kyrkogård 
men hertigen lade de nordan derifrån 

15 Det växte up en ros på Roselins graf 
hon skylde öfver grafven med sina liljonablad. 

16 Det växte up en Lind på Hertigens graf 
— med den äran och dygd —
den linden hon växte öfver kyrkokam 
och der stå de och ta hvarandra i famn 
— så vinnom väl både rosor och liljor 

Melodianmärkning 

T. 3 undre systemet: Korstecken utsatt före n. 4. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, marke-
rade i str. 16. Interpunktionen osäker p. g. a. Arwidssons 
ingrepp, här därför ej återgiven. 

	

5:2 	Rosa Lilla står över struket Roselin 

	

10:1 	hann ändrat från hant 

H 
GA 23 [:II]. Västergötland. Upptecknad på 1810-talet (senast 1814). 

1 Rosa lilla tjente på konungens gård 
— Med ära och med dygd —
Och der tjente hon i åtta runda år 
— J vinnen väl, J vinnen väl både rosor och liljor. 

2 Hon tjente der inte så mycket för lön; 
Som för den unga Hertigen var henne så skön. 

3 Och Hertigen han reste till främmande land: 
»Och Rosa! lilla Rosa! du tag ingen ann'. 

4 Och medan han var borta i främmande land; 
De gåfvo lilla Rosa en grefve uti hand. 

5 Och Rosa lilla gångar i sin kammare in: 
Der skrifver hon ett bref med tårar uppå kind. 

6 Och Rosa lilla talte till den skeppareman: 
»Ni fören detta bref i unga Hertigens hand! 

7 När skepparen kom i det främmande land; 
Så gaf han det brefvet i Hertigens hand. 

8 Och Hertigen han sadlade sin gångare god; 
Så rider han väl fortare än fåglen han flög. 

9 Och när som han kom till mölnare damm; 
Så såg han de ljus på Brudbordet brann. 

10 Och när som han kom uppå sin faders gård; 
Hans faders små söner för honom ute stå: 

11 »Och hören J, mina svenner små! 
»Viljen J med buden, för Rosa lilla gå! 

12 »Här sitter lilla Rosa och skänker mjöd och vin, 
»Och ute sitter Hertigen med tårar uppå kind. 

13 »Här inne sitter Rosa med utslagit hår, 
»Och ute sitter Hertigen, ja, ute på vår gård. 

14 »Och Rosa lilla hastigt från bredan bord sprang, 
Och mjödet och vinet det efter henne rann. 

15 Och Rosa lilla sprang i Hertigens famn; 
De talte så mycket om kärlekens harm. 

16 De talte så mycket om kärlekens harm, 
Till dess de suto döde uti hvarandras famn. 

17 De lade lilla Rosa på förgyldan en bår, 
Men Hertigen de lade på granstörar två. 
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18 De svepte lilla Rosa i nättelduk fin; 
Men Hertigen de svepte i valmar och skinn. 

19 De lade lilla Rosa allt uti kyrkogård; 
Men Hertigen de lade långt söder derifrå. 

20 Men han fick ingen ro, hvarken natt eller dag, 
Till dess de blefvo lagde i en och samma graf. 

21 Det växte upp en Lind på båda deras graf: 
Och gröna hennes qvistar, och bleka hennes blad.  
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22 Och det stod ock beskrifvit uppå de bleka blad: 
— Med ära och med dygd — 
»Min fader skall mig svara en gång på Domedag. 
— J vinnen väl, J vinnen väl både rosor och liljor. 

Titel: Lilla Rosa. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofer. Omki'ädena återgivna i alla strofer. 

Ingen punkt efter slutomkvädet i str. 1. 

GA 2 3 	»Efter traditioner från Upland.» Upptecknad på 1810-talet (senast 1814). 

1 Rosa lilla tjente på Konungens gård, 
— Med ära och med dygd — 
Och der tjente hon för en ringa Gemål. 
— Men strömmen faller hviter som en lilja. 

2 Och der tjente hon i årena fem; 
Till dess hon kunde bädda unga Hertigens säng. 

3 Och der tjente hon i årena sju: 
Till dess hon kunde hlifva unga Hertigens brud. 

4 Och hör du Rosa lilla! hvad jag dig säga må: 
Är någon uti verlden, din hug han leker på? 

5 »Och ingen är i verlden, min hug han leker på; 
»Förutan unga Hertigen, den kan jag aldrig få. 

6 Och hör du, lilla Rosa! hvad jag dig säga må: 
Är det den unga Hertigen, nog kan du honom få 

7 Och Hertigen han reste till främmande land: 
»Och Rosa, lilla Rosa! tag ingen ann' till man! — 

8 Men medan han var borta uti främmande land, 
De fingo lilla Rosa en grefve uti hand. 

9 »Och gifven mig hvem J gifva mig vill 
»Om först jag får skrifva unga Hertigen till. 

10 »Och vi ha fått bref från främmande land; 
»Att Hertigen är döder och lagd under sand. 

11 Så klädde de henne uti brudeskrud: 
Ack! stackars den jungfru, som tvingas stå brud! 

12 Och brådt kom bud i Brudstugan in: 
»Här kommer ett skepp i seglande vind. 

13 Och Rosa lilla ut genom fönstret såg: 
Så fick hon se flaggor både gula och blå. 

14 »Och jag ser flaggor både gula och blå, 
»Och dem har jag virkat med mina fingrar små.  

15 »Och hade jag mig en fulltrogen vän, 
»Som förde mig hud ifrån sjöastrand! 

16 Och är icke jag en fulltrogen vän! 
Jag bringar dig svar från sjöastrand. 

17 »God dag! god dag! kär svågeren min! 
»Hur går det lilla Rosa uti buren sin? 

18 »Väl Rosa lilla går — det går allt så, 
»Vi druckit hennes bröllop i dagar två. 

19 Och Hertigen han vardt så vreder till mods, 
Han svartnade i ögonen, som svartaste jord. 

20 »Och skyndar du dig fort upp utaf sjö 
»Så finner du henne med gullkronan mö. 

21 Och Hertigen sadlar sin gångare röd; 
Så rider han fortare än fågeln han flög. 

22 »God dag! lilla Rosa, min Fästemö! 
»Med dig vill jag lefva, med dig vill jag dö. 

23 Så gångar han sig uti brudstugan fram, 
Och tog lilla Rosa i snöhvitan hand. 

24 Så tog han lilla Rosa uti sin famn, 
Så for han med henne till främmande land. 

25 Och Rosa lilla somnade i Hertigens famn, 
— Med ära och med dygd — 
Hon vakna' inte förr än i tredje Kungaland. 
— Men strömmen faller hviter som en lilja. 

Titel: Lilla Rosa. 

Anmärkning 

Tr. .vaknar strof nr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
11: I 	raden föregås av anföringstecken 

12 - 889100 SMB 3 
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J 
KB Vs 	s. 404 A—D (text), KB S 163 (Drake) nr 131 (mel.). Okänd proveniens. Upptecknad på 1810-talet eller ev. 
något senare (senast 1834). Tryckt som SF 74 A. 

1 Rosa lilla tjente på konungens gård 
— Med äran och med dygd —
Till henne feck unga hertigen behag 
— I vinnen väl I vinnen väl både rosor och liljor 

2 Unga Hertigen räckte Rostia sin hand 
Er vill jag för alltid sluta i min famn 

3 Unga Hertig unga Hertig I talen inte så 
Det kan vara någon som lydes deruppå 

4 Och lydes derpå hvem som derpå lydas vill 
Jag talar intet annat än min hog han ler dertill 

5 Unga Hertig Unga Hertig I talen inte slikt 
Ty jag är så fattig och I är så rik 

6 Ni är en Herre öfver vatten och land 
Och jag är ej annat än ett fattigt bondebarn 

7 Om du är så fattig och jag är så rik 
Den Högste uti himmelen han gör oss båda lik 

8 Strax kom det bud för konungen in 
Rostia lilla låckar bort Hertigen din 

9 Kongen skickte Hertigen åt främmande land 
Rostia lilla tvinga han en grefve till man 
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10 De skeppen de stranda allt utmed den å 
Så frågar unga hertigen hur Rostia lilla mår 

11 Rostia lilla mår lik såsom hon kan 
Eder fader tvingar henne en grefve till man 

12 Tvingar min fader henne en grefve till man 
Så bär hon deröfver en innerlig stor harm 

13 Å viste jag när Rostia lillas bröllopp skulle stå 
Så skulle jag ej vara så långt derifrå 

14 Hennes bröllopp skall stå en midsommars dag 
När liljan bär blomster och linden bär blad 

15 Unga Hertigen kläder sig allt uti svart 
Och skeppet det kläder han med samma sort 

16 Unga Hertigen han hinde förre fram 
Förr än hvita vaxljusen i brudehuset brann 

17 Unga Hertigen sig inom dören steg 
Med sorgsna ögon Rostia honom ser 

18 Unga Hertigen lyfter alt uppå sin hatt 
Lyster unga Hertigen bli skänksven i natt 

19 Den första skålen han skänkte uti 
Så drack han konungen och drottningen till 

20 Den andra skålen han skänkte uti 
Så drack han den unga grefven till 

21 Den tredje skålen han skänkte uti 
Så drack [han] den sköna Rostia lilla till  
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22 De togo hvarandra så hjerteligt i famn 
Så bägge deras hjertan de brast i samma stund 

23 De lade dem båda allt uppå en bår 
Så buro de dem åt kyrkogård 

24 Rostia lilla lade de söder i graf 
Unga Hertigen lade de norr i graf 

25 Det växte up en ros på Rosea lillas graf 
Hon skyler öfver Hertigen med alla sina blad 

26 De togo unga hertigen up ur sin graf 
Och lade honom till Rostia lilla i graf 

9  7 Det växte up en lind på båda deras graf 
Den linden står gröner till domedag 

28 Den linden växte öfver kyrkokam 
— Med äran och med dygd —
Det ena bladet tar det andra i famn 
— I vinnen väl I vinnen väl både rosor och liljor 

Melodianmärkning 

T. 13 övre systemet: Återställningstecken utsatt före d' i 
understa stämman. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1 och 
2, slutomkvädet utskrivet i str. 1; båda omkvädena mar-
kerade i övriga strofer. Interpunktionen i huvudsak införd 
av A. I. Arwidsson, här därför ej återgiven. 

K 
KB S 163 (Drake) nr 31. Östergötland. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). 
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1 En torparedotter och en konungsson på båld, 
- med all ära och dygd, - 
de lofvade hvarannan mång trohet så huld; 
- Vi vinnom väl både rosor och liljor. 

Melodianmärkning 

T. 7 övre systemet: Återställningstecken utsatt även före 
andra b i understämman. 

L 
ULMA 22266, s. 21-24 (text), KVHAA Wiede hs 13 [II] (mel.). Efter pigan Eva Persdotter, Källås, Säby sn, Småland 
(f. 1796 i Säby; Ling, s. 35; Jonsson I, s. 520-524). Upptecknad av L. Chr. Wiede 1820. Mel.-utskriften gjord först på 
1840-talet. 

2 
• •  

Ro — sia I illa 	tjente 	på ko — nungen▪  s gård 

3 

• --au •• • 0 
1 	 

— Med all 	dra och dygd — 

Men 
	

unga Nertil l-1s hjerta 	till Ro — sia 
	

lilla 

vinnen väl båd Ro -sor och 	Ii I - jor. 

låg 

-- f 

1 Rosia lilla tjente på Konungens gård 
- Med all ära och dygd. - 
Men unga Hertins hjerta till Rosia lilla låg 
- I Vinnen väl både Rosor och liljor  

2 Och straxt kom det bud för konungen in 
Rosia lilla lockar bort Hertigen din 

3 Och låcker Rosia bort Hertigen min 
Så skall jag skicka honom till främmande land 
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4 Om våren då skeppen begynna till utgå 
Den skepparen han seglar både till och ifrå 

5 Den skepparen han seglar både till och ifrå 
Och alt så frågar han hur Rosia lilla mår 

6 Rosia lilla mår nu som hon kan. 
De vilja bringa henne en Grefve till man 

7 Rosia lilla mår nu fullt bra. 
Hon skall stånda brud nästa midsominarsdag 

8 Den Skepparen han hinde inte förra till land 
Förr än de gula vaxljusena i brudahuset brann 

9 Och straxt kom det bud för Rosia lilla in 
Det står en unger Hertig på Gården din 

10 Rosia lilla sig öfver bordena sprang 
Så vin, öl, och maten de efter henne rann 

11 Rosia lilla sig genom dörrarna sprang. 
Hon slog igen dörren så låset det sang. 

1 9  De talte så mycket om älskarnes band. 
Så båda deras ögon på kinderna rann. 

13 De talte så mycket om älskones gång 
Så båda deras hjertan i stycken söndersprång. 

14 De lade de två likena alt på en bår 
Fruer och Jungfrur de krusa deras hår 

15 De lade de två likena alt i en graf 
Der sofva de till dommedag. 
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16 Det växte en Lind på deras Graf 
[---] 

17 Den linden växte båd' smaler och lång 
Til dess hon kom högt öfver kyrkokam 

18 [---] 
— Med all ära och dygd. 

— I Vinnen väl både Rosor och liljor 

Melodianmärkning 

Efter mel. står: 

.1! 	 

- - vinnen väl båd rosor 	och 	liljor. 

Textanmärkning 

Både str. 10 och 11 har nr 10. Mellanomkvädet utskrivet i 
alla strofer (i gr. 5 tillagt i efterhand). Slutomkvädet 
utskrivet i str. I och i den endast markerade str. 18, 
markerat i övriga strofer. 
Mellanomkvädet: all saknas i str. 6 

4:1 Om ändrat från Och 
5:1 	i seglar är g ändrat från d 

M 
KB Vs 4, s. 421 (str. 1-5, början av fullständig text i renskrift på s. 421-422), 255 (str. 6-25, koncept saknande str. 
1-5), 110 (mel.). Södermanland. Upptecknad av G. 0. Hylt&I-Cavallius, troligen 1836. Renskrift av mel. finns i KB 
Vs 3:4 nr 195B. Av upptecknarens textrenskrift är 18 strofer bevarade (varav 8:1-10:1 på baksidan av mel.-
renskriften). I KB Vs 3:4 nr 195B finns även en renskrift av en del av texten, gjord av George Stephens. 

•	 

•  P • 
2 	 

•  
• 10 

• 

- Ni 	vinnen väl 	 Ni vinnen 

15 

vd1 
	

både 
	

Rosor 
	

liljor 

175 



SMB 83 

1 Det var en Hertig och en bonde-dotter båld 
— med den äran och dygd, — 
de lofvade hvarandra sin tro uti våld, 
— Ni vinnen väl, Ni vinnen väl både Rosor och liljor. 

2 Och unga Hertig talar till Rosalilla så: 
»för dig har jag aktat att lefva och dö.» 

3 »Unga Hertig! unga Hertig! talen intet så, 
det torde eder fader stå och lyss deruppå.» 

4 »Och lyss deruppå, hvem som lyass vill! 
jag talar inte mer, än mig hogen leker till.» 

5 »Och Unga Hertig! Unga Hertig! talen intet slikt! 
för jag är så fattig och ni är så rik.» 

6 Och är du så fattig och jag är så rik 
så hjelper Gud den fattiga i rättan tid. 

7 Och när som konungen deras vilja förnam 
så skickar han unga Hertigen utåt ett annat land. 

8 De skeppena de gå både åter och från 
så frågar Unga Hertigen huru Rosa lilla mår. 

9 Rosalilla mår, rätt huru hon må kan 
eder fader tvingar henne en grefve till mann. 

10 Och tvingar min fader henne en grefve till man 
så visserligen bär hon deröfver stor harm. 

11 Och visste jag när Rosalillas bröllopp skulle stå 
jag skulle inte vara så långt derifrå. 

12 Hennes bröllopp skall stå på en midsommars-dag 
när linden bär löfven och jorden bär blad. 

13 Hennes bröllopp skall stå på en midsommars-dag 
när lärkan hon sjunger och göken han gal. 

14 Och unga hertigen sadlade sin gångare röd 
han red fast fortare än lilla fågeln flög. 

15 Och unga hertigen liinde inte förr fram 
förr än de höga vaxljusen i brudahus brann. 

16 Och unga hertigen sig in i Brudehuset steg 
och Rosalilla honom med blida ögon neg. 

17 Och Unga Hertigen lyfter allt uppå sin hatt 
och här lyster mig blifva skänke-svenn i natt. 

18 När 1 glaset han skänkte uti 
då drack han sin fader och moder till. 

19 Det 2are  glaset han skänkte uti 
då drack han den unga grefven till. 

20 Det 311glaset han skänkte uti, 
då drack han sin lilla Rosa till. 

21 Och Rosa lilla! Rosa lilla hvi gjorde du mig det, 
Du visste väl jag höll dig af hjertat så kär. 

22 De sågo på hvarandra med kärleksförbund 
och begge deras hjertan de sprack i samma stund. 

23 De lade dem 2 likenna allt uppå en bår 
och fruar och jungfrur de krusa deras hår. 

[-----] 

24 [...] togo opp Unga Hertigen [. .] till Rosalilla i graf 
der sofvo de sött till dome-dag. 

25 Der vexte opp en Ros uppå Rosalillas graf 
— med den äran och dygd, — 
hon skyler öfver Hertigen med alla sina blad. 
— Ni vinnen väl, Ni vinnen väl både Rosor och liljor. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. Efter t. 7, n. 2 
står ett överstruket taktstreck. T. 11 omfattar fem åtton-
delar. Före t. 12 står följande men med samtliga noter 
utom den sista överstrukna (jfr t. 11): 

Ni 	vin-nen väl 	bä - de Ro-sor 	ö 	Iii - jor 

Paustecknet otydligt, troligen ändrat från åttondelspaus. 

Renskriften: 

Str. 1 lagd under mel. 

T 11: 41) j) j 	i 

Textanmärkning 

Konceptets övre del bortklippt. Förutom str. 1-5 saknas 
därigenom även ett textparti efter str. 23. 24:1 endast 
delvis bevarad. Mellan str. 10 och 11 har med orden 0. 
tvingar min f. etc — / och viss — markerats en strof det 
markerade har dock satts inom parentes. — Ms saknar 
strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 25. 
Mellanomkvädet: den i str. 25 tillskrivet över raden; före 

dygd står i str. 25 med överstruket 
12:2 	linden skrivet på annat, nu oläsligt ord; jorden 

står över struket linden 

Renskriften: 

6:2 	fattiga: fattige 
8:1 	skeppena: skeppen 

14:1, 15:1 	hertigen: Hertig 
16:1 	hertigen: Hertig 
17:1 	Hertigen: Hertig 
18:1 	lae: första 
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N 
KB Vs 3:4 nr 195A. Södermanland. Upptecknad på 1830- eller 1840-talet. Renskrift gjord av George Stephens. 

1 Lilla Rosa hon tjente på konungens gård, 
— Med äran och med dygd; — 

Hon tjente der i femton veckor, och dertill ett år. 
— I viljen väl, i viljen väl, både rosor och liljor. 

2 Om dagen så åkte hon i konungens vagn, 
Om natten så sof hon på konungasonens arm. 

3 Hastigt kom bud till konungen in, —
»Lilla Rosa hon älskar kära sonen din.» 

4 Och konungen vardt vred, och icke vardt han glad 
Han låter skaffa bort sin son på samma dag. 

5 Han skaffa' sin son så långt utom land, 
Han skaffa' lilla Rosa en grefve till man. 

6 Lilla Rosa hon sadlar sin gångare grå, 
Hon fåller flera tårar än gångarn hade hår. 

7 Lilla Rosa hon rider sig till strand-sanna land, 
Der fick hon se hvar Konungsson kom seglande i 

land. 

8 Lilla Rosa hon räcker ut sin snöhvita hand, —
»Och Gud vare lof du ingen annan tog till man!» 

9 De satte sig båda uppå en sten, 
Der sutto de båda tills solen gick ned. 

10 De satte sig båda allt uppå en stock, 
Der sutto de båda tills solen gick opp. 

11 De satte sig båda allt uppå en stam, 
Der dogo de båda ut hvarandras famn. 

12 Och hastigt kom bud för konungen in, —
»Lilla Rosa är död med kära sonen din.» 

13 Och konungen vardt vred, och icke vardt han glad, —
»Vi ska' väl låt' begrafva dem i hvars sin graf.» 

14 De lade de liken på förgyllande bår, 
— Med äran och med dygd; — 
Och fruar och fröknar de krusa' deras hår. 
— I viljen väl, i viljen väl, både rosor och liljor. 

Titel: Lilla Rosa. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, 2, 14, markerade i str. 3. 
9:1 båda ändrat från både 

0 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 166 a-167a (text), 169a (mel.) Troligen Västmanland eller södra Dalarna. Uppteck-
nad av prästmannen Carl Magnus Södergren (text) och organisten L. Fr. Södergren (mel.) på 1830- eller 1840-talet. 

- Skört-len faller 
	

hviter 	som en 
	

lilja. 
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1 Lilla Rosa hon tjente uppå Konungens gård 
— Med Äran och dygd — 
Hon tjente ju där för så ringa gemå 
— Strömmen faller hviter som en lilja 

2 Hon tjente ju där uti årena fem 
Till dess hon kunde blifva unga Hertingens vän 

3 Hon tjente ju där uti årena sju 
Till dess hon kunde blifva unga Hertingens brud 

4 Hertingen nappa' henne i kortelen rö 
Ack gifve du vore min kära fastermö 

5 Kära unga herting ni talar intet så 
Jag är så fattig och ni är så rik 

6 Hertingen skull resa till främmande land 
Kära lilla Rosa tag dig ingen annan man 

7 När hertingen var rester till främmande land 
Då gaf dom lilla Rosa en Grefve son till man 

8 Och intet jag törs och intet jag vill 
för än ni skrifver Unga Hertingen till 

9 Vi har fått bref utaf Hertingen i År 
Att han är döder och laggder på bår 

10 Vi har fått bref utaf Hertingen för sann 
Att han är döder och laggder under sann 

11 De klädde lilla Rosa allt uti brudeskrud 
Gud trösta den flickan som blir trugad att stå brud 

12 De drack hennas bröllop uti dagarna tre 
Och ändå ville Bruden ej åt sängena se 

13 De drack hennas bröllop i dagarna sju 
Ändå vill int' lilla Rosa åt sängen gå ännu 

14 Lilla Rosa hon tittade i fensterna blå 
Der feck hon se de flaggor både gula och blå 

15 --- 
Som hon hade sytt med de fingrarna små 

16 Det kommer ett bud uti Brudesalen in 
Der kommer ett skepp uti gångande vind 

17 Ack om jag hade mig en fulltrogen vän 
Som kunde skicka bud till sjöastrand igen 

18 Och är intet jag din fulltrogna vän 
Kan jag int' skicka bud till sjöastrand igen  

19 Brodern han gångar sig till sjöde strand 
Han skynda sig det fortast till dess skeppet kom i 

land 

20 God dag! God dag! Kär svågeren min 
Hur står det till med lilla Rosa uti täckeburen sin 

21 Lilla Rosa hon mår väl allt som hon kan 
De har gifvit henne en grefve son till man 

22 Lilla Rosa hon mår väl allt som hon mår 
De druckit hennes bröllop i dagarna två 

23 Hertingen han svartnade i ögon som en jord 
Nu vore det långt bättre att jag kasta' mig i flod 

24 Och skynda dig hädan af denna här ö 
Så finner du henne men hon bär Gullkronan röd 

25 Hertingen for fortare än fågelen han flög 
Till dess han kom till lilla Rosa hon bar gullkronan 

röd 

26 Hertingen han stiger i brudasalen in 
Han tager lilla Rosa i famnena sin 

27 Lilla Rosa hon somnade i Hertingens famn 
Hon vaknade ej Törn hon kom i det 7de Konunga 

land 

28 De sutto tillhopa allt uppå en stock 
De sutto der till andan rann ur begge deras kropp 

29 De letade i dagar de letade i fem 
— Med Äran och dygd — 
Till dess de fingo unga Hertingen igen 
— Strömmen faller hviter som en lilja 

Titel: Lilla Rosa. 

Melodianmärkning 

Upptakten, n. 1: Notvärdet oklart, möjligen sextondel. 
T. 3, n. 3: Otydlig, men sannolikt avses ciss'. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 1, 
markerade i str. 2. 

7:2 Då ändrat från Så eller omvänt 
11:2 	att ms ätt 
24:2 Gullkronan ms snarast Gudkronan 

P 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 184a (text), 186 b (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 8 års ålder lärt visan av sin mor 
komministerfrun Margareta Juliana Alner f. Sylv&I (f. 1765) eller av en ladugårdspiga. Upptecknad av Christina 
Alners dotter Henriette Wennström (f. 1825). Insänd till Richard Dybeck 1870. 
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1 Och Rosa lilla sprang öfver djupan dal 
— med äran och med dygd, — 
hon stannade ej förr än hon kom i unga Hertigens 

famn 
— men strömmen rinner hvit som en lilja. 

2 De talte så mycket om kärlekens ord 
— med äran och med dygd, — 
att begges deras ande flög opp ur deras mun. 
— men strömmen rinner hvit som en lilja.  

Melodianmärkning 

(irer 	star: Och Rosa lilla tjente på konungens gård. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. 

Q 
KVHAA Wiede ks 54. Vikbolandet, Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare två 
utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 61 och MM Wiede nr 54. 

Ro — se - 	lilla 
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på 	ko - nungens gård 
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1 Rostia lilla tjente på Konungens gård, 
— Med ära och med dygd — 
Och Hertingens hjerta till Rosea lilla låg. 
— I vinnen väl båd rosor och liljor 

2 Och hör du Rostia lilla hvad jag dig säga må 
I år skall du blifva min lilla unga brud. 

3 Och hören I, min Herting, I talen inte så 
Och aldrig i verlden det nånsin blir af 

4 Och i är en Herting öfver vatten och land 
Och jag är inte annat än ett fattigt bondebarn. 

5 Ja är du nu fattig så är jag nu rik 
Och Herren i himmelen, han gör oss fälle lik. 

6 Så stod den falska tärnan och lyddes deruppå, 
Behagade strax inför Konungen att gå. 

7 Och hören I, Herr Konung, hvad jag er säga [må] 
Rostia lilla lockar borrt unga Hertingen 

8 Och lockar Rostia lilla borrt Sonen min 
Så skall jag låta föra honom åt fremmande land. 

9 Och når som han orkar tills det öppet vatten blir 
Så låter han föra honom åt fremmande land. 

10 Och skeppen de gingo både åter och fram, 
Och Hertingen han frågar hur Rostia lilla mår. 

11 Rosea lilla mår allt som hon kan 
Hennes bröllop skall stånda på midsommars dag 

12 Och Hertingen han låter nu kläda sig svart 
Och skeppena dem kläder han i samma art 

13 Och skeppen de gingo både åter och fram 
Sen skeppa de sig åt sjögestrand 

14 Och när som de kummo till sjögestrand 
Då fingo de se vaxljusen i brudhuset brann. 

15 Och Hertigen skickar bud till kärasten sin: 
Och Hertigen han hvilar på gården din. 

16 Och bruden hon ut genom dörren språng 
Hon slog igen dörren så låsen han sang 

17 De satte sig båda allt uppå en sten 
Der suto de båda tills solen rann ned 

18 Så satte de sig båda allt uppå en stock 
Der sutto de båda tills solen rann opp. 

19 De togo hvarandra af hjertat i famn 
Så bägge deras ögon på kinderna rann 

20 Så togo de hvarandra af hjertat i famn 
Så bägge deras hjertan i bröstet söndersprang  

21 De lade de twå liken allt uppå en bår 
Båd fruder och jungfruder de krusa deras hår 

22 Och sjung nu den visan hvem som kan 
— Med ära och med dygd — 
Förbannad vare den, som löser kärleksband. 
— I vinnen väl båd rosor och liljor 

Titel: Lilla Rosa. 

Melodianmärkning 

Mel. är i ms skriven ovanpå en blyertsskiss, som sannolikt 
är primäruppteckningen. T. 3 omfattar sex fjärdedelar (jfr 
övriga utskrifter). 
T. 3, n. 1: Över noten står ett alternativt ess2  (fjärdedels-

not) överstruket. 

Övriga utskrifter: 

T. 1, n. 7-8: c2  ess2  (utan det alternativa g2) hs 
T. 3, n. 2: ess2  (utan det alternativa c2) hs 

T 3: J' J J' J J 7 J' 
T. 5, n. 2: Utan det nedåtriktade skaftet. 
T. 6, n. 7: f' 

	

T.7: 	j 	A 	7  II hs 

Textanmärkning 

Strofår 9-16 ändrade från 7-14 p. g. a. att str. 7-8 först 
inte varit med utan tillagts efter texten (på ny sida). 
Texten delvis skriven på primäruppteckningen, vilken 
dock är svår att avläsa. 

	

12:2 	skeppena troligen ändrat från skeppen, ev. avses 
skeppen; kläder ms klader 

Övriga utskrifter: 

	

1:2 
	

hjerta: hjerta det; Rostia lilla: henne 

	

3:2 
	

af: åf 
4:1 Herting: Hertig MM 

	

6:2 	strax: straxt 

	

7:1 
	

[må]: må hs 

	

9:2 
	

låter: låt hs, låt' MM 

	

10:1 
	

skeppen: skeppena 

	

14:1 	när: når 

	

14:2 
	

fingo: fick; brudhuset: brudehuset hs 
15 1-2 Hertigen: Hertingen 

	

16:2 
	

sang: sång 

	

17:2 
	

suto: sutto 

	

21 :2 
	

krusa: krusade 
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R 
Landsarkivet i Lund, Lars Lundbergs Samlingar, Ser. Traditionsuppteckningar. Efter Dorotea Hiort, Ramnåsa, 
Dädesjö sn, Småland; hon hade hört visan i sin barndom i Dädesjö ca 1803. Upptecknaren okänd. 

1 Hertigen och Ros-lilla sutto öfver bord 
— Uti äran och din — 
De talte så många de förskämteliga ord 
— Wi vinne både rosor och liljor. 

2 Hertigen han sade till Ros-lilla så: 
»Krist gifve den dagen jag dig kunde få.» 

3 »Kära min hertig, I sägen inte så, 
Kanhända Eder fader detta veta får. 

4 Ja vete och vete ja hvem som veta vill 
Jag bjuder inte mera än äran dert ill. 

5 De påstod inte länge förrän kungen det förnam 
Så skickade han hertigen åt främmande land. 

6 Det påstod inte länge förrän kungen det förstod 
Så skickade han hertigen åt saltgröna flod. 

7 De skeppen de gingo både till och ifrå 
Men aldrig de till landet komma må. 

8 Det påkom ett skepp ifrån konungens gård 
Ack, tordes jag fråga hur Ros-lilla mår. 

9 Ros-lilla, Ros-lilla mår som hon kan 
De hafva tvingat henne en grefve till man. 

10 Ha de tvingat henne en grefve till man 
Så är visst den jungfrun betagen utaf sorg. 

11 Dess bröllop skall stå på en midsommarsdag 
Då marken bär blommor och träden bär blad. 

12 Grefven, han låter sina bröllopshus tillreda 
Hertigen låter sina nya kläder skära. 

13 Grefven han låter sina gångare kringsko 
Hertigen han både seglar och ror. 

14 Hertigen kom fram, gule vaxljusen brann 
Hertigen stiger in med sällskapet sitt. 

15 Välkomna, Välkomna sad grefven till dem 
I afton skall I vara mina bäste brudemän. 

16 Hertigen, han lyfte på guldsnörad hatt 
Mig lyster hellre vara eder skänkesven i natt. 

17 Första vinglaset han skänkte då derin 
Så drack han sjelfver konungen till. 

18 Andra vinglaset han skänkte då derin 
Så drack han sjelfva drottningen till. 

19 Tredje vinglaset han skänkte då derin 
Så drack han då sjelfver grefven till. 

20 Fjerde vinglaset han skänkte då derin 
Så drack han då sjelfva Ros-lilla till. 

21 De sågo på hvarandra med ett stort förbund 
Och båda deras hjertan sprack i samma stund. 

22 Om morgon blef det dager och dager blef ljus 
Så var det tre lik uti konungens hus. 

23 De ena var hertigen och hans fästemö 
— Uti äran och din — 
Den tredje var grefven af sorg blefven död. 
— Wi vinne både rosor och liljor. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4, men taktin-
delningen är delvis felaktig. System 2 liksom 3 och 4 bör 

inledas med upptakt: j) 	I etc. respektive 	I etc. 
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Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
Slutomkvädet: Wi vinne troligen ändrat från I vinnen 
23:1 	De troligen ändrat från Den 

NM Wistrand, Småländska folkvisor nr XI. Efter mor Anna Greta Jonsson (Petersdotter), Millebo, Skirö sn, Småland 
(181 1-1898); hon hade lärt visan av sin mor bondhustrun Anna Stina Zachrisdotter (1785-1875). Upptecknad av P. 
G. Wistrand 1880 och något år senare (Wistrand, Ett minne från mina vandringsår, 1911, s. 195-197; texten tryckt 
där, s. 212-214). 

1 Rosa lilla tjänte i konungens gård. 
— med ära och dygd. — 
Konungen henne med milda ögon såg. 
— Vi vinner väl båd' rosor och liljor. 

2 Konungen talte till sin lille små-dräng så: 
»Du skull till Rosa lill gå och bedja för mig stå.» 

3 »Hör du Rosa lill', hvad jag dig säga må, 
vill du nu blifva allra kärastan min?» 

4 »Ack kära I min konung I sägen icke så, 
här står vår nådig drottning och lydes oss uppå.» 

5 »Ja låt henne lydas, allt hvad hon lydas vill, 
Jag talar icke mer än kärlek lyder till.» 

6 »Ack kära I min konung I sägen icke så; 
ty jag är så fattig och I är så rik.» 

7 »Silfver och gull det tager snart en änd'; 
men kärleken varar evinnerlig.» 

8 Och drottningen talte till sin lille små-dräng: 
»du skall till Rosa lill gå och bedja för mig stå.» 

9 »Hör du Rosa lill' hvad jag dig säga må. 
hvad var det för snack, du hade med unge Tinn i 

går?» 

10 »Ej var något snack med unge Tinn i går, 
han frågade, om jag ville bli kärastan hans.» 

I 1 »Ja förr än du skulle unge Tinnen ha, 
förr skulle du af landena dra.» 

12 Men skeppen de gånga båd' till och ifrån; 
och jämt frågar unge Tinn hur Rosa lill' mår. 

1 3 »Rosa 	mår det bästa hon kan; 
ty henne är gifven en riddare till man.» 

14 »Ack om jag fick veta, när bröllopet skall stå, 
jag skulle så gärna till verldens ände gå!» 

15 Unge Tinn ej hinde till bröllopsgården fram, 
förr än det sista ljuset i brudehuset brann. 

16 När unge Tinn tittar genom vindgafveln in, 
då fick han se Rosa lill' så hvit om sin kind. 

17 De sade hvarandra så sorgliga ord, 
och båda så hastigt föll döda till jord. 

18 På unge Tinns graf der växte upp ett träd, 
det skylde Rosa lills med alla sina blad. 

19 Och uppå de bladen, der stodo guld-ord: 
— med ära och dygd. — 
»Vi äro i himlen, fast vi ej fick va' hop på jord.» 
— Vi vinner väl båd' rosor och liljor. 

Titc/.. Rosa lill och unger Tinn. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 19. 
1:2 såg ändrat från ser 

11:1 	Tinnen ändrat från Tinn 

T 
Möckleby hd, Öland. Upptecknad av sign. »Urda». Ta och Tb: 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 (Ta) resp. juli 1882 (Tb). 
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Ta 
1 Charlotta hon tjente på konungens går 

I fyratio veckor och därtill ett år. 

Hon tjente der icke så mycket för lön 
Men unga hertingen hölt henne båd fager och skön 

3 Charlotta hon skurar trappor båd hvita och snygg. 
Unga hertingen klappar Charlotta så ömt på rygg 

4 0 aldrig är det sanning att unga hertingen älskar mig 
ty jag som är så fattig och han som är så rik 

5 Ja du som är så fattig och jag som är så rik 
Men fingo vi varandra så blefvo vi varandra lik 

6 Unga hertingen reste sen bort uti främande land 
Charlotta vinkar afsked från strand. 

7 Till Charlotta friar grefve och till Charlotta friar präst 
Men grefven den rädes hon för aldra mäst. 

8 Då sade kongen vill du ej hafva denna grefve till man. 
Så skall jag låta dig fängsla i bojor och ban. 

9 Ja förr skall jag låta mig fängsla i bojor och ban 
än jag tager den grefven till man. 

10 Ja vill du ej blifva denna grefvens fästemö, 
Så skall du få lida den smädefullaste dö. 

11 Ja förr än jag skall lida den smädefullaste dö. 
förr skall jag vara unga grefvens fåstemö. 

12 Snart kom då det budet för hertingen fram 
Nu har Charlotta tagit sig en annan fästeman 

13 Ja har nu Charlotta tagit sig en annan fästeman 
Då vill jag straxt resa hem till mitt lan 

14 Han hissade segel och vinden var god. 
Och inom tre timmar stod han på vår jord. 

15 Charlotta hon gick sig åt högaste sal. 
Der fick hon se skepp på saltan haf. 

16 Der fick hon se flaggor båd gula och blå. 
dem hon sjelf hade väfvat med sina fingrar små.  

17 Charlotta hon gick sig åt saltansjöstrand. 
Si go' da' min förra (åsteman. 

18 De talte så mycket om kärleksförbund, 
så att blodet gick upp genom både deras mun. 

19 De talte så mycke om kärleksförakt, 
så att båda deras hjertan af kärleken sprack 

20 Snart kom då det budet för konungen fram 
Charlotta ligger döder i hertings famn. 

21 Ja har jag vist deras kärlek så stor, 
så skull de ej ha' dött för halfva mitt kor 

22 Ja har jag vist deras kärlek så huld, 
så skulle de ej ha dött för tjugo tunnor guld 

23 De två liken de sattes allt uppå en bår, 
både fruar och jungfruar de krusa deras [hår]. 

24 De två liken de sattes alt ned i en graf, 
På den grafven där växte en lind, 

25 Den linden bar jemt gröna blad. 
Och på de bladen der växte gull ord. 
Nu är vi ihop i himlen fast vi ej fick va' på jord. 

Titel: Hertingen och Charlotta. 

Anmärkning 

8:1 kongen ändrat från konungen 
10:2 	smädefullaste ms smädefulaste 
18:2 både ms snarast bede 
20:1 	för ms for 
21:1 	stor ändrat från stark 
21:2, 22:2 dött ms dött' 
23:1 	efter uppå står p 
23:2 jungfruar ordets första del skrivet på nu oläsliga 

bokstäver 
24:2 På ändrat från på 
25:2 ord först ihopskrivet med gull därefter bortraderat 

och tillagt efter raderingen 

Tb 
Avvikelser från Ta i Tb 

Texten omfattar 26 strofer. 
Namnet Charlotta genomgående Kerstin eller ersatt med 
pronomen (se nedan) 

1:1 	Charlotta: Liten Kerstin; går: gård 
3:2 	Charlotta: henne 

Mellan str. 3 och 4 står följande strof 
Han räcker liten Kerstin sin hand, 
han sade »nu knyter vi vårt kärleksband»  

	

6:2 	Charlotta: liten Kerstin 

	

7:1 	grefve: grefven 

	

8:1 	Då sade kongen vill du: Ja vill du nu 

	

8:2 	fängsla: fängslas 

	

9: 1 	fängsla: fängslas; ban: band 

	

77:2 	vara: blifva 

	

72:2 	fästeman: fåsterm an 

	

13:1 	nu Charlotta: hon nu 

	

13:2 	straxt: strax 
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15:1 	gick: gånger; högaste: höganlofts 
15:2 	saltan: det villande 
16:1 	flaggor: segel 
16:2 	fingrar: fingra 
17:1 	gick: gånger; saltansjöstrand: saltan sjöstrand 
17:2 	Si go': Se god 
18:2 mun: mund 
19:1 	mycke: mycket 
20:2 	hertings: hertingens 
21:1 	Ja saknas 
22:2 	skulle: skull  

25:1 	linden: linden den 
25:2 Och saknas 

Anmärkning 

Titel: Liten Kerstin. 
10:2 	så även skrivet i slutet av 10:1 men där raderat 
13:2 	raden först påbörjad då v i slutet av 13:1; strax 

ändrat från strakts 
14:2 timmar ms snarast timma 
24:2 	växte ms väckte 

U 
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). 

1 Rosalilla tjente på konungens gård 
— Med äran och med dygden; —
Der tjente hon i så många år, 
— Vi vinna väl, vi vinna väl både rosor och liljor. 

2 Hon tjente der inte så mycket för lön, 
För hon var blifven hertigen så skön. 

3 »Hör du Rosalilla hvad jag säger dig: 
Har du ej lust att trolofva dig med mig?» 

4 »Huru skall jag kunna trolofva mig med dig? 
Jag är så fattig, men du är så rik.» 

5 »Rikedom är en förgängelig ting, 
Men kärleken varar evinnerlig.» 

6 Der gick den gamle konungen och hörde deruppå: 
»Och skicka vår hertig till främmande land!» 

7 Så skicka' de hertigen till främmande land, 
Så gaf de Rosalilla en grefve till man. 

8 Bröllopet stod i dagarna två, 
Och inte ville bruden åt brudahuset gå. 

9 Bröllopet stod i dagarna tre, 
Och inte ville bruden åt brudahuset se. 

10 Den fjerde dagen till qvällen gick; 
Så skulle Rosalilla sig gånga till säng. 

1 1 Så gångade hon sig uppå ett berg, 
Så fick hon se hertigen komma i land. 

12 »Hör du Rosalilla hvad jag säger dig, 
Hur har du hållit din trolofvan' med mig?» 

13 »Min trolofvan höll jag så godt som jag kan, 
Din fader gaf mig en grefve till man. 
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14 Min trolofvan höll jag så godt som jag rörmår, 
De fingo mig icke i brudahuset gå.» 

15 Hertigen tog Rosalilla uti sin famn, 
Och der sutto de, till dess solen upprann. 

16 Och der sutto de, tills solen upprann, 
Så voro de döda uti hvarandras famn. 

17 Så gick den gamle konungen och skådade derpå: 
Det var väl stor synd att skilja dem åt. 

18 De lade de två liken samman i en graf, 
Der skola de hvila till domedag. 

19 Der växte två liljor på bägges deras graf, 
— Med äran och med dygden; — 
De växte tillhopa med alla sina blad. 
— Vi vinna väl, vi vinna väl både rosor och liljor. 

Titel: Rosa lilla. 

Textanmärkning 

Ömkvädena utskrivna endast i str. 1. 

v 
ULMA 8044, s. 33-36. Efter Tilda Vickman, Kärrgruvan, Norbergs sn, Västmanland (f. 1853 i Kärrgruvan); hon hade 
hört sin mor sjunga visan »och meddelade det som hon kom ihåg av densamma». Upptecknad av Ellen Lagergren 
sommaren 1934. 
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1 Rosen hon tjänte på konungens gård 
med äran och med ö 
fast strömmen den gick viter som en lilja. 
Hon tjänade där uti årena fem, 
till dess hon kunde bädda unge hertungens säng,  

med äran och med ö, 
och strömmen den rann viter som en lilja. 

2 Och hertungen han sändes till främmande land, 
med äran och med ö, 
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för lilla rosen skulle få en greve till man, 
fast strömmen den gick viter som en lilja. 
Och nu har vi fått brev ifrån hertugen i vår, 
att han är redan döder och lagder uppå bår 
med äran och med ö, 
och strömmen den gick viter som en lilja. 

3 Och nu har vi fått bud ifrån hertugen till strand 
att han är redan döder och lagder under sand, 
med äran och med ö, 
fast strömmen den gick viter som en lilja. 

4 Den rosen den gav de en greve till man 

Den bruden hon ut genom fönstret hon såg, 
så fick hon se de flaggor både gula å blå 
med äran och med ö, 

som hon hade sömmat själv med de fingrarna små, 
fast strömmen den gick viter som en lilja. 

5 Bruden hon ut genom dörren hon sprang, 
med äran och med ö, 
och slog igen dörren så låsena sang, 
fast strömmen den gick viter som en lilja 

6 Hon sprang allt ned till sjögestrand 
och sprang ut i unge hertugens famn, 
med äran och med ö, 
fast strömmen den gick viter som en lilja. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. P. g. a. upptecknarens uppställning av 
texten har omkvädesrader inte kunnat utmärkas ovan. 

SLS 535 nr 12. Efter Therese Österberg f. Borgström, Gröndal, Esbo sn, Nyland (f. 1867 på Kavall, Esbo). 
Upptecknad av Greta Dahlström 1932. 
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Hon dör jämnt uti femton 	år. 

1 Rosa lilla tjänade på konungens gård, 
hon tjänade där jämnt uti femton år. 

2 Hon tjänade ej för städsel, ej heller för lön, 
ung herting han hölt henne alltför skön. 

3 När konungen fick veta den saken så för sann, 
då skickade han hertingen till ett främmande land. 

4 Men hertingen han sade till Rosa lilla så: 
»Vänt på mej tjugu år, ja vänt i tjugutvå!» 

5 Men knappast hade de hunnit ett halvtannat år, 
förr än som Rosa lilla hon brud skulle stå. 

6 Men Rosa lilla skrev ju till hertingen (örsann, 
hon förde det själv uti skepparens hand. 

7 Rosa lilla sade ju till skepparen så, 
att låter nu hertingen detta brevet få. 

8 Och skepparen han förde ju det brevet så för sann, 
han förde det själv uti hertingens hand. 

9 Och hertingen han läste ju det brevet så för sann, 
att rödaste blodstårar utför hans kinder rann. 

10 Och hertingen han sadlade sin gångare grå, 
sen rider han allt hårdare som fåglarna som flyr. 

11 Han redo, han redo, han red allt längre fram, 
till dess att han såg hur ljusena på bröllopsborden 

brann. 

12 Och hertingen han stannade vid mjölnaredamm, 
ett bud han sen skickade till Rosa lilla fram. 

13 Och Rosa lilla svingade sig över bröllopsbordet fram, 
så att mjödet och vinet under hennes fötter rann. 

14 Och Rosa lilla hastigt till hertingen sprang, 
sitt unga liv de kastade i mjölnaredamm. 

15 Sen sattes de likena bägge på en bår, 
och grevar och baroner de kamma deras hår. 

16 Och Rosa lilla svepte de i kamritsen blå, 
men hertingen så svepte de i vallman så grå. 

17 Och Rosa lilla begravadest i konungens jord, 
men hertingen begravadest norr därifrån. 
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På nungens gård, Rosen 	lilla 

11.  

18 Men hertingen fick varken lisa eller ro 
förr än som han ladest vid Rosa i jord. 

19 Sen växte där ett träd uppå bägge deras grav, 
och kvistarna de böjde sig allt underom varann. 

20 Och sen så stod där skrivet uppå vartannat blad: 
det skall din fader få svara för allt på den sista dag 
och ingen bör åtskilja dem varandra ville ha. 

Titel: Rosa lilla. 

SMB 83 

Melodianmärkning 

Upptecknarens kommentar till t. 5: 

även 

T. 1, textunderlägget: Rosa troligen ändrat från Rosen. 

Textanmärkning 

Ms är maskinskri vet; ett fåtal ändringar i ms beroende på 
rena maskinskrivningsfel redovisas här ej. 

8:1 	kommatecknet tillagt med blyerts 

Y 
SLS 532 nr 33. Efter Fanny Kullman, Söderveckoski, Borgå lf, Nyland (f. 1869). Upptecknad av Alfhild Adolfsson 
(Forslin) 1934. 

	1 

9 [---] 

10 Hertingen svepte de i vadmalet grå. 
Rosen Lilla svepte de i kambrizen blå. 

11 Rosen Lilla lade de uti sin egen grav 
Men hertingen lade de på norra sidan av. 

12 Uppå dess gravar där växer en lind 
och den linden står grön till sista domedag. 

13 Och uppå dess blader så står skrivet så 
att ingen får åtskilja dem som varandra älskat har. 

Titel: Rosen lilla. 

Textanmärkning 

För str. 6 och 9 står anm. Bortglömt. 

	

3:1 	fick ändrat, troligen från har 

	

12:1 	växer ändrat från växte 

	

13:1 	det första så tillskrivet över raden 

1 Rosen Lilla tjänade på konungens gård 
Hon tjänade där uti femton år. 

9 Hon tjänade varken för städsel eller lön 
Men hertingen han höllo henne alltför skön. 

3 När konungen fick veta den saken så försann 
Så skickade han hertingen till främmande land. 

4 Hertingen skrevo till Rosen Lilla så 
du väntar mig i tjugo år du väntar tjugotvå. 

5 Knappast så räckte det ett fjärndedels år 
förrän den Rosen Lilla brud skulle stå. 

6 [---] 

7 När hertingen kommo till målnaredam 
så sågo han hur ljusen på brudabordet brann. 

8 --- 
Så att mjödet och vinet under fötterna rann. 

13 — 889100 SMB 3 
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SLS 532 nr 34. Efter Alfred Lindroos, Söderby, Pellinge, Borgå If, Nyland (f. 1859). Upptecknad av Alfhild Adolfsson 
(Forslin) 1934. 
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henne så fager och skön. 
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16 

r 
vandren nu sd 

1 Och Rosen lilla tjänte i konungens gård 
— med ära och med ed, — 
Hon tjänte där intet så mycket rör lön, 

varlig. 

men unga hertigen var henne så fager och skön. 
— I vandren nu så varlig. 

Titel: Rosen lilla. 

EJ AVTRYCKTA 

AA: KB Vs 2:3, s. 58-59. Efter pigan Lisa Rydgren i 
Landeryds prästgård, Östergötland (f. 1795 i Slaka 
sn, Östergötland, till Landeryd 1813; Jonsson I, s. 
391-392). Upptecknad av J. H. och/eller D. S. 
Wallman 1g13. 12 strofer. 

AB: ULMA 22266, s. 112-114. Efter Carin Pehrsdot-
ter, 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 1819. 13 strofer. 

AC: Stifts- och landsbibl. i Linköping, B 151:2 (J. H. 
Wallman, Topographica Smolandix), s. 22. Små-
land. Upptecknad av J. H. Wallman 1819. 1 strof. 

AD: Starkt bearbetad och utvidgad text, upptagen i två 
skillingtryck. 79 strofer. ADa: Skillingtryck 1824 
( =ST 30:1; se Jonsson I, s. 668). ADb: Skilling-
tryck 1825 (=ST 30:2). 

AE: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 318-318a. Nä-
rmare uppgifter saknas. 13 strofer. 

AF: SVA 539. Sannolikt upptecknad kring 1800-talets 
mitt. Närmare uppgifter saknas. 14 strofer. 

AG: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F 
I b:1, Folkvisor, psalmer och sånger. Västbo hd, 
Småland. Upptecknad av prästmannen Ludvig 
Palmgren ca 1870. 13 strofer. 

AH: KB L 41:18 (Ellen Keys saml.). Efter pigan Anna 
Catharina Dufva, Gladhammars sn, Småland (f. 
1801 i Tuna sn, Småland, från 1804 bosatt i Glad-
hammar, d. 1895; S.-B. Jansson, Ellen Key och 
folkets visor, s. 57-59). Upptecknad av Ellen Key 
1873-1876. 8 strofer. Tryckt hos Jansson, s. 64. 

Al: 	Wigström, Folkdiktning 1, 1880, s. 42-43. Raus' 
sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström, sanno-
likt 1879. 14 strofer. 

188 



SMB 83 

AJ: ULMA 2247:3, s. 1-2. Efter Jonas Larsson, Gran-
hult, Gräsmarks sn, Värmland; han hade lärt 
visan som barn av en gammal finsk kvinna (f. ca 
1800). Upptecknad av Gertrud Eriksson 1929. 6 
strofer. 

AK: Album utg. af  Nyländingar V, 1872, s. 157 (text), 
mus.-bil. nr  1 (mel.). Pernå sn, Nyland. Uppteck-
nad av K. A. Nyberg ca 1870. Melodi samt 18 
strofer. Även tryckt i Lagus, Nyländska folkvisor I, 
1887, nr 10 a och som FSF V:1 nr 61 f och E. 

AL: SLS 151, s. 74. Kullo, Borgå lf, Nyland. Uppteck-
nad av F. W. Englund 1878. 1 strof. Tryckt som 
variant L till FSF V:1 nr 61 A. 

AM: IF 60:11, s. 2. Efter Staffas Hannes, Labby, Lapp-
träsks sn, Nyland. Upptecknad av Th. Wegelius på 
1870-talet. Melodi samt 1 1/2 strof. Tryckt i Lagus, 
Nyländska folkvisor I, 1887, nr 10c. Mel. även 
tryckt som FSF V:1 nr 61 g, texten även som vari-
ant K till FSF V:1 nr 61 A. En renskrift finns i IF 
60:1 nr 6. 

AN: IF 111 nr 1. Upptecknad av J. E. Wefvar på 1870-
eller 1880-talet. »Sjungen av Lena Tolenius.» Nä-
rmare uppgifter saknas. 19 strofer. 

AO: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 10 b, mel. 
Pernå sn, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 
1880-talet. Melodi (med underlagd textstrof, ev. 
hämtad från AP nedan). Även tryckt som FSF V:1 
nr 61 b. 

AP: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 10 b, tex-
ten. Helsinge sn, Nyland. Upptecknad på 1870-
eller 1880-talet. 19 strofer. Även tryckt som FSF 
V:1 nr 61 D. 

AQ: Lagus, Nyländska folkvisor 3, 1893-1900, nr 732. 
Kyrkslätts sn, Nyland. Sannolikt upptecknad på 
1880-talet. Melodi samt 19 strofer. Även tryckt 
som FSF V:1 nr 61 d och C. 

AR: Efter Lovisa Blomkvist, Kurböle, Borgå lf, Nyland 
(1846-1926; 0. Andersson, Tre finl.-sv. vissånger-
skor, s. 36-43); hon hade lärt visan av sin mors 
moster Maria Kant (f. 1779). ARa: IF 170, VIII (nr 
201) (mel.), FSF V:1 nr 61 A (text). Melodi samt 
20 strofer. ARb: BFA nr 20 f. Inspelad på fonograf 
av Otto Andersson 1908. Melodi samt 1 strof. 
Transkription tryckt som FSF V:1 nr 61 a. Över-
förd på IF band 1968/37 nr 35, även på SLS band 
1968:108 (nr 35). 

AS: IF Dep. Brages Arkiv 12 nr 93. Nedskrift i frag-
mentariskt vishäfte, utan närmare uppgifter. 7 
strofer. Tryckt som variant J till FSF V.1 nr 61 A. 

AT: IF Dep. Brages Arkiv 2 nr 27 a. Efter Hilma 
Davidsson, Vårdö sn, Åland. Upptecknad av Fri-
dolf Andersson ca 1908 (inlämnad 1909). Melodi 
samt 14 strofer (varav 5 treradiga). Mel. tryckt 
som FSF V:1 nr 61 i, texten tryckt som variant G 
till FSF V:1 nr 61 A. 

AU: IF Dep. Brages Arkiv 2 nr 27 b. Efter Augusta 
Nymalm, Kårböle, Helsinge sn, Nyland. Uppteck-
nad av Fridolf Andersson ca 1908 (inlämnad 
1909). Melodi. Tryckt som FSF V:1 nr 61 h. 

AV: IF 110, h. 3, s. 25-27. Nyland. Upptecknad »i 
järnvägskupa på resa till Hangö efter en gammal 
torpare» av A. P. Svensson ca 1910. 20 strofer. 
Tryckt som FSF V:1 nr 61 B. 

AX.. IF 110, h. 3, s. 67-68. Efter Anna Andersson, 
Söderby, Storpellinge, Borgå lf, Nyland. Uppteck-
nad av A. P. Svensson ca 1910. 20 strofer. Tryckt 
som variant F till FSF V:1 nr 61 A. 

.-1Y: 	IF 110, h. 3, s. 90. Helsingfors. Ur »Elsa Nord- 
ströms häfte». Avskrift gjord av A. P. Svensson 
1910. 9 strofer. Tryckt som variant H till FSF V:1 
nr 61 A. 

AZ: Efter Johanna Korsberg, Svartbäck, Borgå lf, Ny-
land (f. 1868); hon hade lärt visan i Södervecko-
ski, Borgå av en gammal man vid namn Aug. 
Johansson. Upptecknad av Otto Andersson 1920. 
Melodi med 2 underlagda strofer. AZa: IF 170. 
AZb: IF 28:1 nr 36. Mel. med en underlagd strof 
tryckt som FSF V:1 nr 61 c. 

BA: SLS 383, s. 616-618. Efter Alma Suomi f. Lind-
blad, Sörnäs, Helsingfors (f. 1878 i Kyrkslätts sn, 
Nyland); hon hade lärt visan efter sin mor som 
hade den efter en inspektor på Träskända gård, 
Esbo sn, Nyland. Upptecknad av Greta Dahl-
ström 1924. Melodi samt 10 strofer. Mel. tryckt 
som FSF V:1 nr 61 e, texten tryckt som variant I 
till FSF V:1 nr 61 A. 

BB: SLS 536 nr 23. Efter kalkbruksarbetarhustrun Kla-
ra Sonntag f. Hellman, Virkby, Lojo sn, Nyland (f. 
1870 i Snappertuna sn, Nyland). Upptecknad av 
Alfhild Adolfsson (Forslin) sommaren 1935. Me-
lodi samt 20 strofer. Tryckt i Forslin, Några nyfun-
na balladvarianter, 1937, s. 124-125. 
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84 

HERR NIKLAS OCH STOLTS ADELIN 
TSB D 85 

A 
KB Vs 24 (Drottning Sofias visbok), s. 359-367. Uppskrift gjord i Västergötland på 1630- eller 1640-talet av Karin 
Persdotter Ulfsparre (f. vid 1600-talets början, troligen på Hedåker, Hyringa sn, Västergötland, d. 1650) och dennas 
make ryttmästaren/överstelöjtnanten Kristoffer Torstensson till Ulfstorp, Sundby och Levene (f. vid 1600-talets 
början, d. 1658; Jonsson I, s. 185-190). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 50-60. 

1 Här Pädar Bor sig wte med ådh, 
Han åtte döttrar fäm, 
Adelin hette den yngsta, 
och hon var skönaste af dem, 
— Ty hon bär Sörgen för honom. 

2 Här Nichlas tiänar i Konungenss gardh, 
han ähr en Ridderss Man, 
fäste han stålten Adelin, 
den sköne lilie wan, 

3 Dett Sporde och den gamble Grefve, 
han bodde sig vnder Ödh, 
Att then Bolde Här Nichlas 
hade fäst then wäna Möö. 

4 Dett war och den gamble Grefve, 
beder sala Hästen sin, 
iag skall rida till Konungen, 
han ähr kiäre syster Sonen min, 

5 Den gamble Grefve kom ridande i Konungenss gårdh 
gåår in för Konungen att stå 
Här Nils hafver fäst den stålte Jungfru, 
där all min hugh till var 

6 Haffuer han fäst den stålt Jungfru 
der all Eder hugh till war 
will gudh dett iagh leffua må 
han skall henne aldrigh få 

7 Kåningen later Ett vthbudh giöra 
han later thett giöra så stränge 
thett war alt för her Nilses skull giordt 
han skulle icke töffua för lenge 

8 Jagh hade achtatt mitt brölop giöra 
och leffwa J glädie och Roo, 
och warra hoss eder min hiertans kiäre 
medh eder både byga och boo. 

9 Hören J stålt Adelin 
wille J migh Jungfru bida, 
iagh will kåma snart igän 
om gudh will vnda migh liffue, 

10 Jagh will Eder Jungfru bida 
dett seger iagh Eder försan 
om J icke kåme aff lidingen hem 
iagh låffuar migh aldrigh man 

11 Höre J her Nils then bålle 
iagh will eder bida möö, 
kåme J icke aff lidingen hem 
den sårgh tuingar migh till dödh 

12 Thett war och den gamble greffue 
beder han sadla sine hester 
än skall iagh vthij denne dagh 
her peder hemme geste 

13 Den greffuen kåmer Ridandes 
vthij her peders gårdh 
vthe står her peder 
han war wäll suept vthij 

14 J stå her heren pedar 
J ären wäll suept J skin 
J giffuen migh stållt adelin 
till ale kiäreste min 

15 Höre J gamble greffue 
huadh iagh eder suara will, 
kåmmer Her Nilss aff Lidinge hem, 
hon hörer honom till 

16 Jagh ähr nu så gammall, mig lyster eij begära 
en annarss fästemöö, 
thed må iag ider säija wppå min San, 
thed här Nilss han ähr dödh, 
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17 Thed war Herren Peder, 
han svarade honom så brått, 
iag skall med min dotter tala, 
för än iag gifver henne bortt, 

18 Mitt Vpå Midie gärde, 
tär Axlade han sin skin, 
så går han i frustugan in 
till käre dotter Sin, 

19 Thed war Härren Pädar, 
han in igönom dören stegh, 
wpstog stålten Adelin, 
hon Emott honom Negh, 

20 Höre du ståltt Adelin, 
Her Nilss han är nu dödh 
Jag will gifva tigh then gamble Grefve, 
tu skall blifua honom Fästemöö 

21 Thed war hennass tärna, 
hon var så snartt till att svara, 
i gifve min Jungfru ingen annan Man, 
Vtan then henne siälff behagar, 

22 Tu tigh stilla Elin tienste Möö, 
och i skulle tiga både, 
i kunne inthe bätre svara, 
tärföre skulle i inthe råda, 

23 Thed war Härren Pädar, 
han går så wredh till Bordh, 
så gaf han sin dotter bortt, 
förutan hennes Egitt Jaa Ordh, 

24 Drucke dee theras bröllop, 
uthi fulle dagar fäm, 
the fruchtade alt för then wnge Her Nilss, 
att han skulle komma hem, 

25 All den långe Sommer dagh, 
the skenckte både Miödh och win, 
alt satt stålten Adelin, 
och henne Rann tårar wpå kin, 

26 Ståltt Adelin sitter på Bruder Benck, 
hon suckar af hiärtat såå Svåra, 
gifve Gudh fader i himmelrik, 
thed iag i Jorden wore, 

27 Togee dee den vnga Brudh 
de satte henne på högen hest, 
thett war vnga dråningen 
hon Redh Bruden näst 

28 Förde dee den vnga Brudh 
vthaff her peders gårdh, 
Effter Redh hennes kiäre Moder 
hon tröste henne medh orde 

29 Her Nils kåm Aff lidingen hem 
han hade warett sin herre hulldh 

dett wiste wäll vnge kongen 
hans hierta war sårge fullt 

30 Jagh haffuer warett J lidingen 
och vunett pris och ära, 
bort haffue J giffuett min festemöö 
min Roo och all min glädie 

31 Jagh haffuer warett J lidingen 
och warett eder huldh och troo 
bårt haffue J giffuett min festemöö 
min gläde och högsta Roo 

32 Hörer tu her Nils 
tu sörgh icke för then, 
iagh will giffua tigh litten kierstin 
hon är skiönare än stållt Adelins fem 

33 Thett måtte han vnge her nils giöra 
alt medh sin herres Rådhee, 
feste han liten Kierstin 
förän han Redh tedan aff gårde 

34 Thett war bålde her nils 
han Rådes wedh suener sin, 
än skall iagh bede fru Adelin 
före migh brude[n] hem 

35 Thett war bålde her Nills 
han beder sadle sin häste 
än skall iagh J Affton 
den gamble greffuen geste 

36 Thett war her Nils then bålle 
han Rider vthij greffuens gårdh, 
vthe står gamble greffuen 
han war wäll suept J mårdh 

37 J waren wäll kåmen her nills 
J waren wälkåmen till min, 
luster Eder den Brune miödh 
äller thett klara win 

38 Jagh will Jke haffua then Brune Miödh 
Eij heller dett klara winn 
iagh will talla wedh stålt Adelin 
som för war kiäreste min 

39 Thett war och den gamble greffue 
han in J genom dören stegh 
vpstodh fru adelin 
hon Emot honom negh 

40 Höre J stålt Adelin 
alle kiereste min 
haffue J dett före hört 
här Nills haffuer fest liten kierst i n: 

41 Höre J Fru Adelin 
Alerkiäreste min 
wille J migh den tiensten giöra 
och föra hem bruden min: 
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42 Alt stodh stålten Adelin 
hon torde siälff intett suara 
Jamen suara den gamble greffue 
och dett skall giärna wara: 

43 Jnlade hon vthij Ett skrin 
både guldh och Edle gåffuer, 
Jngen den Fru till brölopett kåm 
gaff Bruden sådana gåffuer: 

44 Jngen dän fru till brölopett kåm 
månde Bruden så för ära 
hon gaff henne den bålle her Nills 
som hon will nödigt vmbära: 

45 Her nills han går vpå gåluedh 
han skenchte thett klara winn 
stålt Adelin sitter hoss bruden 
och fåller tårar på kin: 

46 Vpstodh vnge kongen 
han Rächte handh J från sigh, 
J kåmen hitt stålt Adelin 
J skulle dansa medh migh 

47 Så lustigt wille iagh danse 
och giärna för eder quäda 
men sårgin haffuer mitt hierta kråsedh 
iagh kan migh Aldrigh glädee: 

48 Så giärna wille iagh danse 
wedh eder huitta handh 
men sårgen haffuer mitt hierta kråsedh 
gudh löse wäll min tuångh 

49 Hören J stålt Adelin 
J sörgen Jke för ty 
iagh haffuer eder giffuett den gamble greffue 
han är bätter än her nils tre 

50 J haffue giffuett migh den gamble greffue 
han äger både slått och landh, 
så kiär haffuer iagh den bålle her nils 
Rätt aldrigh aldrigh förgiätter iagh honom 

51 Thett lider så Fast ått Affton 
de skulle gå till senge 
her nills och ståltten Adelin 
de begynte på ett tall så lenge 

52 Thett war bålle her Nils 
han tager ställt Adelin J fampn, 
förlåtte Eder gudh min hiertans kiäre 
J toge Er En anan man 

53 Min Egen Fader gaff migh bortt 
J wreden månde han thett giöra 
då gick gläden aff mitt bryst 
hon kåmer ther Aldrigh mera. 

54 Höre J bålle her nils 
huadh iagh Eder seger 
iagh will lega beges wår sårgh till saman 
och draga den så lenge iagh leffuer 

55 Wth kåm då den tärna 
hon tallade medh stor hast, 
bruden sitter J brude sengh 
hon wänter Effter eder fast 

56 Han togh stålt Adelin J sin fampn 
han kallade henne sitt wif 
En tidh fören minatt kåmer 
latter iagh för eder mitt liff 

57 Her nils bleff dödh J brude huss 
vpå brudens arm 
stålt Adelin bleff dödh J fru stuffuu 
de fruger till sårgh och harm: 

58 Arle wart thett om mårgon 
dett dager han bleff lius 
så hårde woro de thidene 
ther kåme för kåningens huss 

59 Hårde kåme the tidene 
the kåme alt så bråt 
att her nils och stålten Adelin 
bleffue döde then same natt 
— Ty hon bär Sörgen för honom. 

Anmärkning 

Ms saknar egentlig radindelning. Omkvädet utskrivet i 
str. 1-3, 11, 59, markerat i övriga strofer. 
Omkvädet: hon bär str. 11 bär hon; Sörgen str. 2, 11, 59 

sårgen, str. 3 Sorgen 
2:1 gårdh ms gardh 

	

5:2 	stå ms står 

	

11:2 	bida sista bokstaven endast antydd 

	

11:3 	aff ändrat från och 

	

22:4 	inthe ms inhe 

	

33:1 	han ändrat från her 
35:2 beder ändrat från de 

	

47.•2 	efter eder står för Eder överstruket 

	

47:4 	glädee läsningen av dubbelvokalen i ordslutet osä- 
ker 

	

48:1 	danse svårläst, ändrat sannolikt p.g.a. felskriv- 
ning 

49:3 gamble greffue dubbelskrivet (upprepat överst på 
ny sida) 

	

53:2 	wreden något osäker läsning, det andra e har 
»bitecken» (en ring) 

	

57:3 	bleff ms bliff 
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85 

AXEL OCH VALBORG 
TSB D 87 

A 
Text bevarad i skillingtryck och avskrifter av skillingtryck (se Jonsson I, s. 301-303, 662-664). Aa: Skil 1 i ngtryck från 
1700-talets början (=DgFT 475: 3). Abc: Skillingtryck från 1600-talets senare del ( = DgFT 475: 1-2; Ac även = DgFT 
475: 13, defekt, med nytt sign. i KB: F.1700/Br. 472. Ex. B.). Ad: GA 25, text. »Efter tryckta Exemplar från 1715.» Ae-
h: Skillingtryck 1722, 1723, 1724,1727 ( = DgFT 475: 4-7). Ai: KB Vs 41, s. 5-35. Avskrift i allmogevisbok från Allbo 
hd, Småland, sannolikt gjord på 1720-talet. Aj: SVA 504: 1 (Bergshammarvisboken I, s. 1-80). Avskrift, gjord vid 
1700-talets mitt, efter skillingtryck från 1729 (=DgFT 475:8). Aki: Skillingtryck 1740,1744 (DgFT 475: 9-10). Am: 
Skillingtryck från 1700-talet, utan år (=DgFT 475: 11). An: Skillingtryck 1761 ( = DgFT 475: 12; även defekt som 
DgFT 475:15). Ao-r: Fyra (defekta) skillingtryck från 1700-talet (=DgFT 475: 14, 16-18). As-v: Skillingtryck 1781, 
1785, 1787, 1798 (=DgFT 475: 19-22). Ax: KVHAA Wiede ks 306. Avskrift, gjord av L. Chr. Wiede, efter ett tryck 
utan år, enligt Wiede från 1700-talets slut. Ay-Ae2: Skillingtryck 1800, 1801, 1809, 1809. 1826,1827,1834 (=DgFT 
475: 23-29). AP: DAG Liungman 269, s. 1-20. Text som tillhört »en gammal gumma» i Dragsmarks sn, Bohuslän. 
Insänd av Ida Nilsson, Borgholm, som på 1880-talet fått den av kvinnan. 

Aa 
1 The lekte Guld Taffel wijd bredan bord 

J Glädie och Lust med allo/ 
The Frwer twenne medh Ähra stoor/ 
Så vnderlig Leeken mond falla/ 
— Men Lyckan hon wänder sig offta om. 

2 The Tärningar luppo så offta omkring/ 
Så snart the sigh monde wända/ 
Så gör ock Lyckones Hiuul vthi Ring/ 
Hwars lopp man näpplig kan känna/ 

3 Frw Julli och Drotning Malfredh/ 
The leekte Guld Taffel medh Ähra/ 
På Golfwet gånger Barnet ther wijd/ 
Thet lekte med Äple och Päron/ 

4 På Golfwet går thet Barnet så fijnt/ 
Med Äple ock Päron mond leeka 
J Salen Herr Axel Thorsson kom in/ 
Han tänckte til Rom at reesa 

5 Han hälsade Frwer och Jungfrur tillijk/ 
Honom folgde både Tucht och ähra/ 
J Löndom han älskade thet ädela Wijff/ 
Ty Lyckan dem wille förföra/ 

6 På Armen tog han den lilla Brud/ 
Klappade henne på hwiitan Kind/ 

Christ gifwe at du wore wuxen nu/ 
Snart blefwe du Kärestan min/ 

7 Hans yngsta Syster swarade brott/ 
På Kläder hon Guld monde bära/ 
Wor hon än wuxen i thenna Natt/ 
J måtten ey samman wara/ 

8 Jungfrwnes Moder talade här rätt/ 
Hon mond ey från Sanningen wijka/ 
J ären nu alt för när i Slächt 
Doch wäl hwar annan lijka/ 

9 Han togh en Gullring aff sin hand/ 
Barnet ther medh at leeka 
Ther hon vpwäxte i ålder / Förstånd/ 
Det giorde hennes Kinder bleeka/ 

10 Kom wäl ihugh min lilla Brwd/ 
J Dagh monde iagh digh fästa/ 
Jagh wil nu reesa aff Landet vth/ 
The främmande Herrar at gästa/ 

11 Herr Axel drager aff Landet uth/ 
Honom föllier Tucht och Ähra/ 
J Klöstret sättes hans lilla Brud/ 
At hon skulle Sömen lära/ 
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12 The lärde henne Silke at syy/ 
Och läsa lät the henne lära/ 
Aff hennes Dygd gick härligit Gny/ 
Henne folgde stor Tucht och ähra/ 

13 Slik Adelig Seeder som hon bar/ 
Bör hwar medh rätta prijsa/ 
I Sinne hon ock förståndig war/ 
Och räknas bland the Wijsa/ 

14 J Klöstret war hon i Ellofwa åhr 
Til Gudh hennes Moder mond kalla/ 
Tå togh henne Drottningen i sin Gård/ 
Bäst monde hon henne befalla/ 

15 I Keysarens Gård Herr Axel war/ 
Hans Sporar som Guld mond glimma/ 
Sitt Swärd han wijd sin Sijda bär/ 
Och lät sigh Ridderlig finna/ 

16 Herr Axel han soff så sötelig/ 
Alt som en Herre mond tämma/ 
Om Natten har han ey Roo hoos sigh/ 
Alt för sin starcka Drömar/ 

17 Herr Axel han sofwer i högan Saal/ 
Och hwijlar på Silke det flina/ 
Han hade ey Roo om Natten all/ 
Han drömmer om Fästemöö sina/ 

18 Han drömer om Walborg Jungfru skön 
J Flöiiel stå klädd med Ähra/ 
Hoos henne satte Håkan Kongens Son/ 
En Böön han monde begära/ 

19 Om Morgonen ganska bitiideligh 
Tå Lärckian sin Stämma rörde/ 
Vpstod Herr Axel så hastelig 
Sigh snarlig i Kläder förde/ 

20 Rätt fort han sadlade Gångaren grå/ 
Han lyster i Lunden at rijda/ 
Sin vnderlig Tanckar aff Hufwudet slå/ 
Och lyda på Foglasång blida 

21 Som nu Herr Axel Thoreson/ 
Kom in vthi Rosene Lunden/ 
Der mötte honom en Pelegrim skön/ 
Vthi then samma Stunden/ 

22 Wäl mött / God Dag / Pelegrim from 
Hwart hän står tin Begäran/ 
Ifrån mitt Land du komma mond/ 
Tin Kläder the migh thet lära/ 

23 Norige thet är mitt Fädernes land/ 
Jag är vtaff Gildske Stemma/ 
Til Rom har iagh migh ärnat försann/ 
Om iagh kan Påwen der finna/ 

24 Ästu kommen aff Gildske Slächt/ 
Och tå ästu min Frände/ 

Har Stolten Walborg mig förgät/ 
Säg m igh om tu henne känner/ 

25 Walborg hon är en Jungfrw så skön/ 
Jagh henne så wäl monde känna/ 
Dher är så mången Riddar Son/ 
Som sätter sin Lijt til henne/ 

26 Jagh känner så wäl den Jungfrw ther/ 
Hon slijter Sabbel ock Mård/ 
Bland andra Jungfrwr hon Lofford bär/ 
Som tiena i Drotningens Gård/ 

27 Upwuxen är walborg skön Jungfru försann 
som Lillian fagrast på qwiste/ 
Bland alla the Jungfrwr vthi thet Land/ 
Ey skönare någon wiste/ 

28 Under Marmorsten hwilar Fru Julli Liik/ 
Alt hoos sin Herre kära/ 
Drotning Malfred tog skön walborg med sig 
Hon henne mond älska och ähra/ 

29 Guld bär hon om sin hwijta hand/ 
J Pärlor flätat sitt håår/ 
Herr Axels Brwd aff alle Man/ 
hon kallas ehwar hon går/ 

30 The kallade henne Axels Fästemöö sköön/ 
Och göra ther aff godt glam. 
The ärna henne Håkan Konungens Son/ 
Jagh menar han blir hennes Man/ 

31 Herr Axel Thorson den ädla Man/ 
Han klädde sigh vthi Skinn/ 
Så går han vthi Salen fram/ 
För Romerske Keysaren in 

32 Hell sittien i Keyser Henrick så from/ 
J ären så wäldig en Herre/ 
Orloff at resa iagh beder om/ 
Til Fädernes Landet Kära/ 

33 Från migh är Fader och Moder död/ 
J Fahra står Godset thet bästa/ 
Mig twingar doch mäst min Fästemöö/ 
En annan wil henne fästa/ 

34 Orloff thet skal tu gärna få/ 
Sielff wil iagh tigh thet gifwa/ 
Om tu tilbaka komma må/ 
Din Platz skal öpen blifwa/ 

35 Herr Axel han rijder aff Keysarens Gård 
Honom fölgde så härlig en Skara/ 
Och alle som woro i samma Gård/ 
Bodo honom aff Hiertat wäl fara/ 

36 På Resan war han hastig och snar/ 
Honom folgde Trettijo Swenner/ 
När han kom til sin Moders Gård/ 
Tå red then Herre allena/ 
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37 Ther nu Herr Axel Thoreson/ 
Kom fram til Borge Ledh 
Vpstod Frw Helfred hans Syster skön/ 
Som hwijlade sigh ther wiid/ 

38 Här står nu Helfred Syster min/ 
Nu wäntar tu migh icke komma/ 
Hur lefwer Walborg min Fästemöö fiin/ 
Den Roos och Dygdeblomma/ 

39 Skön Walborg hon lefwer myckit wäl/ 
Then skönaste Jungfrw bland alla/ 
Hon tienar och wår Drottning sielff/ 
Hon henne bäst mond befalla/ 

40 Tu säg migh Helfred Syster fiin/ 
Tu giff migh Rådet thet goda/ 
Huru kan iagh tala medh Fästemöö min/ 
At ingen Man det förstode/ 

41 Kläd tigh strax vthi Silke och Gull/ 
Och Sammet vppå dig tag/ 
Säg tig at wara mitt hemliga Budh/ 
Tala medh den Jungfru i Dag/ 

42 Thet war Herr Axel Thoreson/ 
Gick sigh öfwer höga Lofftz Spong/ 
Der mötte honom Drotningens Jungfrur skön 
The kommo från Affton sång/ 

43 Han räckte skön Walborg hwijtan Hand/ 
Och talte til henne så/ 
Jagh är Frw Helfredz Sändebud sann/ 
At låta eder något förstå/ 

44 Hon bryter vp thet Breff så stort/ 
Hon laas thet vth medh alla/ 
Ther vthi stod the Elskogz Ord/ 
Som någon bäst kunde vthtala/ 

45 Ther vthi lågo the Gulldringar Fäm/ 
woro giorde på sättet thet bästa/ 
Ehr gifwer Herr Axel Thoresson them/ 
som eder så vng monde fasta/ 

46 J lofwad at wara min Fästemöö/ 
Thet skolen J hålla med ähra/ 
Jagh swijker ehr ey på werldzens Öö/ 
Thet lofwar iagh eder min Kära/ 

47 Så folgdes the öfwer then höga Broo/ 
som Gudh gaff them til råda/ 
Ther lofwade the hwar annan sin Troo/ 
Och Eden sworo the båda/ 

48 Om Dorothea then Edla Möö/ 
En Eed the sworo talsamman/ 
J ähran wille the både döö/ 
Och lefwa tilhopa med gamman/ 

49 Herr Axel rijder aff Konungens Gård/ 
han war så glader til Modh/ 

hans Fästemöö vthi höga Lofft står/ 
hon både leekte och Logh 

50 Thet stod så vthi Månader fem/ 
Och wäl vthi Månader Nijo/ 
Ellofwa Grefwesöner gingo fram/ 
som monde om henne bedia/ 

51 Ellofwa woro the Riddare skön/ 
Til henne i Ähran mond gillia/ 
Den Tolffte war Håkan Kongens Son 
Han badh henne arla och särla/ 

52 Hören i det skön walborg fiin/ 
Och willien J wara min Kära/ 
så tager iagh eder til Drotning min/ 
Och Kronan den skolen J bära/ 

53 Hören J nu Håkan Kongens son/ 
Thet kan doch icke så gå/ 
Min Troo har iagh lofwat Herr Axel from/ 
Dhen går iagh aldrig ifrån/ 

54 Fast wredh bleff Håkan Kongens son/ 
Och klädde sigh vthi skinn/ 
så går han vthi salen skön/ 
För sin kära Moder in/ 

55 Häll sittien J kär Moder min/ 
hwad Rådh mond J betee/ 
Jagh beder om skön Walborg fiin/ 
hon biuder migh spott och spee/ 

56 Biuder henne heder och ähr/ 
sampt Rijke och Land tillijka/ 
hon säger sigh hafwa Herr Axel så kär/ 
hon wil honom aldrig swika/ 

57 Har hon sin Troo bort lofwat försann/ 
Tå bör hon then hålla medh ähra/ 
Här är wäl flere aff Grefwestånd/ 
så mächtigh som hon monde wara/ 

58 Wäl är här Grefwe Döttrar fleer/ 
så sköne och så rijka/ 
Men ingen så skön som Walborg är/ 
Ey heller så Dygderijka/ 

59 Medh macht kan tu henne icke få/ 
Ty thet wore skam at höra 
Medh wapn om tu henne winna må/ 
Kan sigh Herr Axel ock röra/ 

60 Fast wred bleff Håkan Kongens Son/ 
Och wred så gick han vth/ 
Ther mötte honom hans Skriffte Fader from 
Som kallades Swarte Bror Knut/ 

61 Hwij går min Herre så sorgelig fram/ 
Hwart hän står hans begäre/ 
Är honom påkommen någon motgång slem/ 
Tå säger migh thet min Herre/ 
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62 Stor Motgång är migh kommen vppå/ 
Som twingar migh aldramäst/ 
Skön Walborg kan iagh icke få/ 
Herr Axel har henne fäst/ 

63 Hafwer Herr Axel skön Walborg fäst/ 
Han henne ey hem skal föra/ 
Dheras Härkomst ligger i Klostret här näst/ 
Som i skolen see och höra/ 

64 Aff Edel Hög och Förnähm Stam/ 
När Syskone Barn the ära/ 
En Frw som them til Dopet fram/ 
På Högeborgz Slott monde bära/ 

65 Doop Syskon äre nu therföre the/ 
Alt för wår Klöster Rätt/ 
Ther hoos kunna wij erfahra och see/ 
The äro i Tredie Slächt/ 

66 Min Herre han skrifwer om Landet vth/ 
Capitelet skola the lyda/ 
Herr Axel får icke then Edle Brud 
Wij wille honom thet förhindra/ 

67 Thet war nu Håkan Kongens Son/ 
Han säger til Swennerna så/ 
J bidien Jungfrwns Morbröder from/ 
Til migh i Stugan ingå/ 

68 The Grefwar ställtes för breda Bord/ 
Medh Tucht och myckin ähra/ 
Wår Nådige Herre oss sände Ord/ 
Han säger oss sin begäran/ 

69 Om eder Syster Dotter skön/ 
Medh henne lefwa i ähra/ 
Eder iagh beder migh henne ey sön/ 
Thet är min högsta begäran/ 

70 Swarade thet hennes Morbröder Tree/ 
The blefwe så glade til Moo/ 
Wäl är Skön Walborg född / ty see/ 
En Kunge Son lofwar henne troo/ 

71 The Edle Herrar och Grefwar försan/ 
Då klädde sigh vthi Skinn/ 
The gingo i höga Lofftz Salen fram/ 
För Malfred Drottningen in/ 

72 Drottningen Malfred then mächtige Fru/ 
The hälsade med Tucht och Sinne/ 
Ther näst Stolt Walborg then Edle Brud. 
Den Skönaste ther war inne/ 

73 Wäl tigh kära Syster Dotter sköön/ 
wäl tigh then stund tu må lefwa/ 
Om tigh beder Håkan Kongens Son/ 
Honom williom wij tigh gifwa/ 

74 Hafwen i migh bortlofwat nu/ 
Tå wil iagh eder säya/ 

Herr Axel går aldrig vthur min Hug/ 
Hälst lyster migh honom at äga/ 

75 Swarade the hennes Morbröder Tree/ 
Som the häst tyckte sig falla/ 
Thet skal i sannheet aldrig skee/ 
At tu titt Löffte skal hålla/ 

76 Och thet war Håkan Kongens Son/ 
Han låter skrifwa kring Landen/ 
At hämta Erckie Biskopen from/ 
Med Clerckerne alle talsamman/ 

77 Först swarade tå Mäster Erlan/ 
Han laas thet Kongligh Breff vth/ 
Skam få den som thet påfan/ 
Ja först och sidst Swarta Bror Knut/ 

78 Erckie Biskopen stod för breda Bord/ 
Han talte til Kongen medh Ähra/ 
Min Nådige Herre har sändt migh Ord/ 
han säge migh sin begäran/ 

79 Jagh hafwer migh een Jungfrw fäst/ 
Wiid henne skolen J migh wiiga/ 
Herr Axel är henne aff hiertat näst/ 
Hon skal honom öfwergifwa/ 

80 En Stämpning the vthskrifwo så fort/ 
Alt til Tinget skulle komma/ 
Then Edle Herre och Jungfrw så godh/ 
Och Stämhningen intet försumma/ 

81 Om Morgonen ganska bittijdelig/ 
Som Ottesången hade en ände/ 
Then Edle Herre med Fästemöö sin/ 
Han skulle til Kyrckia lända 

82 Den Herre han stijger til högan Häst 
Han monde så hiertelig sucka/ 
Den Jungfru fölger i Karmen näst/ 
Sin Sorg hon mond innelycka/ 

83 Thet talte then sköna Jungfrw Walborg/ 
När hon kom i Rosen Lund/ 
Sällan suckar gladt hierta aff Sorg/ 
Men ofta leer sorgfull Mun/ 

84 Then Riddar han rijder på högan häst/ 
hans tanckar så wijda mon wancka/ 
Then Jungfrw hon fölger i Karmen näst/ 
Hon dölier sin Sorge-Tanckar/ 

85 Vthom Marie Kyrckiogård/ 
Ther stego the Herrar från häst/ 
Sedan the in vthi Kyrckian gå/ 
The Fränder och Riddar som bäst/ 

86 The hwijlade på then Kyrckio Gård 
Ther Biskopen mötte och Clercker/ 
Theras Hierta war klämdt aff sorgen hårdt/ 
Thet kunde man på them märckia 
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87 Erckie Biskopen mötte them på then stad/ 
Medh Sölffslagen Staaff vthi Hand/ 
Medh sina Ordningz Bröder i Radh/ 
the skillia thet Kärleekz Band/ 

88 Framträdde strax Swarte Bror Knuut/ 
Medh Slächte Book vthi Händer/ 
Han laas för them then Arff Tafla vth/ 
At Axel war Walborgz Frände 

89 Then Arffwe Tafla the läste vth all/ 
Som Muncken gaff them til råda/ 
När Syskone Barn woro the vthi Waal/ 
På Mödernes Sijda både/ 

90 The woro när Syskon Barn så godh/ 
Aff Adeligit Blod thet bästa/ 
I Fierde Ledh theras Slächtskap stodh/ 
Strax skilde them åth the Prester/ 

91 The woro komne aff Gildske Root/ 
När Syskone Barn så fromma/ 
Herr Axel och Skön Walborg godh/ 
Måtte icke tilsamman komma/ 

92 En Fru them både til Dopet baar/ 
Ther the fingo Dopsens Gåfwa/ 
Herr Essbiörn begge theras Gud Fader war/ 
Hwar annan the ey måtte åga/ 

93 Så folgde the them til Altaret fram/ 
Fingo them Handkläder i Hender/ 
The woro ey seen at lösa thet Band/ 
Ty Swennen war Jungfruns Frände 

94 The woro Fränder aff Edele Blod/ 
Aff Gildske Slächt then bästa/ 
Ther näst woro the Gudsyskon godh/ 
The måtte ey samman fästas/ 

95 Thet handklädet mellan dem afskärs slätt/ 
Jtt stycke the hwar tildela. 
Ey lefwer ther någon i Werlden så kiäck/ 

Som weet hur hans Lycka wil spela/ 

96 Thet Handklädet nu sönderskurit är/ 
Hwar med J oss monde åthskilia/ 
Så länge wij lefwa thet aldrig skeer/ 
J bryten wår wänskap och willia/ 

97 Af Jungfruns finger man Guldringen tog 
Guld Armband aff hennes hand/ 
Sin Gåfwa igen fick then Riddare godh/ 
Uplöst war Kärlighets Band/ 

98 Herr Axel kastar Gullet på Altaret tå 
Gaff thet Sanct Oloff til ähra/ 
Swor alla the dagar han lefwa må/ 
Han Walborgz Wän wille wara/ 

99 Wred bleff tå Håkan Kongens Son/ 
Alt vnder thet Silket röd/ 

Effter tu henne ey glömma kan/ 
Tå är hon wist icke Möö/ 

100 Thet swarade Erckie Biskop Erland/ 
Then Wijsaste ibland the Clercker/ 
Jagh håller then för en oklok Man/ 
Som ey känner Elskogen starcker/ 

101 Med Watn vthsläcker man Eelden stor/ 
Ther til then brinnande Brand/ 
Men Kärligheetz Bråna långt öfwergår/ 
Then ingen Man dempa kan/ 

102 Solennes Heeta hon brinner så starck/ 
At ingen then swalka kan/ 
Men Elskogens Band är hårdare Wärck/ 
Thet aldrig slätt brytes rörsann/ 

103 Ther til Herr Axel swarade så/ 
Stod klädd i Silke röd/ 
Then Saak skal iagh migh reeda ifrå/ 
Skulle iagh i Morgon döö/ 

104 Tå bleff Håkan Kongens Son wred/ 
Trädde fram på bredan Steen/ 
J Morgon skal tu migh swäria then Eed/ 
Och thet föruthan all meen/ 

105 Swäria skal tu i morgon medh mig/ 
Alt både för Clerck och Präst/ 
Om Walborg hon är möö för tigh/ 
Eller tu har sofwit henne näst/ 

106 Om iagh Lofwen skal gifwa så/ 
Thet kan iagh fullwäl giöra/ 
J Kampen törs iagh ähn bestå/ 
Så länge iagh migh kan röra/ 

107 J Lofftet soff Eskeelin Håkans Frw/ 
Hon waknar aff Sömmen så brott/ 
Sanct Brigitta råde nu för min hug/ 
Hur iagh hafwer drömt i Natt 

108 Jag drömde om Julli then Edla Frw/ 
Som hwijlar i swarta mull/ 
Hon badh at iagh aff hierta och hug/ 
Skulle wara hennes Dotter hull/ 

109 Min Herre iag hafwer siu söner med tig/ 
Hwar hafwer the tienare sköna/ 
The binda på Swärd och wåga theras Liiff/ 
At hielpa then Jungfrw så wäna/ 

110 Min Herre J sadlen vp Gångaren gråå/ 
Och som en Herre bortriida/ 
J fälgen medh henne biifallen tå/ 
Hielpa ifrån all Qwiida/ 

111 Wii hafwe tilsamman Söner Siw/ 
The Vnge Hertiger raske/ 
Thet är wår egen Glädie och Roo/ 
At the kunna hålla sig tappre/ 
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112 När Syskone Barn wii woro i Slächt/ 
Frw Julli och iagh tilliika/ 
Therföre står oss mycket otäckt/ 
Om wij hennes Dotter swijka/ 

113 Bitiida om then Morgonstund/ 
När Solen begynte sigh tee/ 
På Slottet gå the Riddare from/ 
Och willia ther afläggia Eed/ 

114 Herr Axel Thorson tå färdig stod/ 
Och räckte sin Hand från sigh/ 
J kommen hit Grefwar aff Gildske Root/ 
Och lofwer i Dagh medh migh/ 

115 Fram gå thet Ellofwa Riddar i Maak/ 
Woro klädde i Sabbel och Mård/ 
Wij williom lofwa medh Axel i Dag/ 
Gudh gifwe det måtte wäl gå/ 

116 Strida runno Tårar på Jungfruns kin/ 
Som Regnet tiockast mond falla/ 
Ach hwar skal iagh finna Wännerna min/ 
Jag är älend i bland alla/ 

117 Tå talade hennes Morbröder tå/ 
Som henne så monde swara/ 
Eena tu sielfwer swara må/ 
J Rådet tu eensam mond wara/ 

118 Och thet war Erckie Biskop Erland/ 
Han talte til henne så/ 
Frende tu monga finna kan/ 
Men wänner hafwer tu få/ 

119 Ja Frender tu wäl många har/ 
men wänner kan tu ey finna/ 
Gudh hielpe tigh wäl aff thenna Far/ 
Tu måtte tin Sorg öfwerwinna/ 

120 At migh är Fader och Moder dödh/ 
Må iagh beklaga medh Smärta/ 
Men Gudh som allom hielper aff Nöd/ 
han känner doch bäst mitt hierta/ 

121 Frw Julli ligger vnder Marmorsteen/ 
Herr JMMER i swarta Mull/ 
Men wore the nu i Lijfwe igen/ 
Tå woro migh mången hull/ 

122 Ther hon så satt medh Jemmer och Wcc/ 
Och vthi sin stora Sorg/ 
Tå kom Håkan och lät sigh see/ 
Framriidandes til then Borg/ 

123 Han trädde fram så hastelig/ 
Sin Ord lät han så liuda/ 
J Lofwen går iag i Dag med tig/ 
Sielff wil iagh mig tilbiuda/ 

124 Frw Eskelin är mig huld och god/ 
Hon sofwer mig hwar Natt när/ 

Tin Moder och hon woro aff en Root. 
Therföre kommer iag här/ 

125 J träden fram mine Siu Söner Taal 
Och eder i Lofwen blanda/ 
Herr Carl och hans Söner aff Söderdaal 
The skola stå tilhanda/ 

126 Ellofwa Häftige Söner gingo fram/ 
Woro klädde i Sabbel och Mård/ 
På Furstligit Wiis the prydde (örsann/ 
Och krusat war theras Håår/ 

127 Ellofwa Grefwar gingo i Flock 
The woro helt oförfärat/ 
Krusat war theras gole Lock/ 
Förgylte woro theras Swärd/ 

128 Med Jungfrun wille wii swäria nu/ 
Och Lofwen medh henne giöra/ 
J träden här fram både Swen och Jungfrw/ 
At hwar och en det måtte höra/ 

129 På Mässe Book lade Herr Axel sin hand/ 
Och Swerdet hölt han vthi Fäste/ 
Hans rijke Fränder stodo hoos (örsann/ 
The ypperst och the bäste/ 

130 Fästet hölt han vthi sin Hand 
Och Udden stod moot en Sten/ 
Sin Eed på stunden giorde han/ 
Och thet förvthan all meen/ 

131 Wäl hafwer iagh hafft skön Walborg kär/ 
Hon war min högsta Tröst/ 
Jagh henne doch aldrig war så när/ 
At iagh henne en gång har kyst/ 

132 På Messe Book lade then Jungfru sin hand 
Och så sin Eed aflade/ 
Min ögon war aldrig så dristig (örsann/ 
Jagh tord Herr Axel åskoda/ 

133 Thet bars öfwer henne en Himmel sköön/ 
Och sattes på henne Skrudh/ 
Så folgde the henne i Salen in/ 
Och kallade henne Kongens Brud/ 

134 Jnkom Håkan Kongens Son/ 
Sitt Taal monde han så fälla/ 
Ey må här från någon Riddare from/ 
J Natt sin Reesa ställa/ 

135 J Dagh wil iagh fästa Walborg fijn/ 
Alt t il min Hiertans Kära/ 
Hon skal nu wara Drottningen min/ 
Och Cronan aff röda Guld bära/ 

136 Ther breddes Duuk the sattes til Bord/ 
Ther skänckes både Miöd och Wijn/ 
Herr Axel satt medh sorgefult Modh/ 
Och talte medh Kärasten sin/ 
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137 J sägen migh Walborg min ädla Roos/ 
Medan wij äre eena här inne/ 
Hwad Rå wij kunn vpfinna oss/ 
At wår Sorg måtte förswinna/ 

138 Får iagh Kongen om thet så går/ 
Så skeer thet moot mitt Minne/ 
Om iagh än leffde Tusende Åh r/ 
Gå J aldrig aff Sinne/ 

139 J höga Lofft wil iagh sittia medh Jjdh/ 
Och wircka Gullet thet röda/ 
Så sorgelig wil iagh lefwa min tijdh/ 
Som Turturdufwan mond göra/ 

140 Hon hwijlar aldrig på grönan Green/ 
Hennes Been är aldrig så trötta/ 
Hon dricker aldrig thet Watn reent/ 
Men rörer thet först medh fötter/ 

141 Min Herre J rijden så lustelig/ 
At skåda then willa Råå/ 
Alla the Tanckar J få om migh/ 
J låten them snart bortgå/ 

142 Min Herre J rijden så frögdeligh/ 
At skoda then willa Hara/ 
Alla the Tanckar J få om migh/ 
J låten them straxt bortfara/ 

143 Om iag än rijder i Rosen-Lund/ 
Åskodar the Diwr vthi Skogar/ 
Hwad skal iag giöra om Natte Stund/ 
När iagh doch icke kan sofwa/ 

144 Mitt Fädernes Gods sällier iag försan/ 
För Silfwer och Guld thet röda/ 
Sedan wil iag draga i Främmande Land/ 
Och söria mig sielff til Döda/ 

145 Min Herre J sällien ey Godzet bort/ 
Thet är så swårt at mista/ 
Men sänder Budh til Essbjörn fort/ 
Hans Dotter skolen i fästa/ 

146 Allhed hans Dotter J fästa må/ 
Och lefwa hoos henne med ähra/ 
J Moders Stad wil iag eder stå/ 
Och Sorgen så för oss bära/ 

147 Jngen skön Jungfru iag hafwa må/ 
Och ingen troolofwar iag mig/ 
Kunde iag än Keysarens Dotter få/ 
När iagh nu icke fick tigh/ 

148 Erland Erckie Biskop swarade brott/ 
Han klappade them med ähra/ 
J sägen hwar annan i Affton god Natt/ 
Thet kan ey annars wara/ 

149 Then Erckie Biskop han sade fritt vth/ 
Sin Tunga han kunde wäl röra/ 

Skam få tu swarte Bror Knut/ 
Som här i Skillnad mond göra/ 

150 Herr Axel böd then Jungfru godh Natt/ 
Thet giorde han medh Engslan/ 
Hans Hierta war medh Sorg belagt/ 
Som Fången i Järn är fängslad 

151 Skön Walborg går i höga Lofft hän/ 
Medh Jungfruerna sina at sofwa/ 
Hennes Hierta thet brinner aff Sorg och meen 
Som Eeld och liusan Loga/ 

152 Bittijda om then Morgonstund/ 
När Solen skeen medh allo/ 
Begynner Drottning margelund/ 
På Jungfruerna sina at kalla/ 

153 Drottningen bad Jungfruerna i thetta sin 
At wirckia Gullet thet röda/ 
Stilla stod Walborg Jungfru fijn/ 
Aff Sorg hennes hierta mond blöda/ 

154 Hör Walborg Jungfru skön och from/ 
Hwij är tu så sorgse i hug. 
Thet skeer tigh ähra och mycken Monn/ 
At tu blifwer Kongens Brud/ 

155 Jagh wil heller hafwa Herr Axel så god/ 
Och lefwa medh honom i ähra/ 
Än iagh wille hafwa then Gåfwa stoor/ 
Then Nordeske Cronan at bära/ 

156 Så litet thet doch gagnar migh 
At mina Wänner sigh glädia 
När iagh medh Tårar sorgelig/ 
Min Kinder må dagelig wäta/ 

157 Thetta stod nu en Tid så rund/ 
Ja wäl vthi Månader Tree/ 
Herr Axel ock then Jungfru from/ 
The kunde hwarcken leka eller lee/ 

158 Thet kom tå Örlig på thet Land/ 
Then Fiend så starck ock mond wara/ 
Herr Håkan Kongens Son försan/ 
Han måste thet Land förswara/ 

159 Konungen lät biuda kring all sin Land/ 
The Leekte och Lärde tillika/ 
Herr Axel then högädle Man/ 
han monde them icke swijka/ 

160 Ther war Kong Håkan han war ey seen/ 
J Fäldt tå monde han rijda/ 
han biuder i Landet hwar och en/ 
Som swärd kunde bära wijd sijda/ 

161 Han biuder vthöfwer all siin Land/ 
så många som swärd kunde bära/ 
Herr Axel then HögÄdle Man/ 
Han skulle hans Höfwitzman wara/ 
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162 Hans Sköld är både hwijt och blå/ 
Han kändes i marcken wijda/ 
Twå röda Hiertan ther i mond stå/ 
För ähran tå wille han stridja/ 

163 När som the kommo på marcken fram/ 
Och sågo sin Fiender gläntza/ 
Thet galt tå mod och wäldig hand/ 
Och icke medh Jungfrur dantza/ 

164 Herr Axel bedreff så manligit Wärck/ 
Sitt Fädernes Land til fromma/ 
För honom fälle the hoffmän starck/ 
han giorde them Soldaterna toma/ 

165 Han slog så mången tapper Man/ 
Han trampa them vnder sin Hästar/ 
Han skonade ingen med sin Hand/ 
Och hälst the ypperste och bäste/ 

166 Han slog the Herrar vthaff Vppland/ 
Som rede the höga Hästar/ 
Kong Ammundz Söner föllo för hans Hand/ 
The Grefwar och Hertiger bäste/ 

167 Så tiockt the Pijlar flugo i Skar/ 
Som Bönder när de slå Höö/ 
Håkan Konungens Son bleff såår/ 
Och snarliga måtte han döö/ 

168 Som nu Herr Håkan Kongens Son/ 
Från Hästen monde nedfalla/ 
Herr Axel then Edle Herren from/ 
Gaff sig ther wijd med alla/ 

169 Hör tu Herr Axel Thorsson kär/ 
Tu hämna til fyllest min Dödh/ 
Så får tu Landet och Rijket här/ 
Och bägges wår Fästemöö/ 

170 Tilfyllest skal iag hämna tin Dödh/ 
At thet skal spörias til By 
Jagh skonar mig ey för Slagh eller Stöt/ 
Och aldrig skal iag fly/ 

171 Herr Axel ränner i Hopen in/ 
Han war så wred til Mod/ 
Ehwem som honom mötte geswindt/ 
Then slog han ned til Foot/ 

172 Tå föllo alle starcka Män/ 
Som Böndren Korn mond skära/ 
Herr Axel then Hög Edle Swän/ 
Stod Manlig och oförfärad/ 

173 Then Herre så länge wärjade sigh/ 
Til han miste Bryngian bäst/ 
Han stridde så frist och manneligh/ 
Til Skiölden bleff klufwin all slätt/ 

174 Han wäriade sig så mannelig ther/ 
Och monde sigh sielfwer trösta/ 

Jn til thess at hans goda Swärd/ 
Thet monde i Fästet brista/ 

175 Aderton wore the Dödelig Sting/ 
Then Herre han hade i Bröstet/ 
Sedan boro the honom i Teltet in/ 
Så nödigt the honom miste/ 

176 Aff honom rann Blodet så strijdelig/ 
För Segren tå måtte han döö/ 
Thet sidsta Ord han tala för sig/ 
War alt om hans Fästemöö/ 

177 J sägen skön Walborg Tusend god Natt/ 
Wår HERre skal för henne råda/ 
J Himmelrijket wij finnas fullsnart/ 
Och mötas så gladelig båda/ 

178 Jnkom den lilla Smådräng godh/ 
Och stod för bredan Bord/ 
J Talet war han både snäll och klook/ 
Han kunde wäl foga sin Ord/ 

179 J Jungfrur afläggen Silket rödh/ 
Och bären thet hwijta Linn/ 
Herr Håkan Konung är nu dödh/ 
Och Axel kär Herren min/ 

180 Död är Håkan Kongens Son fijn/ 
Han ligger på döda Båhr/ 
Thet hämnade Axel Herren min/ 
Ty fick han BaneSåår/ 

181 Segren hafwa the wunnit wist/ 
All Noriges Land til ähra/ 
Mongen tapper Krijgzman har Lijfwet mist/ 
Ja mången Edle Herre/ 

1 82 Så swåra greet Drottning Malfred fijn/ 
Thet kan hwar Moder wäl röna/ 
Skön Walborg sörier ock Kärestan sin/ 
Hon wäter sin Kinder sköna/ 

183 Hon talade strax til tienaren sin/ 
Bad honom hastig at wara/ 
Tu hämpta migh hijt mitt förgylta Skrijn/ 
Tu må thet ock strax hembära/ 

184 Jspännen twå Gångar för Karmen röd/ 
Til Klostret wil iagh migh gifwa/ 
Jagh glömmer aldrig Herr Axels Dödh/ 
Så länge iagh här mon blifwa/ 

185 Vthan för Mariae Kyrckio Gård/ 
Ther trädde hon ifrån sin Karm/ 
Så sorgelig hon i Kyrckian går/ 
Hon qwaldes medh ångest och harm/ 

186 Guld Cronan togh hon medh sin hand/ 
Hon satte then på the Steenar/ 
Nu wil iagh aldrig hafwa Man/ 
Men blifwa en Jungfru allena/ 
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187 Twå gånger war iagh Fästemöö/ 
men aldrig Brud kunde blifwa/ 
Nu wil iagh vthi Klostret döö/ 
Från Werlden migh aldeles gifwa/ 

188 The boro fram thet förgylta Skrin/ 
Ther vthi war Guldet thet mästa/ 
Thet skifftad hon bland Fränder sin/ 
The ypperste och the bäste/ 

189 Hon togh Guld och thet stora Halshand/ 
Hwar i the Smycken mond hängia/ 
Frw Eskelin hon thet gaff (örsann/ 
Som henne hade älskat så länge/ 

190 Så togh hon vp thet stora Gullband/ 
Ther til the Spetzer fast bredh/ 
Thet gaff hon Herr Håkan med Mun och hand/ 
Som swor med henne then Eed/ 

191 Hon togh fast myckit Silfwer och Guld/ 
Wäl öfwer hundra Guldringar/ 
Them gaff hon the Hertige Söner bold/ 
som Lofwen medh henne inginge/ 

192 Hon gaff til Kyrckior och Scholar wäl/ 
Til them som skulle läsa/ 
För sigh och sin Kärestes Siäl/ 
Hon stichtade dagelig mässa/ 

193 Hon gaff til Enckior och Faderlös Barn/ 
Och them som wandrad om Föda/ 
Til Sanct Anne Beläte skön/ 
Gaff hon Gull Cronan then röda/ 

194 J träden fram Biskop Ehrwyrdig Man/ 
J wien migh in medh mull/ 
Then Klöster Ordning iagh swär (örsann/ 
Jagh hoppas j warden migh hull/ 

195 Herr Åke Erckie Biskop kär/ 
J wijen migh in för Gudh/ 
Jagh kommer aldrig aff Klostret här/ 
För än iagh bärs Död här vth/ 

196 Ther woro så månge Grefwar bold/ 
Som hade ther aff stoor Harm/ 
Ther the nu kastad then swarta Muld/ 
Alt öfwer skön Walborgz Arm/ 
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197 Nu går skön Walborg i Klostret ther/ 
Hon lijder mycken Twång/ 
Messan hon aldrig försummar här/ 
Ey heller Ottesång/ 

198 J Klostret mången gifwen är/ 
Både Jungfruer och dygdige qwinnor/ 
Doch ingen så skön som Walborg kär/ 
Hwars lijke man näpplig finner/ 

199 Bättre är ey wara född/ 
Än städze i Sorgen lefwa/ 
Medh ängslan dageligh äta sitt Bröd/ 
Och aldrig Roligheet pröfwa/ 

200 Gudh then förlåte som Orsaak är/ 
At the ey samman må wara/ 
Som hafwa hwar annan aff Hiertat kär/ 
Och älska medh Tucht och Ähra/ 
- Men Lyckan hon wänder sigh offta om. 

Anmärkning 

Str. 14 av misstag numrerad 24, str. 23 numrerad 27, str. 
30-31 numrerade 20-21. Str. 53 har nr 25 och str. 112 nr 
2, str. 173-174 numrerade 172-173. Omkvädet återgivet i 
str. 1 och 200, markerat i övriga strofer (utom str. 74.) 

	

1:2 	och tr. och och 

	

22:2 	hän tr. han 

	

27:4 	wiste tr. w/ste 

	

31:4 	Keysaren tr. Keysaner 

	

32:1 	sittien tr. stetien 

	

49:1 	Axel tr. Axer 

	

52:2 	wara tr. war 

	

67:3 	Morbröder tr. Morböder 

	

96:1 	Handklädet tr. Hanklädet 

	

107:3 	Sanct tr. Sanct. 

	

110:4 	Qwiida tr. Owiida 

	

112:2 	Julli tr. Julle 

	

114:2 	från tr. fråu 

	

114:3 	hit tr. hi t 

	

129:4 	ypperst tr. ypperst 

	

156:1 	litet tr. li tet 

	

157:1 	Tid tr. Ti d 

	

160:4 	swärd tr. swård 

	

183:1 	strax til tr. til strax 

Ab-Af2  
Avvikelser från Aa i Ab-Af2  

I Ac saknas 1:1-7:2, i Ai saknas str. 56-68. Am omfattar 
1:1-142:2. Ao omfattar 15:3-111:2 och är möjligen del av 
samma exemplar som Ap, vilken omfattar 111:3-191:2. I 
Aq saknas 1:1-6:2, i Ar saknas str. 1-11. Af omfattar str. 
1-6, 8-11, 13-15, 17, 18, 20-24, 27, 30, 51-53, 60-66, 
76, 78-80, 84, 85, 87, 88, 93, 95, 97, 133-139, 142-144, 

147, 157, 158, 160-164, 166, 167, 169, 170, 172, 
174-177, 182, 184, 185, 187, 193, 195, 196, 198. I Ai är 
texten i flera strofer (speciellt i str. 1-120) delvis nästan 
utplånad. Avvikelserna är därför ofta svåra att fastställa 
och till följd därav nedan återgivna utan krav på fullstän-
dighet. 
Omkvädet: hon saknas d-n, q-f 2  
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1:1 

1:2 
1:3 

1:4 

2:1 
2:3 
2:4 
3:1 

3:2 

3:3 

3:4 

4:1 

4:2 
4:3 

5 : I 

5:2 

5:3 

5:4 
6:1 
6:2 
6:3 

6:4 

7:1 
7:2 
7:3 

8:1 
8:2 

8:3 
8:4 
9:1 

9:2 
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9:3 
9:4 

10:1 
10. 4 
11:1 
11. 2  
11.3 

11:4 

12:1 
12:2 
12:3 

12:4 

13:1 

13:2 
13:3 
13:4 

14:1 

14:2 

14:3 
14:4 

15:2 

15:3 
15:4 

16:1 
16:1 

16:2 
16:3 
16:3 

16:4 

17:1 
17:2 
17:4 
17:4 

18:1 

18:2 

lekte: leckte h; Guld taffel: gull-tafvel d, Guld- 
tärning egm, s-u, a2, c2-e2, Guld-Tafwel 
ny, Gulltärning x-z, b2, gulltafel f2  
allo: alla d-h, j-n, s-u, x-f2  
Frwer: fruar a2; Ähra: Ähran m, s-u, x-z, b2-e2; 
stoor: står h 
Leeken mond: Leken mon e-i, klnvx, månd 
leken st, c2-e2  
luppo: lupo b, d-n, s-f 2  
Lyckones: lyckans da2f 2  
näpplig: näppelig y 
Julli: Juli d-n, s-f 2; Drotning: Drottning b, d-h, 
j-I, ntva2, c2  f 2, Drottningen mu, x-z, b2; Mal- 
fredh: Walfred f 
leekte: leckte h; Guld Taffel: gull-taffel df 2, 
Guldtärning emn, s-u, a2, c2-e2, Gultärning g, 
Guld-Tafwel hikl, Guldtafel j, Gulltärning x-z, 
b2  
gånger: gångar bf 1-1, st, c2-e2, gånga df 2; Bar- 
net: barnen d-n, s-u, x-f 2  
Thet: De d-n, s-v, y-f 2; Äple: äplen d, y-b2, 
d 2-f 2  
går: gångar bdst, c-2f 2, gånger mu, x-z, b2; thet 
saknas b; Barnet: barn df 2; fijnt: fijn e-n, tu, 
x-z, b2-e2  
Äple: äplen da2f 2; mond: Mon i 
Thorsson: Thoresson h, h-j, xzb2c2, Thordson 
df 
Frwer: Fruar a2; Jungfrur: Jungfruer d-i, kln; 
tillijk: tillika z 
folgde: följde deal, d 2-f 2, fölgde f-n, s-z, b2c2; 
både saknas d-n, s-1.2  
älskade: älska f2; ädela: Edla bd, j-I, st, x-e2, 
edle e-i, mnuv, lilla f2  
dem: den df, h-n, a2-f 2; wille: wil Il, j-1, lid 
tog han: han tog b 
henne på: Hennes b2  
Christ: Ach j, s-u, yz, b2-e2, Gud f 2; at saknas j, 
b2f 2; wore: woro h 
blefwe: blefwo bp, blifwe egi, blefwa h; du sak-
nas i; Kärestan: Kärasten bdhn, d 2f 2, kiärastan 
i, käresten kiv 
yngsta: yngste e-h, jkmq, u-z, b2d 2  
monde: månd mq, s-u, x-e2  
Wor: War f Wore ist, b2-e2; än: nu mqsuxe2, 
saknas yzb2; thenna: dene i 
Jungfrwnes: Jungfruns bcva2; talade: talte df f``'
mond: månde qst, c2-e2; från saknas e-n, q, 
s-a2, c2-e2; Sanningen: sanning egmq, s-u, x-e2; 
wijka. swika j 
nu saknas x; i: utif 
annan: annans v 
Gullring: Ring egmq, s-u, x-z, b2-e2, Guld-Ring 
f h-1, nvaf 2; aff: vtaf mq, s-u, xy, c2-e2  
Barnet: Bad Barnet b-n, q, s-f 2  

Ther: Det f När a2; ålder: ålder och x 
Det giorde: Blefwo a2; Kinder: Kiner i 
ihugh: i hog bc, e-n, q, t-b2, ihåg ds, c2  -f 2  
främmande: främmade h 
Axel: Axel han x/2; drager: farer uyzb2  
föllier: fölgde i 
Klöstret: klostret c-f h, j-n, q, s-z, b2-f 2, Klås- 
teret gi, Kloster a2; sättes: sattes df, h-1, nvxa2f 2  
Sömen: sömmen d-h, j-n, q, t-z, b2-e2, sömma 
a2, sömme /2  
henne: henne väl d-n, q-u, y-e2, henne med x 
lät: lätt c; the: de ock a2  
härligit: härligt d-f, h-1, n, r-d 2, härliget g, herr- 
ligt e2  
folgde: följde c-e, xa2d 2e2, fölgde t-n, q-v, 
yzb2c2  
Adelig: adeliga d, Adeligef, h-j, na2, Andelig kl, 
adliga f2; bar: har vd 2e2  
hwar: hvar man d-n, q-j 2; rätta: rätt ,1: 11-j 
hon: han 
räknas: räknad's e, räcknas h, räknades mru, 
x-z, b2, räknad f 2; bland: ibland bckle2; Wijsa: 
Wijse b 
Klöstret: Klöster b, klostret d-h, j-n, q-z, b2 f 2,  
Klåsteret i, Kloster a2; i saknas r 
Til: Tills d-n, q-u, y- f 2; Gudh: at j; kalla: kallas 
j 
Drottningen: Drotningen is; i: uti d2e2  
monde: månne h; befalla: falla de, g-n, q-u, 
x-f 2  
Sporar: sporrar de2f 2, Spårar e-n, q-u, x, z-b2, 
d 2, spårrar yc2; Guld: Gull y; mond: mon f h-1, 
n, månde f 2; glimma: glymma h 
Sitt: Sin m; bär: bar e-h, k-o, q-f 2  
lät: låt i; Ridderlig: riddelig eif2, rcddelig g, 
rederlig n, redelig a2; finna: sitta i 
Herr Axel lefde wäl ståtelig, b2  
han soffa han sofwer b-d, f 	nva2, lofwar 
egmoru, sofwer qstx, c2-e2, låfwade yz, lefde b2  
tämma: täma degimo, q-u, x-z, b2-e2  
Men hade om natten ej ro hos sig, b2  
Natten: natt'n e2; har han: han hade mo, q-u, 
x-z, c2-e2; sigh: sig alt o 
Alt saknas o; sin: sina doruvyz, b2-e2; starcka: 
starcke bc, swåra b2; Drömar: Drömmar b-e, 
gjk, m-o, q-u, x-e2, Drömmer fh, Drömma y 
sofwer: sofwar v 
Silke: silket d-o, q-f 2; det saknas ryzb2  
alt för sina starka drömmar j' 
drömmer: drömer e-g, iq; Fästemöö: fåstemön 
a2h2  

drömer: drömmer djk, m-o, r-f 2; Walborg 
Jungfru: Jungfru Walborg d-o, q-y, y-f 2  Jung-
fru Wallborg x 
J Flöiiel: J Sinnet egmo, q-u, x-z, c2-e2, J 
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18:3 

19:1 
19:2 
19:4 
20:1 
20:2 
20:3 

20:4 
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21:2 

21:3 
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22:2 
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23:1 
23:2 

23:3 
23:4 

24:1 

24:2 

24:3 

25:1 
25:3 

25:4 
26:1 
26:2 
26:3 

26:4 
27:1 
27:2 

27:3 

28:1 

28:2 
28:3 

28:4 
29:1 
29: 2 

29:3 
29:4 
30:1 
30:2 
30:3 

30:4 
31:1 

31:4 

32:1 

32:2 

32:3 

33:3 
33:4 
34:1 

34:2 
34:4 
35:1 
35:2 

35:3 

35:4 
36:1 

36:2 

36:3 
36:4 
37: 1 

37:2 
37:3 

37:4 
38:1 
38:2 

Flöyeltf, h-1, n, Som i guld a2, J Sammet b2; stå: 
står bc, saknas df 2, är e-o, q-e2, war b2  
satte: satt b-d, mo, r-f 2; Håkan: Hakon 
Kongens: Konungens d-o, r-f 2  
bitiideligh: bettidelig n, bittelig x, bittida a2  
Lärckian: lärkan do, r-u, x-e2  
snarlig: snarliga ryzb2  
sadlade: salade c, lät sadla d-o, q-12  
at rijda: utrida st, c2-e2  
Sin: Sig d; vnderlig: underliga ryzb2; Tanckar: 
tanka c2; aff: yr mo, q-u, x-z, b2-e2; Hufwudet: 
hufvud d-o, uxa2  
lyda: lyssna dc2f 2, lita n, lite a2; blida: blid i, 
bida a2  
Thoreson: Thordson df 2, Thorson a2  
in saknas m, q-u, x-z, b2-e2; vthi: i f2; Rosene: 
rosende d-o, q-f 2; Lunden: Lunder fh, j-1, n, 
lundar i 
honom: han f2; Pelegrim: pilgrim e2  
Pelegrim: du Pelegrim df 2, Peligrim a2, 0 Pele- 
grim b2, Pilgrim e2  
hwart: hwarfiv 
mond: mon bc, e-h, klnqstvx, c2-e2  
Tin: Dina df 2, Dine v; the saknas qst, c2-e2  
Norige: Norge d-o, q-x, a2c2d 2f 2, Norrige yb2  
vtaff: af df 2; Gildske: Gildiska dnvf 2, Gildiske 
e-g, imo, q-u, x-z, b2-e2, Gildeska h, j-1, Gil- 
disk a2  
har: haa h 
kan Påwen der: kan Påwen bc, der kan Påfven 
d-o, qru, x-b2, f 2, där Påfwen kan st, c2-e2, kan 
der Påfwen v 
Ästu: Är du d, d 2-f 2, Ästu nu n, Är du nu a2; 
Gildske: Gildiska dna2f 2, Gildiske e-g, imo, 

Gildeske h, j-1 
Och saknas df 2, Ack a2, se b2; ästu: är du d, a2, 
d 2-f 2; min: ock min df 2  
Stolten: stoltan dqsta2, c2-f 2, Stolter r; Walborg: 
Wallborg jx; förgät: förgätit oud 2e2  
Walborg: Wallborg jx; så saknas i 
Dher: Det d-h, j-o, q-u, x-e2; Riddar Son: Rid- 
dare Son b-o, q-e2  
Lijt: hog b2  
Jungfrw: Jungfrun klna2  
Sabbel: Sabel d-o, q-e2  
andra: alla egmo, q-u, x-z, b2-e2; J ungfrwr: 
Jungfruer iv 
Drotningens: Drottningens b-h, j-o, qr, t-e2  
walborg: Wallborg jx; Jungfru: Junfru f2  
som saknas i; fagrast: fagraste n, fagrest v; qwis- 
te: qwisten i 
Bland: blant f2; the saknas f 2; Jungfrwr: Jung- 
fruer iv, Junfrur 
Marmorsten: marmorstenen d-j, qstv, c2-e2, 
marinosten a2,-  Jufli: Juli e-o, q-e2, Julis d 

Herre: Herra d-1, nqstvxd 2; kära: käre r 
Drotning: Drottningen d-h, j-o, qr, t-e2, Drot-
ningen is; Malfred: Walfred f; skön walborg: 
henne e-o, q-e2, Walborg d; med: til b2  
henne mond: månde henne s j 
bär: bar dqc", har std 2e2; hand: han h 
Pärlor: Pärlar v; flätat: flätar e-g, ijmo, r-u, 
x-z, b2d 2, flättar hqc2, flätar hon klna2  
alle: alla jx 
ehwar: ehwart b-h, j-o, q-u, x-e2, i Ehuart i 
kallade: kalla bdqstx, c2-f 2; Fästemöö: fästmö f 2  
ther: det ruyzb2  
ärna: ärne v; Håkan: Hakon dfZ, Håkon i; Ko-
nungens: Kongens bci 
menar: tror i; blir: blifuer i 
Thorson: Thoreson 	ru, x-z, b2, Thord- 
son d; ädla: ädle d-h, j-o, q-e2, ädele i 
För: till d': Romerske: Romerska d-1, noqru, 
x-e2  
sittien: sitten df, h-1, noru, y-b2, d 2e2: Keyser: 
Kejsar da2d 2e2; Henrick: Hendrick bcfzb2, Her- 
nich e, Hindrick h-1, Hinrich 
ären: äre oryz, är ii: wäldig en: wäldigen gmoqx, 
wäldelig en n 
Orloff: Urlof d-o, qstx, c2-e2, Tillstånd a2; be- 
der: bedes d-h, j-o, q, s-u, xd 2e2  
twingar: twinger n 
annan: Anen i 
Orloff: Urlof d-o, qstx, c2-e2, Tillstånd d; thet: 
then h, j-1, n; skal: skalt q 
wil: skall d-o, q-e2  
öpen: öppen morsu, y-e2  
han saknas eg; Keysarens: Keysens h 
fölgde: folgde b, földe g, följde xa2d2e2; härlig 
en: härligan d-o, q-u, x-z, b2-d2, härliger a2, 
herrligan e2  
alle: allo hq, alle de klna2, alla st, c2-e2; woro: 
wore v 
Bodo: bode i, Både x, Bödo a2, Bådo c2-e2  
hastig: så hastig cegi, m-o, q-u, y-e2, så häftig d, 
så hastigt fh, j-1, v, båd hastig x; snar: snart 
h-1, ny 
folgde: följde c-e, xa2d 2e2, fölgde ,fh-o, 
yzb2c2, földe g; Swenner: Swennar hk1 
kom: kommer f h-1, n 

Herre: Herren d-o, 
Ther: När df, h-1, Ila', Då xb2d 2e2; Thoreson: 
Thordson d 
Borge Ledh: Borga-led d 
Vpstod: Ute stod d-o, q-e2; hans saknas x; Sys- 
ter: Syskon v; skön: min x 
sigh saknas d-o, q-u, x-e2  
nu: du df, h-1, a2; Helfred: Helfrid x 
wäntar: wänter cmv; tu saknas c 
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38:3 
	

Hur: Huru kl; Walborg: Wallborg jx; Fästemöö: 
Fästmö c2  

	

39: 1 
	

Walborg: Wallborg jx; hon saknas f j-1, na2; 
myckit: mycket d-o, r-e2  

	

39:3 
	

Drottning: drotning irs 

	

39:4 
	

bäst: och bäst e-o, q-u, y-e2; mond: mon e-i, 
klnq, monde v; befalla: falla d-o, q-u, x-e2  

	

40:1 
	

Helfred Syster: Syster Helfred j 
40:2 Rådet: Råde fhi 

	

40:3 
	

kan iagh: iag kan b-i, k-o, q-e'; Fästemöö: fäs- 
temön a2b2  

	

40:4 
	

förstode: förstörde f, förstodo 

	

41:1 
	

strax: straxt bcijmoru, y-b2, saknas qst, c2-e2; 
Gull: guld c-h, j-o, q-e2  

	

41:2 
	

tag: drag b-o, q-e2  

	

41:3 
	

at saknas j-1, nqst, a2, c2-e2; hemliga: hembliga 

bc 

	

41:4 
	

Jungfru: Jungfrun deg, m-o, ru, x-z, b2  

	

42:1 
	

Thet war: Då a2; Thoreson: Thordson d 

	

42:2 
	

sigh saknas egmo, q-u, x-z, b2-e2; höga: högan e 

	

42:3 
	

mötte: möte g; Drotningens: Drottningens b-h, 
j-o, qr, t-e2, Drotningenes i; Jungfrur: Jungfru 

h, j-1, nuv, y-b2  Jungfruer i 
42:4 The: Hon a2; kommo: komma n, kom a2b2; från: 

ifrån e-o, q-u, x-d 2  

	

43:1 
	

Walborg: Wallborgjx 
43:2 Och: Medh Ähran och e-1, nqstxa2, c2-e2, Med 

ähran sad moruyzb2; til: med d 2e2  
43:3 Sändebud: sänningebud d-g, qsxc2d 2, Sän-

ningabud h, 1-1, n, sänebod i, Sändningebud 

mortu, y-b2, e2, Sänningbud v; sann: (örsann 

d-o, q-e2  

	

43:4 
	

något: någon yz 

	

44: I 
	

bryter: bröt qst, c2-e2  

	

44:2 
	

laas: läste ua2; vth saknas hjna2; medh alla: med 

allo bc, till fullo a2  

	

44:3 
	

the: mång' b2; Elskogz Ord: Älskos-ord n, kärli- 

gaste ord a2  

	

44:4 
	

bäst saknas a2; kunde: kund' d 2e2; vthtala: 

vthleeta bc 

	

45:1 
	

låg°s låge moqu; the saknas gm, q-u, x-e2; 
Gulldringar: Gullringar b-d, k-m, 0, q-s, vyz 
b2c2  

	

45:2 
	

woro: wore ij, Som woro a2; giorde: gjord' d; på: 

af v; thet saknas a2  

	

45:3 
	

Thoresson: Thordson d, Thorson gqstve2  

	

46:1 
	

lofwad: lofwa e-o, q-u, x-z, b2-e2, lofvat da2; at 

saknas be 

	

46:2 
	

skolen: skole ervyzb2, skola gmo, skal u; hålla: 

och hålla u; ähra: Ähran be 

	

46.3 
	

ehr ey: eder ej d-o, qr, u-z, b2, ej eder st, c2-e2, 
Er ej a2; werldzens: verldens da2  

46:4 
	

lofwar: lofwer h 

	

47:1 
	

folgdes: följdes c-e, gxa2d 2e2, fölgdesf, h-o, q-t, 
vyzb2c2, gick u 
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them: dem det d 2  
lofwade: låfwa 	xa2; the saknas hnrvy 
Eden: eder d-o, q-t, x-e2, Ed u; sworo: svuro 
dmoru, y-b2, e2, swåro n 
Om: Vid db 2; Edla: ädle gmoqu 
sworo: svuro dmoru, y-b2, e2  
både: båda b-d, j, r-t, y-b2, d 2e2  
Axel: Axel han na2; Gård: Går b 
glader: gladder b, glad v 
höga: högan di, hög eost, c2-e2  
stod saknas j; så saknas eg, m-o, q-u, v-a2, 
c2-e2  
wäl saknas egmo, q-u, x-z, b2-e2, wäll iv 
Ellofwa: ellofwe n; Grefwesöner: Grefwa sönner 

j; fram: ther fram klna2  
bedia: bidia bcv 
mond: mån e-i, kInoqvyzb2, saknas x; gillia: 

gilla hi 
Håkan: Hakon df 2; Kongens: konungens d-o, 
4,7/.2 

och saknas hi 
Hören: Hörer na2; i: då mig moruyzb2; det sak- 
nas d-o, q-f2; walborg: Jungfru d-o, q-u, x-f 2  
Och willien J: Om J wiljen egmo, q-u, x-z, 
b2-e2, Och willen J ÅM, Ack wiljen J a2  
Drotning: Drottning b-h, j-o, ru, v-b2, Drott- 
ningen qtx, e2-e2, Drotningen sf 2  

den saknas df, h-1, na2f 2  
Hören: Hörer knal; nu saknas c-o, q-f 2; Håkan: 

Hakon df 2; Kongens: konungens d-o, q-f2  
icke: ey d-o, q-t, x-f2  
ifrån: ifrå be, s-u, c2-12, från egmor, x-z 
Fast: Mycket a2; Håkan: Hakon d; Kongens: 

konungens d-o, q-e2  
skön: tom b2  
sittien: sitten diuxa2d 2e2; kär: kära eg, 1-o, q-u, 
x-e2, käre df h-k 
mond: mån e-o, qst, x-z, b2-e2, monde i'; betee: 

mig bete d-o, q-u, x-e2  
Walborg: Wallborg 

Biuder: Jag biuder b-h, j-o, q-e2; heder: både 

Heder b-h, mo, q-z, b2-e2; ähr: ähra ca' 
sampt: samt d-h, j-o, q-u, x-e2  
bort lofwat: bortlofwad qc2  
Tå: det n, Så a2; medh: och mqst, c2-e2  
är: äro d; wäl: wäll v; flere: saknas eg, flera 

mrstvzb2; Grefwestånd: Grefwa stånd x 
som saknas j-1, n; monde: mond c 
är här: äro här d, här är h; fleer: flere eg 
det första så: Både a2; sköne: sköna d-h, j-o, 
qru, x-z, b2-e2, unga st; det andra så: ganska u, 
saknas a2  
så saknas dh, j-1, n; Walborg: Wallborg 

heller: eller ra2; så: i x 
henne: den muyzb2, dem or 
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59:2 wore: woro n 
59:3 	wapn: vapen dfh, j-I, nor, u-b2, d 2e2; om saknas 

d 2e2  
59:4 	Herr Axel ock: och Herr Axel c 
60:1 	Fast: Mycket a2; Håkan: Hakon 	Kongens: 

konungens d-h, j-I, no, q-f 2, Konungs m 
60:2 	wred: onder u, i wrede a2; så saknas a2  
60:4 	kallades: kallas d-h, j-o, q, s-v, a2, c2-12; Swarte 

Bror: swarta-bror n 
61:1 	så sorgelig fram: i sorgeligt twång b2  
61:2 	hans begäre: tin begäran b-d, hans begäran e-h, 

j-o, q-f 2  
61:3 	slem saknas b 
61:4 	säger: sägen df 2; migh thet: mig bc, det mig x 
62:1 	migh kommen: kommen mig d-h, j-o, r, u-x, a2  
62:2 	twingar: twinger h; aldramäst: allramest dfif 2  
62:3 Walborg: Wallborg jx 
62:4 	Herr: Herre a2; har: har han h, hafwer x 
63:1 	Walborg: Wallborg jx 
63:2 hem saknas j-1, na2  
63:3 	i saknas moruyz; Klostret: Klosteret f 
64:2 När Syskone Barn: När-syskonabarn df, när 

Syskon barn na2; ära: äro b-d, r, z-b2, f 2, äre 
e-h, j-o, q, s-y, c2-e2  

64:3 Frw: Frw war bc; som them: dem båda st 
65:1 	äre: är e-h, j-o, qr, u-e2, äro dstf 2; therföre: 

derför oxf2  
65:2 	Klöster Rätt: Kloster Rätt c-h, j-o, q-fi 
65:3 	Ther hoos: Deraf a2; kunna: kunde d-h, j-o, 

q-z, b2-f2, kunne a2  
65:4 	äro: äre e-h, j-o, v; Trediet tridie bcv 
66:1 	han saknas df, h-1, na2; om: af d-h, j-o, q-u, 

x-f2  
66:2 	Capitelet: Capitlet d-h, /-o, r, u-d 2, P; skola 

the: skole de n 12, skal han wäl u 
66:3 	Edle: ädla b-d, m, 	.v, a2-f<2; Brud: till brud 

df2  
66:4 	wille: willie bc, vele d-h, j-o, q-f; förhindra: 

förbiuda b-h, j-o, q-f 2  
67:1 	Thet war: Strax gick b2; nu saknas e-h, j-o, q-u, 

x-a2, c2-e2; Håkan: Hakon d; Kongens: Ko-
nungens c-h, j-o, q-x, a2-e2, Konungs yz 

67:2 Swennerna: swänarna n, swännerne a2  
67:3 	bidien: bedjen deg, m-o, q-u, x-e2, bidie v; 

Jungfrwns: Jungfrunes bc, e-h, jk, m-o, rux; 
Morbröder: morbroder dg, m-o, uya2; from: 
fram na2  

67:4 	Stugan: Stufwan ,fh, j-1, na2, Stugen v; ingå: 
i ngånga egv 

68:1 	ställtes: ställdes det, ställes elit ställas jv; för: 
vid deg-k, m-o, q-u, x-e2, wedh fhjl; breda: bre- 
dan d-h, j-m, o, q-u, x-z, b2-e2, brede v 

68:2 	myckin: mycken b-d, fh, j-I, va2, saknas eg, så 
med mo, q-u, x-z, b2-e2, möken n 

68..3 Nådige: nådiga v 

68:4 	oss saknas h-1, a2  
69:1 	Dotter: dåter i, doter n 
69:2 	lefwa: lefver d 
69:3 	ey sön: ej sjön z, så skön b2  
69:4 	högsta: bästa e-o, q-e2  
70:1 	thet saknas d-o, q-e2  
70:2 	blefwe: blefvo d-h, j-o, q-u, x-b2, d 2e2, blifwa i, 

woro c2; glade: gladde b, glada d, glad x; Moo: 
mode bc, mod df, h-o, q-e2  

70:3 Walborg: Wallborg jx 
70:4 Kunge Son: Konge Son bc, kongason d, Ko-

nunge Son e, g-m, or, u-z, b2, Konung Son f 
konungens som n, Konungs Son qst, a2, c2-e2; 
troo: sin Troo b-d, i 

71:1 	Edle: ädla x 
71:2 Då: De d-o, q-u, x-e2  
71:3 	The: Och a2; Lofftz Salen: Lofft i Salen v 
71:4 	Malfred: Walfred f; Drottningen: Drotning k, 

Drottning 1, drotningen isv 
72:1 	Drottningen: Drottning bcxa2, Drotningen is,. 

Malfred: Walfred fl mächtige: mechtiga cd, r-t, 
yz, b2-e2  

72:2 	Tucht och Sinne: tungt sinne x 
72:3 	Stolt: stolts d, stod klna2; Walborg: Wallborg jx; 

Edle: Edla b-d, nstx, a2-e2, ädele i 
73:2 må: månd' a2  
73:3 Håkan: Hakon d; Kongens Son: konungens son 

d-1, nq, s-x, a2-e2, Konunge-Son moryz 
73:4 	williom: wilje r, y-b2, e2, wilien i 
74:1 	Hafwen: Hafwer moqru, x-z; bortlofwat: bort 

låfwad q 
74:2 	säya: thet säya bf, h-m, oqrvyzb2, det säga degn, 

s-u, x, c2-e2, säga a2  
74:3 	vthur: ur a2; Hug: håg qt, c2-e2, hog va2  
75:1 	the saknas bckln, r-t, x-e2, der d-h, jvz 
75:2 	bäst: hälst egmo, q-u, x-z, b2-e2  
75:3 	sannheet: sanning e-o, q-e2  
76:1 Håkan: Hakon d; Kongens: konungens d-o, 

76:2 	låter: låte e; kring: kring om be: Landen: landet 
d2e2  

76:3 	hämta: hämpta bcfhi; Erckie Biskopen: ärkebis- 
kopen d, s-u, a2  f 2, Ericke.Biskopen gyz, 
Erckie-Beskopen 1; from: fram fx 

76:4 	Clerckerne: Clerckerna xf2; alle: alla d-in, stvx, 
c2 f 2  

77:1 	swarade: swara morux; Mäster: Mestar egm, 
den Mäster b2; Erlan: Erland d-o, q-u, x-e2  

77:2 	Han saknas b2; laas: läste a2; thet: den eg, detta 
ux; Kongligh: konga d, Kongelig moruyz, Kong-
liga a2b2e2, Kongl. c2; Breff: Brefwet ryzb2  

77:3 	få: får yz; thet: det swek b2; påfan: påfant j 
77:4 	Swarta: Swarte b-d, jrxa2b2  
78:1 Erckie Biskopen: Ärke-biskopen dfhl, s-u, 

a2- f Erike-Biskopen gyz, Erckie-beskopen n, 

205 
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78:2 

78:3 

78:4 
80:1 

80:2 

80:3 

80:4 

81:1 
81:2 

81:4 

82:1 

82:2 
82:3 

82:4 

83:1 

83:2 

83:3 
83:4 
84:1 

84:2 

84:3 

84:4 
85:1 

85:2 
85:3 

85:4 

86:1 

86:2 

86:3 

206 

Arckie-Biskopen r; breda: bredan degmo, q-u, 
x-z, b2-fi 
Kongen: Konungen e-j, 1-o, q-a2, c2-e2, Håkan 
b2, Kungen f 2; Ähra: Ähran egmo, q-u, x-z, 
b2-e2  
Nådige: Nådig b, nådiga v; har sände han sände 
f2  
säge: säije e-o, qruyzb2, sade x; migh: mig nu b2  
Stämbning: Stämning d-o, q- f<2; vthskrifwo: 
vthskrefwo b-o, q-f 2; så saknas df 2  
Alt: At bc, e-o, q-u, xya2, c2-f 2, At de rzb2; 
Tinget: Tinge e-1, no, q-t, v-z, c2-e`, Tings a' 
Edle: ädla b2d 2e2; Herre: Herr f; Jungfrw: Jung-
frun b2; så saknas fi  
Stämbningen: stämningen d-o, q-f 2; intet: icke 
degmo, q-u, x-z, b2 

f 2 
bittijdelig: bittida a2  
Ottesången: Ottesång u; en ände: ända bcuc2, en 
ända dj, ände d 2e2  
Kyrckia: kyrkio bc, kyrkan db2, Kyrkena i, 
Kyrckian j, Kyrcka o, r-u, v-a2, c2-e2  
Herre: Herren egmo, q-u, x-z, b2-e2; han sak-
nas j; högan: höga j; h-I, nva2  
så saknas gmo, q-u, x-z, b2-e2  
Jungfru: Jungfrun k/uvc2; fölger: följer d-o, 
q-e2; näst: dernäst d-o, q-e2  
hon: han kl; mond: måtte egmo, q-u, x-z, b2-e2, 
månde df, h-1, nva2; innelycka: innelyckta bc, 
inlycka d-k, mo, q-e2, inlyckia In 
Thet: Der c2; talte: talade klna2, talt z; Walborg: 
Wallborg jx, Walberg n 
Rosen Lund: rosend Lund fhikn, Rosende Lund 
u 
gladt: glad h 
sorgfull: Sorgeful b-d, gmo, q-e2  
Riddar: Riddarn d, Riddare e-o, q-x, a2, 
Riddaren yzb2f 2; han saknas d-o, q-f-
tanckar: tanke df 2; mon wancka: mond wanka 
c, omvanckar d-o, q-f 2  
Jungfrw: Jungfrun du; hon: som degmo, q-u, 
x-z, c2-e2, saknas j2; fölger: fölgier bc, följer 
d-o, q-12; näst: dernäst d-o, r, u-b2, 
sin: sina a2  
Kyrckiogård: kyrkogård dsta2, c2-f 2, Kyrckie-
gård mryz, Kyrckiegår o, Kyrkegård uxb2  
Herrar: Herrer v 
Sedan: Och sedan b2; in saknas d-o, q-f 2; Kyrc-
kian: kyrkan dj, r-u, x-f; gå: går u 
Riddar: Riddare bc, j-1, noru, y-b2; som bäst: 
mäst mo, q-u, yzb2c2, näst d 2e2  
Kyrckio Gård: kyrkogård do, r-u, x, a2-e2, 
Kjyrckegård yz 
Biskopen: Biskop dem d-o, q-u, x-e2; och: med 
d 2  e2  

hårdt: hård a2  

86:4 	märckia: märka do, r-u, x-e2  
87:1 	Erckie Biskopen: Ärkebiskopen df, j-I, s-u, 

x-f 12, Ericke Biskopen g, Arckie-Biskopen r; 
them saknas df, h-I, n f2, den i; på: i f saknas 
h-1, na2; stad: stat ia2, stadt n 

87:2 	Sölffslagen Staaff: sölfslastaf h, Silfslagen Staf 
u, silfwerbeslagen staf a2; vthi: i a2; Hand: han-
den d-j, m, q-x, c2-f 2, hande oyzb2  

87:3 	sina: sine d-g, imo, q-v, yzb2c2, sin d 2e2; Ord- 
ningz Bröder: Ordens-Bröder dstb2f, Ordnings 
Broder g 

87:4 	the: At c-o, q-,P; skillia: slita b2; thet: de db2f 2, 
den mo, q-u, x-z, d 2e2; Kärleekz Band: kärleks-
banden dyzb2f 2, Kiärleks Brand g, Kiärleks 
Branden mo, q-u, x, c2-e2  

88:1 	Framträdde: Framträder df, h-1, nyzb2f, Efter 
framträder a2; strax saknas df h-1, na2f 2, straxt 
or, u-z, e2, då straxt b2; Swarte Bror: Svarte-
Broder df 2, Bror fhi, den swarte Bror c2  

88:2 	Slächte Book: släckt book h-j, Släckte-Boken 
kIna2; vthi: i d-o, q-u, x-e2  

88:3 	laas: läste ua2, läs f2; then saknas ua2; Arff Taf- 
la: Arftaflan d-o, q-u, x-f2  

88:4 Walborgz: Wallborgsfx 
89:1 	Arffwe Tafla: Arftafla e-h, j-o, q-u, x-e2; vth 

saknas h 
89:3 När Syskone Barn: När-syskonabarn d, När 

Syskon-Barn x; woro: wore i 
89:4 Mödernes: Möderenes hj, Mödrenes yzb2, Mö-

derne a2; Sijda: sidan d-o, q-u, x-e2; både: båda 
dst, a2-e2  

90:1 	när Syskon Barn: när-syskonabarn d, när Sysko- 
ne-Barn e-1, nqstva2, c2-e2, der Syskone-Barn 
mou, der Syskona-Barn ryzb2  

90:2 	Adeligit: adeligt degimo, q-y, y-e2, Adelig x 
90:3 	Slächtskap: Slächt /h, Släckte j-I, na2  
90:4 	Strax: Straxt jor, u-z, b2e2; skilde: skiljde a2  
91:1 	Gildske: Gildiska d, Gildiske e-o, q-e2  
91:2 När Syskone Barn: När syskonabarn d-h, j-o, 

rx, Och Syskona-Barn u, När syskonbarn e2  
91:3 	Walborg: Wallborg jx 
92:1 	både: båda jrnstx.a2, c2-e2  
92:2 	Ther: Det kl; fingo: finge egimo, u-x; Dopsens: 

dopets a2, Döpelsens d 2e2; Gåfwa: Håfwa efh, 
j-o, q-t, y-e2, Hafwa gi, hofwa x 

92:3 	Gud Fader: God Far e-o, qr, x-z, c2-e2, Gudfar 
dstva2, Gu-far ub2  

92:4 	åga: äga b-n, q-t, v, y-e2  
93:1 	folgde: fölgde b-o, q-v, yzb2c2, följde xa2, d 2 f 2;  

the saknas h; Altaret: Altare egq, c2-e2 
93:2 	Handkläder: Handklädet b-g, i, k-o, q-7/2  
93:3 	woro: wore i; seen: sene st, sena a2  
93:4 	Jungfruns: jungfrunes d-g, i-o, q-u, x-z, b2-e2, 

Jungfruens hy 
94:1 	woro: wore g; Edele: Edelt b-o. q-e2 

(>2_ e2 
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94:2 

94:3 

94:4 

95:1 

95:2 

95:3 

95:4 
96:1 
96:2 
96:3 
96:4 
97:1 

97:2 

97:3 

97:4 

98:1 

98:2 
98:3 
98:4 
99:1 

99:2 

99:3 
99:4 

100:1 

100:2 
100:3 
100:4 

101:1 

101:2 

101:3 

101:4 
102:1 

102:2 
102:3 

102:4 

103:1 
103:2 

103:3 

103:4 
104:1 

104:3 
104:4 
105:1 
105:2 
105:3 
105:4 
106:1 
106:3 
107:1 

107:2 
107:3 

107:4 

108:1 
108:2 
108:3 
108:4 
109:1 
109:2 
109:3 

109:4 

110:1 

110:2 

110:3 

110:4 

111:1 

Gildske: Gildiska dk1d 2e2, Gildiske e-j, m-o, 
q-c2; Slächt: slägte d 2e2; then: det q, c2-e2  

Gudsyskon: Godsyskon e-1, Gu-Syskon moru 
yzb2, dopsyskon na2  

måtte: månde egmo, q-u, yz, b2-e2; samman 
fåstas: sammanfållas bc, sammen fästas n 

mellan: emellan c, e-n, a2, emellem v; afskärs: 
afskars df 2, afskiäres kla2, afskiäras n 

Jtt: Ett d-o, q-f 2; the saknas stc2; tildela: t i 1 reda 
egmo, q-u, x-z, c2-e2  
ther: det de, g-o, q-u, y-f 2; någon: något hj; 
Werlden: wärleden n 
hur: huru e-1, nqvxc2d 2  
sönderskurit: sönderskuret e2  

monde saknas d-o, q-u, x-e2  
lefwa: lefwe qstc2e2  
bryten: bruten g, bryte kl; wänskap: kärlek b2  
Jungfruns: Jungfrunes e-g, i-o, q-,f 2, Jungfru-
ens h; Guldringen: gullringen d, u-x, Gulringen 
h, gullring 
Guld Armband: Gullarmband due2f 2, Guld-
armbandet b2; hand: hande b2  
Gåfwa: Gåfwo j-/, nstc2; igen fick: fick igen e-o, 
q-e2  
Kärlighetz Band: Kärleks Band bcm, kiärlighets 
Bande fh, j-1, n, Kiärlighs band i, Kiärlighets 
Bandet val, Äktenskaps Bandet b2  
Herr Axel: Han d; kastar: kastade d-o, q-a2, 
c'-e", kasta' b; Gullet: guldet dsa2d 2e2  
Oloff: Oluff biv 
alla: alle na2  
Walborgz: Wallborgs jx; wille: wil h, wele i 
tå saknas bcklna2; Håkan: Hakon e; Kongens: 
konungens degimo, q-e2, Konungs fh, j-1, n 
thet saknas a2; Silket: Silke b-o, q-z, b2-e2; röd: 
röö egmo, q-u, yz, b2-e2, det röda a2  
glömma: glömme v 
Möö: en Möö m 
Thet: Ther c-o, q-t, v-z, b2-d 2, Derpå u, Då a2; 
Erckie Biskop: Ärkebiskop djl, s-u, x, a2-e2, 
Arckie-Biskop r 
ibland: bland d-o, q-e2  
then saknas ryl,-  en saknas moru, x-z, 
Elskogen: Älskogan v, kärleken a2; starcker: 
starckar 
Watn: vatten dio, s-u, a2, c2-e2; Eelden: Elder 
fh, j-1, n, eldar a2  
Ther til: Hertill d, Äfwen a2; then: en egmo, 
q-u, x-z, b2-e2; Brand: bran x 
Men: Den v; Kärligheetz Bråna: kärlighets 
brand d-o, q-x, b2-e2, Kjärlighetens Brand yz, 
kärlighetsbranden a2  
Man saknas moru, x-z, b2  
Solennes: Solens d, k-n, qstxa2, c2-e2; Heeta: 

hetta eghjuxa2e2; hon saknas fhiklna2, den j; 
brinner: bränner a2; starck: starkt d-o, q-e2  
Att knappast man den hämma kan; a2  
Elskogens: kärlekens a2; Band: brand degmoq, 
s-u, x-z, b2  -e2  
Thet: Den d-o, q-e2; slätt saknas d-o, q-e2; 
brytes: bryter qd2e2, swalkas st, brytas a2; för- 
sann: kan a2  
Herr saknas f 
Silke: Silket v; röd: röö egmoq, s-u, x-z, b2-e2, 
röda a2  
skal: wil e-o, q-e2: reeda: rena g: ifrå: ifrån (1-0, 
qr, u-e2  
döö: än dö a2  
Kongens: Konungens d-o, q-e2; wred: så wred 
mo, q-u, x-z, b2-e2  
skal: skalt v; swäria: swära d2  
all: alt b-d, moqru, x-z, b2  
medh: saknas cv, för d-o, q-u, x-e2  
Alt: Ja a2  
Walborg: Wallborg ix 
sofwit: legat a2  
Lofwen: lofwan v; gifwa: gifwa dig e2  
törs: tror a2; ähn: ock a2  
Lofftet: höga lofft qst, c2-e2; Eskeelin: Elskelin 
b, Eskeling qstc2, Eskil a2, Eskelig d2; Håkans: 
Hakons d 
Hon: Som tc2d 2 ; Sömmen: Sömnen b-o, q-e2  
Sanct: Sant. be; Brigitta: Brigita ux, Brigta i; 
rade: rädder egm, råder f, h-1, noq, s-u, x, b2-e2, 
rådar ryz, rådet v, säger mig a2; för min hug 
saknas a2  
Hur: huru iqstx, c2-e2, Hwad a2; hafwer: har v; 
drömt: dröm n 
Juni: Juli d-o, q-e2; Edla: ädle e-h, jnv 
swarta: svartan d 
hierta: Hjertat yz; hug: hog 
hull: huld na2d 2e2  
söner: Sönnerjyzb2  
hafwer: hafva d-o, q-u, x-z, b2-e2, hafwe v 
binda på: bjuda å df, h-1, biuda på egmor, u-z, 
b2e2, påbinda a2; theras: sitt d-o, q-e2  
then: en egmoru, x-z, b2, saknas df, h-1, na2; 
Jungfrw: Jungfrun a2; så wäna: så wän n, den 
sköna a2  
Herre: Herra v; sadlen: salen e-1, nqsvc2; vp 

saknas d, på e-o, q-e2  
Och: Att d; Herre: Herra v; bortriida: bortriden 
a2  
fälgen: följe e-o, q-u, x-a2, c2-e2, Wien vb2; 
biifallen: befallen a2, och bifallen b2  
Hielpa: Att hjelpa d-o, q-u, x-e2; ifrån all: hen- 
ne från b2  
hafwe: hafwa e-g, ijmoruvxd 2: Söner: sönerna i, 
sönner j 
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111:2 
	

Hertiger: Hertigar d-1, na2b2e2; raske: raska e2  
711:3 
	

Thet: De 
172:1 
	

När Syskone Barn: När-syskonabarn dryzb2, 
När Syskone qs, c2-e2, När Syskon t; woro: wore 
e-i, k-n, p-r, zb2  

112:2 
	

Julli: Juli d-n, p-e2  
112:3 
	

Therföre: Derför xd2; står: står thet c-e, g-n, 
p-z, b2-e2, står der f är det a2; oss saknas a2  

113:3 
	

gå: går e-n, p-e2; from: fram b-f, h-1, nva2  
113:4 
	

willia: wilje kl, wille npruyzb2d 2e2, willa v, will 
a2; afläggia: aflägga degj, p-t, v-e2; Eed: sin Ed 
a2, 

114:1 
	

Thorson: Toresson bc, e-n, p-u, x-e Thordson 
d 

114:2 
	

från: ifrån d, i-1, npru, y-c2  
114:3 
	

Grefwar: Grefwe pruyzb2; Gildske: Gildska d, 
Gildiske egm, p-u, x-e2, Gilskef h-1, ny 

114:4 
	

lofwer: lofwar bcfh, j-n, p-u, x-e2, lofven di 
115:1 
	

thet: the b-n, p-e2; Ellofwa: Ellfwa jha2; Riddar: 
Riddare b-n, p-u, x-e2  

115:2 
	

Woro: Wore q; klädde: kläda i; Sabbel: sabel 
d-n, p-u, x-e2; Mård: Mår v 

115:3 
	

williom: wilje a2  
115:4 Gudh: Ack pruyzb2  
116:1 
	

Jungfruns: Jungfrunes d-g, i-n, pq, s-u, x-z, 
h2-e2, Jungfrunens h, Junfrunes r; kin: kind 
b-n, p-e2  

116:2 
	

Regnet: regn iqt, c2-e2; tiockast mond: månde 
de f tiockast mån kln, tetast månd pruyzb2  

116:3 
	

hwar: hwad d 2  
116:4 
	

älend: äländig b-n, qstvxa2, c2-e2, rätt sorgse 
pruyzb2; i saknas b-n, p-e2  

117:1 
	

Tå: Så c-n, p-z, b2-e2; talade: talte d-n, p-e2; 
Morbröder: Morbroder gmpruyzb2; tå: så a2  

117:2 
	

Som: Och a2; så saknas a2  
117:3 
	

Eena: Ensam da2, 1 detta yzb2; sielfwer: sielfwa 
egm; swara: warafh, j-1, na2  

117:4 
	

tu: de mpruyz, du ock a2; mond: mån e-1, ml, 
må a2  

118:1 
	

thet war: de war u, saknas a2; Erckie Biskop: 
Ärkebiskop Ost, 	Arckie-Biskop r 

118:3 
	

Frende: Frender c, Fiender d-n, p-e2; finna: 
hafva d-n, p-e2  

119:1 
	

Frender: fiender d-n, p-e2  
119:2 
	

wänner: wännerna qst, c2-e2  
119:3 
	

hielpe: hjelpa d2; wäl saknas d-n, p-u, x-e2: 
thenna: then be, thenne h; Far: fara a2  

120:1 
	

migh är saknas a2; Fader: min Fader b-n, p-e2; 
dödh: är död a2  

120:3 
	

allom: alla d-n, p-u, x-e2  
120:4 
	

dock: och d-n, prs, u-b2, saknas qt, c2-e2  
121:1 
	

Julli: Juli d-n, p-e2  
121:2 JMMER: Jngemar degim, p-u, 	b2-e2, 

Jngmar fh, j-1, na2, Jngmer y; Mull: muld bcv 

208  

wore: woro b-h, j-n, 	nu: än d-n, p-u, x-e2; 
Lijfwe: Lijfwet bc 
woro: vore djd2e2; mången: någon be: hull: huld 
bcd 2e2  
så: nu d-n, p-u, x-e2  
Håkan: Hakon d; och saknas na2; lät: lätt c, låt 
a2  

Framriidandes: Framridande a2; then: denna c2  
Sin: Sina a2; lät: lätt c, låt a2  
går: i går f 
mig: med bc 
Eskelin: Elskelin b, Eskil a2  
mig: henne egmpru, x-z 
woro: wore i 
här: nu här i 
mine: mina egm, p-u, x-z, b2-e2; Siu saknas x; 
Söner: söners degm, p-u, x-z, b2-e2, sönner j; 
Taal: i Taal c 
eder: der m; Lofwen: låfwom d2e2  
Söner: Sönner j 
skola: skole d2; stå: här stå d-1, n, p-e2, här 
stånda m 
Ellofwa: Elofwe i, Ellofwo y; Härtige Söner: 
Hertigsöner dkl, Hertigsönner j 
klädde: kläda i; Sabbel: sabel d-n, p-u, x-e2  
Furstligit: Fursteligit be, e-h, kron, p-r, uvyzb2, 
fursteligt dsta2, c2-e2, fursteeligett i, Fursterligit 
jlx; Wiis: sätt egm, p-u, x-z, b2-e2; prydde 
pryddes b-n, p-e2  
gingo: woro mpruyzb2; Flock: folk i 
helt: heel e-n, pq, s-x, d2; oförfärat: oförfärad 
bcegm, p-e2, oförfärde df, h-1, n 
Krusat: Krusad egmpu, x-b2, d 2e2; gole: gola be, 
gula dla2b2, gåle egmpq, s-u, yzc', gule hjknrvx, 
gål d2, gul' e2  
Förgylte: Förgylt be, förgyld' dj; Ii-I, nr, förgyl- 
de ia2  
Jungfrun: Jungfrur e, Jungfruen 	wille: wele 
e-m, pr, u-z, b2, vilje da2e2  
träden: träder Oh,: här saknas egm, p-u, x-z, 
b2-e2  
måtte: må b-n, p-e2  
hölt: höll dc2e2; han saknas i 
rijke: rika h, j-1, na2c2; stodo: stode b; hoos: der 
hoos d-n, p-11, .v-e2  
ypperst: ypperste b-m, pq, s-x, b2d 2e2, uppersta 
n, yppersta ryza2c2; the saknas b 
hölt: höl kc2  
stod saknas be; moot: emot qstd 2e2  
all: allt dnxa2  
hafft saknas f; skön saknas e-n, p-e2; Walborg: 
Wallborg jx 
At saknas f 
then saknas glm, p-u, x-z, b2-e2; Jungfru: Jung- 
frun e-g, im, p-u, x-z, b2-e2 
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132:3 

132:4 
133:2 

133:3 
133:4 

134:1 

134:2 
134:3 

134:4 
135:1 
135:2 
135:3 
135:4 
136:1 

136:2 

136:3 

136:4 

137:1 

137:2 

137:3 

138:1 
138:2 

138:3 

138:4 

139:1 
139:2 
139:4 
140:1 
140:2 
140:3 

140:4 
141:1 
141:4 
142:1 
142:2 
142:3 

142:4 

143:1 

143:2 

143:4 
144:1 
144:2 
144:3 

145:3 
146:1 

146:3 
147:3 

148:1 

148:3 
148:4 
149:1 

149:2 
149:2 
149:3 
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war: woro bc, vor' dst; 	aldri k så saknas 
lnv 

Jagh: Att jag a2; tord: torde d-n, p-u, x-e2  
sattes: satte a2; henne: hennes df, i-1, n; Skrudh: 
en Skrud x 
folgde: fölgde c-n, p-z, b2c2, följde a2, d2-12  
kallade: kallad' v; Kongens: konungens d-n, 

19-12  
Håkan: Hakon df 2; Kongens: konungens d-n, 

13-,f 2  
så: tå ryzb2; fålla: falla h, ställa a2  
här från: härifrån df, här en, y-b2; Riddare: 
Riddar mpu 
ställa: anställa d-n, p-u, 
Walborg: Wallborg jx 
Alt til: altill 12; Hiertans: hiertelig i, hjertas /2  
Drottningen: drotningen is 
röda: rödan d 
Ther: Det egmpruyzb2; breddes: bereddes egv; 
Duuk saknas j; Bord: bords f 2  
Ther: Det x; skänckes: skäncktes c-n, p-f 2; både 
saknas pruyzb2; Miöd: miö j-1, n 
Axel: Axel han f 2; sorgefult: sorgfullt de, i-k, 
qst, c2 f 2 

medh: till d-n, p-u, y-12; Kärasten: Kiäresten 
be, e-g, k, Kiärsten i, Kärestan m, p-z, b2-e2  
sägen: säger iklna2; Walborg: Wallborg jx; ädla: 
ädle e-h, k-n, p-r, u, x-z 
äre: är e-1, nxa2, äro dc2f; eena: allen pruyzb2, 
ensamne a2  
Hwad: hwar n; Rå: Råd b-n, p-f 2; wij kunn: wij 
kunne bc12, wij kunna e-m, p-z, b2-e2, wi kunde 
n, kunne wi a2; vpfinna: påfinna x 
Kongen: Konungen d-n, p-142; thet: de v 
thet: det ju d-n, p-u, x-e2; moot: emot d/ h-1, 
nva2; mitt Minne: min vilje f 2  
Tusende: i Tusend bch, j-1, n, i tusende d-g, im, 

19-f 2  
Gå: Går st, c2-f 2  ; aldrig: mig aldrig df, h-1, 
nva2f 2; aff: ur pruyzb2e2; Sinne: mit Sinne cegm, 
p-u, x-z, b2-e2  
höga: högan df2; sittia: sitta dp, r-u, 
Gullet: guldet dlsta2, c2-f 
mond: mån e-n, pq, x-z, b2  
Hon: Han h; aldrig saknas r 
är: äro bcb2  
thet saknas a2; Watn: vatten dist, c2-e2, wattnet 
pru, y-b2; reent: ren yzb2  
fötter: sina fötter i 
Min Herre: Her i 
låten: låter na2  
frögdeligh: fröjdelig x, d 2-f 2  
then. dee sic': willa: vilda d, j-I, na2b2J2  
Alla: Alle pruvyz; Tanckar: Tancker v; få: fån 
dI2  

laten: låter e-h, j-I, n, p-a2, d2; straxt: strax 
degqtvxf2  
än: nu g, p-u, x-z, b2-e2; Rosen-Lund: rosende 
lund df, h-j, va2f 2, Rosande Lund kln 
Åskodar: Och skådar df 2; the: du f 2; vthi: i f; 
Skogar: skoga i, skogen x 
doch saknas q; icke: ej d 2e2  
sällier iag: iag sällier b-1, n, q-f 2, jag säijer p 
Guld: Gull fh, j-I, nv, guldet /2  
Sedan: Sen c-1, n, p-j2; Främmande: främman 

f 2  
Essbjörn: Herr Essbiörn b-1, n, p-e2  
Allhed: Allbed egq, Alled n, Ja a2; Dotter: Dåter 
i; J: skolen J Rlf 
Stad: ställe a2; eder: med eder r 
Kunde: Kund' e, g-I, n, p-z, b2-e2; än saknas 
stc2e2, och f 2  
Erland: Erlan h; Erckie Biskop: Ärkebiskopen 
dfhika2, c2-e2, Erckiebiskopen egjnpq, u-z, b2, 
Arckie-Biskopen r, Erke-Biskopp st 
sägen: säjen j; hwar annan: hwar anars i 
annars: annat a2  
Erckie Biskop: Ärkebiskop dfhstxa2, c2-e2, Ar-
ckie-Biskop r; sade: sad' st, c2-e2  
Och kunde sin tunga väl röra: d-I, n, p-u, x-e2  
han saknas v 
få tu: får du d, du få f, tigh tu 	swarte: 
swarta hv; Bror: Broder bc 
här i: här c; Skillnad: skildnad c, skilnat e-i, vx, 

skildnat kln; mond: mon ij, månde na2  
Axel: Axel han j; böd: bad i; then Jungfru: den 
Jungfrun eg, nu Jungfrun a2  
Engslan: stoor Ängslan b-h, j-1, n, p-e2, stor 
smärta i 
fängslad: fängslat bcefhiklnv 
Walborg: Walborg hon d, walbor hon i, Wall-
borg jx; höga: högan d 
Jungfruerna: Jungfrurna c-e, g, p-u, x-e2; sina: 
till d, saknas e-1, n, p-e2  
thet saknas q; brinner: brenner n, blödde q 
liusan: liusand c, Jusa i 
medh allo: medh alla eg, p-u, x-z, b2-e2, helt 
matt a2  
Begynner: Begynte q; Drottning: Drottningen 
b-h, j-I, n, p-r, t-e2, drotningen is; margelund: 
margalund h 
Jungfruerna: Jungfrurna c-e, ghn, p-u, xa2, 
c2-e2, Jungfruna yzb2; sijna: fijna e 
Drottningen: Drotningen is; Jungfruerna: jung-
frurna deg, p-u, xa2, c2-e2, Jungfruna yzb2; i 
thetta sin: i thet sin b-1, n, p-z, b2-e2, det i sin a2  
wirckia: wirka b-1, p-e2; Gullet: guldet dstua2, 
c2-e2  
Walborg: Wallborg egjr, x-z, b2; Jungfru: Jung-
frun d2e2  
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172:1 

172:2 

172:3 

172:4 

173:1 

153:4 mond: mon e-g, ikqvx 
154:1 	Hör saknas d-1, n, p-e2; Walborg: Wallborg 

jrxzb2  
154:2 	är: äre v; så saknas ek; hug: hog a2  
154:3 Thet: Der u; och saknas c2e2; Monn: mon bcegin 

prsuyzb2d2e2, mån da2c2,mohnfh, j-I, giv, måhn 
x 

154:4 	Kongens: konungens d-1, n, p-u, x-e2, Konung- 
en v 

155:1 	wil heller: hellre vill d, wil heldre a2; så saknas 
d-n, p-e2  

155:3 	wille: vill d-1, n, p-e2; then: en d-I, n, p-e2  
155:4 	Nordeske: Nordske b, Nordiske cv, norrska di, 

r-t, yzb2e2, Norske e-h, j-1, n, pquxa2c2d 2; Cro-
nan: Cronen n; at saknas bc 

156:4 	Min: Mina a2; dagelig: daglig q 
157:1 	nu saknas j-1, nxa2  
157:2 	wäl saknas r; vthi: i st, c2-e2  
157:3 	then: en r; Jungfru: jungfrun d 
157:4 	kunde: kund' b 
158:1 	Der blef se'n krig uti det land, a2  
158:1 	Thet: Ther c-1, n, p-z, b2-f 2; Örlig: Örlog bef, 

i-1, ny, örlag g, Orlog h, Orlig e2  
158:2 	Fiend: fiende d-1, np, r-v, yz, b2-/2, fienden 

qxa2; ock saknas b-1, n, p-12; mond: månde f 2  
158:3 Håkan: Hakon df2; Kongens: konungens d-h, 

j-I, n, p-f 2  
158:4 	måste: månde d-1, n, p-I2  
159:1 	Konungen: Kongen bcfs, Kungen degh, p-r, 

uyz, b2-e2; lät: lätt c, låt a2  
159:2 	The: både i; Leekte: leckte h, lekta i, lette a2; 

Lärde: lärda i 
159:3 	högädle: högedel n, högädele i 
160:1 	Ther war: Thet war b, Ty d-1, n, p-u, x-z, b2-f 2, 

Der v, Och a2; Kong: konung dif, Kung eg, p-r, 
u, x-a2, c2; Håkan: Hakon df2  

160:2 tå monde han: då han månde n, månde han 
p-u, x-r, b2-e2, han då månde a2; rijda: at rida r 

160:4 	kunde: kuna i 
161:1 	biuder: bjudde e2; all siin: hela sitt a2, alt sitt /2  
161:2 	många: mångefh, j-1 
161:3 	HögÄdle: Hög-Edel n 
161:4 Höfwitzman: Höfwes Man i 
162:1 	är: var d-1, n, p-f2  
162:2 	wijda: så wijde h, så wijda 	na2  
162:3 	röda: röde v; mond: månde na2  
162:4 	tå wille han: wille han då a2  
163:1 	fram saknas e 
163:2 	sin: sina d-1, n, p-x, a2, c2-,12; Fiender: fiende n; 

gläntza: glantza bc, e-1, n, p-r, u-z, b2d 2e2  
163:3 	Thet: Mer d-1, qstx, c2-f 2, men n, Då pruyza2b2, 

Der v; galt: gall df2, gällde pruyza2b2; tå saknas 
uvzb2; hand: han n 

163:4 	Och icke: Än at st; Jungfrur: Jungfrwer bi, Jung- 

frun egpruyz, Jungfru d2; dantza: att dansa dl--1, 
n, p-u, x-z, b2-J2  
bedreff: gjorde a2; manligit: manlig dqa2f2, man-
ligt e-j, Inp, r-z, b2-e2, 
Fädernes Land: Fädernas eg, Fäderland h, fä-
derns land i 
fälle: (öllo b-1, n, p-f2; starck: starckt h 
Soldaterna: sadlarne dstc2d 2, Soldaterne e-i, 
klpuvyz, sadlarna nqa2e2f2, Lederne b2; torna: 
tomma dfh, j-1, nva2e2  
trampa: trampade e-I, n, p-t, x-e2, trampad' dv; 
sin: sina e-I, n, p-e2  
ypperste: yppersta dnxe2; bäste: bästa dn, de 
bäste eg, p-u, x-z, b2c2, de bästa e2  
slog: slogo f2; vthaff: aff bc 
rede: redo drtu, x-z, b2-f 2, red a2; the saknas c2; 
höga: högsta v 
Kong: Kung djkra2, Konung ix; Ammundz: 
Amunds d, Amons e-i, ko, p-x, a2, c2-e2, Am-
mons j, Amos i_vzb2; Söner: Sönner yzb2  
The saknas a2; Hertiger: Hertigar e-h, j-I, nqr, 
v-b2, e2f 2; bäste: bästa da2d 2e2  
tiockt: tjock f2; the Pijlar flugo: flugo the Pijlar 
bc, de pilar flyga df, h-1, nf 2; Skar: skår ip, r-u, 
yz, b2-e2, skär x, sky a2  
Bönder: bönderne d; Höö saknas v 
Konungens: Kongens bc; såår: sårad a2  
snarliga: snarligen egp, r-u, yz, b2c2e2, snarlig 
qxa2j2; måtte: måste bcb2e2  
Håkan: Hakon d; Kongens Son: Konungason d, 
Konungens Son e-1, n, p-e2  
then saknas d-1, n, p-e2; Edle: ädla e-1, n, 
med saknas d 2  
Herr saknas by, e-1, n, p-t, v-j2; Thorsson: 
Thordson df 2, Thoreson ef, h-1, n, p-b2, d2e2 
hämna: hempna bc; Dödh: dåd x 
Landet och Rijket: Land och Rike a2  
Stöt: stöd f 
Axel: Axel han bc 
war: warder kn 
Ehwem: Hwem std 2e2; mötte: möter degi, p-u, 
vzb2e2 

Then: Dem x; slog: slår d 
alle: the alla cst, c2-e2, alla de d-1, n, p-r, x-b2, 
alle de u, alla v, allt f 2; starcka: starke d-i, kln, 

Y---12  
Böndren: Bönderna bc, e-1, n, p-e2, bönderne 
clf 2  ; mond: monde bca2f 2  
Axel: Axel Thorson fp, s-u, y, c2-e2, Axel Tho-
resson rzb2; Hög saknas d-I, n, p-12; Edle: ädla 
nd 2e2  
Manlig: Mannelig c; oförfärad: ()fårad h, oför-
färat i 
wärjade: wärgde i 
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173:3 

173:4 
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174:3 

175:1 

175:2 

175:3 

176:1 
176:2 
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177:1 

177:3 

177:4 
178:1 
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179:1 

179:2 
179:3 
180:1 

180:2 
180:3 
180:4 

181:2 

181: 3 

181:4 

182:1 

182:2 
182:3 

182:4 
183:1 

183:2 
183:3 

183:4 
183:4 

184:1 

184:2 
184:3 
184:4 

185:1 

185:2 
185:2 
185:3 

185:4 

186:1 
186:2 
186:4 
187:3 
188:1 

188:2 
188:3 

188:4 

189:1 

189:2 

189:3 

190:1 
190:2 

190:3 

190:4 
191:1 

191:2 

Til: til des bcp, Tils d-1, n, p-u, x-e2; Bryngian: 
Brönjan p-r, xy 
frist: friskt d-1, n, p-u, x-e2, frisk u; manneligh: 
Manlig c, mannerligf, h-j, c2-e2  
Til: Tils fh, j-1, nra2; klufwin: klufwen d-1, n, 
p-e2; all slätt: alt slätt f, h-I, na2, därnäst st 
wäriade: wäride i; mannelig: manerlig iklnd2e2, 
mandeligf2; ther saknas x 
at saknas egj, p-u, x-z, c2-e2; goda: gode e-h, 
j-1, nv 
wore: woro b, e-1, n, p-f 2; Dödelig: Dödeliga 
bceg, p-u, x-z, b2c2e2, dödlige djkna2, dödelige 
fhi/vd 2f 2  
Herre: Herren d-1, n, p-u, x-e2; han saknas nru, 

y-b2 
 

Sedan: Sehn 	n, p-f: boro: Nuro da2f 2; Tel- 
tet: Tälte r 
Blodet: Blode h; strijdelig: striddelig Ir 
Segren: Segeren v; måtte: måste stx, c2-e2  
sidsta: sidste eg; tala: talade d-1, np, r-v, y-f2, 
talte qx 
sägen: säger f, 1-1, na2; Walborg: Wallborg jxzb2; 
Tusendi tusen bc, så mycken df 2, saknas e, g-1, 
n, p-u, x-a2, c2-e2, mången f, en b2  
Himmelrijket: Himmelrike st, c2-e2, himmelrik 
a2; finnas: finnes ryzb2  
så saknas d-1, n, p-u, 
lilla: lille xa2; Smådräng: drängen a2  
för: wid d2e2  
sin: sine a2  
Jungfrur: Jungfruer bciv, Jungfru j; afläggen: af 
läger i; Silket: silke d-1, n, p-z, b2-e2  
Linn: Lijn b-e, gi, p-r, v-b2, d2e2  
Håkan: Hakon d; Konung: Konungen bcx 
Håkan: Herr Håkan e-1, n, p-z, b2-e2, Herr 
Hakon d; Kongens: konungs dkpub2d 2e2, Ko-
nungens e-j, In, q-t, x-a2, c2  
döda: döde di, dödan h, j-1, na2, swarta styzb2c2  
Axel: Herr Axel d-n, p-z, b2-e2  
BaneSåår: sitt Bane Såår c-k, n, p-e2, sitt Ban-
nesår / 
Noriges: Norrges dna2, Nåriges eg, Norigs i, 
Norriges st, v-z, b2-d2  
Mongen: Mång' deg, p-u, x-r, b2-e'; har: 
hafwer eg, p-u, x-z, b2-e2  
mången: mång bc; Edle: ädel b-I, n, p-e'; Herre: 
Herra kln 
greet: grät na2f 2; Drottning Malfred: Malfred 
Drottning bczb2, Malfred, Drottningen d-h, j-1, 
npq, t-x, a2, c2-f 2, Walfred Drottningen f, Mal-
fred drotningen is, Malfre Drottning ry 
hwar: vår f 2  
Walborg: Wallborg jx; ock: om d-I, n, q-u, x-z, 
b2-12, för val; Kärestan: Kiäresten bcfhikln, trä-
rasten dstc2f2  

sin: sina d/j2  
talade: talte hjn, p-r, u, y-b2, talde kl; strax: 
straxt cf, h-I, npruv, y-b2, e2  
hastig: hastigt egh, j-1, npquv 
hämpta: hämta d-h, j-1, n, p-e2; migh saknas 
d-1, n, p-e2; förgylta: förgylda d, förgylte vd 2e2  
Och det straxt till mig bäre; a2  
ock saknas egkln, p-u, x-z, b2-e2; strax: straxt 
cf, h-j, npruvyzb2e2; hembära: inbära b-1, n, 
p-z, b2-e2  
Jspännen: J spännen bdfh, j-1, va2f 2, J spänner 
eg, p-u, x-z, b2-e2; twå: grå d-f h-1, n, q-j2; 
Gångar: Gånger egqru, x-z, b2, gångarn a2f2, 
gångaren d2; Karmen: wagnen a2  
Klostret: klåsteret i 
Herr saknasf 
mon: kan bc, månd' dfp, r-v, yz, b2-e2, månde 
h-1, na2 f2 
Mariae: Maria e-h, j-1, na2; Kyrckio Gård: Kyr- 
kogård d, r-u, xa2, c2-f 2  
Der steg hon ur sin wagn; a2  
ifrån: från b-I, n, p-z, b2-f 2  
sorgelig: sörgelin k, sorgelin 1; Kyrckian: kyrkan 
djp, r-u, x-f2; går: ingår be 
medh: aff cal; ångest: ångerst i, ångst p, r-z, 
b2-e2  
Guld Cronan: Gullkronan d; medh: i a2  
then: dem iy; the saknas y 
blifwa: lefwa bc, e-1, n, p-e2  
Klostret: Klåsteret i, döö: dööd i 
boro: båro bcq, buro d-f, h, j-1, nva2d 2, bure 
thet: de egklqstx, c2-e2; förgylta: förgylda d, för- 
gylte gpqstuxyd 2e2  
Guldet: Gullet e-j, In, p-r, u-z, b2; thet saknas d 
Thet: Där s; skifftad: skiftade f h-I, nst, a2-c2; 
Fränder: wänner st, c2-e2  
ypperste: yppersta degnp, r-u, x-e2; the saknas 
stc2e2; bäste: bästa deg, p-u, x-e2  
Guld och thet stora: Guld det stora pstx, c2-e2, 
de stora Guld r, det stora Guld ub2, Guld de 
stora yz 
mond: mon e-1, nvx, må q; hängia: hänga d-1, 
np, r-e2  
Eskelin: Elskelin bc, Eskilin eg; hon thet gaff: 
hon det tog prut, hon tog det styc2d 2, det tog x, 
gaf hon det b2, hon gaf det e2  
vp: opp egqx; Gullhand: guldband dinsta2, c2-e2  
Spetzer: Spetzar b-d, Il, j-1, nu, y-c2, spitzer, x; 
fast: så eg, p-u, x-e2, just n 
gaff hon: hon gafj-1, n; Herr saknas h, j-1, nxa2; 
Håkan: Hakon d; Mun: mund sv 
then saknas i 
myckit: mycket d-1, np, r-e2; Guld: Gull e-h, 
klnpr, v-z, b2  
hundra: hundrad' e-h, j-1, n, p-z, b2-e2, 
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191:3 
191:4 
192:1 

192:2 
192:3 

192:4 

193:1 

193:2 

193:3 

193:4 

194:1 

194:2 

194:3 

194:4 

195:1 

195:2 

195:3 
195:4 

196:1 

196:2 
196:3 

196:4 
197:1 

197.•2 

197:3 
197:4 
198:1 
198:2 

hwndrade i; Guldringar: Gullringar 	Ii, j-1, 
nvxy, Ringar i, Gulringar zb2  
gaff: ge r; Hertige: Hertiga egd 2e2, Hertig x 
inginge: ingingo dx, utginge st, utgingo c2-e2  
til: i b2; Kyrckior: kyrkor din, s-u, x-e2; Scholar: 
skolor da2c2e2, skoler i 
Til: Och till d-I, n, q-u, x-e2  
sigh: sin d; Kärestes: kära väns dh, j-I, nqa2, 
käre Wäns e-g, i, r-u, x-z, b2-e', Kärastes v; 
Siäl: del ryzb2  
stichtade: stifftade b-h, j-1, n, q-e2; dagelig: 
daglig q, dageligen st, c2-e2  
Enckior: enkor d, r-u, x-f 2; Faderlös: Faderlöse 
be, Faderlösa hkInqa2  
them: den q; wandrad om: vandra om dia2f 2, for 
efter ruyzb2  
Sanct: Sankte f2; Anne: Anna ef 11-1. ii, Annas 
df 
Gull Cronan: Gul-Cronan n, guld Cronan i, q-t, 
a2, c2-e2  
Ehrwyrdig: ärvördig degj, p-u, x-z, b2c2, 
Ehrwördige hkIne2, Ärewördige a2d 2  
wien migh in: wijen mig c, vigen mig in dkln, 
r-u, yz, b2-e2, inwigen mig a2; mull: Muld bce 
giv 
Then Klöster Ordning: Then Kloster Ordning 
b-I, n, q-z, b2-e2, Kloster-Ordningen a2  
warden: warder na2; hull: huld be, f-h, 
nqux.a2d2e2 

Åke saknas c; Erckie Biskop: ärkebiskop dsta212, 
Erckiebiskopen e, g-k, nq, Ercke-Biskopen fr, 
u-z, b2-e2  
wijen: wijgen bdkln, r-u, y-12; in för Gudh: för 
Gud eg, h-1, nqxa2, c2-e2, rätt nu ruyzb2, nu för 
Gud st 
Klostret: Klåsteret i 
För än: Förr'n d-1, n, qru, x-b2; bärs: bäres st, 
c2-e2; Död: döder i-I, na2; här saknas stat  
Ther: Thet c-j, q-u, yz, b2-f 2, De kln; woro: 
wore d2e2; så saknas q-u, x-z, b2-e2; månge: 
många degk, q-v, yz, b2-f 2; bold: blå k 
ther aff: der på g, q-u, x-z, b2-e2  
Ther: När saknas a2; nu v; kastad: kastade ia2, 
kastat f2; Muld: mull d, ,f-1, n, q-f- 
Walborgz: Wallborgs jr.yzb2  
Walborg: Wallborg jrxzb2; Klostret: Klåsteret i; 
ther: här q-u, x-z, b2c2e2  
mycken: så mycken bcegq, s-z, b2-e2, så mycket 
df, 	nra2  
försummar: försumma c: här: der d--1, n, q-e 
Ottesång: Ottensång n 
J: Åt e2; Klostret: Klåsteret i, Kloster a2  
Både: Båld r; Jungfruer: Jungfrur b-g, j-1, n, 
q-u, x-f2, Junfrur h; dygdige: Dygdiga cdijxa2f2; 
qwinnor: quiner i 

	

198:3 
	

Walborg: Wallborg jzb2; kär: är bc 

	

198:4 
	

lijke: lika d 2; näpplig: näpelig ist, näppligen a2  

	

199:1 
	

Bättre: bäter i; är: är thet b-1, n, q-e2  

	

199:2 
	

Sorgen: sorger x; lefwa: at lefwa vzb2  

	

199:3 
	

Medh ängslan: Men ängslig c; dageligh: daglig 
bcnqx, dagligt a2  

	

199:4 
	

Roligheet pröfwa: nöje ärfara 

	

200:1 
	

Gudh: Himlen ruyzb2; then: dem na2, saknas 
ruyz; förlåte: förlåta na2; som: den ruyzb2; Or-
saak: Ordsaak 

200:2 samman: samma c; må: mån egqx, månd' r-u, 
yz, b2-e2  

	

200:3 
	

hafwa: hafwer q 

	

200:4 
	

medh: den vzb2; Ähra: med ära d 

Anmärkning 

Ab: 
Omkvädet återgivet i str. 1 och 200, markerat i övriga 
strofer utom str. 54, 70, 74, 93, 117, 137, 139, 195. Tr. är 
något defekt; större textförluster anges nedan inom klam-
mer. 

	

5:1 
	

[Han hälsade] 

	

5:2 
	

[Honom fol]gde 

	

5:3 
	

[J löndom ha]n 

	

5:4 
	

[Ty lyckan] 

	

6:1 
	

[På armen 

	

6: 2 
	

[Kla]ppade 

	

6:3 
	

[Christ] 

	

7:1 
	

[Ha]ns 

	

7.•2 
	

[På] 

	

97:4 
	

Kärleks tr. Kärlels 

	

112:1 
	

Slächt tr. Släch 

	

124:3 
	

[Tin] 

	

124:4 
	

[Therför]e 

	

125:1 
	

[J träden] 

	

125:2 
	

[Och eder] 

	

140:2 
	

trötta tr. trotta 

	

192:4 
	

dagelig tr. dadelig 
Ac: 
Tr. defekt, se ovan. Fel i strofnumreringen: även str. 37 
har nr 36, str. 101-104 har nr 102-105. Omkvädet åter-
givet i str. 200, markerat i övriga strofer utom str. 44, 70, 
74, 93, 137, 139, 149, 195. 

	

140:2 	trötta tr. trotta 
Ad: 
Titel: Axel Thordson och skön Walborg. - Tr. saknar 
strofer. Omkvädet återgivet i str. 1 och 200. 

59:3 om du henne vinna må står inom parentes 

	

145:4 	J saknas av tekniska skäl 
Ae: 
Str. 158 numrerad 258. Omkvädet återgivet i str. 1 och 
200, markerat i övriga strofer utom str. 51, 122, 134, 155, 
189, 195. 

	

11:4 	skulle tr. skälle 
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22:2 
	

hwart tr. hwarl 

	

49:3 
	

Lofft tr. Lafft 

	

77:2 
	

Konglig tr. Konlig 

	

97:3 
	

igen tr. ingen 

	

150:3 
	

belagt tr. btlagt 

	

172:3 
	

ädle tr. äldle 
180:3 hämnade tr. hänmnade 
Af 
Omkvädet återgivet i str. 1 och 200, markerat i övriga 
strofer. 
Omkvädet: Lyckan str. 200 lyckan hon 

	

7:2 
	

står inom parentes 

	

20:2 
	

lyster tr. luster 

	

21:1 
	

nu tr. uu 

	

77:4 
	

sidst tr. sidsi 

	

100:3 
	

håller överhoppat 

	

117:1 
	

talte tr. tale 

	

118:3 
	

Fiender tr. Finner 
156:3 medh överhoppat 

	

166:2 
	

rede tr. reda 
Ag. 
Fel i strofnumreringen: str. 39 har nr 36, str. 158 nr 252. 
Omkvädet återgivet i str. 1 och 200, markerat i övriga 
strofer utom str. 155 och 195. 

	

7:2 	står inom parentes 

	

30:2 	godt tr. gogt 

	

32:2 	wäldig en tr. wälgdien 

	

34:2 	gifwa tr. giefwa 

	

44:4 	bäst tr. däst 

	

55:2 	mån tr. måt 

	

74:1 	nu tr. un 

	

77:2 	Konglig tr. Konlig 

	

87:2 	sölfslagen tr. sölfslagan 

	

97:3 	igen tr. ingen 

	

114:1 	Thoreson tr. Thoroson 

	

118:1 	Biskop tr. Biskob 

	

147:3 	kund' tr. kund, 
180:3 hämnade tr. hänmnade 

	

185:4 	harm tr. hram 

	

191:3 	Bold tr. Blod 
Ah: 
Omkvädet återgivet i str. 1 och 200, markerat i övriga 
strofer. 
Omkvädet: Lyckan str. 200 lyckan hon 

	

3:1 	Drottningh tr. Drottnigh 

	

3:3 	gånger tr. gångre 
7:2 står inom parentes 
7:4 samman tr. samma 

	

9:4 	bleka tr. blika 

	

11:3 	hans tr. has 

	

15:4 	finna tr. fina 

	

16:2 	Herre tr. Herrd 

	

58:1 	Döttrar tr. Döttar 

	

60:1 	Konungens tr. Konungans 

	

79:2 	henne tr. h[en]ne textförlust, tr. skadat  

	

81:4 
	

Kyrckia tr. Kyrckra 

	

91:4 
	

talsamman tr. tillsamma 

	

100:3 
	

håller överhoppat 

	

108:1 
	

drömde tr. dömde 

	

1 I 1:4 
	

tappre tr. tappare 

	

115:2 
	

Mård tr. Mord 

	

117:3 
	

sielfwer tr. silfwer 

	

127:1 
	

Grefwar tr. Grefwa 

	

133:2 
	

sattes tr. sattas 

	

145:3 
	

til tr. til til 

	

150:2 
	

Ängslan tt.. Angslan 

	

157:4 
	

kunde tr. kuude 

	

182:2 
	

röna tr. rörna 

	

188:4 
	

bäste tr. böste 
Ai: 
Omkvädet utskrivet i str. 1 och 200, markerat i övriga 
strofer utom str. 2, 5, 28, 38-43, 49 (ovisst), 73, 76, 84, 
86, 100, 101, 103, 109, 116, 149, 151. P. g. a. att ms är 
svårtolkat (jfr ovan) anförs nedan endast ett urval in-
advertenser i texten. 

	

5:3 
	

Edle troligen ändrat från Edel 
11:4 sömen ändrat från söma 

	

20:2 
	

at ms ev. vt 

	

32:2 
	

saknas p. g. a. textförlust 

	

38:1 
	

Nu ändrat från du, ev. omvänt 

	

44:2 
	

alla ms alla Ala 

	

55:1 
	

käre ms ev. kära 

	

69:1 
	

dåter ms ev. döter 
124:3 wore ändrat från woro 

	

148:3 
	

anars ms ev. anors 

	

151:1 
	

går tillskrivet över raden 

	

167:1 
	

så tillskrivet i efterhand, skår ms ev. skar med 
bläckplump över vokalen 

178:4 före wäll står sin tunga överstruket 

	

179:1 
	

af läger ändring, ev. avses af lägen 
180:3 hämnade ms hänade 

	

181:4 
	

Ädel ändrat från taper 
Aj: 
Omkvädet utskrivet i str. 1 och 200, markerat i övriga 
strokr. 

55:2 Hwad ms Hwåd 

	

64:2 
	

äre ändrat från äro (något osäker läsning) 

	

140:1 
	

Hon troligen ändrat från Han 

	

143:3 
	

giöra ms giora 
150:1 böd ms bög 

	

194:4 
	

huld troligen ändrat från hull 

	

196:2 
	

stor ms storm 
Ak: 
Omkvädet återgivet i str. 1 och 200, markerat i övriga 
strofer utom str. 150. 
Omkvädet: Lyckan str. 200 tyckan (sic) hon 

	

46:2 
	

skolen tr. skolem 

	

67:3 
	

Jungfrunes tr. Jungfrun 

	

179:2 
	

bären tr. båren 
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Al: 
Omkvädet återgivet i str. 1 och 200, markerat i övriga 
strofer utom str. 155 och 167. 
Omkvädet: Lyckan str. 200 lyckan hon 

	

1:1 
	

bord tr. bo[rd] textförlust i margen 

	

1:3 
	

stoor tr. stoo[r] se 1:1 

	

31:1 
	

Thoreson tr. Threson 
185:4 med tr. med med 

	

195 : 1 
	

Åke tr. Ake 
Am: 
Omkvädet återgivet i str. 1, markerat i övriga strofer. 

	

7:2 
	

står inom parentes 

	

43:3 
	

Sändningebud tr. Sädningebud 

	

55:4 
	

mig tr. mid 

	

60:3 
	

mötte tr. mött, 
An: 
Fel i strofnumreringen: str. 36 har nr 26, str. 154 har nr 
254, str. 193 har nr 183. Omkvädet återgivet i str. 1 och 
200, markerat i övriga strofer utom str. 131 och 153. Tr. 
är något söndrigt, varav smärre textförluster, nedan inom 
klammer. 
Omkvädet: Lyckan str. 200 lyckan hon 

	

7.•2 
	

står inom parentes 

	

9:1 
	

Han tr. Jan 

	

9:2 
	

barn[et] 

	

9:3 
	

förstån[d] 

	

9:4 
	

kinder tr. kindrr 

	

20:2 
	

[lyst]er 

	

20:3 
	

[huf]wud 

	

26:4 
	

Drottningens tr. Drottninges 

	

31:2 
	

klä[d]de 

	

31:4 
	

R[o]merska 

	

32:2 
	

[ären] 

	

50:3 
	

gingo tr. gindo 

	

53:4 
	

ifrån tr. ifån 

	

58:1 
	

Grefwe-Döttrar tr. Grefwe-Döttar 

	

65:2 
	

[K]loster-rätt 
78:2 Konungen tr. Konnngen 

	

80:4 
	

stämningen tr. stämnigen 

	

89:1 
	

Arftafla tr. Arftaftafla 
93:4 Swennen tr. Swnnen 

	

97:2 
	

hennes tr. hennas 

	

101:1 
	

Med tr. Men 

	

115:2 
	

klädde tr. klädge 

	

123:4 
	

[w]il 

	

149:4 
	

giöra tr. giörr 

	

153:1 
	

bad tr. bar 

	

153:4 
	

blöda tr. blöad 

	

165:4 
	

bästa tr. bästae 

	

166:3 
	

Söner tr. Sönor 
179:3 Konung tr. Konun 

	

180:3 
	

Herren tr. Herrrn 

	

181:3 
	

lifwet tr. lifwit 

	

185:2 
	

trädde tr. träd- 
189:2 smycken tr. smyckon  

	

191:3 
	

Söner tr. Sönor 

	

192:1 
	

Kyrkior tr. Kyrior 

	

194:3 
	

swär tr. swår 

	

198:4 
	

finner tr. finntr 
Ao: 
Fel i strofnumreringen: strof 48 har nr 18, str. 59 har nr 
56. Omkvädet markerat i alla bevarade strofer. 

	

81:4 
	

Kyrka tr. Kycka 

	

83:2 
	

Lund tr. Luud 

	

85:1 
	

Kyrckiegår tr. Kyckiegår 

	

86:1 
	

Kyrckogård tr. Kyckogård 

	

96:4 
	

bryten tr. brytrn 

	

103:1 
	

swarade sista bokstaven uppochnedvänd 
P. g. a. ett hål i det sista av de bevarade bladen har tr. 
textförlust enligt följande: 

	

98:2 	Ol[off til ähra] 

	

98:3 	[han lefw]a 

	

98:4 
	

w[än wille] 

	

99:1 
	

Håk[an Konun]gens 

	

106:2 
	

ja[g fullwä]l 

	

106:3 
	

tö[rs jag än] 

	

106:4 
	

ja[g mig kan] 

	

107:1 
	

[soff Eske]lin 
107:2 [af] 
Ap: 
Omkvädet markerat i alla bevarade strofer. Tr. är något 
söndrigt, varav smärre textförluster, nedan inom klam-
mer. 
118:3 Fi[ender] 

	

124:4 	Derföre tr. Dercföre 
127:3 [Kr]usad 

	

135:3 	[Hon] ska[11] 

	

138:1 	om sista bokstaven uppochnedvänd 
164:3 [F]ör 
165:3 [H]an 
183:3 förgylt[a] 
187:3 [Nu] 
Aq: 
Omkvädet återgivet i str. 200, markerat i övriga strofer 
utom str. 72, 81, 178. Tr. är något söndrigt, varav smärre 
textförluster; de viktigare anförs nedan inom klammer. 

	

8:3 	[J] 
9:3 [De]r 

	

10:3 	[Ja]g 

	

11:3 	[J K1]åstret 

	

11:4 	[At] 

	

12:3 	[Aff hennes 

	

13:3 	[Si]nne 

	

20:1 	gr[å] 

	

87:1 	sta[d] 

	

95:3 	[Ei] 
Ar: 
Str. 195 har nr 165. Omkvädet återgivet i str. 200, mar-
kerat i övriga strofer. Texten skadad i några strofer, text-
förluster inom klammer nedan. 
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17:1 
	

ha[n] 

	

19:3 
	

Up stod tr. Ux stod 

	

39:2 
	

skjönaste tr. skjönas 

	

39:4 
	

bäst tr. bäst 

	

87:1 
	

dem på tr. på dem 

	

91:2 
	

fr[om]ma 

	

91:4 
	

i[cke] 

	

92:4 
	

äga tr. ev. äga 

	

94:2 
	

Slächt tr. Släch 

	

133:3 
	

i överhoppat 

	

168:2 
	

[F]rån 

	

/69:3 
	

Lande[t] 

	

187:3 
	

Klåstret bokstaven r uppochnedvänd 

	

188:2 
	

Der tr. De 

	

189:4 
	

länge tr. läng 

	

198:2 
	

Jungfrur tr. Jungfrnr 

	

200:3 
	

hjerta[t] dock osäkert om den förlorade boksta- 
ven varit t 

As: 
Omkvädet återgivet i str. 1 och 200, markerat i övriga 
strofer. Tr. är något söndrigt, varav smärre textförluster, 
nedan inom klammer. 
Omkvädet: of[ta] 

	

2:2 	S[å] 

	

3:1 	Mal[f]red 

	

3:3 	gå[l]fwet: [g]ängar 

	

3:4 	Ä[ple och] 

	

4:1 	Bar[n]e[t så fijnt] 

	

4:3 	sa[l]en [Herr] 

	

7.•2 	parentes inom står 
158:1-2 [thet Land / Then] textförlust p. g. a. att bladet 

beskurits i överkanten 

	

166:2 	[Som rede the höga] se 158:1-2 

	

196:4 
	

[Arm] 
197: 2 
	

[Hon] 

	

197:3 
	

al[d]rig 
198: 3 
	

[så] se 158:1-2 

	

198:4 
	

[n]äppelig 
At: 
Omkvädet återgivet i str. 1 och 200, markerat i övriga 
strofer. 

	

7:2 	står inom parentes 

	

77:2 	Kongligh tr. Kongl 
Au: 
Fel i strofnumreringen: även str. 53 har nr 52. Omkvädet 
återgivet i sir. 1 och 200, markerat i övriga strofer utom 
str. 130, 146, 174 

7:2 står inom parentes 
143:3 iag överhoppat 

	

160:3 	bjuder tr. bjuden 
Av: 
Fel i strofnumreringen: str. 26 har nr 29, str. 61 har nr 41. 
Omkvädet återgivet i str. 1 och 200, markerat i övriga 
strofer. Tryckets två första blad är söndriga, varav smärre 
textförluster; de viktigare anförs nedan. 

	

3:4 
	

[Ä]ple 

	

4:1 
	

Gålfwe[t] 

	

6:1 
	

tog osäker läsning 

	

6:4 
	

K[ä]resten 

	

7:2 
	

står inom parentes; G[uld] 
7:3 Nor ho]n 

	

7:4 
	

[J m]atten 

	

8:1 
	

[Ju]ngfruns 

	

8:3 
	

[J ä]ren 

	

9:3 
	

[De]r 

	

12:3 
	

[Aff] 

	

15:2 
	

glimm[a] 

	

52:1 
	

Walborg tr. Walbrog 

	

77:4 
	

Knuut tr. Knunt 

	

90:1 
	

woro tr. wora 

	

110:1 
	

Gångaren tr. Gång[aren] det klamrade oläsligt 
p. g. a. en plump 

	

144:2 
	

Gull tr. Gnll 

	

149:2 
	

kunde tr. knnde 

	

149:3 
	

du tr. dn 

	

165:1 
	

tapper tr. tappar 

	

171:1 
	

ränner tr. känner 
Ax: 
Omkvädet utskrivet i str. 1 och 200, markerat i övriga 
strofer utom str. 191. 

7:2 står inom parentes 
16:2-3 skrivna på bortraderade rader 
72:2 före De står Han överstruket; hälsade ms halsa- 

de 
72:4 Den ändrat från Sin 

	

82:3 
	

dernäst ms dernast 
85:2 Herrar ms snarast Herran 

	

107.•3 	före nu står til överstruket 

	

118:3, 	119:1 	Fiender ms Fiender (3: fränder) 

	

123:3 	tig ändrat från tid 

	

138:3 	än står inom parentes 

	

143:1 	i står inom parentes 
Ay: 
Str. 132 har nr 122. Omkvädet återgivet i str. 1 och 200, 
markerat i övriga strofer. 

7:2 står inom parentes 
Az. 
Omkvädet återgivet i str. 1 och 200, markerat i övriga 
strofer. 

	

7.•2 	står inom parentes 

	

185:2 	trädde tr. träddde 
Aa2: 
Omkvädet återgivet i str. 1, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 73, 
81, 90, 98, 107, 137, 149, 160, 171, 183, 194, 195, 200, 
markerat i övriga strofer utom i str. 126. 

	

7.•2 
	

står inom parentes 
Abe: 
Omkvädet återgivet i str. 1, markerat i övriga strofer. 

	

7:2 	står inom parentes 

	

152:3 	Begynner tr. Be[g]ynner 
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tukt ms tuk 
seder tillskrivet över raden 
man tillskrivet över raden 
natten ms snarast nattin 
om tillskrivet över raden 
flöyel ändrat från flöyl 
underlig ms underli 
tolfte ms tolte; Konungens ms Konungen 
före gå står ske överstruket 
Konungens ms Konuges 
så tillskrivet över raden 
motgång ms motgån 
skolen dubbelskrivet, struket andra gången 
han ms ha 
inskriven i efterhand 
de ändrat från däm 
skänktes ms skäntes 
dät ms dat 
låten ms laten 
hans ms has 
vår ändrat från väl 
Ärkebiskop ms Arkebiskop 

195:4 	här tr. har 
	

11:2 
Act: 
	

13:1 
Omkvädet återgivet i str. 1 och 200, markerat i övriga 

	
13:2 

strofer. 	 17:3 
7:2 	står inom parentes 

	
18:1 

Ad -. 
	

18:2 
Str. 189 har nr 289. Omkvädet återgivet i str. 1 och 200, 	20:3 
markerat i övriga strofer. 	 51:3 

7:2 
	

står inom parentes 
	

53:2 
167: 1 
	

pilar tr. pila 
	

60.1 
Ae2: 
	

61:1 
Omkvädet återgivet i str. 1 och 200, markerat i övriga 

	
61:3 

Strofer. 	 63:4 
7:2 	står inom parentes 

	
76:2 

194:1 	Ärwördige tr. Arwördige 
	 85:2 

93:1 
Titel: Axel Tordsons och Skön Walborgs Follksång. — Ms 136:2 
saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 198, mar- 	139:2 
kerat i str. 2. 	 142:4 

1:3 	stor ändrat från stör 
	

166:3 
4:1 	golfvet tillskrivet över raden 

	 182:2 
6:4 	kärasten ms karasten 

	 195:1 

B 
GA 25 (mel. med underlagd text). Upptecknad på 1810-talet (senast 1814) sannolikt av S. M. Liedun och möjligen i 
Dragsmarks sn, Bohuslän (Jonsson I, 408). 
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• 11 	 
(3) 

stor; De 	fruar 	tvenne med äran 

	T 	 1- 

7 

Så 	underlig 	leken månd fal - la; 

	r 	q. 

Men lyckan non vänder sig 	ofta 

1 De lekte gull tafvel vid bredan bord, 
i glädje och lust med alla, 
De Fruar tvenne med äran stor, 
så underlig leken månd falla. 
— Men lyckan vänder sig ofta om. 

SMB 85 

Melodianmärkning 

1 tr. är ordet De felaktigt lagt under mel. i t. (15) i stället 
för i t. 12. 

c 
KB S 163 (Drake) nr 2. Småland. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). 

De lekte 

J\ 	.1' 
guld = tafvel 	vid 

JN  

bre 	dan bord, 

 

• 

 

J9  

 

   

i glädje och lust med 	al - la; 

(9) 
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1 De lekte guldtafvel vid bredan bord, 
i glädje och lust med alla; 
De fruar tvenne med äran stor; 
Så underlig leken månd falla; 
— Men lyckan hon vänder sig ofta om. 

D 
Antiqvarisk tidskrift för Sverige 1, 1864, s. 97. Östergötland. Upptecknad av prosten i V. Eneby A. G. Loenbom (f. 
1793) i dennes ungdom och överlämnad till Erik Drake. Återgår möjligen på samma primäruppteckning som C ovan. 

4 

 

•	 

 

8 eN 

   

P 

    

• fr J 	 12 

J 

Anmärkning 

Sannolikt saknas repristecken efter t. 8, n. 1. 

E 
KVHAA Dybeck, Folk-lore I, s. 139 (mel.), Dybeck, Runa 1844, s. 27-28 (text). Dragsmarks sn, Bohuslän. Uppteck-
nad senast 1844, sannolikt av prästen A. E. Holmberg. Även mel. tryckt i Runa 1844, s. 35. 

2 

 

6 

7 	7 	7 	 
8 

   

A 

 

 

•	 

  

    

J 	 _J'  
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Nid, bo med loft 	vill 	jag 

r 	 
J'  

		_v     	at 	 

	

guld = rörning vid 	I bredanVbord, 
mig 	Valborg, min 	ödla 	ros, 

J 	glad je 	och 
Hur sorgen vår 
Och v i r - ka det 

lust med 	al - la; 
må 	fors vinna ?" 
guld så trogen;' 

T 	 

t)  

-t 

spelte 
sägen 
högan 

De 
2. 	J 
3 "J 

1 Der breddes duk, de sattes till bord, 
Der skänktes båd' mjöd och vin. 
Herr Axel han satt med sorgefullt mod 
Och talte med kärasten sin. 
— Men lyckan hon vänder sig ofta om. 

g »J sägen mig Valborg, min ädla ros, 
Medan vi äro ena härinne, 
Hvad råd vi nu kunna uppfinna oss, 
Att sorgen vår må försvinna.» 

3 »Får jag konungen, om det så går, 
Då sker det ju mot mitt minne. 
Om jag än lefde i tusende år, 
Går J mig aldrig af sinne.» 

4 »I högan loft vill jag sitta med id, 
Och virka det guld så trogen; 
Så sorgelig vill jag lefva min tid, 
Som turturdufvan i skogen.» 

5 »Hon hvilar sig aldrig på grönan gren, 
Hennes ben äro aldrig så trötta; 
Hon dricker aldrig det vatten rent, 
Men rörer det först med fötter.» 

6 »Min Herre, J riden så lustelig 
Att jaga den vilda bara; 
Alla de tankar J fån om mig 
J låten dem strax bortfara.» 

7 »Om jag än rider i rosende lund 
Och jagar de djur uti skogen, 
Hvad skall jag göra om nattestund, 
När jag dock icke kan sofva?» 

SMB 85 

8 »Mitt fädernegods vill jag sälja försann 
För silfver och guld det röda; 
Se'n vill jag draga i främmande land, 
Och sörja mig sjelf till döda.» 

9 »Min Herre, J säljen ej eder jord; 
Den är så hårdt att mista; 
Men sänder nu strax Herr Asbjörn ord; 
Hans dotter den skall J fästa.» 

10 »Alfhild hans dotter J fästa må, 
Och lefva hos henne med ära. 
1 moders stad vill jag eder stå 
Och sorgen så för oss bära.» 

11 »Ingen skön jungfru jag hafva må 
Och ingen trolofvar jag mig, 
Kunde jag än Kejsarens dotter få, 
När jag nu icke fick dig.» 
— Men lyckan hon vänder sig ofta om. 

Melodianmärkning 

T. 9, n. 1-3: 	J(n. 3 ändrad från J); här återgivet 

enligt tr. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofår. Omkvädet återgivet i str. 1 och 11, 
markerat i str. 2. Till str. 6 står ,fi7ljande fotnot: En vers 
emellan denna och föregående är med flit utesluten, så-
som utan tvifvel i sednare tider understucken. 

F 
Dybeck, Svenska folkmelodier nr 4. Kosteröarna, Tjärnö sn, Bohuslän. Upptecknad 1845 av Richard Dybeck. Texten 
hämtad från A ovan. 

Ldngsarnt. 

15-889100 SMB 3 
	

219 



Men 	lyckan hon vönder sig 
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Anmärkning 

T. 9 övre systemet: fiss' saknar punkt. 

G 
KVHAA Wiede ks 306. Efter Magdalena Sandström på Tvärdala, V. Husby sn, Östergötland (f. 1777 i Linköping: 
Ling s. 35-36). Upptecknad av L. Chr. Wiede, troligen 1826-1828. Ytterligare tre utskrifter finns: KVHAA Wiede 
Div.-saml. II, opag. [A] och [B] samt KVHAA Kämpavisor, opag. 

2 

  

   

   

lekte Gull - tarning vid 	bre - dan bord 

I 	glädje och lust med al - la 

 

•  

De Fru - er twenne med a - ran stor 

8 

så 	underlig 	leken mån fal - lo 

- Men lyc -kan 	wander sig 
	of - ta om.  

1 De lekte Gulltärning vid bredan bord 
I glädje och lust med alla 
De Fruer twenne med äran stor 
Så underlig leken mån falla 
— Men lyckan wänder sig ofta om. 

J 	J' 
1-J 
Övriga utskrifter: 

Melodianmärkning 

Efter mel. i ms står t. 1-4 upprepade (utan textunderlägg) T. 4: 
men med följande utformning av t. 1-3: 

Div.-saml. [AJ  
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M.M de = ca 152 

Ruboto 
	

4 

I 

•	 

De 
	

lek - te 	gull — taf - fel vi 	bre - don 	bord 

SMB 85 

T. 6, n. 4: Ändrad från åttondelsnot i Kämpavisor. 
T. 8, n. 1: Utan punkt i Kämpavisor. 

Textanmärkning 

Övriga utskrifter: 

I: I 	Gulltärning: guldtafvel Kämpavisor 
1:4 mån: månd 

Titel i Kämpavisor: Axel och Walborg. 

H 
DAG IOD 14:3, s. 29-30. Västergötland. Upptecknad av A. Stalin 1901. 

1 De lekte gulltärning vid bredan bord 
i glädje och lust med alla. 
De fruer tvenne med äran står, 
så underlig månd leken falla. 
— men löckan vänder sig ofta om. 

2 Så svåra gret Malfred, drottning fin 
vad skal vår moder väl röna. 
Skön Valborg hon sörjer om kärasten sin, 
hon väter sin kinder sköna. 

3 Hon hade fast möcket sölver och gull, 
väl över hundra gullringar, 
den ga hon de hertigasöner bold, 
som loven med henne utgingo. 

4 Hon gav till änkor och faderlösa barn, 
och tell dem som vandrar om föda. 
Tell sant de andre beläte skön, 
gav hon gullkronan den röda. 

5 Gullkronan tog hon med sin hand 
och satte dem på de stenar: 
Nu vell jag aldrig hava man 
men leva en jöngfru allena. 

6 Två gånger har jag varit fästemö, 
men aldrig brud kunde bliva; 
nu vell jag uti klosteret dö, 
frän världen mig alldeles giva. 
— men löckan vänder sig ofta om. 

Titel: Axel och Valborg. 

Anmärkning 

Texten skriven med landsmålsalfabet. Eftersom den dia-
lektala prägeln är svag, återges texten här endast i tran-
skription (med några dialektspecifika skrivningar anförda 
nedan). — Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 4-6, markerat i 
str. 3. 
Omkvädet: ofta ms 8fta 

2:1 	drottning ms dr8tnig 
2:3 Valborg ms valb8r1 
3:3 	bold ms bkild 
6:3 	klosteret ms kl8starat 

Familjetradition från Röra sn, Bohuslän. Ia: SR L—B 11140:2. Efter Simon Martinsson, Svineviken (1875-
1950). Inspelad av Olof Forsen, troligen 1942. Ib: SVA BA 299. Efter smeden och lantbrukaren Martin Martinsson, 
Henån (f. 1913 i Svineviken, brorson till Simon Martinsson); han hade lärt visan av sin farmor Elisabet Martinsson f. 
Johansson (f. 1833 i Henån, d. 1925) och sin farbror. Inspelad av Märta Ramsten och Bengt R. Jonsson 1968. 

Ia 
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T. 1, n. 3-4 i str. 2-5: 

T. 2-4 i str. 3: 

drott-ning Mal - fre 	de 

etc. 

T. 9, n. 2-4 i str. 2-4: 

T. 10-11 i str. 2 och 4: DOW 

T. 3, n. 2-3 i str. 4: 

T. 3, n. 2-3 i str. 5. 

T. 4, n. 2-3 i str. 2 och 5: 

T. 7, n. 1 i 	3-4: g (utan förslag) 

T. 7, n. 3-4 i str. 2 och 4 

SMB 85 

7 

i 	gläd -je 	å 	fröjd bland 	al - la 

	 if*  

8 	de 	fru- er 	bag-ge med 	d - ra stor, 

14 

• • gd, • 
så 	un -der- li 	le - ken mån 	fal 	la. 

18 

— Men 	lyc - kan van-der sig of - ta 
	

om .  

1 De lekte gulltaffel vi bredan bord 
i glädje å fröjd bland alla 
de fruer bägge med ära stor, 
så underli leken mån falla. 
— Men lyckan vänder sig ofta om. 

2 De tärningar lupo så ofta ikring, 
så fort de sig månde vända. 
Så gör ock lyckones hjul uti ring, 
vars lopp man näpplig kan känna. 

3 Fru Juli å drottning Malfre 
de lekte gulltaffel med ära. 
På golvet gångar barnen därvid, 
de lekte med äpplen å päron. 

4 På golvet gångar de barn så fin, 
med äpplen å päron mån leka. 
I salen Herr Axel Torson kom in, 
han tänkte till Rom att resa. 
— Men lyckan vänder sig ofta om. 

5 Gud den förlåte som orsak ä 
att de tillsammans får [— — —] 

Melodianmärkning 

Intonationen är delvis osäker i början av visan, särskilt i 
str. 1, där t. ex. t. 6, n. 2 tas något högre än f. 
Upptakten i str. 2-4: a 

T. 2, n. 2 i .sir. 2: c 

1'. 3 i .sir. 2: 	 i  

Textanmärkning 

Omkvädet återges i str. 1-4. Sångaren avbryter sig i rad 
5:2, möjligen med ordet ej på tungan. 
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1~ 1~1å MIM 

8 
eF 	  

så 	un -der- lig 

lyc- kan von-der sig 	of - ta Om. 8  - Men 

de 	fru- er 	tven-ne med d - ra stor, 

14 

s 	 
le - ken månd fal -la. 

0 

18 

etc. 

- Ju - Ii 	och dron - ning Mol - fred 

4 

	 0 0 

lekte 	gull - tör - ning 	vid 	bredan 	bord, 
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Ib 
M.M. sh ca 126 

Rubato 	 4 

  

k 	 

 

8 
De 	lek - te gull - ta - vel vi 	bre - dan 	bord 

7 

   

lust och till 	gläd -je med 	al - la 

Anmärkning 

T. 1-4 i sir. 3: 

T. 7, n. 1 i str. 2-4: a 

T. 9 i str. 3-4: 

T. 12 i str. 2.  • •+  

TEXT 

Avvikelser frän la i Ib 

Texten omfattar endast str. 1-4. 
1:1 	gulltaffel: gulltavel 
1:2 	i lust och till glädje med alla 
1:3 	bägge: tvenne 

underli: underlig; mån: månd 
2:1 	ikring: omkring 
2:2 	fort: snart 
3:1 	å drottning Malfre: och dronning Malfred 
3:2 	gulltaffel: gulltavel 
3:4 äpplen å: äpple och 
4:1 	barn: barnen 
4: 2  med äpplen å: som me äpple och; mån: månd 
4:3 Torson: Tordson 

J 
Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 11. Pojo och Pernå s:nar, Nyland. Troligen upptecknad av K. Forsblom 1876. 
Även tryckt som FSF V:1 nr 68 b och B. 
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c • 
1 lust och 

mr 	 

   

•  

 

     

 

glädje med al — la, 

   

	4111 	  

	

0 	 

 

12 

 

      

De fruar tvänne med rar] 

 

stor; 

  

16 

 

-0- 

leken mänd 

 

så un - der - — la. 

 

20 

vänder

-•- 

sig 

 

G 

— Lyckan of — ta 	om. 

1 De lekte gulltärning vid bredan bord, 
I lust och glädje med alla, 
De fruar tvänne med äran stor; 
Så underligt leken månd falla. 
— Lyckan vänder sig ofta om. 

2 Fru Juli och drottningen Malfred 
De lekte gulltärning med ära. 
På golfvet går det barnet så hvit, 
Med äppel och päron det lekte. 

3 På golfvet går det barnet så hvit, 
med äppel och päron det lekte; 
I salen herr Axel Toresson steg in, 
Han skulle till Rom att resa. 

4 På armen han tog sin lilla brud, 
Han klappade henne på blekhvitan kind, 
Han sade: »vor du fullvuxen nu, 
Snart vore du kärestan min.» 

5 Han tog en ring utaf sin hand, 
Gaf barnet den med till att leka. 
När hon växte till i ålder och förstånd, 
Det gjorde hennes kinder bleka. 

6 »Kom väll i håg min lilla brud, 
I dag ville jag dig fästa, 
Nu skall jag resa af landet ut, 
De främmande herrar att gästa.» 

7 Herr Axel drog af landet ut, 
Honom följde tukt och ära. 
I klostret sattes hans unga brud, 
Att hon skulle dygder lära. 

8 I klostret var hon i elfva år, 
Till dess Gud hennes moder månd kalla. 
Drottningen Malfred tog henne i sin gård, 
Hon henne bäst där månd hålla. 

9 Herr Axel han står på kejsarens gård, 
Hans spårar som guld månde glimma, 
Sitt svärd han vid sin sida bär 
Och lät sig redelig finna. 

10 Herr Axel han sofver i högan sal 
Och hvilar på silket det fina, 
Han hafver ej ro om nätterna all, 
Han drömmer om fästmön sina. 

11 Han drömmer om jungfrun Valborg fin; 
Hon finnes klädd med ära. —
Hos henne satt Håkan konungen, 
En bön han månde begära. 

12 Rätt fort han salar sin gångare grå, 
Honom lyster i lund att rida, 
Sin underliga tanke ur hågen slå 
Och lyssna på fåglesång blida. 

13 När nu herr Axel Toresson 
kom i den rosendelund, 
Där möter honom en peligrim from 
Uppå den samma stund. 

14 »Välmött, god dag, herr peligrim from, 
Hvarthän står er begäran? 
Ifrån mitt land ni komma må, 
Er kläder det mig må lära.» 

15 »Väl är jag utaf Gillerot 
Och utaf Gilliska stämma. 
Till Rom jag har mig ärnat fort, 
Om jag kan påfven finna.» 

16 »Och är ni utaf Gillerot, 
Visst är ni då min frände. 
Hur lefver skön Valborg, fästmön min'? 
Säg mig om du känner henne?» 
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17 »Valborg hon är en jungfru så skön, 
Jag henne så väl månde känna. 
Där är så mången riddareson, 
Som sätter sin lit till henna. 

18 Under marmorsten hvilar fru Juli, 
Alt hos sin herre den kära. 
Och drottningen Malfred tog henne i sin gål, 
Hon henne månd älska och ära. 

19 Guld bär hon på sin snöhvita hand, 
I pärlor hon flätar sitt hår. 
Herr Axels brud af alla man 
Hon kallas hvart hon går. 

20 De kallar henne Axels fästemö, 
Det gör de med godt glam. 
Henne ärar Håkan konungen, 
Jag tror han blir hennes man.» 

21 Herr Axel Toresson den ädle man 
Han klädde sig i siden, 
Sen gick han uti salen fram 
För romiska kejsaren in. 

22 »Här sitter ni, kejsar Hindrik så from, 
I ären så väldelig herre. 
Om lof att resa jag beder om 
Till fäderneslandet kära». 

23 »Om lof det skall du gärna få, 
Det vill jag själf dig gifva. 
Om du tillbaka komma må, 
Din plats skall öppen blifva.» 

24 Herr Axel han reste af kejsarens gål, 
Honom följer så härliga skara, 
Och alla, som var uppå den gål, 
Bad honom af hjärtat väl fara. 

25 På resan var han rätt hastig och snar, 
Honom följer trettio svenner. 
Men när han kom på sin moders gål, 
Då red den herrn allena. 

26 När han kom nu fram till bordeled, 
Då möter han Helfrid, syster sin, 
Som hvilade där breve. 

27 »Här står du Helfrid, syster min, 
Du väntar mig ej att komma. 
Hur lefver skön Valborg, fästmön min, 
Den ros och dygdiga blomma?» 

28 »Valborg hon lefver mycket väll, 
Den skönaste jungfru bland alla; 
Hon tjänar nu vår drottning själf, 
Hon henne bäst månde hålla.» 

29 »Säg mig nu Helfrid, syster min, 
Gif mig rådet det goda, 

Hur jag kunde tala med fästmön min, 
Att ingen det förstode.» 

30 »Kläd dig nu uti silke och guld, 
Och sammet på dig drag, 
Säg dig att vara mitt himliga bud, 
Får tala med jungfrun i dag.» 

31 När nu herr Axel Toresson 
Kom öfver höganlofts spång, 
Då mötte han drottningens jungfrur from, 
När de kom från aftonsång. 

32 Då räcker han Valborg sin hvita hand, 
Med ära sad han till henne så: 
»Jag är fru Helfrids sänningabud, 
Att låta er något förstå.» 

33 Hon bröt då upp det bref så stort, 
Hon las det upp med alla. 
Däruti stod mång älsko-ord, 
Som kunna bäst uttalas. 

34 Däruti lago gullringar fem, 
Hvar gjord på sätt det bästa. 
»Er gifver herr Axel Toresson dem, 
Som er så ung månde fästa. 

35 I lofven att vara min fästemö, 
Det skolen I hålla med ära. 
Jag sviker ej er på världens ö, 
Det lofvar jag eder, min kära.» 

36 De gick då öfver den höga bro, 
Som Gud gaf dem till råda. 
De lofvade hvarannan sin tro, 
Med eder svuro de båda. 

37 Herr Axel han rider af konungens gål, 
Han var så glad till mod. 
Hans jungfru opp i höganloft stod, 
Hon både lekte och log. 

38 Det stod uti månader tre. 
[— — —1 
Elva grefsöner gingo fram, 
Som då om henne ber. 

39 Elva voro de riddare skön, 
som till henne i ära månd gildra. 
Den tolfte var Håkan konungen, 

40 »Och hören I min jungfru skön och fin, 
Och viljen I blifva min kära? 
Då tar jag eder till drottningen min, 
Och krona af rödan gull skall ni bära.» 

41 »Och hören I Håkan konungen 
Det kan nu ej så gå, 
Min tro har jag lofvat herr Axel from, 
Den går jag aldrig ifrå.» 
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42 Vred blef Håkan konungen. 
Han klädde sig i siden, 
Sen gick han in i salen skön 
För sin kära moder in. 

43 »Här sitten I, kär moder min. 
Hvad råd I mig bete? 
Jag beder om skön Valborg fin, 
Hon bjuder mig spott och spe. 

44 Jag bjuder henne heder och ära, 
Land och rike tillika — 
Hon säger hon har herr Axel så kär, 
Att hon honom aldrig kan svika.» 

45 »Har hon sin tro bortlofvat försann, 
Den bör hon visst hålla med ära. 
Det fins väl flere af grefvestånd, 
Så mäktiga som hon månde vara.» 

46 »Det fins väl grefvedöttrar fler, 
Så sköna och så rika; 
Men ingen så skön som Valborg är, 
Ej häller så dygderika.» 

47 »Med makt kan du henne icke få, 
Det vor ju skam att höra. 
Men vapen, om du henne vinna må, 
Sig kan herr Axel ej röra.» 

48 Vred blef då Håkan konungen, 
Och vred så gick han ut. 
Där möter honom hans skriftefader from, 
Som hette svarte bror Knut. 

49 »Här går nu min herre så sorgelig fram, 
Hvarthän står hans begäran? 
Är honom påkommen någon motgång? 
Säg mig det min herre kära!» 

50 »Stor motgång har kommit mig uppå, 
Som tvingar mig allra mest: 
Skön Valborg kan jag icke få, 
Herr Axel har henne fäst.» 

51 »Nå hafver herr Axel skön Valborg fäst, 
Han henne hem skall föra. 
Deras hemkomst ligger i klostret mest, 
Det skall ni få se och höra. 

52 Min herre skrifver kring landet ut, 
Kapitlet måste de lyda: 
Herr Axel får ej sin unga brud, 
Vi ville det honom förbjuda.» 

53 En stämning de utskrefvo fort, 
Att de till tings skulle komma, 
Den ädle herrn med fästmön sin, 
Och stämningen intet försumma. 

54 Herr Axel han stiger till högan häst, 
Hans tankar så vida omvankar. 

Skön Valborg hon följer i karmen därnäst 
Och döljer sina sorgfulla tankar. 

55 Af jungfruns fingrar man gullringarne tog 
Och armbandet af hennes arm. 
Sin gåfva fick igen den riddaren god, 
Upplöst var kärlekens band. 

56 Herr Axel kastar gullet på altaret då, 
Gaf det sanne Olof till ära, 
Svor alla dagar han lefva må, 
Han Valborgs vän ville vara. 

57 De bredde duk, de satte till hord, 
De skänkte mjöd och vin. 
Herr Axel satt med sorgefullt mod 
Och talte till kärestan sin. 

58 »I sägen nu Valborg, min ädla ros 
Emedan vi alla är inne, 
Hvad råd vi skola förtaga oss, 
Att vår sorg kan försvinna?» 

59 »Får jag konungen, om det så går, 
Så sker det imot mitt minne. 
Om jag än lefver i tusen år, 
Går ni aldrig ur mitt sinne.» 

60 »Mitt fädernegods jag säljer försann 
För sil fver och guldet röda, 
Sen vill jag draga i främmande land 
Och sörja mig själf till döda.» 

61 »Min herre, I säljgin ej godset bort, 
Det är så svårt att mista. 
Men sänden bud till Essbjörn fort: 
Hans dotter den kunden 1 fästa! 

62 Althed, hans dotter, I fästa må, 
Och lefven med henne i ära. 
I moders stad vill jag eder stå 
Och sorgen för eder bära.» 

63 »Ingen, skön jungfru, jag hafva må, 
Och ingen trolofvad vid mig, 
Änskönt jag kejsarens dotter skull få, 
När jag nu ej fick dig!» 

64 Det kom så örlig på det land, 
Där fiende så stark månde vara. 
Håkan konungen försann 
Han måste sitt land försvara. 

65 Konungen lät bjuda kring alt sitt land 
Så månge, som svärd kunna bära. 
Herr Axel Toresson, den ädle man, 
Han ville hans höfvisman vara. 

66 När de kommo på marken fram 
Och såg sina fiender glansa, 
Det gälde mod och väldig arm 
och icke med jungfruna dansa. 
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78 »I sägen nu skön Valborg godnatt, 
Vår herre skall än rör oss råda! 
I himmelriket vi träffas full snart 
Och mötas gladeligt båda!» 

79 In kom den lilla smådräng god 
Och stod för bredan bord. 
I talet var han snäll och klok, 
Han kunde tillfoga sitt ord. 

80 »I jungfrur, afkläden silke röd 
Och bären det hvita linn! 
Håkan konungen är död, 
Herr Axel, kär herrn fin. 

81 Seger hade de vunnit visst, 
Alt romiskt land till ära, 
Mång tappre krigsmän ha lifvet mist, 
Ja mången ädel herre.» 

82 Så svåra grät Malfred, drottning fin, 
Det kan hvar moder väl röna. 
Skön Valborg hon sörjer om kärestan sin 
Och väter sin kind den sköna. 

83 »I spännen grå gångarn rör karmen röd! 
Till klostret vill jag mig gifva. 
Jag glömmer aldrig herr Axels död 
Så länge jag här skall lefva.» 

84 Det var så mången grefve båld, 
Som hade därpå stor harm, 
Då de kasta den svarta mull 
Alt öfver skön Valborgs arm. 

85 I klostret så mången gifven är, 
Både jungfrur och dygdiga kvinnor; 
Men ingen så skön som Valborg är, 
Hvars like man aldrig kan finna. 
— Lyckan vänder sig ofta om. 

Titcl: Axels och Valborgs visa. 

Textanmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1, 2 och 85 (i sir. 1 Ilitar raden 
utan skiljetecken). 
12:1 	efter han står (Axel) 
13:1-2 ihopförda till en rad 
Str. 38 består i tr. av ovanstående 38:1, 38:3-4 samt, 

ihopförda till en rad, 39:1-2 
Str. 39 består i tr. endast av ovanstående 39:3 följd av tre 

streckade rader 
85:4 	raden slutar utan skiljetecken 

67 Herr Axel bedref så manneligt värk 
Sitt fädernesland till fromma. 
För honom (öllo de hofmän stark, 
Han gjorde soldaterna toma. 

68 Han slog ock så mången tapper man, 
Han trampa dem under sina hästar; 
Han skonade ingen för sin hand, 
De yppersta och de bästa. 

69 Han slog de herrar utaf Uppland, 
Som redo på höga hästar, 
Kung Aramons söner de föll rör hans hand, 
De grefvar, de hertingar bästa. 

70 — — — 

Håkan konungen blef sår, 
Och snart så blef han dö. 

71 Som nu herr Håkan konungen 
Från hästen måste falla, 
Axel Toresson, den ädle man, 
Gaf sig härvid med alla. 

72 »Och hör du Axel Toresson, 
Du hämnar till fylles min död, 
Så får du land och rike här 
Och bägges vår fästemö!» 

73 »Till fylles skall jag hämna din död, 
Att det skall höras till by. 
Jag flyr nu ej för slag eller stöt, 
Nej aldrig skall jag fly!» 

74 Herr Axel han ränner i hopen in, 
Han var så vred till mod. 
Hvem honom möter slog han geschvindt, 
Att den slog ner till fot. 

75 Den herrn så länge värjade sig, 
Tils han mist början bäst, 
Till dess hans goda svärd 
Vid fästet månde brista. 

76 Aderton voro de dödeliga stygn, 
Den herrn hade i bröstet. 
Sen bar de honom i tältet in; 
Så nödigt de honom miste. 

77 Af honom rann blodet så stridelig, 
För seger då måste han dö. 
Det sista ord han talt för sig 
Var alt om hans fästemö. 
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1 De två vennas systrar i högan sal, 
De spelade gull och gulltärna. 
På golfvet så gångar de barnen små, 
De lekte med äppel och tärna. 
— Men lyckan vänder sig ofta om. 

2 På golfvet gångar de barnen små. 
De lekte med äppel och tärna. 
In kom herr Axel Toreson, 
Han älska' den ena så gerna. 

3 Han tog en ring utaf sin hand, 
Bad barnet skulle dermed leka; 
Dertill växte hon i ålder och förstånd, 
De gjorde hennes kinder bleka. 

4 Herr Axel han drager af landet ut, 
Honom följde stor tukt och ära; 
I klöstret så satte de hans unga brud, 
Att hon skulle sömmen lära. 

5 I klöstret så satt hon i 11 år, 
Tills Gud hennes moder månd kalla, 
Så togo drottningen henne uti sin gård; 
Hon henne ock bäst månde falla. 

6 På kejsarens gård herr Axel var, 
Hans spårar som guld månde glimma;  

Sitt svärd han vid sin sida bar, 
Och lät sig rikeligen finna. 

7 Herr Axel han hvilar så sötelig, 
Allt som en herre bör tömma; 
Han haver ej ro om natten hos sig, 
Allt för sina starka drömmar. 

8 Herr Axel han hvilar så sötelig, 
Han hvilar på silke det fina, 
Han hafver ej ro om natten hos sig, 
Han drömmer om fästemö sina. 

9 Han drömmer om jungfrun Valborg fin, 
I sinne var klädd med ära. 
Hos henne hade Håkan, konungens son, 
En bön af henne begära, 

10 Om morgonen ganska bittida, 
Förr än lärkan sitt stämmande hörde, 
Uppstod herr Axel så hastelig, 
Sig snarlig i kläderna förde. 

11 Lätt fort salade sin gångare grå, 
Han lyster åt lunden utrida; 
Sin underliga tankar för hufvudet slår, 
Att lyss uppå foglar, som glida. 
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12 Som nu herr Axel Toreson, 
Kom uti rosendelunden: 
Der mötte honom en pelegrim from, 
Uti den samma stunden. 

13 I varen väl mött gode pelegrim from, 
Hvart hän står din begäran? 
Ifrån mitt land du komma månd, 
Dina kläder mig det lära. 

14 Norge det är mitt fädernesland, 
Jag är utaf gilliste stämma; 
Till Rom har jag med mitt ärende försann, 
Om jag kan påfven finna. 

15 Äst du kommen af gillist slägt, 
Så äst du dock min frände; 
Har stoltan Vallborg mig förgätt, 
Säg mig om du henne känner? 

16 Skön Valborg lefver mycket väl, 
Jag henne så väl månde känna, 
Det är så mången riddare from, 
Som sätter sin lit till henne, 

17 Skön Valborg lefver mycket väl, 
Den skönaste jungfru bland alla; 
Hon tjenar nu hos vår drottning sjelf, 
Hon henne bäst månde falla. 

18 Uppvuxen är Valborg, skön jungfru försann, 
Som liljan fagrast på qvisten; 
Bland alla jungfrur i detta land, 
Ej skönare jag nånsin visste. 

19 Gull har hon om sin hvita hand, 
I perlor så flätar hon sitt hår; 
»Herr Axels brud» af alla man, 
De kalla henne hvart hon går. 

20 De kalla henne »herr Axels fästmö», 
Och göra deraf stort glam; 
Men henne är af Håkan, konungens son, 
Jag menar att han blir hennes man, 

21 Detta var herr Axel Toreson, 
Han kläder sig i skinn, 
Så går han sig uti salen skön, 
För Romerska kejsaren in. 

22 Väl sitter här kejsar Henrik så from 
I ären så väldiger herre: 
Urlof att resa jag beder om nåd 
Till fäderneslandet kära. 

23 Från mig är fader och moder död, 
I fara står gods i det bästa, 
Men mig tvingar mest min fästemö, 
En annan vill henne bortfästa. 

24 Urlofvet skall du gerna få, 
Sjeif skall jag dig det gifva, 

Om du tillbaka komma må, 
Din plats skall uppen blifva. 

25 Herr Axel han rider af kejsarens gård, 
Honom följde en så hederlig skara; 
Och alla som voro i samma gård, 
Böds honom af hjertat väl fara, 

26 Herr Axel red af kejsarens gård, 
Honom följde trettio svenner; 
Men när som han kom till moderens gård, 
Så redo den herren allena. 

27 När nu herr Axel Toreson 
Kom fram till Borgeled: 
Uti stod fru Hellfred, hans syster sann, 
Som hvilade dervid, 

28 Uti stod fru Hellfred, syster min, 
Nu väntar du mig icke komma; 
Hur mår nu Vallborg, jungfru fin, 
Min ros och dygdiga blomma? 

29 Skön Vallborg lefver mycket väl, 
Den skönaste jungfru bland alla: 
Hon tjenar nu vår drottning sjelf, 
Hon henne ock bäst månde befalla, 

30 Å hör du fru Hellfred, syster min, 
Du säj mig nu råd i det goda; 
Hur jag skall få tala med fästmö min, 
Att ingen man det förstode; 

31 Du kläd dig uti silke och gull, 
Samt sammet uppå dig drag; 
Du säg dig vara med hemliga bud, 
Tala med den jungfrun i dag. 

32 Herr Axel han rider öfver drottningens gård, 
Ja ända till höga lofts språng; 
Der mötte honom drottningens jungfruna skön: 
De kommo ifrån afton-sång. 

33 Han räckte skön Wallborg snöhvitan hand, 
Med äran, Och talte till henne så: 
Jag är fru Hellfrids sänningebud 
Att låta eder något förstå. 

34 Hon bröt det brefvet upp så stort, 
Hon las det ut med allo. 
Deruti stodo det bästa älskones ord, 
Som han dem kunde uttala. 

35 Deruti så lågo gullringarna fem, 
Voro gjorda på sättet det bästa, 
Dem gifver er Axel Toreson dem, 
Som eder så ung månde fästa. 

36 Ni lofven att vara min fästemö, 
Det skolen I hålla med ära: 
Jag sviker ej eder på verldsens ö, 
Det lofvar jag eder min kära. 
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37 Så följdes de öfeer den breda bron, 
Som Gud gaf dem till råda; 
De lofvade hvarandra sin ära och tro, 
Och eder så svuro de båda. 

38 Herr Axel han rider af drottningens gård, 
Han var så glader till mods; 
Hans fästmö uti höga loft stod, 
Hon både lekte och log. 

39 Herr Axel han hvilar så sötelig, 
Och hvilar på silke det fina; 
Han hafver ej ro om nattetid, 
Han drömmer om käristan sin. 

40 Donna den hedra, ädla mö, 
En ed de svuro tillsammans: 
I äran så ville de båda dö 
Och lefva tillhopa med gamman. 

41 Det stodo uti månader tre 
Ja väl i månader nio; 
Elfva grefsöner gingo der fram, 
Som månde om henne bedja. 

42 Elfva voro de riddarematk 
Till henne i ära månd gilla: 
Den tolfte var Håkan, konungens son, 
Han bad henne arla och serla. 

43 Hör ni Vallborg, jungfru god, 
Om ni ville blifva min kära? 
Så tager jag eder till drottningen min, 
Och kronan af röda gull bära. 

44 Hör ni Håkan, konungens son, 
Detta kan icke så gå, 
Min tro har jag lofvat herr Axel så from, 
Det går jag aldrig ifrån. 

45 Fast vred blef Håkan konungens son, 
Och kläder sig uti skinn; 
Så går han uti salen skön 
För sin kära moder in. 

46 Väl sitter I här, kära moderen min, 
Hvad råd månden I mig bete? 
Jag beder om skön Valborg fin, 
Hon bjuder mig spott och spe. 

47 Har hon sin tro bortlofvat försann, 
Så bör hon det hålla med ära; 
Här är väl flere af grefvestånd, 
Så mäktig som hon månde vara. 

48 Väl är här grefvedöttrana fler, 
Så sköna och så rika; 
Men ingen så skön som Wallborg är, 
Ej heller så dygderika. 

49 Med makt kan du icke henne få, 
Ty detta är stor skam att höra; 

Med vapen, om du henne vinna må, 
Kan du herr Axel ock röra. 

50 Fast vred blef Håkan, konungens son, 
Och vreder så gick han ut; 
Där mötte honom hans skriftefar from, 
Och han som kallades Svarte brå Knut. 

51 Hvi går den herren så sorgelig fram, 
Hvarthän står hans begäran, 
Är honom påkommen någon motslem, 
Så sägen I det min herre? 

52 Stor motgång är mig kommen uppå, 
Som tvingar mig aldra mest: 
Men skön Vallborg kan jag icke få, 
Herr Axel han hafver henne fäst. 

53 Har nu herr Axel skön Vallborg fäst, 
Han henne ej him skall föra, 
Deras himkomst ligger i klöstret härnäst, 
Som vi skola se och höra. 

54 Detta var Håkan konungens son, 
Han talte till tjenaren så: 
I bedjen jungfruns morbröder två, 
Inför mig i stugan ingå. 

55 De ädle herrar och grefvar försann, 
De ställt sig vid bredan bord: 
Vår nådige herre har sändt oss ord, 
Han säger oss sin begäran. 

56 Eder systerdotter skön, med henne lefva i ära, 
Eder jag beder: 
Med henne ej sön 
Det är min högsta begäran. 

57 Svarade hennes morbröder då, 
De blefvo så glada till mods: 
Väl är Wallborg född, ty sen: 
En konung som lofvar henne tro. 

58 De ädle herrar och grefvar försann, 
De kläda sig uti skinn; 
Så gå de uti salen skön 
För drottning Malfred in, 

59 Drottningen Malfred, den mäktiga frun, 
De helsa med takt och sinne, 
Dernäst skön Vallborg, den sköna frun, 
Den skönaste der var inne. 

60 »Väll dig du systerdotter skön! 
Väll dig den stund du må lefva! 
Om dig beder Håkan, konungens son, 
Ville vi dig gifva.» 

61 Har nu ni min tro bortlofvat försann, 
Så vill jag eder det säga, 
Herr Axel går alldrig utur mitt sinn. 
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62 Svarade hennes morbröder då, 
Som de bäst tyckte sig falla: 
Det skall i sanning alldrig ske, 
Att du ditt löfte skall hålla. 

63 Min herre skrifver af landet ut, 
Kapitlet skulle de lyda: 
Herr Axel får icke sin sköna brud, 
Det ville vi honom förbjuda. 

64 Af ädel höjd och förnämsta stam, 
Syskonebarn de voro: 
En fru dem båda till dopet bar fram, 
Der fingo de dopsens gåfva. 

65 En fru dem båda till dopet bar fram, 
Der fingo de dopsens gåfva: 
Herr Essa Björn begge deras guffar var, 
Hvar andra de ej måtte ega. 

66 Detta var mästar Erland, 
Han las det kungliga brefvet ut; 
Skam får du, som detta påfann, 
Först och sist svarte brå Knut. 

67 När handklädet sönderskuret är, 
Hvarmed vi oss åtskiljer, 
Så länge vi lefva, det aldrig sker: 
I bryter vår vänskap och vilja. 

68 Svarade Håkan, konungens son, 
Stod klädd i silke röd; 
Efter du ej glömma kan, 
Så är hon visst alldrig mö. 

69 Svärja skall du i morgon, 
För mig både Klerker och prest: 
Om skön Wallborg är mö för dig, 
Eller hafver du sofvit henne näst. 

70 Svarade Axel Toreson, 
Stod klädd i silke röd: 
Den sak vill jag mig reda ifrån, 
Skulle jag i morgon dö. 

71 Svåra rann tårar på jungfrunos kind, 
Som regn tjockast månd falla: 
Hvar skall jag finna vännen min'? 

72 Fru Julie hvilar under marmorsten, 
Ingerman i svartan mull, 
Men vore den i verlden till, 
Så vore mig mången huld, 

73 Fiender du väl många har, 
Men vänner så kan du ej finna, 
Men Gud hjelper dig af denna fara, 
Du matte din sorg öfvervinna. 

74 Detta var väl Håkan, konungens son, 
Sin nåd månde han så fälla: 

Ej må här någon riddare from 
Sin resa i natt anställa. 

75 Om morgonen ganska bittida tid, 
Då solen begynte sig te, 
På slottet så gångar herr Axel så from, 
Och ville der aflägga ed. 

76 Svärdet så höll han i sin hand 
Och udden mot en sten: 
Sin ed på stund så gjorde han, 
Och det förutan all men. 

77 Wäll har jag haft skön Wallborg kär, 
Hon har varit min högsta tröst; 
Men dock alldrig varit henne så när, 
Att jag henne engång har kysst 

78 På messebok lade skön Wallborg sin hand, 
Och så sin ed aflade: 
Min ögon var alldrig så dristig, 
Jag torde herr Axel åskåda. 

79 Så bars öfver henne en himmel skön 
Och sattes på hennes skrud; 
Så förde de henne i salen in 
Och kalla henne konungens brud. 

80 Der breddes duk, der satts till bords, 
Der skänktes både mjöd och vin; 
Herr Axel han satt med sorgefullt mod, 
Och talte till käristan sin. 

81 Hör du Wallborg, jungfru fin, 
Medan vi äre insamne inne: 
Hvad vi månde leta få, 
Att vår sorg måtte försvinna. 

82 Får jag konungen om det så går, 
Så sker det mot mitt minne; 
Om jag än lefver i tusende år, 
Går ni alldrig ur mitt sinne. 

83 Min faders gods jag säljer (örsann, 
För silfver och gull det röda; 
Sen vill jag dra uti främmande land, 
Och sörja mig sjelf till döda. 

84 Min herre, ni säljer ej gosset bort, 
Ty det är så svårt att mista; 
Men sänden båd till Essa Björn Fors, 
Hans dotter så skolen I fästa. 

85 Ingen skön jungfru vill jag ha 
Och ingen trolofvar jag mig; 
Huru kan jag kejsarens dotter få, 
När jag icke fick dig. 

86 Detta var mästar Erland, 
Han klappa' dem med tukt och ära: 
I beder i afton hvarandra god natt, 
Det kan ej annat vara. 
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87 Herr Axel han beder skön Wallborg god natt, 
Det gjorde han med stor ängslan; 
Hans hjerta det brinner af sorg och af men, 
Som fången i jern är fängslad. 

88 Skön Wallborg går i högan loft, 
Med jungfruna att sofva: 
Mitt hjerta det brinner af sorg och af men, 
Som eld och ljusan låga. 

89 Om morgonen ganska bittidalig, 
Då solen sken med allo, 
Begynte drottningen margelund, 
På jungfruna att kalla. 

90 Hon bad jungfruna i det sinn, 
Att virka gull i det röda. 
Still stod Wallborg, jungfrun fin, 
Af sorg henne hjertat månd blöda. 

91 Hör du Wallborg, jungfru god, 
Hvi är du sorgslig i håg? 
Ty dig sker ära och mycken mån: 
Att du blifver konungens brud. 

92 Så litet det nu gagnar mig, 
Att mina vänner sig gläda, 
När jag med tårar dagelig, 
Mina kinder skall städse väta. 

93 Det stodo nu en tid så rund, 
Ja väl i månader tre: 
Herr Axel och skön Wallborg god, 
Kunde hvarken leka eller le. 

94 Så kom då örlig uppå det land, 
En fiend så stark månde vara; 
Herr Axel, den höga, Edlinas vän, 
Han månde hans höfvitsman vara. 

95 Herr Håkan konungen var ej sen, 
I fält månde han utrida; 
Han bjuder i landet hvar och en, 
Som svärdet kunde bära vid sida. 

96 När de nu kommo på marken ut, 
Och såg sina fiender glänsa; 
Med hjeltemod och väldig hand, 
Och icke med jungfrur att dansa. 

97 Herr Axel slog de herrar af Upland, 
Som bönder, när de slå hö. 
När Håkan, konungens son det såg, 
Och snarlig, så månde han dö. 

98 Hör du Axel Toreson: 
Tillfyllest har du hämnat min död, 
Nu får du rike och landet här, 
Och begges vår fåstemö. 

99 Tillfyllest skall jag hämna din död, 
Att det skall spörjas till by; 
Jag skonar mig ej för stafver eller stöd, 
Och alldrig skall jag fly. 

100 När nu Håkan, konungens son, 
Månde från hästen nedfalla, 
Herr Axel den höga Edilas vän, 
Gaf sig dermed vid alla. 

101 Herr Axel han rider i hopen in, 
War så vreder till mod; 
Enhvar som honom mötte, 
I gesvingt slog han neder till fota. 

102 Herr Axel bedref så mannerligt verk, 
Och månde sig sjelfver trösta; 
Tills han sitt goda svärd, 
Det skull i fästet brista. 

103 Aderton voro de dödligas stig, 
Den herren hade i brystet, 
Så buro de honom i tältet in, 
Så nödigt de honom miste. 

104 Af honom så rann blodet så stridelig, 
För segern så måste han dö; 
Det sista ordet han talte för sig, 
War allt om hans fästemö. 

105 I beder skön Wallborg i afton god natt, 
Vår herre skall för henne råda; 
I himmelrik wi träffas snarlig, 
Och mötas skall gladelig båda. 

106 Det var konungens tjenare god, 
Han stäld sig vid bredan bord: 
I talet var han både snäll och klok; 
Wäll kunde han foga sig nog. 

107 I jungfrur afläggen silket röd, 
Och bären det hvita linn, 
Herr Håkan, konungens son är död, 
Och Axel kär herren min. 

108 Svåra gret drottning Malfred, 
Det kan väl hvar moder bedröfva; 
Skön Wallborg sörjer aldra käristan sin, 
Hon väter sina kinder sköna. 

109 Två gånger hafver jag varit fästmö, 
Men alldrig brud kunde blifva, 
Ren ville jag uti klöstret dö, 
Från verlden mig alldeles gifva. 

1 10 Det var så mången riddare båld, 
Som hade deruppå stor harm; 
Tills de kasta den svarta mull, 
Allt öfver skön Wallborgs arm. 
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2:2 
10:2 
14:3 
16:3 
20: I 
20:3 
26:1 
33:2 
59:3 
64:2 
72:3 

106:3 

109:1 

111 Men Gud förlåte dem som orsak var, 
Att de ej samman månd vara, 
Som hafva hvarandra af hjertat kär, 
Och älskande tukt och ära. 
— Men lyckan vänder sig ofta om. 

Titel: Axel och Walborg. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Wefvar har granskat utskriften; texten trycks här med 
hans ändringar, vilka redovisas nedan (ändringarna i in-
terpunktionen kommenteras dock ej). 
Omkvädet: lyckan i str. 89 dubbelskrivet 

SMB 85 

raden lämnad blank, därefter ifylld av Wefvar 
hörde sannolikt av annan hand ändrat till höjde 
Rom tillskrivet över raden av Wefvar 
mången av Wefvar ändrat från många 
herr tillskrivet över raden 
Men ms Men 
red tillskrivet över raden av Wefvar 
delad på två rader (Och inleder andra raden) 
Dernäst ms Dernast 
Syskonebarn ändrat från Syskönebarn 
verlden av Wefvar i efterhand skrivet över mor- 
gon som strukits 
klok av Wefvar i efterhand skrivet över god som 
strukits 
fästmö ms fastmo med blyerts ändrat till fästmö 

L 
IF 110, h. 6, s. 83. Nyland. Ur Aina Jääskeläinens vishäfte (där enligt uppgift avskrift ur ett annat häfte). Avskrift 
gjord av A. P. Svensson ca 1910. Tryckt som FSF V:1 nr 68 C. 

1 I sägen mig Walborg min ädla ros, 
medan vi äro ena härinne, 
hvad råd vi månde uppfinna för oss, 
att sorgen vår må försvinna, 
— men lyckan hon vänder sig ofta om. 

2 så talte herr axel nu ligger han kall, 
han föll uti striden med heder, 
skön Valborg hon sörjer sin kärastes fall 
i klostret hon gråter ock beder, 

3 Gud den förlåte som orsaken är, 
att de ej tillsammans få vara, 
som hafva hvarandra af hjertat så kär,  

ock älska med tukt och med ära, 
— men lyckan hon vänder sig ofta om. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet helt utskrivet i str. 1 och 3, i 
str. 2 något förkortat. 
Omkvädet: men str. 2 ty; hon i str. 2 tillskrivet över raden 

1:1 	ädla ms snarast älla efter ändring från äld 
1:2 	ena tillskrivet över raden 
3:1 den ändrat från dem 

M 
NM Folkminnessaml., Manuskript 3, s. 1363-1364. Runö, Estland. Efter bonden Johan Mass' diktamen upptecknad 
av pastor Ernst Gordon ca 1920. 

1 De lekte guldtärning vid bredan bord 
i lust och glädje med alla 
de herrar tvenne med ära stor, 
så underlig leken månd falla. 

2 Fru Juli och drottning Malmfre 
de lekte guldtärning med ära. 
På golvet gångar det barnet vit, 
hon lekte me äpplen och päron. 

3 Herr Axel drar en ring av sin hand 
bad barnet därmed att leka. 

Det horn uppväxte aldrig förr, 
det gjorde hennes kinder så bleka. 

4 I klostret var hon i elva år, 
tills Gud hennes moder månd kalla. 
Då tog henne drottningen i sin vård, 
bäst månde hon henne falla. 

5 »Från mig är fader och moder död, 
i fara står godset det bästa, 
mig tvingar det mest min fästemö skön, 
en annan vill henne fästa.» 
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6 Herr Axel Toresson den ädla man 
han kläder uti skinn. 
så går han uti salen fram 
med romerska kejsaren in. 

7 »Jag bjuder henne både heder och arv 
samt rike och land tillika.» 
Hon säger sig hava herr Axel kär, 
hon vill honom aldrig svika. 

Titel: Axel, Håkan och Valborg. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
3:3 	horn sic 
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86 

BRODER PRÖVAR SYSTER 
TSB D 90 

A 
KB Vs 22 (KB:s visbok i 16:o), s. [36]-39. Uppskrift från 1590-talet eller de första åren av 1600-talet, sannolikt från 

västra Uppland, östra Västmanland eller Gästrikland (jfr Jonsson I, s. 165-174). Tryckt som SF 126 och i 1500- och 

1600-talens visböcker II, s. 28-30. 

1 Iungfrun gånger I gröne lundh 
— Vpunder then gröne lindh — 
Tijtt kom riddaren rijdhandes 
— Men linden hoon groor så fagerligh. 

2 Tijtt kom riddaren rijdhandes 
Ther fan han Jungfrun huilandes 

3 0 sköne Jungfru trolåfue du migh 
Rödhe gulleth thå gifuer iagh tigh 

4 Hwadh skall iagh medh titt rödhe gull göre 
Jagh thår thet eij för mijn frw att bäre 

5 Tw sägh att tw stodh på grunneth 
Så fan tu thet gullet widh brunnet 

6 Wij sittioms här nidh wij taloms här widh 
Alle min sårgh bekenner iagh För tigh 

7 Huru schall iagh min frw att sware 
När hoon seer migh the bleke kin bäre 

8 Tu segh att tu sporde tijns modhers dödh 
Så blecknat the kinner såm förre war rödh 

9 Min modher blef dödh för hönsen gooll 
Min fadher bleff dödh för vpran sooll 

10 Nw äre the alle dödhe 
Som migh schall bådhe kläde och födhe 

11 För vthan mijn yngste brodher 
Han är migh för fadher och för modher 

12 Han satte migh till en foster modhers gård 
Hoon lärde migh bådhe skära och syy 

13 Hoon lärde migh bådhe skära och syy 
Hoon badh migh tuchteligh gå j by 

14 Hoon badh migh hålla ähran mijn 
— Vpunder then gröne lindh — 
Men tack haffue gudh iagh hafuer så giordt 
— Men linden hoon groor så fagerligh. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
6:2 	bekenner /11S be kenner 

B 
Möjligen efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, Östergötland (f. 1772 i Nykils sn, Östergötland, d. 1818 i 

Slaka; Jonsson I, s. 386-391). Ba: KB Vs 2:3, s. 48-49. Upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1810-1813. 
Renskrift gjord av J. H. Wallman. Bb: KB Vs 2:3, s. 143. Utskrift av Wallmans uppteckning gjord av L. F. Rääf. Bc: 
KB Vs 2:3, s. 145-146 (text), KB Vs 2:2, s. 224 (mel.). Upptecknad av L. F. Rääf (text) och C. P. Grevilli (mel.) hösten 

1813 eller 1814. 

Ba 
1 Å Jungfrun hon gångar sej åt sjögestrand 

— Glöm inte bort mej — 
Till henne kom seglandes en unger Man 
— När lindan gror ute på fager Ö.  

2 Skön Jungfru Skön Jungfru stig i båten till mej 
Mitt röda gullskrin det gifver jag dej 

3 Å hvad skulle jag min kära fru svara 
När hon finge si mej det gullskrinet hafva 

16-889100 SMB 3 
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4 Skön Jungfru skön Jungfru stig i båten till mej 

min röda gullring den gifver jag dej 

5 Å hvad skulle jag min kära fru svara 
När hon finge se mej den gullringen hafva 

6 Skön Jungfru Skön Jungfru stig i båten till mej 
halfva mitt hjerta det gifver jag dej 

7 Å hvad skulle jag min käre Fru svara 
När hon finge se mej hafvande vara 

8 Skön Jungfru Skön Jungfru stig i båten till mej 
Å hela mitt hjerta det gifver jag dej 

9 Å hvad skall jag min käre Fru svara 
När hon finge se mej det lille barn hafva 

10 Å tag det lilla barn uti er famn 
Och kasta det vid sjögestrand 

11 Å hvad skulle jag min Herre Gud svara 
När jag vore död och skulle till honom fara 

12 Nå efter du håller din ära så goder 
Så är jag ock din yngsta Broder 

13 Men hade du intet hållit din ära så goder 
— Glöm inte bort mej —
Så skulle jag sett din hjerteblod 
— När lindan gror ute på fager Ö. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, 2, 13 
(mellanomkvädet även i str. 9), markerade i övriga stro-
fer. 

8:1 	efter det första Skön står skön överstruket 

Bb 
Avvikelser från Ba i Bb 

Mellanomkvädet: inte: intet (str. 1) 
1:1 	gångar sej: går sig 
3:2 	si: se 
6:2 	halfva: å halfva 
7:1, 9:1 	käre: kära 
9:2 	lille: lilla 

10:2 	Och: å; vid: uti 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 13. 

	

4:1 	båten p.g.a. en bläckplump förtydligat över raden 

	

13:2 	sett tillskrivet över raden 

Någorlunda fort. 

---ttg, 	• 
Å 	Jungfrun hon går sig åt sjoge - strand, 

6 

  

   

  

a 

 

a 

     

- glöm 	inte 	bort mej,- 

	

_N__  12.  j 	 

•	 

 

 

 

till 
	

henne korn seglan's en 
	unger 	Man, 

14 

	

N 	 

- nor 	linden gror ute 	på 	fager 	ö. 

Anmärkning 

T. 2-3: Ändrade från 	 4 

gångar sig 	åt sjoge- 
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TEXT 

Avvikelser från Ba i Bc 

Str. 4-5 saknas. 
Genomgående: mej/dej: mig/dig 
Mellanomkvädet: Glöm inte bort mig! Glöm inte bort 

mig! 
1:1 
	

åt: till 
3:1 
	skulle: skall; kära: käre 

3: 2 När han finge se mitt röda GullSkrin 
7:1, 8:2 	Å saknas  

	

9:1 	skall: skulle 

	

9:2 	När hon finge det lilla Barnet taga 

	

10:1 	uti er: i Eder 

	

10:2 	Och: Å; vid: på 

	

11:2 	död: döder 

	

12:2 	jag ock: välle jag 

	

13:2 	din hjerteblod: ditt hjerte blode 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

c 
KB Vs 2:3, s. 254-257 (text), Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 24 (mel.). Värmland. Upptecknad på 
Ransäter efter »en nära 80 årig Mamsells sång, som hitkommit på besök» av E. G. Geijer 1814 (Jonsson I, s. 418-420). 
Texten tryckt som GA 8 [MIL 

Andantino. 
• 	 

Jungfrun hon gångar 	sig 	till sjö — a — strand, 

•  

 

   

   

     

tutti. 

( 
- Fagert 
	

är dr — igen 
	

lefva 

— Fagert 	dr ör — ligen lefva — 

Hon tvättar der linne 	båd hvitt och 	grannt. 

  

— Mein linden gror u — te på fager 

solo. 

N 	 
6 

    

2 3 7 
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1 Jungfrun hon gångar sig till sjöa-strand 
— Fagert är ärligen lefva. — 
Hon tvättar der linne båd' hvitt och grannt 
— Me'n linden gror ute på fager ö. 

2 Rätt som hon tvättar som allramäst 
Så kom der en Riddare ridandes 

3 Skönaste jungfru trolofvar hon mig 
Det rödaste gullet det vill jag gifva dig 

4 Hvad skall jag min Fru då svara 
När hon får se mig det röda gull hafva 

5 Säg att ni stod vid brunden 
Ni hittade det på grunden 

6 Säg att ni hafver en broder så rik 
Från främmande land han har skickat det hit 

7 Skön ungersven, skön ungersven I sätten er ner 
Och alla mina sorger dem klagar jag för er. 

8 När som jag var i mitt bästa flor 
Så dödde från mig både fader och mor 

9 Och alla så önska de det jag vore död 
Men ingen var det som mig trösta i min död 

10 Men bara min yngsta broder 
Han var mig i ställe för fader och moder 

11 Han satte mig till en Fru så rik 
Alla vackra dygder dem lärde hon mig 

12 Hon lärde mig brygga och baka 
Hon bad mig jag aldrig skulle gå i vaka  

13 Hon lärde mig både sömma och sy 
Hon bad jag aldrig skulle gå i by 

14 Hon lärde mig klippa och skära 
Hon bad mig aldrig lönlig älskog bära 

15 Ni lyden då Fruens goda ord! 
Du är min syster och jag är din bror 

16 När andra jungfrur gå i vaka 
Så blif du hemma och brygga och baka 

17 När andra jungfrur gå i by 
Så blif du hemma och sömma och sv 

18 När andra jungfrur går med blygd och med skam 
— Fagert är ärligen lefva. —
Då bär du ditt jungfru namn 
— Me'n linden gror ute på fager Ö. 

Titel: Pröfningen. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1 och 
2, slutomkvädet i str. 1; båda omkvädena markerade i 
övriga strofer. 

5:1 brunden ändrat från brunnen 

	

9:1 	önska de ms ev. önskade 

	

12:2 	mig jag aldrig skulle ändrat, dock sannolikt av A. 
A. Afzelius, till mig aldrig nånsin 

	

14:2 	mig aldrig ändrat, dock sannolikt av Afzelius, till 
jag skull aldrig någon 

	

17:2 	och sy förtydligat över raden 

D 
GA 8 [:I]. »Efter traditioner, upptecknade i Vestergötland.» Mel. möjligen upptecknad av Johannes Dillner efter A. A. 
Afzelius' sång; texten i så fall upptecknad av Afzelius på 1810-talet (senast 1814; Jonsson I, s. 803). 

Något Långsamt 

  

J 	 4 

  

Och Jungfrun hon gick till sjö — a — strand, 
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15 

    

    

    

— Medan änden gror u 	te på 	fa - ger 	ö. 

 

1 Jungfrun hon gick till sjöastrand, 
— Glöm aldrig bort mej! — 
Der mötte henne en ung Adelsman. 
— Medan Linden gror ute på fager Ö. 

2 Han kasta de Gullbanden i hennes knä: 
»Och mig, sköna Jungfru! trolofven härmed. 

3 »Och hvad skall min Fostermor säga? 
»När hon ser mig de Gullbanden bära. 

4 Säg, att du var vid sjöastrand, 
Och hittat de Gullband i hvitan sand. 

5 »Och hvad skall jag min Fostermor säga? 
»När hon ser mig bleka kinderna bära. 

6 Säg, att du varit vid Östansjö, 
Der fick du spörja båd' Far och Mor död. 

7 Och vill du då ej trolofva mig; 
Kom sätt dig ned och tala med mig! 

8 »Och jag blef född innan Hanen gol: 
»Min moder vardt död innan upprunnen sol. 

9 »De satte min Moder i svartan mull; 
»Då ringde de för min fader huld. 

10 »De satte min Fader i svartan jord; 
»Då ringde de för min broder så god. 

1 I »De satte min Broder i svartan mull, 
»Då ringde de för min syster huld. 

12 »Nu voro de alla döde, 
»Som mig skulle kläda och föda.  

13 »Så när som min yngsta Broder; 
»Han var mig för Fader och Moder. 

14 »Han satte mig till en Fostermor huld, 
»Hon lärde mig sy och sämka med guld. 

15 »Hon lärde mig sticka, hon lärde mig sy; 
»Men aldrig att föra sqvaller i by. 

16 »Hon lärde mig duka de högas bord: 
»Men aldrig att tro hvart fagert ord. 

17 Haf tack min syster för sådana ord; 
Du är min syster och jag är din bror. 

18 Och hade du trott på mina ord, 
Mitt svärd hade slagit dig neder till jord. 

19 Jag tjenar uti Konungens gård; 
— Glöm aldrig bort mej! — 
Den yppersta Riddaren skall du få. 
— Medan Linden gror ute på fager Ö. 

Titel: Pröfningen. 

Melodianmärkning 

Tr. saknar taktstreck efter t. 10. 
T. 10 undre systemet: Återställningstecken utsatt före no-

ten. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer. 
Str. 7 (utom omkvädena) kursiverad. 

E 
Troligen från Västergötland. Upptecknad på 1810-talet (senast 1814). Ea: KB Vs 2:3, s. 151. Ofullständig text. 
möjligen i den okände upptecknarens piktur. Eb: GA 8 [:II]. 
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Ea 
1 Jungfrun gick sig åt Lunde 

— i Rosenskog — 
Hon skulle tvätta tvinne 
— Här sjunger en Näcktergal för vår Jungfru. 

2 Hon såg den sol uprinna 
Hon såg de Riddare glimma 

3 Och Jungfru Jungfru låfven i mig 
Rödt Guld gifver jag er 

4 Hvad skall jag min Fru svara 
Hon ser mig rödt Guld hafva 

5 Och säg ni var på Sjöare Strand 
Der fann i Guld på hvitan Sand 

6 Jungfru Jungfru låfven i mig 
— i Rosenskog —
Grått skinn gifver jag er 
— Här sjunger en Näcktergal för vår Jungfru. 

Titel: Pröfningen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i alla stro-
fer; slutomkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga 
strofer. Ms är ett fragment, sidan avslutas med kustod: 
Hvad 

2:2 Riddare skrivet på några nu oläsliga bokstäver 

Eb 
1 Jungfrun gick sig åt lunden, 

— I rosenskog — 
Hon skulle tvätta tvinne. 
— Här sjunger en Näktergal för vår Jungfru. 

2 Hon såg den sol upprinna, 
Hon såg de riddare glimma. 

3 »Och jungfru skön, trolofva nu mig! 
»Rödaste guld det gifver jag Dig. 

4 Hvad skall jag min Fostermor svara? 
När hon ser mig det röda guld hafva. 

5 »Säg, att Du var vid sjöastrand 
»Och guldet såg på hvitan sand. 

6 »Och Jungfru skön trolofva nu mig! 
Sabel och Mård det gifver jag dig. 

7 Hvad skall jag min Fostermor svara? 
När hon ser mig de gråskinn bära. 

8 »Och säg, du hade en Frände, 
»Som dig de gråskinnen sände. 

9 »Och Jungfru skön, trolofva nu mig! 
»Bleka kinder gifver jag dig. 

10 Hvad skall jag min Fostermor svara? 
När hon ser mig blek kind vara. 

11 »Och säg, att du var söder under ö 
Och sporde fader och moder död. 

12 »Och jag blef född när Hanen gol, 
Min Moder dog innan upprunnen sol. 

13 Vi voro inte mer än syskon tu; 
Så förde de oss af landet ut. 

14 Så förde de mig till en Fostermor huld; 
Hon lärde mig sy och virka guld. 

15 Hon lärde mig brygga och baka: 
Det röda guldet att maka. 

16 »Så aldrig det jag trodde: 
Och jag är nu din Broder. 

17 »Jag tjenar uti Konungens gård: 
— I rosenskog — 
»Den yppersta riddaren skall du få. 
— Här sjunger en Näktergal för vår Jungfru. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer. 

F 
KB Vs 2:2, s. 497-498. Upptecknad på 1810-talet. Närmare uppgifter saknas. 

1 Jungfrun hon går sig neder åt strand, 
— Wiljen I min wän mig trolofva — 
Der alla små skepp de ligga i land; 
— Men de andre de sofva. Än gror linden uti fägring.  

2 Ungersven går Jungfrun alt för när, 
Han kastar ett äpple i Jungfruns knä 

3 Hvad skall jag min fostermoder svara, 
När hon får se mig det röda guld hafva. 
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4 Säg att du gick dig neder åt strand 
Der fann du det röda guld på hvitan sand. 

5 Hvad skall jag min fostermoder svara, 
När hon får se mig de röda kinder hafva 

6 Säg att du gick dig neder om en Ö, 
Der fick du spörja att din Far och mor wa' dö'. 

7 Jag hafver hvarken Fader eller moder 
Jag hafver ej mer än en enda broder 

8 Min broder han heter Vågeman 
Han tjenar hos Kungen i Engeland. 

9 Heter din broder Vågeman, 
Så är du visst mitt Syskonebarn. 

10 Och födder var jag innan tuppen han gol 
Min Moder var död innan uprann sol. 

11 Och när som de buro min Moder till graf 
Så ringde de själringning för min Far. 
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12 Och när som de kommo i kyrkan in 
Så många mig såg fällde tårar på kind. 

13 Och när som de kommo i kyrkan fram 
Så döpte de mig i min Moders namn. 

14 Min fostermoder har lärt mig att knippla och sy. 
Hon hafver ej lärt mig föra sqvaller i by. 

15 Min Fostermor har lärt mig att brygga och baka, 
— Wiljen I min wän mig trolofva —
Hon hafver ej lärt mig med Manfolk att tala 
— Men de andre de sofva. Än gror linden uti fägring. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, markerade i str. 2. Slut-
omkvädet skrivet tvåradigt. 

G 
Efter kaptenskan Anna Ehrenström f. Gråberg (f. 1786 i Hemse sn, Gotland, d. 1857 i Stockholm; Jonsson I, s. 
550-552). Ga: KB Vs 2:1, s. 74-75. Text upptecknad under tiden 1820-1837. Utskrift av okänd hand. Gb: KB Vs 4, s. 
331 (text), KB Vs 3:4 nr 212 D (mel.). Upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius i Stockholm 1842. En del av texten 
renskriven av George Stephens i KB Vs 3:4 nr 212 D. 

Ga 
1 Och Jungfrun hon gångar sig neder till strand 

— Velen I min vän mig trolofva, — 
der fick hon se ett skepp som var vändadt åt land. 
— mens de andra de sofvo. Än gror linden i fägring. 

2 Det skeppet var en ungkarl på med 
han kastar röda gullet i jungfruns knä. 

3 Hvad skall jag min fostermoder svara 
när hon får se mig det röda guldet hafva. 

4 Du kan säga du var neder vid strand 
der hitta du röda gullet på snöhvitan sand. 

5 Min fostermor har lärt mig både knippla och sy 
men inte har hon lärt mig föra sqvaller i by. 

6 Min fostermor har lärt mig både brygga och baka 
men inte har hon lärt mig med unga karlar att snacka 

7 Hvad skall jag min fostermoder svara 
när hon ser mig de bleka kinder hafva. 

8 Du kan säga: du var söder under ö 
der fick du spörja din fader vara död. 

9 Och jag war född förr än hanen han gol 
min moder var död förr än upprunnen sol. 

10 Och när som de boro mig i kyrkan in 
alla de mig följde fälde tårar på kind. 

11 Och När som de boro mig kyrkan fram 
så gaf min fader opp sin and. 

12 Och när som de boro min moder till grafva 
då ringdes det själaringning för min fader. 

13 Och nu har jag hvarken fader eller moder, 
bara allenst en endaste broder. 

14 Min broder han heter Carl Wågerman 
han tjenar konungssonen af Engeland. 

15 Och tack skall du ha kära systeren min, 
att du har behållit äran din. 

16 Och brodern satte systeren på rödan guldstol 
och sjelf drog han på henne silkestrumpor och guld- 

skor. 

17 Och han tog systeren i sin hand 
— Velen I min vän mig trolofva, — 
och förde henne med sig till Engeland. 
— mens de andra de sofvo. Än gror linden i fägring. 
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Jungfrun hon gångar sej neder till strand 

L 	 

willen 	I min van mej trolofva 

S1113 (‘))6 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1; mellanomkvädet markerat 
i str. 2 och 3, slutomkvädet i str. 2. Slutomkvädet skrivet 
tvåradigt. Str. 12 har först skrivits före str. 10 överst på ny 
sida men där strukits. 

	

2:1 	efter med står snarast (mä) 
8:2 fick ändrat från kan 

	

7 1:1 	Och tillskrivet i efterhand 

Der fick hon se ett 	skepp som var vändadt mot land, 

Meins de andra 
	

de 	sofvo. 	An gror linden 
	

fägring. 

Anmärkning 

Ms saknar klav, taktartsbeteckning och taktindelning. 
Mel. utskriven med tillfälliga förtecken (genomgående 
kors för f och c); här återgiven med två fasta korstecken. 
System 1: Texten utskriven utan anpassning till mel.; här 

underlagd mel. enligt det mest sannolika utförandet. 
System 3: Texten delvis utskriven utan anpassning till 

mel. 
System 3, n. 5 (e2): Otydlig, möjligen d2. 
System 4: Texten utskriven utan anpassning till mel. 

TEXT 

Avvikelser från Ga i Gb 

Str. 10 saknas. 
1:2 	åt: mot 
2:2 	gullet: guldet 
4:1 Du: Och du 
4:2 	röda gullet: guldet 
5:/ 	knippla: knyppla 
6:2 att saknas 
7:1 Hvad: Och hvad 
7:2 	ser: får se  

8:1 Du: Och du 

	

8:2 	der: Så; vara: var 
9:1 Och saknas 

	

9:2 	förr än: innan 

	

I 1:7 	boro: båro; kyrkan: i kyrkan 

	

12:1 	boro: buro 

	

12:2 	då: Så; det saknas 

	

13:2 	allenst: allenast 
14:2 han: Och; konungssonen: konungsonen 
15:1 Och saknas 

	

16:1 	Karl Vågerman satt syster på rödan gull-stol 

	

16:2 	guldskor: gull-skor 

	

17:1 	systeren: systren 

Anmärkning 

Titel: Karl Vågerman och hans syster. — Omkvädena ut-
skrivna i str. 1 och 17. Slutomkvädet skrivet tvåradigt. 
Slutomkvädet: andra raden Än gror linden i fägring har i 

str. 1 först utelämnats men förts in i efterhand, 
dock innan str. 2 påbörjats 

	

15:1 	före systeren står k överstruket; min står över 
påbörjat din som strukits 
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H 
KVHAA Wiede ks 6. Efter »Stina i Stensö», Ö. Husby sn, Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. 
Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 6 och KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. 

Och 	jungfrun hon gångar på sjö - a — strand: 

3 

    

     

     

     

— Glöm aldrig bort mej; 

 

• 1
5 

skepp de 	gingo 
	

land, 

— Men 
	

ute gror linden 
	

På 
	

fa - ger 

1 Och jungfrun hon gångar på sjöastrand 
— Glöm aldrig bort mej —
Der många skepp de gingo i land. 
— Men ute gror linden på fager ö. 

2 Söta jungfru, Söta jungfru, kom i båten till mig! 
Ett rödt gullskrin vill jag gifva dig 

3 Och hvad skall jag då min fru svara, 
När hon ser mig det röda skrinet hafva? 

4 Säg, du har varit åt sjöastrand 
Och hittat gullskrinet på hvitan sand 

5 Väl vet min fru att jag ej säger sannt. 
Ej hittat gullskrin på hvitan sand 

6 Söta jungfru, söta jungfru, kom i båten till mig! 
En röd gullkrona vill jag gifva dig 

7 Och hvad skall jag då min fru svara 
När hon ser mig blek om kinderna vara? 

8 Säg, du har varit ute på en ö 
Och sport din Far och mor vara dö. 

9 Väl vet min fru att jag ej säger sannt 
Min Far och min Mor är' läng'sen i graf 

10 Och efter du har din ära så kär 
Så säg hvad folk du afkommen är 

11 Konung Fredrik i Danmark var min kära far, 
Och hans kära drottning var min kära mor 

12 Och när som min moder hon sattes i graf 
Då ringde de för min kära far 

13 Och när som min Fader han sattes i jord, 
Då ringde de för min älsta bror, 

14 Då hade jag inte mer igen än min yngsta bror, 
Och han var mig hulld för fader och mor 

15 Han satte mig till en fru så hulld 
Som lärde mig sy och sämka med gulld 

16 Hon lärde mig brygga, hon lärde mig baka 
Hon lärde mig höga sängar upmaka 

17 Hon lärde mig duka de höga bord 
Men bad jag aldrig skulle tro förförarens ord 

18 Och had' du ej varit min syster så kär 
— Glöm aldrig bort mej — 
Så skulle mitt svärd hafva kommit dig när 
— Men ute gror linden på fager ö. 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

Upptakten: g' (ändrad från a') hs 
T. 1, textunderlägget: Efter gångar står i hs (sig), parente-

sen tillagd i efterhand. 
T. 2, n. 3: Ändrad från åttondelsnot i Div.-saml. 
T. 5, n. 2: Utan det alternativa g'. 
T. 5, IL 4: Ändrad från åttondelsnot i Div.-saml. 
T. 7: Utan repristecken (i hs har stått repristecken, som 

ändrats till dubbelstreck). 
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Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
12:2 ringde ms rinde 

Övriga utskrifter: 

Texten omfattar i hs 20 strofer, i Div.-saml. endast str. 1. 
1:1 	gångar: gångar sig hs; sjöastrand: sjögestrand 
4:1 	sjöastrand: sjögestrand hs 
5:2 	gullskrin: gullskrinet hs  

15:2 med står i hs inom parentes 
17:1 	höga: höga(s) hs 
Efter str. 17 står i hs följande strof inom parentes: 

Haf tack min syster för sådana ord 
För du är min syster, och jag är din bror. 

18:1 	had': hade hs 
Efter str. 18 står i hs följande strof med parentestecken vid 
strofens början: 

Jag tjenar uti Konungens gård 
Den yppersta riddaren skall du få, 

KVHAA Wiede ks 164. 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. Primäruppteckningen av texten är till större 
delen bevarad, delvis under den här återgivna texten, delvis efter den. Ytterligare tre utskrifter finns: KVHAA Wiede 
hs 152, Div.-saml. II, opag. [A] och [13]. 

	 JW) 	
2  

Och 
	

jungfrun hon går 
	

till 	sjö — ge —strand 

3 

— Glöm inte 	bort mej — 

g 

     

~NI 

    

     

Der 	Klappar hon klader båd 
	

hvita 
	

och grann 

— Har 	dansar en jungfru på 
	

fager 
	

ö. 

1 Och jungfrun hon går till sjögestrand 
— Glöm inte bort mej — 
Der klappar hon kläder båd hvita och grann 
— Här dansar en jungfru på fager ö. 

2 Der klappar hon kläder båd' hvita och grann 
Så kom der en Riddare ridandes i land 

3 Så kom der en riddare ridandes 
Så kom der ett skepp framflytandes 

4 Och hör Du, min jungfru, kom till mig i land 
För dig vill jag gifva det röda gulldband 

5 Och hvad skall jag min fostermor svara 
När hon ser mig det röda gullband hafva 

6 Och säj att du var vid sjögestrand 
Der kom det till dig flytandes i land 

7 Och hör du min jungfru kom till mig om bord 
Och dig vill jag gifva det röda gullskrin 

8 Och hvad skall jag min fostermor svara 
När hon ser mig det röda guldskrinet hafva 

9 Och säg, att Du var vid sjögestrand 
Der kom det till Dig flytandes i land 

10 Och kom du min jungfru åt liten grön äng 
Der lyster oss bädda en liten säng 

1 1 Och hvad skall jag min fostermor svara 
När hon ser mig bleker på kinderna vara 

12 Och säg, att du var i liten grön äng, 
Der sporde de min moder och fader vara död. 

13 Och födder var jag innan hanan gol 
Och döder var min moder innan upprann sol. 
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14 Och när som de lade min moder i mull 
Då öste de vatten uppå min kull. 

15 Och när som de lade min moder i graf 
Då ringde de för min fader i slag. 

16 Och inte har jag mer än en endaste bror 
För mig skull' han vara en fader och mor. 

17 Han satte mig till en fru så rik 
Och alla de seder dem lärde hon mig. 

18 Hon lärde mig väfva, hon lärde mig sy 
Hon bad mig inte bära tidningar i by 

19 Hon lärde mig väfva och sy med nål 
Hon bad mig inte följa skalkarnas råd. 

20 Haf tack, haf tack, kära systren min 
För du har bevarat äran din. 

21 Och hade du ej hullit din ära så god, 
Så ha vi fått sitt wårt hjerteblod. 

Och nu är den visan sjungen till slut, 
— Glöm inte bort mej — 
Gud gifve alla flickor blefve dygdenes Gud! 
— Här dansar en jungfru på fager ö. 

Melodianmärkning 

Över mel. i ms står rätt. 

Övriga utskrifter: 

T. 1, n. 3: Korstecken utsatt före noten i Div.-saml. [AJ och 

T. 2, n. 2: d2  Div.-saml. [AJ 
T. 3, n. 1: Ändrad från h' i Div.-saml. [B]. 
T. 5, n. 4: Ändrad från åttondelsnot i Div.-saml. [AJ. 

SMB 86 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

	

8:1 	jag tillskrivet över raden 
8:2 p.g.a. att denna strof har skrivits på primärupp-

teckningens str. 22, har av misstag först 22:2 åter 
skrivits här men sedan strukits; guldskrinet ms 
guldskrint 

	

10:1 	av misstag har 7:1 skrivits; raden har därefter 
rättats så att åt liten grön äng står över struket 
kom till mig ombord; för kom kvarstår dock hör 

Primäruppteckningen: 

Str. 1-12, 22 endast delvis läsbara. 

	

10:2 	oss: vi 

	

17: / 	fru: frua 

	

18:2 	mig inte: att jag inte skulle 
19:2 avvikelse som i 18:2 markerad 

Övriga utskrifter: 

Texterna i Div.-saml. omfattar endast str. 1. 

	

4:2 	gulldband: gullband hs 

	

5:2 	gullband: gulldband hs 

	

9:1 	säg: säj hs 

	

10:2 	oss: vi hs 

	

12:1 	säg: säj hs 

	

12:2 	de min: du hs 
13:1 Imam hanen hs 

	

17.• I 	fru: frua hs 

	

18:2 	inte: att jag inte skulle hs 

	

19:1 	väfva: sticka hs 

	

19.•2 	se 18:2 

	

20:1 	systren: Systeren hs 

T. 7, n. 1: 

J 
UUB R 623:2, s. 222-223. Efter Kajsa Stina Stenbom, Autsarve, Fole sn, Gotland (f. 1812 i Lokrume sn, Gotland: 
Bjersby, s. 236-237). Upptecknad av P. A. Säve vid 1800-talets mitt. Tryckt som Säve nr 181 A. 

1 Jungfrun hon gick sig söder uppå strand: 
— Wiljen I, min Vän! mig trolofva? — 
Der mötte hon en Herre, som var lagder uppå land. 
— Men de andra de sofva — Än gror linden i fägring. 

2 Den Herren han satte sig Jungfrun så när, 
Och kastade guldäplen i j ungfruens knä. 

3 Hvad skall jag min fostermoder svara, 
När hon får se mig det röda guldet hafva? 

4 Säg att du gick dig söder under land, 
Och hitta' röda guldet på snöhvitan sand.  

5 Min fostermor har lärt mig knippla och sy: 
Men inte har hon lärt att föra sqvaller i by. 

6 Hvad skall jag min fostermoder svara, 
När hon får se mig de bleka kinder hafva? 

7 Du kan säga, du var söder under ö, 
Der fick du spörja att din Fader var död. 

8 Min fostermor har lärt mig båd' brygga och baka; 
Men inte har hon lärt mig med unga karlar prata. 

9 Min fader var död förr än upprunnen sol; 
Min moder var död innan hanen han gol. 
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10 Och när som de buro min moder till graf, 
Så ringde de själringning före min far. 

11 Nu hafver jag hvarken far eller mor; 
Nu har jag bara en endaste bror. 

12 Min broder han heter Karl Wågareman: 
Han tjenar Konungs-sonen af Engeland. 

13 Och tack skall du ha', kära Systeren min! 
För det du behållit äran din. 

14 Och Brod ren tog Systeren och satte på förgyllande 
stol, 

Och drog på henne silkesstrumpor och guldskor.  

15 Och Brodren tog Systeren uti sin hand 
— Wiljen I, min Vän! mig trolofva? —
Och förde henne med sig till Engeland. 
— Men de andra de sofva — Än gror linden i fägring. 

Titel: Pröfningen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna — tvåradiga — i 
str. 1 och 15, markerade i str. 2. 

K 
UUB R 623:2, s. 244-245. Efter prästsonen Adolf Hägg, Östergarns sn, Gotland (1831-1858; Bjersby, s. 338). 
Upptecknad av P. A. Säve vid 1800-talets mitt. Tryckt som Säve nr 181 B. 

1 Jungfrun gick sig neder till strand 
— Viljen I, min Vän, mig trolofva —
Då fick hon se Skepparn roende i land 
— Men de andra de sofva, Än gror linden i fägring. 

2 Jungfrun satte sig neder på en sten 
Unger Sven kasta' rödan gull i jungfruns knä 

3 Hvad skall jag min fostermoder svara, 
När hon får se mig röda guldet hafva? 

4 Säg att du rest dig neder till strand; 
Der hitta' du på snöhvitan sand. 

5 Hvad skall jag min fostermoder svara, 
När hon får se mig bleka kinder hafva? 

6 Säg att du rest dig Söder under ö: 
Der fick du spörja fader och moder din var död. 

7 Jag har hvarken fader eller Moder, 
Bara allena min endaste Broder. 

8 Min Broder heter Illebrand, 
Han tjenar hos Konungen i Engeland.  

9 Men jag blef född förr än toppen han gol; 
Min moder hon dödde förr än upp rann sol. 

10 När som de buro min fader till jorda, 
Så ringde de själa-ringning för min moder. 

11 När som de buro min Moder till jorda, 
Så buro de mig till christendom. 

12 När som de kommo till funten fram, 
Så christnade mig i min Moders namn. 

13 Hör du, Philemutter! kär' syster min, 
— Viljen I, min Vän, mig trolofva —
Tack skall du ha' för det du höll äran din! 
— Men de andre de sofva, Än gror linden i fägring. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna — tvåradiga — i 
str. 1 och 13, markerade i str. 2 (slutomkvädet även i str. 
3). 

L 
KVHAA Dybeck Folk-lore V, s. 106. Åkers hd, Södermanland. Sannolikt efter tradition inom Emil Öbergs släkt. 
Upptecknad av Öberg, troligen på 1850-talet (Jonsson I, s. 586). 

d 

Och 	Jungfrun hon gör sig åt sjö — 	a - strand ; 

 

— Glöm aldrig bort mig.— 
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går sej åt 	sjö - de — strand.  
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Der fartyg och snäckor ae 
	

la - de 
	

land; 

-- Medan linden gror ute på fager grön ö. 

1 Och Jungfrun hon går sig åt sjöastrand; 
— Glöm aldrig bort mig. — 
Der fartyg och snäckor de lade i land: 
— Medan linden gror ute på fager grön ö. 

M 
August Bondesons Visbok, 1903, nr 7. Efter torparen Johannes Andersson, Backamyren, Holms sn, Dalsland. 
Upptecknad av August Bondeson 1885. 

Mår tli g t. 4 

6 

15,  

Glöm 	in - te 	bort mej' — 

•   
' 

 

Så 	fick hon 	se, 	ett skepp kom i 	land 

d d 

14 

_1_4p 	 

Den 	lin -den 	gror upp ut - 	fa - ger 
	

ön 

1 Jumfrun, hon går sej åt sjödestrand. 
— Glöm inte bort mej! — 
Så fick hon se, ett skepp kom i land. 
— Den linden gror upp uti fager ön. 

2 Det första skeppet kom jumfrun så när, 
Han kasta' en gullsaks på jumfrunes knä. 

3 Det andra skeppet kom jumfrun så när, 
Han kasta' en bok uppå jumfrunes knä. 

4 Det tredje skeppet kom jumfrun så när, 
Han kasta' en gullring på jumfrunes knä. 

5 »Å jumfru, å dumfru, trolofva nu mig! 
Det rödaste gullband jag gifva vill dig.» 

6 »Hur skulle jag min fruge väl svara, 
När hon såge mig det röda gullband hafva?» 

7 »Säg, att du gick på vägen i går, 
Det rödaste ?ullband på vägen låg!» 

8 »Min fruge, hon kunde väl bättre förstå, 
Hon visste väl, det var osanning ändå.» 

9 »Jumfru, å jumfru, trolofva med mig! 
Det rödaste gullet jag gifva vill dig.» 

10 »Hur skulle jag min fruge väl svara, 
När hon såge mig det röda gull hafva?» 

11 »Säg, att du hafver det funnit, 
Där rosor och liljor upprunnit!» 
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12 »Min fruge, hon kunde väl bättre förstå, 
Hon visste väl, det var osanning ändå.» 

13 »Jumfru, å jumfru, trolofva med mig! 
De blekaste kinder jag gifva vill dig.» 

14 »Hur skulle jag min fruge väl svara, 
När hon såge mig de bleka kinder hafva?» 

15 »Säj, att du gick här söder med ö, 
Du hörde, du spörde, din moder var död!» 

16 »Födder var jag, inna hanen han gol, 
Min moder var död inna upprunnen sol. 

17 När de min moder till kyrkan buro, 
För min fader de både ringde och grofvo. 

18 När de min fader till kyrkan buro, 
För mina sju syskon de ringde och grofvo. 

19 Jag hade väl inte mer än en endaste bror, 
Han var för mig både fader och mor. 

20 Han var för mig både fader och mor, 
Så hade han mig till en fruge så god. 

21 Hon lärde mig att stryka, hon lärde mig att stärka, 
Det rödaste gullet både sömma och verka. 

22 Sen reste han bort i främmande land, 
Och det står till gud, om han nånstin kommer igen.» 

23 »Haf tack, haf tack, kär systeren min, 
Ty du har varit trogen mot fostermor din! 

24 Haf tack, haf tack, kär systeren min, 
— Glöm inte bort mej! — 
Ty du har bevarat äran din!» 
— Den linden gror upp uti fager ön. 

Textanmärkning 

Omkvädena återgivna i str. 1 och 24. 
23:2 	fostermor tr. folstermor 
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87 

SYSTER FRIAR TILL BRODER 
TSB D 9i 

A 
KB Vs 2:1, s. 585-587. Värmland eller Dalsland. Upptecknad av E. G. Geijer 1814-1817 (Jonsson I, s. 421-423). 
Tryckt som SF 1 1 7 . 

9 Det vore ej så godt vara ett mellekorn af guld 
Och ligga under gångarens tunga 
När stallpilten komme med betselet 
Han skjöfve dig fram utpå gålfvet 

10 Jag önskar du vore en apel så skön 
Den skönaste i verlden månde vara 
Och jag vore mig ett äple utaf guld 
Och hängde uppå apelens grene 

11 Det är ej så godt vara ett äple af guld 
Och hänga uppå apele grene 
När trägårds mästarn komme med sin långa stång 
Han sloge dig neder utaf qvisten 

12 Jag önskar du vore en fogel så skön 
Den skönaste i verlden månde vara 
Och jag vore mig en fjäder utaf guld 
Och sutte i fogelens bröste 

13 Det vore ej så godt vara en fjäder af guld 
Och sitta uti fogelens bröste 
Det komme den kalla vinterens köld 
Och körde dig neder af qviste 

14 Och ville du nu hafva mig 
Som är nu din broder så käre 

15 Och är nu du käre brodern min 
Så Herre Gud vänd min hog derifrå 
Att jag aldrig dig må begära 
[---1 

16 Gud låte ingen spörja, at vi varit hop 
Och hållit vårt tal här så länge 
Den ene flög i norr och den andre i sör 
Den tredje flög öster ifrå väster 
— Det är stor lust och gamman 

När två kom där tillsamman 
Som gärna tillsamman månde vara 

1 Och jag gick mig ut om en morgonstund 
Och hörde en näktergal sjunga 
Det stod en skön jungfru och lydde deruppa 
Hon hade en så fager en tunga 
— Det är stor lust och gamman 

När två kom där tillsamman 
Som gärna tillsamman månde vara 

2 Och jag skall gifva dig en skjorta så fin 
Den finaste en riddare vill slita 
Och hvar och en söm, som på henne är 
Är stickad med silke det hvita 

3 Och jag skall gifva dig en ström så skön 
Deruti gå femton par qvarnar 
Och stenarne äro af marmorsten 
Och bjelkarne af elfenben fina 

4 Jag önskar du vore ett vatten så skönt 
Det skönaste i verlden månde vara 
Och jag vore mig en docka utaf guld 
Och låge utpå vattnet det blanka 

5 Det vore ej så godt at vara en docka af guld 
Och ligga på vattnet det blanka 
När riddaren komme med sitt stora spjut 
Han skjöfve dig ut ifrån landet 

6 Jag önskar du vore ett altare så skönt 
Det skönaste, som ståndar uppå bålde 
Och jag vore mig ett mellekorn af guld 
Och låge uppå altaret det sköna 

7 Det vore ej godt at vara ett mellekorn af guld 
Och ligga uppå altaret det bålde 
När prästen han komme med sin stora bok 
Han skjöfve dig utpå gålfvet 

8 Jag önskar du vore en gångare så skön 
Den skönaste i verlden månde vara 
Och jag vore mig ett mellekorn af guld 
Och låge under gångarens tunga 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 
Skiljetecken i radslut, ovisst i vilken utsträckning, införda 
av Arwidsson, har därför ej återgivna. 

3:3 marmorsten ändrat (ev. av Arwidsson) från Mar-
morsten. 

9:3 När troligen ändrat från Han 

B 
KVHAA F. L. Borgström, Uppteckningar af Folkvisor, s. 115. Efter mamsell Sara Fryxell, Steneby prostgård, 
Dalsland (f. 1798 i Edsleskogs sn, Dalsland, d. 1861 i Steneby). Upptecknad av studenten Ferdinand Ludvig 
Borgström i juni 1845. En renskrift finns i KVHAA F. L. Borgström, Berättelse öfver en resa i Värmland, visbil. nr 1. 

1 Krist gifve du vore en riddare så god, 
Som uppå höga hästen månd sitta: 
Och jag vore då ett svärd utaf guld 
Och hängde vid riddarens sida. 
— Det vore en stor ro, 

Att sammankomma två 
Som gärna tillsammans vill vara. 

2 Det vore inte godt, att vara ett svärd af guld 
Och hänga vid riddarens sida; 
När riddaren kommer i dryckesstugan in, 
Så drager han på svärdet med vrede. 
— Det vore ingen ro, 

Att sammankomma två, 
Som alldrig tillsammans kan vara. 

3 Krist gifve du vore en Apel så doll, 
Som uppå gröna vallen månd stånda: 
Och jag vore då ett äpple af guld 
Och hängde på Aplen den dolla. 

4 Det vore inte godt, att vara ett äpple af guld 
Och hänga på Aplen den dolla: 
Så komma de skalkar slogo dig utaf 
Och du föll till marken i döde. 

5 Krist gifve du vore en gångare så god, 
Som uppå höga vallen månd gånga. 
Och jag vore då ett sandkorn utaf guld 
Och låge under gångarens tunga. 

— Det vore en stor ro, 
Att sammankomma två 
Som gärna tillsammans vill vara. 

6 Det vore inte godt att vara ett sandkorn utaf guld, 
Och ligga under gångarens tunga; 
När som vi komme för gudastolen in 
Så vore vi syskonen båda; 
— Det vore ingen ro, 

Att sammankomma två, 
Som alldrig tillsammans kan vara. 

Titel: »Bror och Syster.» 

Anmärkning 

I margen står vid rad 1 av str. 1, 3, 5 Hon., av str. 2, 4, 6 
Han., angivande att texten är tänkt som en dialog mellan 
en kvinna och en man. 

Omkvädet, vilkets två lydelser avses växla regelbundet, 
utskrivet i str. 1 och 2, markerat i övriga strofer. 
4:4 punkten följs av kommatecken 
5:1 före god står hvit överstruket 
5:4 	låge ms lage 

Renskriften: 

3:3 
	

af: utaf 
6:4 
	

vore: voro 
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HERR AXEL OCH HANS SYSTER 
TSB D 96 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [96]-97. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som SF 46 och i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 334-335. 

1 Herr Axell han lockar sin Syster i fiohl 
han lofde henne guld och gröna Jord 
— Jagh wille du wore j Norje medh orloff. 

Han lockade henne medh så mång ond rådh 
Diith wiste hwarken Fader eller Moder deraf 

3 Han lockade henne medh så mycken list 
Däth wiste icke Fougel på lillieqwist 

4 Han lockade henne j Månader twå 
Stoltz Kirstin blifwer medh barnen små. 

5 Herr Axel rijder j Rosenlund 
Han slachter dhe barnen för sin hund. 

6 Herr Axel rijder j sin Moders gård 
Vte hans Moder för honom ståhr 

7 War wäl kommen kier Sohnen min 
hwi ästu så blodigh om händerne tin. 

8 Dy är Jagh blodigh om henderne min 
haar warit j skogen och slagit en hind. 

9 Du haar slagit hwarcken hind eller Råå 
Men du haar dräpit dine barn så små. 

10 Hans Fader tahlar til Swener twå 
J Tagen Herr Axel spenne bojor på. 

11 Dhe toge Herr Axel i guhlan lock 
Afhugge hans hufwud widh en Stock 
— Jagh wille du wore j Norje medh orloff. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 11. 
Omkvädet: j str. 11 vtj 

1:1 	lockar ms ev. locker 
2:2 	deraf ms ev. deråf 
7:2, 8:1 	händerne ms ev. händerna 
9:1 	Råå läsningen av sista bokstaven osäker 

17 - 889100 SMB 3 
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HENRIK VALDEMARSSON 
TSB D 99 

A 
KB Vs 23 (Harald Oluffsons visbok), s. 175. Troligen Uppland. Nedskriven 1581 av visbokens ägare, möjligen 
identisk med Harald Olofsson Stake (f. vid 1500-talets mitt, d. 1582; se Jonsson I, s. 133-161). Tryckt i 1500- och 
1600-talens visböcker I, s. 94. 

1 årlig war thet om morgonen 
thet Solen hon skijn så wijdhe, 
thett war sköne fru margrete, 
hon lyster medh herren wthridhe, 
— the lecte al then dagen uth. 

Anmärkning 

Strofen ej radindelad. 
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HERR ESBJÖRN OCH INGALILL 
TSB D 104 

A 
UUB V 6a. Skåne. Upptecknad av sedermera ärkebiskopen Henrik Reuterdahl ca 1820 (Jonsson I, s. 516-518). 

1 Herr Esbjörn och Ingalill de suto öfver bord 
— Förutan allt svik. — 
De talte så mångt ett skämtande ord 
— Nu fröjdar jag mig. 

2 De orden de var' ej snarare sagd 
Förrän de var inför Konungen lagd. 

3 Konungen talte till Svennarne två: 
I ber Inga lilla inför mig gå. 

4 Ingalilla kom in, och ställdes för bord 
Hvad vill min konung, men han sänder mig ord 

5 Hör du Ingalilla, hvad jag säger dig! 
Hvad var det Herr Esbjörn väl talte med dig. 

6 Ej annat så talte Herr Esbjörn med mig, 
Han frågd' om jag ville vara hans hjertelig kär. 

7 Konungen talte till Svennarne två 
I sätten Herr Esbjörn i tornet det blå. 

8 De satte Herr Esbjörn i tornet det blå 
Och Ingalilla vid Handquarnar stå. 

9 Det ena hon mol, det andra hon sjång 
Så det inför Konungen i Salen klang. 

10 Konungen talte till Svennarne två, 
Hvilken af mina Små Svenner på Gullharpan slår. 

11 Slätt ingen af edra småsvenner på Guld harpan slår 
Men det är Ingalilla, vid handquarnen står. 

12 Konungen talte till Svennerna två: 
Ni ber Ingalilla inför mig gå. 

13 Ingalilla kom in, och ställdes för bord, 
Hvad vill min Konung, men han sänder mig ord. 

14 Kan du sömma, som du kan sjunga. 
Visst så skall du min Sligefrid vara. 

15 Väl kan jag sömma, som jag kan sjunga; 
Derföre vill jag ej Er Sligefrid vara. 

16 Konungen svepte det silke in. 
Sömma mig nu en skjorta af det. 

17 Hon satte det silke i tilje. 
Och utstack rosor och liljor. 

18 Hon satte det silke i stole 
Och utstack månen och solen. 

19 Hon sydde omkring hans gjere, 
En herde nu, också en grefue. 

20 Hon sydde omkring hans sidosömmar 
De skeppen, som gick i så stridande strömmar. 

21 Hon sydde omkring hans halse 
Den lömske emot den falske. 

'Y Hon sydde omkring hans bröste: 
En riddare och Jomfru der kystes. 

23 Hon sydde omkring hans armekrans 
Femton Jomfrur gick der i en dans. 

24 Ingalill sveper den skjortan in. 
Sjelf ville hon bäran för Konungen in. 

25 När konungen han den skjortan såg 
Herre Christ signe dine fingrar små. 

26 Han tog Ingalilla uti sin famn 
— Förutan allt svik. — 
Han gena Guldkrona och drottninganamn. 
— Nu fröjdar jag mig. 

Anmärkning 

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

	

1:1 	de tillskrivet över raden 

	

9:1 	andra ms handra med h struket; sjång ändrat från 
sång 

10:2 flera, delvis svårtolkade ändringar i raden, möjli-
gen har lydelsen först varit Hvilken af Svennerna 
må Gullharpan slå 

	

7 I:I 	edra småsvenner ändrat från dem nu 
14:1 Kan du ändrat från Och kan du väl 

	

17:2, 	18:2 	utstack ändrat från nu stack 
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ROS ELIN OCH KEJSARE DAVID 
TSB D 110 

A 
KVHAA F. L. Borgström, Uppteckningar af Folkvisor, s. 77-78. Troligen Värmland eller Dalsland. Utskrift gjord av 
studenten Ferdinand Ludvig Borgström, troligen 1845. Närmare uppgifter saknas. 

1 Ros-Elin hon går för sin fader att stå 
— Så lusteli'n plockar man liljor — 
Är mig lofgifvit åt vakstugan ga, 
— Af älskog fångar man sorgen. 

2 Och inte får du åt vakstugan gå 
Kejsar David han dansar med utslagit hår, 

3 Ros-Elin hon följer sin fader i säng 
Så går hon sig i grönan äng. 

4 Ros-Elin hon sig innom dörren steg. 
Keisar David henne med ögonen neg 

5 Kejsar David räcker snöhvit hand från sej, 
Och lyster Ros-Elin att dansa med mej? 

6 De trådde den dansen båd åter och fram 
Så dansa de sej åt kammaren in. 

7 Ihop voro de den långa natt 
Slätt inte de sofvo ej heller de satt. 

8 Om morgonen bitti när dagen blir ljus 
Så gångar hon sig till sin faders hus. 

9 Och när som hon kom till Borgareled 
Så står hennes fader och hvilar derved. 

10 Och hvar har du varit den långa natt? 

11 Och jag har varit i rosendelund 
Och plockat rosor den lilla stund 

12 De rosor man plockar midnatts-tid 
De gagna hvarken mig eller dig. 

13 Kejsar David sadlar gångaren grå 
Så rider han uppå konungens gård. 

14 Och hör du min konung hvad jag säger dig 
Vill du din Ros-Elin gifva åt mig. 

15 Ros-Elin hon är så litet ett barn, 
Hon sofver hvar natt på sin fostermors arm. 

16 Och kan jag inte Ros-Elin få 
Det skönaste har jag tatt henne ifrå. 

17 Ja! har du plockat rosor af trä, 
Så får du velle ta bålen med, 

18 Så breder han ut sin kappa blå 
Så lyfter han Ros-Elin på. 

19 Så lyfter han på den höga hatt, 
— Så lusteli'n plockar man liljor — 
Så bjur han den konung mång tusen god natt. 
— Af älskog fångar man sorgen. 

n/c/: Ros-Elin. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1, markerade i str. 19. 
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92 

ROSILIAS SORG 
TSB D 115 

A 
KB Vs 2:1, s. 291-292 (text), KB S 163 (Drake) nr 104 (mel.). Efter Karin Persdotter, »fattigförestånderska» i 

fattigstugan, V. Eneby sn, Östergötland (f. 1739 i Vimmerby lf, Småland, d. 1824 i V. Eneby; Jonsson 1, s. 329). 

Upptecknad 1812 av L. F. Rääf (text) och troligen av Erik Drake (mel.) vid ungefär samma tid. Ytterligare ett mel.-

arrangemang finns: KB S 163 (Drake) nr 30. Tryckt som SF 54 B. 
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1 Det bodde en fru alt bredevid en å 
— uti löndom — 
hon hade de vackraste döttrarne två. 
— Men lekt hade hon med konungasonen den unga 

2 Den ena var hvit och den andra var röd 
Kung Oler lyster lefva med henne i lust och i nöd. 

3 Modren hon talte till dotteren sin 
hvi rinner hvita mjölken ur bröstena din 

4 Det är väl ingen mjölk fast eder tyckes så, 
det är väl det vin som vi drack i går 

5 Och modren slog dotren på blekan kind 
skall du så ljuga för moderen din 

6 Sanningen är ej god dölja för er 
kung Olof han hafver lockat mig 

7 hafver kung Olof lockat dig 
så ska du heller aldrig mer ha moder utaf mig. 

8 Rosa lilla hon följer sin moder i säng 
och sen packar hon sin kläder i skrin 

9 Rosa Lilla tager det skrinet under sin arm 
så gångar hon sig till kung Olofs gård fram 

10 Och när som hon kommer till kung Olofs gård 
ute för henne kung Olofs moder står. 

11 och ute för mig kung Olofs moder står 
och är kung Olof hemma uppå sin gård 

12 visst är kung Olof hemma uppå sin gård 
Men hvad vill han med en så fattig jungfru. 

13 hon knappar på dörren så gångar hon där in 
kung Olof på henne med milda ögon ser. 

14 kung Olof han klappar på hyendet blå 
kom Rosa lilla och hvila häruppå. 

15 Och intet är jag lam och intet är jag trött 
för er skull har jag lidit både hån och spott. 

16 Har i för min skull lidit både hån och spått, 
sätt trona till gud det blifver väl godt. 

17 Kung Olof han klappar på hyendet röd 
kom och hvila min lilla fåstemö. 

18 Och intet är jag trött och intet är jag lam 
Men gott vore det få vila hos sin kära fästeman. 

19 har eder moder skjutit er från sig 
tänk aldrig att jag skjuter eder från mig. 

20 Kung Olof han tager Rosa lilla i famn 
— uti löndom — 
han gafna gullkrona och drottninge namn 
— Men lekt hade hon med konungasonen den unga 

Melodianmärkning 

Drakes andra arrangemang: 

Två takters instrumental inledning. Arrangemanget i öv-
rigt uppvisar bara obetydliga variationer och har inte 
påverkat utformningen av mel.-stämman. Endast str. 1 
lagd under mel. Det till str. 2 hörande rytmiska alternati-
vet i t. 1 saknas liksom bågarna i t. 2. 

Textanmärkning 

Ms har först skrivits med utelämnande av str. 1-2, Rääf 
har därför givit str. 3 nr 1 osv. De två begynnelsestroferna 
är tillagda efter str. 20 med anm.: Obs: rätta början är. — 
Omkvädena utskrivna endast i str. 3. 

	

1:1 	alt tillskrivet över raden 
3:1 Modren hon står över struket De modren 
5:2 före skall står och överstruket 
6:2 före kung står och överstruket 
7:1 före hafver står och överstruket 

	

7:2 	heller aldrig mer ändrat från också aldrig 

	

8:1 	Rosa lilla hon står över struket ord, sannolikt 
Roselna 

	

9:1 	Rosa Lilla står över struket hon; före under står 
alt överstruket 

	

11:2 	och står över struket men 

	

13:1 	gångar står över struket stiger; där tillagt över 
raden 

17.•2 före och står nu överstruket 
19:1 före har står Och överstruket 
19:2 eder ändrat från er 

B 
Efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, Östergötland (f. 1772 i Nykils sn, Östergötland, d. 1818 i Slaka; 
Jonsson I, s. 386-391). Ba: KB Vs 2:3, s. 45-47. Upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1810-1813. Renskrift 
gjord av J. H. Wallman. Bb: KB Vs 126:3, s. 18. Utskrift av str. 1 gjord av J. H. Wallman. Bc: KB Vs 2:3, s. 116-118. 
Utskrift förmodligen gjord av D. S. Wallman. Bd: KB Vs 2:1, s. 318,317 (text), KB Vs 2:2, s. 224 (mel.). Upptecknad 
av L. F. Rääf (text) och C. P. Grevilli (mel.) hösten 1813 eller 1814. Mel. tryckt som GA 81. — En kompilation av båda 
textuppteckningarna tryckt som texten GA 81. 
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1 Rosilia sitter i kammaren sin 
— uti lunden — 
Så sorgelig fäller hon tårar uppå kind 
— för lekt hafver hon med konungens Son den unga 

uti lunden. 

2 Rosilias Fru genom dören steg 
hvarför är din ögon så röd 

3 Jag må välle gråta och min ögon vara röd 
jag hafver så nyligen sport att min kära Far är död 

4 Å hafver du så nylig sport din kära far är död 
hvarför har du inte sagt det för mej. 

5 Å sanningen kan jag inte dölja för er 
Konung Oler har lockat äran från mej 

6 Å hafver Konung Oler låckat äran från dej 
Så tag dina saker, drag långt ifrån mej 

7 Rosilia hämtar gull i gullskinn 
Så sorgelig fåller hon tårar uppå kinn 

8 Rosilia hon tar sin harpa af gull 
Så gångar hon sig åt rosande lund 
Der lyster henne att spela en stund 

9 Konung Oler han titter genom fönstret ut 
nu hörer jag min harpa utaf gull 
Stackars min Rosilia nu är hon Sorgefull 

10 Rosilia hon går sig åt Konungens gård 
å ute för henne Små Svenner stå 

11 Hören I Små Svenner hvad jag säger er 
Är konung Oler hemma i sägen det för mej 

Ba 
12 Konung Oler han sitter i högalofts bur 

Så litet aktar han en så ringa Jungfru 

13 Rosilia hon sig genom dörren steg 
Konung Oler på henne med milda ögon ser 

14 Konung Oler han klappar på bolsteren blå 
Å lyster min Rosilia att hvila häruppå 

15 Å inte är jag hvarken sömnig eller trött 
för er hafver jag lidit stor spe och stor spått 

16 Å hafver du för min skuld lidit stor spått 
tvifla inte tvifla inte det blir välle godt 

17 han tar Rosilia uti sitt knä 
han gaf henne gullkronan å fåstninga ring med 

18 Å konung Oler tar Rosilia uti sin famn 
— uti lunden — 
han ga'na Gullkrona å Drottninga namn 
— för lekt hafver hon med konungens Son den unga 

uti lunden. 

Titel: Rosilia. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, 2, 18, 
markerade i övriga strofer. Slutomkvädets första rad 
delad (efter hon) på två rader. 
8:3 före att står hvila överstruket 

Bbc 
Avvikelser från Ba i Bbc 

Bb omfattar endast str. 1, Bc 20 strofer. 
Slutomkvädet: konungens Son: konunga Sonen (utom i 

str. 8 i c; förkortat omkväde); unga: unge (str. 1) 
I : 1 	Rosilia: Rosilie 
2:2 	hvarför: Hvarföre c; din: dina c 
3:1 	må: måtte c; min: mina c 
3:2 	kära Far: fader c 
4:1 	nylig: nyligen c; sport: spordt att c; far: fader c 
4:2 	mej: mig förr c 
5:1 	Å Sanningen jag för eder ej längre dölja mä c 

Mellan str. 5 och 6 står i c följande strofer: 
Å hafver konung Oler låckat äran ifrån dej 
Hvad gaf han dig då för äran din 

Han gaf mig en Harpa af Gull 
Han bad jag skulle spela derpå när jag blir så 

sorgefull 

	

7:1 	hämtar: hämtade c; gullskinn: gullskrin c 

	

7:2 	kinn: kind c 

	

8:1 	hon saknas c; af: utaf c 

	

8:3 	Der: å der c 

	

9:1 	fönstret: fenstren c 

	

11:1 	Hören: Hörer c 
12:2 en saknas c 

	

13:1 	dörren: dören c 

	

14:1 	bolsteren: bålster c 

	

14:2 	Å saknas c; Rosilia: Rosilja c 

	

16:1 	skuld: skull c 

	

16:2 	det andra inte: intet c 

	

17:1 	Rosilia: Rosilja c 

	

17:2 	å fästninga ring: i fästning c 

	

18:1 	Å: Och c 

	

18:2 	ga'na: gafna 	Gullkrona: gullringe c; Drott- 
ninga: Dronninge c 
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Anmärkning 

Bb: 
Slutomkvädet: konunga ändrat från konungen 
Bc: 
Titel: Rosilia. — Mellanomkvädet utskrivet i alla strofer, 
slutomkvädet utskrivet i str. 1 och 18 (dvs. textens str. 20), 
markerat i övriga strofer. 

Slutomkvädet: konunga Sonen i str. 1 ändrat från ko-
nungens Son 

3:1 först påbörjad Jag hafver vilket strukits 
6:1 före äran står dig överstruket 

16:1 	raden jämte mellanomkvädet tillskrivet i efter- 
hand 

Bd 
Nagorlundo fort. 

    

    

    

Ro - sili - a 	sitter kammaren 	sin, 

     

     

uti 	I unden, 

    

1 Rosilia sitter i kammaren sin 
— Uti lunden — 
Så sorgelig fäller hon tårar uppå kind 
— för lekt hafver hon med konunga-Sånen den unge 

2 Rosilias Fru innom dörren steg 
Hvarföre så är dina ögon så röd 

3 Jag må välle gråta å mina ögon vara röd 
Jag har så nylin sport att min kära far är död 

4 Har du så nylin sport din kära far är död 
Hvarföre har du icke sagt det för mig 

5 Å sanning kan jag icke dölja för Er 
Konung Oler hafver låckat äran från mig 

6 Å hafver konung Oler låckat äran från dig 
Så tag dina saker å drag långt ifrån mig 

7 Å hafver konung Oler låckat äran från dig 
Hvad gaf han dig då för äran din 

8 Å han gaf mig en harpa af gull 
Han bad jag skulle spela då jag blef sorgefull 

9 Rosilia hon hämtade gull i gullskrin 
Så sorgelig fäller hon tårar uppå kind 

10 Rosilia hon tar sin harpa af gull 
Så gångar hon sig åt rosande lund 

11 Der lyster henne att spela en stund 
Å konung Oler han tittar genom fenstret ut 

12 Nu hörer jag min harpa af gull 
Å stackars min Rosilia nu är hon sorgefull 

13 Rosilia hon går sig till konungens gård 
— Uti lunden — 
Å ute för honom små-svenner stå 
— för lekt hafver hon med konunga-Sånen den unge 

Melodianmärkning 

T. 2, n. 3: Korstecken utsatt före noten. 
T. 5, textunderlägget: Efter uti står lun överstruket. 
T. 10, n. 1: Återställningstecken utsatt före noten. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1 och 6 
(samt i slutet av 12:1, där dock struket), markerat i övriga 
strofer (även i str. 12). Slutomkvädet utskrivet i str. 1 och 
6, markerat i övriga strofer. — Efter str. 9 har först skrivits 
10:1, 12:2, 1 I : 1 med mellanomkvädet markerat efter 10:1 
och slutomkvädet markerat efter 12:2 och 11:1; allt detta 
sedan struket. 
Slutomkvädet: unge str. 6 Unga 
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c 
KB Vs 4, s. 271-272 (text, defekt), KB Vs 3:4 nr 198 A (mel. samt på baksidan 10:2 och str. I I av texten), KB Vs 3:4 nr 
198 C (str. 13 och 14 av texten på baksidan av mel. 198 C). Småland. Upptecknad av G. 0. Hyltkn-Cavallius under 
andra hälften av 1830-talet eller på 1840-talet. En renskrift av en del av texten, gjord av George Stephens, finns i KB 
Vs 3:4 nr 198 A. 

♦ 0 	 IP 	 

,) 	 i2 	1 
Och hör du stoltsInga 	Hi la 	hvad jag sdja 	må 

Under tiden 

Hvod or det 	som 
	

vållar 
	

du alltid 
	

sorgsen går 

- för lekt 	hade 	hon med konunga 
	

sonen 	den unga 

7 	 

1 Inga lilla gångar sig ut och [in,] 
— [Under tiden;] — 
Och alltid så f[äller hon tårar på kind.] 
— för lekt hade hon Med konungasonen den unga. 

2 Moderen frågar stolls Inga lilla så, 
Säg mig hvarför du alltid sorgsen går. 

3 Sanningen jag ej rättelig säga kan 
Jag har ej bref från min fästeman 

4 Och inte den sorjen så djup vara kan 
Att du ej fått bref från din kära fästeman. 

5 Jag kan inte sanningen dölja för er 
Kong 0[1a ---] med mej. 

6 [---] 
[—]åt mig dig aldrig se. 

7 [»Och hör du liten Inga, hvad] jag vill säga dig 
[Och hvad fick du för äran din.»] 

8 Och han gaf mig ett par silfverspända skor 
Dem har jag slitit med mycken oro. 

9 Han gaf mej en silke-stickad Serk 
Den hafver jag slitit med möda och verk 

10 Han gaf mej en harpa af gull 
Han bad jag skulle spela när jag blir sorgefull 

11 Och Inga lilla bort från sin moder går 
hon fäller så mangen modiger tår 

12 Inga lilla gångar sig den vägen så lång 
Der möter hon en gammal man 

13 Och Inga lilla frågar den gamle mannen så 
och hvilket är vägen åt kong Olas gård 

14 Och aldrig var jag i Kong Olas gård 
men största vägen den skolen I gå. 

15 Och Inga lilla gångar till Kong Olas gård 
Der börjar hon på sin Gullharpa slå. 

16 Och Inga lilla häftigt på sin Gullharpa slår 
Så konungen vaknade i höga loftet låg. 

17 Och konungen talte till småsvennen så: 
hvem är det som uppå min Gullharpa slår. 

18 Inga lilla är kommen till eder gård. 
Det är väl hon som på Gullharpan slår. 

19 Och är det stolts Inga lilla hit är kommen ned 
bed henne komma in, mig lyster henne se 

20 Och Inga lilla in genom dörrena går 
Och Konungen henne med blida ögon såg. 

21 Och Inga lilla in genom dörrena steg 
Och Konungen henne med milda ögon neg. 

22 Och konungen tog Inga lilla uti sin famn 
Gaf henne Gullkrona och Drottningenamn. 
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23 Och konungen tog Inga lilla uppå sitt knä 
— [Under tiden:] — 
Och tog Gullringar och fäste henne med. 
— för lekt hade hon Med konungasonen den unga. 

lite!: Roselin och Kong Håkan eller Kong Ola och Inga 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning 
saknas. Met-utskriften har påbörjats i c-moll, fyra noter 
(c2  etc.) i början av systemet har strukits över. Över mel. 
står a.moll. Textunderlägget till system 1 och 3 överstru-
ket. 
System 1: Texten delvis utskriven utan anpassning till 

mel. 
System 4: Före n. 1 (a`) står f' överstruket. 
System 4, n. 13 (h'): Otydlig, över noten står bokstaven h. 
Före strecket i mitten av system 3 står (utan textunder- 

r'• 

Textanmärkning 

Ms defekt (sönderklippt). Textförluster där så är möjligt 
(str. 1, 5-7) utfyllda enligt renskriften. — Ms saknar 
strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 1, slutomkvä-
det utskrivet tvåradigt. 
18:1 	är ms har 
18:2 	som tillskrivet över raden 
19:2 först påbörjad bed, satserna därefter först skrivna 

i omvänd ordningsföljd, vilken korrigerats med 
siffror över raden 

20:2 ögon ms ogon 
23:2 	fäste ms faste 

Renskriften har ytterligare en strof (med nr 19), vilken 
dock strukits: 

»Kongen han är uti stenstugan, 
Han väntar så litet uppå komman din.» 

lägg): J 	 N. 5 otydlig, •  

möjligen ändrad från h', över noten står bokstaven a. 

D 
Efter torparänkan och backstugusittaren Catrina Andersd 
Agunnaryd, d. 1857; Jonsson I, s. 546-547). Upptecknad 
161-162 (text), KB Vs 3:4 nr 198 B (mel.). En renskrift av 
3:4 nr 198 B. Db: KB Vs 3:4 nr 198 D. Annan utskrift, ev. 

Da 

otter (»Halta-Kajsa»), Agunnaryds sn, Småland (f. 1791 i 
av G. 0. HyMn-Cavallius i mars 1845. Da: KB Vs 4, s. 
en del av texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 
annan uppteckning. 

d 

Der bodde en enka 
	söder uppd strand, 

- Uti löndom, - 

Hon hade de finaste döttrar försonn. 

- För lekt hade 	hon med konung° = sonen 	den 	unga. 
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J 	 System I, n. 1-4: 

Der bor en 

System 4, n. 2-3 (c' h'): h' a' 

MELODI 

Avvikelser från Da i Db 

TEXT 

Avvikelser från Da i Db 

Slutomkvädet: unge: unga 
1:1 	[bo]dde: bor 
1:2 	hade: hafver 
2:1 	båd: både 
2:2 	snöande: snöane 
4:1 	dörren: dörrena 

SMB 92 

1 [Der bo]dde en enka söder uppå strand 
— Uti löndom. — 
[Hon] hade de finaste döttrar (örsann, 
— för lekt hade hon, med konunga-sonen den unge. 

2 Den ena hon var båd räder och hvit 
Den andra hon var så snöande hvit. 

3 [Rosen] Elin satt i buren och spann, 
[Den] hvitaste mjölken af bröstena rann. 

4 [H]ennes moder inom dörren steg. 
[H \di rinner så mjölken ur bröstena på dig? 

5 [Det] är ingen mjölk fastän ni tycker så. 
Det är den mjöd J skänkte i går. 

6 Hennes moder slog henne på rosenrödan kind 
[D]u skall inte ljuga för moderen din. 

7 Jag skall inte ljuga men jag skall säga sannt 
Kong Ola har lofvat att blifva min man. 

8 Rosen Elin du plocka ditt guld uti skrin 
Och gack sen aldrig för ögonen min. 

9 Rosen Elin hon plockar sitt guld uti skrin. 
Hon fäller så modiga tårar på kind. 

10 Rosen Elin hon gick på kong Olas gård 
Kong Olas moder utför henne står. 

11 God dag, God dag kong Olas mor! 
Är kong Ola hemma, J döljen inga ord? 

12 Kong Ola drog så långt bort i går 
Han kommer inte hem förr än jul i år. 

13 Kong Olas mor! J sägen sannt för mig. 
Mitt lilla guldskrin det gifver jag er. 

14 Haf sjelf, haf sjelf ditt lilla guldskrin 
Kong Ola sitter inne och dricker mjöd och vin. 

15 Rosen Elin inom dörren steg. 
Kong Ola henne med milda ögon ser, 

16 Kong Ola tog henne på sitt knä, 
han gaf na guld-ringar och fäste henne med. 

17 Kong Ola tog henne i sin famn. 
— Uti löndom. — 
gaf henne guld-krona och drottninge-namn. 
— för lekt hade hon, med konunga-sonen den unge. 

Titel: Rosen Elin och Kong Ola. 

Melodianmärkning 

Ms saknar klav, taktartsbeteckning och taktindelning. 
System 1, n. 2 (c2): Ändrad från åttondelsnot. 
System 4, n. 7 (11'): Ändrad från åttondelsnot. 
System 4: Före n. 10 (d2) står h' (åttondelsnot) över- 

struket. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 (med 
textförlust) och 15, markerade i str. 3; ovan återgivna 
enligt str. 15. En remsa av ms bortklippt, varav viss text-
förlust i textens början; ovan utfyllt enligt Db. Str. 2 
tillskriven i margen. 

3:1 	före i står uti eller ut överstruket 
5:1 	,första ordet delvis bevarat, tycks ej vara Det 
7:1 	säga ms sä 

Db 

Anmärkning 

De första orden i textunderlägget är överstrukna. Under 
versrad 1 har Stephens skrivit Nej, jag skall inte ljuga, 
men jag skall säga sannt (=str. 7). 
System 1: Före n. 9 (d2) står h' överstruket. 
System 3, n. 2 (e2): Ändrad från åttondelsnot. 
System 4: Före n. 2 står h' (ändrad från c2) överstruket. 

Vid den överstrukna noten står bokstaven h. 

4:2 
	

bröstena: brösten 
5 : 1 
	

är: är väl; ni tycker: J tycken 
5:2 
	

mjöd: mjöd, som; skänkte: skänkten 
6:1 
	

rosenrödan: rosenröda 
7:1 
	

Jag: Nej, jag 
8:1-2 »Hör du Rosen-Elin, hvad jag säger dig. 

Du gack nu aldrig för ögonen på mig!» 
9:1 	guld uti: gull i 
9:2 
	

Så sorgeliga går hon från moderen sin. 
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han vantar så litet 
	

uppå 

-o- 
den unga. — för lekt hade hon allt med kon-ga sonen 
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10 2 
	

utför: ute för 
11.1 
	

God dag, God dag: Stån J här ute 
13:2 
	

guldskrin: gull-skrin; gifver jag: vill jag gifva 
14:1 
	

guldskrin: gull-skrin 
15:2 
	

ser: neg 
16:2 
	

guld-ringar: gull-ringar 
17:2 
	

gaf henne: gaf 'na; guld-krona: gull-krona; drott- 
ninge-namn: drottninga-namn  

Anmärkning 

Titel: Rosen-Elin och Kong Olof (med alternativet: Ola). 
— Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 17. 
10:2 för ändrat från före 

E 
KB Vs 4, s. 270 (text), KB Vs 3:4 nr 198 C (mel.). Småland, efter »Stenvalls moder». Upptecknad av G. 0. Hyltkn-
Cavallius under andra hälften av 1830-talet eller på 1840-talet. En renskrift av en del av texten, gjord av George 
Stephens, finns i KB Vs 3:4 nr 198 C. 

  

J 	J> 	 

      

     

• 

  

-IP- • 

 

• 

   

Kong Ola 
	

han or 	Uti 
	stenstugan sin 

— uti 	iöndom 

• —ar--  -o- 
komman din 

1 Drottningen hade döttrarne fem 
— Uti löndom — 
Ros-Elin lilla var aldra fagrast af dem. 
— För lekt hade hon allt med kongasonen den unga. 

2 Hvad har Kong Ola gifvit dej för äran din i år? 
[---1 

3 Jo han hafver gifvit mej ett litet gullband 
och dermed har han lofvat att bli hennes fåsteman 

4 Jo han hafver gifvit mej ett litet gullskrin 
Hvad hafver kong Ola gifvit för äran din — 

5 Jo mej har han gifvit en harpa af gull 
Derpå skall jag spela när jag är sorgefull. 

6 Tag dina saker och gack långt härifrå. 

[---1 

7 Roselin lilla gick sig åt kammaren in 
och packar in sitt röda gullskrin. 

8 så sorgelig hon gick från sin kära moders gård 

[---1 

9 Roselin lilla gick sej åt Kong Olas gård, 
Kong Olas moder ute för Roselin lilla står. 

10 [— 
Hör du kong Olas moder hvar är Konga-Sonen din? 

11 Kong Ola han står klädder uti skinn 
han väntar så litet uppå komman 

12 Hör du kong Olas moder 
Hvar har du kongasonen din? 

13 Kong Ola han är uti stenstugan sin, 
han väntar så litet uppå komman din. 

14 Roselin lilla gick sej åt Stenstugan in 
och tager upp gullharpan sin. 

15 [---1 
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16 [Kong Ola] tager Roselin lilla uti kammaren sin 
tog så de gullringar och fäste henne med. 

17 Kong Ola tager Roselin lilla uti sitt knä 
tog så de gullringar och fäste henne med. 

18 Kong Ola tager Roselin lilla uti sin famn 
— Uti löndom — 
gaf na gullringar och drottninge-namn. 
— För lekt hade hon allt med kongasonen den unga. 

Titel: Ros-Elin och Kong Olof. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning 
saknas. Str. 13 lagd under mel. 
System 1, n. 8 (d1 ): Ändrad från åttondelsnot. 
System 1, textunderlägget: sin otydligt, troligen ändrat 

från annat ord; här återgivet enligt textuppteckningen. 
System 2: Före n. 2 (e') står ett överstruket f' (fjärdedels- 

not). 
System 3, n. 2 (e'): Ändrad från åttondelsnot. 
System 3, n. 9 (e'): Ändrad från åttondelsnot. 
System 3, textunderlägget: komman svårtolkat; här åter-

givet enligt textuppteckningen. 
System 4, n. 1 (V): Otydlig, möjligen e'. Vid noten står 

också d' (endast nothuvud). 
System 4, n. 13 (c'): Svårtolkad, möjligen avses annan 

not. 

SMB 92 

System 4, sista noten (f'): Otydlig, möjligen e', men bör 
vara fl . 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Strofindelningen delvis osäker p. g. a. 
att rader skrivits i margen och att 2:1, 6:1, 8:1, 10:2 står 
ensamma. En remsa bortklippt ur ms, varav textförlust 
(str. 15 och del av 16:1). — Mellanomkvädet utskrivet i str. 
1-4 (i str. 3 efter rad 2), 9, slutomkvädet endast i str. 1 (i 
margen). 
Slutomkvädet: allt tillskrivet över raden och ändrat från 

alla; unga ms unda 

	

1:1 	Drottningen understruket, över ordet står Ingrid, 
däröver Carin och däröver En Prinsessa, det sista 
överstruket 

	

2:1 	har tillskrivet över raden 
3:1-2 tillskrivna i margen 

	

6:1 	Tag ändrat, ev. från Tal 

	

7:1 	Roselin ändrat, ev. från påbörjat Lilla 

	

8:1 	raden tillskriven i margen 

	

13:2 	väntar ms har ett svårtolkat ord (sannolikt fel- 
skrivning), här ersatt enligt renskriften; så ändrat 
från li 

18:2 och ms än 

F 
Wigström, Folkdiktning I, 1880, s. 32. Stenestads sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1879 (jfr Wigström, 
Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 7-11). Även tryckt i Wigström, Skånska visor, 1880, s. 9-10. 

1 Stoltan Elin hon sadlar sin gångare grå, 
— Uti löndom. — 
så rider hon sig till konung Olas gård. 
— Ty lekt hade hon med konungasonen den unge. 

2 Ute för henne konung Olas moder stod: 
»Är konung Ola hemma, I moder, så god?» 

3 »Ja, konung Ola sitter i kammaren nu; 
han aktar ej på en så ringa jungfru.» 

4 »Jag må vara så ringa, jag vara må, 
så skall jag likväl in för konungen gå.» 

5 Stoltan Elin hon gångar sig i kammaren då, 
konung Ola på henne med blida ögon såg. 

6 Konung Ola satte henne uppå sitt knä, 
gaf henne guldringar och kedjorna med. 

7 Konung Ola tog henne uti sin famn, 
gaf henne guldkrona och drottninganamn. 

8 Stoltan Elin hon gick sig om dörren ut: 
— Uti löndom. — 
»Nu har jag fått på min sorg ett godt slut!» 
— Ty lekt hade hon med konungasonen den unge. 

Titel: Stoltan Elin. 

Anmärkning 

Omkvädena återgivna i str. 1 och 8. 
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G 
Album utg. af  Nylänclingar VII, 1878, s. 195-197 (text), mus.-bil. nr  III (mel.). Pojo sn, Nyland. Upptecknad av K. W. 
F. på 1870-talet. Tryckt som FSF V:1 nr 50. 
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1 Sköna jungfrun satte sig i buren och gret 
— uti lunden, — 
då kom hennes moder och frågte hvad hon gret, 
— ty hon var trolofvad med en konung. 

2 »Skall jag int' gråta och hafva sorgfullt mod 
ty jag hafver låtit unga konungen narra mig.» 

3 »Har du nu låtit unga konungen narra dig, 
så tag dina kläder och gå bort ifrån mig.» 

4 Sköna jungfrun packa' sina kläder i ett skrin, 
och gångar så sedan till konungens gård. 

5 Brådt kommer bådet för konungen in 
»Hvad är det för en jungfru här står på gården min?» 

6 »Väl hafver jag en jungfru i mitt sinne och begär, 
ack om jag kunde tycka, att hon vor' mig så när,» 

7 »Är det en jungfru här på gården min, 
bed henne var' så god och komma till mig in.» 

8 Sköna jungfrun in till konungen steg, 
konungen henne med milda ögon neg. 

9 »Var nu välkommen min sköna jungfru hit, 
för dig så har jag blandat mjöd och vin.» 

10 Ej lyster mig mjöd, ej lyster mig vin, 
ett sorgefullt hjerta det bär jag uppå dig.» 

11 »Hvarför skall du bära sorgefullt hjärta uppå mig, 
menar du att jag ej kan stå vid mina ord?» 

12 Unga konungen tog jungfrun uppå sin arm, 
— uti lunden, — 

gaf henne gullringar och drottninganamn, 
— ty hon var trolofvad med en konung. 

Melodianmärkning 

T. 5, 2:a ackordet i ackompanjemangets övre system: fiss 
a h. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Mellanomkvädet återgivet i alla stro-
fer; slutomkvädet återgivet i str. 1 och 12, markerat i 
övriga strofer. 
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93 

DEN FALSKA TÄRNAN 
TSB D 118 

A 
SVA 504:1 (Bergshammarvisboken I), s. 1 33-140. Från 1700-talets mitt (Jonsson I, s. 306-309). Tryckt som SF 98 B. 

1 Fostermoder månde sin dotter lära, 
Huru hon skulle dygder bära. 
— Lät fara bort ångest. 

2 När andra Jungfrur de gå i dants, 
Blif du wackert hemma, giör på din gullkrants. 

3 När andra Jungfrur de gå uti by, 
War du wackert hemma, sitt wid din söm och sy. 

4 Du ackta dig wäl för gateglam, 
Och aldramäst för en drucken man. 

5 Ackta dig wäl för förrädare, 
Och aldramäst för Skräddare. 

6 Ackta dig wäl för Juncker Adelkind, 
Och aldramäst för sonen min. 

7 E'rs Maijestet skulle det för hafwa sagt, 
Juncker Adelkind har sofwit hos mig en natt. 

8 Stoltz Inga går sig i stenstufwan in, 
Där föder hon de tu små kind. 

9 Hade iag nu så fullt rogen wän, 
Som bore mina bud för Juncker Adelkind. 

10 Fram så kom den fallska tärnan, 
Edra bud will iag bära altför giärna. 

11 Tärnan hon axlade kappan grå, 
Så går hon åt Juncker Adelkinds gård. 

12 I sitten nu här för miöd och win, 
Stoltz Inga har fådt de tu små kind. 

13 Den ena är swart, den andra är wit, 
Och bägge så är de wår hundedräng lik. 

14 De må nu wäl wara hurdanna de må, 
Det rödaste guld skola de ändock få. 

15 I tänden nu upp det stora waxlius, 
Lät henne ej ligga i mörcka hus. 

16 Lägg under henne de bollsterna blå, 
Lät henne ej ligga på stickor och strå. 

17 I tappen win i kannan, 
Bed henne dricka ut altsamman. 

18 1 hed henne hwarcken sörja eller qwida, 
I morgon will iag til henne sielf rida. 

19 Tärnan geck sig wägen fram, 
Och drack ut winet, hvariwige grann. 

20 Han bad mig ta' bort de bållsterna blå, 
I må wäl ligga på stickor och strå. 

21 Han tappa wattn i kannan, 
Han bad E'r dricka ut altsamman. 

22 Han bad' Er I skulle både sörja och qwida, 
Aldrig will han til Eder rida. 

23 Innan tärnan det uttalat har, 
Juncker Adelkind sielf på gålfwet war. 

24 Har du nu fått de tu små kind, 
Du aldrakäraste hierta min. 

25 Jag will önska de woro döda och begrafna, 
Och under den gröna lind lagda. 

26 Stoltz Inga, Stoltz Inga du säg intet så, 
Du lät dem dop och Christendom få. 

27 Jag kan Eder intet bättre swara, 
När I intet will dem för fa'r wara. 

28 De lade på tärnan så ynckeligt mord, 
De satte henne qwicker i jord. 

29 De lade på tärnan så ynckeligt strå', 
De satte henne qwicker i marck, 

30 Sådan lön skulle hwar och en få, 
Som wille twå hiertan skillja åt. 
— Lät fara bort ångest. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 30, markerat i övriga 
strofer. 
11:2 	åt tillskrivet över raden 
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17 Han bad vi skull' ta undan er alla bolstrar små 
i må nu ligga på sticker och strå 

18 Han bad vi skulle släcka ut alla talgljus 
I må nu ligga i ett mörkt hus 

19 Han bad att I skulle både längta och långa 
han sa' han ville aldrig till eder komma 

20 Liten Kerstin hon talte till tärnan sin 
Hämten mig hit mitt röda gullskrin 

9 är han så liker hundevacktarn min 
ju mera skall han slita silket fin 

10 Kung Adelkin gångar åt kammaren sin 
där tappade han vinet i flaskorna in 

11 Bed henne dricka af detta vinet ljumma 
och alla sina sorger förglömma 

12 bed henne taga undan sig alla bolstrar små 
hon må nu ligga på stora bolstrar blå 

13 bed henne släcka ut alla talgljus 
för henne må brinna de stora vaxljus 

14 Bed henne hvarken längta eller långa 
säg jag vill i morgon till henne komma 

15 tärnan hon gångar till mjölnaredam 
där drack hon ur vinet, tappa vatten igen 

16 Han bad ni skulle dricka ur detta vattnet kalla 
och alla edra sorger ihogkomma 

4 Hade jag mig en så fulltrogen vän 
som bure min bud för Kung Adelkin i qväll 

8 Liten Kirstin har födt en liten blomkind 
och den är så lik hundevacktaren din 

5 Svarade falska tärnan så 
jag vill gerna till Kung Adelkin gå 

6 När som hon kom på Kung Adelkins gård 
ute för henne Kung Adelkin står 

7 Wälkommen liten Kirstins tjenstemö till 
hvad förer du för bud med dig 

9  5 Svarade falska tärnan så 
jag vill gerna efter knifven gå 

26 Liten Kirstin hon tog sin silfbodda knif 
och så vände hon sig åt väggen dervid 

2  7 Hon vände sig så saktelig åt väggen dervid 
Kung Adelkin in genom dörren steg 

mig 	28 Hvi vänden I eder åt väggen för mig 
jag hafver intet ärnat att svika dig 

29 Jag ba ni skulle dricka af detta vinet ljumma 
och alla edra sorger förglömma 

30 Jag bad ni skull ta undan er alla bolstrar små 
1 må nu ligga på stora bolstrar blå 

31 Jag bad I skulle släcka ut alla talgljus 
för Eder må brinna de stora vaxljus 

32 Jag bad ni skulle hvarken längta eller långa 
jag sa' jag skulle i morgon till eder komma 

33 Prinsessan hon tänkte på tärnans ord 
— I talen alle väl till mig —
Henne ska vi sätta qvicker i jord 
— jag liter till min hjertelig kära 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 33. Interpunktionen 
osäker p.g.a. Arwidssons ingrepp, här därför ej återgiven. 
Mellanomkvädet: alle str. 33 all 

	

7:1 	före liten står hit överstruket 

	

8:1 	över rödt har skrivits fått vilket åter strukits 

	

11:1 	af ändrat från och 

	

12:1 	sig tillskrivet över raden 

	

18:1 	över talgljus står små överstruket 
19:2 han ms had 
20:2 mig ändrat från påbörjat mitt 

	

22:2 	kalla står över struket namn 

	

27.•1 	under sakt i saktelig står, dock överstruken, en 
alternativ stavelse, troligen list 

	

33:1 	tärnans står över struket prinsessans 

	

33:2 	qvicker i ändrat från qvick uti 

SMB 93 

B 
KB Vs 2:1, s. 457-458. Efter mamsell Beata Memsen, Kisa sn, Östergötland (f. 1742 i Oppeby sn, Östergötland, d. 
1831 i Kisa; Jonsson I, s. 325-326). Upptecknad av L. F. Rääf 1810. Tryckt som SF 98 A. 

1 Drottningen talte till Prinsessan altså 
— I talen alle väl till mig — 
du ackta dig väl för Kung Adelkin i år 
— jag liter till min hjertelig kära 

2 Jag kan ej sanning dölja för dig 
Kung Adelkin hafver låckat mig 

3 Liten Kirstin gångar åt stenstufvan in 
där födde hon en liten blomkind 

21 Hon skiftar ut lönen till Hofmän och dräng 
men aldrabäst lönte hon amman sin 

22 Eder vil jag gifva mitt röda gullband 
låt döpa min dotter och kalla up mitt namn 

23 Eder vill jag gifva min gullkrona röd 
om ni vill fostra up min dotter alt efter min död 

24 Hade jag mig en så fulltrogen vän 
som mig ville gifva min silfbodda knif 

18 - 889100 SMB 3 
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c 
KB Vs 2:1, s. 463-464. Efter »Fru Hintz, Ydre», Östergötland. Upptecknad av L. F. Rääf 1812. 

1 Liten Kerstin hon gångar till Kung Adelkins gård 
— i talen alle väl till mig — 
och ute för henne Kung Adelkin står 
— jag liter till min hjertelig kära. 

2 Och höre du liten Kerstin tjenstemö 
och hur står det till med liten Kerstin fästemö min. 

3 Så står det till med liten Kerstin fästemö din 
hon hafuer nu fått en liten blomkind 
och den är så liker hund gossen din. 

4 Och är han så liker hunde gossen min 
dess mera skall han slita sammetet 

5 Kung Adelkin gångar i kammaren in 
där tunnar han vin i flaskorna in. 

6 Och bed'na nu dricka ur detta vinet ljumma 
och säg jag vill i morgon till henne komma 

7 och Bed'na nu ta undan sig alla bolstrar små 
hon må nu ligga på stora bolstrar blå. 

8 och bed'na nu släcka ut alla små ljus 
för henne må brinna de stora vaxljus. 

9 Och tärnan hon gångar åt Mölnare dam 
där drack hon ur vinet tunna vatten igen. 

10 Han bad ni skulle dricka ur detta vatnet kalla 
han sad han ville aldrig till eder komma 

11 han bad ni skulle ta undan er alla bolstrar små 
han sad ni må nu ligga på stickor och strå. 

12 Han bad ni skulle släcka ut alla små ljus 
han sa' ni må nu ligga i ett mörkt hus. 

13 och hade jag mig en så fulltrogen vän 
som mig kunde gifva mitt röda gullskrin. 

14 Och väl så lönar hon piga och dräng 
men aldra mäst så lönar hon amman sin. 

15 Och dig vill jag gifva mitt röda gullhand 
om du vill fostra up min son alt efter min hand. 

16 Och dig vill jag gifva min gullkrona röd 
om du vill fostra up min son alt efter min död. 

17 Och hade jag mig en så fulltrogen vän 
som mig kunde gifva min silfbodda knif. 

18 Hvi vänden i er så åt väggen för mig 
jag hafver aldrig ärnat at svika er. 

19 Jag bad ni skulle dricka ur detta vinet ljumma 
jag sa jag ville i morgon till eder kom[ma] 

20 Jag bad ni skull ta undan er alla bolstrar små 
jag sa ni må nu ligga på stora bolstrar blå 

21 Jag bad ni skulle släcka ut alla små ljus 
jag sa för eder må brinna de stora vaxljus. 

22 Och hvad ska vi göra å denna falska tärna 
— i talen alle väl till mig —
och den ska vi sätta qvick i jord. 
— jag liter till min hjertelig kära. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1. Str. 9 först skriven som 
nr 7 (med str. 7-8 som nr 8-9). Dessa strofer sedan 
omnumrerade; rätt inplacering av str. 9 dessutom mar-
kerad med 9. ut supra. Str. 15-22 saknar strofnr. 
Mellanomkvädet: alle dubbelskrivet, andra gången stru- 

ket 

	

2:1 	efter tjenstemö står min överstruket 
5:1 i kammaren in ändrat från åt kammaren sin 

	

6:1 	bed'na ändrat från bed henne 

	

7:1 	och tillskrivet i efterhand i margen; Bed'na 
ändrat från Bed henne 

	

8:1 	se 6:1 

	

8:2 	må står över struket ska 

	

11:1 	ta ms snarast tal 

	

11:2 	må nu tillskrivet över raden varvid skulle strukits 

	

14:2 	så lönar hon tillskrivet över raden 

	

18:1 	så tillskrivet över raden 

	

19:1 	dricka ms drika 
19.•2 först har skrivits och alla edra sorger förglömma. 

vilket strukits; sa ändrat från så; kom[ma] textför-
lust p.g.a. att ms bundits in 

20:2 jag sa tillskrivet i efterhand i margen 
21:2 jag sa tillskrivet i efterhand i margen; må står 

över påbörjat ord, (ev. nu) som strukits 

	

22:2 	och tillskrivet i efterhand i margen 

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. 97-99. Utskrift sannolikt gjord 

av D. S. Wallman. Db: KB Vs 2:3, s. 59-61. Renskrift gjord av J. H. Wallman. 
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Da 
1 Å hade jag mig en så fulltrogen vän, 

— Wille Roser mig lofwa — 
Som rede till Adelkind med buden i quäll, 
— Medan de andre de sofva i leken om en afton. 

2 Då swarade Tärnan i kjortelen blå 
Å vill min fröken så kan jag väl gå, 

3 Den tärnan hon gångar sig till Adelkinds gård. 
Å hören i Her Adelkind hwad jag eder säga må. 

4 Fröken Adelind ligger hemma å ha fått hunnewalpa 
twå, 

Å Sjelf vill hon att ni skall komma å se deruppå, 

5 Ligger fröken Adelind hemma å har fått hunnewalpa 
twå, 

Så will jag sielf komma å se deruppå 

6 Herr Adelkind han tappade i winflaskor twå, 
Å bed nu fröken Adelind hon dricker häruti min skål. 

7 Bed henne ta unna de fjärbolstra små, 
Hon får le ligga på Sidenbolstra blå. 

8 Bed henne släcka ut de små talgljus, 
Hon får le bränna de gula vaxljus. 

9 Den tärnan hon gångar sig allt öfver en bäck 
Så drack hon ur vinet tappa watten igen. 

10 Den tärnan hon gångar sig till Adelinds gård 
Å hör ni fröken Adelind hvad jag er säga må. 

11 Å Inte vill han komma å se deruppå 

[- 

12 Her Adelkind Han tappade i wattenflaskor twå 
Han bad ni skulle dricka häruti hans skål 

13 Han bad ni skulle ta unna de fjärbolstra små 
Ni får le ligga på stickor å strå. 

14 Han bad ni skulle släcka ut de små talgljus 
Han sad ni får le ligga uti et mörkt hus. 

15 Å hämten mig hit en Sölfbodder knif 
Då vill jag sielf förändra mitt unga lif 

16 Fröken Adelind Fröken Adelind i gören intet så 
Jag är väl inte längre borta jag ser väl här uppå 

17 De satte den tärnan så queckt uti jord 
— Wille Roser mig lofwa — 
För det at hon hafver förvändt deras ord 
— Medan de andre de sofva i leken om en afton. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Båda omkvädena utskrivna i str. 1, 
mellanomkvädet även i str. 4-5, markerade i övriga stro-
fer (slutomkvädet dock ej i str. 11, se nedan). 
11:2 utrymme lämnat för en versrad 

Avvikelser fran Da i Db 

Slutomkvädet: i:1(jfr Anmärkning nedan) 

	

1:1 	Å: Och 

	

3:2 	eder: är 

	

4:1 	ha: har; hunnewalpa: hunnehvalpar 

	

4:2 	å: och 

	

5:2 	å: och 

	

6:2 	bed: be 

	

7.•1 	Bed: Be; unna: unnan 

	

8:1 	Bed: Be 

	

10:2 	er: är 

	

11:1 	å: och; deruppå: häruppå 

	

12:2 	bad: ba att 

	

13:1 	de: di 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, 2, 19, i 
övrigt markerade som i Da. Slutomkvädet skrivet tvåra-
digt, andra raden börjar med I. 
Slutomkvädet: leken står i str. 1 över struket riden 
1:2 före med står i afton överstruket 

Db 
13:2 
!4.! 
14:2 
15:1 
15:2 
16:1 
17:1 

Ni: Han sa ni; å: och 
ut saknas 
sad: sa'; uti: i 
Sölfbodder: silfbodder 
sielf: sjelfver; unga saknas 
intet: inte 
queckt: quickt 

E 
KB Vs 126:8, s. 11-16 (text), GA 12 (mel.). Upptecknad på 1810-talet (senast 1814). Närmare uppgifter saknas. Även 
texten tryckt som GA 12. 
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	1   	f. 	 

7 

willo rosor 	mig 	lofva — 

sin aro. skulle tör — vara Allt huru de 

Och 	Drottningen 	ville sina 	tärnor 	lä— ra 

Måttligt 

-t- 
(5) 

( å ) 

(12) 

16 

Med de andra de sofva 	dar leker 	han en 	afton. Herr 
.55«. 

ar- 

(IS) 

SMB 93 

1 Drottningen ville sina tärnor lära 
— Villa rosor mig Lofva —
Alt huru de skulle förvara sin ära 
— Med de andra, de sofva, der leker han En Afton 

2 Herr Hollkinn han hafver lockat mig i år 
At jag honom till Mann skulle få 

3 Och hafver Herr Hollkin lockat Dig i år, 
Så skall du mer aldrig bo uti min gård 

4 Ack! om jag hade mig en trogen vän, 
Som budena buro till Herr Hollkinn i qväll 

5 Falska tärnan hon svarte i tjortelen blå 
Och vill ingen annan så skall jag nog gå 

6 Falska tärnan hon svarte i kjortelen hvit 
Och vill ingen annan nog skall jag gå dit 

7 Den tredje hon var så snar till att svara 
Och vill ingen an skall jag budena bära 

8 Och när hon kom till Herr Holkins Gärd 
Ute för henne Herr Hollkin han står 

9 Liten Kerstin hon hafver mig till Eder sändt 
Hon bad ni skulle rida till henne i qväll 

10 Hon hafver födt en Dotter så stor 
Hon är långt svartare än svartaste jord 

11 Och vara så svart hon vara vill 
Ju mera röda guldet jag henne gifva vill 

1 g Skicka henne dessa vinflaskor in 
Bed henne dricka alla Sorger ur sitt sinn 

13 Bed henne bära ut de bolstrarne blå 
Hon må välan ligga på dunbolstrar små 
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14 Bed henne släcka ut talge Ljus 
Hon må vällan bränna de vitaste vaxlius 

15 Bed henne hvarken sörja eller qvida 
I Morgon så vill jag till henne rida 

16 Falska tärnan hon gångar till sjöare strand 
Der drack hon ur vinet tömde vatn i vann 

17 Herr Hollkinn sände eder dessa vattuflaskor in 
Han bad ni skulle dricka alla sorger i Ert sinn 

18 Han bad ni skulle bära ut de bolstrarne blå 
Ni har väl tid att ligga på stickor och på strå 

19 Han bad ni skulle släcka ut talge ljus 
Ni må välan ligga i mörka hus 

20 Han bad ni skulle båd sörga och qvida 
Ty aldrig skall han mer till eder rida 

21 Ack! om jag hade en silfbebodd knif 
Så skulle jag sjelf förkorta mitt Lif 

22 Och nog kan du få en silfbebodd knif 
Men intet vill jag vara saker i ditt Lif 

23 Liten Kerstin klappar barnet på rödhvita kind 
I natt misster du kär moderen din 

24 Herr Hollkinn han var ej långt derifrån 
Han hörde väl efter hur talet skulle gå 

25 Liten Kerstin hon sig åt väggen vänt, 
Herr Hollkinn sig i dörren glänt 

26 Och vänt Dig inte åt väggen för mig 
Jag har väl intet ämnat att svika dig 

27 Falska tärnan skall sättas Lefvande i jord. 
Som villat förråda så menlöst blod 

28 Falska tärnan skall brännas Lefvande på glöd 
— Villa rosor mig Lofva — 
Som villat förråda min fästemö 
— Med de andra, de sofva, der leker han En Afton 

Melodianmärkning 

T. 5 undre systemet: Paustecknet saknas. 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, 2, 17, 28, slutomkvädet 
i str. 1, 2, 16, 17, 24, 28; båda omkvädena markerade i 
övriga strofer. 
Slutomkvädet: andra str. 16, 17, 24, 28 andre 

	

2:1 	Hollkinn ms ev. Hallkinn 
11:2 jag ändrat från påbörjat ord 

	

26:1 	vänt sic 

F 
KVHAA Göt. Förb. vissaml., s. 59-60 B. Småland. Sannolikt upptecknad av notarien Fredrik Ehrenpreus ca 1814. 
Tillhör möjligen samma tradition som J nedan (Jonsson I, s. 446-448). 

1 Drottningen tog sina tärnor i Lära 
— Wille Rosen mig Lofven —
Hon bad dem väl bevara sin ära 
— Men de andra de sofvo, vi leke om en afton. 

2 Hon bad dem agta sig för Herrar och präster 
Ty de äro Eder så faseliga Gäster 

3 Agten Eder väl för Herr Adelkind 
Ty Han är för sann enda kära Sonen min 

4 Så svarade Fröken med kjortelen vit 
Och det som re'n är gjordt, det blifve nu dervid. 

5 Och Fröken Hon går sig åt Stenstufvan in 
Der födde Hon de 2 små Adelkind. 

6 Ack hade jag mig en Fulltrogen vän 
Som buro detta bådskap för Herr Adelkind i quäll 

7 Så svarar falska tärnan på golfvet der Hon går 
Och vill ingen annan, af mig Han veta't får. 

8 Falska tärnan Hon sig genom dörren insteg 
Och konungen på Henne med blida ögon ser. 

9 Här sitten J Herr Adelkind vid bredaste bord 
Och kärestan Er fick barn som svartaste jord 

10 Här sitten J Herr Adelkind, dricker vin ur silfv[er] 
skål 

Och kärestan Er fick barn som Hundvalpar sm[å] 

11 Har kärestan min Fått barn som hundvalpar små 
Tills mera röda Guldet skola små barnen få 

12 Herr Adelkind han går sig åt kammaren sin 
Der tömde Han i en flaska med vin. 

13 Bed kärestan min taga denna vinflaskan in 
Och alla sina sorger bortjaga ur sitt sinn 

14 Falska tärnan hon går sig till mjölnare damm 
Der drack Hon ur vinet, tömde vatten igen. 

15 Falska tärnan Hon sig genom dörren insteg 
Och fröken på Henne med blida ögon ser. 

16 Herr Adelkind Er beder taga denna wattenflaskan in 
Och alla Edra sorger bevara i Ert sinn. 

17 Herr Adelkind Er beder både sörja och guida 
Ty alldrig mer så vill han till Eder rida. 
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18 Ack hade jag mig en Silf-bordaknif 
Så skulle jag snart förråda mitt unga lif. 

19 Och väl vill jag gifva Eder en Silfborda knif 
Men inte vill jag vara saker till Ert unga lif. 

20 Och fröken klappar barnen på rödblommig kind 
Stackars Ni små barn, som misten Fader och moder 

din 

21 Herr Adelkind han ståndar icke långt derifrån 
Han hörde alt hvad falska tärnan lade Honom till 

hån. 

22 Herr Adelkind han sig genom dörren insteg 
Och kärestan på honom med vreda ögon ser. 

23 Hvi träden Ni så dristigt i Stenstugan in 
Stor fröijd Ni måsten röna vid nesan min 

24 Hvi villjen Ni bespotta en skändad mö 
Min endaste hugnad är att snarlig få dö 

25 Eij kommer jag att skymfa skön Elfrid — min Brud 
Jag kommer att dig pryda med kunglig skrud 

26 Han gaf Henne perlor och ännespänne klar 
Och ädlaste stenar kring hallsen hon bar 

27 Herr Adelkind tog kärestan på mjukan knä 
Han gaf Henne Guldringar, och fäste henne med. 

28 Herr Adelkind tog kärestan uti sin Famn 
Han gaf Henne Guldkrona och Drottninge namn.  

29 Och tag den falska tärnan sätt Henne quickt uti jord 
— Wille Rosen mig Lofven —
Ty Hon har förrådt bådas våra ord. 
— Men de andra de sofvo, vi leke om en afton. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 1, 
markerade i str. 2. Str. 23-26 skrivna efter str. 29, deras 
rätta plats markerad. 

	

3:2 	kära tillskrivet över raden 

	

4:2 	re'n tillskrivet över raden 
6:2 före i quäll står igen överstruket 

	

9:/ 	Här står före överstruket Der 

	

10:1 	Silfv[er] textförlust p.g.a. att ms bundits in 

	

10:2 	sm[å] sista bokstaven oläslig, bläckplump 

	

16:1 	wattenflaskan de två sista bokstäverna osäkra 
p.g.a. att ms bundits in 

	

18:2 	unga tillskrivet över raden 

	

20:2 	Fader ändrat, möjligen från Fadren; din sista 
bokstaven något osäker 

	

21:1 	ståndar står över struket var nu 

	

25:1 	jag tillskrivet över raden 

	

25:2 	pryda tillskrivet över raden 
26:2 bar första bokstaven osäker, bläckplump 

G 
KB Vs 2:1, s. 459-462. Östergötland. Upptecknad på 1810-talet. Utskriften gjord av okänd person. Str. 1-4 tryckta i 
Anmärkning till SF 98 B. 

1 Drottningen talte till Ternan sin 
— Ni talen allan väl till mig —
Du skall gå för konungen in 
— Jag liter till min hjerteliga kära 

2 Och säg jag har fått en son så hvit 
Han är konungen sjelfver så lik 

3 Ternan sig intill konungen steg 
Konungen henne med milda ögon ser 

4 Litan Kerstin har fått en Son så hvit 
Han är eder egen hundedräng så lik 

5 Är han min egen hundedräng så lik 
Dess mera skall han slita silke hvit 

6 Du skall ta från Drottningen alla små ljus 
Och bär så till henne de hvita vaxljus 

7 Och du skall ta från henne alla fjäderbolstrar små 
Och bär så till henne dunbolstrarna blå 

8 Bed Drottningen dricka ur det vinet kalla 
Bed henne glömma bort sina sorger alla 

9 Bed henne vänta utaf långan 
I morgon vill jag sjelfver till henne gånga 

10 När Ternan kom till mjölnarens äng 
Der drack hon ur vinet tömde vatten i igen 

1 1 Ternan sig intill Drottningen steg 
Drottningen henne med milda ögon ser 

12 Konungen bad Er dricka ur det vattnet kalla 
Och bad Er komma ihog edra sorger alla 

13 Han bad jag skulle ta från Er alla små ljus 
Han sad' Ni skulle sitta i mörkaste hus 

14 Han bad jag skull' ta från Er de fjäderbolstrar små 
Han sad' hon är värd ligga på stickor och strå 

15 Han bad Ni skulle vänta utaf långan 
Han vill nu aldrig mera till eder komma 
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1 6 Drottning klapte barnet på blekan kind 
I morgon skall du mista kära Modren din 

17 Hon lönte piga och hon lönte dräng 
Men Amman den lönte hon aldra bäst 

18 Min Terna skall hafva min guldkrona röd 
Den skall hon bära allt efter min död 

19 Drottningen sig utför sängen steg 
Konungen sig genom dörren steg 

20 Hvi ären I nu så vreder på mig 
Jag hafver intet förr kunnat komma till dig 

21 Ni bad de skulle ta ifrån mig alla små ljus 
Och jag ligga på stickor i mörkaste hus 

22 Ni bad jag skulle dricka ur det vatnet kalla 
Ni bad jag skulle komma ihåg mina sorger alla 

23 Hvad skall jag göra Din Terna emot 
Lefvande skall hon sättas inunder en rot 
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24 Hvad skall jag göra Din Terna till mehn 
— Ni talen allan väl till mig — 
Jo jag skall låta sätta henne under en sten 
— Jag liter till min hjerteliga kära 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, markerade i övriga strofer. 
Interpunktionen, ovisst i vilken utsträckning, införd av en 
redigerande hand (Arwidssons?), här därför ej återgiven. 
Mellanomkvädet: Ni str. 24 I 

	

2 : I 	före jag står att överstruket 

	

4:7 	Son ändrat från son 

	

8../ 	Drottningen tillskrivet över raden; dricka ändrat 
från Dricka 

	

12:1 	det tillskrivet över raden 

	

20:2 	till tillskrivet över raden 

H 
KB Vs 2:1, s. 465-467 (text), KB S 163 (Drake) nr 33. Upptecknad på 1810-talet (närmare uppgifter saknas). 

Textutskrift i okänd piktur. Mel. tryckt som GAB 49*. 
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- de 
	

lekte 	gulltörning 	om 	Ölskog. 

•	  

(9) 

1 Ock Fröken hon gick sig åt stenstugan in 
— Rosor Villjom vi lofva. —
Der föder hon en liten Blom kind 
— De lekte guldtärning om Ällskog. 

2 Ock Fröken hon talte till tärnorna 2 
Hvem Vill nu bära min Herre bod 

3 Så svarade hennes äldsta tärna 
De buden dem villjen jag bära så gärna 

4 Ock tärnan hon gick uppför högaloppsbro 
Hon dicktade hop en osanning stor. 

5 Ock tärnan hon axlade Sabell och Skin 
Ock så går hon för Konungen in 

6 Ock hörest du tärna hvad jag säga må 
Hvad bär Du ifrån min Fröken för bod 

7 Ock Fröken har fått en liten blomkind 
Han är så ful i utsikten sin 

8 Han är så svart han är intet Vit 
Han är eder stalldräng så mycket lik 

9 Ock vara nu huru han vara vill 
Han skall slita Sammet om det är till 

10 Ni tag från min Fröken de små talljejus 
Ock sätt upp för henne de vita vaxjus 

11 Ni tagen från min Fröken de Bållstrarne små 
Och lägger så henne på sammettet blå 

12 Ni hälsen min Fröken så mången goddag 
Och säj jag kommer snart i hennes lag 

13 Och Tärnan hon sig genom dörrena steg 
Och Fröken hon henne med ögonen neg 

14 Och hör Du min tärna hvad jag säger Dig 
Hvad bär Du för bod från min Konung till mig 

15 Han hälsade er så mången goddag 
Och sa han kommer aldrig mer i ert lag 

16 Han bad oss ta från er de små talljejus 
Och lägga er sedan i mörka kalla hus 

17 Han bad oss ta från er de Bollstrarne blå 
Och lägga er sedan på stickor och strå 

18 Han bad oss ta från er Den lilla B[lom]kin[d] 
Ock bad oss kasta Honom för svinen i[n] 

19 Han skicka er ej mjöd, Han skicka er ej vin 
Han skicka er förgift att göra er stor pin 

20 När Fröken har tagit förgiftet in 
Så bleknade hon på röblomman kin 

21 Och när hon hade tagit de dropparne två 
Så lossnade naglarna på fingrar[na] små 

22 Ock Fröken hon talte till yngsta tärn[an] så 
Och vill Du nu bära min Konu[ng] bå 

23 Och svarade hennes Yngsta tärn[a] 
De buden de villjen jag bära så g[är]na 

24 Och tärnan hon axla bå Sabe[11 och] skin 
Och så gick hon för Konungen in 

25 Här sitten i Konung i Klädningen [röd] 
Er Fröken hon ligger rättnu dö 

26 Och Konungen sig öfver breda Bordet sprang 
Han slog igän dörren så låsen han sang 

27 Och konungen sig innom dörrena steg 
Och Fröken sig åt Väggen vred 

28 Och hören ni min Fröken hvad jag er säga må 
Hvi villjen i vrida och vända er så 

29 Jag må väll vrida och Vända mig så 
När ni bjuder till att mitt lif förrå 

30 Ni bad dem taga från mig den Lilla Blomkin 
Och kasta honom för svinen in 

31 Ni bad dem taga från mig de små taljejus 
Och lägga mig sedan i mörka kalla hus 

32 Ni bad dem taga från mig de Bolstrarne Blå 
Och lägga mig sedan på Stickor och strå 

33 Ni Skicka mig ej mjöd ni skicka mig ej vin 
Ni Skicka mig förgift att göra mig stor pin 

34 Ni hälsa mig så mången goddag 
Och sad att ni kommer alldrig i mitt lag 

35 Den Fallska tärna som bar dessa bå 
Hon skall ock sin Välförtjenta lön få 

36 Konungen tog det Motgiftet upp 
Och gaf sin Fröken in och smorde dess kropp 

37 Jag ällskar ju eder af hjerta och själ 
Hur skulle jag Villa er annat än väl 
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38 Och hören i alra käresten min 
Ni lätt mig nu se den lilla Blomkin 

39 Och Konungen talte till småsvänner 2 
Tag den fallska tärnan lägg bojjor uppå 

40 Den Yngsta tärnan fick silfver och gull 
Den Fallska gräfdes lefvandes ned i mull 

41 Så fort som Ni lefver fresker och bra 
— Rosor Villjom vi lofva. 
Så skall det bli Vår Bröllops da 
— De lekte guldtärning om Ällskog. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 41, markerade i övriga 
strofer (mellanomkvädet i str. 35 även markerat på slut-
omkvädets plats men där struket, i str. 41 först markerat, 
sedan helt utskrivet). Str. 18-19 av misstag numrerade 
19-20, vilket korrigerats. — Textförluster p.g.a. att ms 
bundits in ovan markerade med klammer. 

2:2 	nu tillskrivet över raden 
5:2 	så tillskrivet över raden 
6:1 	hörest ms horest med r förtydligat över raden  

9:1 	huru står över Hvad som ändrats till huru 171C11 

strukits 
10:1 	Ni troligen ändrat från Nu; små tillskrivet över 

raden 
11:2 	Och ändrat från Ock; så tillskrivet över raden 
12:2 Och ändrat från Ock 
13:1 Och ändrat från Ock; dörrena ms dorrena 
13:2, 14:1 	Och ändrat från Ock 
17:2 	på tillskrivet över raden 
21:1 	tagit ändrat från tadit 
22:1 	så ändrat från sin 
22:2 bå ändrat från bod 
26:2 	slog ändrat från slod; dörren ms dorren 
28:1 Fröken ms Froken 
28:2 	vrida ändrat från vriga; er ms snarast ere 
32:1 Ni ändrat från Nu eller Na 
35:2 	lön tillskrivet över raden 
38:1 	käresten ms karesten 
38:2 	lilla ms tilla 
40:1 före Yngsta står Al överstruket; Yngsta ändrat 

. från Ungsta 
41:2 	bli MS bri 

KB Vs 2:3, s. 400. Fragment av okänd proveniens. Sannolikt upptecknad på 1810-talet. Utskrift gjord av A. A. 
Afzelius. 

1 Liten Kerstin hon gångar i kamaren in, 
— Med rosor vilje vi lofva —
Och der fick hon en liten Kind. 
— Allt medan de andra de sofva.  

Anmärkning 

Mellanomkvädet: lofva ändrat från låfva 
1:1 	gångar ms gangar 

J 
KB S 163 (Drake) nr 27. Okänd proveniens. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). Tillhör 
möjligen samma tradition som F ovan (jfr Jonsson 1, s. 447-448). 

 

IP 	if 

 

4  

   

4- 	
-r 
Drottningen tog sina 	tärnor 	lära, 
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ville 	rosor 	mig 	lofva. 

(7) 

1 Drottningen tog sina tärnor i lära, 
— ville rosor mig lofva. — 
Hon bad dem så ömt bevara sin ära; 
— men de andra de sofva: Vi leka om en afton. 

K 
Efter kaptenskan Anna Ehrenström f. Gråberg (f. 1786 i Hemse sn, Gotland, d. 1857 i Stockholm; Jonsson I, s. 
550-552). Ka: KB Vs 2:1, s. 68-70. Text upptecknad under tiden 1820-1837. Utskrift av okänd hand. Kb: KB Vs 3:4 
nr 203 A. Upptecknad av G. 0. HyUn-Cavallius i Stockholm 1842. 

Ka 
1 Och fröknen hon tog sina tärnor i lära, 

— vid den tron som de lofvo —
hon bad att de skulle bevara sin ära 
— mens de andre de sofvo, men sorgen bor i hjertat. 

2 Och fröknen hon gick sig i kammaren in, 
der födde hon två söner med rödhvitan kind 

3 Och hade jag mig nu en fulltrogen vän 
som kunde gå till Herr Aldekind i qväll. 

4 Och tärnan hon svarade i kjortelen blå 
och vill ingen annan så skall jag fella gå. 

5 Hon klappade på dörren med fingrarna små 
statt opp herr Aldekind dra låsen ifrå. 

6 Och inte har jag dörren så hårdeligen stängd 
men inte släpper jag dig in uti qväll. 

7 Hon gjorde sina fingrar både mjuka och små 
och sjelf så drog hon då låsen ifrå. 
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Fröken hon gick sig i 
	

kammaren 
	

in 
r 	 

8 Och här sitter ni vid bredaste bord, 
och fröken har fått söner så svarta som jord. 

9 Och har hon fått söner så svarta som jord 
ju mera lön skall den amman då få 

10 Och här sitter ni med sabel och mård, 
och fröken hon har fått söner som hundvalpar små. 

11 Och har hon fått söner som hundvalpar små 
ju mera guld skall den amman då få. 

12 och Bed henne dricka de vinflaskor ut 
så släckas visst alla hennes sorger då ut. 

13 Och bed henne bära ut bolsterna blå 
hon må fälle ligga på dunbäddar små. 

14 Och bed henne släcka de små talgljus ut, 
hon må fälla tända de höga vaxljus. 

15 Och tärnan hon gick sig till en rinnande käll 
hon dricker ut vin, tynner vatten igen. 

16 Herr Aldekind han låter nu helsa jer 
han skickar er vatten i stället för vin 

17 t Han ber eder släcka de små talgljus ut 
ni mågen väl ligga i mörka hus. 

18 Han ber eder bära ut bolsterna blå 
ni mågen väl ligga på stickor och strå. 

19 Och hade jag mig nu en guldborderad knif 
så skulle jag strax förkorta mitt lif. 

20 Och väl kan jag skaffa er en guldborderad knif 
men inte vill jag se jer förkorta jert lif. 
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21 Herr Aldekind in genom dörren sprang 
hållt opp lilla fröken! här ser du din man. 

22 Herr Aldekind talade till tjenarena sina, 
— vid den tron som de lofvo — 
I tagen falska tärnan, sättena qvick under jo[rd] 
— mens de andre de sofvo, men sorgen bor i hjertat. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. Slutomkvädet ut-
skrivet tvåradigt. Str. 15 skriven före str. 13, den rätta 
placeringen utmärkt bl. a. med strofnr. 
Mellanomkvädet: som de tillskrivet över raden 
Slutomkvädet: i margen anges för den andra satsen varia-

tionen vi lekte om en afton 

	

1:1 	hon tog står över struket höll 

	

").9 	kind sista bokstaven osäker (textförlust p. g. a. att 
ms bundits in) 

	

6:2 	men står över struket och 

	

10:1 	med ändrat från vid; efter sabel står (sobel) 
10:2 före fröken är ett påbörjat ord överstruket 

	

12:1 	och tillskrivet i efterhand över raden 

	

13:2 	fälle ändrat från fällej 

	

15:1 	efter strofen har 16:1 påbörjats med Herr Alde- 
kind vilket strukits för att ge plats åt str. 13-14 (se 
ovan) 

	

16:1 	han tillskrivet över raden 

	

22:2 	falska står över struket den; jo[rd] textförlust 
p. g. a. att ms bundits in 

Kb 
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andra de såfvo. Wi 	lekte 	om en afton. 
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Anmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning 
saknas. Mel. utskriven med tillfälliga förtecken (genom-
gående kors för f och c); här återgiven med två fasta 
korstecken. 
System 1: Texten utskriven utan anpassning till mel. 
System 3: Texten delvis utskriven utan anpassning till 

mel. 
System 4: Före n. 8 (ciss2) står a' överstruket. 

Efter mel. står: 

TEXT 

Avvikelser från Ka i Kb 

Texten omfattar 23 strofer. 
Slutomkvädet: Me'ns de andra de såfvo. Wi lekte om en 

afton. 
1:1 	Och fröknen: Fröken 
2:1 	fröknen: fröken 
4:2 	fella: välle 

Mellan str. 4 och 5 står följande strof 
Och tärnan hon anlade kappan den blå, 
Så gångar hon dit der Herr Aldekind låg. 

5:1 	klappade: bultade  

	

5:2 	dra: drag 

	

7:2 	då låsen: der låset 

	

8:2, 	9:1 	så svarta som. som svartaste 

	

10:1 	med: i 

	

10:2 	hon saknas 

	

12:2 	då ut: derut 

	

13:1 	bolsterna: bolstrarna 

	

13:2 	fälle: välle 

	

14:2 	fålla: välle; höga: stora 

	

16:1 	han saknas; jer: er 

	

17:2 	ni: I 

	

18:1 	bolsterna: bolstrarna 

	

18:2 	ni: I 

	

19:1 	nu saknas; guldborderad: guld-bodder 

	

19:2 	strax: straxt 

	

20:1 	Och saknas; guldborderad: guld-bodder 

	

22:1 	Han talte till sin tjenare i vredesamt mod 

	

22:2 	sättena: sätt na' 

Anmärkning 

Titel: Herr Aldekind och hans fästemö. — Omkvädena 
utskrivna endast i str. 1. Slutomkvädet utskrivet tvåra-
digt. Str. 17 och 18 omkastade. Bokstavstyperna a och e 
ofta svåra att skilja från varandra. 

	

4:2 	och tillskrivet i efterhand i margen 
6:2 Men först påbörjat 0 

cc 	

 •  
rat ta re. 

L 
KB Vs 4, s. 301 (text), KB Vs 3:4 nr 203 C (mel.). Agunnaryds sn, Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt("m-Cavallius i 
augusti 1839. En renskrift av str. 13, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:4 nr 203 C. 

 

å 	 

  

   

Ack om jag hade 
	mig 	en 	fulltrogen 	vän 

— vid de rosor 	vi lofva,— 

Som förde mina bud filt HL Adelkind 
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— Men de andra 
	

de 	sof — va. 
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13 Hon klappar sina barn uppå rosenröda kind 
Stackars mina barn som ska moderlösa bli. 

14 Ack kära min lilla du hålt nu opp 
— Vid de rosor vi lofve — 
se här har du fadren till dina barn små. 
— me'n de andra de sofve. 

Titel: Den falska Vännen. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning 
saknas. Över mel. står a-moll: Mel. är troligen felnoterad 
vad gäller b', mer sannolikt är att framförandet varit h'. 
System 1-2: Texten delvis utskriven utan anpassning till 

mel. 
System 2, textunderlägget: vid delvis otydligt p. g. a. en 

bläckplump, vi förtydligat över raden. 
System 3: Före sista noten (b') står en (p. g. a. en bläck-

plump) oläslig not överstruken. Över denna står bok-
staven b. 

System 4, sista noten (a`): Otydlig, men säkerligen avses 
a'. Över noten står bokstaven a. 

Textanmärkning 

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

	

6:1 	mjöd skrivet på annat ord, ev. vin 

	

10:1 	över Du må väl står som alternativ Han bad du 
skall; talg skrivet på annat, nu oläsligt ord 

	

13:1 	o i rosenröda troligen ändrat från ö 

1 Ack! om jag hade mig en fulltrogen vän 
— Vid de rosor vi lofve — 
Som förde mina bud till Adelkind i qväll 
— me'n de andra de sofve. 

2 Jungfrun hon svarar med kappan den blå: 
Vill ingen annan, så skall jag väl gå. 

3 Jungfrun gångar till Adelkinds gård 
och ute för henne Adelkind står. 

4 Och sitter ni och skrifver vid gulddukadt bord 
Kärestan har fått barn som den svartesta jord. 

5 Sitter ni och skrifver ja likväl ändå 
Kärstan har fått barn som de hundvalpar små. 

6 Adelkind han tappade båd mjöd och vin, 
hon må väl dricka vin och icke dricka va'nn. 

7 Och bed henne släcka dessa små talg-ljus 
för hon må väl bränna de tjocka vax-ljus. 

8 När jungfrun kom till Kidrons bäck 
så tappar hon ut vinet och tappar va'nn igen. 

9 Adelkind tappade en vann-butelj 
du må väl dricka vann och icke dricka vin. 

10 Du må väl släcka dessa små talg ljus 
för du må väl vandra i mörkesta hus. 

11 Ack! om jag hade mig en sölfbodder knif 
så skulle jag snart förkorta mitt lif 

12 En sölfbodder knif det kan du väl få, 
men icke vill jag svara för ditt lif. 

M 
KB Vs 4, s. 486-487. Småland. Upptecknad ca 1840 av Johanna Gustava Angel f. Lagergr&n (f. 1791 i Tolgs sn, d. 
1869; Jonsson I, s. 540-541). 

1 Hade jag meji en fulltrogen vänn, 
— vid de rosor vi lofva. — 
Som kunde bära bref till adelkind min vänn, 
— medan andra di sofva. 

2 Vel kan du få dig en fulltrogen vän, 
för jag skall bera bref till adelkind, din vän. 

3 adelkind satt vid förgyllande bord. 
Er kärsta har fått barn som svartaste jord. 

4 Har min kärsta fått barn som svartaste jord, 
Men henne har jag lofvat min redeliga tro. 

5 å bud kom der upp för adelkind brått. 
Er kärsta har fått barn som hundvalpar Små. 

6 Har min kärsta fått barn som hundvalpar små, 
Så har jag gifvit henne både gods och gård. 

7 adelkind gick efter en boutelj vin. 
hon må nu dricka vin och intet dricka vatn. 

8 adelkin gick efter de tjocka vaxljus. 
hon må nu slecka ut de Små taljljus. 

9 Ner Jungfrun komm till kille bro bäck, 
der tappar hon ut vinet, och fyller uti vatn. 

10 adelkind han skickar dig en boutelj vatn. 
du må vel dricka vatn och inte dricka vin. 

11 Kärastan klappar barnen på vitblekan kind. 
Stackars de Små barn som moderlösa bliv. 

12 Hade jag meji en silfbodder knif, 
Så skulle jag Snart Sluta mitt lilla unga lif. 

13 Väl kan du få dig en silfbodder knif. 
Men inte vill . jag Svara för ditt unga lif. 
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14 adelkind han komin nu i samma stund, 
tog kerestan i famn och kyste dess mund 

15 Hålt upp hålt upp att afkorta ditt lif, 
— vid de rosor vi lofva. — 
Här skall du finna aldra kärasten din. 
— medan andra di sofva. 

Anmärkning 

Str. 3-6 skrivna i ordningsföljden 5-6-3-4; den för hela 
texten i efterhand införda strofnumreringen korrigerar 
ordningsföljden. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, 14, 
15, slutomkvädet i str. 1, 2, 4, 5, 9, 12, 14, 15; båda 
omkvädena markerade i övriga strofer. 

5:1 	upp skrivet på nu oläsligt ord 
8:2 	nu ändrat, möjligen från vel 

N 
KVHAA Wiede ks 111. 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 tre utskrifter finns: KVHAA 
Wiede hs 103, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. och MM Wiede nr 111. 

1 Fröken Adelkin hon talte till Tärnan sin; 
— Lilla Rosa mig lofva — 
Ack, om jag hade bud till Herr Adelkin! 
— Med de andre de sofva, I hvilen om en afton. 

2 Och Tärnan hon svarade i kjortelen blå: 
Och will ingen annan, så skall jag väl gå. 

3 Och Tärnan hon sig inom dörra steg 
Herr Adelkin han henne med blida ögon neg 

4 Här sitten I Herr Adelkin vid bredaste bord 
Er Fröken har fått barn som svartaste jord. 

5 Har min Fröken fått barn som den svartaste jord 
Så vill jag väl vara deras Fader så god 

6 Här sitten I Herr Adelkin vid sidentyget blå 
Er Fröken har fått barn, som hunnehwalpar små. 

7 Har min Fröken fått barn, som hunnehwalpar små 
Dess mera gull det skall de wäl få 

8 I tagen ifrån Fröken de bolstrarna små 
För hon skall väl ligga på sidentyget blå 

9 I tagen ifrån Fröken de smalaste ljus 
För henne skall brinna de stora vaxljus. 

10 Bed att Fröken tager denna vinflaska in 
Och alla sina sorger dem slår hon ur sitt sinn. 

11 Och tärnan hon gångar till mjölnaredamm 
Der drack hon ur vinet och tömde vatten in 

12 Och Tärnan hon in genom dörra steg 
Fröken Adelkin på henne med blida ögon neg 

13 Han böd att Fröken skulle taga denna vattenflaska in 
Och alla sina sorger behålla i sitt sinn 

14 Han böd att vi skulle ta ifrån Fröken de bolstrarna 
små 

Hon skulle få ligga på halm och på strå 

15 Han böd att vi skulle ta ifrån Fröken de smalaste ljus 
Hon skulle få ligga uti ett mörkt hus 
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16 Ack om jag hade en silfbodad knif 
Så skulle jag sjelf förkorta mitt lif 

17 Och väl vill jag gifva Er en silfbodad knif 
Men inte vill jag vara orsaken till ert lif 

18 Hållt upp, hållt upp lilla wännen så kär 
Jag är väl densamme som nu vill vara när 

19 De togo den tärnan så qvicker uti jord 
— Lilla Rosa mig lofva — 
För hon har förwändt om begge deras ord 
— Med de andre de sofva, I hvilen om en afton. 

Melodianmärkning 

T. 6, n. 5-6, textunderlägget: ö i söf-va svårtolkat, möjli-
gen ö. 

Övriga utskrifter: 

Repristecken saknas i slutet av mel. 
T. 1, n. 1: g' (utan det alternativa c2) 

SMB 93 

T. 6: Före n. 4 står ett halvt utraderat a' i Div.-saml. 
T. 6, n. 5-6, textunderlägget: sofwa 

Textanmärkning 

Onik uädena utskrivna i alla strofer. 
5:1, 7:1 	min står inom parentes 
8:2 	väl står inom parentes 

12:2 Fröken ms Froken 
18:1 	lilla ändrat från kära 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div.-saml. omfattar endast str. 1. I hs och MM 
står str. 13 efter str. 15. 
Mellanomkvädet: lofva: löfwa hs (str. 1 och 12) 
Slutomkvädet: om: Er Div.-saml. 

3:1 	dörra: dörren hs 
4:? 	Er: Eder hs; svartaste: den svartaste hs 
7:2 	gull: gulld hs, MM 

12:1 dörra: dörren MM 

O 
UUB R 623:2, s. 183. Gotland. Upptecknad av folkskolläraren Alfred Theodor Snöbohm, ev. efter egen tradition (f. 
1819 i Döderhultsvik, Oskarshamn, Småland, kom vid 3-4 års ålder till Gotland, d. 1901; Bjersby, s. 119-128). 
Inlämnad till P. A. Säve i januari 1846. Utskrift gjord av Säve. Tryckt som Säve nr 157. 

1 Och Drottningen hon tog sina Damer i lära 
— Wiljom rosen vi lofva — 
Hon bad dem att väl bevara sin ära. 
— Mens de andra de sofva vi lekte om en afton. 

2 Och akten Er för Herrar och akten Er för präster; 
Ty de äro Eder farliga gäster. 

3 Och akten Eder för Herr Arlekin; 
Ty han är alldrig kära sonen min. 

4 Då svarade Fröken uti kjortelen vid: 
»Det som är gjordt det får blifva dervid.» 

5 Och fröken hon månde i sin kammare gå: 
— Wiljom rosen vi lofva — 
Der födde hon fram de tvilling-söner två. 
— Mens de andra de sofva vi lekte om en afton. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 5. 

P 
Wigström, Folkdiktning I, 1880, s. 45-46. Raus' sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström, sannolikt 1879. 

1 En jungfru tog fem fröknar uti lära. 
— Vid de rosor vi lofva. — 
»I akten eder väl för de herrar och adelsmän, 
— me'n de andre de sofva.» 

2 Jungfrun inom kammardörren steg, 
der födde hon två rosenröda kind'. 

3 »Hade jag mig en huld och trogen vän, 
som kunde gå till herr Adelkind i kväll!» 

4 Svarade tärnan i klädningen blå: 
»Vill der ingen annan, så kan jag väl gå.» 

5 När hon kom till herr Adelkinds port: 
»Sitten I här vid gulddukadt bord! 

6 Sitten I här och skrifven, ändå 
er hustru har födt barn, som hundvalpar små. 

7 Sitten I här vid gulddukadt bord, 
er hustru har födt barn, som den svartaste jord.» 
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8 »Har hon födt barn, som den svartaste jord, 
hon skall ändå sitta vid gulddukadt bord. 

9 Har hon fått barn, som hundvalpar små, 
ju mera godt skall hon hafva ändå. 

10 Bed henne hon bär ut de bolstrarne grå; 
nu måste hon hvila på dunbäddar blå! 

11 Bed henne hon släcker ut de små talgljus; 
hon måste nu bränna de tjocka vaxljus. 

12 Här hafven I en pokal vin; 
säg henne att hon skall ej mer dricka vann.» 

13 När tärnan hon kom till Jungfrudam, 
så drack hon vin och fylde i vann. 

14 »Här, jungfru, hafven I en pokal vann; 
han bad I skullen dricka den och aldrig vin. 

15 Han bad I skullen bära ut bolstrarne små, 
I måsten nu hvila på stickor och strå. 

16 Han bad I skullen släcka ut de små talgljus; 
I måsten nu sitta i mörkaste hus. 

17 Han bad I skullen både sörja och kvida, 
ty aldrig han tänkt att till eder mera rida.» 

18 »Hade jag mig en silfverbunden knif, 
så skulle jag snart göra ända på mitt lift» 

19 Så klappade hon barnen på rosende kind: 
»Gud tröste eder små, som moderlösa bli!» 

20 »En silfverbunden knif, den kunnen I väl få, 
men intet vill jag svara för edert lif ändå.» 

9 1 Tärnan nu ut ur kammardörren steg: 
»Håll upp, falska tärna, här har du mannen din!» 

22 Så slog han henne på bleknande kind, 
— Vid de rosor vi lofva. — 
Se'n satte han henne kvicker i jord, 
— me'n de andre de sofva. 

Titel.• Den falska tärnan. 

Anmärkning 

Omkvädena återgivna i str. 1 och 22. 
22:2 	efter kvicker står (lefvande) 
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94 

DET ÄRBARA FRIERIET 
TSB D 125 

A 
KB Vs 2:1, s. 257 (mel.), 261-262 (text). Efter Greta Esbjörnsdotter, V. Eneby sn, Östergötland (f. 1741 i Hycklinge 
sn, Östergötland, soldatänka omgift med dräng, d. 1814; Jonsson I, s. 327-329). Upptecknad av L. F. Rääf (text) och 
Erik Drake (mel.) 1812. Tryckt som SF 51. 

2 

 

• . • • 
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4 	 • 

 

         

Ungersven han sadla sin 	gångare 
	grå 

  

4 

67 G6 	 

    

 

• 

  

han hade så mycket uti 
	

hogen 

han kom inte 
	

förr 
	

till 	jungfruns bure — dörr 

8 

offill.:111~ 
Sau~1~1111111111W weimr- 	~ON= 

	

P 	  

förrn jungfrun hade 	lagt sig till att) 	sofva 

• 	• 	 • 	1 

- om 
	

eder 
	

lyster svennen tro — lofva. 

1 Ungersven han sadla sin gångare grå 
han hade så mycket i hågen 
han kom intet förr till Jungfruns buredörr 
förrn jungfrun hade lagt sig till att sofva 
— om eder lyster svennen trolofva. 

2 Han knappade på dörren med fingrarne små 
de voro både mjuka och lätta 
stå up min skön jungfru drag låsen ifrå 
om eder lyster älskogen sätta. 

3 Riden bort, riden bort, min fager ungersven 
mig lyster intet älskogen sätta 
för ingen stolts jungfru prisar nu er 
i riden så sent ut om nätter.  

4 Stå up, stå up min sköna jungfru 
det görs mig så långt till att stånda 
så vill jag låta bygga för eder buredörr 
och en så rödgir gullspånge. 

5 Jag vill för er mer våga ändå 
än alla edra rika kära fränder 
jag vill för eder i kalla vatnet stå 
ja om det vore up till mina tänder 

6 Hvi gån i icke in uti min faders gård 
och frågar min far och mor till råde 
och gifve då de sitt samtycke till 
så få vi sedan råda oss både 

19-889100 SMB 3 283 



SMB 94 

7 Och intet går jag uti eder faders gård 
och frågar er far och mor till råde 
men kom ska vi gånga i eder örtegård 
och där ska vi råda oss båda. 

8 Och intet går jag i min örtegård 
och mig till en så liten en fromma 
och när som i hafve min gode vilje fått 
så han i intet långt utur landet. 

9 I ligge och sofve min sköna jungfru 
med edra så dygdesamma tärnor 
jag vet en jungfru så god som I 
hon släpper mig in så gerna 

10 I ligge och sofve min sköna jungfru 
med edra så dygderika pigor 
jag vet en jungfru så god som i 
till henne så skall jag nu rida. 

11 Och vet i en jungfru rätt så god som jag 
till henne så skall i nu rida 
så vet jag en ungersven rätt så god som I 
och honom skall jag aldrig svika 

12 Och ungersven han kastar sin häst omkring 
han låter sin gångare springa 
och jungfrun hon sitter i kammaren sin 
hon låter sin gullharpa klinga 

13 Och ungersven han rider åt rosende lund 
bland berg och alla djupa dalar 
jag tror att jag rider mig tillbakars igen 
mig lyster med den jungfru mera tala. 

14 Och jungfrun hon sitter i kammaren sin 
och talte som hon hade varit vreder 
jag hörde en ungersven säga i går 
jag skall här aldrig komma mera. 

15 Jag hade min gångare sjelfver betalt 
och han var mig pliktig er bära 

och när som jag intet ville blifva qvart 
och vist rådde jag då rida hädan. 

16 och Tacka vill jag hvar och en far 
sin dotter tucktar med ära 
i går tänkte jag er till min frilla ha 
men i dag till min hjertelig kära 

17 och tacka vill jag hvar och en mor 
sin dotter tucktar med sinne 
i går tänkte jag er till min frilla ha 
men i dag till min äckte qvinna. 
— om eder lyster svennen trolofva. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 

	

1:1 	han tillskrivet över raden 

	

1:2 	före i står ett ord (ev. uti) som strukits 
2:1 knappade ändrat från kappade 

	

2:4 	om osäker läsning p. g. a. att Arwidsson ändrat i 
texten, före ordet står låsen överstruket 

	

4:3 	vill står över struket skall 

	

6:1 	in tillskrivet över raden 

	

6:3 	gifve ändrat från gif; till ändrat från dertill 

	

7:3 	men tillskrivet i efterhand före struket utan; gånga 
ändrat från gå 

8:3 hafve ändrat från ha 

	

11:1 	rätt tillskrivet över raden 

	

12:1 	han tillskrivet under raden 

	

12:4 	hon står över struket och 

	

13:4 	mig lyster med den står över struket jag vill med 
min 

	

15:2 	er först struket varvid att skrivits däröver, sedan 
återinfört under raden 

15:4 före och står så överstruket 

	

16:1 	det första och tillskrivet i efterhand 
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STOLTS INGA OCH HERR JOEL 
TSB D 131 

A 
KB Vs 2:1, s. 199-201. Upptecknad under 1800-talets första tredjedel, förmodligen i Västergötland. 
antagligen ingått i A. A. Afzelius' samlingar (Jonsson 1, s. 836). Tryckt som SF 38. 

S I B 95 

Ms har 

1 stålls jnga går sig åt högan Lofft 
— så mången god dag — 
så hasstelig kläder honn sig om. 
— så skymmer man lifvett i värden 

2 Hon kasta på sig en kappa Blå 
och femmtån wippor på gålvett låg. 

3 stålls jnga går sig åt stenstugan inn 
Her joell han glädes i sitt sin 

4 Her joell räcker snövit hand från sig 
ack lyster skön jnga trå dansen med mig 

5 jnte vill jag trå dansen med Er 
j mårgon min fästman handenn jag ger 

6 Din fästman kan man mörda och slå 
Du blifver änka, din hand jag då får 

7 Andra dagen när dät dagas å 
stålls jnga går sig på kyrkogård 

8 Med gullkronan Röd och utslagit hår 
för henne vid kyrkan Her joell står. 

9 stålls jnga, stålls jnga Du bind åpp ditt hår 
Du vet väl vad som sades i går. 

10 Her joell Her joell Du foga dinn ord 
sju Bröder har jag vid Konungens bord. 

11 Dina sju Bröder aktar jag ej stort 
Likväl är Du min frilla så god. 

12 stålls jnga går sig åt Kyrkan jnn 
honn fäller så mången tår på kinn. 

13 Hennes yngsta Broder hann såg däruppå 
Wi fäller vår syster så mången tår. 

14 jag må väl fålla modig tår 
Her joell går och bespåttar mitt hår 

15 När det var slut och fållket gick ut 
utåm kyrke dörren begyntes Ett kif. 

16 Utåm kyrkedörren begyntes ett kif. 
Utåm kyrkeportten miste Her joell sitt Lif 

17 Sillke till strumpor och sillfv spända skor 
så glad trampar stålls jnga i joells Blod. 

18 Så ligg nu där för Hund och för ramm 
lik väl bär jag mitt jungfru Namn 

19 Så ligg nu där för hund och för rö 
— så mången god dag — 
Lik väl bär jag min gulldkrona rö 
— så skymmer man lifvett i värden 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, marke-
rade i övriga strofer. Läsningen i detaljer osäker p. g. a. att 
A. I. Arwidsson gjort ett stort antal redigerande ändringar 
i texten. 

3:2 	han tillskrivet över raden 
6:1 	man står över struket båd; slå ms stå 
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96 

FÖRTVIVLAN 
TSB D 133 

A 
Enligt A. A. Afzelius upptecknad sådan »den på bruten norska sjöngs i Bohuslän». Den fullständiga texten dock 
förmodligen, åtminstone till större delen, en översättning från en norsk uppteckning gjord av Afzelius (Jonsson I, s. 
416 n. 9). Melodiupptecknaren okänd. Aa: KB Vs 126:6, lös lapp mellan bl. 22 och 23. Utskriften möjligen gjord av 
Afzelius. Texten från den norska uppteckningen. Ab: Afzelius, Afsked af swenska folksharpan, 1848, s. 83-85. Ac: KB 
Vs 126:6, hl. 22-23. Textutskrift gjord av Afzelius för den planerade andra upplagan av GA. 

   

Aa 
2 

  

r 	 

  

    

Liten Peder hon tjena 

 

Kongens Gärd 

0  E_ •	 
4 

  

- Eg gider inkje 
11«emeii 

411 

leva 

J 	 
Tid 

8 

• 

saa laang en 

	1 

1 Liten Peder han tjena i Kongens Gård 
— med sorrigfuldt Hjerta i kongens Gård —
Han lokka liten Kisten de[t] vehna Nor. 
— Eg gider inkje leva saa laang en Tid 

2 Liten Peder red sig lit Lxngre fram 
saa fandt han liten Kirsten paa qviten Sand 

3 Han klappa henne paa qviten Kind 
Daa du va i Live daa va du min. 

4 Han klappa henne paa qviten Bröst 
— mxd sorrigfuldt Hjerta i kongens Gård —
Daa du va' i live daa va du min Tröst 
— Eg gider inkje leva saa laang en Tid  

Melodianmärkning 

Enligt kommentaren i ms sjöngs mel. såsom en munter 

marsch. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. I. 
Mellanomkvädet: Gård ändrat från Gaard 
Slutomkvädet: Eg ändrat från eg 

1:1 Gård ändrat från Gaard 
1:2 	liten ändrat från liden; de[t] textförlust i margen, 

i början av nästa rad före vehna står det överstru-
ket 
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2:1 	Liten ändrat från Liden; Langre står över struket 
bettre 

4:2 	va' ev. ändrat från var (otydligt p. g. a. överstryk- 
ning) 

Ab 
1 Liten Peder han tjena i kungens gård, 

— Med sorrigfullt hjerta — i kungens gård. —
Han lova liten Kerstin, det väna Nor. 
— Eg gidder inte lefva så långan tid. 

2 Han lockade henne båd' tidt og trått, 
Allt intill han hade hennes vilje fått. 

3 Og då han hade hennes vilje fått, 
Så rejste han seg af landet bort. 

4 Liten Kerstin hon gångar i stenstuan ind, 
Og der födde hon det litet kind. 

5 Hon svepte det kind i qvitan lin, 
Så lade hon det i förgyllande skrin. 

6 Hon satte det skrinet på böljan blå, 
Lad komme till lands, om Gud vill så! 

7 Liten Peder han rider vid sjöastrand, 
Då fann han det skrinet på qvitan sand. 

8 Og det stod skrifvet på skrinets lock, 
»Min fader han tjenar i kungens gård.» 

9 Og det stod skrifvet på skrinets bånd: 
»Min moder hon hvilar i hafsens grund.» 

10 Liten Peder han red seg lite längre fram, 
Så fann han liten Kerstin på qvitan sand. 

11 Han klappade henne på qvitan kind, 
»Christ gifve du lefde, då vore du min!» 

12 Og för' det var dager og dager ljus, 
Då förde de tre lik ur liten Peders hus. 

13 Og det var liten Peder og så hans mö, 
— Med sorrigfullt hjerta — og så hans mö. — 
Det tredje var hans moder, af sorg månd,  hon dö. 
— Eg gidder inte lefva så långan tid. 

Titel: Liten Peder och den väna Kerstin. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena och upprepningen av förs-
ta radens fyra (i str. 3, 4, 10 fem) sista stavelser återgivna i 
alla strofer. 

Avvikelser fran Ab i Ac 

	

1:2 	lova: locka 

	

2:1 	båd': både; og: och 

	

3:1 	Og då: Och när 

	

3:2 	rejste han seg: reste Herr Peder sig 

	

4:1 	Kerstin: Kirsten; gångar: gångar sig; stenstuan 
ind: stenstugan in 

	

4:2 	Og: Och; det litet: så litet ett 

	

6:2 	Lad komme: Låt komma; vill: ville 

	

8:1 	Og: Och 

	

9:/ 	skrifvet: skrifvit 

	

10:1 	seg lite: sig allt 

Ac 

	

12:1 
	

rör': förr än; og: och 

	

12:2 
	

Då förde de: Så bars det 

	

13:1 
	

Det första liten Peder, det andra hans mö; 

	

13:2 
	

månd': var 

Anmärkning 

Titel som i Ab. — Ms saknar strojnr. Omkväden och upp-
repning (avskild med tankstreck) som i Ab. 
Slutomkvädet: långan str. 6 langan 

	

6:1 	böljan ms vid upprepningen boljan 

	

9:1, 	11:1 	vid upprepningen har på skrivits även före 
tankstrecket men där strukits 
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97 

RIDDAR STIGS BRÖLLOP 
TSB D 139 

A 
»Dessa i Vestergötland med melodi upptecknade strofer ...». Upptecknad på 1810-talet, senast 1816. Aa: GA 53. Ab: 
Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 21. 

Aa 
MELODI 

Me!. saknar arrangemang och tempobeteckning men är i 
övrigt identisk med överstämman i Ab med följande un-
dantag: 
Taktartsbeteckning C: Stige lille gångar sig åt / etc. Om-
tagningarna av versrad 1 resp. versrad 2 och omkvädet är 
ej utskrivna (jfr nedan). 
T. 2, n. 1: c2  

T. 4: j 7 

sten, 	s8 

T. 12, n. 2: giss' 

T. 14: j 

1 /:Stige Lille gångar sig åt Malemo sten,:/ 
/:Så bjuder han Konungen med sig hem; 
— Så fröjdelig.:/ 

2 Så bjuder han Konungen och hela hans hof, 
Och följde sjelfva Drottningen med. 

3 När som de kommo till Stige Lilles gård, 
De gärdsgårdar voro utaf ideligt stål. 

4 När som de kommo till Stige Lilles port, 
Där spelar en hind, där dansar en hjort. 

5 När som de kommo till Stige Lilles grind, 
Där spelar en hjort, där dansar en hind; 

6 När som de kommo i stugan in, 
Så glimma' det guld hela stugan omkring; 

7 Taket det var med silfver bespändt, 
Och golfvet det var med messing bemängdt: 

8 Ugnen han var utaf malemosten 
Och väggarne voro af elfenben; 

9 /:Bordet och stolar af rödaste guld,:/ 
/:Men duken han var utaf åkerull; 
— Så fröjdelag.:/ 

Ti/c/: Stige Lilles bjudning. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. Upp-
repning av rad 1 samt rad 2 med omkvädet i alla strofer. 

Il. J' 

Ab 

I g'-9_)  01 	 AJ 	 

	

A 	 

Allegro. 

7 

0 0 

Stige 	Lille 

-/E 

gångar sig åt Malemo sten, 
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Stige Lille 
	gångar sig åt 	Malemo 

	sten; 

12 

sf 

så - fröjde - lig. 

solo. 

J lT  
så bjuder han Konungen 	med sig hem 

i 

J 
	IS

J  

— Så 
	

fröj - de - lig. 

Anmärkning 

Så fröj-de — lig. 

TEXT 

T. 11 och 17: Korstecknet saknas i övre systemet. 	Text = GA 53 (Aa, str. 1). 
Titel: Stige Lilles bjudning. 
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- Så 	fröjde - lig 

7. 	 

ten. 

Mole - mo 	sten, Sti - ge Lill- le gån-gor sig åt 

-0- 

0  

d  o - - 
IP- 

Sti - ge Lille gän - pr sig åt 	Ma - le - mo 	sten, 

	3- 

tutti. 	11 

så 	bju -der han Ko- nun - gen 

49 	7  

Så 

solo. 

(röjde - lig 

13 

• 
x  

• 

10 

med sig hem, så 	bjuder hon Ko-nun- gen 

SMB 97 

B 
Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 21. Melodiuppteckning av okänd proveniens från 1810-talet, av A. 
A. Afzelius tillställd Peter Grönland. Texten hämtad från A ovan. 

Vi voce 	 4 
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tutti. 14 

 

	1 

   

- Så 	fröj -de — lig. 

7. 

 

tf 	 

 

	1 

  

   

— så 

Titel: Stige Lilles bjudning. 

Anmärkning 

T. 9 och 12: Korstecken utsatt även före det andra c' . 
T. 10 undre systemet, textunderlägget: Sa 

fröj - de - hg. 

c 
KB Vs 2:3, s. 415-416. Sannolikt upptecknad i Jämtland på 1810-talet. Närmare uppgifter saknas. Inlämnad till A. A. 
Afzelius. 

1 /:Geck je meg in i Kåningens gål:/ 
/:Där Fruger å Jåmfruger dåmm fnårre sett hår 
— så grömmelä:/ 

2 Geck je meg i Kongsfårstugu inn 
Där stogo Kongs Drängan i gull å i skinn 

3 Å gålfve de va taf malmerstein 
Å takje de va taf hvite mans bein, 

4 Å döran dåm va mä mässing beränd 
Å gåttan dåm va mä sälfver bespänd, 

5 Å Kongen Hän såt å vågge barn 
Å Dråttninga såt å nöste garn, 

6 	Kongen Hän åt seg båd bukut å stinn 
Å sädä så slång enn te Dråttningja inn, 

7 /:A nånen ha je löst å gjärä meg gla:/ 
/:Kongs Strekan Dåm dänse, å Kongen Han qva 
— så grömmelä:/ 

Anmärkning 

Texten skriven på samma ark som SMB 97 D. Repristec-
ken efter rad 1 i alla strofer och efter omkvädet i str. 1-6. 

1:1 	in tillskrivet över raden 
5:2 	nöste ändrat från nyste 

D 
KB Vs 2:3, s. 417. Sannolikt upptecknad på 1810-talet. Närmare uppgifter saknas. Inlämnad till A. A. Afzelius. 

1 /:Riks Rådra de stogo från morron te qvälln:/ 
Den ena höll glase den andra potelln, 
— så etc. 

Anmärkning 

Texten skriven på samma ark som SMB 97 C. 

E 
KB Vs 3:5 nr 288 A. »Upptecknad i Östergötland och Södermanland», förmodligen under 1830- eller 1840-talet. 
Inlämnad till G. 0. Hyltn-Cavallius. 

1 Så geck jag mig ut till konungens gård 
Så geck jag mig ut till konungens gård 
där Fruar och Jungfrur de knorla sitt här 
— Så grymmela!  

2 Taket dä var af marmor sten 
å gålfvet dä var af hvita mäns ben 

3 Dronninga, ho satt å nystade garn 
Å kungen han satt å vaggede barn, 
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4 Kungen han tog sej, ett par supar ibland 
Och derpå så styrde han rike å land, 

5 Te qvälla så åt han sej bucket och stinn, 
Och sena så slank han te dronninga inn 

6 Riksrådra stodo ifrån morgon till qväll' 
Den ena höll glaset den andre putellj 

7 Kungen han lyfte på Svärdet det blå 
och sen högg han storherras nacke uttåf 

8 Sen han så ducktigt styrt rike dermä 
Sen han så ducktigt styrt rike dermä 
så själas han, signad af follk å af fä 
— Så grymmela! 

Anmärkning 

Upprepning av,  rad 1 i str. 1, repristecken efter rad 1 i 
övriga strofer. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: grymmela str. 1 grymela 
5:1 före bucket står båd överstruket 
8:1 	dermä ändrat från dermäd står över struket å 

land 

F 
KB Vs 3:5 nr 288 B. Småland. Upptecknad på 1830- eller 1840-talet. Renskrift, gjord av George Stephens, av sista 
strofen av en i övrigt förlorad uppteckning. 

1 /:Och könjen tog fram sin förgyllade snorr,:/ 
Och dronninga vände gull-tippan mot norr. 
— Så grymmella. 

Anmärkning 

Före texten citeras ur originaluppteckningen: »Visa. Inne-
håller den ene Bondens beskrifning om konunga-huset i 
Dannemark, som varit der, för en annan.» — Strofen har 
nr 6 (kallas Sista versen). 

1:1 	snorr ändrat från sporr 

G 
KVHAA Wiede ks 20 [I]. 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 fyra utskrifter 
finns: KVHAA Wiede ks 20 [II], KVHAA Wiede hs 20, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. och MM Wiede nr 20. 

Och Stig lille 	for 
	

till 	Allemo 
	

ting 

Och 	sjelf— ve köningen bjuder hon in 

 

Det må ni tro 

1 /:Och Steg'lille for till Allemo ting:/ 
Och sjelfve köningen bjuder hon in 
— det må ni tro 

2 Hon bjuder in kungen och hela hans hof 
Den komperska dröttningen följer sjelf med. 

3 Och, när som de kom till Steg'lilles skog 
Der går ett echo, och drar en plog. 

4 Och när som de kom till Steg'lilles äng 
Der spelar en piga, der dansar en dräng 
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5 Och när som de kom till Steg'lilles grind 
Der spelar en hjort, der dansar en hind 

6 Och när som de kom till Steg'lilles port 
Der spelar en hind, der dansar en hjort 

7 Och när som de kom till Steg'lilles gård 
Der går en piga och plockar kål 

8 På Steg lilles gård der står en bur 
Med uthuggna bränder och inbrända hjul 

9 Och Steg' lilles stuga, hon var så väl känd 
Och dörren hon var ifrån Tysklands änd 

10 Och golfvet det var af Malemo-sten 
Och bänkarna var af hvita ben 

1 1 Och bordet det var af bara gull 
Och bordtäcket var af wacker ull. 

12 Der stod en galt och fläska' salt 
Och allt hvad jag sagt, det är galit allt 

13 /:Der stod en mur och stötte ler:/ 
Och har ni hört ljuga eller vill ni höra mer 
— det må ni tro 

NIelodianmärkning 

Mel. har ursprungligen haft följande taktindelning (med 
taktartsbeteckning 3/8): Och / Stig lille / for till / etc. 
Vartannat taktstreck har sedan raderats bort. Före t. 1 har 
stått repristecken. Repristecken gällande andra reprisen 
har troligen stått före t. 3 (i stället för i t. 2) liksom upptakt 
till andra reprisen i slutet av mel. (jfr utskrifterna i ks [Ill 
och MM. 
T. 1, textunderlägget: Stig ändrat från Steg. 

Övriga utskrifter: 

ks 	hs och MM har taktartsbeteckning 3/8: Och / Steg' 
lille / for till / etc. — ks [Ill och MM har repristecken före t. 
1 och före t. 3 (i stället för i t. 2) samt upptakt till andra 
reprisen i slutet av mel. 

Upptakten: 	hs, Div.-saml. 

T. 1, n. 1, textunderlägget: Steg' ks 	Steg hs, MM 
T. 1, n. 2: Med återställningstecken i hs och MM. 
T. 2, n. 1: Med återställningstecken i hs. 

T. 2, n. 1-3: J . 	(felskrivna notvärden) Div.-sani I. 

T. 2, n. 4-5: J :!!: 	hs, Div.-saml. 

T. 4, n. 4-5: j 	hs, Div.-saml. 

T. 5: Utan paustecken i hs och Div.-saml. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. Repristecken efter rad 1 
i alla strofer. 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div.-saml. omfattar endast str. 1. Repristecken 
även efter omkvädet. 
Namnet Steg' lille /Steg'lilles: Steg lille / Steg lilles hs 

(utom str. 6), MM (utom str. 3-5), Steglilles ks 
(str. 7), Ils (str. 6), Stig lille Div.-saml. 

Omkvädet: må ni: Mån I Div.-saml. 
1:1 	Och saknas Div.-saml. 
2:1 kungen: Köningen hs, MM; hof: höf ks 
3:1 kom: kommo hs, MM 
4:1 kom: kommo MM 
5:1, 6:1, 7.•1 	när: når Ib; korn: kommo MM 
7:2 går: gångar hs, MM 
8:1 	gård: gåhl hs; står: ståndar ks', hs, MM 
8:2 	hjul: hjul (D: djur?) ks, hjul (?) hs 

10:1 	af: utaf hs 
10:2 bänkarna: bänkarne MM; var: voro hs, MM 
1 I: I 	af: utaf hs; bara: baresta hs, MM 

H 
KB Vs 3:7 a nr 241. Tradition från norra Skåne. Upptecknad 1845 av provinsialläkaren D. J. Billengren, Ljungby (f. 
1802 i Äsphults sn, Skåne). 

1 När du kommer till Konungens gäre 
gärdesgårdar af papper på tväre 
— /:Så fröjdelig.:/ 

2 När du kommer till Konungens le 
stå två hvita björnar derve. 

3 När Du kommer på Konungens går 
Der spelar en hind, der dansar en rå 

4 När Du kommer till Konungens slott 
Der stå de guldklädda i blått 

5 Bänkarne äro af huggen sten 
Bordet utaf hvitaste elfenben 

6 Spisen den är utaf baraste guld 
Dukarne af vackraste, finaste ull 
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7 Midt uppå golfvet, der vexer en ros 
Der dansa båd' fruar och herrar derhos 
— /:Så fröjdelig.:/ 

Anmärkning 

Texten ingår i folksaga. Ms saknar strofnr. Omkvädet 
med repristecken utskrivet i alla strofer. 

1:2 	gärdesgårdar ändrat, troligen ii-an gärdesgårdar- 
ne 

3:1 	går ändrat från gård 

Palmxr, En liten lustresa, 1848, s. 98-99. Anförd av H. B. Palmxr (f. 1801 i Frinnaryds sn, Småland, d. 1854) i 
berättelsens text, där den tänks sjungen av en berusad person på krogen. 

1 Och kungen han tog sej par supar ibland, 
Och sena så styrde han rike och land 
— Så grömmelig. 

2 Och riksråda sto' der frå uråren te qvälln; 
Den ene höll stopet, den andre putelln 
— Så grömmelig. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i båda stroferna. —
Visan kallas ett stycke slagdänga, hvaraf jag här med-
delar de tvänne första stroferna: 
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98 

GILJAREKONST 
TSB D 140 

A 
KB Vs 21 (KB:s visbok i 8:o), s. 103—[104]. Uppskrift från ca 1590-1610, sannolikt från Svealand (Jonsson I s. 
207-208). Tryckt som SF 122 och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 218-220. 

1 Wnger suenn speltte skacthaffela, 
then Longa sommar dagh, 
han lechtte alltt om thenn stålthen Jungfru, 
som honom behaga, 
— Nu lengest migh thill min Jungfru: 

2 Mith wppå medie gårde, 
ther agslar han sin skin, 
och så gånger han J stenstugun Jn, 
thill foster moder sin, 

3 Höre J kiäre moder 
J giffuer mig godh Rådh, 
alt huru jagh skall then skiöna jungfru få, 
förutan all håd, 

4 Thu lätt tig så ädelig kläden skere, 
med roser och lijlier, 
thu spar och icke the röda guld, 
giör Jungfrun thill willie, 

5 Thv lätt thig ärlig kleden skära, 
lett springa thin hest, 
Ehuart thu seer fruer och Jungfruer, 
thitt Rijder thu helst, 

6 Ehuartt thu ser fruer och jungfruer, 
the gå wthij dantz, 
thu lett [thin] hest well springa, 
thu holltt thig sielff stolz, 

7 Hiörthen löper J hagan, 
han kröker sin halz, 
acthar thu thigh en Jungfru tro loffua, 
thu snaka eij falsktt, 

8 Hiorthen speler J lunden, 
han kastar sin Ben, 
förnimmer thu goth aff thin goda wen, 
giör honom thet Jgen, 

9 Rijder thu thig wthij rosen lundh 
thu bijntt weil thinn Hest, 
thu tro fast weil thin stal Broder 
thu tror thig sielffuer bäst: 
— Nu lengest migh thill min Jungfru: 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 9, markerat i övriga strofer. 
2:4 	sin tillskrivet över raden 
3:3 	alt ms snarast att; jungfru ms jugfru 
4:1, 5:1 	lätt ms ev. lått 
5:3 	och tillskrivet över raden 
8:1 	Hiorthen ms Hiorhen 
9:2 	thinn ändrat från thill 
9:4 	bäst ms bast 

I texten har av annan, troligen samtida hand gjorts följan-
de ändringar och tillägg: 

1:1 	skacthaffela: skacthaffela af guld 
1:3 	om: medh; stålthen: skiöna 
1:4 	behaga: bäst behagar 
2:1 	gårde: gården 
2:3 	stenstugun: frustugun 
2:4 foster moder: käre moder 
3:2 	giffuer: giffuen 
3:3 	then skiöna jungfru få: migh en jungfru fåå tro- 

lofua 
4:4 	giör: kär 
8:1 	speler: löper 
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B 
UUB V 3 (Bröms Gyllenmärs' visbok), fol. 7 v-8 r. Västergötland. Nedskriven ca 1630 av Bröms Olofsson Gyllen märs 
till Borrarp (f. ca 1600, uppvuxen i Kinds hd, d. 1679; Jonsson I, s. 180-185). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker 
I, s. 107-108. 

1 Suenden han lecker skafftauel öfeer bordh, 
den sommer långhe dag, 
dätt gordhe han för then stolsiunghfru, 
som honom bäst behaga, 
— nu länges migh till min iungfru 

2 Mit uppå media gårdhen, 
där axla han sin skin, 
och så går han uthi frustufun in, 
för foster modher sin, 

3 Hören i och kiära foster modher, 
i lären migh godh rådh, 
alt huru iagh skall then stolziungfru få, 
För uthan spåt och hån, 

4 Lät tu tigh ädligha håfklädhe skära, 
i roser och lelior, 
och tu spar icke thet rödha gull, 
gör iungfruan til vilie. 

5 Lät tu tigh ädligha klädher skära, 
lät springtia tin häst, 

och ther tu ser frugher och iungfruer ridha, 
thit ridher tu alra helst. 

6 Hiorthen han löper i haghan, 
han kastar sin ben, 
och huilken som skall sigh en iungfru trolofua, 
han vardhar icke sen, 

7 Hiorthen han spelar i haghan 
han kröcker sin halz, 
och huar tu findher en fult ro ven, 
tu vardhar honom icke falsk, 
— nu länges migh till min iungfru 

Anmärkning 

Omkvädet helt utskrivet i str. 1 och 3, utskrivet så när som 
på sista ordet i str. 2 och 6, markerat i str. 4 och 7. 

1:3 	stolsiunghfru sista bokstaven ev. o 
2:3 	in suddigt, ev. överstruket 
4:3 rödha ms rodha 

c 
Stifts- och landsbibl. i Linköping, W 42 (Samuel Älfs visbok), s. 104-105. Inskriven på 1650-talet. Troligen en avskrift 
efter en förlaga från 1500-talets senare hälft eller 1600-talets början (Jonsson I, s. 195-198). Tryckt i 1500- och 1600-
talens visböcker III, s. 232-233. 

1 Suennen leeker skaaftafuell, 
then långe sommardagh, 
han leekte alt medh then sköne Jungfru, 
then honom mäst behagar, 
— Nu längiess migh till min Jungfru, 

2 Mitt vppå Mediegården, 
ther axlar han sin skinn, 
och så gånger han i Frustugun in, 
till kiera Modher sin, 

3 Höre i Min kära Moder, 
i lähra migh godh rådh, 
alt huru iagh skall migh en Jungfrw troolåfua 
föruthan alt håådh, 

4 Ährlige kläden skall tu tigh skära, 
J rooser och i lillior 
tu spar och icke thet röda guldh bära, 
then Jungfrun till willie, 

5 Tu lät tigh ährlige kläden skära 
lät springa tin häst 

tijt som tu seer tin kärest hon är 
tijt rijdh icke först, 

6 Hiorten han löper i lunden, 
han kröker sin halss 
huar tu förnimmer en fulltrogen wän 
war honom eij falsk, 

7 Hiortten han spälte J hagan, 
han kastar sin been 
och acthar tu tigh en Jungfru trolofua 
tå war eij seen, 

8 Rijdh tu tigh i Rosenelundh 
tu bindt ther tin häst 
tu troo fullwäll tin Stallbroder 
tu troo tigh sielfuan bäst, 
— Nu längiess migh till min Jungfru, 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: längiess str. 3-8 längess 
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99 

DE GODA RÅDEN 
TSR D 144 

A 
SVA 504:1 (Bergshammarvisboken I), s. 103-106. Från 1700-talets mitt (Jonsson 1, s. 306-309). Tryckt i SF bd III, s. 
3-4. 

1 Jag war mig et litet barn, 
— Aldrakärestan min, — 
Mig föll fader och moder ifrån. 
— Men daggen drifwer i lunden. 

2 För mig bortdödde båd' fader och mor, 
Jag mista min syster, iag sakna min bror. 

3 Så dog och min fåsteman, 
Det mästa iag sörjer så sörjer iag den. 

4 Jag gick mig åt wägen fram, 
Så möter mig en gammal grå man. 

5 Wi satte oss neder, wi taltes weder, 
Han lärde mig så många god seder. 

6 När andra Jungfrur de gå i by, 
Sitt du hemma knypla och sy. 

7 När andra Jungfrur de gå och waka, 
Så blif du hemma brygg och baka, 

8 När andra Jungfrur de dansa, och le. 
Så tag dig en bok och gläd dig derwed. 

9 När andra Jungfrur få laster och skam, 
Så får du dig en wacker man, 

10 Det lider nu snart til hanen gal, 
Jag får nu ej längre med dig tala. 

11 J faren nu wäl haf detta i ackt, 
— Aldrakärestan min, — 
Glöm intet de orden som iag dig nu sagt. 
— Men daggen drifwer i lunden. 

Anmärkning 

Onikrädena utskrivna i str. 1 och 11, markerade i övriga 
strofer. 

4:1 	efter gick är, väl av misstag, över raden tillagt iag 
8:1 	de skrivet på radering; och le skrivet på raderad 

mellanomkvädesmarkering 
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100 

DEN FÖRSMÅDDE FRIAREN 
TSB D 148 

A 
KVHAA Göt. Förb. vissaml., s. 49-49 B. Småland. Upptecknad 1817 av kyrkoherden Daniel Nordin, Villstads sn (jfr 
Jonsson I, s. 515). 

1 Unger Sven Sadlar sin gångare grå 
— Ty afton gjörs icke lång —
Så rider han sig uti Jungfrunes gård 
— Det går så lustigt i leken an. 

2 Han knappar på dörren med fingrarna små 
Skön Jungfru stå upp ta låsen ifrå. 

3 Ingen hafver jag stemman satt; 
Och ingen släpper jag in om natt; 

4 Jungfruen talar till tärnan sin; 
Skall jag nu släppa then Unger-Sven in. 

5 Men om I släppen then ungersven in; 
Så råder han Eder ett frille-barn; 

6 Så Råder han Eder ett frille-barn; 
The andre till glädje och Eder till harm; 

7 När andre byta både gods och få; 
Så sitter skön Jungfru, har barn uti knä:  

8 Min kära Jungfru, I släppen mig in; 
Thet regnar, thet snöar på Scharlaken-skinn; 

9 Regnar thet och snöar thet på Scharlaken skinn 
Så vänd thet ut, som förra varit in 

10 Ungersvänn blef på Jungfrun så vred; 
— Ty afton gjörs icke lång — 
Så jorden hon remnar, ther han fram red 
— Det går så lustigt i leken an. 

Titel: Nattbesöket. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 2, 
markerade i övriga strofer. 
Mellanomkvädet: icke står i str. 2 över struket mig 
Slutomkvädet: går str. 2 gå 

B 
KB Vs 126:3, s. 77-78 (text), KB Vs 126:4, s. 8 och 18 (mel.). Västergötland. Sannolikt upptecknad på 1810-talet. 
Textutskriften gjord av A. A. Afzelius för den planerade andra upplagan av GA. 
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2 

  

  

Och rägnardet och slaskar uppå Scharlakan fin ? 

- 	C) 
	

Ja la 	la la la. la _ 	 _ la. 

Du vänd det ludna ut 
	

och Schar-la - kanet 

8 

11; 	 

Sköna 	Jungfru, bevara 
	

Eder 	a — ra ! 

1 Ungersven och jungfrun de talades vid 
— La lala lalala lalala lala lalala la en strid —
Om rosor och liljor i älskogens tid. 
— Sköna jungfrur förvaren Eder ära. 

gI aftontid när mörker och dagg faller på 
— La lala lalala lalala lala lalala la hvad då? —
För buren din jag kommer haf låset ifrå. 
— Sköna jungfrur förvaren Eder ära. 

3 Den buren är med lås och bommar sjubesatt. 
— La lala lalala lalala lala lalala la: god natt. —
Med ingen har jag stämma så sent om afton satt. 
— Sköna jungfrur förvaren Eder ära. 

4 Men kall är natt och vinden kall allt uti din gard 
— La lala lalala lalala lala lalala la: så hård —
Du kappan har af sindal med sobel och mård 
— Sköna jungfrur förvaren Eder ära. 

5 Det rägnar och det slaskar uppå sindalet blå. 
— La lala lalala lalala lala lalala la hvad då —
Du står väl upp och drager de låsen ifrå? 
— Sköna jungfru förvaren Eder ära 

6 Det rägnar och det slaskar uppå skarlakan skinn! 
— La lala lalala lalala lala lalala la: dig finn —
Du vänd det ludna ut och skarlakanet in. 
— Sköna jungfrur förvaren Eder ära 

7 Så skall du bära krona och det rödaste gullband. 
— La lala lalala lalala lala lalala la: min hand! —
Så fäster ungersven sig en brud i vårt land. 
— Sköna jungfrur förvaren Eder ära. 

Titel: Jungfruers ära (vid texten), UngerSven och Jung-
frun (vid mel.). 

Melodianmärkning 

Ms har mel. till två strofer. Över den senare står 1 1L 

versen, men är lika med str. 6 (se textuppteckningen). 
Str. 1: 
Anpassningen text, mel. är oklar, men sannolikt har t. 1, 
n. 4 upprepats i reducerade notvärden. Ev. återger text-
fragmentet endast en identifiering av mel. Under t. 4, n. 
4-5 står ett svårtolkat ord, som möjligen slutar på på. 
T. 1, n. 1-2, textunderlägget: ungmon 
T. 3, n. 2: dess2; jfr dock motsvarande ställe i andra 

strofen. 
T. 4, n. 1-3: Tecken för triol saknas. 
Str. 6: 
Mel. är noterad i d-moll, begynnelseton: d l  (återgiven 
ovan transponerad till f-moll). 
T. 1, n. 8: Förtecknet till noten närmast utformat som 

korstecken, jfr dock motsvarande ställe i str. 1. 

T. 4, n. 4-6: 

Textanmärkning 

Ms saknar strofår. 
Slutomkvädet: Sköna str. 4 och 5 Skona; förvaren str. 3 

fovaren, str. 7 forvaren 
3:2 stämma ms stamma 
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101 

JUNGFRU GUNNELA OCH RIDDAR 

PERLEMAN 
TSB D 153 

A 
DgF IV, s. 391. Efter den nu förkomna Uppsalahandskriften »Samlingar af Visor, 7, No. 68» från 1780-talet (Jonsson 
I, s. 310-311). 

1 Stålts Gunilla talte 
till modren så: 
»Jag skall dricka Jula 
hos Pallebror i år.» 
— Det rinner opp de örter i de gröna ängar. 

2 »Skall du dricka Jula 
hos Pallebror i år: 
din' systrar till stor glädje, 
men dig till en stor sorg.» 

3 När som de kommo 
i rosende lund: 
der kläder hon om sin körsven 
alt om en liten stund. 

4 Honom kläder hon 
i sabel och mård: 
men sig klädde hon 
i vallmaret grå. 

5 När som de kommo 
till Pallebroders gård: 
ute för dem Junker 
Pallebror han står. 

6 »J varen välkommen, 
stålts Gunilla, till mig! 
i alla mina dagar 
så har jag väntat dig.» 

7 Det var Gunla körsven, 
han drack både mjöd och vin: 
det var stålts sjelf Gunila, 
hon stallar hästar in. 

8 Det var Gunla körsven, 
han drack ur silfver-horn: 
det var stolts sjelf Gunila, 
hon ger sina hästar korn. 

9 Det var stålts sjelf Gunila, 
hon genom dörren steg: 
och det var Pallebrors moder, 
hon henne med ögonen neg. 

10 »Fagrare körsven 
jag aldrig före såg: 
händer har hon hvita, 
och kinder har hon små.» 

11 Det var stålts sjelf Gunila, 
hon hviskar öfver bredan bord: 
»När du går åt sängen, 
så skall du trippa smått.» 

12 Det var Gunla körsven, 
han lade sig i sängen ned: 
och det var Junker Pallebror, 
han lade sig bredevid. 

13 »Stålts Gunila, stålts Gunilla, 
J varen ej rädd för mig! 
i alla mina dagar 
så har jag vänt er hit.» 

14 »Jag är väl ej stålts Gunila, 
fast eder tyckes så: 
jag är väl hennes körsven, 
jag körde henne i går.» 

15 »Är du Gunilas körsven, 
du körde henne i går: 
så skall du aldrig komma 
med lifvet ur min gård!» 

16 Det var Junker Pallebror, 
han efter brynjan sprang: 
det var Gunla körsven, 
han ut genom fönstret slank. 
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17 Den jungfrun hon gjorde 
den herren en stor harm: 
hon skickade honom vagga 
åt sitt lilla barn. 
— Det rinner opp de örter i de gröna ängar. 

18 Den jungfrun hon gjorde 
den herren ett stort spe: 

hon skicka honom panna 
och en liten ske. 
— Det rinner opp de rosor i de gröna ängar. 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet str. 1 och 18. 

B 
KB Vs 2:1, s. 203-204. Efter mamsell Beata Memsen, Kisa sn, Östergötland (f. 1742 i Oppeby sn, Östergötland, d. 
1831 i Kisa; Jonsson I, s. 325-326). Upptecknad av L. F. Rääf 1810. Tryckt som SF 40. 

1 Det var Jungfru Gunnela 
hon skulle åt kyrkan fara 
och det var Riddar Perleman 
han ville henne med våld taga. 
— men alla äro de löfven grön i skogen. 

2 Hör ni Ridder Perleman 
hvad jag eder ber 
när mässan hon blir hållen 
kommer jag till er. 

3 När mässan hon var hållen 
och folket gingo ut 
det var Jungfru Gunnela 
hon var i kyrkan till slut. 

4 Det var Jungfru Gunnela 
talte till sin körsven så: 
Du skall klä dig i sidentyg 
och jag i vallmart grå. 

5 Det var liten köresven 
han satte sig i vagnen med hast 
och det var Jungfru Gunnela 
hon tog i tömmen fast. 

6 När som de kommo 
på Ridder Perlemans gård 
ute för dem 
Ridder Perleman han står 

7 välkommen hit 
aldrakäraste min 
åt eder har jag blandat 
både mjöd och vin. 

8 Det var liten köresven 
han dricker mjöd ur horn 
och det var Jungfru Gunnela 
hon bär för hästen korn. 

9 Det var Ridder Perleman 
han talte till Jungfru Gunnela så 
hvad är det för en liten köresven 
som på golfvet går. 

10 Ögon hafver han snälla 
de leka både till och från 
och fingrar hafver han mjuka 
som lärkevingar små. 

11 När det var skumt 
i hvar och en vrå 
då lyste Ridder Perleman 
åt sängen gå. 

12 Det var liten köresven 
han lade sig i sängen ner 
och det var Ridder Perleman 
lad' sig så vackert bredvid. 

13 Hör ni Ridder Perleman 
hvad jag säga må 
jag är intet Jungfru Gunnela 
fast eder tyckes så. 

14 Jag är intet Jungfru Gunnela 
fast eder tyckes så 
jag är hennes lilla köresven 
till eder månde gå. 

15 Det var Ridder Perleman 
han drog sitt rostiga spjut 
det var liten köresven 
han viste hvar dörren var ut. 

16 Det var Jungfru Gunnela 
hon tjente sin köresven i tro 
ute stod hon i farstun 
med båd strumpor och skor. 

17 Det var Jungfru Gunnela 
hon satte sig i vagnen med hast 
det var liten köresven 
han tog i tömmen fast. 

18 Det var Jungfru Gunnela 
hon gjorde honom harm 
hon skicka honom en vagga 
till lilla köresvens barn. 
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19 Det var Jungfru Gunnela 
hon gjorde honom mera spe 
hon skicka honom en kruka 
dertill en liten sked. 
— men alla äro de löfven grön i skogen. 

Anmärkning 

Texten genomgående utskriven med tvåradiga strofer. Ms 
saknar strofnr. Mellan str. 8 och 9 har markerats att text 
felar. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 19. 

3:4 	före i står till överstruket 
4:2 	talte står över struket sa 
8:4 	korn ms korn' 

c 
KB Vs 2:1, s. 205-207 (text), KB Vs 126:4, s. 76 (mel.). Efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, Östergötland (f. 
1772 i Nykils sn, Östergötland, d. 1818 i Slaka; Jonsson I, s. 386-391). Upptecknad av L. F. Rääf (text) och C. P. 
Grevilli (mel.) hösten 1813 eller år 1814. Mel. tryckt som SF 40 till annan text (B ovan). 

vill henne med väld han taga 

- For al la 
	vor' de 	löfven 	grön 	skogen. 

1 Det var Jungfru Gundela 
hon skulle åt kyrkan fara 
Det var Riddar Perleman 
han ville henne med våld antaga 
— För alla voro de löfven gröna i skogen 

2 Och käre Riddar Perleman 
i gör mig ingen men 
När som de sjunga 
då vill jag följa er hem 

3 När mässan var sjungen 
och folket for hem 
Så stadna' Jungfru Gundela 
och tala vid sin köresven 

4 Det var Jungfru Gundela 
hon klädde sin köresven båd' grön och blå  

Det var Jungfru Gundela 
sielf drager hon vadmalet grå 

5 Och det var liten körsven 
han satte sig i främste stand 
Och det var Jungfru Gundela 
sielf hon fatter tömm i hand. 

6 Och det var Jungfru Gundela 
hon körde sig till Herr Perlemans gård 
Det var R idder Perleman 
han efter henne stod. 

7 Välkommen hit 
Jungfru Gundela till mig 
I alla mina dagar 
har jag väntat på dig. 
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13 Och det var Jungfru Gundela, 
hon gjorde honom spe 
Hon skickar honom vagga 
och så en liten sked. 
— För alla voro de löfven gröna i skogen 

Titel: Jungfru Gundela och Ridder Perleman. 

Melodianmärkning 

T. 8: Återställningstecken utsatt även före det andra e'. 
T. 9-10, textunderlägget: alla vor' de löfven först ut-

skrivet utan anpassning till mel., sedan struket och 
upprepat över raden med anpassning till mel. 

Textanmärkning 

Texten genomgående utskriven med tvåradiga strofer. Ms 
saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i str. 
2-4. 
7:4 före jag står jag otydligt p. g. a. en bläckplump 

13:2 gjorde sista bokstaven förtydligad under raden 

8 Och det var Ridder Perleman 
han blåste i silfver-horn 
Och det var Jungfru Gundela 
hon bar för hästen korn 

9 Och det var liten köresven 
han drack det bruna mjöd 
Och det var Jungfru Gundela 
hon har för hästen hö 

10 Jag är väl intet Jungfru Gundela 
fast eder tyckes så 
Jag är väl hennes käre Sven 
fast jag är utsänder så 

11 Och det var Riddar Perleman 
han fatter till sitt spjut 
Nu ska du inte komma 
med lifvet ut. 

12 Och det var liten köresven 
han sig på dören sprang 
Och det var Jungfru Gundela 
hon fattar töm i hand. 

D 
KB Vs 2:3, 427-428. Efter Botvid Livin, sedermera vågskrivare vid järnvågen i Stockholm (f. 1795 i Skänninge, 
Östergötland, d. 1873); han hade lärt visan av »gamla Pigan Brita från Allhelgona Socken», Östergötland (Jonsson I. s. 
356). Upptecknad av Livins bror Clas Livim på 1810-talet. 

1 Och det var Jungfru Gunnila 
som skulle åt kyrkan fara, 
Och det var Herr Palmer 
han ville henne med våld taga 
— Nu spritter örter i grön ängar. 

2 Och käre Ni herr Palmer 
ni tag mig ej med våld 
1 morgon skall jag till Er fara 
merdi mor di håll 
— För nu spritter örter i grön ängar. 

3 Och det var Jungfru Gunnila 
hon reste åt Rosende-lund 
Och der feck hon se 
hvar lille köresven satt. 

4 Och det var lille köresven 
han satte sig vid förgyllande bord 
Och det var Jungfru Gunnila 
gaf sina hestar korn 

5 Och det var lille köresven 
han satt vid förgyllande glas 
Och det var Jungfru Gunnila 
gaf sina hestar curas 

6 --- 

7 Och det var lille köresven 
han lades vid väggen ned 
Och det var Herren Palmer, 
han lade sig bredved 

8 Och det var Herren Palmer 
han sprang på väggen efter spjut, 
Och det var lille köresven 
han sprang genom fenstret ut. 

9 Och det var lille köresven 
han gaf sig så illa till freds, 
Och det var Jungfru Gunnila 
hade sina hestar till reds. 

10 Och det var lille köresven 
han satte sig i förgyllande vagn 
Och det var Jungfru Gunnila 
tog tömmen och sprang. 

11 Och det var Jungfru Gunnila 
hon körde allt öfver en bro 
Och der feck hon höra 
hur herr Palmer han svor. 
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12 Och det var Jungfru Gunnila, 
hon gjorde så mycken harm, 
Hon skickade honom en vagga 
dertill en tapp halm. 

13 Och det var Jungfru Gunnila 
hon gjorde så mycken spe, 
Hon skickade honom en potta 
dertill en liten sked 

14 Och lockat har jag fruger 
och lockat har jag mör, 
Men jag tror Jungfru Gunnila 
gör mig till sorgen död. 
- För nu spritter örter i grön ängar.  

Anmärkning 

Texten genomgående utskriven med tvåradiga strofer. Ms 
saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 14, mar- 
kerat i övriga strofer. 
Omkvädet: ängar str. 14 änger 
2:2 efter raden står frågetecken 

10:3 före Jungfru står lille köresven överstruket 
11:3 Och ändrat från der samt förtydligat över raden 
14:1 	raden har först påbörjats Lock vilket strukits 

E 
KB S 163 (Drake) nr 24. Okänd proveniens. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). 
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1 Det var en jungfru Gunnilla, 
hon skulle till kyrkan fara. 
Det var den Riddar Palmer, 
han ville henne med taga. 
— Springer upp etc. 

F 
KB Vs 4, s. 99-100 (text, koncept), KB Vs 3:5 nr 289 A (mel., renskrift). Södermanland. Upptecknad av G. 0. HyMn-
Cavallius 1836 eller något senare (Jonsson I, s. 744). Mel.-koncept i tre utskrifter (I—III) finns i KB Vs 4, s. 101. En 
renskrift av texten, gjord av Hylt&I-Cavallius (str. 1-10) och George Stephens (slutet), finns också i KB Vs 3:5 nr 289 
A. 

2 

0 4  

Och 	det var jungfru 
	

Gundela, 

4 

 

• 4  l7 • 	 3 

 

hon 	skulle åt 	kyrkan fara 

-41?  
Och 

-IL 

det var rika 

7 

_bo  

Palmer, 

10 

 

12J 

  

• • • • 

  

 

• 

   

     

han 	ville 
	

hen—ne våldta — ga. 

•	 •	 • 
-410- 

13 

ir 
— Här opprinner 
	

örter 	af det 	gröna. 

1 Jungfru Gundela 
hon skulle sig åt kyrkan fara 
och det var rika Palmer 
han ville henne våldtaga 
— Och Här opp rinner örter af det gröna 

2 Och hör du rika Palmer 
du låten bli mig 
i denna här afton 
skall jag komma till dig 
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3 Men det var jungfru Gundela 
hon fann på ett annat råd 
Hon klädde fattig köre-svenn 
i sina kläder små 

4 Och det var jungfru Gundela 
hon for på rika Palmers gård 
och ute för henne 
rika Palmer han står. 

5 De ledde fattig köresvenn 
i stugan in 
och det var jungfru Gundela 
hon spänner af hästar sin. 

6 De satte fattig köresvenn 
vid bredan bord 
och det var jungfru Gundela 
hon ger sina hästar fo'r. — 

7 De lade fattig köresvenn 
i sängen ned 
och det var rika Palmer 
han lade sig bredved. 

8 Och det var rika Palmer 
han lade sig i sängen ned 
och det var fattig köresvenn 
han sig åt väggen vred. — 

9 Och hör du jungfru Gundela 
ni vänden eder hit 
och nu har jag vunnit 
all våran kärlek. — 

10 Och hör ni jungfru Gundela, 
hvar är edra hvita bröst så små? 
I 15 kalla vintrar 
jag eder vaktat på. 

11 Jag är väl inte jungfru Gundela 
fast eder tyckes så 
jag är fattig köre-svenn 
klädd i hennes kläder små 

12 Och det var rike Herr Palmer 
han sprang opp efter sitt spjut 
Och det var fattig köresven —
han måtte på fönstret ut. 

13 Och det var fattig köresvenn 
han satte sig i vagnen ned 
och det var Jungfru Gundela 
hon satte sig sjelf och kör 

14 Och det var jungfru Gundela 
hon kör allt öfver en bro 
Det hördes en så långan wäg 
hur hjertelig hon log. 

15 Och det var jungfru Gundela 
hon kör allt öfver en dam 

Det hördes en så långan väg 
hur hjertelig hon sang. 

16 Och det var jungfru Gundela 
hon gjorde sig mera till 
hon skickade honom Gröt-kruka 
och skeden den stod i. 

17 Och det var jungfru Gundela 
hon gjorde honom större harm 
hon skickade honom kristninga kläder 
åt fattig köresvenns barn. 

18 Och kära jungfru Gundela 
du gör mig inte mera spe och spott 
för nu har jag fått 
det jag efter har gått. 
— Och Här opp rinner örter af det gröna 

Titel: Jungfru Gundela (vid texten), Jungfru Gundela och 
Herr Palmer (vid mel.). 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. Mel. är delvis 
ortografiskt felnoterad; här rättad (jfr nedan). 
T. 2, n. 1 och 4: diss' (med korstecken för båda noterna) 
T.3, n. 1 och t. 4, n-2: diss' 
T. 7, n. 1 och 3: diss' (korstecken endast före n. 1) 
T. 8-10: Mel. är felrytmiserad eller är texten felaktigt 

underlagd mel. 
T. 8, n. 1 och t. 9, n. 2: diss' 
T. 11, n. 3: diss' 

T. 11, n. 4: j 

T. 12, n. 2 och 4: diss' (korstecken endast före n. 2) 

Mel. -koncepten: 

De tre koncepten som återges nedan representerar olika 
försök till nedskrift av mel., till rytmisering samt till an-
passning text/ mel. Helt felnoterad är säkerligen bl. a. slu-
tet av I. Några ord i I och II har strukits över och skrivits 
om under andra noter. Slutet av versrad 4 i I har t. ex. 
ursprungligen stått under n. 1-3 (c'—e') i system 5; under 
n. 3 (e') i system 5 står också ett överstruket diss', som 
troligen hört samman med den strukna sista stavelsen i 
versrad 4. Försök till taktindelning i 2/4-takt har gjorts i 
III, dock delvis felaktigt. 

Jungfru 	Gundela 

306 



      

      

 

4 	  

    

     

     

han ville 	nenne våldtaga 
	

han ville 	hen - ne 

SAIB 101 

 

8 

 

ö det var rika 	Palmer Och det var rika 	Palmer 

• 
(h) 

våld = taga 

17 

   

	N 	 

  

     

     

      

—Har opprin - ner örter 	af det gröna. — Här opprin = ner ör = ter at 	det grö- no. 

T. 6 omfattar tre åttondelar. 
T. 9, n. 2: Ändrad från åttondelsnot. 
Före system 5 står följande överstruket: 

40- 

ö det 

- -0- 

        

        

var jungfru Gundela 

    

„J' 	 

 

     

         

   

J  

    

        

 

ffil=:111. 

       

         

II. 

hon skul- le åt 
	

kyrkan 
	

fara 

J 

ö det var rika 	Hr 	Palmer 

han ville 
	

henne 
	våld taga 

— Här opprin — ner örter 	af det gröna 

System 2: N. 3-4 samt parentesen troligen tillskrivna i 
efterhand. 

System 3, textunderlägget: ö ev. tillskrivet i efterhand. 

III: 

2 

Och det var jungfru Gundela 

Textanmärkning 

Texten genomgående utskriven med tvåradiga strofer. Ms 
saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 11, mar-
kerat i str. 2 och 3. 
Omkvädet: Och Här opp i str. 1 ändrat från Här oppe, i 

str. 2 markerat Här oppe etc, i str. 3 markerat 
Här etc., str. 11 här oppe 

	

16:2 	gjorde sig mera till står under struket fann på ett 

	

17:3 	kri.sininga ms Xninga 

Renskriften: 

Omkvädet: Och Här opp rinner: Här upp-rinner 

	

1:1 	Och det var jungfru Gundela 

	

4:4 	han saknas 

	

7:4 	bredved: bredvid 

	

12:2 	opp: upp 

	

12:4 	måtte: måste 

	

15:3 	väg: led 

	

18:3 	nu: nu så 

	

18:4 	efter har: har efter 

J 	 
5 

c% 
hon skulle åt 	kyrkan 	fara 

G 
Halland. Upptecknad av Lars Adlerkull på 1910- eller 1920-talet. Ga: DAG IFGH 5977 nr 86. Gb: Museet i Halmstad, 
L. Adlerkulls vissaml. nr  14. 
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•	 
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• 
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12 
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Ga 

1 Det var den stolta Gunnela, 
Hon skulle till kyrkan fara, 
Det var den rike Palme, 
Ville henne med våldena taga. 
— Här växer väl örter i rosende lund så gröna. 

2 »Ack, hören I, stolta Gunnela, 
Vad jag vill säga Er: 
Här är den kalla vintern, 
Jag har så längt's efter Er!» 

3 Det var den stolta Gunnela, 
hon körde uti en lund. 
Där klädde hon om sin köresven 
allt om den lilla stund. 

4 Det var den stolta Gunnela, 
hon klädde sig i vallmaret grå, 
det var den fattige köresven 
hon klädde i silket det blå. 

5 Det var den stolta Gunnela, 
hon körde på Palmens gård. 
Det var den rike Palmen, 
som ute för henne står. 

6 »Ack, hören I, stolta Gunnela. 
I ären mig icke falsk, 
I stån väl utom fönsteret 
med hästar och med vagn! 

7 Ack, hören I, stolta Gunnela, 
vad jag Er säga må: 
Det var en vacker köresven, 
och maken jag aldrig såg! 

8 Hans händer äro vita, 
hans fingrar äro små. 
Ack, hören I, stolta Gunnela, 
vi äro inte Edra så?» 

9 Det var den stolta Gunnela, 
gjorde Palmen mera harm. 
Hon skickade honom en vagga 
allt till sin körsvens barn. 

10 Det var den stolta Gunnela, 
gjorde Palmen mera spe. 
Hon skickade honom en fatapotta 
och däruti en sked. 
— Här växer väl örter i rosende lund så gröna. 

Textanmärkning 

Endast str. 1 och 2 (underlagda mel.) har strofnr. Omkvä-
det utskrivet i str. 1, 2 och 12. 

6:3 	väl tillskrivet över raden 
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Gb 
MELODI 	 Anmärkning 

Avvikelser från Ga i Gb Ms föreligger endast i kopia i SVA. 

TEXT 

Avvikelser från Ga i Gb 

7:4 	och saknas 
8:4 	vi: varför 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 12. 

T. 4, n. 1-2. 

T. 5, n. 2. 

T. 7-8: 
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KONUNGEN OCH HERTIG HENRIKS 

SYSTER 
TSB D 154 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 67—[68]. 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. 
317-318. 

1 Herr Hindrick och Kongen dhe sittia öfwer bord 
— J waken vpp Ehrliges Män — 
Dhe snacka så månge skiemptes ord 
— Den Jungfru wähn 

Jagh weth ingen wähnare Möö 
Ähn Kirstin min Syster på Tullingens öö 

3 Hörer du små dräng i Tiortlen rödh 
Må Herr Hindrichz Syster må wara möö? 

4 Herr Hindrick swarade orden så 
Hwadh willjen J då om hoon är icke så? 

5 Jo henne skal Jagh fresta 
För ähn Sohlen gåhr från östan 

6 Jo henne skal Jagh pröffwa 
Förr ähn Jagh legger migh at soffwa 

7 Herr Hindrich sände vth buelh från sigh 
du bedh min Syster sätta Migh. 

8 Bedh henne sigh swepa i Silke rödh 
Leggia sigh på båhr som hoon wore dödh. 

9 Beedh henne sigh swepa i Silke hwijth 
— J waken vpp Ehrliges Män —
Leggia sigh på båhr som hoon wore lijk. 
— Den Jungfru wähn 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 9. 
Mellanomkvädet: waken str. 9 waker 

B 
KB Vs 2:1, s. 331-333 (text), KB S 163 (Drake) nr 82 (mel.). Efter majorskan Ulrika Westerling f. Enander (f. 1736 i 
Stockholm, till 1776 bosatt i Uppland, d. 1820 i V. Eneby sn, Östergötland; Jonsson I, s. 346). Upptecknad på 
Västraby, Hults sn, Småland 1811 av August \ on Hartmansdorff (text) och med största sannolikhet av C. V. 
Westerling (mel.). Tryckt som SF 61. 

Och Konungen talte till 	smdsvenner 	två: 

(3) 
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r 
— Salen 	utaf 

( 5 ) 

J  
d 

"Säg hvar den vackraste 
	

jungfru 	ar ?" 

ff- 	 • 
(7) 

(9) 

11 Ack! Kära I konung snacka intet så 
Min Syster är så ung, hon det ej förstår. 

12 Hertigen satte sig på Gångaren grå 
Han fäller flera tårar än gångaren hade hår. 

13 Och Hertigen rider hem till sin gård 
Hans Syster hon ute för honom står. 

14 Och Hertigen går i Marmorsalen in 
Och honom rann strida tårar på kind. 

15 Hvad ville Dig Kongen, han skicka dig båd 
Jo han vill ha Dig till sin Frilla i år. 

16 Och vill han ha mig till sin frilla i år 
Min Gud och min broder gif mig de bästa råd! 

17 Jag skall gifva dig råd det bästa jag kan 
Lät skära Dig Mannskläder och res till främmande 

land. 

18 Jag skall taga mig råd det bästa jag förstår 
Och lägga mig sjuk och döder på bår. 

19 Konungen talte till Småsvenner två: 
Jag vill rida bort till Hertigens gård. 

20 När Konungen kom i blomstergrön äng 
Der fick han höra klockor som gingo i fläng. 

21 Konungen red sig uti en gata 
Der mötte han Jungfrur som kommo från vaka. 

1 Konungen talte till Småsvenner två: 
— Salen utaf Marmorstenar. —
Säg hvar den vackraste Jungfru är. 
— De rida uti Silke-Guldtömmar. 

2 Svarade en i klädningen röd: 
Hertig Hillebrands Syster är den vänaste mö. 

3 Konungen talte till Småsvenner två: 
Ni skolen bära Hertigen båd. 

4 Och I skolen bära Hertigen båd 
Han skall komma hit att före mig stå. 

5 Smådrängen talte till Hertigen så: 
I skolen snart inför Konungen gå. 

6 Hertigen talte till Småsvenner twå: 
I sadlen mig opp min gångare grå. 

7 Jag skall rida till Konungens gård 

Sadel och Guldbetsel läggen I på. 

8 Hertigen axlade Sobel och skinn 
Och så går han för Konungen in. 

9 Hertigen talte till Konungen så: 
Min nådige Konung har skickat mig båd. 

10 Konungen svarade Hertigen så: 
Jag vill hafva din Syster till Frilla i år. 
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22 Konungen rider sig till Hertigens borg 
Der mötte han karlar, som buro svart sorg. 

23 Hvem är nu sjuker och hvem är nu död, 
Det är Hertig Hillebrands Syster den fagraste mö. 

24 De buro det liket uppå en bår 
Och Konungen sjelf åt Kyrkan går. 

25 Konungen talte till bärarne så: 
I sätten ned liket, tagen locket utaf. 

26 Och när som de lyfte det locket utaf 
Liket, hon vardt både bleker och blå. 

27 Och hade Du intet hittat på detta råd 
Du hade intet blifvit Fästmö i år. 

28 Och hade Du ej hittat på detta Fund 
Du hade ej blifvit Drottning i denna stund. 

29 Konungen tog Jungfrun uti sitt Knä 
Gaf henne Guldringar och Fästningafä. 

30 Konungen tog Jungfrun uti sin famn 
— Salen utaf Marmorstenar. — 
Gaf henne Guldringar och Drottninganamn. 
— De rida uti Silke-Guldtömmar. 

Titel: Hertig Hillebrand och Hans Syster. 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga stro-
fer; slutomkvädet utskrivet i str. 1 och 30, markerat i 
övriga strofer. Interpunktionen osäker p. g. a. Arwidssons 
ingrepp. 

	

2:2 	vänaste står över struket fagraste 

	

3:1 	två ändrat från så 

	

26:1 	som tillskrivet över raden 

c 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 27-28. Västergötland. 
troligen vid 1830-talets mitt (Jonsson I, s. 567-568). 

1 Hertig Hindric han tjente på Konungens gård, 
— Sadel utaf malmostenar — 
Der war han väl Stalledräng åt fålarne små 
— Det rinner i silkesträngar. 

2 Han klappar den gule han klappar den grå 
Den appelgrå, den lägger han guldsadel uppå 

3 Se'n rider han sig till sin lilla systers gård 
Der ute för honom hans lilla syster står 

4 Goddagen, goddagen min lilla syster fin 
Konungen will hafwa dig till kärestan sin 

5 Slätt inte jag det vill, slätt inte jag det får 
Jag är wäl inte mer än på mitt 152  år 

6 Jag skall gifwa dig det bästa råd jag kan 
Låt sy dig en klädning och rym utaf vårt land 

7 Jag skall gifwa dig det bästa råd jag tör 
Du lägger dig sjuk, skall jag säga du är dö'r 

8 Sen rider han sig till Konungens gård 
Min syster är nu döder och lagder uppå bår 

9 Konungen han rider sig allt uppå grön äng 
Der fick han höra klockorna de gingo i fläng 

10 Sen rider han sig ett stycke längre bort 
Der mötte han 3 fröknar som komm från en vak 

11 Hvem är nu blefven sjuk, hvem är nu blefven dö? 
Hertig Hindrics syster allra skönaste mö 

Möjligen upptecknad av prästmannen Daniel Danelius, 

12 Då rider han sig till Kyrkogård 
Der kommo fyra Grefvar och buro hennes bår 

13 Konungen han breder ut sin kappa så blå, 
I sätten detta liket, låt det hvila häruppå! 

14 Slätt intet wi det kan, slätt intet wi det får 
Hon är ju redan döder och lagder uppå bår 

15 Då sade unga Kungen till Grefvarna så 
Så lyften så wackert kistlocket utå 

16 Slätt intet wi det will, slätt intet vi det kan 
Hon är ju redan döder och buren till sin graf 

17 Konungen han tager af sitt egnaste råd 
Och lyfter så wackert detta locket utå. 

18 Konungen han såg uti kistan ner 
Hon är ju icke döder hon hafver ju lif 

19 Konungen han såg uti kistan in 
Då rann det upp en ros uppå hvardera kind 

20 Unga Kungen tager detta liket i sin famn 
— Sadel utaf malmostenar — 
Gaf henne guldkrona och dertill drottningnamn 
— Det rinner i silkesträngar. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i sir. 1, 2, 20, 
markerade i str. 3. 
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Mellanomkvädet: se 20:2 nedan 	 17:1 	råd ms rå(d) 
Slutomkvädet: i str. 20 är g i Silkesträngar ändrat från d 	20:2 Gaf först skrivet på mellanomkvädets plats, där 
10:2 	raden först påbörjad Det f 	 det ändrats till Sadel 
14:1 	får ms få(r) 

D 
Ahlström, 300 nordiska folkvisor, 1855, nr 48. Västmanland. Upptecknad av J. N. Ahlström. 

Andante, 

1 Hertigen tjente på Konungens gård 
— Sadel utaf malmostenar — 
Och der var han väl stalledräng åt folarne små 
— Det rinner i silkesträngar. 

Titel: Hertig Henrik. 
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E 
ULMA 329:6, s. 7-10. Halla sn, Södermanland. Upptecknad av Louise Mossberg 1916; visan uppges vara »sjungen av 
mor». 

1 Och konungen han talte till hertig Hinrik så; 
— Sadel och marmorstenar. —
Jag vill ha din syster till frilla i år. 
— Det ringer uti silkessträngar. 

2 Hertigen han talte till systeren så: 
Konungen vill hava dig till frilla i år. 

3 Kära du min broder du gif mig ett godt råd; 
ty jag vill inte bliva kungens frilla i år. 

4 Och jag skall ge dig rådet så godt som jag kan. 
Jag skall säga du är död i ett främmande land. 

5 Och jag skall ge dig rådet så godt som jag får. 
Jag skall säga du är död och lagder uppå bår. 

6 Konungen han gångar på vägen där fram, 
då fick han höra huru klockorna sang. 

7 Hvem är nu sjuker och hvem är nu död? 
Jo, hertig Hinriks syster så rosenderöd. 

8 Konungen han breder ut sin kappa den blå. 
I sätten nu ned kistan och hvilen häruppå! 

9 Konungen han lyfter på locket försann. 
En rodnad på jungfruns kinder upprann. 

10 Och hade du ej vetat uppå detta råd, 
så skulle du ha blivit min frilla i år. 

11 Så sätter han en ring uppå hennes hand. 
— Sadel och marmorstenar. — 
Han skänkte henne krona och drottninganamn. 
— Det ringer uti silkessträngar. 

Titel: Hertig Hinrik och hans syster. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Mellanomkvädet slutar i str. 1 med kolon. 

F 
Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 37. Pojo sn, Nyland. Troligen upptecknad av K. Forsblom 1876. Även tryckt 
som FSF V:1 nr 49. 
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Hertig 	Henrik och konungen 
	

sutto 	till 	bords, 
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Och 	talte 	så 	mänga 
	skamte - ful - la 	ord. 

mo. 	 

8 
• 
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Det 
	

ringer 
	sil — kes — strängar. 

1 Hertig Henrik och konungen sutto till bords, 
— Sal utaf marmorstenar, — 
Och talte så många skämtefulla ord. 
— Det ringer i silkessträngar. 

2 »Och hör du hertig Henrik, hvad jag dig säga må, 
Skulle jag din syster få till frilla i år?» 

3 »Hå, hvad nu konungen säger till mig, 
Hon är ju bara femton år.» 

4 »Hå, hvad nu hertig Henrik säger till mig; 
Skaffa mig den som är fyra eller fem!» 
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5 Hertig Henrik han rider till sin lilla systers gård, 
Där möter han henne på farstukvisten stå. 

6 »Och hör du nu min syster, hvad jag dig säga må: 
Konungen vill ha dig till frilla i år.» 

7 »Och hör du nu min broder och vis mig på råd!» 
»Låt skära dig en klädning och sätta den på bår.» 

8 Konungen han rider öfver en blomstrande grön äng, 
Där fick han höra klockor i flinande fläng. 

9 Konungen han rider uppå kyrkogatan så stor, 
Så möter han de som vakat här. 

10 Konungen bredd ut sin kappa så blå: 
»Släpp ner liket, tag locket utå!» 

11 »Hvem är nu sjuk heller hvem är nu död?» 
»Hertig Henriks lilla syster hon är nu död.» 

12 Konungen tager nu henne uppå sitt knä, 
Där gifver han henne gullringarne. 

13 »Efter du har funnit på denna goda råd, 
— Sal utaf marmorstenar, — 
Så skall du få blifva min hustru i år.» 
— Det ringer i silkessträngar. 

Titel: Hertig Henrik och konungen. 

Textanmärkning 

O,nkvädena återgirtia i str. 1, 2 och 13. 

21 
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PALLE BOSSONS DÖD 
TSR D 163 

A 
Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck på 1690-talet (Jonsson I, s. 291-298). Aa: UUB V 1, fol. 45 r-46 v. 
Egenhändig utskrift av Rudebeck. Tryckt som SF 30 B och i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 354-361. Ab: KB 
M 11:8:1. Egenhändig utskrift av Rudebeck i brev till Erik Dahlbergh daterat 16.7.1702. — En avskrift från förra 
hälften av 1700-talet finns i UUB Palmskiöld 300, s. 417-424. 

Aa 
1 Ärla om een Mårgon, 

dhet första lerkan sång 
up stod Palle Booson, 
han klädde sig för sin Seng 
— j ridhen uth, 

2 Han kläder sig i Silke, 
så och i ädel Päll, 
dhet råde Gud af Himmelrijk, 
hvar iag skal gästa i qväll, 

3 Han rider til Halland i Skåne, 
dher var han då vehl kiender, 
dher gäste han hemma sin ModerBroder, 
han hade ingen närmer skyld frende, 

4 Dhet var Palle Boeson, 
han rider i sin Morbroders gårdh, 
ute står hans Morbroder, 
han var vehl sveept uti mårdh, 

5 Ute så stånder hans Morbroder, 
han var vehl svept uti Skin, 
hvar hafver du din reesa stelt 
män du är så lustig i Sin, 

6 Rida skal iag i konungens gårdh, 
och vinna skal iag dhen möö, 
jag håller dhet för ingen kiempe vara, 
som redder är han skal döö. 

7 hörer du Palle Booson, 
du är min närskylte frende, 
iag ber dig för dhen ävige Gudh, 
at du vill här återvenda. 

8 jag skal aldrig återvenda, 
för än iag har vunnit dhet vijf, 
iag håller dhen för ingen håfman vara, 
som redder är om sit lijf, 

9 Dhet var Palle Booson, 
han rider i Rosenelundh 
dher mötte honom dhen lille smådrengh, 
uti dhen samma stundh. 

10 hörer du liten smådreng, 
hvad iag nu sejer för digh, 
hvad som tijdes i konungens Gårdh, 
du dölg dhet icke för mig 

11 jag är mej een liten små dreng, 
och hafver dhe hästar i bete, 
dhet skier så mycket i konungens Gårdh, 
som iag icke får at veeta, 

12 han tog een Guldkiedh af sin hals, 
och Gulring af sin handh, 
så gaf han åt dhen lille smådreng, 
du säg mig sanningen fram. 

13 hestarna stånda i stalle 
dhe voro reda för dagh, 
konungen gick i Frustugun in, 
han ärnar til kyrkian dra, 

14 j lundz kyrkia i Skåne, 
dher siunga dhe Prester Tie, 
Biskopen skal sielf messa i dag, 
dher skal dhen jungfru vijas, 
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15 J töfva här qvar een liten stund, 
dhet är icke mycket lenge, 
så få i se dhet myckna fålk 
uti dhe gröne Engar, 

16 Dhet var Palle Boeson, 
han red i Rosenelundh 
dher fick han se dhet mykna fålk, 
at komma i samma stundh, 

17 Dhet var då dhen skiöna jungfru, 
hon såg sigh öfeer Grön heda, 
Hvad är nu dhet för mycket fålk, 
iag seer i Engarna rida 

18 Svarade henes kiöresven, 
som hade Gultömar i hender, 
dhet är herr Niels eder Fästeman, 
jag icke rettare kienner, 

19 jntet är dhet Niels min fästeman, 
iag kiener hans höök och hundh, 
intet rider han j järn och ståhl 
moth mig i dhenna stundh. 

20 jntet är dhet Niels min festeman, 
så grant iag honom kienner, 
men dhet är Palle boeson 
som iag har älskat så lenge 

21 Och dhet var Palle boeson, 
han red til förgyllene karm, 
så hiertelig helsa han dhen jungfru, 
han tog henne i sin fambn, 

22 Rider bort rider bort Palle boeson, 
i giöra oss ingen harm, 
först giöra i danske kungen emot, 
seen Niels min fästeman, 

23 jag achtar eij danske kungen, 
eij Niels eder fästeman, 
men i sku fölia te Småland i dagh 
om hästen oss bära kan, 

24 Dhet var Palle boeson, 
han tager til brynian blå, 
så löffte han jungfrun ur karmen ut, 
och satte på gångare grå, 

95 Dhet var Palle Boeson 
han rider i sin moders gårdh, 
ute stå hans Systrar två, 
dhe voro vehl svepta i mårdh, 

26 Svarade då dhen äldsta, 
hon var så vän een mö, 
jag fruktar Palle Boeson, 
för hennes skull skal du döö, 

27 Svarade då dhen andra, 
hon var så vän et vijf, 

jagh fruktar Palle Boeson, 
för henne du mister dit lijf, 

28 dhe åte och druke een liten tidh, 
dhet vara icke mycket lenge, 
stå up i qvehl mina Systrar två, 
och fölia min kiärste til Senga, 

29 Hon var eij för i Sengen kommen, 
uppå hans arm at ligga, 
dhen danske kungen kom ridandes, 
med många raska knekta 

30 dhe stötte på dörren med blankan Skiöldh, 
så och med skarpan spiuth, 
ästu här inne Palle Boeson, 
du kom för dören uth, 

31 hören i dhet min Skiöna jungfru, 
i ginge mig altidh i drömma, 
iagh beder ehr för dhen Evige Gudh, 
i villen migh aldrig förglömma. 

32 Dhet var Palle Boeson, 
han tog sin båga och spente, 
så skiöt han danske konungen, 
så stålet i hiertat vende. 

33 Dhet skal mig intet ångra, 
fast iag i dag skal döö, 
iag har nu slagit danske kungen igehl, 
och vunnit dhen väna möö, 

34 Dhär til Svara Niels hennes fäste man 
han håller under hielmen rödh, 
så kier håller iag henne Enka, 
som hon hade varit möö, 

35 Dher til så svara dhen skiöna jungfru, 
hon var både hvijt och rödh, 
i skolen mig aldrig Enka få, 
eij heller om iag vore möö, 

36 Jagh hafver under mit belte, 
een så liten kindh, 
vill Gud dhet blifver til verden fött, 
han hembnar vehl faderen sin, 

37 jag bär under mit belte. 
dhe raske söner två, 
dhe sku hembnas sin Faders dödh 
dhen stund dhe lefva må, 

38 jungfrun gaf sig i klostret, 
med all sit Gull så rö, 
aldrig så lefver iagh dhen dag, 
iag glömer herr Palles dödh. 
— j ridhen uth, 

Titel: Palle Boosons vijsa. 
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Anmärkning 

Strofnr 4 ändrat från 5. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 5, 
10, 11, 13, 21, 31, 32, 37, markerat i str. 3, 4, 9. 
6:3 kiempe står över struket håfman 
8:3 dhen ändrat från dhet 

10:2 först har skrivits raden som hafver dhe hästar i 
bete vilken strukits (jfr 11:2) 

12:1 	Guldkiedh ändrat från Guldring 
12:2 af ms at 
12:3 	lille ms snarast lelli 
14:3 	sielf första bokstaven ändrad från d 
16:4 före samma står dhen överstruket 
17:3 	mycket understruket, däröver står NB raskt et 

18:3 	Niels understruket, NB i margen 
29.•4 . före många står så överstruket; raska ms ranska 
30:1 	blankan ändrat från skarpan 
31:1 	hören ändrat från något nu otydbart 
33:2 efter dag står kommatecken 
34:1 	först har skrivits Dher till svara dhen skiöna jung- 

fru, hon var bå vilket strukits (jfr 35:1-2) 
34:2 	under skrivet över struket både 
35:4 före eij står fast överstruket 
36:1 	Jagh ändrat, sannolikt från Jungfru 
38:1 före jungfrun står NB. 
38:2 så rö ändrat från dhet röda 

Ab 

Boeson: Booson 
Booson: Boeson 
för: förr; vunnit: wunnet 
redder: rädd 
Rosenelundh: Rosenlund 
sejer: säger 
mej: Mig 
at saknas 
Gulring: guldring 
Frustugun: fruestugun 
Tie: tijo 
Boeson: Booson 
Rosenelundh: Rosenlund 
mycket: raset ett (jfr anm. till Aa 17:3) 
Gultömar: guldtömmar 
förgyllene: förgyllane 

Avvikelser från Aa i Ab 

4:1 
7:1 
8:2 
8:4 
9:2 

10:2 
1 1: I 
11:4 
12:2 
13:3 
14:2 
16:1 
16:2 
17:3 
18:2 
21:2 
22:3, 23:1 	kungen: kongen 
23:3 	te: till 
24:1 	boeson: Booson 
24:2 	brynian: böllian 
24:3 	löffte: lyffte 
28:1 	druke: drucke 
28:3 	mina: mine 
29:1 	för: förr 

29:2 
	

ligga: liggia 
29:3 
	

kungen: kongen 
30:1 
	

dörren: dören 
32:2 
	

båga: boge 
33:3 
	

slagit: slaget; kungen: kongen 
33:4 
	

vunnit: wunnet 
34:4 
	

varit: waret 
35:3 
	

Enka: Änckia 
35:4 
	

vore: woro 
36:4 hembnar: hämnar 
37:3 hembnas: hämnas 
38:2 
	

Gull: guld; rö: röd 

Anmärkning 

Titel: Palle Boosons vijsa. — Omkvädet utskrivet i str. 1, 
2, 10, 13, 16, 29, 32, 37 (i str. 38 tillagt av annan hand), 
markerat i str. 3-5, 7, 9, 21, 36. 

h:3 wara ändrat från god 
10:3 konu[ngens Gårdh] det klamrade oläsligt, ms 

söndrigt men lagat 
12:2 handh ändrat från hals 
31:3 	ewige ms snarast rwige 
33:2 	i dag tillskrivet över raden 
35:4 woro ändrat från war 

B 
KB Vs 21 (KB:s visbok i 8:o), s. 24-30. Götaland, troligen Småland eller Västergötland. Uppskrift från 1690-talet eller 
ca 1700 (Jonsson I, s. 221-224). Tryckt som SF 30 A och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 141-147. 

1 Arla war thett om morgonen 
så fagert lerkan sångh 
vpstodh Her Peder Pallebogsson, 
han kläder sigh för sin säng. 
— J rijden vth.  

2 Han kläder sigh utj silke 
och så utj ädelig Pälle, 
det weht gud fader j himmelrijk, 
huar som skall giästes j qwälle. 
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3 Han red sigh till Halland 
vtj j Skåne, dher monde han wända, 
dher gieste han hemma sin Moderbroder, 
han hade eij bättre Skyldfrende. 

4 Der gieste han hemma sin Moderbroder 
han hade eij bettre frende, 
han gaf honom så gott et råd, 
at han skulle återwenda. 

5 Neij aldrig skall iag omwenda, 
förän iag har wunnit den Möö, 
Jag håller det för ingen hofmän wara, 
som redz fast han skulle döö. 

6 Eij skall iag här omwenda, 
förän iag har wunnit dhet wijf, 
iag håller för ingen hofmän wara, 
som rädz om sit lijf. 

7 Det war Her Peder Pallebogsson 
han rider j Rosenlund, 
dher mötte honom kongens lille smådrengh, 
vtj en så ond stundh. 

8 Hillemo, Hillemo fager Vngerswen, 
höör huad Jagh frågar digh, 
huad är tijdt j kongens gårdh, 
du dölg dhet intet för migh. 

9 Jag har warit j Rosenlund, 
slept min herres häst j beht, 
det giörs mycket j kongens gård, 
som iag så lijtet afweht. 

10 Jag har warit in vnder öö, 
slept min herres hästar j änge, 
det timas mycket i kongens gård, 
som eij seijs rör hans drengie. 

11 Han tog guldringen af sin handh, 
guldkedian af sin halss, 
dhet gifwer iag tig liten hofdreng 
du war mig icke falsk. 

12 J Lunda kyrkia j Skåne, 
der messe Clerker niije, 
der kommer sielfwer kongen j dag, 
dher skall eder fästemö wijas. 

13 J lunda kyrkia j Skåne, 
der messa Clerker femti, 
dijt kommer sielfwer kongen j dag 
medh alle sine raske Hofmän. 

14 Det war Her Peder Pallebogsson, 
då Lätte han hästen springe, 
dhe undrade alle som såge dher på, 
at Jorden eij vnder honom rimbner. 

15 Det war Her Peder Pallebogsson 
rijder sig vnder gröna lijda, 

så fick han see dher den gyllene karm 
som glimer moht Sohlen så wijda. 

16 Det war Her Peder Pallebogsson 
rider j Jernet kled, 
och det war Jungfru Chirstin lijten, 
hon blef så mycket rädh. 

17 Det då mälte Jungfi- li Chirstin lilla, 
som war så mycket räd, 
huad må dhet wara för en Vnger Suen 
som kommer j Jernet kledd. 

18 Först swarade hennes tärna, 
som sat henne aldranäst, 
dhet är Her Peder Pallebogsson, 
iagh kienner hans Apelgrå häst. 

19 Sedan swarade hennes köreswen, 
som hade silkes tömmar j händer, 
dhet är Her Peder Pallebogson, 
så grant iag honom kienner. 

20 J riden bort Peder Pallebogsson, 
j giören eder sielfve harm, 
effter kommer sielfwer konunger 
med Her Nilss min fästeman. 

21 Lijtet achtar Jagh konungen, 
slät intet din fästeman, 
du skall med mig föllia j dag, 
om hästen dig bära kan. 

22 Dett war Her Peder Pallebogsson 
setter Jungfrun wed sin baak, 
så rider han 15. danska mijhl, 
vtj så fulgodt maak. 

23 Dett war Peder Pallebogsson 
han rijder på sin gårdh, 
vthe dher stå hans Systrar twå 
medh krusat och flättat håhr. 

24 Då mälte hans älsta Syster, 
som war så wänt et wijf, 
iag fruchtar din brud, du har fördt j dagh, 
lähr kåsta dit vnga lijf. 

25 Då mälte hans yngsta Syster, 
hon mälte ett ordh medh Skiähl, 
iag fruchtar dhen brud du har fört j dagh 
hon skillier både lijf och Siäll. 

26 J stå och tala så lång en stund, 
iag tycker nästa lenge, 
min brud hon är af resan trödt 
J (öllie henne till sänge. 

27 Her Peder och liten Kirstin 
dhe ginge sigh till sänge, 
effter kom sielfwer konunger 
med alla sina raske Hofdrengiar. 
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28 Då suckade liten Chirstin 
hon war så mycket rädh, 
nu seer iag alt kongens hoffolk 
på gården j Jernet klädd. 

29 Dhe stötte på dörren med störer 
med spiut, och sporspend foot, 
huar dhen Nagell j dörren war, 
dhe röke Her Peder emot. 

30 Så togo dhe Her Peder Pallebogsson 
j krusade goule låck, 
så hugga dhe af hans hufwud 
wedh Jungfrunes Sänge Ståk. 

31 Jn då kom dhen Vnge Her Nilss 
han war så mycket gladh, 
gudh skie lof iag lefde dhen dagh, 
iagh fick dhen iag wille haa. 

32 Hören J Kierstin lilla 
J ären en roos så rödh, 
Jag tager eder så gierna en Enkia vng, 
som J woren en möö. 

33 Och höre J Vnge Her Nilss, 
J tören dhet aldrig tenkia, 
medan J icke rönner migh mö, 
aldrigh må J få migh änkia. 

34 Jagh skall mig j Closterett gifwa, 
dher will iag mina kläder slijta, 
dhen Swen är eij föd el/er födas skall, 
som mig medh godh willia skall niuta. 

35 Tack hafwe Lijten Chirstin, 
hon höltt sin Ähra och troo, 
hon torde sigh j Closteret gifwa, 
medh fulla fembton boo; 
— J rijden vth. 

Anmärkning 

Stroferna ej radindelade. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 
4-6, 13, 16, 18, 26-29, 31-35, markerat i str. 21, 23, 24. 
26:2 	nästa sic 

c 
KB Vs 2:1, s. 373-382. Okänd proveniens. Delvis tryckt i SF bd I, s. 410-411. 

1 Och det var Herr Pheder Fallebo Son. 
Stod upp, innan lärkan hon sang. 
Så kläder han sig uti Såbel och mård. 
Han kläder sig alt för sin säng. 
— Ni riden här ut. 

2 Han kläder sig uti Såbel och mård. 
I hvitan silke klädde han sina drängar. 
Det ståndar nu alt till Herren Gud, 
Hvar Fallebo Gästar i qvälle. 

3 Han red sig ifrån Fallebo, 
Åt Ängland månde han lända, 
Där gästar han hoss sin Kära Morbror, 
Han hade ingen annan Frände. 

4 Och det var Herr Pheder Fallebo Son, 
Red sig på sin Morbroders gård. 
Och ute för honom, hans Morbror 
Hans käre Morbror står. 

5 Du var nu välkommen du Fallebo Son. 
Du var nu välkommen till mig. 
Och hvart ut ligger nu resan din 
Du dölj ingen sanning för mig. 

6 Min resa hon ligger icke så långt. 
Hon ligger alt Söder om ö. 
Och fara skall jag till Konungens gård. 
Och Tala vid min Fäste Mö. 

7 Och hör du Herr Pheder Fallebo Son. 
Du lyd nu mina råd. 
Fråga alldrig efter den Fröken, 
Du kan henne alldrig få. 

8 Oh nej svarar han Min käre Morbror. 
Jag lyder ej edra råd. 
Och fara skall jag till Konungens gård, 
Och höra huru hon mår. 

9 Och det var Herr Pheder Fallebo Son. 
Red sig åt Rosende Lund. 
Där möter han en liten Små dräng, 
Alt uti den samma Stund. 

10 Och hörer du, du lille Små dräng. 
Hvad jag nu säger dig, 
Hvad hörer du af i Konungens gård 
Du dölj ingen sanning för mig. 

11 Och jag är en så liten små dräng. 
Och rider deras hästar i Bet. 
Det höres så mycket i Konungens gård, 
Deraf jag så litet säga vet. 

12 Och det var Herr Pheder Fallebo Son. 
Tog guldkedjan af Sin hals. 
Och den gaf han den Lille Små dräng. 
Du var mig intet falsk. 
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13 I Stallet ståndar de hästar. 
Alt uppå förgyllande skor. 
I Sadelen sitter vår Fröken. 
Hon är nu klädder till Brud. 

14 I Kyrkan i Lund, i Skåne, 
Där mässa de Klärkor sju. 
Dit skall Ärkebiskopen komma i dag 
Och där skall vår Fröken bli brud. 

1 5 I kyrkan i Lund i Skåne 
Där mässa de Klärkor nie 
Dit skall Ärkebiskopen komma i dag 
och där skall vår Fröken vigas. 

16 Ni töfvar nu en liten stund. 
Ni töfven ej mycke länge. 
Men jag får rida deras hästar hem. 
Alt utur de blommstrande ängar. 

17 Och det var ädla Fröken. 
Såg sig genom fönstret ut: 
Hvad är det för ett Herrehof, 
Som kommer ur Lunden ut? 

18 Då svarade den lille små dräng. 
Med guldkedjan om sin hals: 
Det är väl Konungen eder Morbror, 
Hertig Nils er Fäste Man. 

19 Och intet är det Konungen Min Morbror. 
Intet Hertig Nils Min Fäste Man. 
De pläga icke draga harnesk. 
Alt uti fredliga Land. 

20 Och det var ädla Fröken. 
Hennes hjerta var bespändt i en klåfva 
Jag är så rädd att det är Herr Pheder Fallebo Son 
Som jag mig så ung månde lofwa. 

21 Och det var Herr Pheder Fallebo Son. 
Red sig innom Konungens port: 
Och höra ni ädla Fröken. 
Får jag tala med er ett ord. 

22 Ni dragen nu bort, ni Fallebo Son, 
Ni görer mig ingen skam; 
Klaga skall jag för kungen Min Morbror. 
Hertig Nils Min Fäste Man. 

23 Intet aktar jag Konungen eder Morbror, 
Intet Hertig Nils er Fäste Man. 
Men ni skall följa med mig i dag 
Om fålarne orka gå fram. 

24 Och det var Herr Pheder Fallebo Son. 
Satte Fröken på Snöhvitan häst. 
Så redo de till Fallebo, 
Som fålarne orka gå bäst. 

25 Och det var Herr Pheder Fallebo Son. 
Red sig på sin Moders gård. 

Och ute rör honom hans Moder 
Hans kära Moder står. 

26 Du var nu välkommen du Fallebo Son. 
Du var nu välkommen till mig. 
Och så den unga Bruden 
som du hemförer med dig. 

27 Så åto de en liten stund. 
Det var icke mycket länge. 
förrän Herr Pheder han tager sin unga brud. 
Och gångar sig åt Sängen. 

28 Så sofvo de en liten Stund. 
Det var icke mycket länge. 
Förrän de feck höra ett hästegny. 
Alt utur de blommstrande ängar. 

29 Och hör ni Herr Pheder Fallebo Son, 
Nu ären i stadda i nöd. 
Jag är så rädder i alt mitt sinn, 
Att ni för min skull får dö. 

30 Jag är så glader i alt mitt sinn, 
Om jag för er skull får dö. 
Så hafver jag lockat en Fröken. 
En Hertig Nils Fäste Mö. 

31 Och det var ädla Fröken. 
Såg sig genom förnstret ut. 
Hon kunde se ingen himmel 
För glafvar svärd och spjut. 

32 Och det var Hertig Nils, Margrefvens Son 
Sparkar på dörren med sporrspänder fot. 
Så hvar den nagel i dörren var 
de röko Herr Pheder emot. 

33 Och det var Hertig Nils Margrefvens Son. 
Tog Herr Pheder i hvitgula lock. 
Så högg han af hans hufvud. 
Alt Wid hans Sänge stock. 

34 Och det var Hertig Nils Margrefvens Son 
Han sade det må jag väl tänka. 
Och har jag er inte Fröken fått, 
Så måtte jag få eder Enka. 

35 Och hörer nj Hertig Nils Margrefvens Son. 
Det kunde ni alldrig tänka. 
Och har ni mig intet Fröken fått, 
Mycket mindre får ni mig Enka. 

36 Ty jag skall ge mig i Klostret, 
Där skall jag läsa i bok. 
Och be så väl för Herr Pheders Själ. 
Den ni med list bort tog. 

37 Jag bär alt under mitt bälte. 
De karge hjeltar två. 
De skola sin Faders död hämna, 
Om de en stund lefva få. 
— Ni riden här ut. 
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Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 37. Interpunktionen osä-
ker p. g. a. Arwidssons ingrepp i texten. 

4:1-2 mellan raderna står med svag skrift (raderat?) 
Och ute för honom hans kära Morbror står 

19:2 före Intet har av misstag skrivits 0 
23:1 före aktar står ja överstruket 
25:3 	efter Moder står står (överstruket, dock sannolikt 

av Arwidsson 
34:4 Enka ändrat från Änka 
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104 

HERR ÖLER 
TSB D 167 

A 
KB Vs 2:3, s. 32-33. Efter torparänkan Maja Hansdotter, 
d. 1828; Jonsson I, s. 384-386). Upptecknad av J. H. 
gjord av P. A. Reuterswärd, i KB Vs 2:1, s. 109-111. 

Slaka sn, Östergötland (f. 1756 i Tjällmo sn, Östergötland, 
och/eller D. S. Wallman. Tryckt som SF 27 efter en utskrift, 

1 Herr Oler han kom från Tyskland hem 
— Fager Mö. — 
Frågar efter Systeren sin 
— Akta dig väl Herr Oler! 

2 Din Syster har jag inte sett sen igår 
Trettio Svenner togo henne utaf vår gård 

3 Herr Oler han går sig åt stallet och står 
Så spänner han stöflar och spårrar på 

4 Herr Oler han sadlar sin gångare grå 
Så sätter han sig der sjelfver uppå 

5 Herr Oler han red sig vägen fram 
Och der möter han en Herredräng 

6 Å hör du nu liten tålk 
Har du sett till något Herrefolk 

7 Jag mötte dem på den villiga ö 
Trettio Svenner de följde en Mö 

8 Herr Oler han red sig till rosande lund 
Der lyster honom att hvila en stund 

9 Herr Oler han leder sin fåle ikring 
Trettio Svenner dem lade han uti en ring 

10 Herr Oler han tager Jungfruns betseltyg 
Så rider han hem i godt mak. 

11 Och när som han kom till sin Moders gård 
Ute rör honom hans Moder står. 

12 Å tacka nu Gud, liksom du hör 
Din broder han tog dig igjen med du var Mö. 

13 Tacka nu Gud som du kan 
— Fager Mö. — 
Att du en sådan Broder hafva kan 
— Akta dig väl Herr Oler! 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

B 
Ahlström, 300 nordiska folkvisor, 1855, nr 175. Östergötland. Upptecknad av J. N. Ahlström. Texten dock ev. 
hämtad från SF 27, mel. i så fall sannolikt upptecknad till annan texttyp (jfr Jonsson I, s. 117 n. 66). 

Moderat°, 	
4 

71. • 	1 

Herr 0 — ler han kom sig från Tysk land hem; 

9. 	# 
	

• 	 
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1 Herr Oler han kom sig från Tyskland hem; 
— Fager mö! — 
Han frågar nu efter systeren sin. 
— Akta dig väl, Herr Oler! 

Titel: Herr Oler. 
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105 

LUSSI LILLA 
TSB D 168 

A 
A. Stobxus & J. Sundius, De fretis. Diss. 1692, fol. G 1 v. 

Her går Dantz på Thulans Öö etc. 

Anmärkning 

Raden anförs i ett avsnitt om namnet Thule, närmast 
föregången av meningen Nota est cantilena vernacula. 

B 
UUB V 1, fol. 82 r. Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck på 1690-talet. Egenhändig utskrift av denne (Jonsson I, 
s. 291-298). Tryckt som SF 29 och i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 390-391. 

1 Så lustelig går dansen på turlans öö, 
dher dansar lusa väna möö, 
— trå så letteliga. 

2 Konungen dansa män lusa qva, 
hvad ska lusa för vijsan ha, 

3 dhet skal nu lusa för vijsan ha, 
hon slipper intet möö från Turlans öö, 

4 herr Ola min broder du hielp mig nu, 
Hielp mig möö, från Turlans öö, 

5 Herr Olof tog brynian uti sin hand, 
så fektade han ret som een man, 
så bloden om hans panna ran, 

6 herr Olof kasta brynian utaf sin hand 
min kiära Syster du hielp dig sielf 

7 Lusa tog brynian uti sin hand, 
så hög hon 30. kungens män, 

8 Så fort gick Sverdet i luses hand 
som klingan uti Spåran ran, 

9 bråt kom in för konungen ordh, 
åken af mina Svenna ha giort dhet mordh 

10 dhet var ingen Sven dhet var et vijf 
för dhet låter iag mit unga lijf, 

11 Konungen tar Lusa uti sin Fambn 
han gaf henne Gulkruna och drotninge Nampn, 

12 drotninge Nampn är intet ont at bära, 
säl är dhen iungfru dhet viner med ära, 
— trå så letteliga. 

Titel: Luses vijsa. 

Anmärkning 

Str. 2 och 3 ihopskrivna, str. 4 har därför nr 3 osv. Omkvä- 
det utskrivet i str. 1, 3, 12, markerat i str. 4. 

4:1 du ändrat från nu 
8:1 före Sverdet står klingan överstruket 
8:2 före klingan står Spåran överstruket 
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c 
Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 34. Ingå sn, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. Även tryckt som 
FSF V:1 nr 58. 

 

4 
• 0 do 

 

 

Lussi 	lilla spe- la - de for 	fyra 	och 	fem, 

	Q 
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Och Lussi lilla 	spe -la - de för konungens 	nof = män, 
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Lussi 
	

I 	— la. 

   

14 

    

Sen Träder hon så lätt 	uppå 	tiljan. 

 

1 Lussi lilla spelade för fyra och fem, 
Och Lussi lilla spelade för konungens hofmän, 
— Lussi lilla. 

Sen träder hon så lätt uppå tiljan. 

2 Där voro två herrar, som gjorde ett råd: 
»Hvad skall nu Lussi lilla för spelandet få?» 

3 »Nog skall Lussi lilla för spelandet få, 
Ty hon skall aldrig jungfru ifrån oss mera gå.» 

4 Och Lussi lilla talte till broderen sin: 
»Kära du min broder, försvar nu systren din.» 

5 Men brodern kastar värjan i Lussi lillas famn: 
»Försvar dig själf, min syster, det bästa som du kan.» 

6 Och Lussi lilla svänger sig lustigt omkring, 
Och femtio hofmän så slog hon på en gång. 

7 Hastigt kom budet till konungen in: 
»Nu slog Lussi lilla ihjäl hofmännerna din.» 

8 Och konungen han skickar efter Lussi lilla så: 
»I morgon så skall du för konungen stå.» 

9 Och Lussi lilla träder för konungen in, 
Och blommorna de brunno på snöhvitan kind.  

10 Och konungen han talte till Lussi lilla så: 
»Hvarföre slog du ihjäl mina hofmän i går?» 

11 »Det var inga hofmän jag slog ihjäl för dig, 
Det var en hop med skälmar, som öfverföllo mig. 

12 Jag har varit jungfru ifrån det jag var barn, 
Och nu få inga skälmar mer hvila på min arm. 

13 Och jag har slitit silke från det att jag kund gå, 
Och nu så är jag spådder en konung att få.» 

14 Och konungen tog Lussi lilla, satt henne på sitt knä, 
Gaf henne gullringar och fäste henne me. 

15 Och konungen satt Lussi lilla uti sin famn, 
Gaf henne gullkrona och drottninganamn, 
— Lussi lilla. 

Sen träder hon så lätt uppå tiljan. 

Titel: Lussi 

Textanmärkning 

Omkvädena återgivna i str. 1, 2, 15. 
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106 

BRUD I VÅNDA 
TSB D 182 

A 
KB Vs 23 (Harald Oluffsons visbok), s. 77-83. Nedskriven 1572 eller något tidigare, troligen i Uppland (se Jonsson I, 
s. 133-161). Tryckt som SF 132 och i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 33-36. 

1 Frw margrete stånder i högelofts swale, 
— medh ähre, — 
honn seer the brudhmenn altt hwarest the fare, 
— så älsker enn mann sinn egenn hierteligh käre, 

2 The löffte frw margrete på högenn hest, 
sielffuer her päder hann ridher henne nest, 

3 När som the komme i grönen lundh 
ther beddes frw margreta hwila enn stundh, 

4 Och hwartt görs tigh thenn sadell så trongh, 
eller görs tigh thenn wägen så long, 

5 Ånn icke görs migh thenn sadell så trong, 
fast mere görs migh thenn wägenn så longh, 

6 När som the komme i grönen lundh 
ther födde frw margrete sinn barnenn thw, 

7 Och höre tu frw margrete käre syster minn, 
änn hwadh skall tw göre aff små barnen dinn, 

8 Och för änn frw margrete hadhe halfftaladh thett 
ordh, 

för lågh silkes tiell på gröne iordh, 

9 Thett ene legger iagh millann mosse och steenn, 
änn sielff bähr iagh både ångest och meenn, 

10 Thett andre legger iagh millen mosser och tårff, 
och sielff bär iagh bådhe ångest och sårgh, 

11 Her boor enn hwstru altt vth medh åå, 
honn fostrer weil vp wår barnen små, 

12 Och tw giffuer henne titt rödhe gull skrijnn, 
Och iagh giffuer henne gångarenn minn, 

13 The löffte frw margrete på högenn hest, 
och sielffuer her päder hann rijder henne nest, 

14 Så rijdher hann på sinn moders gårdh, 
och vthe hans moder honn för honom står, 

15 Och hörer tw her päder kär sonnen minn, 
hwi förer tw så bleke brudenn tinn, 

16 Ty förer iagh bleke brudhen minn 
hon sörier fast effter moderenn sinn 

17 The ledde frw margrette vdi stugtinne inn, 
och sielffuer her päder hann bär för henne spell, 

18 The satte frw margrete i brudhe benck, 
och sielffuer her päder han bar för henne skenck, 

19 The ledde frw margrete J brudehwss, 
änn sielffuer her päder han bar för henne liuss, 

20 Årligh om morgonen thett dager war liuss 
så gonger hans moder i brude huss, 

21 Och höre tw her päder kär sonnen minn, 
hwij ligger dragitt swerdh millann brudhenn och tigh, 

22 Ty ligger dragitt swerdh millen brudhenn och migh, 
— medh ähre, — 
siw wicker skall honn soffue hoss migh möö, 
— så älsker enn mann sinn egenn hierteligh käre, 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i alla stro-
fer; slutomkvädet utskrivet i str. 1, 11, 15, 16, 22, mar-
kerat i övriga strofer. 

4:2 wägen ms wagen 

	

6:2 	sinn vokalen otydlig, ev. p. g. a. ändring 
20:2 moder ms moders 

	

21:1 	her ms har 
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B 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [98]—[100]. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som GA 39 [:II] (bd II, s. 215-217) och i 
1500- och 1600-talens visböcker II, s. 335-337. 

1 Råstiger rijder sigh söder vnder öö 
han fäste lijten Inga som war ingen Mö 
— Der groo Edle örter. 

2 Han fäste lijten Inga han förde henne hem. 
Sielf Herr Råstigh redh henne igen 

3 Rätt som dhe komme i Rosenlund 
Der wille Inga lille hwijla en stund 

4 Der breder hon vth sin kappa blå 
Där föder lijten Inga Söhner twå 

5 Höer du Jnga hwad Jagh seijer nu 
hwem är Fader åth desse barnen tu. 

6 Hoos min Fader war en rijker giest 
Wij lekte Guldtafwel som wij kunde bäst. 

7 Wij lekte Guldtafwel af hiertans grund 
Då blef Jagh medh desse Barnen tung. 

8 Höör du Inga war intet rädd 
Men seij huru den Riddaren war klädd. 

9 Han hade kläder brun och hwijt 
Jagh tychte han war Eder Herr Råstigh lijk. 

10 Han hade kläder brune och blå 
Den wackraste herre Jagh nåntin sågh.  

11 Höer du Jnga hwadh [Jagh] seijer nu 
hwar wil tu giöra af desse barnen tu. 

12 Däth ena wil Jagh settia emellan Muld och steen 
J alle mine dagar bära föret Mehn. 

13 Däth andra will Jagh settia emellan Muld och torf 
J alle mine dagar bära rör' sorgh. 

14 I:J nga lilla:/ seij intet så 
Du skal föda vp desse barnen små. 

15 Jagh haar här en Faster her vte widh åå 
Dijth skall Jagh föra desse barnen små. 

16 Råstiger Eld medh Swerdzvdden slogh 
han hämptade watn medh sine Skoor 
— Der groo Edle örter. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 16. 
Omkvädet: Der groo str. 16 Nu groor 

3:2 	lille ms ev. lilla 
4:2 Söhner ms Sohner 

12:1, 13:1 	emellan ms ev. emellen 
13:2 	dagar ms ev. dager 
15:1 	her ms ev. här 

c 
KB Vs 2:3, s. 73-75 (text), KB Vs 2:2, s. 223 (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 av J. H. och/eller D. S. Wallman (text) 1811 
och C. P. Grevilli (mel.) hösten 1813 eller år 1814. Utskrift gjord av J. H. Wallman. Mel. tryckt som GA 38 till annan 
text (Db nedan). 
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12 

 

d  

 

• • 0 0 

 

   

- stor sorg bör han v I för 	henne 

1 Herr Östen han rider sig söder under Ö 
— så välsignad — 
han fäste Sissa lilla tänkte hon var mö 
— stor sorg bär han väl för henne. 

2 Han fäste Sisse lille med Gullringar fem 
Så tog han henne, förde henne hem 

3 Å när som de kommo i rosende lund 
Der lyster Sisse lille hvila en stund. 

4 Herr Östen han breder ut kappan blå 
Der lyster Sisse lille hvila uppå 

5 Sisse lille lade sig på kappan blå 
så födde hon de Sönerna två. 

6 Herr Östen klappa' Sissa på blekan kind 
Å hvem är nu far åt små barnen din 

7 Min fader han var en så underlig Man 
han byggde min bur så nära intill strann. 

8 Han byggde min bur så nära utmed strann 
Der Herrar och Grefvar reste fram 

9 Elfva voro de som min bur bröt 
men inte mer än en som min ära njöt 

10 Herr Östen klappa Sissa på blekande kind 
Hvar vill du nu göra af småbarnen din. 

11 Den ena vele vi lägga under bredan en bro 
Derföre bäre vi så stor oro. 

12 Den andra vele vi lägga under bredan en sten 
Derföre bäre vi så sorgelig mehn. 

13 Å Söta Sissa lille du tala inte så 
min syster hon bor inte långt härifrå 

14 Min syster hon bor inte långt ifrån by 
hon fostrer up de barnen om de vore tre 

15 Herr Östen han lyfter opp Sissa på gångaren grå 
Å orker du rida, sielf vill jag med dej gå. 

16 Herr Östen han red sig till sin Moders gård 
Å ute för honom hans moder hon står. 

17 Å hörer du Herr Östen kär Sonen min 
hvarför förer du så bleker brud med dej hem 

1 8 hon må väl vara bleker, hon må väl vara blå 
jag hafver henne tagit genom jern och stål. 

19 Herr Östen han dricker bå' mjöd och vin 
och sjelf lagar han mat åt kärasten sin 

20 Herr Östen bädder Sisse mellan bolstrarna blå 
och sjelf så lägger han sig på kistorna de små. 

21 Å hörer du Herr Östen kär Sonen min 
hvarför sofver du inte hos unga Bruden din 

22 Jag lofde hennes fader söder under ö 
hon skulle få sofva sex veckor mö. 

23 Så bruker di den seden uppå främmande land, 
— så välsignad — 
att Jungfruer ska sofva sex veckor utan mann. 
— stor sorg bär han väl för henne. 

NIelodianmärkning 

T. 1-2: Intervallet c' fiss' säkerligen felnoterat eller fel 
avskrivet. GA har kvintintervall. 

T. 8, n. 3-4: 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, 2, 23, 
markerade i övriga strofer. 

	

7:2 	strann sista bokstaven otydlig, troligen ändrat 
från strand 

8:) Der ändrat från Den 

	

/I:I 	vele ändrat från ville 

D 
Da: Skillingtryck 1812 (= DgFT 277:1; se Jonsson I, s. 653). Db: GA 38. Upptecknad i Västergötland på 1810-talet 
(senast 1816). 
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Da 
1 Herr Åster rider sig der söder under ö, 

— Så wälsigne, — 
Han fäste Sissa lilla så wäner en Mö, 
— Stor sorg bar han wäl för henne. 

2 Han fäste Sissa lilla och förde henne hem, 
Så storer och så kynner så war han öfwer den; 

3 Herr Åster rider sig uti Rosenlund, 
Där lyste Sissa lilla hwila en stund. 

4 Herr Åster breder ut sin kappa blå, 
Där födde Sissa lilla de Sönerna twå. 

5 Herr Åster klappa Sissa lilla på hwita blomma kin, 
Hwem är nu wäl fader til små barnen din. 

6 Så hjelpe mig Gud utaf aller min nöd, 
Som intet jag wet om han är lefwand' eller död. 

7 Min Fader han war en så underlig Man, 
Han bygde min bur så nära wid strand. 

8 Elfwa woro de min bur nederbröt, 
Det war icke mer än en som min ära åtnjöt. 

9 Herr Åster klappar Sissa lilla på hwita blomma kin, 
Hwad fick du då för äran din? 

10 Å han gaf mig en harpa utaf guld, 
Han bad at han skulle leka när jag är sorjefull. 

11 Å han gaf mig en silkessydder särk, 
Den hafwer jag slitit med så mycken sweda och wärk. 

12 Å han gaf mig et röda guld band, 
Det bant han om min snöhwita arm. 

13 Å han gaf mig et par silfspända skor, 
Dem hafwer jag slitit med så mycken stor oro. 

14 Han gaf mig en silfborder knif, 
Christ gifwe han satt i hans hjerta och lif. 

15 Å hör då Sissa lilla då tala intet så, 
Jag är nu Fader åt små barnen twå. 

16 Herr Åster klappar Sissa lilla på hwit'blomma kin, 
Hwar skall wi nu göra af små barnen din. 

17 Det ena lägga wi under så breder en sten, 
För det bära wi så lönligen mehn. 

18 Det andra lägge wi under så gröner en torf, 
För det bära wi så lönligen sorg. 

19 Å hör då Sissa lilla nu tala intet så, 
Min syster bor icke långt här ifrå. 

20 Min syster hon bor långt ifrån by, 
Hon fostrar up de barnen om de än woro try. 

1 Herr Åster klappar Sissa lilla på hwita blomma kin, 
Orkar du nu rida i guldsalen din. 

2 9  Spi litet orkar jag rida i guldsadelen min, 
Jag fruktar när jag framkommer, din moder spåttar 

mig. 

23 Herr Åster rider sig til hwite-borgs led, 
Där ståndar hans Moder och hwilar sig wid. 

24 Du wore wälkommen Herr Åster kär Sonen min, 
Hwar hafwer du fått den unga bruden din. 

25 Å hjelpe mig så Gud utaf all min nöd, 
Som jag såg aldrig så wäner en mö. 

26 De ledde Sissa lilla i Brudarehus, 
Riddare och små swenner de bar för henne ljus. 

27 Alla drucko mjö, och alla drucko win, 
Herr Åster laga mat åt aldrakärasten sin. 

28 De lade Sissa lilla emellan bolstrarna blå, 
Herr Åster lade sig på kistorna små. 

29 Höre du Herr Åster kär' Sonen min, 
Hwi såfwer icke du jämte unga Bruden din. 

30 Jag lofwa hennes Fader här Söder under Ö. 
At Sissa lilla skulle sex weckor sofwa mö. 

31 Det är nu den seden uti främmande land, 
— Så wälsigne, — 
En Jungfru skal sofwa sex weckor utan Man. 
— Stor sorg bar han wäl för henne. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet återgivet i alla strofer,. slutomkvädet 
återgivet i str. 1 och 31, markerat i övriga strofer. 

1:2 	så tr. så så 

Db 
Avvikelser från Da i Db 
Namnet Åster genomgående Äster (i str. 16 av misstag 
Aster). 
Slutomkvädet: bar: bär 

1:2 	fäste: fäster 
2:2 	storer: stor  

	

5:1 	lilla: lin': hwita blomma kin: hwitblommand' 
kind 

	

6:1 	aller: alle 

	

8:2 	icke: ej 

	

9:1 	som 5:1 

	

10:1 	Å: Och; guld: gull 
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10:2 	han skulle: jag skull' 
11:1 	Å: Och; silkessydder: silkesydder 
11:2 så mycken saknas 
12:1 	Å: Och; et: det; guld band: gullband 
13:1 	Å: Och; silfspända: sölfspända 
14:1 	Han: Och han; silfborder: sölfboddan 
15:1 Å: Och; det andra då: nu 
15:2 	twå: de två 
16:1 	lilla: lill'; hwit'blomma kin: hvitblommand kind 
16:2 Hwar: Hvart 
17:1 	breder: bredan 
18:1 	lägge: lägga; gröners grönan 
19:1 	Å: Och; då: du; intet: inte 
19:2 	icke långt här ifrå: inte så långt härifrån 
20:1 	långt: inte så långt 
21: 1 	hwita blomma kin: hvitblommand' kind 
21:2 	guldsalen: guld-sadelen 
23:1 	rider: han rider 

24: 1 
	

wore: vare 
25:1 
	

Å: Och; så saknas 
26:1 
	

Brudarehus: Bruare hus 
26:2 
	

Riddare: Riddaren; ljus: blus 
27:1 
	

mjö: mjöd 
27:2 
	

laga: lagade; aldrakärasten: allrakärasten 
28:1 
	

emellan: mellan 
29:1 
	

Höre: Och hör 
29:2 
	

icke du jämte: du inte när 
30:1 
	

här: allt 

Titel: Herr Äster och Fröken Sissa. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer. 
Mellanomkvädet: Så str. 9 Sä 
Slutomkvädet: bär str. 31 bar 

E 
KVHAA Göt. Förb. vissaml., s. 26-28. Ort och meddelare okända. Upptecknad på 1810-talet. Utskrift gjord av Jacob 
Adlerbeth (Jonsson I, s. 514). 

1 Riddar Olof han spelar på förgyllande rö, 
/:Ack hörer du Stolts Vännelena, du är inte mö:/ 
— Riddar Olof. 

2 Stolts Vännelena tar af sig sitt röda Gullband. 
Och det kastar hon uti Spelemans famn 

3 Riddar Olof han salar sin gångare grå, 
Och så lyfter han stolts VänneLena på 
Och så rider han sig till Rosende gård 

4 Och när som han kom i rosende gård 
der födde Stolts VänneLena sönerna två 

5 Ack hörer du Stolts VänneLena hvad jag dig säga må 
Hvar skall du göra af de här barnen små 

6 Det ena skall jag lägga allt under ena sten 
I alla mina dagar har jag lönligen men 

7 Det ena skall jag lägga allt under ena torf 
I alla mina dagar har jag löneligen sorg 

8 Nej kära Du stolts VänneLena säg du inte så 
Ty jag vet väl råd för de barnena små 

9 Ty jag har en Syster allt söder under ö 
Hon skall hafva de barnen till de kan äta bröd 

10 Riddar Olof han salar sin gångare grå 
Och sen tager han de barnena små 
Och så rider han sig på Systerens gård 

11 Och när som han kommer på Systerens gård 
der ute för honom sjelf Systeren står 

12 Och jag vari Rosen lund i går 
Och der hitta jag de här barnen små 

13 Och dem skal du kläda i silke det röd 
Och dem skal du hafva till de kan äta bröd 

14 Och dem skall du svepa i Sammetet blå 
Och dem skall du kalla Prinsarne små 

15 Och dem skall du kläda i Silke och gull, 
Och dem skall du vara en faster så huld 

1 6 Riddar Olof han lyfter på sin silfverbodda hatt, 
han tager af sin syster mång tusende god Natt 

17 När som han kom i Rosende lund 
der hvilar Stolts VänneLena ännu en stund. 

18 Ack hörer du stolts VänneLena hvad jag dig säga vill 
Hvar var du när du miste äran din 

19 Jo Min Fader han var en underliger man 
han byggde min bur der Prinsarne i land 

20 Ack hörer du stolts Vännelena hvad jag dig säga vill, 
Hvad fick du då för äran din? 

21 För den så fick jag en silkestickad särk, 
Och den har jag slitit med sveda och med värk 

22 Ack hörer du stollts Vännelena, Vännelena min 
Hvad fick du då mera för äran din 

23 För den så fick jag en harpa utaf gull, 
Som jag skulle spela när jag blef sorgefull 

22-889100 SMB 3 
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24 Ack hörer du Stolts Vännelena hvad jag dig säga vill. 
Fick du inte mera för äran din? 

25 För den så fick jag ett par silfverspända skor, 
Med dem har jag gått så tunger uppå jord 

26 Ack hörer du stolts VänneLena VänneLena min, 
Fick du ej något mera för äran din? 

27 För den så fick jag en silfverbodder knif 
Christ gifve att han sutte uti hans unga lift 

28 Nej kära du stolts VänneLena säg du intet så, 
Ty jag är Fader för barnena små 

29 Riddar Olof han salar sin gångare grå 
Och sen lyfter han stolts Vännelena på 
Och så rider han sig på Moderens gård 

30 Och när som han kom på Moderens gård 
der ute för honom sjelf Moderen står 

31 Hur står det nu till med din unga brud, 
att hon är så bleker och intet röd? 

32 Hon må väl vara bleker och inte vara röd 
Ty hon sport att hennes fader och moder är död  

33 Ack hör du Riddar Olof hvad jag dig säga vill 
Hvarför vill du intet sofva hos unga bruden din? 

34 Nej det sa hennes syster allt söder under ö 
/:att hon skulle sofva i sex veckor mö:/ 
— Riddar Olof. 

Titel: Riddar Olof. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, i str. 3 och 
10 efter rad 3, markerat i str. 2. Repristecken utsatt efter 
andra raden i följande strofer: 1, 3, 4, 6-16 (dock ovisst i 
str. 15, sannolikt textförlust p. g. a. att ms bundits in), 
18-28, 30, 32, 34; sannolikt avses repris endast av rad 2. 

	

5:1 	Stolts ms Stots 

	

12 : 1 	i går ms i gård 
16:2 god ändrat från något nu otydbart 

	

19:1 	Jo tillskrivet i efterhand 
25:2 uppå ändrat från på 
32:2 hon ms snarast han 

F 
KVHAA Göt. Förh. vissaml., opag. blad mellan s. 28 och 29. Okänd proveniens. Utskrift från 1810-talet. 

1 det andra lägger jag mellan mosser och sten 
än sjelf bär jag både ångest och men 

2 Thet andre lägger jag mellan mosser och torf 
och sjelf bär jag både ångest och sorg. 

3 Här bor en hustru allt ut med å 
hon fostrar väl up vår barnen små. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
2:1 före lägger står jag överstruket; torf osäker läsning 
3:2 	barnen små osäker läsning, sannolikt p. g. a. otyd- 

lig ändring 

G 
Stifts- och landsbibl. i Linköping, B 151:2 (J. H. Wallman, Topographica Smolandice), s. 217-219. Efter »En hustru» 
Mörrums sn, Småland. Upptecknad av J. H. Wallman 1819. 

1 Och Signelille står sig på högan lofts bur 
— Under vänaviggaträd — 
Der räknar hon sina brumänner der. 
— De fruer bära löndeliga sorger. 

2 Hon räknade fyra hon räknade fem 
Och dertill så räknar hon hundrafemtifem 

3 Herr Päder han leder fram gångaren grå 
Så lyfter han Signelille deruppå 

4 Men när som de komino til rosendelund 
då lyster det Signe lilla hvila en stund 

5 Herr Päder han breder ut kappan blå 
Så föder då Signe lilla sönerna två 

6 Herr Päder han hade en skjorta så ny 
Så rifver han henne i styckena try 

7 Herr Päder han hade de strumpeband så lång 
Så lindade han de barnen små 

8 /:Och Signa lilla:/ kärasten min 
Hvem är nu far åt småbarnen din 

9 Min fader han var en så underliger man 
Han byggde min bur utmed sjögestrand 
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Ht Peder han reser sig öster under ö. 

10 /:Och Ängelund:/ en Hertig så båld 
Han bröt min bur och tok mig med våld 

11 Hvad gaf han dig för äran din 
jo han gaf mig en silkestickad särk, 
den får jag slita med sveda och värk 

12 Hvad gaf han dig mer för äran din 
han gaf mig en silferbodd knif 
jag önskar att han sutte i hans unga lif 

13 /:Och Signe lilla:/ kärasten min 
jag är nu väl far åt små barnen din 

14 /:Signe lilla:/ käraste min 
hvad skall du nu göra å småbarnen din 

15 Min Moster hon bor alt ute med en å 
Hon fostrar väl upp de barnen så små 

16 Signa lilla stryker å sig guldringar fem 
så skickar hon sin Moster alla dem 

17 Herr Peder virar Signa lilla med en silkeduk 
för hon skulle rida i sadelen så mjuk 

18 Herr Peder han kommer till sin Moders gård 
Ute för honom hans moder hon står. 

19 /: Herr Peder:/ kär sonen min 
Hvi förer du så bleker brud med dig 

20 Hon må väl vara blek hon må väl vara blå 
jag tok henne från sin Moder i går 

21 De dansade i timmar de dansar i två 
Men Signa var så lätt hon rörde icke fjädren som på 

golfvet lå 

22 De dansar i timmar de dansar i fem 
Så ville då Signa lilla gå till säng 

23 Och Signa lilla går sig åt brudehus 
Herr Peder bär sjelf för henne facklor och ljus 

24 Och Signa lilla sätter sig på röda gullstol 
Herr Peder drar sjelf åf henne strumpor och skor 

25 Och Signa lilla lade sig i sängen ned 
Herr Peder lägger sig så vackert bredevid 

26 Och när som det var dager och dager vardt ljus 
så går Herr Peders mor sig till Brudehus. 
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27 /:Herr Peder:I kär sonen min 
Hvi lägger du så dragit svärd emellan bruden och dig 

28 det är nu så seden i jungfruens land, 
att quinnor gå i kyrkan efter sina barn 

29 Herr Peders mor ber hämta ett glas med vin 
så ger hon det åt Herr Peders unga brud 

30 Herr Peder tar glaset slår ett i en vrå 
så det far i stycker både många och små 

31 Herr Peder tager Signa lilla uti sin famn, 
i alla mina dagar skall jag vara din man 

32 Herr Peder tager Signa lilla utpå sitt knä 
— Under vänaviggaträd — 
Välsigne oss bå till kropp och till själ. 
— De fruer bära löndeliga sorger. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1; mellan-
omkvädet markerat i str. 2-6, slutomkvädet i str. 2-5. 

	

1:2 	efter sina är lämnat ett tomrum, varefter står bär 
överstruket 

4:2 före då står Och överstruket 

	

8:1 	Och tillskrivet i efterhand 
9:1 fader första bokstaven ändrad från påbörjat m; 

underliger de två första bokstäverna tillagda över 
raden 

10:2 tok ändrat från tog (jfr 20:2) 

	

11:3 	skriven vid sidan av 11:2 

	

12:2 	bokstäverna er i silferbodd i efterhand tillagda 
över raden 

	

12:3 	skriven vid sidan av 12:2; jag önskar att han står 
över struket gifve den 

	

14:1 	käraste ändrat från kärasten 

	

15:1 	med står över struket under 
24:2 åf ändrat från af 

	

25:1 	lade ändrat från lägger 

	

26:1 	över vardt står snarast blet (troligen felskrivning 
för blef) 

	

28:2 	quinnor ändrat, troligen från quinnan 
32:2 tomrum lämnat mellan oss och bå 

H 
KB Vs 4, s. 53-56, 63-64 (text), KB Vs 3: 4 nr 200 A (mel.). Småland. Upptecknad på 1830- eller 1840-talet. En 
renskrift av texten, gjord av George Stephens, samt ett mel.-koncept finns i KB Vs 3:4 nr 200 A. 
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10 

Han fäste 	liten 
	

Kerstin han tänkte hon var 

(3 

 

- För sin fru bdr han lönde I igen 	sorgen 

1 Herr Peder han reser sig öster under Ö 
— Under väna vika träd — 
han fäste liten Kärstin han tänkte hon var mö 
— för sin fru var löndeliga Sörgen 

2 Herr Pedar han reste sig på sju mila skog 
men aldrig talte liten Kärstin ett ord 

3 Antingen fattas dig Betslet eller sadel med tvång 
eller tycker du att skogen är lång — 

4 Inte fattas det mig betsel eller Sadel med tvång 
Men mera tycker jag att skogen är lång 

5 Herr peder han Reser sig till Rosengrön lund 
— Under väna vika träd — 
och lyster liten Kärstin vila en stund 
— för sin fru var löndeliga Sörgen 

6 Å inte är jag sömnig å intet är jag trött 
— Under väna vika träd — 
Men vila hos sin käraste visst voro det gått 
— för sin fru bär han löndeliga sörgen 

7 Herr Peder han breder ut kappan den blå 
der föder liten Kärstin de sönerne två 

8 Herr Peder han hafver galanta strumpeband 
Dem gorde han sig barnalister utaf 

9 Herr Peder han hade sjortorna två 
dem gorde han sig barnablyor utå 

10 Å hör liten Kärstin aldra kärasten min 
Å vem är nu far åt Småbarnen din 

11 Konungasonen af Engeland 
han bröt min bur han tog mig med våld 

12 Å hör liten Kärstin aldra kärasten m i n 
Å var ska vi göra af Småbarnen din 

13 Jag haver en moster hon bor vid en å 
Hon fostrar vel up mina barn de Små 

14 Herr peder han hade en Galanter Silkeduk 
den lade han i sadeln för den skulle bli mjuk  

15 Herr peder han Rider till sin moders gård 
å ute för honom hans moder sjelf Står 

16 Välkommen herr peder Kär sonen min 
å varför förer du så bleker brud hem 

17 Hon må vella vara både bleker och blå 
hon skiljdes vid sin moder i går — 

18 De ledde unga bruden å brudahuset inn —
Herr peder gick före bå med vapen och ljus 

19 De satte unga bruden vid brudabord 
Herr peder han satte Sig sjelf derimot 

20 De ledde unga bruden ått dansesalen inn 
Hon dansade en dans hon dansade två —
det rörde sej den fjeder på gålfvet lå 

21 Herr peder han sade ni Bedda mig up säng 
jag är nu trötter ty vägen den var lång 

22 De satte unga bruden på brudastol 
herr peder drog å henne bå strumpor och skor 

23 De lade unga bruden i brudaseng 
Herr peder han lade sig der bredved 

24 Hans moder hon går sig för herr peder inn 
Å huru förliks du med unga bruden din 

25 Med henne förliks jag alt för väl 
jag älskar henne mera än min egen själ 

26 Å Dronningen löfte på Sparlakanet blått 
å varför har du dragit Svärd emellan bruden å deji 

27 Det är nu så seden i jungfruens land 
att hafva draget Sverd då först hon får man. 

28 Dronningen talte till tjenarne Små —
i hemten mig hitt ett vinglas eller två 

29 Drottningen tog Glaset och gaf den unga brud 
herr peder tog glaset men hälde det ut. 

30 Dronningen talte till tjenarne Små 
i hemter mig hit ett annat igen — 
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31 Drottningen tog glaset och gaf den unga bruk]] 
Herr peder tog det åter och slog det i en vrå 
Så glaset for i stycken både stora och Små — 

32 Herr peder tog bruden och lade på sin arm 
Så länge jag lefver skall jag vara din man 

33 Herr Peder tog bruden och lade vid sitt bröst 
— Under väna vika träd — 
Så länge jag lefver skall jag vara din tröst 
— för sin fru bär han löndeliga sörgen 

NIelodianmärkning 

Ms saknar klav och taktartsbeteckning, bör vara 2/4. Mel. 
är delvis ortografiskt felnoterad; här rättad 	nedan). 
Taktstrecken felplacerade i fras 2, möjligen bör även t. 6, 
n. 1 vara åttondelsnot. 
T. 1, n. 3: ess' 
T. 3, n. 1: ass' 
T. 3, n. 2: Före noten har stått korstecken, som ändrats till 

återställningstecken (jfr samma t., n. 1). 
T. 5, n. 2: ass' 
T. 6: Omfattar sex åttondelar. N. 1-2 ändrade från h' h' 

(åttondelsnoter), över resp. noter står med bokstäver c 
c. 

T. 7, n. 1-2, textunderlägget: faste 
T. 11, n. 2: ass' 
T. 11, n. 3: Över noten står bokstaven a. Även återställ- 

ningstecken före noten (jfr samma t., n. 2). 
Efter mel. står följande (jfr mel.-konceptets början): 

• 

Mel.-konceptet: 

    

:JJyJ pJ  

  

J 	 

  

       

r r 

    

• 

  

       

          

J 	J bJ  

J J  

System 1, n. 4 (e'): Återställningstecknet före noten troli-
gen ändrat från b-tecken. 

System 1, n. 6 (&): Ändrad från a'. 
System 1, n. 8 (a'): Före noten står ett överstruket b-

tecken. 
System 1: Före sista noten (h`) står a' överstruket. 
System 2, n. 6-7 (c2  c2): Otydliga, möjligen ändrade från 

h' h'. Över systemet mellan noterna står bokstaven c. 
System 4: Före n. 1 (h') står c2  överstruket. 
System 4, n. 3 (a'): Otydlig, möjligen g', men sannolikt 

avses a' 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i 1, 6, 13, 
24, 30, 33, slutomkvädet i str. 1, 6, 24, 33: båda omkväde-
na markerade i övriga strofer. 
Mellanomkvädet: väna str. 1 vena; träd str. 13 tred 
Slutomkvädet: bär str. 33 ber; sörgen str. 33 sorgen 

	

3:1 	Betslet ändrat från Sadel 
8:2 Dem ändrat från det 
9:2 gorde av misstag upprepat efter han 

	

10:1 	aldra kärasten troligen ändrat från aldra kärestan 

	

13:1 	bor ändrat från bå 

	

13:2 	fostrar ms snarast föstrar (p. g. a. ofullständig 
ändring) 

	

25:1 	alt ändrat från af 
26:1 Dronningen ändrat från Drånningen 

	

31:1 	tog ändrat, ev. från till; bru[d] textförlust i mar- 
gen 

	

33:1 	vid ändrat från på 

J 	.1 9 • r 
• J J J 

rr r 

• JJ 	 • 

r 

J 	J • • J J JA 

KB Vs 4, s. 165 (mel.), 361-364 (text). Småland. Upptecknad av G. 0. Hyltkn-Cavallius under andra hälften av 1830-
talet eller på 1840-talet. En renskrift av mel., gjord av Hyltkn-Cavallius, och en renskrift av en del av texten, gjord av 
George Stephens, finns i KB Vs 3:4 nr 200 B. 

— Han låter guldet 
	

simma — 
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der fäster han liten 
hon lyfter 	henne på högan höst, 

- för han bar sorgen för 
	

henne. 

1 Herr Peder rider sig söder om by, 
— han låter guldet simma, — 
der fäster han liten Kerstin, som ej var mö, 
— för han bar sorgen för henne. 

2 Liten Kerstin trodde sin fader bäst, 
han lyfter henne på högan häst. 

3 »Det var ej underligt att hon är tung 
hon har så mycket af det röda guld.» 

4 Herr Peder rider sig åt Rosen-lund, 
der lyster unga bruden hvila en stund. 

5 Herr Peder bredde ut kappan blå, 
der födde hon de söner två. 

6 »Hör du liten Kerstin, hvad jag dig säga må, 
hvem är väl far åt barnen de små?» 

7 Min fader var en så underlig man, 
han byggde min bur vid sjöa-strand. 

8 Femton voro de, som bröto min bur; 
men ej mer än en som min ära åtnjöt. 

9 Hör du liten Kerstin! hvad jag säga vill, 
Hvad fick du då för äran din? 

10 Han gaf mig en silke-stickad särk, 
den har jag slitit med sorg och värk. 

11 Han gaf mig ett par sölfspända skor, 
dem har jag slitit med sorg och oro. 

12 Han gaf mig en harpa af gull, 
han bad mig spela när jag blir sorgefull. 

13 Han gaf mig en sölfbodder knif. 
Christ gifwe den sutte i hans unga lif. 

14 Kära liten Kerstin! snacka inte så, 
jag är nu far åt barnen de små. 

15 Herr Peder rider sig till nästa gård, 
der städjer han sig de ammor två. 

16 Så rider han sig till sin moders gård, 
och ute för honom hans moder står. 

17 Och hör du Herr Peder! hvad jag säger dig, 
Hvi förer du så blekan en brud med dig? 

18 Hon må väl vara blek och inte röd, 
hon har sport sin fader och mor vara död. 

19 De andre de druvko båd' mjöd och vin, 
Herr Peder värmde litet öl till sin. 

20 Hör du Herr Peder! hvad jag säger dig, 
dricker ej din unga brud mjöd och vin? 

21 Dricke mjöd och vin, hvem, som vill, 
och värme öl, den som det tränger till! — 

22 När, som de skulle till sängen gå, 
så lade han ett svärd mellan bruden och sig. 

23 Och hör du Herr Peder! hvad jag säger dig, 
Hvi lägger du svärd mellan bruden och dig. 

24 Vi bruka så i hennes faders land, 
att lägga ett swärd mellan qvinna och man. 

25 Hör du, Herr Peder! hvad jag dig säga må, 
När skall din unga brud åt kyrkan gå? 

26 De bruka så på hennes Faders ö, 
Sex veckor efter de ha varit mö. 

27 »God natt! God natt, min kära son, 
— han låter guldet simma, —
Jag hör du är mig alltför klok.» 
— för han bar sorgen för henne. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Taktartsbeteckning och taktindelning sak-
nas. Mel. är delvis ortografiskt felnoterad; här rättad (jfr 
nedan). 
System 1, n. 3 (g'): Otydlig, möjligen är noten överstru-

ken. 
System 1, n. 8-10 (1V—d2): Anpassningen text, mel. är ej 

helt entydig, men söder är närmast placerat under n. 
8. 

System 2, n. 4 och 6 (ess2): diss2  
System 2: Efter sista noten (d2) står diss2  överstruket. 
System 3, n. 3-5 (ciss2—ess2): Otydliga, troligen ändrade 

från e2 e2 e2. Möjligen avses e2  e2  e2  (i så fall ändrat 
från ciss2  — ess2). 

System 3, n. 5 (ess2): diss2  
System 3, textunderlägget: Övre raden ofullständig, jfr 

motsvarande rad i renskriften nedan. 1 undre raden 
(= str. 2, versrad 2) är anpassningen till mel. ej helt 
entydig, men andra stavelsen i lyfter är närmast pla- 
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SMB 106 

terad under n. 3-4 (ciss2  d2) och henne under n. 5-6 

(ess2  d2). 
System 4, n. 2 (ess2): diss2  
System 4. n. 5-6 (h' h'): Otydliga, under resp. noter står h 

h med bokstäver. 

Renskriften: 

Saknar taktartsbeteckning men är indelad i 2/4-takt, dock 
felaktigt. Mel. är delvis ortografiskt felnoterad; här rättad 
(jfr nedan). 

3 

r  
ri — der sig sör om 	by,  

12 

— För hon bor sor = gen for hen = ne. 

T. 4, n. 3, t. 5, n. 2, t. 7, n. 1 och 1. 10, n. : diss2  

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i sir. 1 9, 26, 
27. 
18:1 
	

vara ändrat från vära 

11  

Herr Peder 

t) 	 

6 

  

   

   

Hon låter 	gul = det sim = mo, — 

J 
KB Vs 4, s. 325-326 (text), KB Vs 3:4 nr 200 E (mel.). Efter Anna Ehrenström f. Gråberg (f. 1788 i Hemse sn, 
Gotland, d. 1857 i Stockholm; Jonsson I, s. 550-552). Upptecknad av G. 0. Hyltk'n-Cavallius i Stockholm 1842. En 
avskrift av en del av texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:4 nr 200 E. 

r 
Herr Peder 	han red sig 	soder 	under 

r 
ö, 

• • • 

- drifver tuff faller rim 

Han fäste 
	

liten 
	

Kerstin 
	

han tänkte hon var mö, 

Allerkdrestan 
	 min, 	allerkärestan 

	
min, 	Ni säg mig hvem ni sorgen ? 

1 Herr Peder han red sig söder under ö, 
— drifver tuff faller rim — 
Han fäste liten Kerstin, han tänkte hon var mö. 
— Aldrakärasten min! Aldrakärasten min: säg mig 

hvem ni sörjen, 

2 De redo tillsammans öfver en grön skog. 
Aldrig talte liten kerstin ett endaste ord. 

3 »Felar dig något i sadel eller häst 
eller felar det dig att jag har dig fäst.» 

4 Intet felar mig till sadel eller häst 
Och mindre felar det mig att du har mig fäst. 

5 Och felar det dig att vägen är för lång 
eller felar det dig att sadlen är för trång? 

6 Och något felar det mig att vägen är för lång 
Och mera felar det mig att sadlen är för trång. 

7 De redo tillsammans öfver en grön lund 
»Och behagar liten Kerstin att hvila en stund?» 
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8 Herr Peder bredde ut sin kappa blå 
derpå fick liten kerstin de sönerna två. 

9 Herr Peder tog af sig silkes-skjortorna två 
der gjorde han barna-blöjor utaf. 

10 Herr Peder tog af sig silkes-strumporna två 
der gjorde han barna-lindor utaf. 

11 »Och hör du liten kerstin hvad jag dig säga må 
Och hvem är nu far åt de sönerna två. 

12 Och det är konungsonen af Engeland så båld 
Han bröt min bur han tog mig med våld. 

13 Jag har en moster som bor på min gård 
Hon fostrar dem gerna, mens de äro små. 

14 Herr Peder han red sig på mosterens gård 
Och ute för honom kär mosteren står. 

15 Herr Peder drog af sig guldringarne fem 
»Ni fostren dem väl, tills jag kommer igen.» 

16 Så redo de sig till konungens gård 
Och ute för honom kär moderen står. 

17 De ledde den bruden i salarne in 
Men unga bruden var så bleker om sin kind. 

18 Och drottningen talade till sonen sin: 
Hvi är unga bruden så bleker om sin kind. 

19 »Hon må väl vara bleker, hon må väl vara blå 
Hon reste från sin fader och moder i går.» 

20 De ledde den bruden ur salarne ut 
Och före och efter gingo facklor och ljus. 

21 Herr Peder satte liten Kerstin på rödan gullstol. 
Sjelf drog han af henne strumpor och skor. 

22 Liten kerstin lade sig i sängen ned 
Herr Peder lade sig så vackert bredved. 

23 »Det är så brukligt uti vårt land 
att i åtta dagar skall bruden vara utan man, 

24 Det är så brukligt uti vår verld 
Emellan man och hustru skall vara draget svärd.»  

25 Och drottningen talade till tärnan sin 
I bjuden unga bruden dricka mjöd eller vin. 

26 Herr Peder tog vinet och satte't på ett bord 
När tärnan sig vände slog hon det bak sin stol. 

27 En liten hund var der, och till färgen var han röd. 
Han läppjade på vinet och genast vardt han död. 

28 Herr Peder drog ut sitt röda gull-svärd: 
— drifver tuff faller rim — 
»Wore ni ej min moder, detta vore ni värd.» 
— Aldrakärasten min! Aldrakärasten min: säg mig 

hvem ni sörjen, 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning 
saknas. 
System 1: Texten utskriven utan anpassning till mel. 
System 4: Texten utskriven utan anpassning till mel. Före 

n. 4 (a') står a' överstruket. 
System 4, n. 7-12 (g'—g2): Tillskrivna som förtydligande 

ovanför systemet (endast fjärdedelsnoter). Ändrade 

som strukits 

över (n. 3, a', ändrad från åttondelsnot; före n. 1, g', 
har ev. stått ett korstecken som strukits över; under 
notraden står med bokstäver ggcec g). 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
Slutomkvädet skrivet tvåradigt; Aldrakärasten min! utgör 
ensamt första raden. 
13:1 	som står över struket hon 
14:2 före kär står för överstruket 
17:1 före ledde står bredd överstruket 
17:2 Men ändrat från påbörjat Och; unga bruden 

ihopskri vet men delat med ett streck 
23:1 	före uti står at överstruket 

från 

 

   

K 
KB Vs 4, s. 437-439. Efter »Johanna i ösjö», Ljunga sn, Småland. Upptecknad ca 1840 av Johanna Gustava Angel f. 
Lagergr&n. Insänd till G. 0. Hyltkn-Cavallius vid 1840-talets början (Jonsson I, s. 540-541). 

1 Herr Peder han reser sig öster under ö 
— under väna vika trä — 
Han fäste liten Kärstin, han tänkte hon var mö 
— för sin fru bär han löndeliga sorgen. 

2 Herr peder han reser sig på 7. mila skog. 
men aldrig talte Kärstin med her peder et ord.  

3 antingen felar dig betsel, eller sadel till tvång, 
eller så tycker du at skogen är för lång. 

4 intet felar mig betsel, eller sadel för trång. 
men nog tycker jag att skogen den är lång. 

5 Herr peder han reste sig åt rosengrön lund. 
lyster liten Kärstin at vila sig en stund. 
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6 Herr peder han breder ut kappan den blå. 
der föder liten Kärstin de sönerna två. 

7 Herr peder han hade de sjortorna två, 
der fick han nu göra barna blyor utå, 

8 Herr peder han hade galanta strumpeband. 
dem gjorde han sig barna listor utaf. 

9 Hör liten Kärstin aldra kärasten min. 
Hvem är nu fader till småbarnen din. 

10 Konungasonen af Engeland. 
Han bröt min bur och tog mig med våld, 

11 Hör liten Kärstin aldrakärastan min, 
Hvem skall nu upfostra små barnen din? 

12 Jag hafver en moster hon bor vid en å. 
Hon fostrar väl opp mina barn de små. 

13 Herr peder han hade en galanter silkeduk. 
Den lade han i sadlen för hon skulle rida mjukt. 

14 Herr peder han reste till sin moders går. 
ute för honom hans moder sjelf står. 

15 Välkommen herr peder, kär sonen min, 
hvarföre förer Du så bleker brud hemro. 

16 Hon må väl vara både bleker å blå. 
hon skiljdes ifrån sin moder i går. 

17 De ledde unga bruden åt brudahus 
Herr peder han gick före med facklor å Ljus. 

18 De satte unga bruden till Brudabord. 
Herr peder han satte sig gent emot. 

19 De dansade med bruden, en dans eller två. 
der rördes ej fjäder som på gålfvet lå. 

20 Herr peder han sade: I bädden mig en säng. 
Jag är nu så trött af den vägen så lång. 
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21 De satte unga bruden på brudastol 
Herr peder sjelf drog af henne strumpor å skor. 

22 De lade unga bruden i brudaseng 
Herr Peder han lade sig sakta der breve. 

23 Hans moder hon gick för herr peder in, 
å Huru förliks du med unga bruden din. 

24 Med henne förliks jag alt väl å godt. 
men modren hon löfte på täckenet blått. 

9 5 hvarför har du dragit sverd mellan bruden å dej. 
det är så säden i jungfruns land, 
at hafva draget svärd, då först hon får man. 

26 Modren hon talte till svennerne så. 
I hemten mig hit ett vinglas eller 2. 

27 Modren tog glaset och flydde det åt hans bru. 
Herr peder han tog glaset och slängde det i en vrå, 
glaset for i stycken både stora å små. 

28 Herr peder tog bruden han la na på sin arm. 
så länge jag lefver skall jag vara din man. 

29 Herr peder tog bruen å lade vid sitt bröst, 
— under väna vika trä — 
Så länge som jag lefver skall jag vara din tröst. 
— för sin fru bär han löndeliga sorgen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, 2, 
10, 20, 29, slutomkvädet i str. 1, 10, 19, 29; båda omkvä-
dena markerade i övriga strofer. 
Mellanomkvädet: väna vika str. 1 vänna vike 
14:1 	till tillskrivet över raden 
19:2 der ändrat från det 
23:2 	å tillskrivet i efterhand 

L 
UUB R 623:2, s. 86-87. 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 1800-talets mitt. Tryckt som Säve nr 54. 

1 Och Riddar Ole rider sig allt söder under ö, 
/:Han fäste Vänne-Lena, han tänkte hon var mö:/ 
— Riddar Ole. 

2 Han fäste henne fast, han förde henne fram 
Med rödan guldkrona och drottninge-namn 

3 Och Riddar Ole rider sig i grönaste lund: 
Behagar Wänne-lena att hvila sig en stund 

4 Och Riddaren breder ut sin kappa den blå, 
Der födde Wänne-Lena de svenbarnen två 

5 Och Wänne-Lena, Wänne-Lena, Wänne-Lena min! 
Och hvem är då fader åt Svenbarnen din? 

6 Min fader han var en så'n underlig man, 
Han byggde min bur vid sjö och vid strand 

7 Der kommo ett skepp ifrån främmande land, 
Och var inte mer än sju Riddare på 

8 Och sex voro de som min dörr uppbröt' 
Men inte mer än en som min ära beslöt 

9 Och Wänne-Lena, Wänne-Lena, Wänne-Lena min! 
Hvad gaf han dig då för äran din? 

10 Han gaf mig en harpa utaf klaraste guld: 
Han bad mig skulle spela då jag var sorgefull 
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11 Och han gaf mig en silfver-hunden knif: 
Jag önskade att den satte i mitt lif 

12 Och han gaf mig en silkes-sydder särk: 
Den har jag slitit med svida och värk 

13 Och Wäne-Lena, Wänne Lena, Wänne Lena min! 
Och hvad vill du göra af Svenbarnen din'? 

14 Det ena det skall jag sätta under en sten; 
I alla mina dagar skall det vara mig till men 

15 Det andra det skall jag sätta under en torr ; 
I alla mina dagar skall det vara mig till sorg 

16 Och Wänne-Lena, Wänne-Lena, WänneLena min! 
Sjelf är jag fader åt Svenbarnen din' 

17 Och jag har tre mostrar allt söder under ö: 
De kan väl taga barnen tills de lära äta bröd 

18 Och Riddar Ole red till sin fostermoders gård. 
Och ute för honom hans fostermoder står 

19 Och Riddar Ole, Riddar Ole! Käre Sonen min, 
Hvarföre är din unga brud så bleker om sin kind? 

20 Hon må väl vara bleker och icke vara röd: 
Hon hafver länge hört sin kära fader vara död 

21 Och Riddar Ole, Riddar Ole! käre Sonen min, 
Hvarföre har du svärd mellan unga bruden din? 

22 Det är en sådan sed der hemma i vårt land, 
/:Att unga brud skall sofva sex veckor utan man:/ 
— Riddar Ole. 

Titel: Riddar 011e. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 22, 
markerat i övriga strofer (utom str. 13). Repristecken efter 
andra raden i alla strofer; sannolikt avses repris endast av 
andra raden. 

	

8:2 	beslöt står inom parentes 

	

22:2 	man tillskrivet över raden 

M 
Efter Anna Grannas, Rekipelto, Vörå sn, Österbotten. Upptecknad av J. E. Wefvar (text) och 0. R. Sjöberg (mel.) 
1875-1876. Ma: IF Rancken 3, 165 nr 123 (text), Rancken 6, 191 nr 27 (mel.). Tryckt i Rancken, Några prof af 
folksång, 1878, s. 14-15 och mel.-bil. nr  5; mel. även tryckt som FSF V:1 nr 52g, texten även tryckt som variant I till 
FSF V:1 nr 52 E. Mb: SLS 125, s. 30. 

Ma 
2 

. N)NN  
• • 0 0 

Min 	fader 	nan var en 	oför — ståndig man, 

non byg de sitt bo så 	nära en sjöstrand, 

7 

Olor. 

	1 

	

1 Min fader, han, var en oförståndig man, 	 2 Å elfva äro de, som min dör uppbröt; 

	

Han byggde sitt bo, så nära en sjöstrand, 	 Det var ju bara en, som min ära förtret, 

	

Han byggde sitt bo så nära en sjöstrand. 	 Det var ju bara en, som min ära förtret, 
— Riddar Olor. 

340 



SMB 106 

3 Å hur' såg han då ut, som tog äran din? 
Han kom ju till mig om den mörkaste natt, 
Å rödaste gull, det glimmar kring hans hatt 

4 Hvad gaf han då dig för äran din? 
Han gaf ju åt mig en silkesyfver särk, 
Den hafver jag svettas med möda och stor värk 

5 Hvad gaf han dig mer för äran din? 
Han gaf ju åt mig ett par silfverspända skor 
Dem hafver jag trampat med möda och oro 

6 Hvad gaf han dig mer för äran din? 
Han gaf ju åt mig en harpa utaf gull. 
Han bad mig ju spela, när jag blir sorgefull 

7 Å Sissa Lilla födde de sönerna två. 
Hvad skall vi göra af dessa barnen små? 
Hvad skall vi göra af dessa barnen små? 

8 Den ena skall vi lägga derunder en bro 
Deröfver skall vi bära en så förunderlig sorg, 
Deröfver skall vi bära en så förunderlig sorg. 
— Riddar Olor. 

Melodianmärkning 

T. 2, n. 6: Ändrad från c'. 
T. 5, n. 2: Ändrad från g'. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
1:2 	efter bo står (äfven sjunges slott) 
2:1 	uppbröt ändrat från uppbrött 
4:2 	efter silkesyfver står (silkessömmad) 

Mb 
MELODI 

Avvikelser från Ma i Mb 

Mel. noterad i B-dur, begynnelseton: f' (nedan transpo-
nerad till F-dur). 

Upptakten: 41) 

T. 2, n. 5-6: j. do  

T. 3, n. 
T. 4, n. 
T. 5, n. 
T. 6, n. 

T.7. • dI 

TEXT 

5.. d' 
1: c l  
5: g' 

6-7: f1  d' 

H 

T. 3, n. rytmen felaktigt utskriven) 
Avvikelser från Ma i Mb 

Texten omfattar endast str. 1. 
Omkvädet: Olor: Olof 

 

bygg — 

 

N 
IF Rancken 3, 165 nr 123 (tillägg). Vörå sn, Österbotten. Ev. samma tradition som M ovan. Upptecknad av J. E. 
Wefvar 1875-1876. Tryckt i Rancken, Några prof af folksång, 1878, s. 16 och som variant J till FSF V: 1 nr 52 E. 

1 Hvad gaf han då åt dig för äran din? 
Han gaf åt mig en silkestunner knif 
Jag önskar han satt i hans unga lif 
— Riddar Olor 

2 Hvad gaf han dig mer för äran din? 
Han gaf mig en hatt med gullbandet omkring 
Han gaf mig en hatt med gullbandet omkring 

3 0 du aldra kärasten min! 
Hur såg han då ut, som tog äran din 
Med ljusfärgadt hår och gummerade hatt 
Med rödaste gull, som uppå kläderna satt 

4 0 du aldra kärasten min 
Hvad gaf han dig som tog äran din? 
Han gaf mig en harpa utaf gull, 
som skall spela när jag blir sorgefull 
— Riddar Olor 

Anmärkning 

Texten skriven i anslutning till texten M ovan under 
rubriken Sednare tillkomne verser. 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 3, 4. 
3:4 som står inom parentes. 
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0 
Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 16a. Pojo sn, Nyland. Troligen upptecknad av K. Forsblom 1876. Även tryckt 
som FSF V:1 nr 52 d och D. 

x 	J' 	 • 0 • • 
2 

4 

ii 

Det gick sig u t en 
	

jungfru alt om en afton — stund, 

Där mötte 
	

non en 
	

ungersven 
	

ut — i 	den gröna 	lund. 
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1 2 2 

        

         

Dar mötte non en 	ungersven ut — i den gröna 	lund. 

14 

Riddar 	0 — lof.  . 

 

1 Det gick sig ut en jungfru alt om en aftonstund, 
Där mötte hon en ungersven uti den gröna lund. 
Där mötte hon en ungersven uti den gröna lund. 
— Riddar Olof. 

2 Han hälsade på henne med täcka ögon sin: 
»Goddag, min sköna docka», och tårar föll på kind. 

3 »Ack du min sköna flicka, hvad jag dig säga må, 
Och kunde du mig lofva din ära och din tro?» 

4 »Ack nej, min sköna ungersven, det jag ej lofva kan, 
Den ha de från mig lockat, det var en ung sjöman. 

5 Min fader var en välkunniger man, 
Han bygde mig en bur och stäld 'en vid sjöstrand. 

6 Då vände den buren alt rundter omkring, 
Och sedan tog de fatt uppå äran min.» 

7 »Vännen lilla, vännen lilla, fästemön min, 
Hvad gaf han dig då för äran din?» 

8 »Han gaf mig intet annat än en harpa utaf gull, 
Den jag skulle spela på när jag blef sorgefull.» 

9 »Vännen lilla, vännen lilla, fästemön min, 
Hvad gaf han dig mera för äran din?» 

10 »Han gaf mig intet annat än en silkeshviter särk, 
Den jag skull utslita med möda och med värk.» 

11 »Vännen lilla, vännen lilla, fästemön min, 
Hvad gaf han dig mera för äran din?» 

12 »Han gaf mig intet annat än gull ringarne fem, 
Att jag skulle minnas att jag hade en vän.» 

13 »Vännen lilla, vännen lilla, fästemön min, 
H vad gaf han dig mera för äran din?» 

14 »Han gaf mig intet annat än en silfverskaftad knif; 
Jag önskar att den låge i riddar Olofs lif.» 

15 »Vännen lilla, vännen lilla, fästemön min. 
Hvad gaf han dig mera för äran din?» 

16 »Han gaf mig intet annat än små sönerna två, 
Som jag hafver födt till världen i år.» 

17 »Vännen lilla, vännen lilla, fästemön min, 
Hvad ämnar du göra med små sönerna din?» 

18 »Den ena så lägger jag under en sten, 
Därföre bär jag många dagliga men. 

19 Den andra nedgräfver jag under en torf, 
Därföre bär jag mången dagliger sorg.» 

20 »Vännen lilla, vännen lilla, säg icke så, 
Jag är ju fader för dina söner små. 

21 Jag har en syster så högt upp i land, 
Och dit så skall vi föra små sönerna fram. 

g g  Och när de blifva stora och fullväxta män, 
Så skall vi kalla dem för systersöner vår. 
Så skall vi kalla dem för systersöner vår.» 
— Riddar Olof. 

Titel: Riddar Olof. 

Textanmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1, 2, 22. Upprepning av andra 
raden endast i str. 1 (under met). 
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P 
SLS 16, s. 88-90. Pargas sn, Åboland. Upptecknad av Karl Ekman sommaren 1890. Tryckt som FSF V:1 nr 52 b och 
B. 

101~0111 	 
8 

• 0 0 0 0 

mötte han Sissa 

0 0 0 0 0 

mötte han Sissa 

-ur 
lilla 	i 	samma 	stund, 

12 

• 

lilla 	i 	samma 	stund, 

• • • • 

Dar 

Dör 

J 	 

14 

Y  	1 

  

Riddar Rolig. 

1 Herr Roster han gångar sig alt uti en grön lund, 
/:Där mötte han Sissa lilla i samma stund.:/ 
— Riddar Rolig. 

9 Herr Roster han breder ut sin kappa blå: 
»Kom sköna Sissa lilla och hvila häruppå» 

3 Sissa lilla satte sig på kappan blå, 
Där födde hon de sönerna två 

4 »Och hör du Sissa lilla, hvad jag dig säga må: 
Hvem är nu en fader för dessa barnen två?» 

5 »Min fader han var en så underlig man, 
Han bygde min bur så nära sjöstrand, 
Att alla konungar kommo här i land.» 

6 »Och hör du Sissa lilla, hvad jag dig säga må: 
Hvad gaf han dig för din ära då?» 

7 »Jo, han gaf mig en harpa utaf gull, 
Som han sa' jag skull' spela på när jag blef sorgefull» 

8 »Jo, han gaf mig en silkesstickad särk, 
Som jag hafver slitit med möda och stor värk» 

9 Jo, han gaf mig en silfverbordan knif, 
Krist gåfve han såte i hans hjärta, i hans lif 

10 Och hör du Sissa lilla, säg nu inte så, 
Jag är väl en fader för dessa barnen två. 

11 »Och hör du Sissa lilla hvad jag dig säga må: 
Hvad skall vi nu göra af dessa barnen två?» 

12 Det ena skall vi sätta alt under en sten, 
Däröfver skall vi bära en så lönnerliger men. 

13 Det andra skall vi sätta inunder en torf, 
Däröfver skall vi bära en så lönnerliger sorg. 

14 Hör du Sissa lilla, säg nu inte så, 
Jag har en syster alt söder öfver ön, 
Hon kunde väl försörja dem, fastän de vore tre. 

15 De förde Sissa lilla i brudahus, 
Och fruar och fröknar de buro för henne ljus. 

16 De förde Sissa lilla i brudabänk, 
Och fruar och fröknar de buro för henne skänk 

17 Och hör du herr Roster, kär sonen min, 
Hvad har du nu gjort utaf unga bruden din? 

18 Det är nu så brukligt i främmande land, 
/:Att en brud skall sofva sex veckor utan man:/ 
— Riddar Rolig. 

Titel: Herr Roster. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 18. I str. 1 (under melodin) 
har rad 2 skrivits ut även vid upprepningen, i str. 2-4, 
6-9, 15-18 står repristecken före och efter rad 2. 
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Q 
SLS 19, s. 827. »Mel. ur en gammal visbok», sannolikt från Munsala sn, Österbotten. Avskrift gjord av M. Thors 
senast 1890; uppges dock av Thors även som mel. till R nedan. 

2 

•  
" Min fader 	han var en oforständiger 

	man, 

st— 

  

	1111---- 	 •  ar  

sitt bo 	så nära 

   

     

 

Han bygde en sjöstrand. 

Han bygde sitt bo så nä ra en sjöstrand 

 

- Rid = dar Olof. 

 

1 »Min fader han var en oförståndiger man, 
Han bygde sitt bo så nära en sjöstrand. 
Han bygde sitt bo så nära en sjöstrand.» 
— Riddar Olof. 

Melodianmärkning 

Texten i ms är säkerligen felaktigt underlagd mel. fr. o. m. 
slutet av t. 2. Även rytmiseringen är troligen felaktig på 

några ställen. Jfr M ovan beträffande textunderlägget 
samt rytmen i frassluten. 
T. 3, n. 4: Ändrad från åttondelsnot. 

Textanmärkning 

Omkvädet: Olof ändrat från olof 
1:2 bygde vid upprepningen ändrat från byde 

R 
SLS 19, s. 82-84. Munsala sn, Österbotten. Upptecknad av M. Thors 1890. Som mel. anger upptecknaren Q ovan. 
Tryckt som FSF V:1 nr 52 E. 

1 »Min fader han var en oförståndiger man, 
Han bygde sitt bo så nära en sjöstrand, 
Han bygde sitt bo så nära en sjöstrand. 
— Riddar Olof. 

2 Å elfva äro de, som min dörr uppbröt. 
Det var ju bara en, som min ära förstört. 
Det var ju bara en, som min ära förstört.» 

3 »Å hur såg han då ut, som tog äran din?» 
»Å han kom ju till mig om den mörkaste natt, 
Och rödaste guld det glimmar kring hans hatt.» 

4 »Hvad gaf han dig för äran din?» 
»Han gaf ju åt mig ett par silfverspända skor; 
Dem hafver jag trampat med möda och oro.» 

5 »Hvad gaf han dig mer för äran din?» 
»Han gaf ju åt mig en silkesstyfver särk 
Den hafver jag svettas med möda och stor värk.» 

6 »Hvad gaf han dig mer för äran din?» 
»Han gaf ju åt mig en harpa utaf guld, 
Han bad ju mig spela, när jag blir sorgefull.» 

7 »Hvad gaf han åt dig för äran din?» 
»Han gaf åt mig en silkestunner knif; 
Jag önskar den sutte i hans unga lif.» 

8 »Hvad gaf han dig mer för äran din?» 
»Han gaf mig en hatt med guldband omkring. 
Han gaf mig en hatt med guldband omkring. 
0, du allra kärasten min!» 

344 



SMB 106 

9 Å Sissa lilla födde sönerna två. 
»Hvad ska vi göra af dessa barnen små? 
Hvad ska du göra af dessa barnen små?» 

10 »Den ena ska vi lägga under en borg. 
Däröfver ska vi bära en så förunderlig sorg. 
Däröfver ska vi bära en så förunderlig sorg. 
— Riddar Olof. 

Titel: Riddar Olof. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer utom i str. 8. 
Omkvädet: Olof i str. 1 ändrat från olof 

1:2 	bo så står över struket hus 
2:2 	förstört ändrat från förtröt 
4:3 Dem ms Den 
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VÄNA SIGRID 
TSB D 184 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 101—[104]. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(160 1 / 1 602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som SF 100 och i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 337-339. 

1 Däth war Wähna Sigrid hoon bähr Gullet 
han heter herren Lage som henne hafwer fäst 
— Mäd' Fouglen han siunger i däth kalla rimme 

2 Däth war herren Lage, sporde sin Moder åth 
När skal wähna Sigrid hemptas hem til wårt 

3 Gammal är din Moorbroder och dine bröder fem 
och Alvillda min Syster hoon skal föllja dem 

4 Däth war goder Gamnel rijder j Stoltz Sigridz gård 
Vte hennes Fader för dem ståhr. 

5 Wähn' Sigrid [sitter] i loffte och der speglar sigh 
her är mycken wähnhet som stundar nu till Migh. 

6 Wähn Sigrid sitter j loffte och borstar där sit håår 
Fåhr see sine Brudmän på gården der de gå. 

7 Toge dhe wähn Sigrid löffte henne på häst 
Fram' war den Gamble som redh wähn Sigrid nest 

8 	rijda öfwer becker dhe rijda öfwer spång 
aldrig kom hennes betzle tyglar vhr gam/e Mannens 

hand. 

9 Dhe rijda öfwer becker dhe rijda öfwer broo 
Framme war den gamble och badh om wähn Sigridz 

troo. 

10 Ähn stod Prästens lada 15 bielkar lång 
Där rätter wähna Sigrid vp sin bruder sängh. 

11 Däth war Wähna Sigrid rijder j Herr Lages gård 
Vte Herr Lage sielf för henne ståhr. 

12 Dee toge Wäna Sigrid settia på Brude benk 
Framme war den gamble som bahr för he[nne] skienk 

13 Dhe toge Wähna Sigrid ledde i Brude huus 
Framme war den [gamble] och bahr för henne liuss. 

14 Däth war herren lage satte sigh i sängen nedh 
Däth war Wähna Sigrid wende sigh till weggen der 

widh. 

15 Höör du wähne Sigrid wänd tig hijt til Migh 
alle mine dagar haar Jagh wäntat effter tigh. 

16 Skam få dine Brudhmän wore mig intet huld 
Dhe refwe sönder min Grå skind och så mit hufwud 

guld. 

17 Hafwe mine Brudhmän giordt tigh någet mehn. 
Så sätt digh på din Gångare och rid så hem igen. 

18 Däth war wähna Sigrid Kom i gröna Engh 
Hoon felte stride tåhrar fåhr see sin Brudesängh. 
— Mäd' Fouglen han siunger i däth kalla rimme 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 18. 
Omkvädet: Mäd' följs i str. 1 av semikolon,. han saknas i 

str. 18 
2:2 hemptas ms ev. hemptes 

	

3:1 	vid Gammal står i margen Ganaliel 

	

4:1 	gård ms gard 

	

5:1 	speglar ms ev. spegler 

	

6:1 	borstar ms ev. borster 

	

7:1 	löffte ms loffte 
9:2 före wähn står Wähns örerstruket 

	

10:1 	bielkar ms ev. bielker 

	

10:2, 	11:1, 12:1, 13:1, 14:2 	Wähna/Wäna ms ev. Wäh- 
ne/Wäne 

16:2 Grå osäker läsning 

	

17:1 	någet ms ev. något 

	

18:2 	tåhrar ms ev. tåhrer 
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JÖDE GUNNARSSON OCH STOLTS RILLA 
TSB D 185 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [213]—[216]. 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. 
397-400. 

1 Thet war Herr Jöde Gunnarsson, 
han rijder sig vnder öö, 
han beder til Stoltz Hilla lilla 
hoon war så wähn en möö. 
— Alt mädan Herr Jöde han låfwar Stoltz Hilla. 

2 Thet wil slätt intet min Fader 
och ingen af mina Fränder, 
och icke heller min Moder 
at iag gifs eder i händer. 

3 Däth war Jöde Gunnarsson, 
han swarar Stoltz Hilla igen, 
Om Jag skal bijda i 15 åhr 
medh wåld skal tu blifwa min. 

4 Thet war så i Månader 
och thet war så i twå 
icke thorde Stoltz Hilla lilla 
till någor kyrckia gåå. 

5 Thet war Stoltz Hilla lilla, 
hoon skulle til kyrckan rijda, 
mötte henne Jöde Gunnarsson, 
ihn vnder dhe gröna Lijd[er.] 

6 Så tager Herr Jöde Gunnarsson 
den Jungfrw i sin fambn, 
Så bähr han henne i grönan lund, 
der fägraste gräset oprann. 

7 Hören J Göde Gunnarsson 
i giörer mig ingen Skam: 
wore min Fade[r] i lijfwe, 
med fredh så fohre iagh fram. 

8 Hörer J Herr Jöde Gunnarsson 
kiere herren min, 
När skal Jag brygga, När skal Jag baka, 
När skal Jag wänta eder hem. 

9 J skolen eij brygga eij heller baka, 
eij he[l]ler wänta mig hem, 

Jhnnan 40 weker framgångne äre, 
Så skola J migh wänta igen. 

10 J fyratijo weker hon sig icke flätta 
eij heller kruste sit håår: 
Jcke thorde Sto[ltz] Hilla lilla 
ihn til sin Moder gå. 

11 Dän Jungfru hoon wacknar om medie Natt, 
hon tahlar til sin tärna 
Jag hafwer fådt så hårdt et håll, 
som Jag wore spänd i Jern. 

12 thet war Jungfruens tärna, 
hon axlar kappan sin, 
Så gåhr hoon i Steen Stufwan 
til rijka fru Jngeborg ihn. 

13 Hören J rijka Fru Jngeborg. 
Jag beder Eder så gierna 
min Jungfru haar fådt så hårdt et håll 
som hoon wore spen[d] i Jern. 

14 Däth war rijka Frw Jngeborg 
hoon swarad[e] henne så illa, 
thet höffwer ingen ädel Frw 
at gånga til en Frilla. 

15 Däth war rijka Frw Jngeborg 
af moderlig hierta hoon behr, 
så gåhr hoon i höga lofft 
som henns Moder war. 

16 Then första böen Jag wil eder bedia, 
Så beder iag eder så gierna, 
Effter iag så illa haa[r] brutet eder emot 
förlåter mig all eder wrede. 

17 Then andra Böen Jag eder beder, 
kan sk[ie] iag beder aldrig mehr, 
När min herre kommer i landet igen 
förlåter och honom eder wrede. 
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18 Thet war Stoltzen Hilla lilla 
När hon dee orden hade sagt: 
Thet wil Jag för Sanning seija 
hennes hierta i bröstet brast. 

19 Arla war thet om Morgonen, 
wid thet som Solen opgåer, 
Thet war Herr Jöde Gunnarsson 
kom på Frw Jngeborgz gård. 

20 J ståhr här rijka Fru Jngeborg, 
kiere Modr[en] min, 
huru må Stoltzen Hilla lilla, 
hiertan[s] aller kieraste min. 

21 Stoltz Hilla hoon sitter i höga lofft 
hon bå[de] syhr och säncker, 
all den vthlånge Somme[r] dag 
så hafwer hoon effter eder wäntat. 

22 Jag hafwer warit i Sönderborg 
och låtit til Brölloppet boo, 
femtijo Frwer och Jungfruer 
medh mig bådhe sägla och roo. 

23 Stoltz Hilla hoon ligger i höga lofft 
oppå förgyltan båhr, 
hadhe hoon icke sielff bedit för eder, 
Skolat kåsta[t] edert hierteblo. 

24 Däth war Herr Jöde Gunnarsson, 
satte Fästet emot en steen, 
däth will Jag för Sanning seija 
vdden rörde hiertat igen. 
— Alt mädan Herr Jöde han låfwar Stoltz Hilla. 

Anmärkning 

Ms är beskuret och söndrigt i kanterna varav de smärre 
textförluster, som ovan utmärkts med klammer. Vid supp-
leringen av förlorade bokstäver har hänsyn tagits till lydel-
sen i 1500- och 1600-talens visböcker II, eftersom utgivar-
na därav torde ha sett ms i bättre skick än det nuvarande. 

Omkvädet utskrivet endast i str. 24, markerat i str. 1. 
Omkvädet: låfwar ms ev. låfwer 

3: 2 swarar ms ev. swarer 
4:4 någor ms ev. någer 

20:4 
	

kieraste ms ev. kiereste 
21:3 
	

vthlånge ms ev. vthlånga 
22:2 
	

låtit ms ev. låtet 
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109 

HERR ESBJÖRN OCH STOLTS ELIN 
TSB D 195 

A 
KB Vs 24 (Drottning Sofias visbok), s. 352-358. Uppskrift gjord i Västergötland på 1630- eller på 1640-talet av Karin 
Persdotter Ulfsparre (f. vid 1600-talets början, troligen på Hedåker, Hyringa sn, Västergötland, g. med ryttmästa-
ren/överstelöjtnanten Kristoffer Torstensson till Ulfstorp, Sundby och Levene, d. 1650; Jonsson I, s. 185-190). Tryckt 
i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 45-50. 

1 Her Esbiörn tienar vthij Kongens gårdh 
allt J så mången godh dagh, 
och tiente han så lenge 
att kongen honom förläningh gaff 
— så länges honom till sin kiärest 

2 Der tiente han så lenge 
att kongen honom gårdar gaff, 
så feste han stållten Elin 
dett skiöneste Rosenbladh 

3 De woro icke lenger saman 
än högst weker niee 
så gick dett honom så Jnerligh J dröm 
han skulle En pelegrim bliffue 

4 orlåff och wenskap då bedes iagh 
aff Eder min hiertans kiäre 
dett går migh nu så Jnerligh J dröm 
iagh skall En pelegrim att bliffue 

5 orlåff och wänskap giffuer iagh 
eder min kiäre herre 
skulle J En pelegrim bliffua 
J äre icke man des wäre 

6 thett war om En heligh söndagh 
att mesan war godh att höra, 
her Esbiörn latter sine wäner biude 
En wälfärdh wille han giöra 

7 Mesan hon bleff sungen 
och så then långe läst, 
her Esbiörn gånger aff kyrkan vth 
och lyffter sin kiäreste till häst 

8 Alt som de Rede ått wägen fram 
alt medh så mycken allmoge, 
aldrigh kåm her Esbiörns handh 
Jfrån Fru Elines sadell boggi 

9 Laten eder min kiäre herre wara sagdt 
att iagh bär för Eder harm 
thett må iagh vthij saningh bekiäna 
att iagh är medh edert barn 

10 J säijen för migh att J ären medh mitt barn 
dett wett gudh Aldrabäst, 
iagh drager aldrigh så lången ledh 
iagh tänker på Eder mest, 

11 nu tager her Esbiörn sin Affskedh 
och sade sigh willa Jgän kåmma Jnan månader tuå 
han war bårta J femtan åår 
Fru Elin honom icke sågh 

12 Bårta war her Esbiörn wäll vthij femtan åår 
så bleff han gripin till fånge, 
hade han hoss sin kiäreste bleffuett 
så hade honom icke så gångett 

13 Doch måtte han bära skräpan på sin bak 
pickstaffen J sine hende, 
så går han J sitt fädernes landh 
så att Jngen man honom kiände, 

14 thett war härren Esbiörn 
gånger J sin Broders gårdh, 
vthe står hans Broder 
han war wäll suepter vthij mårdh 

15 stå J her min kiäre Broder 
och suepte äre J vthij skin 
willen J låna migh huss J natt 
her Esbiörn kiäre broderen din 

16 ther till suarade hans Broder 
och honom låpe tårar öffuer kindh, 
så giärna iagh thett giöra will 
hiertans kiäre Broder min 
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1 7 Her Esbiörn och hans Broder 
de sutte öffuer brede bordh, 
de begynte till att snaka 
så mångt Ett skiämpts ordh, 

18 Jagh Frågar Eder till dett sista, 
som iagh skulle fråga Eder först, 
huru må stålten fru Elin lile 
heller är hon mane fast, 

19 Fru Elin lile sitter vpå wisby huss 
allt medh så mycken ära, 
thett iagh tigh för saningh säija will 
hon är din hiertans kiäre 

20 Gladh tåå måå tu nu warra 
att tu så lenge skulle leffua 
hemma haffuer tu En dåtter så skiön 
hon skall nu snart mane giffuas 

21 Han tager skräpan på sin bak, 
pikstaffuen vthij sine hender, 
så gånger han till wisby huss 
fru Elin honom intet kiände 

22 thett war herren Esbiörn 
går vthij sin Egen gårdh, 
vthe står Fru Elin lile 
hon var wäll suept J mårdh 

23 Fram träder Heren Esbiörn 
han talla till Fru Elin aff hiertans hugh, 
willen J låna En pelegrim huss 
han är så Jlla siuk 

24 Hören J Frugen Elin 
J äre så dygdefull 
willen J latta En batstuffu Ella 
alt för her Esbiörns skull 

25 Fram stiger Jungfru Jngeborgh 
hon klapar sin moder på kin, 
wist är thenne pellegrim 
her Esbiörn kiär faderen min 

26 Thett war Frugen Elin 
hon slogh sin dåtter wedh kin 
huar den pellegrim du får see 
så kallar du fader din 

27 Han lade skräpån aff sin bak 
pikstaffuen aff sine hender, 
dett gånge migh nu som herren gudh will 
iagh kan migh nu icke dölia länger 

28 Thett war Herren Esbiörn 
han togh Fru Elin vthij sin fampn 
gudh skee låff och ära 
som löser all sårge bandh 

29 Suarade Frugen Elin 
och henne lian tårar vppå kinn 
J ären wist her Esbiörn 
kiäre herren min 

30 The woro till saman J femtan år 
de leffde medh glädie och Roo 
så giffte de Jngebår sin dåtter 
de goffue henne gulldh och Jordh 
— så länges honom till sin kiärest 

Anmärkning 

Både str. 27 och 28 har nr 27, varför str. 28-30 har nr 
27-29. Ms saknar radindelning. Omkvädet utskrivet i str. 
1, 2, 14, 29, markerat i övriga strofer. 
Omkvädet: kiärest str. 14 och 29 kiäreste 

	

/:3 	han så dubbelskrivet, struket andra gången 
5:2 före kiäre står h 

11:2 i månader är n ändrat från d 

	

19.•3 	före iagh står wil överstruket 
28:2 före vthij står möjligen J fagn överstruket; fampn 

oklart, troligen ändrat från fagn 
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110 

TORKEL TRONESSON 
TSB D201 

A 
Skoklosters slotts bibl.: Per Brahe d. y.:s bibl., Per Brahes visbok, s. [84]-4146]. Inskriven av greve Per Brahe d. y. (f. 
1602 på Rydboholm i Ö. Ryds sn, Uppland, d. 1680) under tiden februari 1622—januari 1623 (Jonsson I, s. 178-180). 
Sannolikt en avskrift. Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 446-482). 

1 Och Torkill han war den yppersta Swen, 
Som swerdett kan binda widh sidha, 
för hwar den dagh dett östan dagas, 
så lyster torkill utrida, 
— Så feller hon liten för honom. 

2 Och dett war torkill troneson, 
han ridher sigh Södher under öö, 
der feste han stålten Adelin, 
hon war så wenen möö, 

3 Och han badh henne i wintre, 
och Han badh henne i twå, 
ingen man tett wiste, 
och ingen man tett troor, 

4 Och ingen man thett wiste, 
och ingen man tett troor, 
förutan Elin hennes tienste möö, 
och Törkils Swener twå, 

5 Och Torkill han läter henne kläder skära, 
ehurudan hon will them haffwa, 
för hwar den söm der war uppå, 
lätt han medh rödegulle draga, 

6 Och dett war Stolten Adelin 
när hon di kläden Sågh, 
gudh Signe alle dee Skreddare, 
Såm här lade arbete på, 

7 Gudh Signe alle dee skreddare, 
Som der lade arbete på, 
först och Senast Torkill Troneson, 
som allan kostnath månde stå, 

8 Och kongen han läter een herredagh hålla, 
medh Riddare och raska hoffswenner, 
och icke kom Torkill Troneson, 
för ähnn herredagen hade enda, 

9 Och deth war om een helgedagh, 
Så heligh war then tidhen, 

och då luster Torkill Troneson, 
hem till kongen rida, 

10 Och han kunne icke i stuwan bliffwa, 
Så wart honom orden giffwen, 
ått Sporde danske kongen, 
ehwartt Som Torkill war riden, 

11 Och höre du Torkill Trone Sån, 
hwar haffwer du waritt Så lenge, 
hwij war du icke tillstädes i gåår, 
med riddare och raske hoffswenner, 

12 Medh min hök och medh min hundh 
war iagh reden i gröne lundh, 
hwilken Swen som beta skall diur, 
han moste wäll töffwa een stundh, 

13 Och iagh haffwer waritt ath beta diur, 
uthi här Lages haga, 
och hwilken Reddar Som lyster rida, 
han får wäll diur ath faga, 

14 Och ridh du degh ath beta diur, 
uth i her Lages haga, 
deth Samma diureth du effter iagar, 
deth legger dith liff i graffwe, 

15 Och iagh skall få degh annath ath giöra, 
än beta dee diur i haga, 
du skallt fara till jslandh, 
allt medh här Esbiörn Snare, 

16 Då Swarade Torkill Trone Sån, 
deth giorde hans hierta wee, 
Herre däth ähr een stoor fara 
ath fara Så långan een ledh, 

17 Och du skallt fara till jslandh, 
allt medh här Esbiörn Snare, 
och hemta skallt du megh allt deth Söllwer, 
som i jslandh ståår tillbaka, 
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18 Då Swarade Torkill Troneson, 
han kunde sin ordh wäll wenda, 
i ähren Min herre och iagh ähr edher Swen 
e hwart i willien mig Senda, 

19 Stålt Adelin och hennes foster Moder, 
dee Såto i högelofftsSwala, 
hwilka ähre te Senningebudh, 
som i åhr till jsland skulle draga, 

20 Då Swarade hennes fostermoder, 
honn smiler Allt under sin skin, 
och deth skall Torkill Troneson 
alkäresta wennen din, 

21 Och tigen Min käre Foster Mor, 
i giören migh ingen men, 
och intett under iagh Torkill Tronesån 
någott bättre ähn en annan Swen, 

22 Intett under iagh Torkill Trone Sån 
bättre ähn een annan Swen, 
Gudh låte migh den dagen leffwa, 
han kommer här glader igen, 

23 Och Åhrle war dett om mårgonen, 
dee klocker begynte ath ringa, 
och Torkill ath går vthi kyrkion, 
han låter der messer siunga, 

24 När Messan hon war Siungin, 
och folketh deth foor allt hem, 
godhe nath biude torkill Trone Sån, 
käre godh wennerna Sina, 

25 Han bjuder dem alla godh nath, 
dee bodhe honom wäll ath fara, 
först och Senast Stålten Adelin, 
ty hon war kärest öffwer alla, 

26 Och deth war Torkill Trone Sån, 
han klappar hennes blomme kin, 
j Sörien icke Stålten Adelin, 
i hiärtan aldrakäreste min, 

27 Då Swarade Stålten Adelin, 
och henne ran tårar på kin, 
deth weth så gudh fader i himmelrik, 
att Sårgen hon ähr kornen hem till min, 

28 I Sörgen icke Stålten Adelin 
i bären för megh ingen qwida, 
will dett gudh iagh kommer igen, 
och glädjen skolen i bidha, 

29 Twå aff mina Swenner 
di skola här hoss eder bliffwa, 
dee skola eder till tienst wara, 
i beden dem gå och rida, 

30 I Sörgen icke Stålten Adelin 
i waren i hiertatt from,  

iagh will innan åhr och dagh 
medh edher både byggia och boo. 

31 Här Esbiörn och dee danska håffmän, 
de ginge Så gladeligh ner till den strand, 
förutan Torkill Tron Sån, 
han bar för Stålten Adelin stoor wånda, 

39  Och dett war Stålten Adelin, 
hon glimmar der Såm eth gull, 
hon kende ingen som när henne stodh, 
ty hon war aff Sårgen full, 

33 Och deth war Torkill Trone Sån, 
han styrer Sin snecke ifrå lande, 
Så Sörgende ståår Stålten Adelin 
allt uppå den hwite Sandh, 

34 Och dagen han ledh och skeppett deth skredh, 
dee bölger dee ligga för bordeth, 
och då Satt Torkill Tronesån, 
han talade aldrigh eth ordh, 

35 Och höre du torkill Trone Sån 
hwij Sitter du nu Så tyst, 
haffwer du aldrigh före, 
Seglath så högan siöö, 

36 Och iagh will Segla enn Siöö medh digh, 
om tusen gylden ath tera, 
och iagh will brytta een Sperr medh digh 
om alla jomfruers ähra, 

37 Så wunne dee up deras Silkes Segell, 
Så högt i förgyllta rådh, 
så Seglade de till jslan 
i fulla Månader twå, 

38 Der kastade de teras ankar 
vppå den hwite Sandh, 
Torkill och här Esbiörn Snare, 
de stege der först uppå landh, 

39 Mith uppå midie gårde, 
der axlade de deras skin, 
Så ginge dee i höge låfft, 
för jslands kongen in, 

40 Der helsade de jslands kongen 
utöffwer sith brede bordh, 
Här haffwe i di Seninge breff, 
Min herre haffwer sent edher ordh, 

41 Och deth war jslandskongen 
när han di breffwen sågh, 
togh han segh een liten knif, 
han skar them i stycker små, 

42 Då talade jslands kongen, 
honom kom Så mångt i hågen, 
weil har man hörtt Så fattigen swen, 
få een Så riken jomfru, 
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43 Då Swarade Torkill Tronesån, 
deth giorde hans hierta wee, 
härre icke wore dee brewen så illa skreffwen, 
att i iu måtte them See, 

44 Tigh tu Torkill Tronesån, 
tu tagh din ordh wäll till wara, 
åffta haffwer din fader 
warith på min skadha, 

45 Siu tynner aff deth hwita Sölwer, 
då skatha din fader ifrå migh, 
åtha tynner aff deth röda gull, 
Så will iagh nu icke taga för digh, 

46 Då Swarade Torkill Trone Sån, 
der han di orden månde hörde, 
hwadh kunde iagh der till wålla, 
att min fader månde illa giöra, 

47 Och höre du Torkill Tronesån, 
har du deth icke förra hörth 
ath deth skallt grissen umgella 
Såm gammall Swin haffwer giorth 

48 Så togho de Torkell Tronesån, 
de satte honom i torneth in, 
der gåffwo dee honom drecka 
waten för deth klara win, 

49 Då talade här Esbiörn Snare, 
war klädd uthi kiortelen rödh, 
wij welom haffwa Torkill till danmark medh oss, 
elliest skole wij medh honom döö, 

50 Då Swarade Tårkill Trone Sån, 
bådhe medh Sårgh och qwida, 
liten macht haffwa wij der till 
ath kunna moth kongen strida, 

51 Du far nu wäll här Esbiörn Snare, 
Alkäreste wennen min, 
gode Nath Seger Stålten Adelin, 
hon ähr Allerkärestan min, 

52 Seen i Stålten Adelin 
Så Seger icke utaff min wånda, 
seger ath iagh tienar uthi konungens gårdh, 
för gull och rika lande, 

53 Och deth war torkill Trone Sån, 
han talar till Sina Swenner, 
Sin i Stålten Adelin, 
Så säger icke Sårgen min 

54 Här Esbiörn och dee danske hoffmän, 
the skolie hem till danmark fara, 
forutan Torkill Trone Sån 
han måste i tårneth wara, 

55 Här Esbiörn och the danske hoffmän, 
the gingo så Sörieligh nedh till den strandh, 

bårte war Torkill Trone Sån 
Såm war deras höffwesman, 

56 Der wunne dee up deras Silkes Segell, 
Så högt i förgyllta rådh, 
Så seglade de till danmark igen 
i fulla månader twå, 

57 Der kastade dee deras ankar 
uppå den hwite sandt, 
deth war här Esbiörn Snare 
Han stegh der först uppå landh, 

58 Deth war stålten Adelin, 
hon redh allt uth medh den strandh, 
der mötte henne här Esbjörn Snare, 
vpå den hwite Sandh, 

59 Du war wäll komen här Esbiörn Snare 
Allkäreste wennen min, 
hwar ähr Torkill Tronesån 
Allkäreste Stallbroder din, 

60 Torkill Han tienar i kongens gårdh, 
för guld, penningar och kläder, 
han badh megh sega edher god nath 
i ähren hans hiärtelige käre, 

61 Torkill han tienar i kongens gårdh, 
han badh edher wara uthi hiertath from, 
han sadhe han will innan åhr och dagh 
medh edher både byggia och boo, 

62 Då Swarade den Lilla Små drengh, 
war klädh vthi kiortelen rödh, 
Torkill han Sitter vthi jslandh, 
i Tårneth Så måste han döö, 

63 Torkil! han Sitter uthi jslandh, 
uthi en så hårdan Gömme, 
han badh edher för den öffwerste gudh 
ath i skole honom aldrig förglömma, 

64 Då Swarade stålten Adelin, 
Så Sörgandes månde hon wara, 
bättre megh Gudh i himmelrik 
iagh Seer hånom aldrigh mera, 

65 Och ähr nu Torkill uthi jsslandh, 
allt uthi Torneth inSeth, 
deth will iagh edher för sanningh Sega, 
ått megh Så niuter han deth, 

66 Och deth war stålten Adelin, 
hon wrider Sin hender af nödh, 
giffwe deth gudh i himmelrik, 
ath iagh uthi werden wore dödh, 

67 Och det war der effter 
allt mer ähn månader twå, 
dett war Stige här jönsån, 
han bleff i Sitt hierta Så froo, 
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68 Och deth war Stige här jöns Son, 
han badh Sala Sina hestar, 
och wij skole rida oss op i Landh, 
här Lage då skall iagh gesta, 

69 Och wij skole ridha oss op i Landh 
här Lage skall iagh gästa, 
han har Så wennen een dåther, 
Stållt Adelen skall iagh festa, 

70 Och dett war stige här jons Sån, 
han kom der ridandes i gårdh, 
och ute står här Lage, 
Såm war wäll Swept i mårdh, 

71 Och hör i här Lage, 
i ähre wäll swept i Skin, 
i giffwen migh stålten Adelin, 
Allekereste dottren din, 

72 Och deth war hären Lage, 
Sweber han Sigh i skin, 
och Så går i frustuwan, 
för Sin käre in, 

73 Och wäll ähr degh min käre dother, 
och wäll ath du monde leffwa, 
degh beder Stige här jöns Sån, 
och Honom will iagh degh giffwa, 

74 Då Swarade Elin hennes tienste möö, 
Stålt Adelin Swara intett der till, 
i giffwen den jomfru ingen man 
uthan den hon Sielff haffwa will, 

75 Och Tigh du Elin tienste möö, 
tu tala icke eth ordh, 
wäll giffwer iagh min dåtter bårth, 
Så liteth iagh Spörier digh åth, 

76 och illa giordhe her Lage, 
full illa giorde han då, 
Så gaff han bårt Stålten Adelin, 
förutan hennes egitt iaa, 

77 Och Så drucke dee deth festninge ööll, 
allt på den samma dagh, 
medan gråder stålten Adelin, 
hon will honom inteth haa, 

78 Och deth war herren lage 
han tagher Sin dåtter till lära, 
när du kommer i her Stige jons Sons gårdh, 
Så tenck uppå dygdh och ähre, 

79 Så war du digh een godh hustru, 
öffwer ditt brede bordh, 
elska du wäll den fattigh, 
Så wida förer han din ordh, 

80 Nu äst du digh Sårgefull, 
du gitter icke tala eth ordh, 

du läth honom inteth annath bemärkia, 
ähn ath du will wara honom godh, 

81 Nu äst tu digh Så sorgefull, 
och tårar rinna ner uppå kin, 
Så gack du digh Så gladeligh bårt 
för din kära hussbonde in, 

Däth warr Stålten Adelin, 
hon wrider Sin hwite hand, 
giffwe deth gudh i himmelrik, 
ath iagh aldrigh får honom, 

83 Så redde de dett brölop 
i fulle wekorna fem, 
medan Sörger stålten Adelin, 
hon gråte då alla dem, 

84 Och nu Sitter bruden uppå brude benk, 
medh silke flettath hår, 
Cronan hon war af röde gull 
hon fäller så mångan tår, 

85 Cronan hon war aff röde gull, 
hon fäller Så många tårar, 
hennes fader han går uppå golwett, 
han gaf henne orden Så hårde, 

86 Och herre Gudh nåde digh arme piga 
du kan digh nu inteth stilla, 
du lätt nu ingen uppå digh See, 
ath du låter Så illa, 

87 Dett förde dee den unge brudh 
allt till deth brude hus, 
henne fölgde danske kongen, 
och Riddare bore före lius, 

88 Dett ledde then unge brudh, 
allt till den brude Seng 
Elin och stålt Adelin, 
dee giorde eth taall Så lenge, 

89 Och höre du Elin min tienste mödh, 
will du icke wara brudh för migh, 
wiste du icke utaff Sörgen min, 
full nödigt bode iagh digh, 

90 Da Swarade Elin hennes tienste möö 
och henne ran tårar på kin, 
full nödigh wore iagh brudh för digh, 
wiste iagh icke Sårgen din, 

91 Och Serla war deth om afftonen, 
då skifftade de deth Så 
Elin hon går till brude Sengh, 
och Stålten Adelin hon geck ter ifrån, 

92 Elin hon går till brude Sengh, 
Stållt Adelin gek ter ifrån, 
Swepte hon Sigh i een kappa blåå, 
hon wedh theras fötter lågh, 

354 



SMB 110 

93 Deth war Stige her jöns Sån, 
han klappar hennes blomme kin 
i Sörgen icke Stålten Adelin 
i ähre hiärtans Aldrekäreste min, 

94 Och deth haffwer warith migh offta sagt, 
att i ähren icke möö, 
nu will iagh edher orsaker giöra, 
om iagh ähn medh edher skulle döö, 

95 Då Swarade Elin hennes tienste möö, 
hon Swarade honom så, 
den ähr icke uthi werden till, 
Såm icke bliffwer lugith uppå, 

96 Och årle war deth om Mårgonen, 
då skiftade [de] deth Så, 
Stållt Adelin hon går till brude Sengh 
och Elin geck ther ifrån, 

97 Stållt Adelin hon går till brudesengh 
och Elin gek ter ifrån, 
Swepte hon segh i een kappa blåå, 
honn widh theras fötter lågh, 

98 Åhrle war dett om Mårgon, 
och dagen han görs lius, 
deth war danske kongen 
han går till deth brudehus, 

99 Och digh giffwer iagh deth hwita sölwer, 
uthi din hwita handh, 
tigh stilla Stige her jöns Sån 
om deth fins någoth misfell iblant, 

100 Och haffwen i Siälf edart hwita Sölf, 
och edart gull Så rödh, 
i gåfwen migh stållten Adelin, 
hon ähr Så wennen en möö, 

101 Och ähr deth Sant du seger för migh, 
Stållt Adelin hon ähr möö, 
icke skall törkill Trone Sån, 
i åhr på isslan bliffwa döö, 

102 Och deth war danske kongen, 
han taler till Riddare fem, 
i skole fara till jsland, 
och hemta migh Torkill Trone Sån hem, 

103 Och deth war icke mer der effter, 
allt mer ähn månader fem, 
deth war Torkill Tronesån, 
han kom då ifrån jslandh hem, 

104 Och deth war Torkill Trone sån, 
han månde uthi landeth fara, 
Så for han till den Samma kyrkia, 
Som han wiste Stållt Adelin wara, 

105 Når Mässan hon war Sungin 
och fålketh deth foor allt hem, 

Tarkill och Stålth Adelin, 
de giörde eth tall så lenge, 

106 Och hören i Stålten Adelin 
Allkäreste wennen min, 
hwadh heller war deth dina frenders radh, 
eller war dett willian din, 

107 Och hören i Tårkill Trone Sån 
Alltkäreste wennen min, 
deth war alla mina frenders rådh 
och aldrigh willien min, 

108 Min Fadher och Måder the goffwe migh bårth, 
och Så mina frender månge, 
deth war icke medh min willie giortt, 
att iagh gek edher ifrån hande, 

109 Min Fadher och Modher the goffwe migh bårth, 
och Så mina frender flere, 
då gick glädien bårth ur mith bröst, 
hon kommer der Aldrigh mera, 

110 Och hören i Stålten Adelin 
min käreste under öö, 
iagh will slå Stige här jönson i hiäll, 
och rymme tåff lande medh digh, 

111 Och hören i Torkell Trone Sån, 
dett war inteth medh min willie, 
den Samme gudh oss tillsammanfogath, 
han kan oss fast bet her åttskillia, 

112 Och hören i Torkell Trone Sån, 
i Riden edher Söder under öö, 
i festen här pedhers dåtter, 
hon ähr Så wennen möö, 

113 Och deth war Torkell Trone Sån, 
han bedher Sala Sina hestar, 
wij skole ridha oss op i landh 
här pedher skall iagh gesta, 

114 Wij skole rida oss op i landh, 
här pedher då skall iagh gesta, 
han har så wennen dotter, 
Stollt Metta skall iagh festa, 

115 Och deth war Torkell Trone Sån, 
han kom der ridandes i gårdh, 
och ute står här per., 
han war wäll Swept i mårdh, 

116 Och här står i her per, 
i ähren wäll Swept uthi skin, 
i giffwen migh stållt Metta lilla, 
alkäresta dåttren din, 

117 Och hören i Torkell Trone Sån 
i Stigen aff edhra hestar, 
Så lenge iagh spörj hennes Modher åth, 
hon weth migh råden the besta, 
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118 Dett war herren pedher, 
Sweper han segh uthi skin, 
och Så går han i frustuwan 
för Sin käre dåtter in, 

119 Och wäll ähr digh min kiäre dåtter, 
och wäll ath du månde leffwa, 
degh beder Torkell Trone Sån, 
och honom will [iagh] degh giffwa, 

120 Och Torkel! han haffwer Stållt Adelin kär, 
för alla dee jomfrur uthi werden ähre, 
hadhe han kunna den jomfru fåå, 
han hadhe inteth bedeth megh här, 

121 Stållt Adelin hon under Stige her ions Sån wäll, 
then stund ath the månde leffwa, 
du skallt ha Torkell Troneson, 
och honom will iagh degh giffwa, 

122 Der war een stoor lust i frustuwan, 
och lyda der uppå, 
huru Torkell och Stållt Metta lilla, 
de låfwa hwar annan Sin troo, 

123 Och Så redde dee deth brölop, 
i fulla wekorna fem 
medh gläddes stålt Metta Lilla, 
hon gläddes ått alla them, 

124 Och dett war Torkell Trone Sån 
han beder Sala Sina hestar, 
och iagh will migh uthi jafton, 
min käre Modher gästa, 

125 Och dett war Torkell Tronesån, 
han kom der ridandes i gårdh, 
och uthe stodh hans modher 
hon war wäll Swept i Mårdh, 

126 Och höre du Torkell Tronesån, 
Alkäreste Sånnen min, 
tala du medh Stållt Adelin 
alkäreste wennen din, 

127 jagh talade medh stålth Adelin 
min käresta under öö, 
iagh haffwer fäst stålth metta lilla, 
hon ähr så wennen een möö, 

128 Så skriff du till ditt brölop, 
både fruer och Mör, 
sielff ridh du till Stållt Adelin, 
din käresta under öö, 

129 Och deth war torkell Trone Sån, 
han beder Sala sin hestar, 
och wij skole rida oss op i Landh, 
Stållt Adelin skall iagh gästa, 

130 Och dett war Torkell Trone Sån, 
han kom der ridandes i gårdh, 

ute ståår Stålten Adelin, 
som war wäll swept i mårdh, 

131 Och deth war Torkell Trone Sån 
han klappar hennes blomme kin, 
wille i låna megh hus i natt], 
allekäreste min, 

132 Och hören i Torkell Trone Sån 
i Stigen aff edhra hestar, 
i wetten i ähren här hemma 
i ähren här inge fremmande gester, 

133 Och deth war Torkell Trone Sån, 
han klappar hennes blome kin, 
hören i Stålten Adelin, 
wele i tillreda bruden min, 

134 Och lenge stodh Stålten Adelin, 
hon Swarade intett der till, 
hon wiste icke utaff sin herre, 
huru theth haffwa will, 

135 Och deth war stige här jöns Son, 
han monde der till Swara, 
du skallt medh Torkill Trone Sån, 
hårt till hans brölop fara, 

136 Så skaar hon nedh dett Silke, 
och så dee rödhe gull wewar, 
ingen fru till brölopeth kom, 
gaf bruden Så rika gåfwor, 

137 jngen fru till brölopeth kom 
gaff bruden Så rika gåffwår, 
förutan Stålten Adelin, 
hon gaff deth hon will Sielff haffwa, 

138 Och deth war stålten Adelin 
hon redh den bruden i moth, 
deth war theth swarta silke, 
thett stogh nedh på hestens footh, 

139 Dee rede igenom te waller, 
och Så igenom rosen skogar, 
aldrigh kom Torkils hwita handh, 
ifrån Stäa Adelins sadellboge, 

140 Och hören i Torkell Trone Sån, 
i riden megh icke så när, 
dett merke fruer och jomfruer, 
att i haffwen migh i hiertath kär, 

141 Och märkia deth fruer och jomfruer, 
och möör och höffweske qvinnor, 
allt ähre i hierta aldrakäresta min, 
både nu och i alle Sinne, 

142 Och dett förde te ten unge brudh, 
allt uthi then brude gårdh, 
dett war icke dett röde gull, 
för dett läger ospart, 
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143 Der sette de den unge brudh 
uthi den brude benk 
förre gingo Reddare och Swenner, 
såm bore för henne skenck, 

144 Der skenckte the then brune miöö, 
allt medh thee godhe söllskålar, 
dett lider så fast ått afftonen, 
att the skulle till Sengia gåå, 

145 Och der förde the then unge brudh, 
allt till dett brude hus, 
förre gingo reddare och Swenner, 
som bore för henne lius, 

146 Der förde the then unge brudh, 
allt till then brude Sengh, 
torkell och Stålten Adelin, 
the giorde ett tall Så lenge, 

147 Och hören i Stålten Adelin, 
min käresta under öö, 
hwadh sade stige Här föns Son, 
att i wore icke möö, 

148 jagh tackar Elin min tieneste möö, 
och hon war brudh för migh, 
först friade hon min ähre, 
och Sedan liffwett för degh, 

149 Då Swarade Torkell trone Sån, 
så hemeligh inne medh sigh 
i jafton skall iagh migh wackta, 
för slicht eth qwinno Snedh, 

150 Och dett war Stålten Adelin, 
hon klappar Hans blomme kin, 
hwar togh i dett odygdelighe ordh, 
hierta aldrakäresta min, 

151 Och du skynda degh torkill Trone Sån, 
och skynda degh snart ifrånn migh, 
bruden sitter i brude hus 
hon wenter fast effter degh, 

152 Så hielpe megh Gudh i himelrik, 
och Så den ewige gudh, 
iagh will fast heller medh edher tala, 
ähn såwa hoos min brudh, 

153 Så hielpe migh gudh i himelrik, 
både utaff Sårgh och harme, 
iagh will fast heller medh edher snacka, 
ähn såffwa på brudens arm, 

154 j Sitten Så lenge och tala medh migh, 
dett bliffwer een hårdan fara, 
först få i otack utaff edher brudh, 
och Sedan iagh utaff min herre, 

155 Och Torkell han gåår till brude Seng, 
han sörier och Suckar så Swåra, 

Stållt Adelin hon står der före, 
hon feller Så många tårar, 

156 Hon bredde utöffwer dem silke, 
och Så den silkes pell, 
dett må nu hwar man tänkia widh Segh 
hon Logo der heller sielff 

157 Och dett war Stålten Adelin 
hon skiuter dee Spallakan till Samman, 
hon togh den sorgen näst hierta lågh, 
hon giorde ter aff eth gamman, 

158 Och dett war stålten adelin 
stenger hon brude husseth broth, 
Torgell och edher bruth, 
Christe giffwe edher godh nath, 

159 Och dett war fyratijo wekor der effter, 
dett skedde allt om een höst, 
stolt Metta Lilla hon går till buren, 
hon födde een Sån Så godh, 

160 Stoltt Metta lilla hon går till buren, 
hon födde een Sån Så godh, 
deth will iagh edher för sanningh Seia, 
sitt liff hon för hånom låth, 

161 Der lade the stolt Metta Lilla 
uthi then Swarta jordh, 
dett war Torkell Tronesån, 
han Sender Stållth Adelin ordh, 

162 Och dett war stålten Adelin, 
breder hon Sina benkar, 
den milde gudh i himmelrik 
han giffwe migh nu dett iagh tenker, 

163 Den milde gudh i himelrik 
han gifwe migh nu deth iagh tenker, 
ath iagh motte innan åhr och dagh 
wara så rikan änkia, 

164 Och dett war icke mer der effter, 
ähn månader twå, 
dett war Stige här jöns Sån, 
han lades i helse Sott då, 

165 Och dett war Stige her jöns Sån, 
han lågh i Så långan åtråå, 
och dett war Stålten Adelin 
hon går honom till och från, 

166 Och dett war Stige här jöns[sån], 
han talade af Sårgh och harme, 
Gudh nåde degh stålten Adelen, 
wij haffwa icke till samman ett barn, 

167 Då Swarade Stålten Adelin, 
hon logh allt under sin skin, 
dis rikare haffwa i frender, 
dis större ähr skaden min, 
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168 Och deth war stige här jöns Sån, 
han wendes till weggen i dwala, 
dett will iagh edher för Sanningh Seia, 
han bleff dödh i Samma taall, 

169 Der lade the Stige här jöns Sån 
uthi then Swarta jordh, 
dett war Stolten Adelin, 
hon Sender Torkell trone sån buclh, 

170 Teth war Torkell Trone Sån 
han slår the tafellbårdh tillsamman, 
bedher wäll för Stige här jöns Såns Siäll, 
dee giorde ter aff ett gamman, 

171 Och deth war tårkell Trone Sån, 
han månde bådhe åka och ridha, 
han bedher till gudh fader i Himelrik, 
att tett åhrett skulle snartt framlida, 

172 Och dett war Torkell trone Sån, 
han bedher sala sin hestar, 
och wij skole rida oss op i land 
här Lage skall iagh gästa, 

173 Och wij skole rida oss op i Landh 
här Lage skall iagh gästa 
han har Så wennen dåtter, 
och henne skall iagh festa, 

174 Och dett war torkell Trone Sån 
han kom der ridandes i gårdh 
och ute står här Lage, 
Såm war weil Swept i mårdh, 

175 Här stån i här Lage, 
i ähren wäll Swept i Skin, 
i gifwen migh stålten Adelin 
aldrekäreste dåttren tin, 

176 Och hören i torkell Trone San 
i Stigen aff edra hestar, 
Så lenge iagh spörier hennes moder åth, 
hon wett migh råden di besta, 

177 Och dett war hären Lage, 
han Sweper Sigh [i] skin, 
så går han i frustuwan 
för sin käre dotter in, 

178 Och wäll ähr tigh min kiäre dotter, 
och wäll att tu månde leffwa, 
digh beder Torkell Trone Sån 
och honom will iagh degh giffwa, 

179 Dett war ståltt Adelin 
hon på Sin fader sågh, 
allt ähr den den samma Swen, 
Som i Sworen iagh skull aldrigh få, 

180 Så druke dee dett festninge ööll, 
uppå then samma dagh, 

brölopett strax der effter, 
all för ähn månader twå, 

181 Så redde the dett bröllop 
i fulle wekorna fem, 
medhan gläddes Stålten Adelin, 
hon gläddes då ått allom dem, 

182 Dett Sette the then unge brudh 
uthi then brudhe benk, 
Förre gingo reddare och Swenner 
som bure för henne skenk, 

183 Der skenckte the then brune miödh, 
och Så dett klara wijn, 
allan den långe Såmmar dagh, 
för brölopets fålkett in, 

184 Åch Serla war dett om aftonen, 
der rimett faller af, 
Torkell och stålt Adelin 
the skulle till Sengia gåå, 

185 Der förde the then unge brudh, 
allt till dett brudehus, 
för ginge reddare och Swenner 
såm bure för henne lius, 

186 Der Sette the then unge brudh, 
uthi then brude sengh, 
dett war torkill Tronesån 
han töffwade intett länge, 

187 Så hadhe Tårkill Trone Sån 
förwunnit all ångest och harme, 
så såff han Så gladeligh 
uppå stålts Adelins arm, 

188 Då hadhe stållten Adelin 
förwunnith all ångest och qwide, 
då såff hon Så gladeligh 
hos Torkil Trone Såns Sida, 

189 Och dett war icke der effter, 
allt mer ähn månadher fem, 
då gaff Tårkill Trone Sån 
Elin Så rikan een Swen, 

190 Och då gaff Tårkill Trone Sån 
Elin Så riker een Swen 
dett war bätter ähn try tusen mark 
som han gaff medh Elin hem, 
— Så feller hon liten för honom. 

Titel: Torkiltrone Sons Wisa. 

Anmärkning 

Str. 40-86 är numrerade 30-76, nr 77 överhoppat varför 
str. 87-190 är numrerade 78-181. Omkvädet utskrivet i 
str. 1, 47, 71, 106, 163, 190, markerat i övriga strofer. 
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Omkvädet: feller str. 190 snarast filler 

	

4:1 	ingen första bokstaven ändrad från H 

	

15:4 	Snare ms snarast Snarne 
20:2 Allt första bokstaven ändrad från h 
21:1 Foster första bokstaven ändrad från M 

	

26:4 	aldrakäreste de två första bokstäverna ändrade 
från A 

31:1 före här Esbiörn står Torkill och överstruket; 
Esbiörn ms troligen Esbiorn 

	

40:3 	i står över struket wij 

	

42:1 	talade ordets början ändrad från Sw 
44:2 ordh ändrat från något svårtydbart 
44:4 min ändrat från din 
45:4 för ändrat från frå 

	

51:3 	Seger dubbelprickar över båda vokalerna, ev. 
avses Sägär 

	

5 g 	Seger ms ev. Säger eller ändrat från Säger 

	

54:4 	han vokalen ändrad, ev. från o eller e 

	

55:1 	Esbiörn ms Esbiör 

	

63:1 	Torkill första bokstaven ändrad från H 
64:4 hånom ändrat från honom 

	

65:1 	jsslandh ändrat från jslandh 
6 7:1 före der står icke mer överstruket 

	

70:2 	der tillskrivet över raden 

	

75:1 	Tigh ändrat från digh 

	

76:1 	och tillskrivet i efterhand före illa som ändrats 
från Illa 

B 

SMB 110 

	

80:1 
	

äst ändrat från est 
82:1 Däth ms Dåth 

	

87:1 
	

Dett första bokstaven ändrad från 0 

	

87:3 
	

henne fölgde ms hennes folgde 
91:1 Och ms 0 

	

97.•2 
	

ifrån ev. ändrat från ifrå 

	

105:1 
	

raden först påbörjad Och hören i Stålten vilket 
strukits 

110:4 medh ändrat från migh 

	

112:3 
	

festen ms ev. ffesten 

	

118:3 
	

efter frustuwan står in överstruket 

	

121:2 
	

ath tillskrivet över raden 

	

122:1 
	

een tillskrivet över raden 

	

127.•3 
	

stålth ms ståth 
132:3 wetten ms wettan 
141:4 före både står på överstruket 

	

143:3 
	

gingo ms ev. ginge 

	

149:1 
	

trone tillskrivet över raden 

	

160:3 
	

sanningh ms sannigh 
161:4 före ordh står budh överstruket 
163:4 efter wara står kommatecken 

	

171:1 
	

Sån något otydligt p. g. a. ändring 
174:2 gårdh ms gardh 

	

176:1 
	

torken ms torken 
187:2 harme ms snarast harmne 

	

190:4 
	

han ms ha 

Stifts- och landsbibl. i Linköping, W 42 (Samuel Älfs visbok), s. 129-172. Inskriven på 1650-talet. Troligen en avskrift 
efter en förlaga från 1500-talets senare hälft eller 1600-talets början (Jonsson I, s. 195-198). Tryckt som SF 36 och 
1500- och 1600-talens visböcker III, s. 251-287. 

1 Torckill han är den ypparste Suen, 
som Suärdet kan binda wedh sijdo, 
huar den dagh som östan dagass, 
tå lyster Torckill vthrijda, 
— Så fäller hon lijdhen för honom 

2 Han war så waan at Rijda, 
för sunnan vnder öö, 
till then Stollte Adelijn 
hon war så wän Een Möö, 

3 Gilliade han henne i wintrar, 
och gilliadh han henne i twå, 
Jngen Man det uiste 
och ingen det förstodh, 

4 Jngen Man det wiste, 
och ingen det förstodh, 
föruthan Adelinss tienstemöö 
och Torckilss suenner tuå, 

5 Torckill låter henne kläder skära, 
huru hon will dhem hafua, 

huar den sömm der war oppå, 
lät han medh röde gullet draga, 

6 Melte det Stollten Adelin, 
när hon dee kläder sågh, 
Christ gemme alle dee skreddare, 
som der hafua lagt arbete på 

7 Christ gemme Alla dee skreddare, 
som der lade winningh på, 
och först och sidst hoos Torckill Truneson 
Som allan kostna monde Stå 

8 Konungen låter Een Herredag hålla, 
medh Riddare och gode suenner, 
icke kom Torckill Truneson, 
förr ähn herredagen war ändat, 

9 Det war om Een Helgedagh, 
Så helig war den tijdh, 
då lyste Torckill Truneson, 
hem till konungen rijda, 
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10 Han kunde icke i stugun wara, 
så woro honom orden gifuin, 
åthsporde Daner konungen 
alt Nuart han war Rijdhin, 

11 Medh min höök och medh min hundh, 
war Jagh rijdhen i grönen lundh 
huilken suenn som diuren will beta 
han skall ähn töfua en Stundh, 

12 Jagh war migh at beta diur, 
vthj Her Lagis hage, 
huilcken rijdder der lyster at Rijda 
han fånger wäll diuren at iaga, 

13 Tu Rijdher digh at beta diur, 
vthj Her Lagess haga, 
det samma diur du effterletar, 
det lägger dit Lif i grafuen 

14 Jagh skall få dig annat at göra, 
ähn beta dee diur uthj haga, 
du skalt fahra till Jslandh, 
alt medh Her Essbiörn Snare, 

15 Melte det Torckill Truneson, 
det gör honom i hiertat wee, 
herre det är stor wådhe, 
at fahra så långt af leedh, 

16 Du skallt fahra till Jsslandh, 
her Essbiörn snare medh digh 
hempta skall tu alt det silf 
All Jsslandh Står till förwijdh 

17 Melte det Torckill Truneson, 
sin ordh kunde han wäll wända, 
i Ähre min herre Jag är eder suänn 
Ehuart i wele migh Senda, 

18 Adelijn och henness Fostermoder, 
der sittia i höga låfft Suala 
huilke äre dee sendebudh, 
som till Jsslandh skall fahra, 

19 Melte det henness Fostermoder, 
hon blecknar vnder sin kinn, 
det skall Torckill Truneson uara, 
aldrakeraste wennen din 

20 Hören i det min käre Fostermoder, 
i gören migh ingen guida, 
icke vnner Jagh Torckill bettre, 
ähn som Een annan godh Suenn, 

21 Jcke vnner Jagh Torckill Truneson 
bättre ähn en annan suänn, 
Men Gudh låte mig lefua then dagh 
han kommer fullgladh igen, 

22 Arligh om den Morgon, 
der klåckorne begynte at ringia, 

Torckill går i kyrkian, 
han låter der Messan sjunga 

23 Messan hon war siungen, 
och folcket det foor heem, 
godhnatt biuder Torckill Truneson, 
alle gode wenner sina, 

24 Han biuder dem alla godh natt, 
the bodho honom fulluäll fahra 
både först och Sidst Stolss Adelijn 
ty hon war kärest öfuer alla 

25 Det war Torkill Truneson, 
han klappar henne wedh huijt kindh, 
J Sörge icke Stoltz Adelin 
i Are allrakeraste min 

26 Suarade Stolten Adelin, 
och henne Rann tårar på kinn, 
det weet Gudh fader i himmelrijk 
at sorgen är henne till mehn 

27 Sörgh icke Stollten Adelin, 
i bära icke för migh quijda, 
will Gudh at Jagh kommer igen 
och gledie skohlen i förbijdha 

28 Twå af Mina suenner, 
the skohla hemma hoos eder blifua, 
dee skohla Eeder till tienst wara, 
i bedie dem gå eller Rijda 

29 Så glada woro alla dee konungz män 
der de gingo ned till stranden 
föruthan Torckill Truneson 
han bar för Stoltz Adelin wånda, 

30 Thet war Stolten Adelin, 
hon glimmar alt som gulld, 
hon kände ingen hoos sigh Stodh 
ty hon war så Sorgefull 

31 Dagen Leedh och skeppet skreedh, 
och böllior dee läggia till borde, 
alt satt Torckill Truneson 
han talte aldrigh ett ordh 

32 Hör tu Torckill Truneson, 
huij sitter du så mödd, 
hafuer tu aldrigh förra segladh, 
Een så högh Een siöö 

33 Winde dee vpp det tredie segell 
så högdt i förgyllande Råå, 
så Seglade de till Jislandh, 
i fulle Månader twå 

34 Jagh will Segla Een siöö medh tigh, 
om 10004  gyllen at Tähra, 
Jagh will brytha ett spärr med dig 
om alla Jungfrurss ähra 
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35 The kastade vth Sin anckar, 
vppå den huijta sandh, 
Torckill och Essbiörn snare 
de sprungo der först vppå landh 

36 Mitt vthj den gårdh, 
der Axla dee deras skinn, 
så gå dee uthj höge låfft, 
för Jsslandz konungen inn, 

37 The helsade Jsslandz konungen 
alt öfuer det breda bordh, 
här hafue i dee sende bref, 
Min herre hafuer sendt eder till 

38 Thet war Jislandzkonungen 
han dee brefuen sågh, 
Så togh han Een lijthen knijf, 
och skar them i Stycker små, 

39 Thet melte Jsslandzkonungh, 
honom kom så myckit i hugh, 
för hafuer han hördt så fattigh een Suenn 
fått een så Rijker Een Jungfru, 

40 Melte det Torkell Truneson, 
det giorde honom i hiertat wee, 
icke woro dee brefuen så illa skrefne, 
att dee måtte dem iu see, 

41 Tijg nu du Torckill Truneson 
du tagh din ordh till wahra, 
Offta hafuer din fader, 
warit Oppå min skada 

42 Suarade Torckill Truneson 
när han dee ordh månde höra 
huadh månde iagh det wålla, 
det min fader illa månde göra, 

43 Siu Tunnor af det huijta Silf, 
så skatta din fader från migh, 
Otto Tunnor af det rödha gulldh 
will Jagh icke hafua för tigh, 

44 Höre tu Torckill Truneson, 
hafuer tu detta förra hördt 
alt skulle Grijsen gälla, 
det gamble suinen hafua giordt, 

45 Toghe dee Torckell Truneson, 
satte honom i tornet in, 
Så gofuo the honom dricka watn 
alt [för] thet klara wijn 

46 Her Essbiörn och dee danske hofmän, 
skulle till Dannemarck fahra, 
föruthan Torckill Truneson, 
han Skulle i tornet wara, 

47 Suarade Her Essbiörn snare, 
war klädd i skarlakan rödh, 

wij skohle hafua Torckill till Dannemarck medh oss, 
eller wij welle medh honom döö, 

48 Suarade Torckill Truneson, 
alt både medh Sorgh och quijda 
lijthen macht hafua wij der till, 
wj kunna medh konungen Strida 

49 Far nu wäll her Essbiörn Snare, 
och käre Stallbrodher min, 
Godh natt sägh Stolten Adelin 
hon är Allerkerasten Min, 

50 Det war Torckill Truneson, 
han talade till Suennen Sin 
See i Stolten Adelin, 
i Seijie [eij] af Sorgen Min 

51 Finden i Stålten Adelin 
i Seijie eij af min wånda 
J Seijie Jagh tienar i konungenss gårdh 
för gull och godhe lande, 

52 Togo dee Torckell Truneson, 
och winna honom i Tornet nedh, 
Alla då stodo de danske hofmän 
dee gofuo sigh illa der wedh 

53 Alla då gingo dee danske hofmän, 
Så sorgeligh neder till Strandh, 
Bortto war Torkell Truneson, 
han war derass höfuitzman, 

54 Bundo dee derass Silkess Segell, 
så högdt i förgyllande Råå, 
Så seglade dee till Dannemarck, 
i fulle Månader tuå 

55 The kasta derass Ankar, 
oppå den huijta sandh, 
det war Essbiörn Snare 
han sprangh först på landh, 

56 Det war Stollten Adelin, 
hon reedh vth medh den Strandh, 
Mötte henne her Essbiörn snare 
vppå den huijte Sandh, 

57 War wällkommen herr Essbiörn Snare 
och käre wännen Min 
huar är Torckill Truneson 
käre Stallbroder din 

58 Torkill tienar i konungenss gård 
för guldh peningar och kläder, 
han baadh migh seijia godh natt 
i Ära hanss hiertelig kiera 

59 Han badh eder icke quijda, 
j skohle wara i hiertat froo, 
han will innan dagh och åhr 
Medh eder både bygga och boo, 
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60 Thet suarade Stollten Adelin, 
så fager månde hon wara, 
det bättre mig fader i himmelrijk, 
Jagh seer honom aldrigh mehra 

61 Thet war Stolten Adelin, 
hon wredh sina händer af nödh, 
Gifue det Gudh fader i himelrijk 
at Jagh i werlden woro dödh 

62 Thet Suarade då den lille små dräng 
war klädd i k[i]orell rödh, 
Torckill han Sitter i Jsslandh 
J tornet måste han döö 

63 Torckill han Sitter i Jsslandh, 
alt Jnnan så hårde bommar, 
han baadh eder för den öfuerste Gudh, 
J skulle honom eij glömma, 

64 Är nu Torckill vthj Jsslandh 
alt uthj tornet satt, 
då will Jagh för sanning Seijia, 
at migh niuther han det åth, 

65 Thet war icke mehr der efter, 
ähn Månader tuå, 
det war sigh her Jönson, 
han war både lustigh och glad 

66 Thet war sigh her Jönson 
han beder Sahla sin häst 
och wij welle Rijda oss op i landh 
her Lage welle wj gästa 

67 Jagh will rijda migh vp i landh, 
her Laghe will Jagh gästa, 
han hafuer så wän en dotter, 
och henne då will Jagh fästa 

68 Det war sigh her Jönson, 
han kommer rijdande i gårdh 
Vthe Står Her Lage, 
han war wäll sueptt i Måhl 

69 Här Stå i her Laghe, 
i Äre wäll suept uthj skinn, 
J gefuen Migh Stoltz Adelin 
käre dotteren din, 

70 Thet war Her Lage, 
Sueper han sigh i skinn 
så går han vthj höge låfft 
för käre dotter sin, 

71 Hell sitter i Stollten Adelin, 
och kära dotteren min, 
digh biuder sigh Her Jönson, 
och honom will Jag tigh gifua, 

72 Thet Suarade Elin Tärna, 
och Adelin sat och tijgde, 

J gefuen den Jungfru ingen annan man 
ähn hon will sielfuer hafua, 

73 Tijgh Stilla Elina Tärna, 
du tala rätt aldrigh ett ordh, 
fullwäll gifuer Jagh min dotter bortt 
så litet rädess iagh för tig 

74 Full Jlla giorde Her Laghe, 
full illa giorde han då 
gaf han bortt Stolten Adelin 
föruthan henness egit ia, 

75 Dricka dee der Fästeööl, 
vthj den samma dagh, 
och brölloppet för Månadess dagh 
de Redde det alt så brått, 

76 Thet war Her Lage 
han begynte sin dotter at lära 
först du kommer i her Stigh Hansonss gårdh, 
tu täncker på dygdh och ähra 

77 War du digh godh hustru, 
alt öfuer det breda bordh, 
Älska du wäll den fattiga, 
så wijdha förer han dit ordh 

78 Står du dig så Sorgfuldh, 
och tårar falla dig på kinn, 
gack du digh så gladeligh 
för din käre hussbonde inn 

79 Står du digh Så Sorgefulldh, 
du gitter eij tala ett ordh, 
lät honom aldrigh annat Märkia, 
ähn tu will wara honom huldh, 

80 Det war Stollten Adelin, 
hon wredh sin huijta handh, 
gifue det Gudh Fader i himmelrijk 
att Jag honom alldrigh får 

81 Redde dee till Bröllop, 
i fulla daga Nij, 
alt greet stolten Adelin 
hon Sörgde Alla dee 

82 Bruden sitter på Brudebänck, 
medh Silke flätt håår, 
kronan af det rödhe gulldh, 
hon fäller så Mången tåår 

83 Cronan vthaf det rödhe gulldh, 
hon fäller så Månge tårar, 
henness fader går på golfuet, 
han gifuer henne orden så snede, 

84 Gudh nåde digh arma pijga, 
du kan tigh icke Stilla, 
lät det ingen på tigh see, 
at tu låter så illa, 
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85 Så fölgde de Bruden, 
till brudesäng, 
Stoltss Adelin och henness tienstemö 
the giorde ett tahl så långt, 

86 Så fölgde dee vnge bruden, 
alt i det Brudehuus, 
henne fölgde Daner konungen 
och Riddare bar för henne bluss 

87 Hör tu Elina Tienstamöö, 
willt tu wara brudh för migh 

wiste tu icke af min sorgh, 
fullnödigt bodo iagh tigh 

88 Det suarade henness tienstemöö, 
och henne Rann tårar på kinn 
nödigt Jagh det giorde, 
wiste Jagh icke af Sorgen din 

89 Sent om en Affton, 
då skiffte dee det så, 
Elina gick till Brudhasängh, 
Stoltz Adelin gick i frå, 

90 Elin gick till brudesängh, 
Stolts Adelin gick ther i frå, 
hon suepte sigh i Een kappa blå, 
och wedh deras fötter lågh, 

91 Sette dee den vnge brudh, 
vthj den brudesängh, 
det war Stigh her Jönson 
han dualde icke heller länge, 

92 Thet war Stigh Her Jönson, 
han klappade henne på huijta kind 
i skohlen icke Sörga, 
hiertanss Aldrakieraste Min 

93 Thet hafuer warit migh så offta sagt, 
at i war icke möö 
Nu will Jagh eder orsak giöra 
det iagh skall för eder döö 

94 Thet Suarade Elin henness tienstemö 
och Suarade hon då så, 
den är icke i all werlden till, 
de blifuer eij logit oppå 

95 Arligh om den Mårgon, 
då skiffte dee der så, 
Adelin gick till Brudesängh 
och Elin der i från 

96 Arle om den mårgon, 
der dagen giordess Liuus, 
det war daner konungh 
han går till Brudehuus 

97 Jag gifuer digh det huijta silf, 
vppå tin huijta handh, 

thet queder Stijgh her Jönson 
Om ther är missfeel iblandh, 

98 Hafua i sielf det huijta silf, 
och så det Rödha guldh, 
i gifuen mig Stollten Adelin 
hon war så wänn en möö, 

99 Är det sandt du säger för migh 
det Stolt Adelin war möö, 
icke skall Torckell Truneson 
i Åhr på Jsslandh döö 

100 Det war daner konung, 
han ropar på ridder sine, 
i skulle fara till Jsslandh, 
och hempta Torkell hem, 

101 Det war icke längre, 
ähn som månader fem, 
då kom Torkell Truneson 
af isslandh hem igen, 

102 Det war Torkill Truneson 
han månde i landet fara, 
han foor till det samma landh 
han wiste Stolts Adelin wara 

103 Messan hon war siungen, 
och folcket dee foro hemm, 
Torckill och Stolts Adelin, 
dee giorde derass taal så långt, 

104 Hör du Stollten Adelin, 
och aldrakieraste min, 
huadh war det din faderss uillie 
eller war det uillian din, 

105 Hör du Torckell Truneson, 
och allerkiereste min, 
det war alt min faderss rådh, 
och alldrigh willian min, 

106 Hör du Stolten Adelin, 
och Aldrakieraste min, 
Jagh will slå her Stijg Jönson ihiel 
och rymma medh digh af landh, 

107 Hör i Torkell Truneson, 
det är icke ähn medh min uillie, 
den samme Gudh oss sammankom, 
han kan oss bättre Åthskillia 

108 Höre i Torckell Truneson, 
J rijdhen vp under öö, 
i fäste eder Her Pederss dotter 
hon är så wänn en möö 

109 Det war Torkell Truneson 
han kommer rijdande i gårdh 
vthe Stodh her Peder, 
han war wäll suept i måhl, 
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110 Hell Stånde i herr Peder 
kiere Stallbroder min, 
i gefuen migh Stollten Mettelille, 
aldrakiereste dotter din 

111 Höre i Torkell Truneson, 
i Stigen af eder häst, 
Jagh rådher medh henness moder 
hon weet migh rådhen bäst, 

112 Det war Her Peder, 
suepte han sigh i skinn, 
så går han i höga låfft 
Till käre dotteren sin, 

113 Wäll är tigh min käre dotter, 
wäll att du måtte lefua, 
digh biudess Torkell Truneson, 
och honom will Jagh tigh gefua, 

114 Torckell hafuer Stoltz adelin kär 
för alla dee i werlden äre till 
hade han kunnat Stoltz Adelin fått 
han hade icke lärdt bedit om migh 

115 Ståltz Adelin unner Stig Her Jönson godt 
den Stundh att dee må lefua 
du skalt hafua Torkell Truneson, 
och honom will Jag digh gefua, 

116 Det war lust i Frustugun, 
at lyda der vppå, 
Torckell och Stoltz Mettellille 
dee gifua huar annan derass troo 

117 Det war Torkill Truneson, 
han beder Sadla sin häst, 
Jagh will migh i affton, 
blifua min käre Moderss gäst, 

118 Det war Torckill Truneson 
han kom der ridandess i gårdh, 
uthe Stodh hanss käre Moder 
hon war wäll Suept i Mårdh, 

119 War wälkommen Torckill Truneson, 
käre Sonen min, 
Tala du icke medh Stoltz Adelin, 
käre Fästemöö din 

120 Jagh Talte medh Stålts Adelin, 
Min keraste vp under Öö, 
Jagh hafuer fäst Stoltz Mettelilla 
hon är så wänn Een möö, 

121 Schrif du ditt Bröllop, 
både medh fruer och möör, 
och rijdh sielf till Stolten Adelin, 
din kieraste under Öö, 

122 Det war Torkill Truneson, 
han Sadlade sin häst, 

Jagh will rijda migh vp i landh, 
Stoltz Adelin will Jagh gästa 

123 Det war Torkill Truneson 
han kom der rijdandess på gårdh, 
uthe Står Stollten Adelin, 
hon war wäll suept i Mårdh, 

124 Det war Torkill Truneson, 
klappar henness huitha kindh, 
welle i läna migh huus i natt 
hiertanss aldrakeraste min, 

125 Höre i Torkell Truneson, 
J Stigen af eder häst, 
i wetten i äre här hemma 
i Are ingen fremmande gäst, 

126 Det war Torkill Truneson 
han klappar henne wedh huijta kindh 
will tu stollten Adelin 
kläda bruden min, 

127 Lenge Stodh Stollten Adelin 
hon torde honom intet suara 
förr Stig Her Jönson gaf sitt Jaord ther till 
hon skulle medh honom fahra, 

128 Hon skar nedh det Silcke, 
och så det rödhe guldh wäfuet 
Jngen Frw till Bröllopet kom 
gaf Bruden så rijker gåfua, 

129 Jngen Frw till Bröllopet kom 
gaf Brudhen så rijk een gåfua, 
föruthan Stoltz Adelin, 
gaf henne den hon sielf lyste hafua, 

130 Det war Stolten Adelin 
hon rijdher brudhen emot, 
det war det Suartta Silcke, 
Stodh hästen neder på foot 

131 Dee redbo igenom dee Wallar 
igenom dee rosende skoghar, 
aldrigh kom Torkilss huijta handh 
af Stoltz Adelinss Sadelbogha, 

132 Höre i Torkill Truneson, 
i rijden migh icke så när 
det kan fruur och Jungfrur merka, 
i hafua migh i hiertat kär, 

133 Merka det fruer och Jungfrur, 
och möör och höfuiske quinnor, 
Alt ästu min Aldrakieraste, 
och nu i detta sinne, 

134 Förde dee den unga Brudh, 
uthj den Bröllopsgårdh, 
det war icke det rödha guldh, 
alt för det läger ospardt, 
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135 Satte dee den unge Brudh, 
Opå den Brudebänck, 
före gick Redder och suenner, 
dee buro för henne skänck, 

136 Skienkte dee den brune miödh 
alt medh den gode silfskåål, 
det leedh fast åth affton, 
dee skulle till sengen gåå, 

137 Ledde dee den unge Brudh, 
alt till den brudesängh, 
Torkill och Stolten Adelin, 
dee giorde derass taal så långt, 

138 Hör du Stollten Adelin, 
du Säger migh under öö, 
huadh sade Stigh Her Jönson, 
at du wast icke möö, 

139 Jagh Tackar Elina Tienstemöö 
at hon war brudh för migh, 
först frijade hon ähran min, 
och lifuet så för tigh, 

140 Melte det Torkell Truneson, 
hemelig ene wedh sigh, 
J affton skall Jagh mig vachta 
för slijk en quinnestrijdh, 

141 Det war Stollten adelin 
hon klappar honom vedh huita kind 
huru togo i det otideligh ordh, 
hiertanss aldrakieraste min 

142 Du skynda digh Torckill Truneson 
och skynda digh nu från migh, 
Bruden sitter i Brudesängh, 
längtar effter tigh, 

143 J Sitten så länge och tala med mig 
det blifuer ähn hälftena uärre, 
i fåå otack af eder brudh, 
och Jagh uthaf min herre, 

144 Så hielpe migh Gudh frå öfuan, 
och så den rene Jungfru, 
Jagh wille myckit heller med eder tala 
ähn Såfua hoos min brudh, 

145 Så hielpe migh Gudh af himelrijk 
alt både af sorgh och harm, 
migh lyster myckit heller att tala 
ähn såfua på min unge brudz arm. 

146 Torkill han gånger till sänge, 
han suckar i så Såre, 
Stoltz Adelin står wedh sängen, 
hon fäller så mången tåår, 

147 Hon Bredher öfuer det silke 
och så det Silkepell, 

det huar man må wetta 
hon lågo der heller sielf, 

148 Det war Stollten Adelin 
hon skiuther dee sparlakan samman, 
hon togh den Sorg näst stat lågh 
och giorde der af ett gamman 

149 Det war stolten Adelin, 
hon lyckte den brudehuus dörr brått, 
Torckill och ederss unga brudh, 
Christ gifue eder båda godh natt, 

150 Fyretio weckur der effter, 
det war alt om en höst, 
Frw Mettellille går till buren, 
hon födde en Son så tröst 

1 5 1 Fru Mettelille går till buren 
hon födde en Son så froo, 
det will Jagh för saning seijia, 
att hon i Barnsängh doog, 

152 Lade dee Stolts fru Mettelille, 
uthj den suarta Jordh, 
det war Torkill Truneson 
han sender Stoltz Adelin budh 

153 Det war Stolten Adelin 
och breder hon sina bänkiar, 
den milde Gudh fader i himelrijk, 
han gifue migh det iagh tenker 

154 Den milde Gudh fadher i himelrik 
gifue mig det Jagh tencker, 
lät migh innan dagh och Åhr 
wara så rijker Een Änckia, 

155 Det war och icke mehr, 
ähn effter Månader tuå, 
det war Stigh Her Jönson, 
han ladess i Starka hälsoot, 

156 Det war Stigh her Jönson, 
han ladhess i långan tråå, 
det war Stollten Adelin 
hon går honom till och frå, 

157 Melte det Stigh Her Jönson, 
uthaf så myckin harm, 
Gudh nåde tigh Stolten Adelin, 
wij hafua icke tillsamman ett barn, 

158 Suarade det Stollten Adelin, 
hon bleknar under sin kindh, 
dess Rijkare är eder fränder 
och Större är skadan min, 

159 Det war Stigh her Jönson, 
han wender till wäggen i duala, 
det will Jagh för sanningh seijia 
han dödde alt wedh det tale 

365 



SMB 110 

160 Lade dee Stigh her Jönson, 
uthj den suarta Mull, 
det war Stolten Adelin, 
hon sender Torckill ordh 

161 Det war Torkill Truneson, 
han slår det Taflebordh samman, 
beder Gudh för Stigh her Jönsonz siel 
der öfuer så war hanss gamman, 

162 Det war Torkell Truneson 
han beder sadla sin häst, 
Jagh will rijdha migh vp i landh, 
her Laghe will Jag gästa, 

163 Jagh will rijdha migh vp i landh, 
her lage will Jagh gästa, 
han hafuer så rijk en dotter, 
och henne will Jagh Fästa, 

164 Det war Torkell Truneson, 
han kom der rijdhande i gårdh, 
uthe war her lage, 
han war uell suept i Mårdh 

165 Här Står i her Lage, 
i Äre weil Suept i skinn, 
J gifuen migh Stolts Adelin, 
käre dotteren din, 

166 Wäll är digh min kiära dotter, 
och weil at du måtte lefua 
digh biudess Torkell Truneson 
och honom will Jagh tigh gifua 

167 Det suarar Stolten Adelin, 
och på sin fader sågh, 
Alt är den samma suenn 
J suore Jagh aldrigh skulle få 

168 Drucko dee det fästeöhl 
alt i den samma stundh, 
Brölloppet stodh för Månadtzdagh, 
dee redde det så brått, 

169 Redde dee till det bröllop, 
i fulle Månader färn, 
Stoltz Adelin och Torkell Truneson 
de gladdess i alla dem, 

1 70 Förde dee den vnge Brudh, 
uthj den Bröllopsgårdh, 
det war icke det rödha guldh, 
alt för det läger ospardt, 

171 Satte dee Stolts Adelin, 
uthj den brudhebänck, 
före går Ridder och Suenner 
the buro för honom skänck, 

172 Schänkte dee den brune Miödh, 
och så det klara wijn, 

All den långe sommardagh, 
alt för Bröllopsfolcket inn 

173 Sent om den affton, 
der mörkredt kom vppå 
det war stollten Adelin, 
hon skulle till sängen gåå, 

174 Fölgde dee den unge brudh, 
alt till det brudehus, 
före går redder och suenner 
de buro för henne bluss, 

175 Ledde dee den unga Brudh, 
alt till den brudesängh, 
det war Torkill Truneson, 
han förmåtte icke bijdha länge 

176 Nu hafuer Stålten Adelin, 
förwunnit både Ångest och harm 
hon Såfuer nu så gladeligh, 
alt på Torckill Truness arm, 

177 Nu hafuer Stolten Adelin, 
förwunnit bådhe Ångest och quijdha, 
hon Såfuer nu så gladeligh, 
alt wedh Torkilss Sijdha, 

178 Det war icke långt der effter, 
och Månader mehra Ähn Een, 
då gaf Torckill Truneson, 
Elina så rijker en Suenn 

179 Så gaf Torkell Truneson, 
Elina så Rijker en suenn, 
det war myckit bättre, 
ähn trytusende Marck, 
— Så fäller hon lijdhen för honom 

Anmärkning 

Skrivarens kommentar efter texten: Alla Wijsor hafua 
Een ände, Men om denna begyntte Jagh tuifla, at hon 
någon tijdh skulle lycktass 

Omkvädet utskrivet i str. 1-5, 9, 13, 17, 18, 21-39, 41, 
42, 45-51, 53-62, 64-74, 76-86, 88-146, 148-173, 
176-179, markerat i str. 6-8, 10-12, 14-16, 19, 20, 174, 
175. 
Omkvädet: Så fäller hon lijdhen upprepas i str. 167 på ny 

rad efter den fullständiga omkvädesraden; hon 
saknas i str. 99; för honom saknas i str. 145; 
honom str. 54, 58 henne 

	

7:3 	sidst tillskrivet över raden 

	

14:4 	Essbiörn ms Essbiörnss 

	

16:3 	silf ms sielf 

	

22:1 	Arligh kustod Arle 

	

51:2 	eij tillskrivet över raden 
68:4 sueptt ändrat från suepn 

	

85:1 	fölgde ms folgde 
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95:1 	Arligh kustod Arle 
	

163:4 	Fästa ändrat från giästa 
117:1 	efter war står två punkter 

	
171:2 brudhebänck ändrat från brudhesängh 

158:3 före eder står skadan överstruket 
	

174:1 	Fölgde ms Folgde 

c 
GA bd II, s. 86-115. Efter ett äldre, nu förlorat tryck. 

1 Törkel han är den käckaste sven, 
Som svärd kunde binda vid sida: 
Hvar den dag, det i öster dagas, 
Då lyster Herr Törkel att rida. 
— Så fäller hon ljudet för honom. 

2 Han rider sig så arla ut, 
Som fågelen under ö, 
Så fäste han stoltan Adeluds, 
Hon var så vän en Mö. 

3 Han rider sig att beta djur, 
Uti Herr Laves hage, 
Lofvade han stolta Adeluds, 
Han ville henne sjelfver hafva. 

4 Där var han i dagar, 
Och där var han i två, 
Ingen man det viste, 
Och ingen man det såg. 

5 Ingen man det viste, 
Och ingen man det såg, 
Förutan Herr Törkels Svenner, 
Och Fru Adeluds Möer två. 

6 Törkel tog Jungfrun i sin famn, 
Han talte till henne med gamman: 
Det är en stor ynk att skilja dem at, 
Som gerna vilja vara tillsamman. 

7 Det var Elin lilla, 
Hon kunde både tukt och ära: 
»Törkel, ni vakter eder sjelfver väl, 
»Spillen intet min Jungfrus ära. 

8 Det svarade Törkel Tråndason, 
Han icke af hjertat log: 
»Och hör du, Elin lilla, 
»Det skall du hvarken tänka eller tro. 

9 Törkel lät Jungfrun kläder skära, 
Hurudana hon dem ville hafva, 
Hvar den söm han lade derpå, 
Lät han med röda gull draga, 

10 Det talte stolten Adeluds, 
När hon de kläder såg: 
»Gud signe alla de skräddare, 
»Som lade sin vinn derpå! 

11 »Gud signe alla de skräddare, 
»Som lade sin vinn derpå, 
»Både först och sist Törkel Tråndason, 
»Som all den kostnad månde stå! 

12 Konungen lät en Herr-Dag hålla, 
Med Riddare och raska Hofmän, 
Men intet kom Törkel Tråndason, 
Förrän Herre-Dagen var all. 

13 Det var på en Söndag, 
Så heliga voro de tider, 
Det var Törkel Tråndason, 
Han lyster till Konungen rida. 

14 Törkel kom där ridandes i gård, 
Främst för alla sina Svenner, 
Konungen sporde honom Tidender åt: 
Hvar hafver du varit så länge? 

15 »Med min Hök och med min Hund, 
»Var jag i grönan Lund, 
»Hvilken Sven som djur vill heta, 
»Han skall väl töfva en stund. 

16 Du rider så länge att beta djur, 
Uti Herr Lawes hage; 
Det samma djur du lyster att beta, 
Det lägger ditt lif i grafven. 

17 Jag skall få dig annat att göra, 
Än beta djur i hagen; 
Du skall fara till Iseland, 
Allt med Herr Esbjörn Snare. 

18 Det svarade Törkel Tråndason, 
Han svarade honom med ära: 
»Jag hafver så ofta på Island varit, 
»Jag en gång hemma må vara. 

19 Det var Danmarks Konung, 
Han slog sin hand i bord, 
Han satt allt så länge, 
Och tänkte på det ord. 

20 Här är' väl de som dig ynka, 
Och icke förglömma dig, 
»Hör du, Törkel Tråndason! 
»Till Island skall du för mig. 
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21 Det var Törkel Tråndason, 
Sin ord kunde han väl vända, 
»J är min Herre och jag eder sven, 
»Ehvart J viljen mig sända. 

22 Det var allt om en Söndag, 
Så heliga voro de tider, 
Törkel han sänder sin sven För sig, 
Bad Presten skull' efter honom bida. 

23 Det var Törkel Tråndason, 
Bad sadla sin gångare med ära, 
Han rider till den samma kyrka, 
Som Adeluds inne månd vara. 

24 Det var Törkel Tråndason, 
Han gångar åt Kyrkan in, 
Helsar han Fruer och stolta J ungfruer, 
Så hederlig helsar han dem. 

25 Han talar till Fruer och stolta Jungfruer, 
Som honom stod allranäst, 
Både först och sist stoltan Adeluds, 
Han unte henne allrabäst. 

26 Det var stolta Adeluds, 
Talte till sin Moder med ära: 
»Hvem är då det sändningebud, 
»Som skall åt Island fara? 

27 Det svarade hennes kära Moder, 
Hon log under skarlakan fin: 
»Det skall Törkel Tråndason, 
»Den hjertans käraste din. 

28 »Jag hafver icke mer med Törkel att göra, 
»Än med en annan unger sven; 
»Herre Gud låte mig lefva den dag, 
»Att Törkel kommer glader igen! 

29 Messan den var sluten, 
Och folket det for hem; 
Törkel och stolts Adeluds, 
De gjorde deras tal så länge. 

30 »Hör du stolta Adeluds, 
»Du skall hvarken sörja eller qvida; 
»En liten stund, icke mycket länge, 
»Skall jag till Island rida. 

31 »En stackot resa är snarlig änd', 
»Till Iseland att rida; 
Den tyckes en stackot tid vara lång, 
Som både skall sörja och qvida. 

32 Det var stolta Adeluds, 
Följde Törkel till gångaren sin; 
När hon vände tillbaka igen, 
Så rann henne tårar på kind. 

33 Det var liten glädje, 
De böd hvarandra god natt,  

Så fick de en vind så blider, 
De seglade till Island så brådt. 

34 Fyra af sina svenner 
Tog han af landet med sig; 
»De andra skulle vara hemma, 
»Och vakta min käraste för mig.» 

35 De vinda upp deras silkes segel 
Under deras förgylda rå, 
Då seglade de till Island, 
Med mindre än månader två. 

36 De vinda upp deras silkes segel, 
I dem blåste väder och vind; 
Allt satt Törkel Tråndason, 
Med hand under hvitan kind. 

37 Vädret det blåste och skeppet skred, 
Böljan slog öfver bord; 
Stilla satt Törkel Tråndason, 
Han talte icke ett ord. 

38 Det var Herr Esbjörn Snare, 
Han talade hastelig under skind: 
Icke är här segladt den sjö i dag, 
Att Törkel torde blekna om kind. 

39 »Jag vill segla en sjö med dig, 
»Om tusend' Gyllen att vara; 
»Jag vill bryta en stång med dig 
»Om alla Jungfrurs ära. 

40 Så kasta de deras ankar, 
Allt på den hvita sand; 
Törkel och Herr Esbjörn Snare, 
De trädde där först i land. 

41 Midt uti den Borga-gård, 
Där axlade de deras skinn, 
Och så gå de i högan loft, 
För Islands Konung in. 

42 »Här sitter J Islands Konung, 
»Allt öfver edert breda bord, 
»Konungen af Dannemark, 
»Hafver sändt Eder Bref och Ord. 

43 Det var Islands Konung, 
När han uti brefvet såg, 
Så tog han ut en liten knif, 
Och skar det i stycken små. 

44 Det svarade Islands Konung, 
Honom kom så mycket ihåg: 
»Förr hafver man hört så fattig en sven, 
»Fått en så rik Jungfru. 

45 Det svarade Törkel Tråndason, 
Han stod Konungen allranäst: 
»Icke var brefvet så illa skrifvit, 
»J måtte ju det hafva läst. 
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46 »Hör du, Törkel Tråndason! 
»Full väl känner jag dig: 
»Sju tunnor af det hvita silfver, 
»Det skattade din fader från mig. 

47 »Sju tunnor af det hvita silfver, 
»Dem skattade din Fader från mig; 
»Åtta tunnor af det röda guld, 
»Vill jag icke hafva för dig. 

48 Det svarade Törkel Tråndason, 
Det bästa som han torde, 
Väl kan jag icke deruti vålla, 
Hvad som min Fader gjorde. 

49 »Hör du, Törkel Tråndason! 
»Har du icke det förr hört? 
»Det skall grisen umgälla, 
»Hvad gamla svinet har gjort — ? 

50 Det svarade Törkel Tråndason, 
Det bästa som han kunde: 
Upp då vexer den lilla gris, 
Med hvassa tänder i munnen. 

51 Alla utaf Konungens Hof-Män 
Fick orlof hem att fara, 
Förutan Törkel Tråndason, 
Han måste där ensam vara. 

52 Alla reste, Kungens Hof-Män, 
Då hem till deras mö'r, 
Förutan Törkel Tråndason, 
Han skulle i tornet dö. 

53 Togo de Törkel Tråndason, 
Ledde honom i tornet in; 
Han sörjde för Fruer och stolta Jungfruer, 
Och mest för kärasten sin. 

54 Alla så stodo de Danske Hofmän, 
De sågo så illa dervid; 
Togo de Törkel Tråndason, 
Vindad' honom i tornet ned. 

55 Det svarade Törkels lilla smådräng, 
Var klädd i kjortel röd: 
»Antingen skall jag följa Törkel hem, 
»Eller skall jag med honom dö. 

56 Hör du, Herr Esbjörn Snare! 
En bön så beder jag dig: 
»Säg stoltan Adeluds tusen god natt, 
»Bed henne icke förglömma mig! 

57 »Du bed henne dansa och qväda, 
»Och vara både glad och from; 
»Jag vill innan år och dag, 
»Med henne bygga och bo. 

58 De vinda upp deras silkes segel, 
Under deras förgylta rå, 

Så segla de till Dannemark, 
Mindre än månader två. 

59 Så kasta de ut sitt ankar, 
Allt på den hvita sand, 
Det var Herr Esbjörn Snare, 
Han steg der först på land. 

60 Det var Herr Esbjörn Snare, 
Han steg där först på land, 
Det var stoltan Adeluds, 
Hon räckte honom snöhvitan hand, 

61 Välkommen Herr Esbjörn Snare, 
Och vill du säga mig, 
»Hvad lider Törkel Tråndason, 
»Som reste af landet med dig? 

62 Törkel han tjenar i Island, 
Både för Gud och ära, 
Han sänder eder tusen god natt, 
J ären hans hjertliga kära. 

63 Han bad eder hvarken sörja eller qvida, 
J skolen vara glad och from, 
Han vill innan år och dag framskrida, 
Med eder bygga och bo. 

64 Då svarade stoltan Adeluds, 
Och henne rann tårar på kind: 
»Tjenar Törkel i Iseland, 
»Allerhjertans käraste min? 

65 Det så svarade den lilla små dräng, 
Var klädd i kjortelen röd: 
»Törkel sitter uti Iseland, 
»J tornet månde han dö. 

66 »Törkel han sitter i Iseland, 
»Allt inom så hårda gömmen, 
»Han bad eder för den högste Gud, 
»J honom icke förglömmen. 

67 Är nu Törkel uti Island, 
Allt uti tornet satt, 
Det vill jag för sanning säga, 
Att jag glömmer honom aldrig bort. 

68 Sitter nu Törkel i Island, 
Allt uti så hårdan gömma; 
Jag vill mitt lif för Törkel våga, 
Jag vill honom aldrig glömma. 

69 Det var icke mer derefter, 
Än bara månader två, 
Det var Herr Stig Jonson, 
Han bodde Sunnan vid å. 

70 Det var Herr Stig Jonson, 
Han bad att sadla sin häst: 
»Jag vill rida upp åt land, 
»Herr Lawe vill jag gästa. 
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71 Det var Herr Stig Jonson, 
Han kom där ridandes i gård, 
Ute står Herr Lawe, 
Han var väl klädd i mård. 

72 »Här ståndar du Herr Lawe, 
»Du är väl svept i skinn, 
»Du gif mig stoltan Adeluds, 
»Allrakäraste Dotter din. 

73 Det svarade Herr Lawe, 
Sin' ord väl kunde han föra: 
»Jag vill spörja min Dotter åt, 
»Och hennes vilje höra. 

74 »Här ståndar du stoltan Adeluds, 
»Väl vare dig till att lefva, 
»Om dig beder Herr Stig Jonson, 
»Och honom vill jag dig gifva. 

75 »Här sitter du stoltan Adeluds, 
»Väl vare dig alla dina dagar! 
»Dig hedrar Herr Stig Jonson, 
»Och honom skall du hafva. 

76 Det svarade stoltan Adeluds, 
Hon svor vid Gud och man: 
»Det kom aldrig uti min hog, 
»Att jag skulle gifta mig än. 

77 Detta sade hennes Moder, 
Hon svarade henne så: 
»Den sven han är i Island, 
»Som hennes hog ligger på. 

78 »Den Sven han är i Island, 
»Som all din hog ligger på, 
»Och vore han änn från Island, 
»Du skulle honom aldrig få. 

79 »Jag har icke mer med Törkel att göra, 
»Än med en ann ungersven: 
»Herre Gud låte mig lefva den dag, 
»Att Törkel kommer glad igen. 

80 Detta sade Adeluds tjenstemö, 
Och svarade hon dertill, 
»J gifven ej min Jungfru nå'n annan Sven, 
»Än den hon sjelf hafva vill. 

81 Full snart så svarade Herr Lawe, 
Han var en man så bråd: 
»Full väl gifver jag min Dotter bort 
»Och spörjer ej min Tärna till råd. 

82 Aldrig så fingo de hennes vilja, 
Och aldrig sade hon ja; 
Drucko de deras bröllop, 
Den samma månadsdag. 

83 Drucko de deras bröllop, 
Allt både med glädje och gamman,  

Adeluds och hennes tjenstemö, 
De lade råd tillsamman. 

84 Det var sent om afton, 
De följde den bruden till sänge; 
Stoltan Adeluds och hennes mö, 
De gjorde sitt tal så länge. 

85 »Hör du, Elin lilla! 
»Vill du vara brud för mig; 
»Alla de dagar jag lefva må, 
»Full väl skall jag löna dig. 

86 Det svarade Elin lilla, 
Hon svarade sin Fru med ära: 
»Gerna vill jag det göra, 
»Hvad eder till vilje kan vara. 

87 Serla det var om afton, 
Då skickade det sig så, 
Elin lilla hon gångar till Brudahus, 
Och stoltan Adeluds hon gångar derifrån. 

88 Det var Herr Stig Jonson, 
Han klappade henne på kind: 
»Är jag den all rakäraste, 
»J hafven uti edert sinn. 

89 Det var Elin lilla, 
Hon svarade sin Jungfrus ord: 
»Allt är J den allrakäraste; 
»Me'n jag må icke Törkel få. 

90 »Jag vill det aldrig neka, 
»Att Törkel hade mig kär; 
»Men det vill jag för sanning säga, 
»Han böd mig aldrig oära. 

91 Arla om den morgon, 
Då skickade det sig så: 
Adeluds hon gick till brudehus, 
Och Elin lilla gick derifrå. 

92 Arla om den morgon, 
Det första dagen var ljus, 
Det var Dannemarks Konung, 
Han går till bruds-hus. 

93 Jag gifver dig det hvita silfver, 
Och så det guld så rödt, 
»Tig still Herr Stig Jonson, 
»Om Bruden icke var mö. 

94 Jag gifver dig det hvita silfver, 
Och så det röda guldband, 
»Tig still Herr Stig Jonson, 
»Om det var tvifvel ibland. 

95 Haf sjelf det hvita silfver, 
Och edert guld så rödt; 
J gaf mig stoltan Adeluds, 
Hon var så vän en mö. 
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96 »Är det sannt du säger mig, 
»Att Adeluds var mö; 
»Då skall Törkel Tråndason 
»Uti Island för henne ej dö. 

97 De drucko deras bröllop, 
Både med skänk och vin, 
Åtta dagar derefter kom, 
Så följde de Bruden hem. 

98 Det var icke mer derefter 
Än bara månader fem, 
Det var Törkel Tråndason, 
Han kom från Island hem. 

99 Det var Törkel Tråndason, 
Han kom från Island hem, 
Starka voro de tidender, 
Där honom mötte emot igen. 

100 Starka voro de tidender, 
Och angick Törkel mest, 
Det var Herr Stig Jonson, 
Han hade stoltan Adeluds fäst. 

101 Det var allt om en Söndag, 
Så heliga voro de tider, 
Törkel han sände sina Svenner för sig, 
Bad Presten skull honom bida. 

102 Törkel han gångar åt Kyrkan in, 
Hans hår det sken som guld, 
Det kunde man väl på honom se, 
Hans hjerta var sorgefullt. 

103 Det var Törkel Tråndason, 
Han talte ett ord med ära: 
»Hvem tog af det röda gull, 
»Stolt Adeluds brukade bära? 

104 Dertill svarade den lilla smådräng, 
Han svarade Törkel så: 
»Det gjorde Herr Stig Jonson, 
»Som bodde Sunnan å.» 

105 Messan hon var sjungen, 
Och folket det for hem, 
Törkel han gångar i Kyrkan fram, 
Han helsar vänner sin. 

106 Han talar till Fruer och stolta Jungfrur, 
Som honom stod allranäst, 
Både först och sist stoltan Adeluds, 
Och henne unte han allrabäst. 

107 »Hör du, stoltan Adeluds! 
»Och hvad jag åtspör dig, 
»Var det med din vilja, 
»Du bröt din tro mot mig? 

108 Det svarade den stolta Adeluds, 
Med tukt och fullgodt sinne: 

»Det gjorde vänner och fränder mina, 
»Det var aldrig med mitt minne. 

109 Hör du, stoltan Adeluds! 
Och är det med din vilja, 
Så vill jag slå Herr Stig Jonson ihjel, 
Och dig från honom skilja? 

110 »Hör J, Törkel Tråndason! 
»Det sker aldrig med min vilja; 
»Den samme Gud oss sammanfogat, 
»Han kan oss bäst åtskilja. 

111 »Hör J, Törkel Tråndason! 
»Min vilja vill jag låta Er veta: 
»J skolen rida uppå landet, 
»Herr Peders Dotter att gilja. 

112 »J beder icke om den yngsta, 
»J beder icke om den äldsta, 
»J beder om stolts Sissa 
»Hon är den allrabästa.» 

113 »J beder om stolts Sissa 
»Hon är både fager och hvit. 
»Det säga alla som henne se, 
»Att hon är mig så lik. 

114 Hör du det, stolts Adeluds! 
För din skull det så sker; 
Dock vill jag för sanning säga: 
Jag hafver henne aldrig kär. 

115 Det var Törkel Tråndason, 
Han bad att sadla sin häst: 
Jag vill rida mig uppåt landet, 
Herr Peder vill jag gästa. 

116 Det var Törkel Tråndason, 
Han kom der ridandes i gård, 
Ute ståndar Herr Peder, 
Han var väl svept i mård. 

117 »Här ståndar Du, Herr Peder, 
»Och är väl svept i skinn, 
»Du gif mig stoltan Sissa 
»Allrakäraste Dotteren din. 

118 Det svarade Herr Peder, 
Han var en man så bråd: 
»Jag går mig uti högan loft, 
»Att spörja min Dotter till räd 

119 Här sitter du, stolts Sissa 
Väl vare dig alla dina dagar! 
Om dig beder Törkel Tråndason, 
Och honom vill jag dig gifva. 

120 Det svarade stolts Sissa 
Hon kunde både tukt och ära: 
»Det är icke godt trolofva den Sven, 
»Till en annan kärlek månd' bära.» 
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121 De fingo hennes vilja derpå, 
Och gladlig sade hon ja, 
Så drucko de deras Bröllop, 
Den samma månads dag. 

122 Det var Törkel Tråndason, 
Han bad att sadla sin häst: 
»Jag vill ännu i afton, 
»Min kära Moder gästa. 

123 Det var Törkel Tråndason, 
Han sporde sin Moder med ära: 
»Och hvilken skall nu vara den Fru, 
»Som Bruden skall framföra? 

124 Det svarade hans kära Moder, 
Så listelig under skinn: 
»Du bjuder stoltan Adeluds, 
»Den allrakärasten din. 

1 2 5 Det var Törkel Tråndason, 
Han bad att sadla sin häst: 
»Jag vill rida mig upp åt lande, 
»Herr Stig Jonson att gästa. 

126 Det var Törkel Tråndason, 
Han kom där ridandes i gård, 
Ute stod Herr Stig Jonson, 
Han var väl svept i mård, 

127 Här står du, stolta Adeluds, 
Du äst väl svept i skinn: 
»Och vill du vara nu den Fru, 
»Som föra skall Bruden min? 

128 Länge stod stolts Adeluds, 
Och torde honom inte svara: 
»Ja, sade Herr Stig Jonson, 
»Du skall det gerna göra. 

129 Hon skar ned två silkes, 
Och så två sindals väfvar; 
Ingen där till Bröllopet kom, 
Som gaf Bruden sådan gåfva. 

130 Ingen där till Bröllopet kom, 
Som gaf Bruden sådan gåfva: 
Hon gaf henne samma Sven, 
Som hon önskade sjelf att hafva. 

131 Och det var stoltan Adeluds, 
Rider Törkels Brud emot, 
Silke och så det röda sindal, 
Hänger ned öfver gångarens fot. 

132 De redo öfver den gröna äng, 
Igenom de gröna skogar, 
Aldrig kom Törkels hvita hand 
Af stoltan Adeluds sadelboga. 

133 Hör du, stoltan Adeluds! 
Jag spör dig under ö: 

»Hvad sade Herr Stig Jonson, 
»För du var icke mö? 

134 Jag tackar Elin min tjenstemö, 
Ty Brud var hon för mig, 
Och löst hon hafver äran min, 
Och hvitan hals för dig. 

135 Det var Törkel Tråndason, 
Och smilade han dervid: 
»I afton skall jag mig vakta 
»För sådant qvinno-sned. 

136 Det svarade stolts Adeluds, 
Log listigt under skinn: 
»Hvar fick Du det ohöfviska ord, 
»Hjertans allrakärasten min? 

137 Det var särla om aftonen, 
De följde Bruden till säng, 
Törkel och stolts Adeluds, 
De gjorde sitt tal så länge. 

138 »Hvi ståndar Du här så länge? 
»Det är för dig mycket värre, 
»Du får otack af din Brud, 
»Och jag utaf min Herre. 

139 Hjelpe mig så sant den högste Gud, 
Både af sorg och qvida, 
Att jag ville hellre tala med dig, 
Än sofva vid Brudens sida! 

140 Hielpe mig så sant Gud af Himmelrik, 
Både af sorg och harm, 
Jag vill hellre tala med dig, 
Än sofva på Brudens arm. 

141 Det var stoltan Adeluds, 
Hon drog sparrlakanen samman, 
Hennes ögon runno och hjertat gret: 
Hon gjorde det af godt gamman. 

142 Det var stoltan Adeluds, 
Drog öfver dem silkes pell: 
»Det vete Gud Fader i Himmelrik, 
»Att jag heller låge där sjelf. 

143 Det var stoltan Adeluds, 
Stängde Brudehus dörrn så brådt, 
Törkel Tråndason och hans Brud, 
Den böd hon tusend' god natt. 

144 Det var Herr Stig Jonson, 
I sorg och sjukdom han låg; 
Det var stoltan Adeluds, 
Hon gick honom till och från. 

145 Det var Herr Stig Jonson, 
Ett ord talte han med harm, 
»Gud vare lof i Himmelrik, 
»Vi ha ej tillsammans ett barn. 
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146 Det svarade stolts Adeluds, 
Så listelig under skind: 
»Det båtar rika Fränder din, 
»Men skadan blifver min. 

147 Det var Herr Stig Jonson, 
Han vändes till väggen dervid: 
Det vill jag för sanning säga, 
Han dödde så hastelig. 

148 In så kom en liten små dräng, 
Var klädd i kjortelen röd: 
Ett Paternoster för Herr Stig Jonson 
Han bad, för han blef död. 

149 Det var Törkel Tråndason, 
Han slog de tafvelbord samman, 
Ett Paternoster för hans själ han bad, 
Det gjorde han med gamman. 

150 Det var icke derefter, 
Mer än månader tre, 
Det var stolts lill' Sissa, 
Hon födde fager en son. 

151 Det var stolts lill' Sissa, 
Hon var så vänt ett vif; 
Det vill jag för sanning säga, 
För honom låter hon sitt lif. 

152 Det var stoltan Adeluds, 
Hon breder på sina bänkar: 
»Herre Gud Fader i Himmelrik, 
»Han unne mig det jag tänker. 

153 Herre Gud Fader i Himmelrik, 
Han unne mig det jag tänker, 
Han låte mig vara inom år och dag 
Hvarken mö eller enka! 

154 Det var Törkel Tråndason, 
Han bad att sadla sin häst: 
»Jag vill rida uppå land, 
»Stolts Adeluds vill jag gästa. 

155 Det var Törkel Tråndason, 
Kom ridandes i gård, 
Ute stod stolts Adeluds, 
Hon var väl svept i mård. 

156 Det var Törkel Tråndason, 
Han talar till henne så brådt: 
Och hör du, stoltan Adeluds, 
Mig låna hus i natt! 

157 »Och hör du, Törkel Tråndason, 
»Stig ned utaf din häst! 
»Du har ju sjelfver hus och gård, 
»Du hafver här aldrig gäst. 

158 »Och hör du, Törkel Tråndason, 
»Du må icke annat tro, 

»Ett år det vill jag efter sitta, 
»Allt uti mitt eget bo, 

159 Det var den största glädje, 
Att de komm' tillsamman; 
Men det var ock den största sorg, 
Den sommarnatt var icke lång. 

160 Det gjorde stoltan Adeluds, 
Emedan hon satt så allena, 
Hon gaf Elin lilla 
En af Törkels vänner. 

161 Det var Törkel Tråndason, 
Och han bad sadla sin häst: 
»Jag vill mig rida uppåt land, 
»Herr Lawe vill jag gästa. 

162 Det var Törkel Tråndason, 
Han kom där ridandes i gård, 
Ute ståndar Herr Lawe, 
Han var väl svept i mård. 

163 »Här ståndar du, herr Lawe, 
»Du äst svept väl i skinn, 
»Gif mig stoltan Adeluds, 
»Allrakäraste Dotteren din! 

164 Det svarade Herr Lawe, 
Han var en man så klok: 
»Jag vill mig gå i högan loft, 
»Och spörja min Dotter åt. 

165 »Här sitter du stolts Adeluds, 
»Väl vare dig att lefva! 
»Om dig beder Törkel Tråndason, 
»Och honom vill jag dig gifva. 

166 Med min sax och med min söm, 
Dermed vill jag mig föda, 
Jag vill icke gifta mig igen, 
Jag sköter icke hafva den möda. 

167 »Med din sax och med din söm, 
»Dermed kan du litet vinna, 
»Du skall gifta dig igen, 
»Så göra andra qvinnor. 

168 Det var stoltan Adeluds, 
Hon log under skarlakan fin: 
Det kom aldrig i min håg, 
Att jag skulle gifta mig igen. 

169 Det var stoltan Adeluds, 
Hon talte till sin Moder så: 
»Allt är Törkel den samma sven, 
»J sade jag skulle aldrig få.» 

170 De drucko deras Bröllop, 
Både med skänk och vin; 
Åtta dagar derefter 
Följde de Bruden hem. 
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171 De drucko deras Bröllop, 
Både med lust och gamman, 
Törkel och stoltan Adeluds, 
De hade sju barn tillsamman. 
— Så fäller hon ljudet för honom. 

Titel: Törkel Trandason. 

Anmärkning 

saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 
Omkvädet: Så str. 119 Sä; fäller str. 33 fällde; för str. 142 

får 
30:3 mycket tr. mycke 

	

48:1 	Törkel tr. Tårkel 

	

138:2 	dig tr. din 
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111 

UNGERSVENS KLAGAN 
TSB D 214 

A 
KB Vs 22 (KB:s visbok i 16:o), s. [14]-17. Uppskrift från 1590-talet eller de första åren av 1600-talet, sannolikt fran 
västra Uppland, östra Västmanland eller Gästrikland (jfr Jonsson I, s. 165-174). Tryckt som SF 125 och i 1500- och 
1600-talens visböcker II, s. 14-16. 

1 Swennen haffuer sigh een Iungfru trooloffuat 
Een sköne och een Rijke 
Skulle man leitha alle lander åmkringh 
Man finner icke hennes lijke 
— Men henne grör löffuet och linden till. 

2 Swennen sågh genom fenstret vth 
Thet rägner och thet yrer 
Ingen Iungfrw hafuer han så kär 
Han wilde I regnet wth rijdha 

3 Årligt war thet åm Mårgonen 
När Soolen skijnte så wijdha 
Han sadlar sin hest och spårar sin foott 
Grant achtar then Swennen att rijdha 

4 Swennen han rijdher I Roosenne lundh 
Han binder sin hest så stilla 
Han gick sedhan I fårston in 
Och hadhe bådhe svk och qwijdhe 

5 Swennen han gåår I stuffwn in 
Han hadhe bådhe suk och qwijdhe 
Ther satt een annan vngersuen 
Och hadhe Iungfrun hoos sin sijdhe 

6 Rijdh bårt rijdh bårt fager vngerswen 
Tw gör migh ingen qwijdhe 
Thet skall then swennen haffua som före kom fram 
Han torde I regnet vthrijdhe 

7 Rijdh bårt rijdh bårt fagher vngersuen 
Tw gör migh ingen qwijdhe 
Thet skal then suennen hafua som före kom fram 
I natt lågh han hoos min sijdhe  

8 Rijdh bårt rijdh bårt fagher vngersuen 
Tw gör migh ingen harm 
Thet skall then suennen hafua som före kom fram 
I natt lågh han vppå min arm 

9 Swennen kastadhe sin hest åmkringh 
I lenckior och andra små kroker 
Iagh hafuer icke welat för mykit gått 
Then Iungfrun hon skulle migh så möta 

10 Rådhe will iagh hwar vngersuen 
Som sigh hafuer achtat att gilie 
Han sadle sin hest han spåre sin foott 
Grant skall han achta sin tijde 

11 Rådhe will iagh hwar vngersuen 
Som sigh hafuer achtat att gilie 
Han gifue aldrigh för sin gåfuor wth 
För som han weeth Iungfrunes wilie 
— Men henne grör löffuet och linden till. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: grör str. 2 gör, str. 8 gror 

2:3 	hafuer tillskrivet över raden med annat bläck; 
efter kär står hadhe över raden (likaså med 
annat bläck) 

3:1 	Årligt ms ev. Ärligt 
8:3 suennen ms sennen 
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112 

ÄLSKOGSKLAGAN 
TSB D216 

A 
KB Vs 22 (KB:s visbok i 16:o), s. 117-119. Uppskrift från 1590-talet (ev. 1593) eller de första åren av 1600-talet, 
sannolikt från västra Uppland, östra Västmanland eller Gästrikland (jfr Jonsson I, s. 165-174). Tryckt i SF III, s. 
13-14 och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 74-75. 

1 Ther stånder itt Tre i Rosenne lund, 
thet licknas widh heder och ähre, 
huilken som mister en fulltrogen wän, 
hans sårg är tunger at bära, 
— Men nu sörier hon som sig hafuer achtat at gledie. 

2 Jag lade min hog til en vnger swen, 
iag trodde thet skulde så blifua, 
så snart wende han sin hog ifrå migh, 
alt til en lithen små Pijge, 

3 The gånge sig vp i höge låft 
the kastade gull Tärlingar rödhe 
Än hon stånder sig der nedan före, 
hon sörier sigh till dödhe 

4 The gånge sig vp i höghe låft 
the tage huar annan i fampn, 
hon stånder sig der nedan före, 
hennes hierta lijder stoor twång, 

5 För hadhe iagh trodt än jorden skulle rempna, 
och himmelen på migh falle, 

Än iag hadhe trodt then Swennen schulle migh swijke 
som iagh hafuer hållit kärist öfuer alle, 

6 Nu är iagh som en willande fogll 
som setter vppå lilie quist, 
så långt ifrån By, så högt vnder schy, 
så wijdt ifrån wenner och frender, 

7 Thet seger iagh ware en fåkunnigh Man, 
som bygger sin hwss vppå ijss, 
ijssen smelter bårt, och hwsen siunker nidher, 
af schadan blifuer man wijs och icke Rijke, 
— Men nu sörier hon som sig hafuer achtat at gledie. 

Anmärkning 

Över texten stör: Om otrohet en Wijsa Schriuit Anno 
1593. — Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i 
str. 1, markerat i övriga strofer. 

B 
KB Vs 22 (KB:s visbok i 16:o), s. 13—[14]. Uppskrift från 1590-talet eller de första åren av 1600-talet, sannolikt från 
västra Uppland, östra Västmanland eller Gästrikland (jfr Jonsson I, s. 165-174). Tryckt i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 13-14. 

1 [---] 
För än iagh hadhe troot, att han skulle migh swillke] 
Som iagh hadhe kärest öffuer alla 
— Så lönligh bär hoon then sårghen wijdh sigh allena. 

2 Nw är iagh allena som fåghell på lilio tapper 
Sårghen är kommen vthi mitt bröst 
Och all mijn gledhie är bårtt 

3 Nw är iagh allena som fågell på lilio gwist 
Sårghen är kommen vthi min bröst 
Och all min gledhie haffuer iagh mist 

4 Nw är iagh allena som fågell på lilie Roott 
Sårghen är kommen vthi min bröst 
Och aldrigh dågh far hon ther bårtt 
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5 Man håller honom för een hogkunnigh swen 
Såm bygger sin hws vppå Isen 
Isen smelther bårt och hwset flyther bårtt 
Aff skadhanom tå bliffuer man wijser 

6 Nw är iagh som een fågell, 
som bygger sijn hws vppå een quist 
Så långt ifrå bys, så långt vp I skys 
Så långt ifron wenner och frender 

7 Ingen [---] på vngerswens ordh 
O[ch Ungen på then litzle the seije 
Så mykit aff een falske grund 
Een fatigh Iungfrw till att swike, 
— Så lönligh bär hoon then sårghen wijdh sigh allena. 

Anmärkning 

Textens början förlorad p. g. a. att blad felar i boken. — Ms 
saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 7, förkor-
tat i övriga strofer. 
Omkvädet: then str. 7 ther 

1:2 	swij [ke] ordet delvis utplånat genom nötning 
7:1-2 delvis oläsliga p. g. a. en bläckplump 
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113 

HERR PEDER OCH FRU MARGARETA 
TSB D 220 

A 
UUB V 3 (Bröms Gyllenmärs' visbok), fol. 99. Västergötland. Nedskriven ca 1640 av Bröms Olofsson Gyllenmärs till 
Borrarp (f. ca 1600, uppvuxen i Kinds hd, d. 1679; Jonsson I, s. 180-185). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker I, 
s. 250-251. 

1 Her pädar han sitter öffver brede bord, 
han kunde både dickta och marckia, 
fru margreta går på frustu gulff, 
så svåra hendas hiarta monde warckia, 
— min herre hafver gifvit mig orloff. 

2 Her pedar han sitter öffwer brede bord, 
han löste både dickta och rimma, 
fru margreta gångar både till och frå, 
så svåra hennass ögon monde rinna, 

3 Jag haffver mig en örtegård planteratt, 
mäd roser och så mäd lelior, 
och ther Är wäxet ogräss i bland 
som Är både tistel och torne, 

4 Jag haffwer mig en örtegård planteratt, 
mäd örter och så ädel mynte, 
och ther Är wäxet ogräss i bland, 
som Är både tistel och klinte. 

5 Här Är en hiort i haghen wan, 
han gångar mig Alt för när, 
han plåckar wthaff the roser små, 
som stå i mit hiarta så kiär, 

6 Här Är en hiort i vår haghe wan, 
han bläder fast mer Än iagh will hafva, 
om han wänder icke snart igen, 
så ståndar hanss lif i stor fara, 

7 Aldrigh hengher Äplet så högtt vti thrä, 
thet stundar till iorden Att falla, 
huilcken som blifver svecken aff sin fvltro vän, 
han blifver och svecken mäd allo. 

8 Frv margreta sitter öffver brede bord, 
hun mareker så väll hanss ord, 
så litit hun Äther, så lititt hun dricker, 
så snart gångar hun från bord. 

9 Min fader gaff mig the gångare säx, 
och fäm förgylta karmar, 
i låte mig en Att rida på, 
the frugher pläghar inthe gånga. 

10 Thet war sköne fru margreta, 
hun rider sig wnder öö, 
thet will iag för sanning säia, 
Aff sorgen motte hun döö. 
— min herre hafver gifvit mig orloff. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 5, 10, markerat i str. 3, 7-9. 
2:4 svåra ms svara; ögon ms ogon 
3:3, 4:3 	ogräss ms ograss 
6:3 wänder ms wander 
9:3 	låte ms låle 

B 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 81-85. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som GA 48 [:II) (bd II, s. 223-226) och i 
1500- och 1600-talens visböcker II, s. 325-328. 
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1 Herr Peder han sitter i höga lofft 
han kan både dichta och märckia 
Frw Margreta sitter i högan Guldstohl 
Så swåra hennes hierta mond' wercka. 
— Min herre haar gefwit migh Orloff. 

2 Herr Peder sitter öfwer brede bord 
han kan både dichta och rimma 
Frw Margreta gåår på Steen stufwe golff, 
så swåra hennes ögon rinna 

3 Planterat haar Jagh migh en Örtagård 
bland rooser och andre små lilljer 
Där är kommen en tistel ibland, 
Jagh weth icke hwadan han är kommen 

4 Däth haar sigh en hiort i min hage wahnt 
Han bläder dhe bladen så nähra 
Blifwer han icke snart dädan drifwen 
Jagh skiuter honom wisserlig til döda 

5 Äpplet sitter aldrig så högt på trä, 
Deth stundar till Jorden at falla 
Däth faller så snart vti blötaste pöhl 
såsom på hårdaste halle. 

6 Äpplet henger aldrig så högt vpi trä 
Däth stundar til Jorden falla 
Hwilken som hafwer en hiertelig kier, 
han önske henne godt öfwer alla 

7 Frw Margreta gåer för Herr Peder at stå, 
J sware Migh nu så blijda 
J seije Migh nu vthaf Eder Mund, 
Jagh will til min Fader rijda. 

8 Du haar däth aldrig förskyllat af Migh 
Jagh skulle swara tig blijda 
Men skynda dig snarlig af min gård 
och kom aldrig för migh mehra. 

9 Min Fader gaf migh vti eder gård 
medh femton förgyllande karmar 
Om däth hade want tusend dertil, 
du hade dem alle förlohrat. 

10 Herr Peder tahlar til lijten små dräng 
Du töfwa icke för länge, 
Du kasta Guldsadel på Rinnaren rödh, 
för henne gienom grönaste Enger. 

11 Sielf redh hoon den långe wägh 
hem til sin faders gård 
Vte för henne hennes Fader ståhr, 
han war wähl swept i Mård. 

12 Du war wälkommen kier dotter min, 
du swara migh nu så blijda 
Hwar är Herr Peder kier herren din, 
som förr plägar för digh rijda. 

13 Herr Peder han drogh åth Roma i fiohl, 
Jag wänte honom aldrig igen komma 
Wår yngste Stallswenn haar lockat Migh, 
Mig sielf til lijten fromma. 

14 Herre Gudh tröste Migh arme Man, 
så skamlig du nu kommer här 
Du skynda dig snart vthaf min gård, 
och kom alldrig för migh mehr. 

15 Frw Margreta snoor sin häst om kring 
hennes ögon dhe runne så strijda 
Vth då kom hennes Moder kier, 
J affton må du wäl bijda. 

16 Om Morgonen arla för dager war liuss 
Sohlen skiner så blijda 
Tree lijk dhe wore i Herr Lages hwss 

17 Däth ena war frw Margreta 
däth andra war hennes barn 
Däth tridie war hennes Moder, 
Som dödde af sorg och harm 

18 0 herre Gudh tröste Migh arme Man: 
Så illa Jagh hafwer leffwat 
Min hwstru och barn dhe äre nu dödh, 
Jagh effter i Jemmer och harm. 

19 När lyckan hon wille medh Migh stå 
så wille de alle migh kienna 
När sorg och bedröfwelse kom Migh på 
Monde dhe sin bak til Migh [...] 
— Min herre haar gefwit migh Orloff. 

Anmärkning 

Ms har ofullständig radindelning (rad 1 och 2 resp. 3 och 4 
ofta ihopskrivna). Omkvädet utskrivet i str. 1 och 19. 

2:2 både ms bade 

	

3:1 	Örtagård ms Ortagård eller Ortegård 

	

3:2 	rooser/lilljer ms ev. roosor/lilljor 
3:3 kommen första vokalen skriven som ett u, dock 

utan »bitecken» 

	

5:2 	stundar ms ev. stunder 

	

6:1 	före henger står faller överstruket 

	

6:2 	stundar ms ev. stunder 

	

6:4 	alla ms ev. alle 

	

7:3 	seije ms ev. seija 
8:4 mehra ms ev. mehre 

	

10:1 	tahlar ms ev. tahler 

	

10:2 	För länge ihopskrinet 

	

/5:4 	bijda ms ev. bijde 
16:3 wore ms ev. woro 

	

17.•2 	andra ms ev. andre 

	

18:3 	hwstru slutvokalen oklart utförd 

25-889100 SMB 3 
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c 
KB Vs 2:1, s. 323-324. Efter båtsmanshustrun Kerstin Andersdotter, Tuna sn, Småland (f. 1732 i Tuna, d. 1812; 
Jonsson I, s. 327). Upptecknad av L. F. Rääf 1810. Tryckt som SF 59. 

1 Herr Peder han kom ifrån Rosenborg hem 
ifrån Rosenborg månde han komma 
ute rör honom fru Margretha står 
hon bad att han skulle vara välkommen 
— så löndelig så bär hon sorgen 

2 Hvarför är du så beleker uppå kin 
och hvarför sörger du så svåra 
ty jag hafver sport att du har varit död 
Och derföre sörger jag så svåra 

3 Hafver du sport att jag har varit död 
och derföre sörjer du så svåra 
Hvar äro då de brefven du har fått ifrån mig 
du har väl sett hvar jag hafver varit 

4 Fru Margretha kastar sax i förgyllande skrin 
så det klingade ibland 15. gullringar 
så går hon sig för sin herre in 
och hennes ögon de runno så strida 

5 Käre min herre I gifven mig god svar 
jag sport att min fader är sjuker 
1-1 
[---] 

6 och hafver du sport att din fader är sjuk 
derför så herre gud förlossa hans qvida 
Vi ha väl tjänare i vår gård 
de ska för dig både gånga och rida 

7 Ja väl ha vi tjänare i vår gård 
de äro både karske och månge 
Men jag råkar så väl den lilla gångestig 
jag vill ensam till min fader komma 

8 Fru Margretha går sig åt stallgården in 
där fålarne pläga stå bundne 
hon klappar den gula hon stryker den grå 
men gångaren den lägger hon sadel uppå 

9 Så rider hon sig på sin faders gård 
och ute för henne hennes fader han står 
han bad hon skulle vara välkommen 
[----] 

10 varen välkommen Fru Margretha till mig 
Huru står det till med unga herren din 
och huru står det till uti Roma 
[----] 

1 1 Väl står det till med unge herren min 
och väl står det till uti Roma 
men jag har aflat barn med min yngste buresven 
mig till så liten fromma 

12 Har du aflat barn med din yngste buresven 
dig till så liten fromma 
så vänd nu din gångare så hastigt omkring 
och aldrig mer för mina ögon komma 

13 Ut så korn hennes syster så god 
och bad för sin syster så gärna 
käre min fader lät syster bli qvar 
hon blir nu vår innersta tärna 

14 De lade henne uti ett mörkt rum 
och satte för de låsena många 
och så förbjöd de båd' syster och bror 
Att ingen skulle till henne gånga 

15 Där låg hon den vinterkalla natt 
alt efter sin fars och moders vilja 
och där så födde hon sönerne två 
och sjelfver låg hon döder uppå tiljan 
— så löndelig så bär hon sorgen 

Anmärkning 

P. g. a. att såväl Rääf som Arwidsson gjort stora ingrepp i 
texten är både uppställningen (av str. 5-10 ovan) och 
vissa detaljer osäkra. Omkvädet utskrivet i str. 1, mar-
kerat i str. 2 och 15. Interpunktionen troligen i huvudsak 
gjord av Arwidsson, här därför ej återgiven. 

	

2:4 	Och tillskrivet i margen 
4:2 före gullringar ett par bokstäver strukna 

	

4:4 	och tillskrivet i margen 

	

6:1 	och tillskrivet i margen 

	

6:3 	Vi ha väl ändrat från ja Väl ha vi 

	

6:4 	tillskriven i margen 

	

7:1 	skriven efter det att följande rad skrivits 
8:4 före gångaren står går överstruket 

	

9:1 	i margen står Fru M. 

	

9:2 	över radens slut står tre strukna ord, nu oläsliga 

	

9:3 	tillskriven i margen 
10:3 Roma ändrat från Romma 
12:1 före Har står i margen och överstruket 

	

12:4 	mer tillskrivet över raden 

	

13:1 	det första så tillskrivet över raden 

	

13:4 	hon står över struket och, under raden står struket 
det; innersta ändrat till ingesta (sic) men åter-
ställt 

	

15:3 	och tillskrivet i margen 
15:4 uppå ändrat från på 
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D 
KB Vs 4, s. 356-358. Efter Christina Charlotta Grundelstierna, f. 1760 i Östuna sn, Uppland, d. 1829 i Gävle. 
Upptecknad av dennas son Sten Hallencreutz ca 1813. 

1 Stolts Martha hon sitter uti buren och syr 
Hon hörer huru visan hon gångar 
Hon kastade gullsaxen i röda gullskrin 
Han klingar bland gullringar många, 
— så lönligt bar hon sorgen. 

2 Stolts Martha hon går för sin Herre att stå 
Hon vrider sina händer så svåra 
Och jag har försport det min fader varit sjuk 
Deröfver är jag illa bedröfvad. 

3 Och hafver Du försport det din fader varit sjuk 
Bed Herren Gud förlossa dess qvida 
Och här är Bure svenner uppå vårom gård 
som kunna både åka och rida. 

4 Och är här Bure svenner uppå vårom gård 
så modiga och så många 
Och sjelfver skall jag sadla och sjelfver skall jag rida 
Och sjelfver till min kära fader gånga. 

5 Stolts Martha hon rider på sin kära faders gård 
Och sjelfver var hon hviter som en blomma 
Och ute för henne hennes fader han står 
Han bad henne vara välkommen, 

6 Välkommen är du stolts Marta till mig 
Och sjelfver är Du hviter som en blomma. 
Och huru står det till med din unga Hertig 
Och huru står det till uti Roma 

7 Och väl står det till med min unga Hertig 
Och väl står det till uti Roma 
Men jag har aflat barn med min yngsta Bure sven 
Och mig till fögo eller ingen fromma 

8 Har du aflat barn med din yngsta Bure sven 
Dig till fögo eller ingen fromma 
så vänd då om din häst, och rid tillbakars igen 
Och aldrig mer för mina ögon komma 

9 Men ut kom hennes Styfmor god 
Hon bad sin Herre så gerna 
Och kära Ni min konung låt vår dotter vara qvar 
Och tjena för vår ringaste tärna 

10 Och ut kom hennes styfsyster god 
Hon bad sin fader icke mindre 
Och kära Ni min fader låt min syster vara qvar. 
I morgon får ni annat i sinne, 

11 Konungen lad Stolts Martha uti ett mörkt hus 
Han satt för henne låsen så många 
Och så förböd han öfver hela sitt hus 
Att ingen skulle till henne gånga 

12 Stolts Martha hon låg der den långa vinter natt 
Alt efter sin kära faders vilja 
så föder hon de svennebarn två 
Och sjelfver låg hon döder på tiljan 

13 Och Jag som skulle var hennes hugnad och försvar 
Jag ville henne intet bedröfva 
Och Ni som skulle vara hennes huldaste far 
Ni skulle lifvet från henne röfva 
— så lönligt bar hon sorgen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 13, 
markerat i övriga strofer (utom str. 12). 
3:3 före här står hörer överstruket 
4:2 först har här åter skrivits rad 3:4, vilken strukits 

varefter det rätta skrivits däröver 
12:4 döder ms doder 
13:1 före Jag står Hertig överstruket 
13:3 	som tillskrivet över raden 

E 
Värmland. Upptecknad på Ransäter efter »en nära 80 årig Mamsells sång, som hitkommit på besök» av E. G. Geijer 
1814 (Jonsson I, s. 418-420). Ea: KB Vs 2:3, s. 251-253 (text), GA 48 (mel.). Även texten tryckt som GA 48. Eb: 
Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 18-19 (mel.). 
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Ea 
MELODI 

Mel. saknar arrangemang och tempobeteckning men är i 
övrigt identisk med överstämman i Eb med följande un-
dantag: 
T. 2, n. 1-2: Med båge. 
T. 2, n. 3: Med återställningstecken. 
T. 3, n. 1-2: Med båge. 

T. 9, n.6: J  

1 Herr Peder han rider allt in å sin gård 
Hans sporrar som silfver månde glimma 
Stolts Margreta springer i bure kammar in 
Så strida hennes tårar månde rinna. 
— Så lönligt bar hon sorgen. 

2 Stolts Margreta kasta' gullsax uti skrin 
Det klinga' i femton gullringar. 
Så månde hon sig till Herr Peder gå in 
Så strida hennes ögon månde rinna. 

3 Och hörer Du Herr Peder, Du gifver mig lof 
Du gifver mig lof till att resa. 
Ty jag hafver sport min fader vara sjuk 
Och jag vill gerna honom besöka. 

4 Och hafver du sport din fader vara sjuk 
Den Högste förlosse hans guida 
Men om det vore nu som förr har varit vant, 
Så skulle mine småsvenner rida 

5 Och intet sköter jag om dina småsvenner två 
Och intet sku' de med mej att rida 
Men låt nu sadla upp min gångare grå 
Jag rider så gerna allena. 

6 Stolts Margreta rider på sin kära faders gård 
Hon var en så dygdiger blomma. 
Och ute för henne hennes kära fader står 
Han beder henne vara välkommen 

7 Och huru står det till med unga mannen din 
Och huru står det till uti Roma? 
Och väl står det till med unga mannen min 
Och väl står det till uti Roma. 
Men jag hafver sofvit hos min lilla buresven 
Och mig till en så liten en fromma. 

8 Och hafver du sofvit hos din lilla buresven 
Och dig till en så liten en fromma 
Så kasta din gångare hastigt omkring 
Och aldrig för min ögon mer att komma. 

9 Och ut kom hennes broder så god, 
Han beder för henne så gerna. 
I låten min syster blifva quar i år 
Och tjena för vår ringaste tärna 

10 De satte Stolts Margreta i ett mörkt hus 
Allt innorr de bojor så trånga 
Så förbödo de alla Jungfrur och frur 
att ingen skulle till henne gånga 

11 Der måtte hon sitta den hela vinter natt 
Allt efter sin goda faders vilja 
Der födde hon då sönerna två 
Sjelf ligger hon döder på en tilja. 
— Så lönligt bar hon sorgen. 

Titel: Stolts Margreta. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 2, 
markerat i övriga strofer. 

	

1:1 	in å ändrat från uppå 

	

2:3 	Herr tillskrivet över raden; gå in ändrat från in gå 

	

3:1 	gifver ms ev. gifven 

	

5:1 	först har skrivits Stolts vilket strukits 

	

5:3 	låt står över struket jag 

	

10:/ 	satte står över struket ord, troligen slute 

	

10:3 	och står över strukna bokstäver, ev. ocf; efter frur 
står (fruer) 

Eb 

Herr 	Pe - der han ri - der allt 
	

in 	på sin gärd, 
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- -k 

1r ler 

Stolts Margreta 	springer i 	bure — kammarn in, 

• 

så strida strida hennes tårar månde rinna. 

SMB 113 

4 

hans sporrar 	som silfver 	månd' glimma; 

• • 	 

fir  

8 

tutti. 

	fy 	•  	 •  r 

— Så 	lön-ligt bar hon sorgen. 

Titel: Stolts Margreta. 

Anmärkning 

T. 1 undre systemet: Korstecken utsatt även före andra g. 
T. 3 övre systemet: Korstecken utsatt även före andra V. 

F 
KB Vs 126:4, s. 75. Möjligen från Småland. Upptecknad av okänd person, troligen på 1810-talet (Jonsson I, s. 448, 
450). Texten hämtad från D ovan. 

4

J  
1) 	17  

b r 
Stolts Mar- tha hon sitter uti 

• • 
• J J  

bu-ren och syr 

• 

19 	 

7 

r J 
hon hörer huru visan hon gångar 
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4 J J 
hon kastade 	Gullsaxen röda 	gullskrin 

14 

han 	klingar bland gullringar 
	

många 

J 	 
17 

	J  
så lönligt bar hon sor= gen_ 

Anmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4, men takt-
strecken är delvis felplacerade fr, o. m. t. 8. Möjligen är 
rytmen felnoterad i t. 12. 

G 
ULMA 1951:31. Åkers sn, Södermanland. Upptecknad av Emil Öberg, möjligen efter någon av dennes släktingar på 
1850-talet. Inlämnad till Södermanl:s Fornminnesför. 1883. Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre kult. hist. VI, 1886, 
s. 42 och mel.bil. nr  40. 

2 

17 c  
Och jung - fru Margre -ta satt och sydde guld på skinn, 

  

Och dagarne de voro så 	långa. 

Hon 	ka — sta - de saxen 
	

rö- da gullskrin, 

  

  

  

Så 
	

att det klang bland gull ringar 
	

många. 

  

— Så löndigt bar hon sorgen . 

1 Och jungfru Margreta satt och sydde guld på skinn, 
Och dagarne de voro så långa. 
Hon kastade saxen i röda gullskrin, 
Så att det klang bland gullringar många. 
— Så löndigt bar hon sorgen.  

2 Och skall du afla barn med din yngsta buresvän 
Och det är dig så litet till fromma, 
Så res då din väg och kom aldrig igen, 
Ja aldrig mer för mina ögon komma. 
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sor — gen. 

1 	 

8  — Så 	lön - ligt bar 	hon 

0011119~11 0 	 
) 	 • • 

hon var då en 	dö - ge -lig 	blom — rna. 

4 

6. Stolts Mar-ga - re 

b 	 

ri - der på sin kä - ra fa - ders 	gård, 

8 

12 

3 Han satte henne in i det mörkaste rum, 
Derföre satt' han låsena många 
Och så förbjöd han fruar och så förbjöd han mör 
Att ingen in till henne skull få gånga. 

4 Och jag, som skulle vara hennes hufvud och försvar, 
Jag ville inte henne bedröfva! 
Och du, som skulle vara hennes huldaste far, 
Du skulle lifvet af henne röfva! 
— Sä löndigt bar hon sorgen. 

Titel: Jungfru Margreta. 

SMB 113 

Textanmärkning 

Als saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. —
Prosareferat mellan str. 1 och 2: Jungfru Margreta var 
förlofvad med en prins, som var ute i fält. Under tiden 
blef hon lägrad af sin buresvän. Då hennes fader fick veta 
detta, blef han högligen förgrymmad och tilltalade henne 
med vrede: — Alellan str. 3 och 4: Hon födde ett barn inne 
i det mörka rummet och dog efter förlossningen, ensam 
och öfvergiven. Då hennes trolofvade, prinsen, kort der-
efter hemkom från kriget och fick veta hennes sorgliga 
död, utbrast han förtviflad: 

H 
SVA BA 972. Efter Georg Söderström, Stockholm (f. 1908 i Stockholm); han hade lärt mel. av mormodern Anna 
Britta Ersdotter (f. 1839 i Roslagen, Uppland). Inspelad av Margareta Jersild 1970. Texten hämtad från GA (se Ea 
ovan). 

M . M J = ca 144 
/-?,/boto 
	

4 

-b 
	
i 	
 
• 0 - 1 	

• 	av 

4 	 

8  I 	Herr Pe- der han ri - der allt 
	

in 	på sin 	gärd, 

8 

g 
	 0 	I 	 

hans spor-rar som si; ver månd glim - rna. 

0  

•	 

•  

Stolts Mar-ga- re-ta 
	sprin-ger i 
	

bu -re-  kam- marn in, 

16 

sa 
	

stri- da hennes t8-rar rr"-de 	Fin - na. 

20 

Och u 	te för hen-ne hennes frö - ra fa der 	står, 
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16 

t711 
• 	  tv 	  

8 

20 

3 
— Så 	lön - ligt 	bar hon 	sor - gen. 

• 0 0 p P 

han be -der hen- ne 
	

va - ra v I - kom - men. 

Anmärkning 

Texten, omfattande 11 strofer, sjungs ur GA. Sångaren är 
osäker på mel. och har delvis svårt att anpassa denna till 
den tryckta förlagan. Delar av str. 2-4 talas, str. 5 är 

fragmentarisk. Viss stabilisering av mel. fr. o. m. str. 6, 
vilken återges ovan. Smärre variationer i mel. syns helt 
vara orsakade av osäkerhet och/eller svårighet med an-
passning text' mel. och redovisas därför ej här. 
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114 

TROHETSPRÖVNINGEN 
TSB D 224 

A 
KB Vs 2:1, s. 503-505. Uppland. Upptecknad på 1810-talet. Utskrift gjord av A. A. Afzelius. Tryckt som SF 111. 

10 i afton kommer 4 i morgon kommer fem 
och visserlig skall jag ha en utaf dem 

11 Litan kjerstin hon hoppa så väl som hon sprang 
hon hoppa alt öfver bårestång 

12 Herr peder han såg utöfwer sig 
och tvi våle deij så du sörjer mig 

13 Jag hade intet bort gråta min ögon så röd 
Jag wiste så wäl att du intet var död 

14 Jag hade intet bort gråta min ögon till skam 
vi äro förlofde men intet är du min man 

1 Herr peder och litan Kjerstin de sutto till bord 
— Om Sommaren — 
De talde så många skämtsamma ord 
— min hjertlig kär släpp ingen inn 

2 Herr peder han talde till litan Kjerstin så 
hvad skulle du göra om jag blefve död 

3 Då skulle jag brygga då skulle jag baka 
I fyratio nätter med tårar vaka 

4 Herr peder han slog sina handskar i bord 
och visserliga skall jag pröfva din ord 

5 Herr peder han reser alt på sin gård 
han lade sig sjuker och dödde på bår 

6 Och hastigt kom det bud för litan Kjerstin 
Herr Peder är döder aldrakärestan din 

7 Litan kjerstin hon talde dessa ord 
i bären det liket alt på min lo 

8 Litan kjerstin tar på sig en pärlekrans 
så går hon med sina Jungfrur i dans 

9 Och velom vi leka och hålla oss glad 
i dag kommer friare på wår gård 

15 Nu bären ut kistor nu bären ut bår 
— Om Sommaren — 

in 	 i morgon skall vårt bröllop stå 
— min hjertlig kär släpp ingen inn 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 15. 
Interpunktionen sannolikt i huvudsak 	av Arvids- 

son, här därför ej återgiven. 
9:1 	Och ändrat från Nu eller omvänt 

B 
KB Vs 3:4 nr 208 1. Efter torparänkan och backstugusittaren Catrina Andersdotter (»Halta-Kajsa»), Agunnaryds sn, 
Småland (f. 1791 i Agunnaryd, d. 1857; Jonsson I, s. 546-547). Upptecknad av G. 0. Hylt-Cavallius 1845 eller 
1848. 

x~r 	cc 
Och In kom drängen med kjorteln mjuk 

r 	cc 	 
Fogeln 	sjunger om sommaren. 

1 
	

1' 
P 

p 
1 
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cc 

 

 

2 

   

    

    

Om jungfrun vill sörja nu or ungersvenn sjuk 

- för alla 	smä foglar de sjunga 	völ 

1 In kom drängen i kjortelen mjuk. 
— Foglen sjunger om sommaren. —
Om jungfrun vill sörja. Nu är ungersvenn sjuk 
— För alla små foglar de sjunga väl. 

2 Och in kom drängen i kjorteln röd. 
Om jungfrun vill sörja. Nu är ungersvenn död. 

3 Och In kom drängen i kjortelen hvit 
Om jungfrun vill sörja, Nu är ungersvenn lik. 

4 Och jungfrun hon klädde sig i skarlakan röd 
Nu skall jag sörja ungersvenns död. 

5 Jungfrun hon gick dit liket stod 
Hon sjunger och skrattar och dansad' och log. 

6 Liket talade der det låg: 
»Hvad är det för ett lif — som sörjer mig så?» 

7 Derpå svara' den täcka mö: 
»Jag visste så väl att du var inte död.» 

8 Och liket tog jungfrun i sin famn. 
— Foglen sjunger om sommaren. —
»Och Gud vare lof, jag får blifva din man!» 
— För alla små foglar de sjunga väl.  

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Taktartsbeteckning och taktindelning sak-
nas. 
System 1: Ordet Och tillagt i efterhand. Texten, utan det 

inledande Och, ursprungligen lagd under mel. med In 
under n. 1. Kjorteln har stått under n. 6-7 (f2  d2) men 
strukits över och lagts under n. 7-8 (d2  e2). Ett e2  efter 
n. 8 (e2) har strukits över. Den nya textplaceringen 
(den här återgivna) markerad. 

System 3: Efter sista noten (a2) står en svårtolkad not 
överstruken, troligen g2  eller h2. 

System 4, n. 1, textunderlägget: for 
System 4, n. 1 (b2): aiss2  

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 1 
Slutomkvädet: För ms For; sjunga ms ev. sjunger 

3:1 	Och tillskrivet i efterhand 
6:2 för ms for 
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SAMTALET 
TSB D 226 

A 
KB Vs 21 (KB:s visbok i 8:o), s. 123—[124]. Uppskrift från ca 1590-1610, sannolikt från Svealand (Jonsson I, s. 
207-208). Tryckt som SF 129 och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 235-236. 

1 Wungersuen snaka thill käriste[n] sin: 	 9 Therasz tal endasz nu så weil, 
— Min hiertans frödh, — 	 — Min hiertans frödh, — 
Wille J Rida [J] lunden Jdag, 	 med goda lust, gledie och frögd, 
— Roser och saluier lilijer och persilier krusade mynte 	— Roser och saluier lilijer och persilier krusade mynte 

och hiertans frödh: 	 och hiertans frödh: 

2 Jag Haffuer warit J lunden idag 
och Lytte på then fögle sång, 

3 Thuu haffuer eij lyt på fögle sång 
mer haffuer thu stått epter vngersuens gång, 

4 Jag hafuer eij ståt epter ungersuens gång, 
jag hafuer lytt på fögle sång, 

5 Han binder sin Hest uid lilije rot 
han snacka så myky Jungfrun emot, 

6 Min Höfuenske Jungfruu Jag lärer ider Råd, 
huarföre gingo J [i] lunden Jgår 

7 Jungfrun gråter och fäller tår, 
för idra skul gik jag J lunden igår, 

8 Viste [jag] the ord woro san, 
vell skulle then sorgen bliffua all 

Titel: En rosen visa med elskogh. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 9, förkortade i övriga 
strofer. 
Mellanomkvädet: hiertans frödh str. 9 hirtans frög 
Slutomkvädet: frödh sir. 2 och 5 markerat frög, str. 4 

markerat frögd, str. 6 och 7 markerat frog, str. 9 
frogd 

1:1 	käriste[n] bladet beskuret, varav textförlusten; sin 
ms snarast sim 

1:2 Rida skrivet i margen med hänvisningstecken 
3:2 	stått ms statt 
4:1 	ungersuens ms ungesuens 
5:1 	binder första bokstaven ändrad från 1 
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HERR IVAR JONSSON OCH 

DANSKA DROTTNINGEN 
TSB D 228 

A 
KB Vs 22 (KB:s visbok i 16:o), s. 21—[24]. Uppskrift från 1590-talet eller de första åren av 1600-talet, sannolikt från 
västra Uppland, östra Västmanland eller Gästrikland (jfr Jonsson I, s. 165-174). Tryckt som SF 165 och i 1500- och 
1600-talens visböcker II, s. 18-20. 

1 Här gåår een dantz på sunnan hålm 
På hwitan sandh 
Här dantzar Iffuar Ionsson 
Wedh drottningens handh 
— Grant kennen I Iffuar Ionsson. 

2 Minnes I Danske drottningh 
Hwadh tå war tijdh 
När som wij giffte wår dotter 
I Swerges Rijk 

3 Och när wij giffte wår dotter 
I Swerges landh 
Medh rödhe gull krwnå 
Och mykin brandh 

4 Och thet war dantzske konungh 
Wnder sin skijn 
Hwadh är thet för een man 
Som dantzar medh drottningen mun 

5 Swaradhe een lithen små drengh 
Som honom tiente näst 
Thet är Iffuar Jonsson 
Honom kennen I bäst 

6 Så drick nw Iffuar Jonsson 
Och gör tigh gladh 
Iagh will tigh letha vphengia 
Om mårgon dagh 

7 Tack haffue Iffuar Jonsson 
Han war icke rädd 
Han springer sigh j skipet in 
Medh Jernan klädd 

8 Här vp min raske bådzmen 
Tagher orar j handh 

Konungen ligger på Elzbårgh 
Och haffuer migh wmsagdt 

9 Här vp min raske bådzmen 
Tagher orar I handh 
Konungen ligger för öölandh 
Medh rykande brandh 

10 Och skall iagh nw hedhan bårt fare 
Aff thenne här landh 
Effter migh skola nw gråta 
Bådhe quinnor och män 

11 Och skall iagh nw hedhan bårt fare 
Aff thenne här öö 
Effter migh skola nw gråta 
Bådhe quinnor och möö 

12 Och skall iagh nw hedhan bårt fare 
Aff thenne här stadh 
Effter migh skall hoon gråta 
Ingelunda iagh henne baadh 

13 Och skall iagh nw hedhan bårt fare 
Aff thenne här by 
Effter migh skall hoon gråta 
Och watnet skall af kinderna fly 

14 Thet war nw Iffuar Jonsson 
Han rychte vp sin hatt 
Och seghen dantzske frw drottning 
månge [---] 
— Grant kennen I Iffuar Ionsson. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1-13. Tex-
tens slut förlorat p. g. a. att blad felar. 
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3:3 krwnå första vokalen osäker, enär ordet med nytt 
bläck (troligen av A. 1. Arwidsson) ändrats till 
kronå 

14:4 	månge kustod till förlorat blad 

Dalin, Svea rikes historia II, 1750, s. 238. 

1 Wi känne wäl Ivar Jonson: 
Han war ock en Man, 
Som förde den Danska Drotningen an 
Til Sveriges land: 
— Wi känne wäl Ivar Jonson.  

Anmärkning 

Strofen citeras av Dalin i ett avsnitt om »då warande 
äldsta Riksrådet Ivar Jonsson Blå» och föregås närmast 
av följande mening: Bland Almogen nederst i Göta-rike 
är ännu en gammal drick-wisa, som så lyder: 

B 
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LITEN KERSTIN OCH DROTTNINGEN 
TSB D 23 

A 
KB Vs 2:3, s. 99-101. 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. Tryckt som GA 50. 

1 Å konungen han ståndar i högalofts Swale, 
Han wille så gerna med liten Kerstin tale, 
— Men ingen kan sorgen fördrifva. 

2 Liten kerstin hon ståndar i Högalofts bro 
Med Silfstickta strumpor och gullspända skor 

3 I Nådige konung i Snacken ej så, 
Der stånda de Små Svenner de lyddes derpå, 

4 Å Hör du litan kerstin hvad jag dig säga må 
Hvad war du talte med min Herre i går 

5 Jag talte intet annat med er Herre i går 
än hocken dere tjenern som jag skulle få. 

6 Du önske meij vara döder å laggder i lull 
Så skulle du få bäre mitt röda gull — 

7 Du önske meij vara döder å laggder på bål 
Så skulle du få altsammans mitt hof. 

8 Drottningen hon slängde litan Kerstin af landet bort 
hon gaf henne hwarken vått eller tort. 

9 Å konungen han gångar sig för Drottningen in 
frågar hwar hafwen i giort af liten kerstin 

10 Liten Kerstin hon ståndar i högalofts bro, 
Med silfstickta strumpor å gullspända sko. 

11 Å konungen slog Drottningen på Rosenblomme kind, 
Så bloden han rann på skarlakans Skin 

12 Så gångar han sig åt Sjögestrand, 
Då voro nyss skeppa de lossede från land. 

13 Å hören i min Skeppare hvad jag eder säga må, 
å trösten ni intet hielpa mig min liten Kerstin igen. 

14 Å väl skulle jag skaffa er igen liten Kerstin nu 
fastän jag skulle resa af landet ut 

15 Du hälsar nådige konungen så mången god natt, 
Som Stjernorne äro på himmelen satt 

16 Du hälsa fru Drottning så mången ond stund 
Som Sandkornen äro i Hafsens grund — 

17 Du be nu fru Drottning hon minner sig uppå, 
allt när wi twättat wåra linne kläder små. 

18 Å alla wore hwite men hennes icke rent, 
Som grof sina tre söner allt under en lind 

19 När hon grof ner en så grof jag ner två 
Den skall altid mere den mindre förmår 

20 Konungen tog litan Kerstin i Snöhvitan hand 
Så ledde han henne ur skeppet fram 

21 Han gaf litan kerstin båd gods och gull 
Han satte fru Drottning i Swartan mull, 

22 Hag gaf litan Kerstin båd gods och gål 
Han satte fru Drottning i järn å stål 

23 Han satte litan Kerstin uppå sitt knä 
så gaf han henne gullringar å fästnings ringa med. 

24 Han lade litan Kerstin uppå sin arm 
Så gaf han henne Gullkrona å Drottninge namn. 
— Men ingen kan sorgen fördrifva. 

Titel: Litan Kerstin. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i 
övriga strofer (utom str. 18). 
2:1 före Högalofts står ett påbörjat ord överstruket; o 

i Högalofts tillskrivet över raden 

	

7:1 	vid bål står (bår) i margen 

	

10:2 	före silfstickta står gul överstruket 

	

16:1 	Drottning ändrat från Drottningen 

	

17:2 	twättat ms twattat 

	

24:1 	lade står över struket satte 
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B 
KB Vs 3:4 nr 213 A. Södermanland. Möjligen upptecknad av G. 0. Hylt61-Cavallius, i så fall troligen 1836 eller 1843 
(jfr Jonsson I, s. 544). Renskrift gjord av George Stephens. 

1 Konungen klappade liten Kerstin på rosende kind: — 12 Och konungen tar liten Kerstin i snöhvitan hand: 
»Christ gifve du vore aldrakärasten min!» 	 »Vill du blifva Drottning i hedniska land?» 
— Ty hon var dejeligen vacker. 	 13 »För än jag tager en okristnad man, 

2 »Ack, kära min konung, I talen icke så, 	 Förr skall jag lägga mig i hafvet uppå sand.» 
Jag är rädd att Drottningen står och lyder uppå råd!» 	14 Om lördagen låter han sig kristna, 

3 »Jag, låt du vår Drottning stå och lyda uppå råd; 	Om söndagen låter han sig vid liten Kerstin fästa. 
Gud gifve hon vore döder och lagder uppå bår!» 	15 De drucko i dagar, de drucko i fem, 

4 Drottningen skickar liten Kerstin de buden uppå: 	Se'n skulle de hofmän hem igen. 
»I beden liten Kerstin allt intill mig gå.» 	 16 De drucko i dagar, de drucko i åtta, 

5 Och liten Kerstin in genom dörren hon steg, 	 Då kom kalaset liten Kerstin till måtta. 
Och Drottningen henne med vreda ögon neg. 	17 »I hälsen till Drottningen, ty orden ä' väl sann, 

6 »Ack, hör du liten Kerstin, kvad jag dig säga må; 	Nu sitter jag en Drottning i hedniska land. 
Hvad talte Herre Konungen med dig i går?» 	18 I hälsen till Drottningen, ty orden ä' väl god, 

7 »Vid er Herra Konung jag ej talat har, 	 Hon har förrådt liten kind som bord sitta i rödan 
Det var en annan ungersven som mig ville ha'.» 	 guld-stol. 

8 Och Drottningen sände sina hofmän de buden uppå: 
»I skicken till skogen, låter hugga mig en bår. 

9 I huggen väl ek som brinner väl het, 
I huggen väl asp som brinner med en hast» 

10 Och hofmännen talte till Drottningen sin: 
»Vi vilja henne först till hedniska domen sända.» 

11 Och när som de kommo till det hedniska land, 
Kom hedniska konungen gångandes fram. 

19 I hälsen vår Herra Konung så mången god natt, 
I hälsen vår Fru Drottning aldra ringaste tack.» 
— Ty hon var dejeligen vacker. 

Titel: Liten Kerstin och den grymma Drottningen. 

Anmärkning 
Omkvädet utskrivet i str. 1 och 19, markerat i str. 2. 

C 
Efter soldatänkan Stina Persdotter (»Oppstu' Stina»), Norrbyås sn, Närke (f. 1785 i Norrbyås, d. 1862). Upptecknad 
av Gabriel Djurklou vid 1800-talets mitt. Ca: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I b:1, Antiqvariska 
anteckningar om Nerike. 2. Folkvisor, s. 55-61. Cb: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv, F I b:1, Folkvisor. 
A. Äldre folkvisor, s. 94-96. 

Ca 
1 Liten Kjerstin hon sitter i buren sin och syr. 

— Uti glädjen — 
Hon qväder fast bättre än göken han gal. 
— Men liten Kjerstin intet tordes 

2 Och konungen vaknade i loftet, der han låg: 
»Hvad är det för en småsven på guldharpan slår?» 

3 Det är väl ingen småsven fast Eder synes så, 
Det är blott liten Kjerstin, hon qväder så hårdt. 

4 Och konungen talar till småsvenner sin 
I beden liten Kjerstin för mig komma in. 

5 Och småsvennen talar till liten Kjerstin så: 
»I skolen nu inför konungen stå.» 

6 »Huru skall jag kunna inför konungen stå 
Min kläder äro skurna af vadmalet grå» 

7 Liten Kjerstin hon in genom dörren steg 
Och Konungen henne med blida ögon ser. 
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8 Och konungen klappar på bolstrarna blå, 
»Kom hit liten Kjerstin och hvila häruppå» — 

9 »Jag är väl intet trötter, det är väl intet så 
Men sägen mig Er vilja och låt mig sedan gå» 

10 »Jag hafver intet annat ärende till dig, 
Än att du skall qväda en visa för mig.» 

11 Hur skall jag kunna qväda en visa för min kung 
Dertil är jag för olärd, dertill är jag för ung. 

12 »Ack, om min gamla drottning vore lagder uppå bår 
Då skulle du visst bära guldkrona i år.» — 

13 »Ack nådige konung, I talen icke så 
Här står Eder drottning och lyss deruppå.» 

14 »Ja lyssna, Ja lyssna, Ja lyssna hon väl må; 
Men munnen skall uttala hvad hjertat leker på» 

15 Och liten Kjerstin ut genom dörren steg; 
Och drottningen henne med vreda ögon ser. 

16 »Och hör du liten Kjerstin hvad jag nu säger dig. 
Hvad höll du för ett tal med konungen om mig?» — 

17 »Det var väl intet tal fast Eder synes så 
Han sade mina handskar de voro för små.» — 

18 »Liten Kjerstin nu döljer du sanningen för mig 
Jag hörde de orden, han talade med dig.» 

19 Men nu blef det örlig i konungens land, 
Och konungen drog bort med mång tusende man. 

20 När konungen drog bort till främmande land, 
Så feck den gamla drottningen hans rike om hand. 

21 Och drottningen hon talade till tjenare två 
»I skolen i hast till reda ett bål. 

-) 2 Dertill I skolen hugga både Ek och Asp, 
Och der skall liten Kjerstin få brinna i hast» 

23 »Wi äro Edra tjenare, wi tage af Er lön. 
Men intet förråda vi den rosenfagra mön.» 

24 Två tjenare fingo befallning på stund 
Att gå och skära tungan ur Liten Kjerstins mund. 

25 De småsvenner voro liten Kjerstin så huld, 
De skuro ut tungan ur munnen på en hund. 

26 »I helsen hem till Drottningen, att hon skall minnas 

På. 
I lunden der hon mördade de små barnen två.» 

27 Hade jag trott Kjerstin om orden så hård. 
Hon skulle aldrig sluppit med lifvet ur min gård. 

28 En småsven satte Kjerstin på gångaren grå, 
Hon fällde flera tårar än jag beskrifva må 

29 De småsvenner voro liten Kjerstin så huld. 
Satte henne i en båt utan åror och tull. 

30 Och båten han waggade åter och fram 
Sist waggade han till främmande land. 

31 Och båten han landar långt bort vid en ö 
Men då var liten Kjerstin af hunger fast död. 

39  Och dit kom en af Konungens hofmän 
Och han kände genast liten Kjerstin igen 

33 Brått sände han båd till konungen härom 
Och konungen häftigt till stranden kom 

34 Och lef nu liten Kjerstin och var fri från all nöd. 
— Uti glädjen— 
Ty bud hafver kommit att min drottning är död 
— Men liten Kjerstin intet tordes 

Titel: Liten Kjerstin. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 34. 

	

6:2 	efter Min står möjligen de, vilket dock ändrats 
(ev. avses mina) 

	

26:1 	helsen ändrat från felskriven form 

Avvikelser från Ca i Cb 

3:2 hon: som 

	

5:2 	1 skolen nu: Nu skolen I 

	

6:2 	af: utaf 

	

7:1 	Liten Kjerstin hon: Och liten Kjerstin 

	

8:1 	bolstrarna: bolstrarne 

	

9:1 	intet: icke på båda ställena 

	

9.•2 	vilja: vilje 

	

12:1 	uppå: på 

	

13:1 	Ack nådige: Nådige Herr 

	

13:2 	lyss: lyssnar 

Cb 
14:1 
16:2 
17:1 
18.•2 
19:1 
20:2 
21:1 
22:2 
27.•1 
27:2 
29:2 

det . första Ja saknas 
höll: förde; ett saknas 
tal: farligt tal 
med: till 
Men nu: Och så 
om: i 
tjenare två: sina tjenare så 
i: med 
orden: de orden 
aldrig: ej 
Satte: Satt 
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30:2 waggade han: kom han öfver sjön; främmande: Anmärkning 
ett främmande 	 Titel: Liten Kjerstin. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 

31:1 	landar: landade 34. 
33:1 	sände han båd: kommer det bud 	 16:2 	med ändrat . från om 

26 
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118 

FOLKE LAGMANSSON OCH 

DROTTNING HILLEVI 
TSB D 233 

A 
Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck vid 1690-talets början. Aa: RA Säfstaholmssaml. I, 21 (avskrift från 1700-
talets början av Rudebeck, Smålendske Antiqviteter), s. 301. Ab: KB F. m. 51 (Cod. Nescher 70; avskrift från 1700-
talet av Rudebeck, Smålendske Antiqviteter), s. 178. I KB Cod. Wiborg finns en avskrift från 1700-talet efter Cod. 
Nescher. 

Aa 
1 Fålke Lagman tienar i konungens gård, 

och drottningen honom åstundar, 
hon låter giöra honom en Skiorta så god, 
och wirckat af Gullet det Röda. 
— Gud nåde dig fålke liten lagmanson, 

du skulle med mig af Landet bortrymma. 

2 Konungen talte till en af sina Swenner, 
till en och icke till flere, 
fålke Lagman han tienar uti wår gård, 
han tienar wår drottning förnära. 

3 Så tager de fålke liten Lagmanson, 
wille läggan i en SpikeTunna, 
fram så kom drottning H illewed, 
och både hennes ögon de runne. 

4 Illa gå i åt fålke liten lagmansson, 
den ypperste här är uti Råde, 
iag hörde fålke liten Lagmanson, 
så Sorgelig wara i wåda. 

5 Nu hörer iag fålke liten lagmansson, 
bland andra Riddare tala, 
mig tyckes det är den bästa neckter gall, 
som flyger öfwer Berg och dala. 

6 När iag hörde Fålke liten Lagmansson, 
bland andre Riddare Tinga, 
mig tycktes höra den skiönaste klåcka, 
man kunde i werlden med ringa 

7 Död blef drottning Hilleved 
och lagder på förgyllande båår, 
ute stod folke liten Lagmansson, 
han fälde så modelig tåår. 

8 Här till har iag tient i konungens gård, 
de kalla mig fålke liten Lagmansson, 
nu tienar iag för hån och spott, 
de wilja mig låta uphänga 

9 Så toge de fålke liten Lagmansson, 
de ledde honom Söder om By, 
då fick han sij det Galge Träd, 
och alla så wore de nye. 
— Gud nåde dig fålke liten lagmanson, 

du skulle med mig af Landet bortrymma. 

Titel: Fålke Lagmansons Wijsa. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 5, 9, markerat i övriga strofer. 
Omkvädet: skulle str. 5 och 9 ha skolat 

1:4 Röda ms Roda 
2:4 	tienar ms snarast timar 
3:1 Lagmanson ms Lagmason 
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Avvikelser från Aa i Ab 

1 :4 
	wirckat: wirkad: Röda: werda 

3.1 
	

tager: tage 
3:4 
	

runne: runno 
4:4 
	

Sorgelig: swårlige; wåda: wåde 
5:3 
	

neckter gall: nechtergal 
5:4 
	

dala: dahlar 
6:2 
	

Tinga: Tinge 
6:3 
	

tycktes: tyckes 
7:1 
	

Hilleved: H illeve 

Anmärkning 

Titel som i Aa. Omkvädet återgivet som i Aa (även med 
samma avvikelser i str. 5 och 9) utom att markering 
saknas i str. 8. I ms är ofta svårt att skilja a och e från 
varandra. 

Ab 
7:4 
8:2 
8:4 
9:4 

fälde: fälte 
Lagmansson: Lagman 
de wilja mig: den wilje wi 
wore: woro 

B 
KB Vs 2:1, s. 425-427. Efter majorskan Ulrika Westerling f. Enander (f. 1736 i Stockholm, till 1776 bosatt i Uppland, 
d. 1820 i V. Eneby sn, Östergötland; Jonsson I, s. 345-347). Hon hade lärt visan av sin »Mormor och Farmor Riks 
Historiogr. Hadorphii döttrar», dvs. Brita Hadorph (f. 1680) och Elisabeth Hadorph (1671-1760). Upptecknad 1810 
på Västraby, Hults sn, Småland av August von Hartmansdorff (text) och C. V. Westerling (mel.). Tryckt som SF 80. 

2 

Fa I kvard han tjente 
	

konungens gård 

4 

	

•• r 	 
för 	penningar och väl skurna kläder, 

• • • • •	 6 
or 	•  

och 	Fruar och jungfrur de 
	

krusa hans hår 

-11- 

 

• • 8 

 

 

R 

 

• 

    

alt För hans höfveliga 
	

Seder 

r 	 

•	 

 

 

- jag Säger eder 
	

Falkvard I Skolen utaf 
	

landet bort rymma. 

1 Falkward han tjente i Konungens Gård 
För Penningar och wälskurna kläder 
Och Fruar och Jungfrur de krusa hans hår 
Allt för Hans höfveliga seder. 
— Jag säger Eder Falkward I skolen utaf Landet bort- 

rymma. 

2 Och Falkward han geck sig i Frustufvan in 
Som han gjorde alla dagar 
Der fick han höra de tiender ny 
Som honom intet wäl månd' behaga. 

3 Och det var unga Konungen 
Han talte till sina Svenner 
Jag undrar hvi Falkvard Lagermansson 
Så ofta i Frustufvan ränner. 

4 Svarade en af Konungens män 
Det gjorde han af elakt snille 
Det är alt för Drottning Hillevis skuld. 
Deri gjorde han så illa. 
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5 Och Falkward han hellsade Fruer och mör 
Han tog dem alla i hand 
Men först och sist Drottning Hillevi 
Han tog henne i sin famn. 

6 Och det var Falkward Lagermansson 
Han red till Konungens gård 
Det var den unga Konungen 
Han sjelf ute för honom står. 

7 Och det var Falkvard Lagermanson 
Han sprang sig af hästen ned 
Men det var den unga Konungen 
Han vredgades svåra dervid. 

8 Och det var unga Konungen 
Han talte till Småsvenner twa: 
I tagen Falkvard Lagermansson 
Och lägge honom bojor uppå. 

9 Och det var Falkvard Lagermansson 
Han talte till Konungens män: 
Hvad hafver jag då så illa gjort 
I gerningar eller i ord 

10 Svarade en af Konungens män 
Som stod honom ganska när: 
Dett är alt för Drottning Hillevis skuld 
Ty Du har haft henne kär. 

11 Drottning Hillevi är så god Fru ännu 
Som då jag henne först lärt känna 
Men efter jag oskyldigt skall dö 
Så dör jag aldrahäldst för henne. 

12 De togo fram en tunna ny 
Var slagen med Jernknifvar små 
Och det var Falkvard Lagermansson 
Måste lefvandes deruti gå. 

13 Och det var unga Drottningen 
Hon drömde en dröm om natt 
Arla om morgonen vaknade hon 
Hon sade sina Jungfrur deraf. 

14 Jag drömde att min Herres Falkar 
De spände mig med sina Klor 
De togo mitt hjerta utur mitt bröst 
Och gjorde mig deraf ett bo. 

15 Stilla stodo de Jungfrur och Fruar 
Och sågo hvar uppå ann 
Men ingen ville den drömmen uttyda 
Ty han var så ganska sann. 

16 Och det var den unga Drottningen 
Hon talte till Små Svenner två 
1 tagen min häst utur Stallet 
Läggen Sadel och Guldbetsel på. 

17 I sadlen mig opp min Gångare grå 
Läggen Sadel och Guldbetsel på 

Jag vill rida bort till hongen i dag. 
Mina tankar ur hufvudet slå. 

18 Och det var den unga Drottningen 
Hon red sig till Borgare-led 
Der fick hon se ett adeligt Lik 
Som hvilade sig dervid. 

19 Och det var unga Drottningen 
Hon talte till en af sina män: 
Hvad är det för ett adeligt Lik 
Som hvilar sig härvid. 

20 Och svarade en af hennes män 
Och honom rann tårar på kind: 
Det är Falkvard Lagermansson 
Den bästa Små Drängen din. 

21 Och intet Lik i Dannemark 
Det månde mer den äran få 
Att Drottningen med alla sina Fruer och mör 
De måndo efter båren gå. 

22 Och det var den unga Drottningen 
Red sig till Konungens gård 
Och det var den unga Konungen 
Han sjelf ute för Henne står. 

93 Och det var den unga Konungen 
Lyfte Drottningen af hästen ned 
Och det var den unga Drottningen 
Hon bleknade derved. 

24 Och det var den unga Konungen 
Klappa Drottningen på blekblommand' kind: 
Döder är Falkvard Lagermansson 
Den bästa Små Drängen din. 

25 Och hvad angår det då mig 
Om Falkvard är död eller ej 
Men det gör mig af hjertat ondt 
Att han oskyldigt dog för mig. 

26 Och der vardt sorg och mycken gråt 
Ja, Jemmer och mycken qvida. 
Arla om morgonen vaknade de 
Låg Drottningen död vid Konungens sida. 

27 Och det var den unga Konungen 
Han slog sina händer tillsamman. 
Tänk på huru svårt det är skilja dem åt 
Som gerna vilja lefva med gamman. 
— Jag säger Eder Falkward I skolen utaf Landet bort- 

rymma. 

Titel: Falkvard Lagermansson. 

Melodianmärkning 

T. 1, n. 1-2, textunderlägget: Folkvard 
T. 3: Anpassningen textlmel. är ej helt entydig, men och 
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är närmast placerat under n. 3. Möjligt framförande 	3: 	Han ändrat från han 
är också det i SF återgivna: 	 5: 1 	Fruer ändrat från Jungfruer 

	

7:1 	det var tillskrivet över raden 

	

10:3 	Hillevis ms troligen Hilevi 
pen- hin -gor och valskur - no 	 14:4 	före bo står bord överstruket 

	

16:1 	det var den unga tillskrivet över raden 

Textanmärkning 
	 I: 7 	mer tillskrivet över raden 

Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga strofer. 
Interpunktionen osäker p. g. a. Arwidssons ingrepp. 
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119 

FALCKEN AVRÄTTAS 
TSB D 235 

A 
KB Köpenhamn Thott 2195 4:o (samlingsband skapat av sedermera kommerserådet Bengt von Hofsten, f. 1689 i 
Karlstad, d. 1752). Uppteckning från okänd ort. Renskrift gjord ca 1710 av okänd hand (Jonsson I, s. 300-301). 

1 Falcken han skulle till tinget rijda, 
han wiste hwarcken sörga eller qwida, 
— ty falcken war belugin ifrån ähran sin. 

2 Falcken han stånder wid breda tingetz bord, 
ähr det låf gifwit, tala ett ord, 

3 Tala hwad tu tala må, 
i åhr skall tu ifrån titt unga lijf gå, 

4 Min nådige herre lät migh få lefwa, 
tijo tusend gyllen iagh will eder gifwa, 

5 Hwar will tu tijo tusend gyllen taga, 
för än tu slåår en konungz son ihiel, 

6 I Lundaboo kyrcka ther hänga och tu horn, 
the ähro beslagne med röda gullkorn 

7 I Waxala kyrcka ther stånder och tu skrijn, 
ther ligga och mina tijo tusend gyllen ij, 

8 I Waxala kyrcka ther stånder och tu skrijn 
Wilstu icke troo, så dragh dijt och sij 

9 The ledde Falcken af staden uth, 
ther stånder både fruer och möör, 

10 Fahr wäll, fahr wäll både fruer och möör, 
j bidien för migh een saligan dödh 

11 Huru skulle wij bidia een saligh dödh, 
tu seer wäll the stegel nij, 

12 Falcken sätter sigh neder att hwila, 
nu seer iagh folar som iagh skall rijda 

13 Skiön Anna stiger up i höga låfftz swala, 
hon skulle see, huru Falcken skulle fara 

14 Skiön Anna stiger up i höga win, 
blod tråper runno aff Falckenz kind. 

15 Konungen sade till småswenner twå, 
I bidien skiön Anna in för migh gå. 

16 För än iagh skall konungenz frilla blifwa, 
för skall iagh mitt unga lijf förgifwa, 

17 Skiön Anna rykt' uth sin silfbodda knif, 
och stack uthi sitt unga lijf, 

18 Konungen sätter sigh neder i stool, 
gudh nåde migh arme man, 
nu haar iagh förådt både qwinna och man, 
— ty falcken war belugin ifrån ähran sin. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 18, markerat i övriga 
strofer. 

5:1 
	

raden först påbörjad I L (jfr 6:1) vilket strukits 
7:1 
	

stånder tillskrivet över raden 
8:2 tillskriven över en rad av samma lydelse som 7:2 

(sista ordet: uthi), vari det första ordet strukits 
över och det övriga strukits under; dijt ms snarast 
dijte 

12:1 	före att står och överstruket 
15:1 	efter småswenner står sm överstruket 
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Herr Magnus 	han 	sadla 	sin 	gånga — re 	grå; 
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SMB 120 

120 

FRILLANS HÄMND 
TSB D 239 

A 
KB Vs 126:8, opag. (text), GA 13 (mel.). »Från Södra Vestergötland och Dalsland.» Upptecknad av okänd person vid 
1810-talets början, senast 1812. Även texten tryckt som GA 13. Uppläst av A. A. Afzelius vid Göt. Förb.:s stämma 
30.10.1812 (efter dennes avskrift i KVHAA Göt. Förb. vissaml., s. 29-30). 
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1 Herr Magnus han salla sin gångare grå 
— Under lidan — 
Så rider han sig till liten kerstins gård 
— Så väl trodde han henne bida. 

2 Och när som han kom till liten kerstins gård 
Ute för honom liten Kerstin hon står 

3 Välkommen! Välkommen! Magnus min! 
Jag hafver Dig bryggat båd' mjöd och vin 

4 Du har nu friat till mig i femton år 
Men aldrig har jag kammat ditt fagergula hår 

5 Och Magnus han lade sig i liten Kerstins knä 
Der Somna han en sömn och den var inte söt 

6 Liten Kerstin drar upp sin silfbebådda knif 
Den stack hon tre gånger genom Magnuses lif 

7 Och aldrig jag trodde din falskhet så stor 
Men nu har jag sannat min kära moders ord 

8 Och Magnus steg upp på sin gångare röd 
Så red han långt fortare än foglen han flög, 

9 Och när som han kom till sin faders gård, 
Ute för honom hans moder hon står 

10 0 Magnus! o Magnus, Magnus min! 
Hvar hafver Du varit med bloden rinner så i barmena 

Din  

11 Min häst hafver varit mig så vred 
Han hafver mig stött mot en Apela Gren 

12 Det har väl inte varit nån Apela Gren 
Det har väl varit liten kerstins silfbebådda knif 

13 Och kära Du min Broder, släpp min häst i äng 
Och kära Du min syster Du bädda min säng, 

14 Och kära ni min Moder ni varen mig bäst 
Och kära min Fader, ni hämten mig Präst 

15 Men innan som budet till Prästen kom 
— Under lidan — 
Herr Magnuses timglas så sakta utrann 
— Så väl trodde han henne bida. 

Melodianmärkning 

T. 2 övre systemet: Korstecken utsatt även före andra g'. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Mellanomkvädet: Under str. 1 Grå under med Grå över-

struket 

	

4:1 	efter friat står troligen kommatecken 

	

13:1 	kommatecknet troligen ändrat från utropstecken 

B 
KB Vs 4, s. 253-254, 353. Efter Christina Charlotta Grundelstierna, f. 1760 i Östuna sn, Uppland, d. 1829 i Gävle. 
Upptecknad av dennas son Sten Hallencreutz ca 1813. 

1 Herr Peder han rider på sin moders gård 
— för kärlek och tro I hafven till mig —
Och ute rör honom hans moder står 
— låter ingen sofva låter ingen sofva I famnen din. 

2 Välkommen är du Herr Peder till mig 
För dig har jag blandat båd mjöd och vin 

3 Ej lyster mig mjöd ej törster mig vin 
Men jag skall fara bort och gifta mig, 

4 Och skall du fara bort och gifta dig, 
så akta dig väl för din frillas knif 

5 Och jag hafver varit i kamp och i strid 
Jag aktar ej min frillas knif 

6 Herr Peder han rider på sin frillas gård 
Och ute för honom hans frilla nu står 

7 Välkommen är du Herr Peder till mig 
För dig har jag blandat båd mjöd och vin 

8 Ej lyster mig mjöd ej torstar mig vin 
Men jag skall fara bort och gifta mig 

9 Och skall du fara bort och gifta dig, 
så luta dig hit jag vill tala ved dig 

10 Herr Peder han stiger af sin sadelknapp 
sin silfverborda knif i hans hjerta hon stack 

11 Herr Peder han rider på sin moders gård 
Och blodet det rinner om gångaren grå 

12 Välkommen är Du Herr Peder min son 
Hvi rinner så blodet om gångaren grå 

13 Min häst var snabber och jag var sen 
Jag stötte mitt bröst mot en appelgren 

14 Och var din häst snabber och du var sen 
Det vållde då din frillas knif, 

15 Och kära min Broder ni tag mot min häst 
— för kärlek och tro I hafven till mig — 
Och kära min Moder ni skaffen mig en prest 
— låter ingen sofva låter ingen sofva I famnen din. 
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Anmärkning 
	

11:1 moders ms modes 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, marke- 
 11:2 	grå ms gå 

rade i övriga strofer. 

c 
KB Vs 3:3 nr 172 E. Ort och meddelare okända. Sannolikt upptecknad av G. 0. HyltU-Cavallius under andra hälften 
av 1830-talet eller på 1840-talet. 

Herr Peder 	han rider 
	

till sin moders 	gård, 

J 	r 	 JJJJ 

For körlek och tro, I hafven till 

	JY 	 
• 

Men jag skall fara 
	

bort och och gitta 	mig 

— Låter 

-4,  -4,  

ingen sof — vo 

J 	 
-do-
Låter ingen 

	1 fl 	J' 	 
sofva I famnen din. 

1 Herr Peder han rider till sin moders gård, 
— För kärlek och tro, I hafven till mig. —
Men jag skall fara bort och gifta mig 
— Låter ingen sofva Låter ingen sofva I famnen din. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning 
saknas. Textunderlägget till versrad 1 och 2 överstruket 
med blyerts. 
System 1, sista noten (e1 ): Ändrad från fjärdedelsnot. 
System 2: Efter n. 5 (giss') står ett överstruket »takt-

streck». 

System 2, n. 5 (giss') och sista noten (h): Ändrade från 
fjärdedelsnoter. Sista noten otydlig, möjligen c'. 

System 4, n. 3 (d): Ändrad från åttondelsnot. 
System 4, n. 9 (e'): Ändrad från fjärdedelsnot. 
System 4, n. 13-17 (a—a): Anpassningen text' mel. är 

oklar, din är närmast placerat under n. 16-17. Med 
blyerts har båge utsatts mellan n. 14 och 15 och n. 15 
ändrats till halvnot. Med hänsyn till den noterade 
rytmen är dock ett framförande med 1 till två toner 
mera sannolikt. 

Textanmärkning 

1: I 	över till star alternativet på 

D 
KB Vs 3:3 nr 172 A. Värend, Småland. Upptecknad av G. 0. Hyltkn-Cavallius under andra hälften av 1830-talet eller 
på 1840-talet. 

r 	 

4 

r 	 

Herr Peder skulle 	fara 
	

bort och 	gifta 	sig 
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öfver 
	

bore, - 

10 

Christ gifve 

- Han lekte ratt så 

honom god 	lycka 	der = till, 

Jn 	 • 
i3 	

• 	1  
val, som han 	torde. 

1 Herr Peder skulle fara bort och gifta sig, 
— öfver bore, — 
Gud gifve honom god lycka dertill, 
— han lekte rätt så väl, som han torde. 

2 Herr Peder han rider sig till frillans gård, 
Frillan ute för Herr Peder står. 

3 Var nu välkommen Herr Peder till mig, 
der står mjöd och vin hopblandadt åt dig. 

4 Jag hvarken äter eller dricker hos dig 
jag väntar min brud och min brudfärd efter mig. 

5 Väntar du din brud och din brudfärd efter dig. 
så hafver du väl ernat att svika mig; 

6 Kära Herr Peder luta nedom sadele-knapp. 
det lyster mig så gerna att få hviska vid dig. 

7 Herr Peder lutar ned öfver sadele-knapp, 
en sölfbodder knif i hans hjerta hon stack. 

8 Frillan tager af sig sitt snö-hvita linn, 
det knyter hon om Herr Peders lif. 

9 Herr Peder han rider till faderens gård, 
hans fader och moder ute för Herr Peder står. 

10 Var nu välkommen Herr Peder till mig, 
Hur vetter min bloden rinner strideliga af dig. 

11 Min häst var så snabb; men jag var så sen 
jag stötte mig så illa öfver en appela-gren. 

12 Der är väl inte hål efter en appela-gren, 
der är större hål efter frillans knif. 

13 Kära ni min Fader stalla in min häst, 
Kära du min broder, du hemta mig en prest, 

14 Min fader den gifver jag min gångare grå, 
med betsel och guld-sadel derpå. 

15 Min moder den ger jag en silke-särk, 
rör hon hafver lidit båd sveda och värk. 

16 Min syster den gifver jag en krona af gull, 
ty hon har mig varit båd trogen och huld. 

17 Min broder, den gifver jag min fästemö, 
med henne får han lefva med henne får han dö. 

18 Kära Herr Peder gif intet bort mig, 
det lyster mig så gerna att få följa med dig. 

19 När det blef dager och dager var ljus. 
så var det tre lik i Herr Peders hus. 

20 Den första var Herr Peder, den andra var hans mö, 
— öfver bore, — 
den tredje var hans moder af sorgen blef hon död, 
— han lekte rätt så väl, som han torde. 

Titel: Herr Peder och Frillan. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. 
System 3: Texten delvis utskriven utan anpassning till 

mel. 

Textanmärkning 

Strofnr införda av George Stephens. Omkvädena utskriv-
na i str. 1, 5, 13, 20. 
Mellanomkvädet: bore str. 1 borde' 

1:2 god ms gud ändrat från Gud 
10:1 	Var ms snarast Har 
14:1 Min ändrat från Han 

E 
KB Vs 3:3 nr 172 B. Nydala sn, Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt&i-Cavallius under andra hälften av 1830-talet 
eller på 1840-talet. 
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- tills 	 afton 
	

kommer 	011e 	hem.  

4 

H r 011e han han rider 	en 	sju mila 	skog 
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• 

       

   

• .  

  

      

      

 

drifvande 	stad i fallande 	strid - 

 

12 

Och utåt det frustar hans hjerte 	blod 

16 

J 	 Före n. 1 står J  

- falla 

SMB 120 

1 Herr 011e han rider en sju mila skog 
— i drifvande stad i fallande strid —
Och utåt det frustar hans hjerteblod 
— tills i afton kommer Herr 011e hem. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Taktartsbeteckning saknas, bör vara 2/4. 
Det fasta korstecknet skrivet ovanför de två första av ms:s 
tre system. Mel. är delvis ortografiskt felnoterad; här rät-
tad (jfr nedan). 
T. 1, n. 1: ess' 
T. 1, n. 3 och t. 2, n. 2: Korstecken utsatt före resp. not. 

T. 3: Ändrad från 

ett överstruket ess'. Korstecknet före f' troligen tillskri-
vet i efterhand. 

T. 3, n. 1: Korstecken utsatt före noten. 
T. 3, n. 3: b' 
T. 4, n. 1: Före noten står ett oläsligt tecken, möjligen 

struket korstecken. 
T. 5, n. 2: Korstecken utsatt före noten. 
T. 10-12: Genom omskrivning efter mel. ändrade från 

11. 
	

J 	 • 	-41, • 

T. 10, n. 3: Ändrad från h'. 
T. 11, n. 3: Otydlig, troligen ändrad från 
T. 12, n. 3: Otydlig, troligen ändrad från fl . Jfr också 

anmärkningen giss. 
T. 14, n. 2: Otydlig, troligen ändrad från a'. Under noten 

står bokstaven h. 

F 
KB Vs 4, s. 305-306 (text, utom str. 6-7), KB Vs 3:3 nr 172 C (mel. och på baksidan str. 6-7 av texten). Ryssby sn, 
Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt61-Cavallius 1839. En utskrift av en del av texten, gjord av George Stephens, 
finns i KB Vs 3:3 nr 172 C. 

	

N 	 
• 40 •  

HI Olof 
	

han sadlar sin gångare 	grä: 

g;-   •  	 

månde rim,- 
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får jag 	rida åt rosendelund 

- Till den jag 	lofvat 
	

troen 
	

min. 

1 Herr Olof han sadlar sin gångare grå, 
— falla månde rim — 
får jag rida åt rosendelund 
— till den jag har lofvat troen min. 

2 Väl kan du få rida åt Rosendelund, 
— falla månde rim — 
men akta dig sjelf för frillan din, 
— den han har lofvat troen sin. 

3 Och intet räds jag för frillan min 
Hon har intet ondt ernat att göra mig. 

4 Herr Olof han rider i rosendelund 
han möter sin frilla i samma stund. 

5 »Var nu välkommen Herr Olof till mig! 
jag hafver nu så länge väntat efter dig.» 

6 Var nu välkommen Herr Olof till mig 
lyster honom tråda dansen med mig 

7 Intet så lyster mig att dansa med dig 
för hemma går min frilla hon väntar efter mig 

8 Efter jag ej får dansa med Er 
så luta sig ned, jag vill hviska vid Er. 

9 Herr Olof lutar ned af sadela-knapp 
en sölfbodder knif i hans hjerta hon stack 

10 Herr Olof han rider till sin kära moders gård 
och ute för honom hans moder hon står. 

11 Var nu välkommen Herr Olof till mig 
Hvi ser jag blodet rinna så rödt utaf dig? 

12 Min gångare höppla och snöppla på fot 
jag stötte mig så illa af en fikona-rot. 

13 Det är intet sannt, som du säger för mig 
det är din frillas silfbodda knif. 

14 Kära min moder I bädden min säng 
kära min broder släpp min häst i blomster-äng. 

15 Och kära du min broder du hemta hit prest 
och du min fåstemö du passa mig nu bäst. 

16 Och dig min yngre broder, dig gifver jag min häst 
och dig min äldre broder ger jag den jag har mig fäst. 

17 Och innan dager och dager var ljus 
så var det tre lik i Herr Olofs hus 

18 Det första var Herr Olof, det andra var hans mö, 
— falla månde rim — 
Det Tredje var hans moder, i sorgen vardt död. 
— den han har lofvat troen sin. 

Titel: Herr Olof. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning 
saknas. 
System 2, n. 4 (f1 ).• Otydlig, troligen ändrad från e'. Över 

noten står bokstaven F. 
System 3: Anpassningen text, mel. är oklar, sista stavelsen 

i rosendelund är närmast placerad under n. 9. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1 och 
18, markerat i str. 2; slutomkvädet utskrivet i str. 1. 2. 18. 

G 
KB Vs 4, s. 485-486. Småland. Upptecknad ca 1840 av Johanna Gustava Angel f. Lagergr&n, Ryssby sn (f. 1791 i 
Tolgs sn, d. 1869; Jonsson I, s. 540-541). En renskrift av en del av texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:3 
nr 172 D. 

1 unger Sven han rider sig till moderens gård, 
— öfver Bore — 
Å ute för honom hans moder sjelf står, 
— Jag Lekte så vel om jag torde.  

2 å skall du ut å fria du fager ungersven, 
Så Gud ge dig lycka till att få den, 

3 ungersven han rider till frillones gård, 
ute för honom hans frilla Står. 
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4 Skall du ut å fria du fager unger Sven. 
Så luta dig ner få jag viska vid dig, 

5 ungersven han lutar sig ner till Sadelknapp. 
en förgyllande bordknif hon i hans hjerta stack. 

6 ungersven han svingade sin gångare omkring. 
Så hasteligen blef han så bleker om kind, 

7 ungersven han rider till sin moders gård, 
ute för honom hans moder sjelf Står. 

8 Varut har du nu stäldt resan din 
Varföre är du så bleker om din kind. 

9 min häst han snafvade på en åkerRe'n, 
jag stötte mig så illa om en appelgren. 

10 Aldrig har en appelgren det djupa såret gjort. 
ty jag tror utan tvifvel du råkat frillan din. 

SMB 120 

11 Min Broder gifver jag min gångare grå, 
För jag vet så grant att jag skall herifrå. 

12 Min syster den gifver jag Guldkronan så röd, 
jag vet att hon sörjer Så mycket för min död. 

13 och i min kära moder i bäddar up en säng, 
— öfver Bore — 
och i min kära fader i hemter hit en prest. 
— Jag Lekte så vel om jag torde. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1-5, 7, 
8, 11, markerat i övriga strofer; slutomkvädet utskrivet i 
str. 1, 6, 11, 13, markerat i övriga strofer. 
Slutomkvädet: så vel om str. 13 vel än 

1:2 för ändrat från honom 
12:2 mycket ms mycker 

H 
KB Vs 3:3 nr 172 G. Södra Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt-Cavallius under andra hälften av 1830-talet eller på 
1840-talet. 

a  
111.M.11, 

Herr Peder skulle 	rida 	bort och 	gif - ta 	sig 

 

- öfver 	borde. 

Och her-ren Gud gif honom lyckan dertill. 

- Jag lekte 	så 	val 
	

om jag 
	

torde. 

1 Herr Peder skulle rida bort och gifta sig 
— Öfver borde'. — 
Christ gifve honom lycka dertill 
— Jag lekte så väl, om jag torde. 

2 Herr Peder han red på sin frillas gård. 
Hans frilla ute för honom står. 

3 »Skall du nu rida bort och gifta dig? 
Så luta nu ned, me'n jag får hviska vid dig!» 

4 Herr Peder luta' ned om sadela-knapp. 
Sin sölf-bodda knif i hans hjerta hon stack.  

5 Herr Peder han svingade sin gångare omkring 
Så rider han sig till fästemön sin. 

6 Herr Peder han red på sin råstemös gård. 
Hans fästemö ute för honom står. 

7 »Hör du Herr Peder, hvad jag säger dig. 
Hvi rinner så blodet af bröstet på dig?» 

8 »Min gångare han stupade på åker-ren. 
Så ref jag mig så illa af en apela-gren.» 

9 »Aldrig någon apel-gren har det kunnat gjort 
För du har lekt med frillan, för det har jag sport.» 
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10 Hans fästemö tog honom i sin arm 
Så ledde hon honom åt kammaren varm. 

11 Den andra dagen innan dager var ljus 
Så lågo der tre lik i fästemöns hus. 

12 Det ena var Herr Peder, det andra var hans mö. 
— Öfver borde'. — 
Det tredje var hans moder, af sorgen blef död. 
— Jag lekte så väl, om jag torde. 

Titel: Herr Peder och Frillan. 

Melodianmärkning 

Ms saknar klav, taktartsbeteckning och taktindelning. 
System 3, textunderlägget: Gud ändrat från gud. 
System 4: Före sista noten (e') står en otydlig, överstruken 

not, möjligen fl . 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 12. 
2:2, 6:2, 9:2 	för ms for 

12:2 	hans osäker läsning, ev. hennes eller ändrat från 
hennes 

KB Vs 4, s. 205. Småland. Upptecknad av G. 0. Hyltn-Cavallius under andra hälften av 1830-talet eller på 1840-
talet. 

1 Herr 011e han gångar i stallet in 
— i drifvande stad i fallande strid —
der synar han fålarne rundt ikring 
— tills i afton kommer Herr 011e hem. 

2 Han skådar den hvita, han skådar den grå 
den appelgrå lägger han guldsadel på. 

3 Herr 011e han rider till Frillans gård 
sjelf frillan för honom ute står. 

4 Och hör du Herr 011e hvad jag säger dig 
Stig ner af hästen tråd dansen med mig. 

5 Jag har ej tillfälle tråda dansen med dig 
ty — bruden --- väntar på mig. 

6 Hör då Herr 011e hvad jag säger dig 
Stig neder af horset, låt mig hviska vid dig. 

7 Herr 011e luta' neder af sadeleknapp 
en silfverne knif i hans hjerta hon stack 

8 Herr 011e han rider etc. 

[------] 

9 Herr 011e han hinner Modrens gård 
sjelf modren för honom ute står. 

10 Hör Herr 011e hvad jag säger dig 
hvi är du så matt och blek om kind? 

11 frågar du hvi jag är blek om kind 
jag stötte mig mot en ung skön lind. 

12 Hör du min moder du bädda min säng 
Hör du min syster du hjelp mig i den. 

13 När morgonen kom och dager var ljus 
så fanns der 3 lik i Herr 011es hus. 

14 Den ena var Herr 011e, den andra hans mö 
— i drifvande stad i fallande strid —
den 312  hans moder af sorg blef hon död. 
— tills i afton kommer Herr 011e hem. 

Anmärkning 

Ms är ett fragment. Två streckade rader mellan str. 3 och 
4, resp. mellan str. 5 och 6 (följt av etc.) samt mellan str. 8 
och 9; tre streckade rader mellan str. 11 och 12, resp. 
mellan str. 12 och 13. Raderna 1:2, 5:2, 11:1 står inom 
parentes. — Ms saknar strofnr. 

7:1 	luta' ändrat från lutar 

J 
KVHAA Wiede ks 165. 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 två utskrifter finns: KVHAA Wiede 
hs 153 och KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. 
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Herr Peder 
	

han talte 	till 	mo - de - ren så 
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b 17 	
3 

Of wer bord och bordell 

5 
• ---•  	 

2 	 
Och 	får jag 	gif - ta 	mej 	uti 	år 

 	_å 	1 
Jag lek — te sd val som jag 	tor — de. 

1 Herr Peder han talte till moderen så: 
— Öfver bord och bordell —
Och får jag gifta mej i år 
— Jag lekte så väl om jag torde 

2 Och inte så få du gifta dej i år 
Du hafver inte de bolstrarna blå 

3 D'är mången Ungersven som gifter sig ändå 
Som inte hafver de bolstrarna blå 

4 Och skall du då gifta dej i år 
Så akta dig väl för frillan din 
Jag är rädder att hon aktar te förråda ditt lif 

5 Och jag hafver warit i kamp och strid 
Och ingen stolt qvinna kan förråda mitt lif 

6 Och Hertingen sadlar sin gångare grå 
Så rider han sig på frillans gård 

7 I waren välkommen Herr Peder till mig, 
Här hafver jag er blandat båd' mö och vin. 

8 Ej lyster mig mö, ej lyster mig vin 

Ej lyster mig i stugan ingå 
Bara jag mina gåfvor igen kunde få 

9 Och skall Ni edra gåfvor hafva igen 
Så luta Er hit, jag will hviska vid Er. 

10 Herr Peder lutar sej öfwer sadelknapp, 
En förgyllande knif i hans hjerta hon stack 

11 Herr Peder han wrider sin häst omkring 
Så sorgeliga så rider han hem 

12 Herr Peder rider sej på sin moders gård 
Och ute för honom hans fromma moder står 

13 Och hör du Herr Peder hvad jag säger dig 
Och hvarför rinner bloden så strider af dig 

14 Min häst var snar och jag var se'n, 
Jag stötte mig så illa å en liljonegren 

15 Det var väl ingen Liljonegren 
Det var väl frillans förgyllande knif.  

16 Och kära ni min moder gif frillan ingen skull 
— Öfver bord och bordell — 
Ty hon har wart mot mig så trogen och hull. 
— Jag lekte så väl om jag torde 

Melodianmärkning 

T. 2: Före n. 6 står en bortraderad not, troligen c2. 

Utskriften i hs: 

T. 2, n. 1: Med b-tecken. 
T. 4, n. 2: Med återställningstecken. 
T. 4, n. 5: Med b-tecken. 

T. 5, n. 1-4: b 	 

  

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. Delar av str. 7, 8, 9, 
13, 14 skrivna på likalydande med blyerts skriven text (ev. 
rester av primäruppteckningen). 
Mellanomkvädet: Öfver i str. 1-4 ändrat, sannolikt från 

Under 
7:2 efter mö står utropstecken inom parentes 
8:1 	mö ms .mö (ordet först skrivet med blyerts) 

14:2 	liljonegren ändrat från liljegren 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div.-saml. omfattar endast str. I. 
1:2 	mej i: mig uti hs, mej uti Div.-saml. 
2:1 	få: får hs; dej: dig hs 
2:2 	Du hafver inte: Som inte hafver hs 
4:3 	i hs förd till ny strof med följande förstarad till- 

lagd: Ja akta dig väl för frillan din, 
6:1 	Hertingen: Hertingen han hs 
7:2, 8:1 	mö: mjöd hs 
8:2 	ingå: gå in hs 
8:3 	i hs förd till ny strof med följande förstarad till- 

lagd: Ej lyster mig i stugan ingå 
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11:2 
	

sorgeliga: sorgelig hs 
12:1 
	

sej: sig hs 
16:1 
	

skull: skulld hs 
16:2 
	

hull: hulld hs 

K 
KVHAA Wiede ks 354. Regna sn, Östergötland. Upptecknad av A. F. Sond&I på 1840-talet. Ytterligare en utskrift 
finns: KVHAA Wiede ks 115. 

       

J' 	 
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• tit 

  

C  

       

• 

 

            

   

•	 

         

             

Ridder 	Olof 	han rider 

, 	
- Drifven dra fallori  

sig åt sunnan skog 

3 

• 

 

• 
5 

J 

 

   

    

Och ute 	för honom hans käresta 	stod 

7 

- för den han hade 	lofvat 
	

tro 	si 

1 Ridder Olof han rider sig åt sunnan skog. 
— Drifven dra fallori 
Och ute för honom hans käresta stod 
— För den han hade lofvat tro si. 

2 Ridder Olof han lutar sig allt öfver sadelknapp 
— Drifven dra fallori 
Då hade hon en silboknif och i hans hjerta stack 
— För den han hade lofvat tro si. 

Melodianmärkning 

Mel. har ursprungligen haft följande taktindelning (med 
taktartsbeteckning 2/4): Ridder / Olof han / rider sig åt / 
etc. Vartannat taktstreck har sedan raderats bort. 

Upptakten: Troligen ändrad från 

T. 7, paustecknen: Sannolikt ändrade från andra, nu bort-
raderade, tecken. 

Den andra utskriften: 

T. 2, n. 2-3: Troligen ändrade från h' h'. 
T. 5, n. 1-3, textunderlägget: karesta 
Härutöver har några, nu otydbara, ändringar gjorts ge-
nom radering i t. 3, fören. 5, i t. 6 mellan n. 5 och 6 samt i 
t. 7, före n. 1. 

Textanmärkning 

Endast str. 1 numrerad. Utrymme av upptecknaren läm-
nat mellan stroferna, vari Wiede markerat ytterligare två 
strofer (med nr 2 resp. 3). 

2:1 	allt står inom parentes 

Den andra utskriften: 

Wiede har gjort samma ingripande som i ks 354 men 
därutöver markerat ytterligare 4 strofer efter texten. 
Slutomkvädet: si i str. 1 ändrat från sig, str. 2 si(n) 

410 



SMB 120 

L 
NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 2. Ven, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1880 (jfr Wigström, Vand-
ringar i Skåne ock Bleking, s. 27-28). Tryckt i A. Hazelius, Ur de nordiska folkens lif, 1882, s. 124-125. 

1 Herr Samsing han frågar sin fader om förlof, 
— Öfver bordet — 
om han fick rida bort och gifta sig i år. 
— Ty jag lekte så väl, om jag torde 

2 »Jo visst får du rida bort och gifta dig i år, 
men akta dig att frillan hon inte dårar dig.» 

3 »Väl har jag varit uti Hervars strid, 
men aldrig räddes jag för någon jungfruknif. 

4 Väl har jag varit uti Härders här, 
men aldrig räddes jag för något jungfrusvärd.» 

5 Herr Samsing han red sig till frillans gård; 
ute stod frillan och kammad' sitt hår. 

6 »God dag, sköna jungfru, hur står det till i ar? 
Nu hafver jag fästat mig en annan mö.» 

7 »Hafver du nu fästat dig en annan mö, 
så luta dig ned, jag vill hviska dig ett ord!» 

8 Herr Samsing sig lutad' öfver sadelknappen ned, 
en silf'beslagen knif hon i hans hjerta stack. 

9 Herr Samsing han svingad' sin häst om kring, 
så blodet det öfver sadelknappen rann. 

10 Sa rider han sig till sin faders gård, 
och ute för honom hans fader månd' stå. 

11 »Välkommen till mig, kär sonen min! 
Hvad är det som rinner öfver sadelknappen din?» 

12 »Min fåle var galen, han var icke klok, 
jag stötte mig i skogen mot en linderot. 

13 Min fåle var galen, han var icke klok, 
jag stack mig i lunden af en lindegren.» 

14 Den andre dag om morgonen, då dagen var ljus, 
så var der tre lik uti herr Samsings hus. 

15 Det ena var herr Samsing, det andra var hans mö, 
— Öfver bordet — 
det tredje var hans moder, af sorg hon månde dö. 
— Ty jag lekte så väl, om jag torde 

Titel: Herr Samsing. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 15. 
Interpunktionen något osäker p. g. a. Hazelius' ingrepp. 
Slutomkvädet: torde str. 15 tordes 

M 
NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 131. Mölle fiskeläge, Brunnby sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 
1880, sannolikt efter en kvinna (jfr Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 29). Tryckt i Wigström, Folkdikt-
ning II, 1881, s. 16-17. 

1 Prins Olof han går för sin moder att stå: 
— Drifver dagg, faller rim — 
»Får jag inte drifva stad och gifta mig i år?» 
— Den jag har svurit tro min 

2 »Jo väl så får du drifva stad och gifta dig i år, 
men akta dig, att frillan ej bedrager dig då.» 

3 Prins Olof han sadlar sin gångare grå, 
så rider han sig till sin kära frillas gård. 

4 När som han kom till sin kära frillas gård, 
ute stod hon och kammade sitt hår. 

5 »Välkommen prins Olof, uppå våran gård! 
Ack, luta dig ned, låt mig hviska vid dig få!» 

6 Prins Olof han lutad' sig ned på sadelknapp, 
en liten silfverbunden knif i hans sida hon stack. 

7 Prins Olof han svang sig på gångaren grå, 
så red han sig hem till sin kära moders gård. 

8 »Välkommen min son Olof uppå våran gård! 
Hvad är det för blod du har på hvitan arm?» 

9 »Det är väl inte blod, fast eder tyckes så, 
det är af det vinblandade mjöd jag drack i går.» 

10 »Mjödet och blodet det är ju olikt! 
mjödet är brunt, men blodet är rödt. 

11 Ack, säg mig du, kär sonen min, 
hvarför har du så blek en kind?» 

12 »Det är väl ej så underligt om kinden den är blek; 
dagen den är lång och solen skiner het. 

13 Ack, kära du min syster, du bäddar upp min säng, 
och käre du min broder, släpp fålen i grön äng! 

27 - 889100 SMB 3 
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14 Ack, käre du min broder, du hemtar mig en präst, 
— Drifver dagg, faller rim — 
och kära du min moder, I stånden mig näst!» 
— Den jag har svurit tro min 

Titel: Prins Olof. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 14. 

N 
ULMA 9909, s. 30-32. Västmanland, sannolikt Linde sn. Upptecknad av Erik Bore 1887-1889. 

1 Riddar Olof rider sig öfver en bro, 
— Drifvendal och falleri — 
Der möter han en jungfru båd' fager och fin 
— För den han hade lofvat tro si' 

2 Och hör nu riddar Olof, hvad jag säger dig 
— Drifvendal och falleri — 
Stig neder af hästen och tråd dansen med mig. 
— För den han hade lofvat tro si' 

3 Jag har väl inte tid att trå' dansen med dig 
— Underligen — 
Ty jag väntar en storan brudskara efter mig. 
— För den han hade lofvat tro si' 

4 Väntar du en storan brudskara efter dig, 
— Underligen — 
Då tänker du visst att svika mig. 
— För den han hade lofvat tro si' 

5 Och hör du riddar Olof, hvad jag nu säger dig 
— Drifvendal och falleri — 
Luta dig öfver hästen, så jag får tala med dig. 
— För den han hade lofvat stor glädje.  

6 Och Olof Adelin han luter sig öfver sadeleknapp 
En sölfbodder knif uti hans hjärta det stack. 

7 Och riddar Olof red och blodet det rann 
Han red, tills han kom till sin kära faders gård. 

8 Och hör nu, riddar Olof, hvad jag nu säger dig. 
Hvar hafver du nu varit, efter hästen är blodig? 

9 Jag red mig allt under en apela-gren, 
Då var hästen för snabber, men då var jag för sen. 

10 Om morgonen innan dager blef ljus, 
Så var det tre lik uti riddar Olofs hus. 

11 Den förste var riddar Olof, den andra var hans mö, 
— Drifvendal och falleri — 
Den tredje var han moder, som blef af sorgen död. 
— För den han hade lofvat stor glädje. 

Titel: Riddar Olof. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

0 
ULMA 111:226 c, s. 10-11 (text), ULMA 111:521 a, s. 6 (mel.). Efter f. bondhustrun Lina Lustig, Sunnersbergs sn, 
Västergötland (f. 1829; Landtmanson, Folkmusik i Västergötland. Musikbilaga, s. 22). Upptecknad av Samuel 
Landtmanson 1900. 
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8 

• 	1  
- Den 	Du 
	

hade 	lotvat 	tro 	din. 

1 Herr 011e han sadlar upp sin gångare grå 
— Trafedafallerin, — 
Sen rider han dit där hans bröllop skulle stå. 
— Den du hade lofvat Tro din. 

2 Och när som han kommer till rosende lund, 
så träffa han liten Kersti i samma den stund. 

3 Herr 011e han lutar öfver sadelknapp, 
sin sölfborda knif i hans hjärta hon stack. 

4 Herr 011e han rider hem till faderns gård 
»Sen skall jag aldrig rida någon brudgumme än.» 

5 »Och hören I, min fader, I skaffen mig prest, 
Och hören I, min moder, I bädden upp min säng.» 

6 »Och hören I, min syster, I skicken min fästemö 
bud,» — 

»Hvad är det, som rinner ur bröstet på dig?» 

7 »Min häst var för snapper, och jag var för sen, 
Jag stötte mitt bröst mot en liljammekvist.» 

8 »Det var väl ingen liljammekvist, fast er tyckes så, 
det var väl liten Kersti med sölfgjorda knifven.» 

9 När dager var dager och dager var ljus, 
så ståndar det lik uti konungens hus. 

10 Den förste var herr 011e, den andra var hans mö, 
— Trafedafallerin, — 
den tredje var hans moder, som i sorgen låg död. 
— Den du hade lofvat Tro din. 

Titel: Herr 011e. 

Textanmärkning 

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

	

2:2 	Kersti ändrat från Kerstin 

	

10:1 	andra ändrat från andre 

P 
ULMA 3264:11, s. 4-7. Efter Tilda Larsson, Värings sn, Västergötland (f. 1856). Upptecknad av C. M. Bergstrand 
1931. 

1 Herr Magnus, han sadlar sin gångare grå. 
— under tiden, — 
se'n rider han till liten Kirstins gård, 
— under liden, 

så väl månde hon honom lida. 

2 »Välkommen, välkommen, herr Magnusen min, 
— under tiden, — 
Nu har jag bryggat och blandat vin åt dej,» 
— så väl torde hon honom lida. 

3 »Ja brygga, ja blanda så mycke' du vill 
Men aldrig så ämnar jag mig höra dig till, 

4 Du har friat till mej, ja jämnt femton år, 
men aldrig löska' jag ditt fagergula hår, 

5 Herr Magnus, han lade sig i liten Kirstins sköt, 
han somna' in i sömnen, men den sömnen var inte 

mycket söt, 

6 Och liten Kirstin tager upp en förgyllande gullkniv. 
Så sticker hon den i unga Magnus liv, 

7 Herr Magnus, han vaknade redan strax upp, 
— under tiden, —  

Nu har det gått som min moder har mig spått. 
— så väl torde hon honom lida. 

8 Herr Magnus, han sadlade sin gångare grå, 
— under tiden, — 
så rider han hem till sin moders gård 
— under liden, 

så väl torde hon honom lida. 

9 »Var har du varit, Herr Magnusen min? 
— under tiden, — 
Med det röda blod rinner ut ur barmen din.» 
— så väl torde hon honom lida. 

10 »Min häst, han har varit så yr och så kvick, 
jag stötte mitt bröst emot apelkvist,» 

11 »Ja, hören du, min moder, du är mig allra bäst, 
och hören mig, min fader, I skaffen mig väl präst, 

12 och hören, du min syster, du bäddar upp min säng, 
och hören, du min broder, du ri'r min häst i hägn!» 

13 När det var lidet till dagen var ljus, 
då var det tre lik i herr Magnus hus, 
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14 det första var herr Magnus, det andra var hans mor, 
— under tiden, — 
det tredje var hans syster, av sorgen hon dog, 
— så väl torde hon honom lida. 

Titel: Herr Magnus. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Str. 11 och 12 ihopskrivna, str. 13 och 
14 likaledes. Båda omkvädena utskrivna i str. 1-10; i de 
ihopskrivna stroferna står på två ställen mellanomkväde, 
nämligen efter 11:1 och efter 14:2, medan slutomkvädet 
där saknas. 
2:2 före bryggat står blanda överstruket 

Q 
DAG IFGH 2898, s. 28-29. Efter Mina Olsson, Nössemarks sn, Dalsland (f. 1849 i Nössemark). Upptecknad av 
Ragnar Nilsson 1932. 

1 Herr Magnus sadlade sin gångare grå 
så rider han sig till liten Kerstins gård, 
— så väl trodde han henne bida. 

Och när han kommer till liten Kerstins gård, 
framför honom liten Kerstin hon står; 

3 Välkommen, välkommen, Magnus min! 
Jag haver dig bryggat båd' mjöd och vin. 

4 Du haver nu friat till mig i femton år; 
Men aldrig har jag kammat ditt fagergula hår. 

5 Och Magnus han lade sig i liten Kerstins sköt; 
där somnade han en sömn, och den var inte söt. 

6 Liten Kerstin drar upp sin silverskodda kniv 
den stack hon tre gånger genom Magnus' liv. 

7 Och aldrig jag trodde din falskhet så stor; 
Men nu har jag sannat min kära moders ord. 

8 Och Magnus steg upp på sin gångare röd, 
så red han långt fortare än fågeln han flög. 

9 Och när som han kom till sin faders gård 
framför honom hans moder hon står. 

10 Och Magnus, Magnus, kära sonen min! 
vad vållar blodet rinner så ur barmen din? 

11 Min häst haver varit så till stort men, 
han haver mig stält mot en apelgren. 

12 Det har väl inte varit en apelgren 
Det har varit liten Kerstins silverskodda kniv. 

13 Och kära du min broder, släpp min häst i äng, 
och kära du min syster, bädda upp min säng. 

14 Och kära min moder, i varen mig näst 
Och kära min fader, i hämten mig präst. 

15 Men innan som budet till prästen hann fram, 
herr Magnus' timglas så saktelig utrann. 
— så väl trodde han henne bida. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 14. 

R 
DAG IFGH 5789, s. 29. Ytterby sn, Bohuslän. Upptecknad 1954 av småbrukaren Anders Carlsson (f. 1891 i Ytterby, 
d. 1968) efter egen hågkomst; han hade visan efter sin farbrors hustru smedhustrun Mathilda Karlsson (f. 1855 i 
Ytterby, d. 1949). 

1 Herr Samsingen han sadlar upp sin gångare grå, 
— över borde. — 
Han lyster sig att rida till frillans gård. 
— Jag leker väl än om jag torde. 

2 Han lutade sig ned till sin sadelknapp, 
En silverbladad kniv i hans hjärta hon stack. 

3 Herr Samsingen svänger om sin gångare röd, 
Sen red han litet fortare än lilla fågeln flög. 

4 Min broder vill jag gifva min sadel och min häst, 
Ty han var så snäll och bringa mig en präst. 

5 Min syster vill jag giva en rödan gullring, 
— över borde. — 
För hon har bäddat upp dödssängen min. 
— Jag leker väl än om jag torde. 

Titel: Herr Samsingen (r?). 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
1:2 	efter frillans står (kärestans?) 
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HERR WRONGE 
TSB D 243 

A 
KB Vs 23 (Harald Oluffsons visbok), s. 61—[66]. Nedskriven 1572 eller något tidigare, troligen i Uppland (se Jonsson 
I, s. 133-161). Tryckt i SF II, s. 448-450, och i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 27-29. 

1 Her wronge ridher till tinge 
— medh lundenn medh dragenn, —
han wille så gerne bryta sinn retth, 
— men enn fogell siunger i skogenn, 

2 Swarade bondenn för tinghe stodh 
en stålz margrethe haffuer giortt hoor, 

3 Her wronge hann wartt så illa wredh 
ther bleknede gräsett på iordenne wedh, 

4 Her wronge han rider i sinn moders gårdh, 
vthe hans moder honn för honom ståhr, 

5 J warenn welkommenn kär Sonnen minn 
hwadh tidtt är spordtt på tingomenn dinn 

6 Thett är fatt och sportt på tingomenn minn, 
stålz margrete haffuer låtett giordtt hoor, 

7 Minn käre Sonn i talenn icke så 
enn fattig meniskie är snartt lugenn vppå, 

8 Her wronge hann ridher i sinn egenn gårdh 
vthe stolz margrete honn för honom står, 

9 J warenn welkomenn käre herre min 
hwi låtenn i icke settie hesten i stall 

10 Jagh skall ridhe migh söder om by 
till att köpe migh gull och perlor så dyr, 

11 Huadh skolenn i medh gull och perler så dyr 
iagh skall kläde migh enn preste frille för ty, 

12 Her wronge hann rider sigh söder om by 
ther mötte honom her hindrick prester i ty, 

13 Her hindrik hann rider i her wronges gårdh 
vthe stolz margrete hon motth honom går, 

14 J ridenn nu her hindrick snarlige bortt 

15 Her wronge hann klapper på dörenn medh fingerne 
små, 

J ståndenn vp stolz margrete, låtenn låss iffrå, 

16 Jah haffuer så ondtt i huffuedhtt och handh, 
iagh gitter eij låte låsenn bortt frånn, 

17 Her wronge hann sparnn på dörenn medh sporadenn 
fodtt 

the nagler ruke stolz margrete emotth, 

18 Her wronge rycker vth sinn brune brandh 
hann högh aff her hindrick huffuedtt och högre 

handh, 

19 Her wrånge togh stålz margrete i gålle låck, 
hann hugg hennes huffuedh aff wedh senge ståck, 

20 Crist giffue iagh hade stålz margrete igenn, 
iagh gåffue altt gull i werdenn är till, 

21 Jagh seger thett icke aff hiertett ändoch, 
— medh lundenn medh dragenn, —
så skall huar enn hora och hor kar gå, 
— menn enn fogell siunger i skogenn, 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellan 14:1 och 15:1 saknas ett text-
parti p. g. a. att ett blad gått förlorat. Mellanomkvädet 
utskrivet i str. 1, 3, 6, 7, 10-13, 15-21, markerat i övriga 
strofer (efter 14:1 som kustod). Slutomkvädet utskrivet i 
str. 1, 2, 9, 10, 21, markerat i övriga strofer (utom i den 
stympade str. 14). 
11:1 	så dubbelskrivet 
12:2 mötte ms motte; honom ms honon 
15:1 	dörenn ms dorenn 
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122 

HERR PEDER OCH LITEN KERSTIN 
TSB D 245 

A 
Johannis, Een lijten fridz wijsa, 1649, titelbladet. Strof citerad som melodiangivelse till Andreas Johannis' visa om 
westfaliska freden. 

1 Her Pär och lijten Christin sittia öfwer Bord 
— Then Elskogh wele wij nu gömma —
Snacka så många skemtes ord 
— Aldrakäraste min 

Jagh kan edher aldrigh förglöma. 

B 
Text förmedlad i skillingtryck (se Jonsson I, s. 648-650). Ba: Skillingtryck 1696 (=DgFT 210:1). Bb: Skillingtryck 
från 1600-talets slut (=DgFT 210:2). Bc: Twenne 11 Historiske I I Klage=Wisor, I I Then Första: II Af I I Hilla Lilla, 11 
öfwer sin egen Broders stora 0= II barmhertighet, som Han emot H Henne bewiste. H Then Andra: j j Herr Peder och 
Li= I I  ten Chierstin, Ii Huruledes theras Kjärlek är ändat worden. 11 Tryckt i Åhr. Skillingtryck från 1700-talet (privat 
ägo, kopia i SVA, mf 329). Bd: SVA 504:1 (Bergshammarvisboken), s. 218-230. Avskrift av skillingtryck gjord vid 
1700-talets mitt. Be: Skillingtryck 1765 (=DgFT 210:4). 131 h: Skillingtryck från 1700-talet (=DgFT 210:5-7). Bi: 
Skillingtryck från 1700-talet (DgFT 210:8; även defekt som DgFT 210:12). Bj-m: Skillingtryck från 1700-talet (DgFT 
210:9-11 och 13). Bn: Skillingtryck från sekelskiftet 1800 (=DgFT 210:14). Bo-q: Skillingtryck 1801, 1802, 1802 
(=DgFT 210:15-17). Br-t: Skillingtryck 1821, 1825, 1828 (=DgFT 210: 18-20). Bu: SLS 127, s. 111-114. Bergö, 
Malax sn, Österbotten. Av Isak Smeds ca 1880 gjord avskrift efter »gammalt tryckt exemplar» utan tryckår och -ort. 

Ba 
1 HErr Peder och Lijten Chirstin the såto öfwer Bord 

— Then älskog wille wij begynna —
The tala så mången skämtens ord 
— Allerkäresten min iag kan eder aldrig förglömma. 

2 Herr Peder talar til Liten Chirsin altså 
Mitt Bröllop skal om Söndag stå 

3 Skal edert Bröllop om Söndag stå 
Jag skal wara så när at see der uppå 

4 Mitt Bröllop skal stå så högt up i Land 
At aldrig någon Jungfru dijt komma kan 

5 Skal Edert Bröllop stå så långt up i Land 
Blifwer iag budin iag slipper wäl fram 

6 Lijten Cirstin förfäras af ett slijkt Taal 
At hon kom snart i SamwetzQwal 

7 Herr Peder öfwer breda Bordet språng 
The röda Guldsporar på Golfwet sång 

8 Herr Peder uth genom dören språng 
han slog igen Dören at Låsen sång 

9 Herr Peder gånger i Apelgård 
Ther lägger han Sadelen på Gångaren grå 

10 Lijten Chirsten uth genom Dören steg 
Lijten Christin honom med ögonen neg 

11 Lijten Chirstin wrider sina händer i Blod 
Gud nåde den Jungfru Skalkar skal troo 
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12 Herr Peder låter till Bröllop reda 
Lijten Chirstin låter sig Bröllops-Kläder skiära 

13 Hennes Kiortel war af Gyllenduuk skinn 
Tröyan war aff Skarlakan grön 

14 Hennes Förskiöte war af Pärlor och Gull 
Armarne woro med Demanter full 

15 Herr Peder låter sit Bröllop gå fort 
Lijten Chirstin låter sin Gångar' kringskoo 

16 Lijten Chirstin rijder sig till Bröllops gård 
En lijten Smådräng uth för henne står 

17 Lijten Chirstin binder sin Häst wid Apel-Gård. 
hon bårstar och krusar sitt Gullfärgad Håår 

18 Lijten Chirstin går sigh in i Herr Peders Gård 
hennes ögon släppa mång sorgfällig Tåår 

19 Tu lilla Smådräng gack i Brudehuset in 
Säg här håller en Jungfru fager och fijn 

20 Håller ther en Jungfru fager och fijn 
Tu lät henne komma i Brudehuset inn 

21 Lijten Chirstin in genom Dören steg 
Herr Peder henne med ögonen neg 

22 Lijten Chirstin gånger i Brudhuus in 
Ther rann en Roos på bägge hennes Kin 

23 I waren wälkommen lijten Chirstin til mig 
här hafwer iag blandat Öhl och Wijn 

24 Ey lyster mig Miöd ej lyster migh Wijn 
Får iag sittia hoos unga Bruden tin 

25 Intet får du sittia hoos unga Bruden min 
Gack på Gålfwet bär henne Miöd och Wijn 

26 Lijten Chirstin månde på Gålfwet gå 
hennes ögon fäller mång sårgelig Tåår 

27 Unga Bruden talte til Småswänner twå 
hwad är för en Jungfru på Gålfwet går 

28 Herr Peder hade en Frilla så rijk 
hon är wist kommen till Brudehuset hijt 

29 Hon hafwer mehr Gull på sin Kiortelfåll 
än Herr Peder hafwer uti sitt Wåll 

30 Hon hafwer mer Guld på sina Fingrar små 
än Herr Peder på sina Gullstolar twå 

31 The drucke i Dagar the drucke i twå 
Intet wille Bruden till Sängia gå 

32 Then tridie Dag åth Qwällen leed 
Så begynte Bruden åth Sängia see 

33 The ledde Bruden till Brudehuus 
Lijten Chirstin bär för henne Fackla och Liuus 

34 The satte Bruden på en Stool 
Lijten Chirstin drar af henne Strumpor och Skor  

35 The satte Bruden i Brudesäng 
Lijten Chirstin täcker öfwer bägge dem 

36 Lijten Chirstin uth genom Dören steg 
Jag tror til Gud Fader jag kommer här ey mehr 

37 Lijten Chirstin gånger i Apelgård 
Ther hänger hon sig med sitt hwitgula Håår 

38 Brått Bod in för Herr Peder kom 
Lijten Chirstin hänger i Apelgård 

39 Herr Peder uth genom Dören språng 
han slog igen Dören at Låsen sång 

40 Herr Peder gånger til Apelgård 
der [lö]ser han hennes hwijtgula Håår 

41 Hwij hänger du så min ståltz Chirstin här 
Medan tu lefde iag hölt tig så kär 

42 Han lät gräfwa en Graff både diup oc[h] bred 
här skal wij bägge läggas ned 

43 Han lät gräfwa en Graf både bred och lång 
här skal wara wår Spasseregång 

44 Herr Peder satte Swärdet emot en Sten 
Udden lopp hans hierta til meen 

45 Herr Peder satte Swärdet emot en Root 
Så Udden lopp hans hierta emot 

46 Then andra dagen när dager war liuus 
så lågo tree Lijk i Herr Peders huus 

47 Then första war Herr Peder then andra hans Frilla 
Then tridie war unga Bruden lilla 

48 Hon måste lijda then stora Nöd 
At hon aff Sorgen ligger styff död 

49 Then Wijsan är både dichtat och giord 
— Then älskog wille wij begynna — 
Bewara oss Gud Fader på thenna här Jord 
— Allerkäresten min iag kan eder aldrig förglömma. 

Anmärkning 

Fel i strofnumreringen: str. 8 onumrerad, str. 20 har nr 
10, str. 23 har nr 13, str. 36 har nr 46, både str. 38 och 39 
har nr 39. Omkvädena återgivna i str. 1 och 49 (mellan-
omkvädet även i str. 4), markerade (förkortade) i övriga 
strofer. 
Slutomkvädet: allerkäresten str. 5-7, 12, 16, 19, 25, 27, 

30, 49 allerkäreste, str. 34 allarkäreste; för-
glömma str. 1 förglöma 

12:2 	Bröllop-Kläder tr. Bröllpops-Kläder 
23:2 	och tr. ach 
27:2 	Jungfru tr. Jnngfru 
48:1 	Hon tr. Han 
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Bb-u 
Avvikelser från Ba i Bb-u 

Bm defekt; omfattar endast str. 9-48. 
Namnet Peder genomgående Päder fhj; namnet Chirstin 
genomgående Kerstin dm, o—t, Chirsten / (utom 15:2, 
33:2), u 
Mellanomkvädet: wille: willie bfist 
Slutomkvädet: Allerkäresten: Allerkäreste b, Allerkjäras-

te c, Aldrakärestan d, Allerkärestan e—u 

	

1:1 	Chirstin: Chirsten n; såto: såtto j 

	

1:2 	tala: talte egi, n—u; mången: många ef, h—1, u, 
mångfull g, n—q, mång r—t; skämtens: skämtes 
cdfhik, skämtenes e, skämtade g, skämtfulle j, 
skämtewis /u, skämta n—q, fullskämtelig r—t 

	

2:1 	talar: talte n; Liten saknas r—t; altså: så u 

	

2:2 	Bröllop: Bröllopp det r—t 

	

3:1 	edert: eder d 

	

3:2 	Jag skall: Då skal jag egi, n—u; så saknas st; at: at 
få bc, och egi, n—u, och då ik 

	

4:1 	stå så: stånda r—t 
4:2 dijt komma: det dömma u 

	

4:2 	Blifwer iag budin iag slipper wäl fram. d 

	

5:1 	långt: högt d 

	

5:2 	budin: buden c, e—1, n—t, bjuden u 

	

6:2 	kom snart: så snart kommit eikl, n—r, u, snart 
kommit ,f—h, st, snart kommet j 

	

7:1 	Bordet: Bord h, r—t 

	

7:2 	Guldsporar: Guldsporrar bj, Gulsporar c, guld- 
spårar dik, Gullspårar egi, n—r, Gullspårrar 
s, guldspårrar t, gullsporrar u 

	

8:1 	dören: dörren dgln, q—u 

	

8:2 	igen Dören: gien dören b, igjen Dörren cdgn, 
q—u, then igen fhj, igen dörrn I; at: så at fhjt, så 
r--1; Låsen: Låset degl, n—u 

	

9:1 	Peder: Peder han ceg, i—u; gånger: gångar c, s—u; 
Apelgård: Aplegård fhm, Apelegård i 

	

10:1 	Lijten Chirsten: Lijten Chirstin bc, e—k, n, Herr 
Peder d; Dören: dörren g, n—u 

	

11:2 	Gud: Ach degl, n—u; nåde: stackar' egi, n—s, u, 
stackars Skalkar skal troo: som skalkar tro e, 
som skalkar tror gl, n—u, som Skalkar skal tro h 

	

12:1 	Bröllop: bröllops dlu 

	

12:1 	Herr Peder han låter sitt Bröllopp tillreda, r—t 

	

12:2 	sig: sig til egi, n—q, u 

	

13:1 	skinn: skön bch, fin e—g, i—u 

	

13:2 	Tröyan: Tröija f; Skarlakan: Skarlaken c; grön: 
grönt bc, fin df 

	

14:1 	Förskiöte: Förkläde egi, n—u, Förskörte fhj; 
Pärlor: Pärler g 

14:2 Armarne: Armarna d; Demanter: Djamanter c, 
Diamanter e—u 

	

15:2 	Gångar': Gångare egi, k—u 

	

16:1 	sig saknas g, n—t 

16:2 	uth saknas d 
17:2 	Gullfärgad: gullfärga degi, k—r, u, Guulfårgad fh, 

fagergula st 
18:1 	in saknas c—u 
18:2 	släppa: fälla r—t; sorgfällig: sorgefull g, n—t 
19:1 	Brudehuset: brudhuset b, d—u 
19:2 	håller: är d 
20:1 	ther saknas c, här fhj; fijn: så fin g 
20:2 	lät: låt u, lätt g, o—q; Brudehuset: brudhuset h, 

c-0 
21:1 	in: ut kl; Dören: dörren degin, s—u 
22:1 	gånger: gångar dgl, r—u; Brudhuus: brudehuus h, 

Brudehuset cdh, Brudhuset e—g, i—u 
22:2 	Ther: Thet fhj, o—t; rann: rann up j; Kin: Kind e, 

g—i, k—u 
23:1 	Chirstin: Chirsti c 
23:2 	iag blandat: blandas c, jag blandad j; Öhl: Mjöd 

e—u 
24:2 	sittia: sitta c—e, gijl, n—u 
25:1 	Intet: Inte r—t; sittia: sitta cegifi, 
26:1 	Chirstin: Chirstin hon bc 
26:2 	fäller: fälla e—h, jl, n—u; mång: mången d; sårge- 

lig: sorgfällig bc 
27:1 Småswänner: smådrängar d, småswännen r—t 
27:2 är saknas u; en saknas d 
28:1 	Peder: Päder han j, r—t 
28:2 	Brudehuset: brudhuset bc, e—u; hijt: in i 
29:1 	Gull: Guld c 
29:2 	uti: i alt egi, n—u; Wåll: wåld b—d, gi 
30:1 	Guld: gull b—t 
30:2 	sina: sine g; Gullstolar: guldstolar t 
31:1 	drucke: drucko (båda ställena) c, e—g, i, k—u, 

(endast det andra) dj 
31:2 	Intet: inte r—t; till: åt egi, k—u; Sängia: Sänga 

cjmn, sängen g, r—t 
32:1 	tridie: Tredje c—e, g—u; Dag: dagen d; åth saknas 

e, til lit 
32:2 	Så: Då o—t; Sängia: Sänga jm, sängen g, r—t 
33:1 	Bruden: den Bruden r—t; Brudehuus: Brudhus m 
33:2 	Chirstin: Chierstin c; bär: bar st; Fackla: både 

fackla u 
34:1 	The satte Bruden: Bruden satte sig egi, k—r, u, 

Och Bruden satte sig st; på: uppå ikm 
34:2 	Chirstin: Chierstin c 
35:7 	satte: lade r—t 
35: 2 	Chirstin: Chierstin c 
36:1 	Chirstin: Chierstin c, Chirsten i; Dören: dörren 

dgl, o—u, 
36:2 	til Gud Fader: nu för wist, at d, det fullwist egi, 

k—u 
37:1 	Chirstin: Chierstin c, Cherstin hon r—t; gånger: 

gångar t; Apelgård: Appelgård hl, Aplegård j 
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37:2 	hwitgula: fagergula st 

	

38:1 	Brått: Snart lu; Bod: Bud du, båd g, o-q 

	

38:1 	Brått kom Bud för Herr Peder in, r-t 

	

38:2 	Chirstin: Chiersti c; Apelgård: Appelgård fhl, 
Apelgår m 

	

39:1 	Herr Peder: Herr Peder Han o-t: Dören: Dörren 
gk, s-u 

	

39:2 	igen Dören: gien Dören b, igen dörren gku, den 
igen r-t; at: så e-q, u, så att r-t 

	

40:1 	Peder: Peder han egi, k-u; gånger: gångar cst; til: 
i e-u; Apelgård: Appelgård fh 

	

40.2 	hwijtgula: fagergula st 

	

41:1 	så saknas egl, ii-u; Chirstin: Chierstin c 
41:2 Medan: Emedan egl, n-u 

	

42:1 	lät: låt st; gräfwa: grafwa bc, e-j, 1-u 

	

42:2 	skal: skola frst 

	

43:1 	lät: lätt g; gräfwa: grafwa bce, g-j, 1-u 

	

43:2 	här: Och här r-t; Spasseregång: Spassergångfim, 
spatsere gång ghn, o-q, u, Spatsergång jst, spat-
sersgång r 

	

44:1 	emot: mot lu 
44:2 Udden: Så udden c, e-u 

	

46:1 	dagen: Dag c; dager: dagen bc 

	

46:2 	så saknas e-q, u 

	

47:1 	andra: andra war egi, k-u 

	

47.•2 	tridie: tredje c-u 

	

48:1 	måste: måtte också egi, k-q, u, måste också r-t; 
lijda: bida r-t 

	

48:2 	styff: styf och c, e-k, m-t, stel och död lu 

	

49:1 	Then: Denna egl, o-u; Wijsan: Wisa o-r: dichtat: 
dichtad dei, k-m, o-u, dickta gn 

49:2 Bewara oss Gud Fader på: Wi önska oss alt godt 
uppå d, Oss himlen bewara på e, Oss Himmelen 
beware på g, Oss himlen beware på 1, n-u 

Anmärkning 

Bb: 
Mellanomkvädet återgivet i str. 1, 2, 49, markerat i övriga 
strofer; slutomkvädet återgivet i str. 1, 27, 49, markerat i 
övriga strofer. 
Bc: 
Mellanomkvädet återgivet i str. 1, 2, 49, markerat i övriga 
strofer; slutomkvädet återgivet i str. 1, 39, 49, markerat i 
övriga strofer. 
Mellanomkvädet: wille str. 1 willje 
Slutomkvädet: Allerkjäraste str. 10 och 14 (omkvädes-

markering) Allerkjärasten 

	

44:2 
	

lop tr. lod 
Bd: 
Omkvädena utskrivna i str. 1 och 49, markerade i övriga 
strofer. 

	

3:2 
	

see saknas 

	

15:2 
	

gångar' ändrat från gångare; kringskoo ms kring- 
skog 

28:2 är ändrat från här 

Be: 
Omkvädena återgivna i str. 1 och 49 (mellanomkvädet 
även i str. 29), markerade i övriga strofer. 
Mellanomkvädet: wille str. 29 wele 

	

49:2 	himlen tr. himlrn 
Bj. 
Omkvädena återgivna i str. 1 och 49, markerade i övriga 
strofer. 
Mellanomkvädet: wilje str. 49 wille 
Slutomkvädet: Allerkärestan str. 1 samt 3, 4 (i markering- 

arna) Allerkärastan 
Bg: 
Omkvädena återgivna i str. 1 och 49, markerade i övriga 
strofer. 
Slutomkvädet: Allerkärestan str. 31 (i markeringen), 49 

Allerkärasten 

	

29:1 	Kjortelfåll tr. Kjotelfåll 
Bh 
Omkvädena återgivna i str. 1 och 49, markerade i övriga 
strofer. - Tr. är något defekt, varav textförlust enligt föl-
jande (ord och bokstäver inom klammer saknas): 

3:2 [upp]å 

	

4:1 	[Land] 

	

6:1 	slik[t] 

	

6:2 	[i] 
8:1 språn[g] 

	

8:2 	[Låsen sång]; även markeringen av slutomkvädet 
förlorad 

	

17:2 	kru[sa]r 

	

18:1 	Fä[der]s 
18:2 [mån]g 

	

28:1 	r[ijk] 
28:2 B[rud]huset 

	

29.•2 	Päde[r] 

	

30:1 	sin[a] 
30:2 p[å] 

	

31:1 	[i] twå 

	

31:2 	t[il] 

	

32:2 	säng] a] 
33:2 henn[e] 
34:2 he[nne] 
37:2 hwi[t]gula 
38:2 Appe[1]gård 

	

44:1 	[Ste]n 

	

44:2 	hier[ta] 
Bi: 
Omkvädena återgivna i str. 1, 9, 19, 29, 39, 49, markera- 
de i övriga strofer. 
Bj: 
Omkvädena återgivna i str. 1 och 49, markerade i övriga 
strofer. 
Slutomkvädet: förglömma str. 1 förglöma 
Bk: 
Omkvädena återgivna i str. 1, 9, 19, 29, 39, 49, markera- 
de i övriga strofer. 
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Mellanomkvädet: i str. 46 markerat Ther ålsk. 
28:1 	en tr. eu 
Bl: 
Båda omkvädena återgivna i str. 1 och 49 (mellanomkvä-
det även i str. 29), markerade i övriga strofer. 
Mellanomkvädet: wille str. 29 wele 
45:1 	en tr. eu 
Bm: 
I den defekta texten är omkvädena återgivna i str. 9, 19, 
29, 39, markerade i övriga strofer. 
Bn—q: 
Båda omkvädena återgivna i str. 1 och 49 (mellanomkvä-
det även i str. 29), markerade i övriga strofer. 
Mellanomkvädet: wille str. 29 wele 
16:2 	liten Bp litet 
48:2 död sista bokstaven uppochnedvänd i Bn 

Br—t: 
Omkvädena återgivna i str. 1 och 49, markerade i övriga 
strofer. 
Mellanomkvädet: wille Bs, str. 1 och Bt, str. 49 wilje 
14:1 	och Br ach 
20:2 	brudhuset Bs Brudhuse sannolikt textförlust 
23:1 	Kerstin Bs Krstin 
Bu: 
Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. I och 49, 
båda omkvädena markerade i str. 2-5, mellanomkvädet 
även i str. 28 och 38. 
11:2 	stackar ändrat från stackars 
28:1 	Peder saknas (men ditskrivet av annan hand) 
36:2 	här tillskrivet över raden 
42:2 	läggas ms laggas 
44:1 Herr ändrat från Härr 

c 
UUB V 1, fol. 53 v-54 r. Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck på 1690-talet. Egenhändig utskrift av denne 
(Jonsson I, s. 291-298). Tryckt som SF 45 och i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 375-377. 

1 Herr Päder han låter sig lysta, 
— ty nu går Sommaren in, —
så låcka han konungens Syster, 
— alt som kiäreste min, 
för dagen dagas up under östan. 

2 Han låcka henne bå löndelig och länge 
— ty nu går Somaren in, — 
han låcka henne i buur och i Senge. 
— ty dagen dagas up under östan, 

3 liten Kierstin lät sömma 1 Skiorta af Gull. 
så sende hon til Päder så frögdefull. 

4 Tu töör intet behof at Söma dhen skiorta så ny, 
för iag trolåfvat mig et annat vijf, 

5 jag skal draga mig så långt up i land, 
ty der ska stå brölop med ena lilievand, 
Aldrig ingen ståltz jungfru der raka vägen fram 

6 sku i draga eder så långt up i landh. 
blir iag buden iag rider vehl fram. 

7 herr Päder han låter sin Snecka vehl boo, 
liten Kierstin Hon låter sin småkläder två 

8 Hon rider ut med byar, hon rider ut medh två, 
te hon kom i herr Päders gårdh 

9 När som hon kom i herr Päders gårdh 
der går hon sig åt bruahuus 
så tender hon up dhe Sörgeliga juhss. 

10 liten Kierstin hon tittar i hvarie vrå, 
fick hon see hvar bru och bruggume låg 

11 så setter hon eldh i hvarie vrå, 
mest der bru och bruggumme låå 

12 dhet var deras störste harm, 
hon brende up bruden på bruggumens arm, 

13 dhet var dheras största qvida, 
— ty nu går Somaren in, — 
at bruden ble död vid bruggumens sida. 
— ty dagen dagas up under östan, 

14 Hon brende up bå hertigar och Grefva, 
dhet var än då litet mera, 
hon brende up 30. Grefva, 
— dagen dagas up under östan 

Anmärkning 

Radindelningen ej helt genomförd. Siffran 6 har först 
skrivits för 5:3 men där strukits; före 6:1 har först skrivits 
siffran 7, vilken ändrats till 6. Båda omkvädena utskrivna 
i str. 1 och 2, slutomkvädet även i str. 14; mellanomkvä-
det markerat i str. 3. 

3:1 sömma ms somma 

	

5:3 	raka ms ev. råka 

	

6:2 	blir ändrat från något nu oläsligt 

	

14:2 	än tillskrivet över raden 
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D 
KB Vs2:1,   s. 349-351. Upptecknad 1811 i Östergötland eller Småland. Utskrift gjord av Augusta Fredrika von 
Hartmansdorff (Jonsson I, s. 348-351). 

1 Härr Päder och liten Kjerstin de sutto öfver bord 
— Med den älsko ville vi begynna — 
De talte så många skämtande ord 
— Aldrakärasten min jag kan eder aldri förglömma 

2 Och hör du liten Kjerstin hvad jag säga må 
Om sönda skall mitt bröllop stå 

3 Och skall edert Bröllop om sönda stå 
Så vill ni väl bryta er ära och tro 

4 Och hören ni herr Päder hvad jag säga må 
Jag skall vara så när jag skall se där på 

5 Mitt Bröllop skall stå så högt upp i land 
Att ingen stolds jumfru dit komma kan 

6 Och skall edert bröllop stå så högt up i land 
Och blifver jag Bjuden jag kommer väl fram 

7 Liten Kjerstin hon låter sina hästar guldsko 
Hon ville väl se huru dät skulle gå 

8 Liten Kjerstin hon klädde sig väl och grann 
Och så Rider hon till härr Päders land 

9 Liten Kerstin hon kom till herr Päders gård 
Och två små tjenare ute för henne står 

10 Och brott kom dät bod till herr Päder in 
Här håller en jumfru så fager och fin 

11 Säkert är dät liten Kjerstin min 
Ni beden henne gå i brudstugan in 

12 Liten Kjerstin hon steg genom dörren in 
Och tårarne tilra så strida på kinn 

13 Och bruden hon talte till småsvänner två 
Hvad är dät för en jumfru på golfvet månde gå 

14 Dät är Herr Päders fästmö på golfvet går 
Därföre fäller hon så modigan tår 

15 Hon har mera guld på sina fingrar små 
Än herr Päder har i sina guldsporrar två 

16 Hon har mera guld på sin kjortelfåll 
Än herr Päder har i hela sitt våld 

17 De satte den Bruden i brudebänk 
Liten Kjerstin skälf bar för henne skänk 

18 De ledde den bruden ur brudehus 
Liten Kjerstin skälf bar för henne Lius 

19 Liten Kjerstin hon går åt Appelgård 
Där hängde hon sig i sitt fagergula hår 

20 Och brott kom dät för Her Päder bod 
Liten Kjerstin hon hänger i appelgård 

21 Och innan dät var dager och dager jus 
Så var dät tre lik i herr Päders hus 

22 Den första liten Kjerstin, den andra hans mö 
Den tredje hans moder af sorgen död 

23 Her päder lät gräfva en graf så jup och bred 
Här skall vi alla läggas ned 

24 Han lät gräfva en graf så jup och lång 
Och här skall bli vår spasere gång 

25 Her Päder han satte svärdet emot en sten 
Och udden den gick hans Hjerta till Mehn 

26 Här lades de alla fyra neder 
— Med den älsko ville vi begynna —
Som föga i något Brudehus sker 
— Aldrakärasten min jag kan eder aldri förglömma 

Anmärkning 

Omkrädena utskrivna i str. 1 och 26, markerade i övriga 
strofer. 
Mellanomkvädet: älsko str. 2 (i förkortad lydelse) älskog 
Slutomkvädet: förglömma str. 1 förglöm (ordet ofullbor-

dat vid papperets mittveck) 
5:1 högt ms hög 

16:1 	kjortelfåll ms ev. tjortelfåll 
20:1 	Her Päder står över struket Härtigen 

E 
KB Vs 126:3, s. 42-43. Jämtland. Upptecknad av löjtnant G. E. Dillner, troligen 1812. Tryckt — med kompletteringar 
och avvikelser — som GA 9. 

1 Herr Peder och liten Cherstin de suto til bord. 
— Den älskog vilje vi begynna. —
De talte så många kärliga ord. 
— Alra kärestan min! Jag kan Dig aldrig förglömma.  

2 Herr Peder Han talte til liten Cherstin altså 
Om Söndagen skall mitt Bröllop stå. 

3 Skall Ditt Bröllop om Söndagen stå 
Då bjuder Du mig til Bröllopet då 
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4 Mitt Bröllop skall stå så långt uppi Land. 
Där ingen skön Jungfru kan slippa fram 

5 Herr Peder han låter sitt Bröllop tilreda. 
Liten Cherstin låter sig Bröllops Kläder skära. 

6 Herr Peder låter sitt Bröllop gå fort 
Liten Cherstin låter sin Gångare kringsko. 

7 Liten Cherstin hon rider på snöhvitan sand 
Hennes Häst han löper med rödan gullsko 

8 Liten Cherstin hon rider til Herr Peders gård 
Där bandt hon sin Häst uti Äppelgårdens grind. 

9 Liten Cherstin rider på Herr Peders gård, 
Ute för henne de Små-Svenner stå 

10 Herr Peder han klappar på Bålstrena blå 
Lyster skön Jungfrun hvila häruppå? 

11 Intet vill jag hvila på Bolstrena blå 
Utan i Brude Bänken gå — 

12 Bruden hon talte til Små-Svennen så 
Hvad är det för en skön Jungfru där månd gå. 

13 Intet är det nån skön Jungfru på gålfvet månd gå 
Utan det är Herr Peders Frilla, har varit i år. 

14 Och är det Herr Peders Frilla har varit i år? 
Hvi kommer han då hit, och friar til mig 

15 De drucko i dagar, de drucko i 3; 
Men inte ville Bruden til sängen se. 

16 De drucko i dagar, de drucko i 7; 
Men då ville Bruden til sängen gå 

17 De ledde den Bruden i Brude-Hus 
Liten Cherstin går före med ljus och krus. 

18 De satte den Bruden på Brude-Stol. 
Liten Cherstin drar af hennes strumpor och skor. 

19 Liten Cherstin ut genom dören steg; 
Jag tror til Gud, jag kommer här ej mer. 

20 Så gångar hon sig til Äppel-grind —
Där hänger hon sig, med sin gula Lock 

21 Då kom där bud för Herr Peder in — 
Att Liten Cherstin hon hänger i Äppelgårds Grind  

22 Herr Peder öfver bordet sprang — 
Att mjöd och Win öfver bordet ran — 

23 Herr Peder löser upp hennes gula lock. 
Och tårarna runno utför Dess kropp 

24 [---] 

25 I gräfven den gräften båd breder och lång 
Liksom där skull vara en annan brudgång 

26 I gräfven den gräften båd djuper och bred 
Liksom där skull ligga de Likena 3. 

27 Herr Peder sätter sitt svärd mot en Sten 
Och stack sig så i hjertat ned. 

28 Om morgonen innan dagen blef ljus 
Voro 3 Lik i Herr Peders Hus 

29 Det ena var Herr Peder, det andra var hans Mö 
— Den älskog vilje vi begynna. — 
Den 3dje var hans Moder af sorgen månde dö. 
— Alra kärestan min! Jag kan Dig aldrig förglömma. 

Titel: Herr Peders och liten Cherstins Visa. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 2, markerat i övriga stro-
fer; slutomkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga 
strofer. Slutomkvädet utskrivet tvåradigt. 

	

1:1 	bord ms snarast bod 
4:2 först har skrivits Så bjuder du mig vilket strukits 

	

5:2 	Bröllops ändrat från en förkortning, troligen Bls 
9:/ först har skrivits Herr Peder han klappar på bålst 

vilket strukits 

	

12:2 
	

där tillskrivet över raden 
16:2 gå ändrat från se 
20:2 före Lock står (på föregående rad) gull- överstru- 

ket 
21:2 före i står sig överstruket 
22:2 efter mjöd står kommatecken 
23:1 före löser står han överstruket; före hennes står 

sin överstruket 
23:2 utför ms utfor 
27:2 ned ms nd 
28:2 Lik ändrat från lik; Hus ändrat från gå 

F 
KB Köpenhamn, R. Nyerups papirer, Additamenta 65' 4:o, hl. V'. Av C. B. Rutström tillställd Rasmus Nyerup ca 
1812-1813. Ort och meddelare okända (Jonsson 1, s. 108-109). 

Scherzo Andes qJosi Allegretto. 

•  
Herr Pehr och liten 

	
Kerstin, de 
	

suto 	öfver 	bord; 
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J 	 
4 • 

 

       

       

        

         

 

•	 

  

   

— Den älskog 	vele vi be - römma — 

6 

'cc r 
De talte så många 

	skämtefulla ord; 

1' 	 

1 Herr Pehr och liten Kerstin, de suto öfver bord; 
— Den älskog vele vi berömma! — 
De talte så många skämtefulla ord; 
— Aldrakärestan min! jag kan henne aldrig förglöm- 

ma.  

Melodianmärkning 

Under mel. i ms har också (under str. I av Herr Peder och 
liten Kerstin) lagts str. 1 ar Hilla lilla. Jfr melodianmärk-
ningen till SMB 16 J. 

G 
GA 9 (mel.). Okänd ort. Sannolikt upptecknad på 1810-talet (senast 1814). Texten möjligen hämtad från E ovan. 

Något fort 

a.t) 	4  

suto 	öfver 	bord, 

r 	 

     

 

•	  

Herr Peder och liten 

 

  

 

Kerstin de 
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— aldra 	Körasten 	min! 	jag 	kan e - der aldrig för 	glömma. 	 Slut 

1 Herr Peder och liten Kerstin de suto öfver bord, 
— den älskog vilje vi begynna —
de talte så många skämtsamma Ord. 
— aldra Kärasten min! jag kan eder aldrig förglömma.  

Melodianmärkning 

T. 1 övre systemet: Korstecken utsatt även före andra g'. 
T. 11 undre systemet: Återställningstecken utsatt före G. 

H 
KB Vs 4, s. 293-294 (text), KB Vs 3:3 nr 173 A (mel.). Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt61-Cavallius under andra 
hälften av 1830-talet eller på 1840-talet. En renskrift av en del av texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:3 
nr 173 A. 

Mitt bröllopp bröllopp skall stånda så 	högt upp i 
	

land 

fort- 
- 

 

7t  

 

   

den ölskog ville vi begynna 

giss I.g. 

• • •  

att 	ingen 	stolts jungfru dit hinna 	kan 

cc 	 
Aldrakdrestan 	min Jag kan eder 	aldrig förglömma 

1 Herr Peder och liten Kerstin de sutto vid bord 
— Den älskog vilje vi begynna —
De talte så många skämtande ord 
— Aldrakärestan min jag kan eder aldrig förglömma. 

2 Liten Kerstin sömmar på en skjorta så fin 
liten Kerstin sömmar den skjortan inte till mej, 
jag har mej trolofvat med en annan mö. 

3 Och hafven ni trolofvat er med en annan mö 
så ärnar ni väl att svika mej. 

4 Liten Kerstin hon frågar Herr Peder så: 
När skall ditt stora bröllopp stå. 

5 Mitt bröllopp skall stånda så högt upp 1 land 
Att intet stolts jungfrun dit hinna kan. 

6 Och skall ditt bröllopp stå högt uppi land 
Och blifver jag bjuden väl hinner jag fram. 

7 Herr Peder han låter till sitt bröllopp baka 
Liten Kerstin hon låter sina brölloppskläder maka. 

8 Herr Peder låter sitt bröllopp bero 
Liten Kerstin hon låter sina hästar Gullsko. 

9 Liten Kerstin hon red den vägen så lång 
hon hörde ej annat än en Näktergal sang. 

10 Liten Kerstin kunde ej förr komma fram 
än ljuset för den andra unga bruden brann. 

11 När Herr Peder satt till bords med alla sina gäster 
så kom liten Kerstin på sina appelgrå hästar 
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12 Brått kom det bud för Herr Peder in 
En jungfru är kommen så fager och så fin. 
Liten Kerstin hon är uppå gården din. 

13 Och är här en jungfru så fager och så fin 
så bjuden den jungfrun att stiga in. 

14 Herr Peder sprang öfver bredan bord 
så mjöd och vin efter honom stod. 

15 Liten Kerstin hon gick sig åt brölloppsstugan in 
Herr Peder --- ser. 

16 Och hör du Herr Peder hvad jag säger dej 
får jag inte sitta näst unga bruden din. 

17 Herr Peder han klappar på hyenden blå 
och lyster liten jungfru att hvila härpå 

18 Och inte får du sitta näst unga bruden min 
men gå du ut på golfvet bjud henne mjöd och vin. 

19 [—] på fingrarne små 
Än Herr Peder på sina Gullstolar två. 

20 --- sin kjortel-fåll, 
än Herr Peder egde i hela sitt våll. 

21 Och bruden hon talte till småsvenner så 
hvad är det för en jungfru som uppå golfvet går. 

22 Den ena sad Herr Peders syster, den andre sad hans 
mö, 

Den tredje sad Hans frilla som hit är kommen ned. 

23 De ledde den bruden åt brudahus 
Och liten Kerstin gick före med facklor och ljus 

24 De satte den bruden på gullstolen så 
Och liten [Kerstin] drog strumpor och skor af begge 

två 

25 Sen lade De sig i sängen då, 
Liten Kerstin höljde täcket öfver begge två. 

26 Liten Kerstin hon ut på dörren sprang, 
hon slog igen dörren så låset han sang 

27 Liten Kerstin hon går sig åt apelgård 
Der hänger hon sig i sitt gullgula hår. 

28 Och straxt kom der bud för Herr Peder in 
Liten Kerstin hon hänger i Apelgren 

29 Herr Peder han går sej åt apelgård 
Der lossar han liten Kerstins gullgula hår. 

30 Herr Peder han var väl inte sen 
han hängde sig i samma gren. 

31 Och när det var dager och dager var ljus 
så var det 3 lik i Herr Peders hus. 

32 Det första var Herr Peder det andra var hans mö 
— Den älskog vilje vi begynna — 
Det Tredje var hans unga brud af sorgen blef hon 

död. 
— Aldrakärestan min jag kan eder aldrig förglömma. 

SMB 122 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning 
saknas. Över mel. står a. moll. Versrad 1 och 2 överstruk-
na. Str. 5 lagd under mel. 
System 1, textunderlägget: upp i otydligt p. g. a. stryk-

ningen av raden; här återgivet enligt textuppteckning-
en. 

System 1: Efter sista noten (e2) står f (åttondelsnot) över-
struket. 

System 2: Texten delvis utskriven utan anpassning till 
mel. 

System 3: Texten delvis utskriven utan anpassning till 
mel. Ordet att svårläst p. g. a. strykningen av raden; 
här återgivet enligt textuppteckningen. 

System 3, n. 5-6 (e2  diss2): Balken ändrad från flaggor. 
System 3, n. 10-11 (a' a'): Troligen ändrade från c2  c2, 

över resp. noter står bokstaven a. 
System 3, sista noten (gl ): giss 1. g. skall sannolikt uttydas 

giss eller g, g' har säkerligen utskrivits i efterhand 
samtidigt som ett e' (ändrat från a') före noten satts 
inom parentes. 

System 4: Texten utskriven utan anpassning till mel. Före 
n. 8 (a') står g' (endast nothuvud). Före de två sista 
noterna (h' resp. a') står a' resp. f' överstrukna. 

System 4, n. 1 (a '): Ändrad från c2, över noten står boksta-
ven a. 

System 4, n. 2 (h l ): Otydlig, möjligen ändrad från c2. 
System 4, n. 6 (gl ): Otydlig, över noten står bokstaven g. 
System 4, n. 7 (gl ): Otydlig, troligen ändrad från f l . Över 

noten står bokstaven g. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 1, 
mellanomkvädet markerat i str. 2 (efter första raden). —
Str. 2, 3, 10, 13, 15, 17 är i efterhand och med annat bläck 
tillskrivna i margen med markering var de skall inplace-
ras. Slutomkvädet utskrivet tvåradigt. 
Efter str. 3 är en rad påbörjad med Så st 

	

6:1 	uppi ändrat från oppi 
6:2 Och ändrat, ev. från De 

Mellan str. 6 och 7 är i margen en rad påbörjad med Herr 
Peder 

	

8:1 	över sitt bröllopp bero står -na båtar till att ro 
10:1 förkortningen L. (för Liten) ändrad från H. 
12:2 raden i efterhand och med annat bläck infogad 

mellan 12:1 och 12:3 

	

15:1 	raden sannolikt ändrad från Liten Kerstin hon 
sig åt stugan geck 

	

19:1 	textförlust p. g. a. att bladet beskurits (de återgiv- 
na orden något osäkra, syns endast delvis) 

	

22:1 
	

det andra sad ms ev. sade 
Efter str. 22 står dens. 
24:2 raden ändrad från Och liten drog af henne strum-

por och skor. 
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24:2 begge ms snarast bagge 
25:1 	Sen lade De något osäker tolkning, ändrat från 

De lade 
25:2 före Liten står Och överstruket 

KB Vs 4, s. 289-291. Skåne. Upptecknad på 1830- eller 
Stephens. 

1840-talet av okänd person. Renskrift gjord av George 

1 Herr Peder och stolts Ros Elna, 
— Den älskog ville vi begynna: —
De hade hvarandra så kära. 
— Allrakärestan min, jag kan eder aldrig förglömma. 

2 De ville samman lefva så länge, 
Tills döden skiljde dem åt. 

3 Stoltan Ros Elna talte till Herr Peder vår: —
»Och när skall edert bröllop stå?» — 

4 »Vårt bröllopp skall stå så långt opp i land, 
Så aldrig någon Jungfru dit komma kan.» 

5 Skall edert bröllopp stå så långt opp i land, 
Men blifver jag bjuden nog slipper jag fram.» 

6 Herr Peder han låter sitt bröllopp gå fort, 
Ros Elna låter sin gångare kringsko. 

7 Herr Peder han låter till bröllopp reda, 
Ros Elna låter sina bröllopps-kläder skära. 

8 Det var den stolta Ros Elna, 

9 Hon reser till Herr Peders gård: — 
Derute för henne små-svennerne stå. 

10 Små-svennerna in för Herr Peder gick: —
»Här håller en Jungfru både fager och fin.» 

11 »Håller här en Jungfru både fager och fin, 
Be henne stiga i brude-salen in.» 

12 Ros Elna stiger i brude-salen in, 
Herr Peder henne med ögonen neg. 

13 »Och hör nu, Herr Peder, hvad jag säger dig; 
Får jag nu sitta hos unga bruden din.» 

14 »Nej, inte får du sitta hos unga bruden min, 
Men gack du på golfvet, bär in mjöd och vin.» 

15 Ros Elna hon måste på golfvet gå, 
Hon fällde så mången sorgelig tår. 

16 Hon hade mera guld på sin kjortel-fåll 
Än Herr Peder hade i allt sitt våld. 

17 Hon hade mera guld på sina fingrar små 
Än Herr Peder han hade på sina guld-stolar två. 

18 De höllde bröllopp i dagarne två, 
Men bruden hon ville ej åt sängen gå. 

19 Den tredje dagen när dagen var ljus, 
Då var det tre lik i Herr Peders hus. 

20 Det förste var Herr Peder, det andra var hans frilla, 
Den tredje det var unga Bruden den lilla. 

21 De grofvo en graf både djuper och bred, 
Der satte de alla tre likarne ned. 

22 Der växte en Lind på Herr Peders graf, 
— Den älskog ville vi begynna: — 
Den bredde öfver skön Jungfru alla sina blad. 
— Allrakärestan min, jag kan eder aldrig förglömma. 

Titel: Herr Peder och stolts Ros Elna. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 22, markerade i str. 2. 

	

1:1 	stolts i efterhand ändrat från stolta 

	

1 3: 1 	raden infogad i efterhand (str. 13 har först endast 
bestått av 13:2 — som förstarad — .följd av en 
streckad rad) 

	

15:2 	sorgelig i efterhand ändrat från skämtelig och 
förtydligat över raden 

	

21:1 	djuper och bred i efterhand ändrat från breder 
och djup 

J 
KB Vs 4, s. 323. Upptecknad av Julia Cavalli, Hönetorp, Vislanda sn, Småland (f. 1820 i Vislanda, G. 0. Hylth-
Cavallius' syster) i juni 1841. 
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1 Herr Peder han tjenar i Konungens gård 
— ty nu går sommaren in. — 
Han lockar liten Kerstin den väna mård. 
— Aldrakärestan min dagen dagas upp under östan. 

2 Liten Kerstin låter sömma en skjorta af guld 
hon skickar den till Herr Peder så fröjdefull. 

3 Ej görs er behof att sömma en skjorta så ny, 
ty jag har trolofvat mig ett annat vit. 

4 Herr Peder han låter sin drake väl bo 
— ty nu går sommaren in. — 

SMB 122 

liten Kerstin låter sina småkläder twå. 
— Aldrakärestan min dagen dagas upp under östan. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 1. —
Efter str. 4 står: = reser till brölloppsgården och bränner 
dem inne. 
Slutomkvädet: utskrivet tvåradigt; över Aldra i Aldrakä-

restan står Allt som 

K 
KB Vs 4, s. 187-189. Småland. Upptecknad av häradsmålaren Sven Sederström, Aringsås sn (1810-1846) ca 
1844-1845. 

1 Herr Päder och liten Kerstin de suto vid ett bord 
— med älsko velle vi begynna —
de talte så många skämtfulla ord 
— Aldra kärestan min — jag kan eder aldrig förglöm-

ma. 

2 De talade orden och orden lyder så. 
hon frågar Herr Päder var hans Bröllop skall stå 

3 Mett bröllopp dät skall stånda så långt upp i lan. 
att ingen stolt Jungfru dit komma kan 

4 Skall edert bröllop stånda så långt upp i lan. 
Blifver jag biuden jag räker wäl fram. 

5 Herr Päder han låter sig Bröllop göra; 
lella Cirsten låter sig nya kläder skära. 

6 Sen reser hon sig tell Herr Päders går. 
Ute för hänne Päders brude Svenner står. 

7 Brude svänner in åt stenstugan går 
hvad är dät för en Jungfru som hålls på vår går 

8 Herr Päder han språng över bredan bor 
så maten och vinet dät efter honom for 

9 Wäl kommen lella Kerstin alt upp på min går 
med appelgrå hästar och utslaget hår 

10 Ack vellen j gånga uti sten stugan in 
ella velle ni stå här och skänka miö och vin 

11 Näi inte vell jag gå ått sten stugan in 
häldre vell jag skänka bod miö och vin 

12 Lella Kerstin hon skängte bod miö och vin 
Och tårarne de runnu så strida på kin 

13 Bruden hon talar tell Brudtärnan fin 
hvad är dät för en Jun fru som skänker miö och vin 

14 Ack säg mig vem dät är lella brudtärna min 
ty tårarne de renna så strida på kin. 

15 Brutärnan svarade Bruden så här. 
dät är Herr Päders frilla som nu kommen är 

16 Lella Kärstin hon går sig åt apela går 
där hänger hon sig i sett vittgula hår 

17 Brått kom der bud för Herr Päder då Sen 
lilla Kerstin hon hänger i apela gren 

18 Herr Päder Språng ut han var ecke sen 
att lossa lilla Kärstin ur apela gren 

19 Herr Päder strök af sig de gulringar fem 
och got dem som skulle grafva och ringa för dem 

20 J graven den grafven bode breder och lång 
ty den skall nu blifva vår Brude bårg 

21 Herr Päder han satte sett fäste mot jor 
att udden han uti hans Hierta då for 

22 Betida om morgonen forn dager blef ljus 
Så var där tre lik uti Päders bröllops hus 

23 Dät ena var Herr Päder dät andra var hans mö 
— med älsko velle vi begynna — 
dät tredia var hans brud som af Sorgen blef död. 
— Aldra kärestan min — jag kan eder aldrig förglöm-

ma. 

Anmärkning 

Över texten står Om Herr Päder och hans frilla Kerstin, 
vartill ges följande fotnot: Han var Hertig — hade lovat 
Kärstin äcktenskap — män blef tvingad af Sin fader att 
taga en annan som var rikare. — Ms saknar strofnr. Om-
kvädena utskrivna i str. 1 och 23, markerade i övriga 
strofer (slutomkvädet dock ej i str. 10). 

1:1 	liten står över struket lella; bord sannolikt ändrat 
från bor 

1:2 	ord sannolikt ändrat från or, 

28 -889100 SMB 3 
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2:2 var ändrat från när 

	

3:1 	långt står över struket hökt 

	

7:2 	hålls ändrat, ev. avses håller 

	

8:1 	språng ms srrång 

	

9:1 	lella sista bokstaven ändrad, ev. från in 

	

10:2 	velle ändrat från vellen 

	

12:2 	de tillskrivet över raden 

	

15:1 	över raden står Bruden hon Svarade bru överstru- 
ket  

17:1 	Sen står över ändrat och struket ord, ev. sen 
18:2 	Kärstin otydbar ändring mitt i ordet 
20:1 	över raden står J grafven den grafven den grafven 

bode breder och lång överstruket 
21:2 	hans står över struket dess; Hierta ms Hirta; då 

tillskrivet över raden 
23:1 	hans ms han; mö står över struket mö 
23:2 af ändrat från i 

L 
KVHAA Wiede ks 110. 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 två utskrifter finns: KVHAA 
Wiede hs 102 och KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. (jfr dock även under 0 nedan). 

• GG 
2 

Kerstin de 

4 
• ii 	 

•	 

	

— Den 	ålskog 	ville 
	

vi be — gynna — 

De 	talte 	sd mån— ga 
	skamtelig 	ord 

sutto öfver bord, Herr Peder och liten 

• •  J 	 

  

9 

J 	J 

 

— •  • 
2 	 

  

Allra 
	

körasten 	min jag 
	

kan Eder 	aldrig 	för - glömma. 

1 Herr Peder och Liten Kerstin de sutto öfver bord 
— Den älskog ville vi begynna —
De talte så många skämtelig ord 
— Allra kärasten min! jag kan eder aldrig förglömma. 

2 Herr Peder han talte till Liten Kerstin så 
Mitt bröllop det skall om Söndag stå. 

3 Och skall edert bröllop om Söndag stå, 
Så skall jag vara så nära, och se deruppå 

4 Mitt bröllop skall stå så högt up i land 
Så att ingen jungfru dit komma kan 

5 Herr Peder han låter till bröllop reda 
Liten Kerstin hon låter sig bröllopskläder skära 

6 Herr Peder han låter sitt bröllop gå fort 
Liten Kerstin hon låter sin gångare kringsko 

7 Hennes försköte var utaf perlor och guld 
Hennes tröja af guld och diamanter full 

8 Hon hafver mer gull på sina fingrar små 
Än Herr Peder han hafver på gullstolar två 

9 Hon hafver mer gulld på sin kjortelfåll 
Än Herr Peder hafver uti hela sitt vålld 

10 Sen sätter hon sig på sin gångare grå 
Och rider sedan till Herr Peders gård 

11 Och när som hon kom till Herr Peders gård 
En liten smådräng ute för henne står 

12 Liten Kerstin hon gångar i brudhuset in, 
Hon går der på golfvet så fager och fin. 

13 De andra de talte till hvarannan så: 
Hvad är det för en fin jungfru, som in komma må 

14 Herr Peder han hafver en frilla sår rik 
Jag tror för visst, att hon är kummen hit 

15 Och lyster Eder mjöd och lyster Eder win 
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Aldra - Körasten min, Jag kan Eder för = glömma. 

16 Mig lyster ej mjöd, mig lyster ej win; 
Mig lyster dansa med unga bruden din. 

17 Sen gångar hon sig uti äppelagård 
Der hänger hon sig med sitt rödgula hår 

18 Och brådt kom der bud i brudhuset in: 
Liten Kerstin hon hänger i trädgården di n 

19 Herr Peder han sig genom dörren sprang. 
Han slog igen dörra, så låsen han sang 

20 Sen gångar han sig åt äppelagård, 
Der löser han hennes rödgula hår. 

21 Hvi hänger du så, Liten Kerstin, här? 
Emedan jag lefde, jag höllt dig så kär! 

22 Herr Peder han satte sitt svärd mot en sten 
Så att udden han lopp hans hjerta till men. 

23 Herr Peder han satte sitt svärd mot en rot 
Så att udden han lopp hans hjerta emot 

24 Och när som det vardt dager och på himlen blef ljust, 
Då voro tre lik i Herr Peders hus 

25 Det första var Herr Peder, det andra var hans frilla 
Det tredje var den unga bruden lilla. 

26 Den visan hon är både diktad och gjord 
— Den älskog ville vi begynna — 
Bevare oss Gud Fader på denna här jord 
— Allra kärasten min! jag kan eder aldrig förglömma.  

SMB 122 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

T. 3, n. 6 — t. 4, n. 2, textunderlägget: be-römma hs 

T. 7, n. 4-5: j 7 	Div.-saml. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
3:2 	vara ms va(ra) 

15:2 utrymme lämnat för en rad 
25:1 	det andra var står inom parentes 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div.-saml. omfattar endast str. 1.1 hs har str. 7 
endast omkvädena utskrivna. 
Mellanomkvädet: begynna: berömma hs 
Slutomkvädet: kärasten: käresten hs (str. 1-4) 

8:1 
	

mer: mera hs 
9:1 
	

mer gulld: mera gull hs 
9:2 
	

Peder: Peder han hs; vålld: våll hs 
11:1 
	

när: når hs 
12:2 
	

fin: så fin hs 
75:1-2 (I waren välkommen, Liten Kerstin till mig! 

Här hafwer jag blandat båd mjöd och win) hs 
17:2 
	

rödgula har i hs alternativet fagergula 
19:2 
	

dörra: döra hs 
24:1 
	

när: når hs 
25:1 
	

det andra var saknas hs 

M 
KVHAA Wiede ks 214:1. IZingarums sn, Östergötland. Upptecknad av gymnasisten P. H. Ringwall på 1840-talet. 

Adagio. 

• • • IP • • 
	• • •

4p 	 

Herr Peder och Kerstin de 
	

sitta 	öfver bord, 

4 

 

• 

   

• 

 

I Q . 
 

  

• 

  

       

— Med Er älskog 	ville 	vi be = aynno — 

6 
•	 

De 
	

tal - te så många för = betliga 
	

ord. 

429 



SMB 122 

1 Herr Peder och liten Kerstin de sitta öfver bord, 
— Med Er älskog ville vi begynna — 
De talte så många förtretliga ord. 
— Aldrakärasten min, jag kan Eder aldrig förglömma. 

2 »Mitt bröllop skall stånda så högt upp i land, 
Att ingen stolts Jungfru dit hinna kan.» 

3 »Ert bröllop skall stånda så högt upp i land? 
Blifver jag buden väl hinner jag fram.» 

4 Herr Peder han låter sitt bröllop tillreda; 
Liten Kerstin hon låter sig nya kläder tillskära. 

5 Herr Peder han låter brygga och bränna; 
Liten Kerstin hon låter sina hästar ränna. 

6 Och när som hon kom till bröllopsgård, 
Så går hon sig åt brudehuset in. 

7 Liten Kerstin hon kläder sig i kläderna hvit, 
Så går hon sig på golfvet att skänka mjöd och vin. 

8 Bruden hon sade till småsvenner så: 
»Hvad är det för stolts Jungfru på golfvet månde gå?» 

9 »Herr Peder han hade en frilla så rik, 
Jag menar att hon är kommen hit.» 

10 Liten Kerstin hade mera guld på fingrarna små, 
Än Herr Peder han hade i hela sin gård. 

1 1 Liten Kerstin hade mera guld på sin kjotelafoll, 
Än Herr Peder han hade i hela sitt våld. 

12 De ledde den bruden ur brudehus, 
Liten Kerstin bar för henne facklor och ljus. 

13 De satte den bruden på brudestol, 
Liten Kerstin drar af henne strumpor och skor.  

14 De lade den bruden i brudesäng, 
Liten Kerstin drar på henne brudefäll. 

15 Liten Kerstin hon går sig åt trädgården in, 
Der hänger hon sig i sitt hvitgula hår. 

16 Hastigt kom det bud för Herr Peder in: 
»Liten Kerstin hänger död i trädgården din.» 

17 Herr Peder tar opp sitt förgyllande svärd, 
Det rände han i sitt unga lif. 

18 Om morgonen innan det blef dager ljus, 
War det tre lik i Herr Peders hus. 

19 Det ena var Herr Peder, det andra var hans mö, 
Det tredje var bruden, som af sorg blifvit död. 

20 De lade de tre liken allt uppå en bår, 
Fruar och ,Tungfruar de kruste deras hår. 

21 De gräfde den grafven båd' breder och lång, 
— Med Er älskog ville vi begynna —
Och der ska' de ha' sin spatserargång. 
— Aldrakärasten min, jag kan Eder aldrig förglömma. 

Melodianmärkning 

Upptakten: Möjligen felskrivning för sextondelsnot; jfr 
sluttakten samt upptakten till t. 5. 

T. 1 och 2: Korstecken utsatt även före andra g'. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
1:1 	liten står inom parentes 

N 
KVHAA Wiede ks 214 [II]. Efter »jungfru Ringström», Ringarums sn, Östergötland (Ling, s. 36-37). Upptecknad av 
L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare tre utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 204 [II] och KVHAA Wiede Div.-
saml. II, opag. [A] och [13]. 

17 	i) r C 

Herr Peder 

Med alskog 

och liten 

Or il 

1' 	 

2 

cc 
Cherstin de 
	

sutto 

4 
00 	—0,--. 

P 	 P 

vilje 	vi 	be - gynna 

• 

till bords 

6 
• 

De talde så många skämteliga ord 

430 



SMB 122 

	

9 	 

	

f) 	 
• if 

9 

- Allra 	körasten min 
	

Jag 	Kan Eder alderig 	för - glömma. 

1 Herr Peder och Liten Kerstin de sutto till bords 
— Med älskog ville vi begynna — 
De talte så många skämteliga ord 
— Allra kärasten min! Jag kan Eder aldrig förglömma. 

2 Herr Peder han talte till Liten Kerstin så 
Om Söndag skall mitt bröllop stå 

3 Och skall edert bröllop om Söndag stå 
Wisst skall jag var' så när, så jag ser deruppå 

4 Mitt bröllop skall stånda så högt up i land 
Att ingen skön jungfru dit komma kan 

5 Herr Peder han up från breda bordet sprang 
Så röda gullsporrarna i golfvet klang 

6 Herr Peder han up öfver breda bordet sprang 
Han slog igen dörren så låsen han klang. 

7 Herr Peder han låter sitt bröllop gå fort 
Liten Kerstin hon låter sin gångare kringsko 

8 Herr Peder han låter sitt bröllop tillreda 
Liten Kerstin hon låter sig bröllopskläder skära. 

9 Hennes försköte var utaf perlor och gulld 
Hennes tröja var af gulld och diamanter full 

10 Hon had mera gulld uti sitt hår 
Än Herr Peder han hade på sina gullstolar två 

11 Hon hade mera gull uppå sin kjortelafåll 
Än Herr Peder han ägde uti hela sitt våld 

12 Och jungfrun hon rider sig åt bröllopsgård 
Och ute för henne de småsvenner stå 

13 Liten Kerstin hon talte till småsvenner twå 
Säg, här håller en jungfru uppå eder gård. 

14 De småsvenner gå för Herr Peder in 
Här håller en jungfru så fager och fin 

15 Och håller här en jungfru så fager och fin 
Så bed henne komma i brudhuset in 

16 Liten Kerstin hon in uti brudhuset steg 
Herr Peder på henne med vreda ögon neg 

17 Och lyster Eder möda och lyster Eder vin? 

18 Mig lyster ej mjöd, mig lyster ej win 
Bara jag får sitta hos unga bruden din 

19 Och lyster Er ej mjöd, och lyster er ej win 
Men inte får Ni sitta hos unga bruden min. 

20 Liten Kerstin hon går sig i appelgård. 
Der hänger hon sig med sitt hvitgula hår 

21 De småsvenner gå sig för Herr Peder att stå 
En jungfru har hängt sig uti appelgård 

22 Herr Peder han går sig i Appelgård 

23 Herr Peder han satt svärdet emot en sten 
Så udden han lopp hans hjerta till men 

24 Herr Peder han satt svärdet emot en rot 
Så udden han lopp hans hjerta emot 

25 Om morgonen innan dager blef ljus 
Så var det tre lik i Herr Peders hus 

26 Det första var herr Peder det andra var hans frilla 
Det tredje det var den unga bruden lilla 

27 De grofvo en graf både breder och lång 
I den de skulle hafva en spatseraregång. 

28 De grofvo en graf både djuper och bred 
I den de skulle lägga de likena uti 

29 Det vexte up en lind uppå deras graf 

30 Den linden hon vexte öfver kyrkokam 
— Med älskog ville vi begynna —
Det ena bladet tager det andra i famn 
— Allra kärasten min! Jag kan Eder aldrig förglömma. 

Melodianmärkning 

Mel. skriven ovanpå en skissartad primäruppteckning, 
som delvis är läslig. 

Övriga utskrifter: 

T. I: Hela takten utskriven med åttondelsnoter i Div.-
saml. 

(=primäruppteckningen) hs 

T. 5, n. 2-3: I Div.-sainl. [AJ felaktigt utskrivna som 
fjärdedelsnoter. 

T. 8, n. 4-6, textunderlägget: allerig hs J 	Pin- 
samt [B] 	 aldrig 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1-24, 26, 27, 30, slut-
omkvädet utskrivet i str. 1-24, 29, 30; båda omkvädena 
markerade i övrigt. Texten är till större delen skriven på 
primäruppteckningen som är delvis läshar. 

T. 4, n. 1: 
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Herr 	Peder och liten 

0 
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Mellanomkvädet: ville str. 2-4, 9-30 vilje 
	

25 : 1 
	

morgonen: morgon 
17:1 	efter möda står (3: mjöd) 

	
25:2 
	

Så: Då 
27:1 
	

breder: bred 
Primäruppteckningen: 

Ett fåtal egentliga avvikelser från huvudtexten kan urskil-
jas: 

	

5 : 1 	från: för 

	

7:2 	hon saknas; kringsko: kringskog 
9:1-2, 10:1 	gulld: gull 

	

11. 1 
	

kjortelafåll: kjortelefåll 

	

11.2 
	

våld: våll 

	

13. 1 
	

talte: talade 

	

16:1 
	

in uti: sig in i 

	

16:2 
	

neg: ser 
22:2 Han --- 

Övriga utskrifter: 

Texterna i Div.-saml. omfattar endast str. I. 
Mellanomkvädet: ville: vilje 
Slutomkvädet: aldrig: alderig Div.-saml. [Al 

	

3:2 	var': va' hs 

	

5:1 	från: för hs 
17:1-2 Herr Peder han talte till liten Kerstin så: 

Och lyster Eder mjöd och lyster Eder win hs 

	

22:1 	i: uti hs 

	

28:2 	uti: tre hs 

O 
KVHAA Wiede Div.-saml. I, opag. Mel. efter drängen Botvid Persson (»Botvid i Skälf»), Ö. Husby sn, Östergötland 
(f. 1810 i Ö. Husby; Ling, s. 38); tillhörande text ev. utskrift av L ovan. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. 

Kerstin de 

4 

0 

sutto öfver bord 

•  

— Den 	ölskog den ville vi be - romma — 

6 

    

Mal 	 

 

ef 

   

  

De 	tal - te så män - go skamteliga 	ord 

  

   

9 

 

	1 

    

•	 

    

 

h 

  

    

— Allra ka-rasten min Jag 	kan Eder al - drig for— glöm-ma 

Anmärkning 

Ms saknar delvis mel. till omkvädestexten. 

TEXT 

Texten, bestående av 7 strofer (med str. 8 endast mar-
kerad med strofnummer), avviker från L endast i följande 
detaljer: 

Mellanomkvädet: Den älskog den ville vi berömma 
1:2 	skämtelig: skämteliga 
5:1 	till: sitt 
7:2 	af: var af 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1-4, slutomkvädet i str. 
1-3; båda omkvädena markerade i övriga strofer. 
3:2 	vara ms va(ra) 
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Herr Peder 
	och li — ten 	Kjerst — 

	in 

 

•	 

— den 	älskogen 	vele 	vi be = gynna! — 
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P 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 83. Södermanland eller Närke. Sannolikt efter tradition inom Emil Öbergs släkt. 
Upptecknad av Öberg, troligen på 1850-talet (Jonsson I, s. 586). 

j~ 	666 
r 

       

       

       

Herr Peder och li - ten Kerstin de sutto vid bord, 

 

4 

—"Den älskog 
	villja vi be — gynna." — 

     

6, 

  

  

7 	 

0, 

   

      

       

       

De 	talte 	så många 	skamteful- la 	ord; 

si 	 	1 
— "Aldra 
	

kärestan min 	jag 	kan Eder 
	aldrig för -glömma': 

1 Herr Peder och liten Kerstin de sutto vid bord, 
— »Den älskog villja vi begynna.» —
De talte så många skämtefulla ord; 
— »Aldra kärestan min jag kan Eder aldrig förglöm-

ma.» 

Titel: Herr Peder och liten Kerstin. 

Textanmärkning 

Anföringstecknet vid slutomkvädets slut saknas. 

Q 
MM C. E. Södlings saml. 11:3, S 232. Efter Elisabet Sofia Lindborg (»Prostinnan Westerlund»), Västerås, Västman-
land (f. 1810 som dotter till kyrkoherde Erik Lindborg i Barkarö sn, Västmanland). Upptecknad av C. E. Södling 
1858. 
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för= tro — liga 	ord.  de 	talte 	så många 

— Allra - Kare-stan min, jag kan 	Eder 	aldrig 	för— glömma! 

-• 

Stl B 122 

1 Herr Peder och liten Kjerstin 
— den älskogen vele vi begynna! —
de talte så många förtroliga ord. 
— Allrakärestan min, jag kan Eder aldrig förglömma. 

Titel: Herr Peder och liten Kjerstin. 

Melodianmärkning 

/ ms står med blyerts dubbelstreck efter fras 1 och 2 samt 

ändrad rytm i slutet av fras 1: J 7 11 

T. 2 övre systemet: Återställningstecken utsatt även före 
andra e'. 

T. 5 övre systemet: Efter överstämmans n. 5 står en över-
struken punkt. 

T. 6 undre systemet: Överstämmans n. 3 ändrad från 
fjärdedelsnot. 

T. 9 undre systemet: Återställningstecknet tillskrivet med 
blyerts. c e otydliga, noterna överstrukna och omskriv-
na med blyerts. 

Textanmärkning 

Slutomkvädet: Allrakärestan ändrat från allrakärastan 

R 
Wigström, Folkdiktning II, 1881, s. 5-8. Mölle fiskeläge, Brunnby sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1880 (jfr 
Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 29). 

1 Herr Peder och liten Kerstin de sutto öfver bord, 
— Den älskog vilja vi begynna —
de talte så månget skämtefullt ord. 
— Jag kan eder aldrig förglömma 

2 »Mitt bröllop skall stå så högt upp i land, 
att aldrig någon jungfru dit komma kan.» 

3 »Skall edert bröllop stå så högt upp i land, 
men blifver jag bjuden, nog slipper jag fram.» 

4 Herr Peder han låter sitt bröllop stå fort, 
men liten Kerstin hon låter sin gångare kringsko. 

5 Liten Kerstin låter skära sig bröllopskläder ny' 
och med skarlakansband och perlor sy. 

6 Liten Kerstin sade till småsvennen sin: 
»I hemten mig in grå gångaren min.»  

7 Liten Kerstin hon sätter sig på gångaren grå, 
så rider hon sig fram till bröllopsgård. 

8 Liten Kerstin säger till småsvennen sin: 
»I gången eder för herr Peder nu in!» 

9 Småsvennen gick för herr Peder in: 
»Här ute håller en jungfru så fager och så fin.» 

10 »Håller der en jungfru, så fager och så fin, 
så bjuden henne gå i bröllopssalen in!» 

11 Liten Kerstin steg in genom dörren och neg, 
herr Peder till henne med vreda ögon ser. 

1 g »Välkommen liten Kerstin, välkommen här in, 
nu skola vi dricka både mjöd och vin!» 

13 »Mig lyster ej mjöd, mig lyster ej vin, 
men mig lyster sitta vid unga bruden din.» 

434 



SMB 122 

14 »Nej inte får du sitta vid unga bruden min, 
men du skall gå på golfvet ock skänka mjöd och vin.» 

15 Liten Kerstin så sakta öfver golfvet går, 
hon fäller så mången sorgefull tår. 

16 Bruden hon talte till brudgummen sin: 
»Hvad är det för en jungfru, som här har kommit 

in?» 

17 Herr Peder han svarade unga bruden sin: 
»Den är en, som förr varit kärestan min.» 

18 Bröllopet stod i dagarne två, 
men inte ville bruden i sängen gå. 

19 Liten Kerstin bar in förgylda stolar två: 
»I sätten eder båda nu häruppå!» 

20 Liten Kerstin hon klädde af dem strumpor och skor, 
så ledde hon dem båda till brudesängen fram. 

21 Liten Kerstin hon gick ned åt rosende gård, 
der hängde hon sig i sitt fagergula hår. 

22 Budet kom fort för herr Peder in: 
»I rosengård hänger en jungfru så fin.»  

23 Herr Peder han sig utur kammaren sprang, 
slog dörrarne i, så låsarne sang. 

24 »Ack, liten Kerstin min, hänger du här, 
allt medan du lefde jag höll dig så kär!» 

25 Herr Peder han lät gräfva den grafven så bred, 
att han skulle ligga vid sidan bredvid. 

26 Han satte sitt svärd till en abildsrot, 
så hvassa udden genom hjertat stod. 

27 Om morgonen innan dagen blef ljus, 
så var der tre lik uti herr Peders hus. 

28 Det första var han sjelf, det andra hans mö, 
— Den älskog vilja vi begynna — 
det tredje hans unga brud, af sorg månd' hon dö. 
— Jag kan eder aldrig förglömma 

Titel: Herr Peder och liten Kerstin. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i str. 1 och 28. 

ULMA 3300, s. 4-8. Efter lärarinnan Josefina Ström, Borgen, S. Kedums sn, Barne hd, Västergötland (f. 1864). 
Upptecknad av Nils Gustafsson 1931. 

1 Herr Peder och liten Kersti, de sutto vid bord 
— 0, du lilla. — 
De talte så många skälmaktiga ord, 
— aldra kärasten min, jag kan dig då aldrig förglöm-

ma. 

2 0, hör du herr Peder vad jag dig fråga må: 
och när och var skall ditt bröllop stå? 

3 Mitt bröllop skall stånda så långt upp i land, 
att nå'n Hellkis jungfru aldrig kommer därfram 

4 Och hör du herr Peder, vad jag dig säga kan, 
att blir jag bara bjuden, nog hittar jag väl fram 

5 Herr Peder låter både brygga och baka 
ock liten Kersti låter både sko och skrapa 

6 Och liten Kersti tog på sig en tröja av gull, 
manschetterna de var utav dimanter full 

7 Liten Kersti hon hann ej förrän fram, 
än ljuset för henne i brudahuset brann 

8 Och brudriddarn han talte till brudgummen så: 
Det håller en främmand jungfru här uppå vår gård 

9 Med tolv apela grå 
och alla så hava de guldselar uppå.  

10 Herr Peder han springer över bredaste bord, 
så ölet och vinet över bordet stod. 

11 Välkommen, välkommen liten Kersti till mig, 
för mjöd och vin skall inte fattas dig. 

12 Jag är ej hitkommen för varken mjöd eller vin 
utan blott för att skåda unga bruden din 

13 Och hör du, herr Peder, vad jag dig fråga vill, 
får jag sitta i brudstolen jämte unga bruden din? 

14 Nej, inte får du sitta jämte unga bruden min 
men blott gå på golvet och skänka mjöd och vin. 

15 Och bruden hon talte till brudriddarn sin: 
vad är för en främmand jungfru, som skänker mjöd 

och vin 

16 Ja, sanningen vilja vi ej dölja för dig, 
för det är herr Peders förra fästemö. 

17 Ja, är det herr Peders förra fästemö 
Gud give, han inte överger mej och tar den 

18 Liten Kersti hon bäddade den bruare säng 
men ni ska tro, att hon själv ville sova i den 

19 Och liten Kersti hon var både hulder och god, 
hon drog utav bruden både strumpor och skor 
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20 Liten Kersti hon gångar sig åt apelagård 
där hängde hon upp sej i sitt gulvita hår. 

21 Det kom då ett bud till unga Peder då: 
Liten Kersti, hon hänger i apelagård. 

22 När dager blev dager, och dager blev ljus, 
då var det tre lik i unga Peders hus. 

23 Det ena var herr Peder, det andra hans mö 
— 0, du lilla. — 
Det tredje unga bruden utav sorgen blev död. 
— aldra kärasten min, jag kan dig då aldrig förglöm-

rna. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 23. 
Mellanomkvädet: 0 str. 23 o hör 
11:2 	fattas ms fallas 

T 
Turesson, Folkliga kristna sångtraditioner, 1980, s. 99. Efter Johan Andersson f. 1890 i Årjäng, Silbodals sn, 
Värmland; han hade lärt visan av en äldre släkting, möjligen modern. Upptecknad av Gunnar Turesson 1958. 
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"Men så 	hängde hon sej 	i sitt 
	

fagergula 
	

hår, 
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allra 	kärestan 	min. Jag kon eder 	aldrig för = glömma." 

1 [----] 

[-----] 
»Men så hängde hon sej i sitt fagergula hår, 
— allra kärestan min. 

Jag kan eder aldrig förglömma.» 

Titel: Herr Peders frilla. 

Melodianmärkning 

Tr. saknar taktstreck efter t. 10. 

U 
Lagus, Nyländska visor I, 1887, nr 5 a. Karis sn, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. Även tryckt som FSF 
V:1 nr 62 e och B. 
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— Den ölskog 	ville 
	

vi be- gyn- no. 

   

6 

     

     

like» 	 

  

       

 

f) 

     

      

        

De 	talte sins-i - mil- lan så många skömtför-da ord. 

—Allra 
	

Kd -ri -stan min, 	Jag kan eder al—de - rig för - glömma. 

1 Herr Peder och liten Stina de såto till bords. 
— Den älskog ville vi begynna. — 
De talte sinsimillan så många skämtförda ord. 
— Allra käristan min, 

Jag kan eder alderig förglömma. 

2 Liten Stina sade till herr Peder så: 
»När skall edert bröllop stå?» 

3 »Mitt bröllop skall stå så högt upp i ort, 
Att ingen skön jungfru dit kommer fort.» 

4 »Skall edert bröllop stå så högt upp i ort, 
Och blifver jag bjuden, visst kommer jag fort» 

5 »Mitt bröllop skall stå så högt upp i land, 
Att ingen skön jungfru dit komma kan.» 

6 »Skall edert bröllop stå högt upp i land, 
Att ingen skön jungfru dit komma kan?» 

7 Herr Peder han gjorde brede-bords språng, 
Att gullspårena långt ner och benena sång. 

8 Herr Peder låter till bröllop göra, 
Och liten Stina lät sina bröllopskläder utskära. 

9 Och tröjan den var utaf skarlakan röd, 
Och kjortelen var utaf mantel så fin. 

10 Och förklet det var utaf pärlor och gull, 
Och fingrena utaf ädela stenar så full. 

11 Liten Stina lät sko sin gångare grå, 
Som int har varit salad på femton år. 

12 Liten Stina red sig öfver en ström, 
Och hennas hästar de lopp på röde gullsöm. 

13 Liten Stina red sig öfver en bro, 
Hennas hästar de lopp på röde gullsko. 

14 Hon hastar sig väl och hon skyndar sig fram, 
Hon skyndar sig dit, hon såg ljusena brann. 

15 Liten Stina red sig på herr Peders gård, 
Så binder hon hästen vid äppelagård. 

16 Hertingen ut genom fönstret såg: 
»Är här en skön jungfru på gården vår? 

17 Är här en skön jungfru på gården vår? 
Fagrare jungfru jag aldrig såg.» 

18 »Det är herr Peders frilla så rik, 
Alder vi sågom hennes gelik. 

19 Och mera gull hafver hon på sin finger små, 
Som herr Peder eger på brudstolar två 

20 Och mera gull hafver hon på sin kjortelfåll, 
Som herr Peder eger i hela sitt våld.» 

21 »Är här en skön jungfru på gården min, 
Så bjuden henne in på mjöd och vin.» 

22 Herr Peder tog stolen, bjöd jungfrun sitta ner: 
»För dig har jag blandat både mjöd och vin.» 

23 »Ej lyster mig mjöd, ej lyster mig vin, 
Men får jag lof att sitta vid unga bruden din?» 

24 »Ej lyster dig mjöd, ej lyster dig vin, 
Men intet får du sitta vid unga bruden min.» 

9 5 Liten Stina går sig till herr Peders äppelagård, 
Där hängde hon sig upp med sitt gullgula hår. 

26 Hastigt kom budet för herr Peder in: 
»Liten Stina hänger död i äppelgården din.» 

27 Herr Peder opp utaf sängen sprang, 
Han sparkar upp dören, att låsena sång. 

28 Herr Peder satt spjutet emot en rot, 
Att udden den togo hans hjärta emot. 

29 Herr Peder satte spjutet emot en sten, 
Att udden den togo hans hjärta till men. 

437 



SMB 122 

30 Där utrann både vatten och blod, 
Som vattnet uti rinnande flod. 

31 Om morgonen innan dagen blef ljus, 
Så var där tri lik i herr Peders hus 

Textanmärkning 

Omkvädena återgivna i str. 1, 2, 32. 
Slutomkvädet: käristan str. 32 kärestan 

32 Den förste var herr Peder, den andra var hans mor. 
— Den älskog ville vi begynna. — 
Den tredje var unga bruden, i sorgen blef hon död. 
— Allra käristan min, 

Jag kan eder alderig förglömma. 

Titel: Peder och liten Stina. 

v 
Nagu sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar (text) och efter Wefvars minne av 0. R. Sjöberg (mel.) på 1880-talet. 
Va: SLS 82, s. 41-46 (text), 368-369 (mel.). Tryckt som FSF V:1 nr 62 f och C. Vb: SLS 125, s. 40 (endast mel.). 
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1 Herr Peder han sade till liten Kirsten så: 
— Den älskog ville vi begynna, —
Om söndag skall mitt bröllop stå. 
— Aldra käristan min; Jag kan eder alderi förglömma. 

2 Och skall ert bröllop om söndag stå? 
Så vill jag var nära och se deruppå. 

3 Mitt bröllop skall stå så högt upp i land, 
Att ingen skön jungfru dit komma kan. 

4 Skall edert bröllop stå så högt upp i land? 
Å blifver jag bjuden, visst kommer jag fram, 

5 Herr Peder han låter sitt bröllop tillreda, 
Å liten Kirsten låter sina bröllops kläder skära,  

6 Herr Peder han låter sitt bröllop gå fort, 
Å liten Kirsten låter sin gångare sko, 

7 Å liten Kirsten salar sin gångare grå, 
Sen rider hon sig på herr Peders gård, 

8 Å liten Kirsten skickar sin små drängar in, 
Å liten Kirsten lofvar, att stiga här in. 

9 Å liten Kirsten innanför dören steg, 
Herr Peder henne med ögonen neg, 

10 Å liten Kirsten hafver mera gull på sina fingrar små, 
Än herr Peder han hafver gullstolarne två, 

11 Å liten Kirsten hafver gull på sin kjortels fåll, 
Än herr Peder hafver allt uti sitt våld, 
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12 Å liten Kirsten talte till herr Peder så: 
Å får jag lof, att sitta hos unga bruden din? 

13 Å intet får du sitta vid unga bruden min, 
Men gå på golfvet och bär åt hennar möd, 

14 Å herr Peder och unga bruden de lade sig i säng, 
Å liten Kirsten täcker öfver begge dem, 

15 Å liten Kirsten ut genom dören steg, 
Jag beder till Gud Fader, jag går aldrig hit in mer, 

16 Å liten Kirsten gick sig uti appela gård, 
Der hängde hon sig med sitt hvitgula hår, 

17 Å straxt bådet in till herr Peder kom, 
Å liten Kirsten hänger uti appela gård, 

18 Herr Peder opp ur sängen språng, 
Han smälde dören, så låsena sång, 

19 Hur hänger du här med ditt hvitgula hår? 
Å medan du lefde, visst höll jag dig kär, 

20 Jag skall gräfva graf, både djup och lång, 
Der skall vi begge hafva vår spasers gång, 

21 Jag skall gräfva en graf, både djup och bred 
Der skall vi begge läggas ner, 

22 Herr Peder sätt svärdet mot en sten, 
Att udden låg hans hjerta till men, 
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23 Herr Peder sätt svärdet mot en rot, 
Att udden låg hans hjerta emot, 

24 Om morgonen bitti, då dagen var ljus, 
Så var der tre lik i herr Peders hus, 

25 Den ena var herr Peder, den andra var hans frilla, 
Den tredje var unga bruden den lilla, 

26 De lade de likena alla på en bår, 
Å frunar och mamseller de krusa deras hår, 

27 De lade de likena alla i en graf, 
— Den älskog ville vi begynna, —
Der sofva de sött ja intill domedag, 
— Aldra käristan min; Jag kan eder alderi förglömma. 

Titel: Herr Peder. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer (i str. 5 och 10 i 
efterhand); slutomkvädet utskrivet tvåradigt. 
Slutomkvädet: i str. 7 har efter min på samma rad jag 

(andra omkvädesradens början) påbörjats men 
sedan strukits 

	

7:1 	först har 7:2 skrivits här men strukits, den rätta 
lydelsen tillskriven däröver 

	

24:1 	var står över struket blef 

Vb 
Avvikelser från Va i Vb 

Mel. utan textunderlägg. 

Efter Tilda Troberg, Pettu, Finby sn, Åboland (1860-1933; 0. Andersson, Tre fint.-sv. vissångerskor, s. 43-56). Xa: 
IF 170, IX (nr 140). Upptecknad av Otto Andersson 1909. Tryckt som FSF V:1 nr 62 c. Xb: IF 53, s. 7-9. Text 
upptecknad av Saga Grönfors 1931. Tryckt som FSF V:1 nr 62 D. 

Xa 

Herr Peder 
	

Iden 
	

Kerstin sutto vid ett bord 

- den älskog ville 
	

vi 	be = gynna 

De talte 	så många hjärte liga 	ord 
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- Allra 
	

körestan min,Jog kon eder 
	aldrig för = glömma. 

1 Herr Peder liten Kerstin sutto vid ett bord 
— den älskog ville vi begynna —
De talte så många hjärteliga ord. 
— Allra kärestan min, Jag kan eder aldrig förglömma. 

Titel: Herr Peder och liten Kerstin. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktstreck fr. o. m. slutet av t. 5. 
T. 3, n. 6: Svårtolkad, möjligen ändrad från d2; i FSF står 

c2. 

T. 4: Ändrad från j 
	

fl 
T. 7, n. 4 och t. 8, n. 6: Förtecknet närmast utformat som 

dubbelkors; i FSF står korstecken. 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet: begynna ändrat från berömma 
Slutomkvädet: Allra ändrat från allra 

Xb 
1 Herr Peder liten Kirstin de sutto vid ett bord. 

— Den älskog vilja vi begynna. —
De talte så många hjärteliga ord 
— »Allra kärestan min, jag kan Eder aldrig förglöm-

ma.» 

2 Herr Peder sade till liten Kirstin så: 
»I morgon skall mitt bröllop stå. 

3 Mitt bröllop skall stå så högt upp i land, 
att ingen skön jungfru kan dit komma fram» 

4 »Ert bröllop må stå hur högt upp i land, 
men bliver jag bjuden visst slipper jag fram.» 

5 Liten Kirstin in genom dörren steg. 
Herr Peder henne med ögonen neg. 

6 Unga bruden frågte åt småsvenner så: 
»Vad är det för en jungfru, som på golvet månd gå?» 

7 »Herr Peder hade en frilla så rik, 
hon haver väl kommit till bröllopet hit. 

8 Hon har mera gull på sin kjortelfåll, 
än herr Peder har i hela sitt våld.» 

9 De drucko i dagar, de drucko i tre, 
men inte ville bruden åt sängen se. 

10 De drucko i dagar, de drucko i sex, 
sen ville den bruden i sängen läggs. 

11 De ledde den bruden i brudehus, 
Liten Kirstin gick före med fackla och ljus. 

12 De lade den bruden i brudesäng. 
Liten Kerstin täckte över båda dem. 

13 Liten Kerstin ut genom dören steg, 
»Jag beder godnatt, jag kommer aldrig mer.»  

14 Snart kom där ett bud till herr Peder in: 
»Liten Kirstin hänger i äppeligrind.» 

15 Herr Peder ut genom dörren sprang 
Han slog till dörren så låsena sang. 

16 »Hör du liten Kerstin, vi hänger du här? 
Medan du levde höll jag dig så kär!» 

17 Sen satte han svärdet emot en sten, 
så att det gjorde hans hjärta men 

18 Sen satte han svärdet emot en rot 
så att det tog hans hjärta emot. 

19 Om andra morgon när dagen blev ljus 
så var det tre lik i herr Peders hus 

20 Det ena var herr Peder, det andra hans frilla, 
— Den älskog vilja vi begynna. —
det tredje var unga bruden den lilla. 
— »Allra kärestan min, jag kan Eder aldrig förglöm-

ma.» 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, markerade i str. 2. 
Slutomkvädet: Allra ändrat från allra 

	

1:1, 	2:1, 5:1 	Kirstin ändrat från Kerstin 
6:1 före så står små överstruket 
8:2 i Peder är d ändrat från f 

	

9:1 
	

dagar ms daga 

	

10:2 
	

läggs ändrat, ev. från läges 

	

13:2 
	

aldrig ändrat från aldrid 

	

14:2 
	

Kirstin ändrat från Kerstin 

	

16:1 
	

Hör ändrat från Herr; här ändrat från så 
20:1 Det ändrat från Den 
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Y 
SLS 367, s. 77-81. Efter bondhustrun Alma Isaksson f. Danielsson, Vänö, Hitis sn, Åboland (f. 1874). Upptecknad av 
Greta Dahlström 1924. Tryckt som FSF V:1 nr 62 g och E. 

2 

### 	 
•	 
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-1 

1 Herr Peder och liten Kirstin sutto till bords 
— Den älskog vilja vi begynna. —
De talte så många skämtefulla ord. 
— Allra kärestan min, jag kan eder aldrig förglömma. 

2 Herr Peder han sade till liten Kirstin så: 
»I söndag så skall mitt bröllop stå.» 

3 »Och skall ditt bröllop i söndag stå 
så vill jag va' så nära och se däruppå.» 

4 »Mitt bröllop skall stå så högt upp i land, 
att ingen skön jungfru dit komma kan.» 

5 »Nej, aldrig står ditt bröllop så högt i land, 
Bliver jag bjuden, nog kommer jag fram.» 

6 »Och mitt bröllop skall stå så högt upp i lid, 
att ingen skön jungfru dit komma kan.» 

7 »Nej, aldrig står ditt bröllop så högt upp i lid, 
Bliver jag bjuden, nog kommer jag fram.» 

8 Herr Peder låter sitt bröllop tillredas. 
Och liten Kirstin låter sin' bröllopskläder skäras 

9 Herr Peder låter sitt bröllop gå fort. 
Och liten Kirstin låter sin gångare till skos. 

10 Och liten Kirstin sadlar upp sin gångare grå. 
Så rider hon sig till herr Peders gård. 

11 Mera guld har liten Kirstin på sin' finger små 
som herr Peder har på guldstolar två. 

12 Och mera guld har liten Kirstin på sin kjortelefåll, 
än herr Peder hade i allt sitt våld. 

13 Och bruden den frågade småsvenner två: 
»Vad är det för en jungfru, som uppå golvet går?» 

9 

14 Herr Peder, han hade en frilla så rik, 
att ingen på orten är henne lik. 

15 De drucko i dagar, de drucko i två, 
och aldrig vill bruden ur brudehuset gå. 

16 Så gångar hon sig i herr Peders appelgård, 
så hänger hon sig på sitt ljusgula hår. 

17 Så gick där ett bud till herr Peder in, 
att »liten Kirstin hänger i appelgården din». 

18 »Liten Kirstin, vi hänger du här. 
— Den älskog vilja vi begynna. —
Medan du levde, så hade jag dig kär. 
— Allra kärestan min, jag kan eder aldrig förglömma. 

Titel: Herr Peder och liten Kerstin. 

Melodianmärkning 

Upptecknarens anm.: Börjar även: 

Anm. till system 3: Även 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. I. Streckad rad efter 
str. 10. 
12:1 
	

kjortelefåll med annan penna ändrat från kortele- 
fåll 

18:1 vi med annan penna ändrat från hvi 
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SLS 536 nr 24. Efter kalkbruksarbetarhustrun Klara Sonntag f. Hellman, Virkby, Lojo sn, Nyland (f. 1870 i 
Snappertuna sn, Nyland); hon hade sannolikt lärt visan av sin mor. Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 
sommaren 1935. Tryckt i Forslin, Några nyfunna balladvarianter, 1937, s. 126-128. 

1 Herr Peder och lilla Kerstin de satt sig vid ett bord 
— din älskog hur ville vi begynna — 
Där talade de så många skämtefulla ord. 
— allra käristan min, jag kan dig aldrig förglömma 

2 Och lilla Kerstin sade till herr Peder så: 
Och när skall nu ditt bröllop stå? 

3 I söndag så ville jag mitt bröllop skall stå. 
Ja, då vill jag vara där och se uppå. 

4 Mitt bröllop det står så högt upp i land, 
att ingen skön jungfru kan komma dit fram. 

5 Bliver jag bjuden, nog kommer jag fram, 
men blir jag inte bjuden, så är det en stor skam. 

6 Herr Peder han låter sitt bröllop tillreda, 
lilla Kerstin låter sina brudkläder skära. 

7 Herr Peder han låter sitt bröllop gå fort, 
och lilla Kerstin reder sin gångare med skor. 

8 Om morgon talte Kerstin till svennerna små: 
Och salen nu på min gångare grå. 

9 Och salen utav silver, och betsel utav gull, 
mitt hjärta det är utav sorger så fullt. 

10 Sen satte hon sig på sin gångare grå, 
och riden nu så till herr Peders gård. 

11 Och lilla Kerstin rider allt över en bro, 
hennes gångare topplar på röda guldsko. 

12 Och lilla Kerstin rider allt över en grön äng, 
hennes gångare topplar på röda guldsöm. 

13 När som hon kommer till herr Peders gård, 
där binder hon fast sin gångare grå. 

14 Hastigt kom budet för herr Peder in: 
Här går en skön jungfru på gården din. 

15 Går här en skön jungfru på gården min, 
så been henne vara god och stiga här in. 

16 Lilla Kerstin in genom dörrarna steg, 
herr Peder mot henne med ögonen neg. 

17 Välkommen, välkommen hitneder till mig, 
för dig har jag blandat både mjöd och vin. 

18 Int lyster mig mjöd, int lyster mig vin, 
endast jag får sitta hos unga bruden din. 

19 Nej inte får du sitta hos unga bruden min, 
rör jag är rädd du lagar ont i hennes sinn. 

20 Lilla Kerstin vrider sina händer i blod. 
Gunå den stackars flicka, som skalkar ska tro. 

21 Unga bruden talte till tärnorna små: 
Vad är det för en jungfru, som här på golvet går? 

22 Her Peder han hade en frilla så rik, 
och nu lär det vara henne, som haver kommit hit. 

23 Mera gull har Kerstin på fingrarna små, 
än herr Peder hade på brudstolarna två. 

24 Mera gull har Kerstin på klädningsfåll, 
än herr Peder ägde i hela sitt våld. 

25 De dansade bröllop i dagarna två, 
men aldrig vill bruden till brudsängen gå. 

26 De dansade bröllop i dagarna tre, 
men inte vill bruden åt brudsängen se. 

7  7 De dansade bröllop i dagarna fem, 
men inte vill bruden i brudsängen än. 

28 De dansade bröllop i dagarna sex, 
men inte vill bruden i brudsängen läggs. 

29 Men när sjunde dagen bör lida till slut, 
då ville bruden i brudasäng. 

30 De satte unga bruden på brudastol, 
och lilla Kerstin klädd av henne strumpor och skor. 

31 De lade unga bruden i brudasäng, 
och lilla Kerstin täckte så vackert över dem. 

32 Lilla Kerstin ut genom dörrarna steg, 
Bevare eder Gud, jag kommer aldrig hit mer. 

33 Lilla Kerstin gångar sig till äppelgård, 
där hänger hon sig i sitt fagergula hår. 

34 Hastigt kom budet för herr Peder in: 
Här hänger en skön jungfru i äppelgården din. 

35 Herr Peder ut genom dörrarna sprang, 
han slog till dörren så att låsena sang. 

36 Varföre, varföre så hänger du här? 
Och medan du levde så höll jag dig kär. 

37 Herr Peder tog spjutet och satt det mot en sten, 
och detta så gjorde hans hjärta stor men. 

38 Herr Peder tog spjutet och satt det mot en rot, 
och sedan så tog det hans hjärta emot. 

39 När åttonde dagen bör' lida till slut, 
så had vi tri lik uti bröllopshus. 
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40 Det ena var herr Peder och hans frilla så rik, 
det tredje var den unga bruden, som han var vigder 

med. 

41 Och gräven den graven bå djuper och bred, 
så att alla tri liken kan sättas där ner. 

42 Och gräven den graven bå djuper och lång, 
för här skall väl bliva en spascheregång. 

43 Där växte en lind på herr Peders grav, 
den linden den växer väl än i denna dag. 

44 Den linden den växer allt över kyrkokam, 
— din älskog hur ville vi begynna —
och bladen ta varandra så ömt uti famn. 
— allra käristan min, jag kan dig aldrig förglömma 

Titel: Herr Peder och liten Kerstin. 

SMB 122 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i sir. 1. Ms är maskinskri-
vet; ett fåtal ändringar i ms beroende på rena maskin-
skrivningsfel redovisas här ej. 
Slutomkvädet: uppdelat på två rader (jag börjar rad 2) 

	

1:1 	Peder skrivet med bläck över struket Olof 
24:2 ägde ms Ägde 
34:2 hänger ms häger 
40:2 han ms hans 

	

4 7: 7 	över a i spascheregång har med blyerts tillagts ett 
accenttecken 

EJ AVTRYCKTA 

AA: KB Vs 	s. 129-130. Efter torparänkan Maja 
Hansdotter, Slaka sn, Östergötland (f. 1756 i Tjäll-
mo sn, Östergötland, d. 1828; Jonsson I, s. 
384-386) eller soldathustrun Greta Naterberg, 
Slaka sn (f. 1772 i Nykils sn, Östergötland, d. 1818 
i Slaka; Jonsson I, s. 386-391). Upptecknad av J. 
H. och/eller D. S. Wallman 1810-1813; utskriften 
sannolikt gjord av den senare. 5 strofer. 

AB: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 5 b. Pojo 
sn, Nyland. Troligen upptecknad av K. Forsblom 
1876. Melodi med underlagd strof. Även tryckt 
som FSF V:1 nr 62 b. 

AC: Efter bondhustrun M. L. Holsten, Rosala, Hitis 
sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar på 
1880-talet (text) och efter Wefvars minne av 0. R. 
Sjöberg 1887 (mel.). ACa: SLS 82, s. 99-102 (text), 
377 (mel.). Melodi samt 17 strofer. Mel. tryckt 
som variant till FSF V:1 nr 62 e, texten tryckt som 
FSF V.1 nr 62 F. ACb: SLS 125, s. 42. Melodi. 

AD: SLS 72, s. 131-133. V. Nyland. Upptecknad av 
Filip Sundman 1899. 16 strofer. Tryckt som FSF 
V:1 nr 62 G. 

AE: IF 170, VIII (nr 198). Efter Lovisa Blomkvist, 
Kurböle, Borgå lf, Nyland (1846-1926; 0. Anders-
son, Tre finl.-sv. vissångerskor, s. 36-43); hon 
hade lärt visan av sin mors moster Maria Kant (f. 
1779). Upptecknad av Otto Andersson 1908. Me-
lodi med underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 
62 a. 

AF: 	IF 110, h. 6, s. 25-27. Efter Albertina Johansson, 
Lill-Pellinge, Borgå lf, Nyland (f. 1832); hon hade 
lärt visan av sin mor. Upptecknad av A. P. Svens-
son 1910. 31 strofer. Tryckt i Brage, Årsskrift VII, 
1914, s. 79 och som FSF V:1 nr 62 A. 

AG: SLS 352, s. 60. Efter bondhustrun Charlotta 
Lundström f. Gustafsson, Nedersta, Nötö, Nagu 
sn, Åboland (f. 1868). Upptecknad av Greta Dahl-
ström 1923. 2 1/2 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 
62 H. 

AH: SLS 367, s. 82. Sofia Ginman f. Holsten, Kyrksun-
det, Hitis sn, Åboland (f. 1857 i Västanfjärds sn, 
Åboland). Upptecknad av Greta Dahlström 1924. 
Melodi med underlagd strof. Tryckt som FSF V.1 
nr 62 d. 

29 - 889100 SMB 3 
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123 

FRU MÄRTA OCH HERR TIDSMAN 
TSB D 247 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [94]-95. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som SF 106 och i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 332-333. 

1 På högen sitter dänn Fäherde 
vnder Skarlakan rödh 
Han börjar en Wijsa i sin luhr 
som förde hans eigen dödh 
— Den Fruen hoon gångar migh seent af. 

2 Fulle haar Jagh en tröija på, 
hoon är af Wallmaret grå 
Där vnder sitter en Vllen siörta 
som är af Silket blå. 

3 Jagh haar wäl på Migh en Siorta 
som är intet henne lijk 
Men der vnder en annar 
som är af Silke hwit. 

4 När andre Swener gåå i Stall 
och ger sina häster korn 
Så gåhr Jagh i höga lofft 
och dricker miödh af horn. 

5 Eij må Jagh längre Fäherde blij 
och wachta däth Fää vnder lijda 
Frw Märta gifwer migh Sadel och häst 
och behr mig til Hoffwa rijda. 

6 J månger Natt haar Jagh soffwct 
på Frw Märtas arm 
Finge Herr Tideman weta däth 
så bleffwe han dödh i harm. 

7 J Skogen håller Herr Tijdeman 
och lijder så fast derpå 
Hwadh mond min Fäherde mehna, 
Medan han siunger så. 

8 Solvblig mine Swäner i Skogen gåå 
och Tag' til wahra mitt Fää 
Och somblig mine Swener i Rosenlund 
hängia min Fäherde i trä. 
— Den Fruen hoon gångar migh seent af. 

Anmärkning 

Ms har ofullständig radindelning (rad 1 och 2 resp. 3 och 4 
ihopskrivna). Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 
Omkvädet: gångar ms ev. gånger 

1:3 	börjar ms ev. börjer 
6:4 	bleffwe läsningen av de två sista bokstäverna osä- 

ker 
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spelte 	gulltdrning uppå en ö. 

(6) 

7 

— Hon höll ingen 
-rr 

tro — gen 

•	 

J 	 

6 

• • 
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124 

HERR TAVEL OCH STOLTS ADELIN 
TSB D 250 

A 
KB Vs 2:1, s. 423-424 (text), KB S 163 (Drake) nr 151 (mel.). Efter Greta Esbjörnsdotter, V. Eneby sn, Östergötland 
(f. 1741 i Hycklinge sn, Östergötland, soldatänka omgift med dräng, d. 1814; Jonsson I, s. 327-329). Upptecknad av 
L. F. Rääf (text) och Erik Drake (mel.) 1812. Tryckt som SF 77. 

J 	 
2 

 

 

Tafvel 	och 	hans — go 

   

  

(3)r 

  

    

(7) 

1 Tafvel och hans unga mö 
de spelte gulltärning uppå en ö 
— hon höll ingen trogen. 

2 Första gulltärning om tafvelbord rann 
och Tafvel stolts Adel sin fästemö vann. 

3 Och hör du stolts Adel hvad jag säger dig 
och huru länge vill du bida mö efter mig 

4 Jag skulle väl fråga mina vänner till råd 
men i åtta år bidar jag er mö ändå. 

5 Hon lofvade ut i åtta år 
men orkade intet bida i månarne två. 

6 Och Tafvel han lyftade uppå hatt 
han bjuder stolts Adel mång tusend god natt 

7 Och Tafvel han skjuter sin snäcka ifrån land 
stolts Adel hon räcker en köpman sin hand. 

8 I åtta år han uppå vatnet flöt 
det nionde han inpå landet sköt. 
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9 och Tafvel han drar sin snäcka inpå land 
där stod då en köpman in på hvita sand 

10 Och höre du köpman riker och god 
hur står till med stolts Adel kär fästemö min 

11 Jag vet intet om henne sedan i går 
då jag uppå hennes snöhvita arm låg. 

12 Och Tafvel han drar sin bruna brand 
han högg af den köpman båd hufvud och hand. 

13 Herr Tafvel han rider i stolts Adelins gård 
och ute stolts Adelin för honom står. 

14 och Tafvel han tager Stolts Adel i famn 
den ena handen i hennes barm. 

15 Och hör du stolts Adel hvad jag säger dig 
hvi rinner så mjölken ur brösten på dig. 

16 Min broder han gjorde mig detta till harm 
han spilde den mjöden uti min barm 

17 Och det är två ting som intet är likt 
för mjöden är brun men mjölken är hvit. 

18 Och tafvel han drog sin bruna brand 
han högg å stolts adelin i medjesvang 

19 och tafvel han stod och såg deruppå 
huru fostret tvingdes sin moder ifrå. 

20 Och tafvel han satte sig på rinnaren röd 
han red mycket fortare än fogelen flög. 

21 Och Tafvel han rider sig ut på en ö 
där sörjer han sig sjelfver till död. 
— hon höll ingen trogen. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1. Interpunktionen något 
osäker p. g. a. Arwidssons ingrepp. 

1:2 uppå en ö står efter struket ute på ö 
2:1 	om står över struket öfver 
4:2 	bidar jag ändrat från skall jag bida 
5:2 orkade andra bokstaven ändrad från annan; 

månarne ändrat från månaderne 
7: 1 	sin snäcka står över struket sitt skepp 
9:2 	stod då står över struket ståndar 

10:2 Adel ändrat från Adelin 
11:2 uppå ändrat från på 
14:1, 15:1 	Adel ändrat från Adelin 
16:2 	den tillskrivet över raden 
17:2 mjöden ändrat från mjöd 
20:1 	satte tillskrivet över raden; på ändrat från uppå 
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125 

EBBE SKAMMELSSON 
TSB D2>1 

A 
Skoklosters slotts bibl.: Per Brahe d. y.:s bibl., Per Brahes visbok, s. [64]—[69]. Nedskriven av fröken Margareta Brahe 
(f. 1603 på Rydboholm i Ö. Ryds sn, Uppland, d. 1669) under tiden februari 1622—januari 1623 (Jonsson I, s. 
178-180). Tryckt i SF bd I, s. 412-414 och i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 431-436. 

1 skammel han bor upå ttijden, 
han uar både Rijker och ung, 
så Raske då åttee han sönnerna ram, 
män uärden gås dem emott, 
— för dy ttråder äbe skamelsån så mången stig uill. 

2 ttee ttuå tthe äro döda, 
ttee ttre tthe lefua än 
dä, uill iagh er för saning säija, 
de uore så Raska håmen, 

3 den ena hettee päder den andra hettee påll, 
tthen ttredije hettee äbee den unge, 
gudh laste den stund han ttill uärden blef föd, 
hans skäpner tthhe giordes hånom ttung, 

4 äbee han ttiänar i kongens gård, 
alltt öfuer ttre kånige Rijke, 
där fästee han iångfru lusee lila, 
hånom ttycktte hon uar hans like, 

5 äbe han drömde en dröm om natt, 
i sängene där han låg, 
migh ttycktte att min faders gård, 
han stod i husan låga, 
där ine brand fader och moder, 
och så min stålttsen iångfruge, 

6 migh ttycktte att min kiorttill Röd, 
och han uar blifuin suartt, 
och alla dee skinn där under såtte, 
dee uåre migh stollne bårtt, 

7 dä uarr och dän spå kuinna, 
som hade dee drömar ttill Råda, 
här päder er broder hafuer låkatt er fästemö bårtt, 
och nu månde bröllåpett stå 

8 och dä uar äbe skammellsån, 
han går för kåningen in, 
och höre i gifuen migh orlåf i dagh, 
alltt hem ttill min faders land, 

9 och orlåf han månde begära, 
och orlåf han månde få, 
och dä uar äbe skammellsån, 
han sätter sigh på gångaren grå, 

10 och dä uar äbe skammellsån, 
han Rider i sin faders gård, 
och utte då står hans systra, ttuå 
de fågresta Rosende bloma, 

11 i står i fred mina systrar ttuå, 
de fägresta Rosende blomma, 
och huru må fader och moder, 
och huru må min stålttsen iångfrue. 

12 och uäll må fader och moder, 
och så er stålttsen iångfru, 
här päder eeder broder hafuer häne fäst, 
och nu månde brölåpett stå, 

13 den ena gaf han ett gulkårs på bröst, 
den andra ett förgylande smyke, 
dä hafuer iagh ttiäntt i kåningens gård, 
och ärnade iångfru lusee, 

14 och utt kåm äbes fader, 
han mentte att göra ttill bästes, 
och äbe i kåme i stufuen in, 
i skåden uåra brölåpes gäster, 

15 och utt kåm äbes moder, 
hon mentte att göra ttill gode, 
och äbe i kåmen i stuuan in, 
i skåden uåra brölopes forer, 

16 och äbe han går i stufuån in, 
han hälsa öfuer alla bäncker, 
hans moder fick hånom itt sölstop i hand, 
hon bad hånnom gå och skänckia, 

17 och äbe ttager stop uttij sin hand, 
han skäncktte dä bästa såm han kunde, 

447 



SMB 125 

för huar den gång han på bruden sågh, 
så både hans ögonn de Rune, 

18 dä lijder så fast ått afttånen, 
ått bruden skulle gå i brude hus, 
och dä uar Reder och suänner, 
dee bure för häne höga lius, 

19 dee ginge sigh åp för ttrapa, 
och åp för den högelåfs broo, 
och mines i iångfru luse lila, 
när i låfuen migh eder ttroo, 

20 den sama ttro iagh hafuer eder låfuatt, 
dän hafuer her päder eder broder, 
och alla de dagar iagh lefua må, 
skall iagh uara eder för moder, 

21 och mines i iångfru luse 
när iagh fäste eder i fioll 
iagh fäste eder för min hiärttelig kär, 
och alldrig för min mor, 

22 och dä uar äbe skamellsån, 
han drager sin brune brand, 
så huger han iångfru luse lilla, 
hon faller i styken fån, 

23 och dä uar äbe skammellsån, 
han går i stufuan in, 
och dä uar her päder hans broder, 
han bleknade såm ett lick, 

24 och hörer du päder skammellsån, 
alltt huad iagh sägerr digh, 
din brud hon sitterr i brude hus, 
så suåra hon länckttar äffter digh, 

25 och sitter min brud i brude säng, 
så såra hon länckttar äftter migh, 
och hörer du äbe skamell sån, 
du stigh i sängen ttill hänne, 

26 och ttiäntt hafuer iagh i kåningens gårdh, 
alltt söder up under een öö 
iagh hörde aldrigh där iagh for fram, 
ttuå bröder skule fästa en möö, 

27 äbe han drager sin bruna brand, 
han glimmar såm gullett Röda, 
så huger han här päder sin broder iäll, 
dä blloden Ran hånom ttill döda, 

28 hans fader miste sin ögon ttu, 
hans moder sin högra hand, 
män gud nåde äbe skammellsån, 
han ttråder så uida öfuer land, 

29 dä spordes och så långan lled, 
alltt söder up under öö 
huru äbe skammellsån, 
han hämnades sin fästee möö, 
— för dy ttråder äbe skamelsån så mången stig uill. 

Titel: äbe skamällsåns uisa. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 29, 
markerat i övriga strofer (utom str. 11). Bokstäverna m 
och n är ofta utförda på sådant sätt att de har samma 
utformning; det samma gäller ibland även e och r. Detta 
har ej särskilt anmärkts nedan. 

	

1:2 	Rijker tillskrivet över raden 

	

3:4 	skäpner ms ev. skäpnee 

	

4:3 	efter han står iag möjligen överstruket; iångfru 
lusee ihopskrivet 

5:3 före att står iagh överstruket 

	

5:4 	liusan bokstaven a oklar p. g. a. ändring 
8:3 före höre står i gifuen överstruket 

	

11:4 	efter stålttsen står kommatecken 
13:4 efter iångfru står kommatecken 

	

15:2 	gode sista bokstaven otydlig p. g. a. bläckplump 

	

15:4 	forer ms ev. foreer (bläckplump i ordets slut) 
16:2 före bäncker står bänck överstruket 

	

17.•1 	stop ev. stopett eller ändrat från stopett 
17.3 gång ms gån 
17:4 ögonn ms ev. ögon 
18:2 före i brude hus står ttill sängen överstruket 

	

21:3 	efter eder står fioll iagh fäste överstruket 

	

22:1 	dä uar tillskrivet över raden; skamellsån ändrat, 
ev. från han drager 

	

22:2 	han drager tillskrivet över raden 

	

23:3 	her otydligt p. g. a. en bläckplump 

	

24:4 	länckttar ms lanckttar 
25:2 före migh står en bokstav, ev. d överstruken 
25:4 hänne ms ev. hänee 

	

26:1 	gårdh med annan hand tillskrivet över raden 

	

26:2 	een tillskrivet över raden 

	

27:1 	äbe ms abe 
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B 
Uppteckning från Västergötland och därifrån utgående texter. Ba: UUB Vs 3 (Bröms Gyllenmärs' visbok), s. 78 r-80 
r. Nedskriven ca 1640 av Bröms Olofsson Gyllenmärs till Borrarp (f. ca 1600, uppvuxen i Kinds hd, Västergötland, d. 
1679; Jonsson I, s. 180-185). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 216-220. Bb: Poetisk kalender för år 1816 
(tr. 1815), s. 55-62. Av P. D. A. Atterbom bearbetad version av Ba. Bc—e: Skillingtryck 1816,1827,1838 (=DgFT 
354:1-3; se Jonsson I, s. 656). Baserade på Bb. Bf ULMA 347:52, s. 21-25. Avskrift »efter tryck», gjord av Gustaf 
Ericsson i Norra Södermanland 1860-1890. Bg: Wrangel, Anteckningar om Rytterns socken, 1886, Bilaga N:o 2. 
Tryckt efter ms i Fiholms gårdsarkiv, Västmanland. 

Ba 

månghen stigh 
vill. 

1 Skamell boor på tijdöön, 
han är både rick och kått, 
så karske åtthe han söner fäm, 
the tuå bore sig illa åt, 
— fördy trådher Ebbe skammeson så 

2 The tre the äre dödhe, 
the tuå the lefva ighän, 
thet må iag för saning säia, 
the våre tuå raske hofmän. 

3 Thet var Ebbe skameson, 
han later sala sina hästar, 
iag vil ridha mig vndher öö, 
iungfru lucia löster mig gästa. 

4 Thet var Ebbe skameson, 
han rider i iungfru Lucia gårdh, 
thet var iungfru Lucia lella, 
hun vthe för honom står. 

5 Höre i iungfru Lucia lella, 
vele j vara min vänthe, 
så lenghe iag tiänar i konghens gårdh, 
och seer huat thet kan ränta. 

6 Edher vel iag bidha i åta år, 
efter bäghes vår godhe vilie, 
inghen mäniska i verdhen til, 
oss bådhe skall åt skelia. 

7 Ebbe tienar i konghens gårdh, 
han lather sig hofklädher skära, 
himma siter Lucia lella, 
hun achtar sin tro och Ära. 

8 Thet var her pädhar Ebes brodher, 
han lather sala sina hästar, 
iag vil ridha mig vndher öö, 
iungfru lucia lella at gästa. 

9 Thet var her pedhar ebbes brodher, 
han ridher i iungfru Lucias gårdh, 
thet var iungfru lucia lella, 
hun var väll sueept i mårdh. 

10 I setten här iungfru Lucia lella, 
och sydh på Ebbes klädher, 
Ebbe han tiänar i konghens gårdh, 
han edher bådhe spåtter och hädher. 

11 Suaradhe iungfru Lucia lella, 
och henne raan tårar på kinn, 
och aldrigh hadhe iag aff ebbe förmodat, 
spåtta noghen stolt iungfru, 

12 Hören i iungfru Lucia lella, 
vele i vara min fästhe möö, 
så sant hielpe mig gudh i himmel rick, 
at Ebbe min brodher Är döödh. 

13 iEr thet sant i säien för mig, 
att Ebbe Edher brodher Är dödh, 
så hielpe mig gudh i himmel rick 
iag blifver edher fästhe mö. 

14 Thet var vnghe her pädhar, 
han lather sit bröllop boo, 
thet var Ebbe skame son, 
han lather sina hästar skoo, 

15 Thet var Ebbe skameson 
han ridher i i ungfru Lucia gård, 
thet var iungfru lucia lella, 
hun var väl sueppt i mård 

16 Thet var Ebbe skameson, 
han gångar i stufvan in, 
thet var iungfru Lucia lella, 
hun blecknar om sin kindh. 

17 Somligha bådhe honom sitia vppå stolar, 
och somligha vppå bänckar, 
thet var her pädhar hans brodher, 
han badh honom för brudhan skänckia. 

18 Ebbe han skänckte then långhe dag, 
alt thär til Busen brunno, 
huar then gång han på brudhan sågh, 
så suåra hans ögon runno. 

19 Thet lidher så fast åt aftonen, 
och hälst til sängia måll, 
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thet var iungfru Lucia lella, 
hun skulle till sängha gåå. 

20 Thet var Ebbe skame son, 
han gick för högha loftz broo, 
minnes i iungfru lucia lella, 
när i lofva mig edher troo, 

21 All then tro iag hafver edher lofvat 
then hafuer her pädhar edher brodher, 
alla the daghar iag lefva måå, 
skall iag vara edher för modher. 

22 Jag badh Edher icke til modher, 
och icke til min suära, 
iag badh edher til min fästemöö, 
och til min hiarthelig kiära. 

23 Thet var Ebbe skameson, 
han sit suärd vth drogh, 
thet var iungfru Lucia lella, 
hun för hans föther dodh. 

24 Thet var ebbe skamme son, 
han gångar i stufvan in, 
draghet hadhe han suärdhet sit, 
vnder skarlackan skin.  

25 Nu hafver iag fult tin brudh i sängh, 
och hun skall inthe drömma, 
hör tu her pädhar brodher min, 
iag skall tig inthe glömma. 

26 Thet var ebbe skameson, 
han sit suär vth drogh, 
thet var hxr pär hans brodher, 
han för hans föter doodh. 

27 Så höögh han I hiäll sin fadher, 
och handhan aff sin modher, 
huart thet barn i stufvan var, 
the finghe aff ebbe såren blodigh. 
—förde trådher Ebbe skammeson så månghen stigh 

vill. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 27, markerat i str. 2-11, 
13, 14, 19, 22, 24-26. 
Omkvädet: stigh str. 27 stij 
10:1 	setten kustod sitten 
19:2 	sängia ms siängia 
22:1 	til tillskrivet över raden 
23:3 	lella ms ev. lilla 

Bb 
1 Herr Skammel bodde på Tidön, 

Han var både rik och båld: 
Så karske åtte han söner fem, 
Två buro sig illa åt. 
— För thy, träder Ebbe Skammelson så mången 

villstig. 

2 De tre, de voro allt döda; 
De två, de lefde igen. 
Det må jag för sanning säga, 
De voro två raske hofmän. 

3 Det var Herr Ebbe Skammelson, 
Han låter sadla sina hästar: 
»Jag vill rida mig under ö, 
Jungfru Lucia lyster mig gästa.» 

4 Det var Herr Ebbe Skammelson, 
Han rider i jungfru Lucias gård: 
Det var Jungfru Lucia lilla, 
Hon ute för honom står. 

5 »Hören mig, Jungfru Lucia lilla! 
Viljen J vara min hjertanskär? 
Så länge jag tjenar i Konungens gård, 
Och ser, hvad ränta det bär?» — 

6 »Eder vill jag bida i åtta år, 
Efter begges vår goda vilja: 

Ingen menniska är i verlden till, 
Som oss begge skall åtskilja.» 

7 Herr Ebbe tjenar i Konungens gård, 
Han låter sig hofkläder skära: 
Hemma sitter Jungfru Lucia lilla, 
Hon aktar sin tro och ära. 

8 Det var Herr Pädar Skammelson, 
Han låter sadla sina hästar: 
»Jag vill rida mig under ö, 
Jungru Lucia lilla att gästa.» 

9 Det var Herr Pädar Ebbes broder, 
Han rider i jungfru Lucias gård: 
Det var Jungfru Lucia lilla, 
Hon är väl svept i mård. 

10 »J sitten här, jungfru Lucia lilla, 
Och syr på Herr Ebbes kläder! 
Ebbe, han tjenar i Konungens gård, 
Han eder båd spottar och häder.» 

1 1 Svarade Jungfru Lucia lilla, 
Och henne runno tårar på kind: 
»Aldrig hade jag af Ebbe förmodat, 
Att spotta stolts jungfrun sin!» — 

12 »Hören mig, jungfru Lucia lilla! 
Viljen J varda min fästemö? 
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Så hjelpe mig Gud i himmelrik, 
Som Ebbe min broder är död.» — 

13 »Är det sant, hvad J sägen för mig, 
Att Ebbe eder broder är död: 
Så hjelpe mig Gud i himmelrik, 
Som jag blifver Eder fästemö!» 

14 Det var unge Herr Pädar stolt, 
Han reder till bröllopsbord: 
Det var Herr Ebbe Skammelson, 
Han låter sina hästar sko. 

15 Det var Herr Ebbe Skammelson, 
Han rider i jungfru Lucias gård: 
Det var Jungfru Lucia lilla, 
Hon är väl svept i mård. 

16 Det var Herr Ebbe Skammelson 
Han gångar i borgstugan in: 
Det var Jungfru Lucia lilla, 
Hon bleknar allt om sin kind. 

17 Somlige bådo honom sitta på stolar, 
Och somlige uppå bänkar; 
Det var unge Herr Pädar hans broder, 
Bad honom för gästerne skänka. 

18 Herr Ebbe iskänkte den långa dag, 
Allt intill ljusen de brunno: 
Hvar den gång han på bruden såg, 
Hans ögon i löndom de runno. 

19 Det lider så fast på aftonen, 
Det lider åt sängamål. 
Det var Jungfru Lucia lilla, 
Hon skulle till sänges gå. 

20 Det var Herr Ebbe Skammelson, 
Bar ljus uppför höga lofts bro: 
»Minnens J, jungfru Lucia lilla, 
När J lofvaden mig eder tro?» - 

21 Svarade Jungfru Lucia lilla, 
Så hvit, som en snö, på sin kind: 
»Hjelpe mig Gud Fader i himmelrik, 

Jag trodde eder ej vara min!» 

22 »All den tro som jag Eder svor, 
Den lockade Herr Pädar, eder broder; 
Men alla de dagar jag lefva må, 
Skall jag vara eder för moder.» — 

93 »Jag bad eder icke till moder åt mig, 
Och icke till min svära: 
Jag bad eder till min fästemö, 
Och till min hjertelig' kära.» 

24 Det var Herr Ebbe Skammelson, 
Han sitt slipade svärd utdrog: 
Det var Jungfru Lucia lilla, 
Hon för hans fötter dog. 

25 Det var Herr Ebbe Skammelson, 
Han gångar i borgstugan in; 
Draget håller han sitt goda svärd 
Allt under skarlakanet fin'. 

26 »Nu hafver jag följt din brud till sängs, 
Och hon skall inte drömma; 
Hör nu, Herr Pädar, broder min! 
Dig skall jag visst inte glömma.» 

27 Det var Herr Ebbe Skammelson, 
Han sitt slipade svärd utdrog: 
Det var Herr Pädar hans broder, 
Han för hans fötter dog. 

28 Så högg han ihjäl sin Fader, 
Och handen af sin Mor; 
Hvart det barn i borgstugan var, 
De summo för Ebbe i blod. 
— För thy, träder Ebbe Skammelson så mången 

villstig. 

Titel: Det blodiga Brölloppet. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i str. 1 och 28, 
markerat i övriga strofer. 

Bc-g 
Avvikelser fran Bb i Bc-g 

1 Bg saknas str. 13. 
Namnet Pädar genomgående Päder g 
Omkvädet: träder: trädde g; villstig: willse stig g 

2:1 	allt: länge g 
2:4 	raske: raska f 
4:3 	lilla: lill de 
4:4 	står: stod g 
6:2 	goda vilja: gode vilje g  

	

6:4 	åtskilja: skilje g 

	

7:4 	ära: sin ära g 

	

8:1 	Pädar: Peder f 

	

9: 1 	Herr saknas g; Pädar: Pedarf 

	

10:4 	Båd: både g,. häder: hädar g 

	

11:4 	Stolts: skulle g 
12:2 varda: wara fg 

	

12:3 	hjelpe: hjelp g 

	

14:2 	reder: rider f; bröllopsbord: bröllops gård g 
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17:1 	bådo: både g 
17:2 	somlige: somliga f 
17:4 	gästerne: gästerna 
18:3 	bruden: Brodren g 
18:4 	runno: brunno g 
20:2 	uppför höga lofts bro: öfver höganlofts bron g 
20:3 Minnens: Minnes jk 
20:4 	lofvaden: lofvade g 
23:4 	hjertelig': hjertlig b-f 
25:4 	fin': sin g 
26:2 	inte: icke g 
26:3 	broder min: min broderi' 
26:4 	inte: icke f 

Anmärkning 

Titel som i Bb utom i Bg (se nedan). Omkvädet återgivet 
som i Bb utom i Bf, där markeringarna i str. 2-27 saknas. 
Be: 

1:3 	karske tr. kanske 
Bg: 
Titel: Det blodiga bröllopet på Tidön. Trycket saknar 
strofnr. 

c 
KB Vs 21 (KB:s visbok i 8:o), s. 63-69. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 278-281). Tryckt som SF 33 A och i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 186-193. 

1 Skammel han bodde på Tijdhöen 
han war bådhe Rijk [och kåt], 
Så karske åtte han Söhner fem, 
dhe twå gick werlden emot, 
— Förty träder Ebbe Skamelsson så mången wild 

stijgh. 

2 Tree the äre dödhe, 
och twå dhe leffwa ähn 
thet will Jag för Sanning seija, 
the äre twå Raske hoffmän. 

3 Däth war Ebbe Skammelsson 
han låter sadla sine häster, 
Jag will rijda ihn vnder öö 
Jungfrw Lucie wil iag giästa. 

4 Däth war Ebbe Skammelsson 
han rijder i Jungfruens gård, 
vte står Jungfru Lucie lilla 
war swept i Sabbel och Mård. 

5 J stånde här Jungfru Lucie, 
äre swept i Sabbel skind, 
willja J låhna mig huus i Natt 
och blifwa allerkiäraste min. 

6 Wäll skolen J fåå huus i Natt, 
och Fodher til edra hästar, 
Men thet ståhr min Moder til 
at swara sådanne giester. 

7 J gåå edher i Stufwan ihn, 
och dricker Miöd och wijn, 
Så länge Jag gåer i Steenstufwan 
och rådes medh Moder min. 

8 J sittia här Jungfruens Moder, 
äre swept i Sabbels skind, 

willjen J mig Jungfrw Lucie gifwa 
til allerkieraste min. 

9 Thet war Jungfruens Moder, 
monde såledz ther til swara, 
Eder gifwer Jag min kiere dotter, 
om hoon elliest Eder behagar. 

10 Hören J liten Lucie, 
huru läng' willjen J efter mig bijda, 
Så lenge Jag tienar i konungens gård 
och lährer mig dusten rijda 

1 1 Eder bijdar Jag i wintrar 
och så i wintrar twå 
och eder bijdar Jagh så lång en tijdh 
som J migh leggia oppå. 

12 Ebbe han tienar i Kongens gård 
både för Guld och Ähra, 
hemma gåhr Pedher hans broder, 
bort låckar hans hiertans kiera. 

13 Thet war Pedher Skamelsson 
han axlar Skarlakan skijn, 
Så gåer han i Frwstvfwan 
för liten lucie ihn. 

14 Hören J Jungfrw Lucie lilla, 
willjen J wara min kiära, 
Min Broder han tienar i kongens gård, 
han Eder båd spotter och häder. 

15 Så grant då kienner Jag Ebbe, 
och Ebbe kienner grant mig, 
alidrig spottar han någer Stoltz Jungfrw 
fast mindre giör han thet mig. 

16 Så hören nu Jungfru Lucie lilla 
om J willjen blifwa min Fästemö, 
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Så wist hielpe mig den altzmechtige Gud 
at Ebbe min broder är dödh. 

17 Är thet sant J seija för mig 
at Ebbe eder broder är dödh, 
Så hielpe mig den ewige Gudh: 
Jagh blifwer eder fästemöö 

18 Dhe brygga och the baka 
the laga til Bröllop i löndom, 
Ebbe som tienar i kongens gård 
gåes sådant alt före i drömmar. 

19 Ebbe han drömbde en dröm om Natt 
i Sängen ther han låg, 
Om morgon när han waknade 
han sade sin Stalbroder der aff. 

20 Jag drömde at min kappa rödh 
thet hon war blefwen blåå, 
Jag drömbd och at min gode häst 
war luppen mig ifrån. 

21 Då swarade honom hans Stalbroder 
war klädd i Skarlakan rödh: 
där är en annar Vnger Swen 
som låckar din Fästemö. 

22 Ebbe kläder sin kläder på, 
och axlar kappan sin, 
så gåer han i Högan Zahl 
för sin Nådige konung ihn 

23 Min nådige Konung J gifwa mig låff 
hem til mit Fädernes land, 
Jag hafwer sport min Faders dödh, 
och mit Godz i annars hand. 

24 Orloff så skalltu få 
at reesa hem i tit land 
wil tu räckia mig handen tin 
at tu skall komma igen. 

25 Ebbe togh orlof af herren sin, 
och reste hem i sit land, 
Och så fahr han till Tijdhöen 
thet snarast som han kan. 

26 Widh thet Ebbe Skammelsson 
kom i sin Faders gård, 
vthe stå begge hans Systrar 
som wore wäl swept i Mård. 

27 Här ståen J mina Systrar 
J ären wäl swept i Mård, 
hwadan är thetta myckna hoffolk 
som här är samblat i gård 

28 Swarade tå den yngsta 
Jag kan thet icke förtiga, 
wår Broder dricker Bröllop med tin Fästemö, 
Jag skulle tig thet eij seija. 

29 Dän ena gaf han Guld korss på Bröst, 
den andra Guldringen rödh, 
dän haar Jagh tient i Kongens gård 
och achtadt min Fästemöö 

30 Ebbe kastar sin häst omkring 
han wille tå tädan rijda, 
Effter luppe hans Systrar twå, 
the bude honom hemma blifwa. 

31 Hans Moder fick i Betzlet och hölt, 
och badh honom hemma blifwa, 
thet ångrade henne mång tusend gång 
at hoon icke lätt honom rijda. 

32 Ebbe han gåhr i Stufwan ihn 
och hälssar på alla Benckar, 
hans Broder fick honom Sölf kahr i hand, 
badh honom för Bruden skänckia. 

33 Ebbe skienckte den långe dagh 
både Miödh och wijn, 
hwar den gång han på Bruden sågh 
runne honom tåhrar på kind. 

34 Däth lijder så fast åth afftonen 
at Bruden skulle gåå til säng, 
Ebbe och lijten Lucie 
the giorde sit tahl så länge. 

35 Thet war Ebbe Skamelsson 
leder Bruden op för låffts broo, 
Minnes I lijten lussa 
J låfwade mig edher troo 

36 All den troo Jag låfwade Eder, 
den gaff iag eder Broder: 
J alla the dagar iag lefwa må, 
will iag eder wara för Moder. 

37 Jag fäste eder eij til moder, 
eij heller til min Swära, 
ytan at wara min Fästemö, 
och så min hiertelig kiära. 

38 Thet war Ebbe Skammelsson 
han sit swerd vthdrog, 
Thet [war] lijten lucie 
hon vnder hans fötter dogh 

39 Thet war Ebbe Skammelsson 
han springer i Stufwan ihn, 
han war så wreder i hougen 
och draget Swerd vnder skind. 

40 Nu haar Jag fölgdt tin Brud i säng, 
at hon skal intet drömma, 
och weta skal tu min Broder 
iag skal tig intet glömma. 

41 Thet war Peder hans broder 
han swarade honom så brått: 
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Så gierna wil Jag tig vnna 
at sofwa nähr Bruden i Natt. 

42 Thet war Ebbe Skammelsson 
tog til sin brune brand, 
och thet war Peder hans broder 
han dödde för hans hand. 

43 Så högg han sin Broder ihiähl 
och en sin Nährskylde Frände, 
och thet war Ebbe Skammelsson 
han måste åth Skogen bortrymm[a.] 

44 Hans Fader fick sit Bahnesåhr, 
hans Moder miste sin hand, 
förty träder Ebbe Skammelsson 
så mången willd stig öfwer land. 

45 Thet war Ebbe Skammelsson 
han springer på sin häst 
nu måste han åth Skogen rymma 
och Skogen skyler honom bäst. 

46 Thet war Ebbe Skammelsson 
han gick sedan til Smidie by, 
ther låter han slå sig ringar af Jern 
och alle wore the ny. 

47 Däth war Ebbe Skammelsson, 
låtte Jernslå bodhe händer och länder,  

så wil han Pelagrims reeser gå, 
och försohna sina Synder. 

48 Däth war Ebbe Skammelsson 
han låtte jernslå sina händer, 
där sutte dhe så långan tijdh 
til dess dhe sielff sprunge sönder 
— Förty träder Ebbe Skamelsson så mången wild 

stijgh. 

Titel: Ebbe Skammelsson som rörmehnas wara den dan-
ske Skiälm Hwijt afkommen. 

Anmärkning 

Både str. 21 och 22 har nr 21, varför numreringen även i 
fortsättningen är felaktig. Stroferna ej radindelade. Om-
kvädet utskrivet i str. 1 och 48, markerat i str. 2 och 15. 
Omkvädet: Förty str. 1 Forty, så även markerat i str. 2; 

Ebbe Skamelsson av misstag utelämnat i str. 1; 
wild stijgh str. 48 Stig will 

12:4 	låckar ms lackar 
25:3 Tijdhöen ms Tijdhoen 
31:3 ångrade ms angrade 
43:4 	bortrymm[a.] textförlust p. g. a. att ms bundits 

in 

D 
KB Vs 2:1, s. 127 (mel.), 131-134 (text). Efter Greta Esbjörnsdotter, V. Eneby sn, Östergötland (f. 1741 i Hycklinge 
sn, Östergötland, soldatänka omgift med dräng, d. 1814; Jonsson I, s. 327-329). Upptecknad av L. F. Rääf (text) och 
Erik Drake (mel.) 1812. Koncept till mel. finns i KB Vs 2:1, s. 129. Tryckt som SF 33 B. 
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1 Skammen han bodde på Tidö 
han hade de sönerne fem 
och Tre de äro nu döde 
men två de lefva än 
— skammenson så mången villen stig. 

2 Och det var Ebbe skammenson 
han rider i liten Lusses gård 
och det var liten Lusse 
hon ute för honom står. 

3 Och hören i Liten Lusse 
hvad jag nu säger er 
huru länge viljen i bida mig mö 
medan jag drager åt främmande land 
och Tjenar gullet röd. 

4 Och eder vill jag bida i femton år 
Och längre alt om det tränger 
jag skall mig med ingen annan trolofva 
och komme det konungen sjelfver 

5 Och det var Ebbe skam menson 
han lyfter alt under sin hatt 
så bjuder han liten Lussa 
farväl och mång tusend god natt. 

6 Och det var Peder Skammenson 
han sadlar sin gångare grå 
så rider han sig åt liten 
åt liten lussas gård. 

7 Och hören I liten Lussa 
hvad jag eder säga må 
Ebbe skammenson han tjenar i konungens gård 
han spottar och hädar så många. 

8 Om Ebbe han tjenar i konungens gård 
så herren välsigna hans fromma 
han spottar och hädar ingen stolts jungfru 
mycket mindre sin rosande blomma 

9 Och hören i Liten Lussa 
jag vill intet säga mera än jag såg 
jag var uppå den kyrkogård 
Ebbe skammenson lades i mull 

10 A är det sant i sägen för mig 
att Ebbe är blifven död 
och det vill jag för sanning säga 
jag vill blifva er fästemö. 

11 Och det var Ebbe Skammenson 
han drömmer en dröm om natt 
han drömde att hans kappa röd 
att hon var blifven svart 
och att det fodret som der under satt 
att det var stulit bort. 

12 Och det var Ebbe skammenson 
han sade sin stallbroder derå 
och har du drömt i denna natt 

att din kappa röd är blifven svart 
det betyder Herr Peder skammenson 
har lockat din fästemö bort 

13 Ebbe skammenson gångar för konungen in 
och orlof så månde han begära 
Orlof skall du gerna få 
och det skall jag dig sjelf gifva 
men om du kommer tillbakars igen 
din tjenst öppen skall blifva. 

14 Och han gaf honom gullkorset röd 
dertill gullringarne fem 
och mera skall du väl få 
om du vill komma igen. 

15 Och det var Ebbe skammenson 
han kastar sin sadel på länn 
så mycket rider han den ena natt 
som andra i dagarne fem. 

16 Och det var Ebbe skammenson 
han rider i sin faders gård 
och det var begge hans systrar 
de ute för honom står. 

17 0 hören i mina systrar 
och så mina systrar de två 
hvad är det för ett lefverne 
som hålles i min faders gård. 

18 Så svarade den yngsta 
hon fälde de tårar på kind 
och det är Herr Peder skammenson 
har lockat bort fästemön din. 

19 Den yngsta han gaf gullkorset röd 
de äldsta gullringarne fem 
och detta har jag ärnat min unga brud 
och förvärfvat mig på främmande land. 

20 Ebbe skammenson kastar sin häst omkring 
han tänkte sig dädan bortrida 
hans moder feck i betslet och höll 
och bad honom tiden bida 

21 Ebbe skammenson går åt gäststugan in 
han hälsade på bägge bänkar 
hans fader feck'en en silfkanna i hand 
och bad honom gå och skänka. 

-) g  Och det var Ebbe skammenson 
han skänkte båd mjöd och vin 
och hvar en gång han på bruden såg 
så till runno tårar på kind. 

23 Och det var Ebbe skammenson 
och så börjar han sitt tal 
och hvad var det för en tro 
i lofvade mig i er faders sal 
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24 All den tro jag lofvade er 
gaf jag åt Herr Pär er broder 
och hvar en dag jag lefva får 
vill jag vara er för moder 

25 Och intet jag fäst till min mor skulle bli 
ej eller till min svära 
men jag fäste er till min hustru 
och så till min hjertelig kära. 

26 Ebbe skammenson drar sitt breda svärd 
det glindrar som solen den röda 
så högg han liten lussa 
så bloden rann henne till döda. 

27 Och nu har jag fölgt din brud till säng 
så hon skall aldrig drömma 
nu skall jag göra dig sammaleds 
du skall mig aldrig glömma. 

28 Och Ebbe han strök sitt blodiga svärd 
det glindrar som solen röda 
så högg han Herr Peder skammenson 
så bloden rann honom till döda 

29 Och modren miste sitt öra 
och fadren sin vänstra arm 
och det vill jag för sanning säga 
Ebbe skammenson var blefven i harm 

30 Herre Gud nåde mig arma qvinna 
och aldrig glömmer jag denna qvida 
jag skulle ej låtit Ebbe skammenson 
så hädan ur gården rida. 
— skammenson så mången villen stig. 

Melodianmärkning 

Kommentar i ms: Anm. Vid de längre Stroferna i Visan 
sjunges de 4. första takterna emellan teknen så många 
gånger som Strofens Ekonomi fordrar. 

Klav och ev. fasta förtecken ej läsbara i ms, som är 
inbundet med textförlust i innermarginalen. I SF står ett 
fast b-tecken. 

J 	i 	 

Ms är delvis svårtolkat. Ev. klav och fasta förtecken förlo-
rade vid inbindningen. MeL utskriven i början av ett 
notsystem med fortsättning i slutet av nästa system. Här-
emellan står taktstreck utsatta. Textunderlägg saknas, 
men str. 1 har utskrivits under de båda systemen. 
System 1, n. 5 (c'): Ändrad från e'. 
System 4: Över n. 1-2 (g' f') står ett överstruket fermat. 
System 5: Före n. 4 (f') står c2  överstruket. 
System 5, n. 7 (c' e'): c' svårtolkat, möjligen är noten 

struken (jfr dock renskriften). 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1. Radindelningen ej helt 
genomförd i str. 11 och 12. 

	

1:3 	och tillskrivet i margen före Tre 

	

1:4 	men står över struket och 

	

2:4 	hon tillskrivet i margen före ute 
3:2 raden ändrad från hvad jag eder säga må 

	

3:5 	och står i slutet av 3:4; före gullet står mig över- 
struket 

4.2 om ms snarast onen 

	

4:4 
	

och står över struket om det; det tillskrivet över 
raden 

	

5:4 
	

och tillskrivet över raden 
8:1 före Ebbe står Emm överstruket 

	

8:2 
	

efter herren står han överstruket 
9:2 först har skrivits hvad jag er säga må vilket stru-

kits 
10:1 före är står der överstruket 

	

11:4 
	

att tillskrivet i margen före hon 
11:4-5 skrivna på en rad 

	

11:5 
	

som tillskrivet över raden 
11:6 före stulit står ett par bokstäver, strukna och nu 

oläsliga p. g. a. en bläckplump 
12:3-4 i denna natt att tillskrivet över raden 
12:4 före är står att hon överstruket 

	

13:1 
	

gångar ändrat från går; in står över struket att stå 
13:6 före öppen står hon samt ett påbörjat ord över-

strukna 

	

14:2 
	gullringarne ändrat från gullringar 

15:3 före så står och överstruket 

	

17:2 
	

så står över struket nu 
19:1 före röd står så överstruket 

	

19:2 
	

se 14:2 

	

20:4 
	

över bad står ber troligen överstruket av Arwids- 
son; bida ändrat från förbida 

	

21:1 
	

går ändrat från gångar 

J 	 r 

d 
	

1 
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25:2 	svära ändrat från svägerska 
	

28:1 	Och tillskrivet över raden; han står över struket 
26:4 före rann står br överstruket 

	 skammenson; blodiga står över struket breda 
27:3 före nu står och överstruket 

	
30:1 före Herre står Och överstruket 

27:4 glömma ändrat från förglömma 

E 
KVHAA Göt. Förb. vissaml., s. 81. Ort och meddelare okända. Upptecknad på 1810-talet. 

an 	J J 
Det 	var en Lag = man på 	Ti = ra 

br 	 
4 

 

  

  

de Tre de = ro 	dö - da, 

 

    

8 

 

      

      

      

      

de 	Två de ö =ro raska 	Hof = män 

12 aiffl""' 
±- 

- för dig 	trä = der 	Ebbe 	Gamman Son som mången steg villo. 

1 Det var en Lagman på Tira 
han hadde de Söner Fem 
de Tre de äro döda, 
de Två de äro raska Hofmän 
— för dig träder Ebbe Gamman Son som mången steg 

villo. 

Melodianmärkning 

T. 1 I, n. 3: Ändrad från a'. 

F 
Åreveds gästgivaregård, Forsheda sn, Västbo hd, Småland. Efter en ca 85 år gammal kvinna som mindes visan endast 
»styckevis». Upptecknad av J. H. Wallman 1819. Fa: Stifts- och landsbibl. i Linköping, B 151:2 (J. H. Wallman, 
Topographica Smolandix), s. 126. Fb: UUB Rääf 15:4442 (brev från Wallman till L. F. Rääf 23.10.1819). Fc: KB Vs 
2:1, s. 639-640. I brev från Wallman till A. I. Arwidsson 27.2.1833. 

Fa 
1 Ebbe bodde på Tiven 	 2 Får jag inte hä'an ria, 

och tio karska söner hade han. 	 Så gör jag er bå' sorg och quia. 
[----] 	 — Nu tråder Ebbe Gammalsson så mången steg vild. 
— Nu tråder Ebbe Gammalsson så mången steg vild. 

(  
2 
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Anmärkning 

Texten citerad i prosaberättelse. Närmast före str. 2 står: 
Riddar Ebbe var borta i främmande land och hans frän-
der mente han var död; men samma afton som hans 
fåstemö skulle stå brud på Tiraholm med Riddarens Bro-
der, som hette Karl, hemkom Riddaren; Hans fränder 
emottogo honom med glädje och hödo honom blifva 
quar; men då svarade Herr Ebbe: 

Omkvädet återges för sig vid uppteckningens slut, följt 
av denna melodikommentar: Melodien, som Gumman 
icke kunde rigtigt uttrycka, tycktes vara mycket lik, om 
icke densamma, med Per Tyrssons döttrar i Wänge [dvs. 
SMB 47], som sjunges i Linköpingstragten; åtminstone i 
samma tonart. 

Fbc 
Avvikelser från Fa i Fbc 

Texten omfattar endast str. 2, i Fc även omkvädet. 
2:2 	och: å b 

G 
Allvin, Beskrifning öfver Wästbo härad i Jönköpings län, 1846, s. 149-151. Västbo hd, Småland. Troligen upptecknad 
av Jonas Allvin på 1820- eller början av 1830-talet. 

1 Å Skammel han bodde på Tive, 
han var både mäktig och kåt, 
så karska ätte han sönerne fem, 
de två buro sig illa åt; 
— för de träda Ebbe Skammelson så mången steg villo 

2 De tre äro nu allt slagne i krig, 
de två de lefva väl än 
de tjena borte i främmande land 
de äro så raska hofmän; 

3 Och Ebbe han reste då bort 
och ser sig allt under ena ö 
och derstädes han fäste sig, 
liten Lussa till sin fästemö; 

4 Och Ebbe han för jungfru Lussa går 
— säg villen i mig vänta? 
allt medan jag reser af landet ut 
och ser hvad tjensten kan ränta; 

5 I sju år skall jag vänta er, 
det var begge deras goda råd 
men aldrig skall jag låta locka mig 
om Konungen sjelfver mig båd; 

6 Ebbe han tjenar i Kongens gård, 
för pengar och dyra kläder 
men hem drog Herr Päder hans broder 
och lockar hans allersta kär; 

7 Sittjen i välfred jungfru Lussa 
och sömmen på Ebbes kläder, 
Ebbe han tjenar i Kongens gård, 
han eder båd spottar och häder; 

8 Nej rätt grannt så känner jag Ebbe 
och Ebbe han känner grannt sig 
å ingen stolts jungfru så häder han, 
ej heller så häder han mig; 

9 Hören i liten Lussa, 
i villen nu så sannt höra mitt ord 
jag hafver varit på den Kåre-gård, 
der Ebbe han ligger i jord; 

10 Och är det nu sannt i sägen för mig, 
att Ebbe han är allt dö, 
så vill jag i sanning säga för er, 
att jag vill bli er fåstemö; 

11 Å Ebbe han drömde en dröm om natt, 
i sängen der han låg, 
när han uppvaknade han sade 
sin stallbroder åt med sorgsen håg; 

12 I natt drömde jag att min stamstuga brann 
uti rödan låga 
deri så lågo min systrar fem, 
också min allersta kära; 

13 Och hör nu Ebbe min broder, 
den drömmen vill jag dig hembära, 
den är ej annat än Päder din bror 
som lockar din hjertlig kära; 

14 Drömden i att er kappa var blå 
som är rosende röda 
så betyder det allt säkert 
att de begge bli hastelin döda; 
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15 Och vore du icke min stallbroder, 
ja, min stallbroder så god 
så skulle jag bädda dig upp en säng, 
ja rätt uti ditt hjerteblod; 

16 Ebbe han går sig för Kongen att stå, 
vrider sin hand så mjuker; 
min Nådige herre gif mig god lof, 
jag sport min Fader är sjuker; 

17 Antingen fattas dig öl eller mat 
eller dyrbara kläder 
eller hvad fattas väl Ebbe Skammalson, 
me'n han vill fara hädan; 

18 Mig fattas hvarken öl eller mat, 
ej heller dyra klära 
men Nådige herre gif mig orlof, 
att till min fader hemfära; 

19 Och orlof skall du så i akt få, 
sjelf stat jag med dig gifva 
om du till mig komma må, 
din tjenst skall för dig alltid öppen blifva; 

20 Och det var Herr Skammel på Tive 
han laga lät till deras bröllop 
och det var Ebbe Skammelson, 
han lät så väl sina gångare sko; 

21 Och det var Herr Skammelson 
han lät också till deras bröllop klinga 
och det var Ebbe Skammelson 
han lät då sina gångare springa; 

22 Ebbe han red från Kongens gård 
med honom följde tretti svena, 
men när han kom till Fadrens gård, 
så rider den Herren allena; 

23 Ute stod då hans systrar fem. 
Jag månde så snarligen spörja, 
hvad är på färde i min faders gård, 
men' folket höres så durlav 

24 Å hvem är det som bröllop gör 
å hvem är det som vinet skänker? 
och hvem är det som brudgum är, 
och hvem är det som sitter på bänker? 

25 Det är vår fader som bröllop gjör 
och moder som vinet skänker, 
det är vår broder som brudgum är 
och Lussa som sitter på bänker; 

26 Ebbe han svänger sin häst omkring, 
han vill då dädan bortrida, 
å modren fast i betslet höll, 
hon bad honom hålla och bida; 

27 Hören i mina systrar fem, 
i låten mig hädan rida  

för skall jag blifva här i natt, 
här blifver stor ångest och qvida; 

28 Och skall jag blifva qvar här i natt, 
det måtte mig något vålla 
jag vill er det för sanning säga, 
i morgon i gråten så alla; 

29 Ebbe han går sig åt stenstugan in, 
han hälsar alla på bänka 
och upp stod då hans gamle far, 
han fick honom sölfhornet att skänka; 

30 Han skänkte mjöd och det klaraste vin 
på bästa sätt de kunde, 
men hvarje gång de på hvarandra såg, 
bägge deras ögon de runno; 

31 Det börja lida åt aftonen, 
folket skulle gå till sänga 
Hören; Ebbe min bror, 
i natt skall sofva hos min allersta kära; 

32 Ska jag sofva hos din brud i natt, 
så ska hon då inte drömma, 
men hör du Päder min broder, 
du skall mig väl aldrig förglömma; 

33 Ebbe han lockade Lussa ut 
och gick öfver höga loftsbro 
å mins i liten Lussa än, 
i lofven mig så sant eder tro., 

34 All den tro jag lofvade er, 
den hafver Herr Peder er broder, 
men alla de dagar jag lefva får 
vill jag vara eder moder; 

35 Inte bad jag eder att vara min mor, 
ej heller min svära; 
jag beder till min sköna jungfru 
å så till min allersta kära; 

36 Ebbe han tager sitt gyllende svärd, 
å stack i Lussas sida, 
Herre Gud signe er Ebbe, 
i lagen mig stor ångest och qvida; 

37 Å der blef ett så ynkligt bröllop 
med mycket buller och bång 
för brudgumme och brud de miste sitt lif, 
samt Fadren sin högra hand; 

38 Fadren han miste sin högra hand 
och modren sin venstra sida 
alla dagar i lefva får 
skall i ångra i buden mig bida; 

39 Fadren och brodren slog han ihjel, 
modren benådde han lifvet, 
sen lät han sig i bojor slå, 
han lider stor ångst och qvida; 

30-889100 SMB 3 
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40 1 sju år han i skogen gått, 
han intet haft annat att äta 
än Linnelöf, det grönaste gräs 
och lyas på små fåglars läte; 

41 Och sen ena natt på hvarje ö 
uti stora sjöen Bolmen 
som är trehundra sextiofem, 
han i bojorne skall blifva fången; 

42 Och när denna visa han höra fick, 
hans lidande skulle ta ända; 
det hände också i Angelsta by, 

hans lif också der tog ända; 
— för de träda Ebbe Skammelson så mången steg villo. 

Anmärkning 

Upptecknarens kommentar: Författaren har sjelf hört 
densamma sjungas i Västbo, men sångarne voro af den 
musikaliska beskaffenhet att oaktadt gjorda försök, något 
som liknade ordnad melodi icke kunde erhållas. 

Omkvädet återgivet i str. 1, 2, 42, markerat i övriga 
strofer. Tr. saknar egentlig radindelning. 

H 
Tradition från Bolmsö sn, Småland. Upptecknad av G. 0. Hyltkn-Cavallius, texten 1839, mel. sannolikt vid samma 
tid. Ha: KB Vs 3:3 nr 177 A (mel.). Utskrift gjord av Hyltkn-Cavallius. Hb: KB Vs 3:3 nr 177 A (text). Renskrift gjord 
av Hylt&I-Cavallius; sannolikt redigerad av denne på basis av de två nedan (som Hc och Hd) återgivna uppteck-
ningarna. Hc: KB Vs 4, s. 85-86. Hd: KB Vs 4, s. 317. 

Ha 

0 	0 0 

 

ÅrsgurTian han 'bodde på Tira 

Hon var både 
	

mögtig och åld 

så raska hade han sönerna fem 

de tre de äro 
	

allt dö — 
	

de, 

rc 	 
de 	två de lefva 	allt dn, 

— för dig träder Ebbe 
	

Årsgammans son så mången stig viilo 

Anmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning 
saknas. Över mel. står a-moll. System 4-5 är överstrukna. 

System 1, n. 1 (a'): Otydlig, möjligen g`: jfr dock motsva-
rande ställe i system 4. 

System 2: Texten utskriven utan anpassning till mel. 
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de twå buro sig 	illa åt 

en terz över 

(före n. 8, c2, står d2  

System 2, n. 1(c2): Ändrad från d2, över noten står boksta-
ven c. 

System 2, sista noten (c2): Otydlig, möjligen d 2; jfr dock 
motsvarande ställe i system 5. 

System 3, n. 6 (f'): Otydlig, över noten står bokstaven f. 
System 3, n. 8-9 (f` a'): Notvärdena ändrade från åtton-

delar, en balk struken. 
System 3, n. 9-10 (a' h'): Otydliga, över noterna står med 

bokstäver a resp. h. 
System 6: Texten delvis utskriven utan anpassning till 

mel. Före n. 11 (c2) står d2  överstruket, före n. 12 (a1 ) 
står c2  överstruket, före n. 14 (g') står en otydlig 
not (möjligen a') överstruken. 

SMB 125 

System 6, n. 14 (g1 ): Troligen ändrad från h'. 

Efter mel. står följande: 

överstruket). 
Mel. har i ms sammanförts med texten under Hb ne-

dan. Strykningen av system 4-5 och mel.-tillägget är san-
nolikt en redigering av mel. för anpassning till str. 1 i Hb. 

Hb 
1 Årsgammal bodde på Tira, 

han var både mäktig och åld, 
så raska hade han sönerna fem 
de två buro sig illa åt 
— för det träder Ebbe Årsgammalsson så mången stig 

villo. 

2 De tre de äro allt döde 
de två de lefva allt än, 
de tjena borta i främmande land, 
och äro så raska hofmän. 

3 Och Ebbe han går sig för jungfru Lussa åstad 
och villen Ni vara min vänta 
allt medan jag reser af landet ut 
och ser hvad tjensten kan ränta. 

4 I sju år skall jag vänta er: 
och det var begges deras goda råd, 
men aldrig så skall jag låta låcka mig 
om konungen sjelfver mig buder 

5 Herr Ebbe han tjenar i främmande land 
för guld och för välskurna kläder 
så hemkom Herr Peder hans broder 
och lockar hans aldresta kära. 

6 Och sitten I väl frid Jungfru Lussa 
och sömmen på Ebba kläder 
Och Ebbe han tjenar på konungens gård 
han eder båd' spottar och hädar. 

7 Och hören Ni Herr Peder 
jag kan eder icke tro 
Och aldrig så hädde han någon stolts jungfru 
ej heller gör han med mig. 

8 Och hören Ni jungfru Lussa 
villen I mina ord så sannt tro, 
så hafver jag varit på den kyrkogård 
der Ebbe är lagder i jord. 

9 Och är det nu sannt som Ni sägen för mig 
att Ebbe är nu död 
så gifve jag i denna dag 
vore eder fästemö. 

10 Och Ebbe han drömmer en dröm om natt, 
i sängen der han låg 
Om morgon när han vaknade 
han sade sin stallbroder åt. 

11 I natt drömde jag att min stenstuga brann 
ja rätt uti femton lågor, 
och deruti lågo mina systrar fem 
och så min hjertelig kära. 

12 Och hör du nu Ebbe min broder 
den drömmen vill jag dig umbära: 
Det är Herr Peder din broder, 
som lockar din aldrestakära. 

13 Och vore du intet min stallbroder, 
ja min stallbroder så god 
så skulle jag bädda dig opp en säng 
ja rätt i ditt hjerteblod. 

14 Och Ebbe han går sig för konungen åstad 
han vrider sina händer så mjuke 
Min nådige Herre gif mig god lof 
jag har sport min fader är sjuker. 

15 Och antingen fattas dig öl eller mat 
eller fattas dig dyrbara kläder 
eller hvad fattas Ebbe Årsgammalsson, 
men han vill så fara hädan. 

16 Mig fattas hvarken öl eller mat 
eller fattas mig dyrbara kläder, 
Min nådige Herre gif mig god lof 
att till min fader hemfara. 

17 Och lofven skall du gerna få 
sjelf vill jag dig den gifva, 
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om du igen komma må, 
din tjenst skall öppen blifva. 

18 Och Ebbe han rider från konungens gård 
med honom följde 30 Svennar 
men när som han kom till sin faders gård 
då rider den Herren allena. 

19 Och när som han kom till sin faders gård 
Så snarliga månde han spörja, 
men hvad är på färde i min faders gård 
men folket, det hörs så sorla. 

20 Och ute stod då hans systrar fem 
ja, rätt uti högan lofts svala, 
och ut kom då hans gamla far 
och fick honom Sölf-Kalen att skänka 

21 »Det är din fader som brölloppet gör 
och jungfru Lussa sitter brud på bänk 
Och det är Herr Peder din broder, 
som klara vinet skänker.» 

22 Och Ebbe han svingar sin häst omkring 
så snarliga ville han rida, 
Och ut kom då hans gamla moder, fick i betslet och 

höllt 
Min Son blif qvar och hvila. 

23 Hur skall jag blifva qvar i natt 
så månde det mig något vålla, 
i morgon när I vaknade 
skolen I gråta så hårda. 

24 Herr Ebbe han går sig åt stenstugan in 
han helsade jungfru Lussa 
men hvarengång de på hvarandra såg 
och begge deras ögon de runno. 

25 Herr Ebbe han går sig åt stenstugan in 
och helsar dem alla på bänkar 
och upp stod Herr Peder hans broder 
och fick en sölfkalen att skänka. 

26 Och hör du Herr Ebbe min broder 
i natt skall du sofva hos min unga brud. 

27 Och hör du Herr Peder, min broder, 
Du skall mig aldrig förglömma; 
Och skall jag sofva hos din unga brud i natt, 
Så skall hon intet drömma. 

28 Och skall jag sofva hos din unga brud i natt 
det månde mig något vålla 
i morgon när ni vaknade 
skolen i gråta så hårda 

29 Herr Ebbe han går öfver högan lofts bro, 
Och hören Ni Jungfru Lussa 

Minnens ni när ni lofvaden mig eder tro? 

30 Och aller den tro jag lofvade Er 
den hafver Herr Peder Er broder 
i alla de dagar jag lefva får 
vill jag vara eder för moder. 

31 Och intet bad jag er till att vara min mor 
ej heller till att vara min svära 
utan jag bad er till min sköna jungfru 
och sen till min hjertelig kära. 

32 Der blef ett ynkligt bröllopp 
med mycket buller och bång, 
brudgum och brud de miste sitt lif 
och fadren sin högra hand. 

33 Och fadren miste sin högra hand 
och modren sin venstra sida 
I alla de dagar Ni lefva fån 
sku'n Ni ångra i båden mig bida. 

34 I sju år han I skogen gick 
och hade ej annat att äta 
än lindelöf och det grönaste gräs 
och lyas på små fogla läten 
— för det träder Ebbe Årsgammalsson så mången stig 

villo. 

Titel.' Ebbe Årsgammalsson. 

Anmärkning 

Strofnr tillskrivna i margen. Str. 5-9 skrivna mellan str. 
20 och 21, deras rätta plats markerad. Str. 24, 26, 28 
skrivna vid sidan av str. 23 och 25, deras rätta plats 
markerad. Omkvädet utskrivet i str. 1, 6, 28. 

	

4:3 
	

låcka ändrat från locka, ev. omvänt 

	

6:1 
	

frid ms ev. fred 

	

6:4 
	

spottar står över struket stoppar 

	

8:1 
	

före hören står villen överstruket 

	

1 7: 1 
	

gerna ms gern 
22:2 före rida står vi överstruket 

	

22:3 
	

då och gamla tillskrivet över raden 

	

23:4 	efter raden står (alla?) 
25:1 före Herr står Och överstruket 
27:1-4 i margen har HyltM-Cavallius med två streck 

samt orden Och och Du (som början av rader) 
markerat strofen, vilken senare på inklistrat pap-
per utskrivits av George Stephens 

	

28:2 	efter vålla står troligen då överstruket 

	

28:4 	raden står i bladets söndriga nederkant, läsningen 
något osäker 

	

32:1 	ynkligt ändrat från yngligt 
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Hc 
1 Årsgammal han bodde på Tira 

han var både mäktig och åld 
så raska hade han sönerna fem 
de två buro sig illa åt 
— för det träder Ebbe Årsgammalsson så mången stig 

villo. 

2 De tre de äro allt döde, 
de två de lefva allt än 
de tjena borta i främmande land 
och äro så raska hofmän. 

3 Ebbe han gick sig för Jungfru Lussa åstad 
Och villen ni vara min Vänta 
allt medan jag reser af landet ut 
och ser hvad tjensten kan ränta. 

4 I sju år skall jag vänta er 
och det var begges deras goda råd 
och aldrig så skall jag låta locka mig 
om konungen sjelfver mig buder. 

5 Herr Ebbe han reser sig åt främmande land 

Så hemkom Herr Peder hans broder 
och lockar hans aldrestakära. 

6 I sitten i välfred jungfru Lussa, 
och sömmen på Ebba kläder 
Och Ebbe han tjenar på konungens gård 
han eder båd spottar och hädar. 

7 
Och aldrig så hädde han någon stolts jungfru 
ej heller så gör han med mej. 

8 Om I villen mina ord så sannt tro 
så hafver jag varit på den kyrkogård 
der Ebbe är lagder i jorda. 

9 Och är det nu sannt i sägen för mig 
att Ebbe är nu döder 
Så gifve jag i denna dag 
vore eder fästemö hjerteliga kära 

10 Och Ebbe han drömmer en dröm om en natt 
i sängen der han låg 
om morgonen när han vaknade 
han sade sin stallbroder åt. 

11 I natt drömde jag att min stenstuga brann 
ja rätt uti 15 lågor 
och deruti lågo mina systrar fem. 

12 --- 
Det är ej annat än Herr Peder din broder 
som lockar din aldresta kära. 

13 Och Ebbe han går sig för konungen åstad. 
han sig både bugar och bockar 
Min nådige Konung gif mig god lof 
jag har sport min fader är döder. 

14 Och antingen fattas dig öl eller mat 
eller fattas dig dyrbara kläder. 

15 Och lofven skall du gerna få 
sjelf vill jag dig den gifva 
Om du igen komma må 
din tjenst skall öppen blifva 

16 Och Ebbe han reser från Konungens gård 
med honom följde Trettio svenner 

17 Herr Ebbe han rider till sin faders gård 
så snarliga månde han spörja 
men hvad är på färde i min faders gård 
men folket de höras så sorla? — 

18 Det är jungfru Lussa som sitter brud på bänke 
och Herr Peder din broder som klara vin skänker. 

19 Ebbe han svingar sin häst omkring 
så snarliga månde han rida 
och ut kom då hans moder och fick i betslet hölt 
min son blif qvar och hvila. 

20 Hur skall jag nu blifva qvar i natt 
så månde det mej något vålla, 

i morgon ni gråten så ålla, — 

21 Och inkom Herr Ebbe då 
och helsar dem alla på bänkar 
och upp stod Herr Peder hans broder 
som så klaran vin skänker. 

22 --- 
men kvar en gång de på hvarandra såg 
och begge deras ögon de runno. 

23 Och brudgum och brud de miste sitt lif 

24 Och fadren miste sin högra hand 
och modren sin venstra sida 
Och alla de dagar i lefva fån 
sko'n ni ångra ni buden mig bida. 

25 I sju år han i skogen gick 
och hade ej annat att äta 
än lindelöf och det gröneste gräs 
och lyass på småfogla läten. 
— för det träder Ebbe Årsgammalsson så mången stig 

villo. 
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Anmärkning 

Ms är en bristfällig primäruppteckning, vari Hylt(4n-
Cavallius sannolikt gjort ändringar som förberedelse till 
renskriften under Hb ovan. — Ms saknar strofnr. Omkvä-
det utskrivet i str. 1, markerat i str. 5. 

2:2 	allt tillskrivet över raden 
3:1 	för ändrat från något nu otydbart 
4:2 	råd ändrat från något nu otydbart; efter råd men 

över raden står vilja överstruket 
4:3 över och står men 
4:4 	buder ändrat, ev. från beder 
5:1 	Ebbe står över struket Peder 
5:4 före aldrestakära står käraste överstruket 
6:1 	väl i välfred tillskrivet över raden 
6:3 	före tjenar står sitt överstruket 
8:1 Om ändrat från Och 

10:2 först har skrivits så snarliga månde han rida vilket 
strukits 

10:3 morgonen ms morgone 
10:4 före åt står af överstruket 
11:1 
	

min ändrat från mina 
11:3 
	

över systrar står Kon. 
Efter str. 12 står följande rader inom parentes: ber lof att 

fara hem. samt med honom följde 30 Svenner. 
13:1 före Ebbe står kon 
13:2 	efter raden står frågetecken 
14:1 	öl står över struket dig 
18:1 	brud tillskrivet över raden 
19:3 	ut och då tillskrivet över raden; och fick tillskrivet 

över raden 
20:1 	över Hur står Och; i natt ändrat från inatt 
20:2 månde ändrat från må 
21:1 	över då står hans broder 
22:2 före såg men över raden står de 
24:1 	fadren ändrat från något nu otydbart; miste till- 

skrivet över raden 

Hd 
1 Årsgamman han bodde på Tira 

han var både mäktig och åld 
Så raska hade han sönerna fem 
De tre de äro allt döde 
de två de lefva allt än 
— För dig träder Ebbe Årsgammans son så mången 

stig villo. 

2 I sju år han i skogen gick 
och hade intet annat att äta 
än lindelöf och det grönesta gräs 
och lyas på småfogla läte. 

3 I natt så drömde jag att min stenstuga bran[n] 
ja rätt uti 15 lågor 
Deruti så lågo mina systrar fem. 

4 Sitten 1 väl i frid jungfru Lussa 
och sömmen på Ebba kläder 
för villen i mina ord så sannt tro 

så hafver jag varit på den kyrkogård 
der Ebbe är lagder i jorda. 

5 Och ut kom då hans gamla mor 
och fick i betslet och höll. — 

min son bli qvar och hvila. 

6 Antingen fattas dig öl eller mat 
eller fattas dig dyrbara kläder 

7 Der var ett ynkeligt bröllopp 
brudgum och brud de miste sitt lif 
fadren miste sin högra hand 
och modren sin venstra sida. 
— För dig träder Ebbe Årsgammans son så mången 

stig villo. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 
1:1 Årsgamman ändrat från Årsgammal 
3:1 	bran[n] bladet avklippt 
4:1 	väl står över struket ju 

KB Vs 3:3 nr 177 B (mel.). Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt61-Cavallius under andra hälften av 1830-talet eller på 
1840-talet. 
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På 
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6 
.. 	 

 

 

Så 	karsk och så 	stolt. 

10 

E = medan 	så 	åtte 	han 	sönerna 	tem, 

J 	 
13 

  

De twå bar sig 
	

illa 
	

åt 

19 

- För de träder 
	

Ebbe 	Skammols.son 	så 	mån - gen stig will. 

1 Skammal han bodde på Tive, 
Så karsk och så stolt. 
Emedan så åtte han sönerna fem, 
De twå bar sig illa åt 
— För de träder Ebbe Skammalsson så mången stig 

will. 

Melodianmärkning 

Ms saknar klav och taktartsbeteckning, bör vara 2/4. Över 
mel. står a moll. 

J 
KB Vs 3:3 nr 177 B (texten). Småland. Avskrift efter »Past. Lagergrens exemplar af Visan om Ebbe Skammalsson», 
gjord av G. 0. Hyltkn-Cavallius. 

1 Och Ebbe Skammal han bodde på Tivi, 
han var både mäktig och kåt 
så karska åtte han sönerne fem, 
de twå buro sig illa åt. 
— För de träda Ebbe Skammalsson så mången stig 

villo. 

2 De tre äro nu allt slagne i krig 

3 Och Ebbe han reste då bort, 
och ser sig allt under ena ö, 
och derstädes fäste han sig liten Lussa, 
allt till sin fästemö. 

4 [----] 
Säg villen I mig vänta. 

5 [----] 

6 Ebbe han tjenar i konungens gård, 
för penning och dyra kläder 
men hem drog Herr Peder hans broder 
och lockar hans allersta kära. 

8 Nej rätt grant så känner jag Ebbe, 
och Ebbe han känner grant mig, 
Och ingen stolts jungfru så hädar han, 
ej heller så hädar han mig. 

9 Hören I liten Lussa 
i villen nu så sannt höra mitt ord. 

10 Så vill jag i sanning säga för er, 
att jag vill bli er fästemö. 

11-12 [— — —] 

13 [---] 
den drömmen vill jag dig hembära, 

14 Drömden I att eder kappa var blå, 
som är så rosende röda 
så betyder det allt säkert, 
att de begge blifva hasteligen döda. 

15-17 [---] 

18 Mig fattas hvarken Öl eller Mat, 
ej heller dyrbara kläder, 
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men nådige Herre gif mig Orlof, 
att till min fader hemfara. 

19 [---] 

20 Och det var Herr Skammal på Tivi, 
han lagar till deras bröllopp 
Och det var Ebbe Skammalsson, 
han låt så väl sina gångare sko. 

21 Och det var Herr Skammal 
han låt också till deras bröllop klinga 
Och det var Ebbe Skammalsson 
han låt då sina gångare springa. 

22 [---] 

23 Ute stod då hans systrar fem, 
jag månde så snarligen spörja: 
hvad är --- 

24 Och hvem är det som bröllop gör, 
och hvem är det, som vinet skänker? 
Och hvem är det stolt brudgum är, 
och hvem är det som sitter på bänke. 

25 Det är vår fader som bröllop gör, 
och moder som vinet skänker, 
det är wår broder, som brudgum är, 
och Lussa, som sitter på bänken. 

26 Ebbe han svänger sin häst omkring, 
han vill då dädan bortrida, 
och modren fast i betslet höll, 
bad honom hålla och bida. 

27 Hören I mina syskon fem, 
I låten mig hädan bortrida, 
för skall jag blifva hos Er i natt, 
här blifver stor ångest och qvida. 

28 [---] 

29 Ebbe går sig åt stenstugan in, 
han helsar alla på bänkar 
och opp stod då hans gamla far, 
gaf honom Sölf-hornet att skänka. 

30 Han skänkte mjöd och klaraste win, 
på bästa sätt de kunde, 
men hvarje gång de på hvarandra såg, 
begge deras ögon runno. 

31 Det börja lida åt aftonen, 
folket skulle gå till sänga, 

Hören Ebbe min bror, 
i natt skall du sofva hos min aldresta kära. 

32 [---] 

33 Ebbe han lockade Lussa ut 
och gick öfver höga lofts bro 
Och mins I liten Lussa, 
I lofvaden mig eder tro. 

34 All den tro jag lofvade er, 
hafver nu Herr Peder er broder 

35 [---] 

36 Ebbe han tager sitt Gyllende svärd 
och stack i Lussas sida 
Herren Gud signe er Ebbe, 
I lagen mig stor ångest och qvida. 

37-38 [---] 

39 Fadren och brodren slog han ihel, 
modren benåde han lifvet, 
sen lät han sig i bojorna slå, 
han lider stor ångest och qvida. 

40 [---] 

41 Och sen en natt på hvarje ö, 
uti stora sjöen Bolmen 
som är TrehundraSextio fem, 
han i bojorna skulle ligga fången. 

42 Och när denna wisa han höra fick, 
hans lidande skulle ta ända, 
Det hände också i Angelstad by, 
hans lif också der tog ända. 
— För de träda Ebbe Skammalsson så mången stig 

villo. 

Anmärkning 

Att Hyltdv-Cavallius lämnat luckor i texten förklaras san-
nolikt av att han jämfört med den tradition han själv 
säger sig ha hört på Bolmsö och i Angelstad, vari berättel-
sen med undantag för ett par detaljer var fullkomligen 
lika. 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 42. 
Omkvädet: de träda str. 42 det träder 
14:1 	över eder står deras? 
21:2 	efter klinga står bjuda 
21:4 	låt sannolikt ändrat från lät 

K 
Dannäs sn, Småland. Upptecknad av C. E. Södling 1874 (Jonsson I, s. 594). Ka: MM C. E. Södlings saml. I1:1, S 16. 
Kb: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F VI:l. 
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1 Och Skammel han bodde på Tira, 
han var både mäktig och bold; 
så karsker åtte han sönerna fem, 
de voro så raska hofmän. 
— För der rider Ebbe Skammelson så mången stig 

ville.  

2 Och Ebbe för jungfru Lussa går, 
»säg: viljen I mig vänta 
alt medan jag reser af landet ut 
och ser hvad tjensten kan ränta.» 

467 



SMB 125 

3 »I sju år skall jag Eder vänta» 
så var begge deras goda råd, 
»men aldrig skall jag låta locka mig, 
om konungen sjelfver mig båd.» 
— För der rider Ebbe Skammelson så 

Titel: Tira-visan. 

mången stig 
ville. 

T. 11 övre systemet: Återställningstecken utsatt före un-
derstämmans a. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1 (under mel.). 
2:1 	Lussa dubbelskrivet, struket första gången 
2:2 	viljen första bokstaven ändrad från annan, ev. 1 

Melodianmärkning 

T. 3 undre systemet: Understämmans e saknar punkt. 
T. 7 övre systemet: Understämmans h saknar punkt. 

Kb 
MELODI 

Avvikelser från Ka i Kb 

Arrangemanget i Kb är likartat Ka och har inte påverkat 
utformningen av mel.-stämman (jfr avvikelserna nedan). 
Föredragsbeteckningar i början av mel.: Kraftigt. Dekla-
matoriskt. Andantino; vid omkvädet: Risoluto. Taktarts-
beteckning 12/8; Och / Skammel han bodde på Ti-ra, han 
/ etc. 

Mel.-stämman: 
Förslag till t. 3, n. 4 och t. 5, n. 4: a' 
T. 8, n. 2: Fjärdedelsnot utan punkt. 

TEXT 

Avvikelser från Ka i Kb 

Texten omfattar endast str. 1. 
Omkvädet: stig: steg 

1:3 	åtte: hade 
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126 

HERR INGEVALD DÖDAR SIN BRUD 
TSB D 254 

A 
Landsarkivet i Härnösand, Härnösands läroverks handskriftssaml. nr  109 (visbok från 1700-talets första decennier), 
s. 249-255. Troligen införd av en Olof Stenklyft. 

1 Her Ingevald Red sig söder öö, 
— kunde man sig rättelig betäncka — 
Han fäste en liten Cattrin, så wänner en möö, 
— Her Ingevald tråder honing öfwer stigen 

2 Han fäste liten Cattrin och förde henne hem, 
Med Röda guldkronan och blekan kind 

3 De Lyffte den bruden på högan häst, 
Fruer och Jungfruer Rede henne näst 

4 Dee boro öfwer henne en himmel blå, 
Men ingen wiste hwad i hennes 	Låg 

5 De Ledde den Bruden i kyrkan fram 
Tårarna trilla alt neder uppå hand 

6 De satte den Bruden i Brudestohl. 
Tårarna fulle alt neder på Jord, 

7 De Ledde den Bruden i Brudehuus 
Fruer och Jungfruer bar för hene Lius 

8 De drucko i dagar de drucko i Twå, 
Jntet will bruden till Sängen gå, 

9 När tredie dagen åth qwellen led, 
begynte bruden åth Sängen see 

10 Bruden lade sig i Sängen ned 
Her Ingevald lade sig brede wijd, 

11 Han lade liten Cattrin på sin arm, 
Så fick han kienna barnet i hennes barm, 

1 2 Her Ingevald på golfwet språng, 
med ångerfult hierta och mycken Twång, 

13 Han tog i lille Cattrins gula hår Låck, 
Bögde hennes hufwud alt neder till kropp, 

14 Kiere min Her Ingevald i Låt mig få lefwa, 
Till thes iag får mit Testamente giöra 

15 Min Fader gifwer iag min Sadel och häst 
han hafwer förtient honom aldra bäst 

16 Min Moder gifwer iag min Silkessärck 
hon hafwer för mig lidit sweda och wärck 

17 Min Broder gifwer iag min guld Crona Röd, 
Jag tror han är wist den som frågar effter min död, 

18 Min Syster gifwer iag mit skep uti Floden, 
Ty hon hafwer altid want mig trogen 

19 Min Piga gifwer iag mina Silfwer spänna skor, 
hon hafwer för mig hafft så mången god Roo. 

20 Her Ingevald tog sin Silf bodde Knif, 
Så stack han honom i lill Cattrinas lif. 

21 Jnnan den dagen, han giordes Lius, 
Så war der trij Lijck inom Her Ingevals huus, 

22 Det ena war Her Ingevald, den andra war hans mö, 
— kunde man sig rättelig betäncka — 
den tridie war hans moder, af Sorgen blef dödh. 
— Her Ingevald tråder honing öfwer stigen 

Anmärkning 

Både str. 18 och 19 har nr 18. Mellanomkuädet utskriuet i 
str. 1, markerat i övriga strofer (utom str. 16); slutomkrii-
det utskrivet i str. 1 och 22, markerat i övriga strofer. 
Mellanomkrädet: betäncka ms betancka 
Sill/omkvädet: honing str. 2 (förkortad lydelse) och str. 21 

honung 
1:2 wänner ms wanner 

	

3:1 	högan ms hogan 

	

8:1 	det första drucko MS drucka 

	

9:2 	åth ms ath 

	

15:2 	aldra ms aldr 
16:2 wärck ms warck 

469 



SMB 127 

127 

APELBRAND OCH LILLA LENA 
TSB D 255 

A 
KB Vs 2:3, s. 112-115. Efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, Östergötland (f. 1772 i Nykils sn, Östergötland. 
d. 1818 i Slaka; Jonsson I, s. 386-391). Upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1810-1813. Str. 1 citeras i GA hd 
III, s. 67. 

1 Herr Apelbrand han rider sig till Lena lilles gård, 
— Vore jag så ung som en lilja, —
Å ute för honom Lena lille står, 
— Så vinna vi Så vinna vi den Jungfrun Helena 

2 Å Lena lille Lena lille trolofven i meij 
mitt Silfver å mitt gull vill jag gifva deij 

3 Ditt silfwer å ditt gull det aktar jag ej på 
Än som jag nu aktar min faders lilla hund 

4 Lena lille Lena lille trolofven i meij 
Min ära å min tro den will jag gifva deij 

5 Din ära å din tro den aktar jag så litet 
Som jag nu aktar min faders gamla skor. 

6 Herr Apelbrand han slår sina handskar i bord 
Dina hårda ord di ska stå deij emot. 

7 Lena Lilla var hemma i årena sju 
Månde Herr Apelbrand är onder ännu 

8 Lena lille gångar sig åt stallet der står 
Hon skådar di fålarne runters i kring 

9 Hon skådar den bruna, Hon skådar den grå 
Å blacken den kastar hon gullsadeln uppå. 

10 Å Lena lille rider seij åt Rosende lundar 
Å der möter hon Herr Apelbrand å hans hvita hund 

11 Herr Apelbrand han slog Lena lille på Rödblommig 
kind 
Så blodet det stänkte hans fingrar ikring 

12 Her Apelbrand han rider tolf mils skog 
Han talade aldrig det endeste ord. 

13 Apelbrand han rider till sin styfmoders gård 
Å ute för honom hans styfmor står 

14 Skam få deij Aplebrand kär Sonen min 
Så du har gått åt aldrakjärasten din. 

15 Å käre min Styfmor bädda upp min säng 
Så Lena lille å jag kan få hvila deruppå 

16 När det war dager å dager war ljus 
Så war det tolftusend Hofmän i Her Apelbrands hus 

17 Herr Apelbrand han titte genom fönstret ut 
Han kunde ej se himlen för kulor å för krut 

18 Herr Apelbrand han titte genom vindluckan ut 
Han kunde ej se Solen för fanor å för spjut 

19 Å Hörer du Lena lille hvad jag säder deij 
I Dag skall du inte nämna mitt namn 

20 Det sparka på dören med spårspänder fot 
Är Appelbrand inne? Han kommer straxt ut 

21 Herr Apelbrand han sig igenom dören sprang 
Han slog igen dören så låset han sang 

22 Å Somlig han sparka å Somlig han slog 
Tolf Tusen Hofmän för fötterne dog 

23 Å apelbrand han red sig till sin Swärfaders gård 
Å ute för honom konungen står 

24 Å käre ni mina Hofmän ni kläden er i stål 
Ni veten at Herr Apelbrand han slår er hvar i står 

25 Herr Apelbrand han leder sin gångare omkring 
Tolf Tusende Hofmän dem lade han i ring 

26 Å käre Herr Apelbrand ni stille ert svärd 
Min dotter skall ni äge och den är ni värd 

27 Herr Apelbrand torka sitt blodiga swärd 
— Vore jag så ung som en lilja, — 
Wore ni ej konung detta wore ni wärd. 
— Så vinna vi Så vinna vi den Jungfrun Helena 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1 och 
14, slutomkvädet i str. 1, 2, 14, 27; båda omkvädena 
markerade i övriga strofer utom i str. 5, där slutomkvädet 
saknas. 

Mellanomkvädet: ung str. 14 wacker 
Slutomkvädet: Helena str. 14 med den äran 
10:1 	åt ms at 
11:1 	han ms hon 
21:1 	före sprang står steg överstruket 

B 
KB Vs 2:1, s. 113-115 (text), KB S 163 (Drake) nr 39 (mel.). Efter Karin Persdotter, »fattigförestånderska» i 
fattigstugan, V. Eneby sn, Östergötland (f. 1739 i Vimmerby lf, Småland, d. 1824 i V. Eneby; Jonsson I, s. 329). 
Upptecknad 1812 av L. F. Rääf (text) och troligen av Erik Drake (mel.). Tryckt som SF 31. 

minnes så 	väl 
	

jungfru 
	

Le — na 

•	 
(17) 

1 Herr Hillebrand han rider på Lena lillas gård 
— vore jag sjelfver ung som en lilja —
och ute för honom Lena lilla hon står 
— i minnes så väl jungfru Lena. 

2 Herr Hillebrand han räcker hvit hand ifrån sig 
/:Lena lilla:/ trolofven i mig 

3 Intet mera acktar jag Herr Hillebrands ord 
än jag acktar skam under mina skor. 

471 



SMB 127 

4 Herr Hillebrand han vredgas för detta ord 
så hastigt han rider af Lena lillas gård. 

5 Så hastigt Herr Hillebrand han kastar sin häst omkring 
jag tror du Maglena att du får det igen 

6 Lena lilla hon talar till tärnorna två 
för Hillebrand jag törs ej åt kyrkan gå 

7 Herr Hillebrand han talar till småsvenner två 
och nu ska ni gå inpå Lena lillas gård 

8 Och när som i kommen på Lena lillas gård 
säg Hillebrand är döder och lagder på bår 

9 Småsvennen klädde sig uti skarlakan röd 
de skulle båda Lena att Hillebrand var död 

10 Småsvennen klädde sig uti skarlakan hvit 
/:Herr Hillebrand:/ han ligger nu lik. 

11 Lena lilla hon talar till tärnorna två 
och nu törs jag väl åt kyrkan gå. 

12 Den ena tärnan hon krusar hennes hår 
den andra hon skurar hennes spegel så klar. 

13 Lena lilla hon gångar sig åt rosende lund 
där mötte hon Hillebrands lilla hund. 

14 Lena lilla hon gångar litet bättre fram 
där mötte hon sjelfver Herr Hillebrand. 

15 Lena lilla hon räcker hvit hand ifrån sig 
/:Herr Hillebrand:/ trolofven i mig 

16 Intet mera acktar jag nu lena lillas ord 
än jag acktar skarn under mina skor. 

17 Herr Hillebrand han tager Lenas hvitgula lock 
den svepade han om sadelknapp 

18 Herr Hillebrand han rider i dagarne två 
så fort han red måste Lena lilla springa med 

19 Och aldrig var det någon ringaste qvist 
utan han tog stycke utur lena lillas vrist 

20 Och aldrig var det någon ringaste rot 
utan hon tog stycke utur lena lillas fot. 

21 Men när som han kom inmot sin moders gård 
så lyftade han henne på gångaren grå 

22 Herr Hillebrand han rider på sin moders gård 
och ute hans moder hon för honom står 

23 Och teöre du Herr Hillebrand hvad jag säger dig 
hvi föret-  du så bleker brud hem med dig 

24 Det hon är blek det undrar jag ej på 
ty hon hafver kampat med min gångare grå. 

25 Hvi skal hon ej vara bleker, hvi skall hon ej vara hvit 
ty hon hafver sprungit i dagarna tre. 

26 De ledde Lena lilla åt stenstugan in 
hon både rodna och blekna på kind 

27 De lade Lena lilla på bolstrarne blå 
det mästa som hon talte så var det om far och mor 

28 Hon skref ett bref alt med sin hand 
det skickade hon åt sin faders land 

29 Hon skref ett bref i sin sjukdom svår 
det skickade hon åt sin faders gård. 

30 Min fader den gifver jag min gångare grå 
af sorgen blir han gammal han orkar intet gå 

31 Min moder den gifver jag min gullklädning röd 
hon sörjer så mycket alt efter min död. 

32 Min broder den ger jag mitt fögyllande svärd 
jag vet här ingen annan som är det värd. 

33 Min Syster den gifver jag min gullkrona röd 
hon sörjer också mycket alt efter min död. 

34 Herr Hillebrand den gifver jag bå stegel och hjul 
för han har förkortat mitt unga lif 

35 De lade lena lilla på bolsteren röd 
och där lider hon en så lätter en död. 

36 De lade lena lilla på förgyllande bår 
de satte Herr Hillebrand i fängelse hårt 

37 De lade lena lilla i kyrkogård 
— vore jag sjelfver ung som en lilja —
de satte Herr Hillebrand på stegel och på hjul. 
— i minnes så väl jungfru Lena. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. I. Interpunktionen 
något osäker p. g. a. Arwidssons ingrepp. 
Mellanomkvädet: sjelfver ung står Over struket sjelfver 

samt nu oläsliga bokstäver 
1:2 före Lena står sjelf överstruket 

	

3:1 	Hillebrands ord ändrat från Hillebrand nu så 

	

5:1 	Herr Hillebrand tillskrivet under raden 

	

7:1 	två under raden står små överstruket 

	

8:1 	Lena ms ev. Lenas 
10:1 Småsvennen ms Svåsvennen 

	

13:1 	sig tillskrivet över raden 

	

16:1 	nu lena lillas ord överstruket men återställt, 
däröver står Herr Hillebrand överstruket 

	

17:1 	Lenas ändrat från Lena lillas 

	

18:2 	red ändrat från rider; lilla struket, dock troligen 
av Arwidsson 

	

19:2, 	20:2 	utur ändrat från ur 

	

23:2 	bleker ändrat från blek 
7 • 	det skickade hon ändrat från hon skickade . 

brefvet 
29:2 det skickade hon ändrat från hon skickade det 

brefvet 
30:1 före gifver står jag överstruket 
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32:1 	broder ändrat från bror 
33:2 	alt tillskrivet över raden 
37:2 	det andra på tillskrivet över raden 

c 
KB Vs 2:1, s. 121-122. Efter torparen Carl Nilsson, Enemo, V. Eneby sn, Östergötland (f. 1757 i Tjärstads sn, 
Östergötland, d. 1818; Jonsson I, s. 330). Upptecknad av L. F. Rääf 1813. 

1 Adelbrand rider sig på lena lillas gård 
— vore jag vän som en lena —
och ute för honom lena lilla hon står. 
— och minnes i det jungfru lena. 

2 God dag, god dag, kär lena lilla min 
och får jag nu blifva aldrakärasten er. 

3 Jag aktar intet Adelbrands ära och tro 
än jag aktar min faders gamla skor. 

4 och skam få mig till evig tid. 
om jag intet skall göra lena lilla ett sned. 

5 Lena lilla tordes intet åt kyrkan gå 
förr än det var framlidit det 94;1' år. 

6 brått kom där båd på Lena lillas gård 
att Adelbrand var döder och lagder på bår. 

7 Är Adelbrand döder och lagder på bår 
ja då lyster mig åt kyrkan gå 

8 Lena Lilla flätar sitt hvitgula hår 
och så sätter hon gullkronan uppå. 

9 Lena Lilla sadlar up sin gångare grå 
och så sätter hon sig deruppå. 

10 Lena Lilla rider sig åt rosande lund 
och där så möter hon Adelbrands hund. 

11 Här möter jag nu adelbrands hund 
jag frucktar att Adelbrand är sjelfvan i Lund. 

12 Lena Lilla rider sig litet längre fram 
och där så möter hon Adelbrand sjelf 

13 God dag, god dag, herr Adelbrand min 
nu vill jag blifva aldrakärasten er. 

14 Jag aktar intet Lena lillas ära och tro 
än jag aktar min faders gamla skor. 

15 Adelbrand tar Lena lilla i hvitgulan lock 
så binder han henne vid sin sadeleknapp. 

16 Och han månde rida och jag månde löpa 
så illa jag mina fötter månd stöta 

17 Och där var aldrig så liten en qvist 
så tog de stora stycken ur Lena lillas bröst: 

18 Och där var aldrig så liten gren 
så tog de stora stycken ur lena lillas ben. 

19 Och där var aldrig så liten en rot 
så tog de stora stycken ur lena lillas fot 

20 Och Adelbrand han rider sig på sin moders gård 
och ute för honom hans moder hon står. 

21 och välkommen hem Adelbrand till mig 
hvi förer du så blekan kinder med dig. 

22 hon må väl vara bleker och intet röd 
det var intet så länge sen jag såg'na så nära död. 

23 Och skam få dig Adelbrand kär sonen min 
som intet vill veta af qvinnornes sin. 

24 Skam få dig adelbrand, gud låte dig få skam 
som intet vill veta af qvinnornes harm. 

25 De lade det liket på dödan bår 
de satte Adelbrand i jern och i stål. 

26 De båro det liket ur huset ut 
— vore jag vän som en lena —
de satte Adelbrand på stegel och hjul. 
— och minnes i det jungfru lena. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 26. 
Mellanomkvädet: före vän står sjelfver överstruket 

3:1 	intet står över struket icke; Adelbrands ms ev. 
Adelbrants 

4:2 	ett tillskrivet över raden 
17:2, 18:2, 19:2 	ur står över struket af 
21:2 kinder ändrat från kind 
25:1 före bår ett påbörjat ord överstruket 

D 
GA 77 (text), KB Vs 126:4, s. 12 (mel.). Uppland. Upptecknad av A. A. Afzelius (text) och C. A. P. Braun (mel.) på 
1810-talet (senast 1817). Även mel. tryckt som GA 77. 
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1 Hertig Apelbrand rider på Lena lillas gård, 
— Vore jag sjelf ung som en lilja! —
Lena lilla ute för honom månde stå. 
— Nog minnes du det, Jungfru Lena. 

2 Och hör du, lilla Lena, hvad jag dig säga må: 
Dig vill' jag lofva min ära och min tro. 

3 »Din ära och din tro, jag passar inte på, 
»Dem aktar jag som dammet under mina skor. 

4 Hertig Apelbrand han svängde sin gångare grå, 
Så vred rider han ifrån Lena lillas gård. 

5 Och Lena satt hemma i årena sju: 
»Och månne Herr Apelbrand är vreder ännu? 

6 Så hände det sig en Söndags morgon, 
Lena lilla skulle sig till kyrkan gånga. 

7 Och när som hon kom i rosendelund, 
Der mötte hon Herr Apelbrands snöhvita hund: 

8 »Så mycket jag ser af Herr Apelbrands hund, 
»Att Apelbrand månd' hvila i rosendelund. 

9 Och när som hon kom litet längre fram, 
Der möter henne sjelfver Herr Apelbrand. 

10 Och hör du, liten Lena, hvad jag dig säga må: 
Vill du lofva mig din ära och din tro? 

11 »Jag passar inte på din ära och din tro; 
»Jag aktar dem ej mer än dam under sko.» 

12 Så tog han liten Lena i fagergulan lock, 
Så binder han henne vid sadelknapp. 

13 Hertig Apelbrand red, liten Lena hon lopp, 
Så illa hon stötte sin fagra kropp. 

14 Inte var det en så liten en sten, 
Han tog ju ett stycke ur Lena lillas ben. 

15 »Och kära Herr Apelbrand, du låt mig litet töfva. 
»Till dess att jag får mitt Testamente göra. 

16 »Min Moder gifver jag min silkessydda särk, 
»Hon lider för mig stor smärta och värk. 

17 »Min Fader gifver jag min gångare grå, 
»Den skall han rida i sorgställe på. 

18 »Och gullskrinen hafver jag fagra två, 
»Och dem vill jag gifva mina Systrar små.» 

19 De orden de voro ej förr sagda fram, 
— Vore jag sjelf ung som en lilja! —
Så sände hon sin själ uti Himmelens famn. 
— Nog minnes du det, Jungfru Lena. 

Titel: Herr Apelbrand och Lena lilla (vid texten), Hille-
brand och Lena lilla (vid mel.). 

Melodianmärkning 

T. 14: N. 1 bör vara h': i GA står c2  c2  (flärdedelsnoter). 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: minnes str. 4 mins 
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E 
GA bd III, s. 67. Ur en uppteckning från 1810-talet. Närmare uppgifter saknas. 

1 Apelbrand drog så vred ut sitt svärd, 	 Anmärkning 
Så hugger han liten Lena ihjel. 	 Citeras som alternativ till slutstrofen i GA 77 (jfr D ovan) 

med kommentaren: Oftast får man, i stället för den här 
anförda slutstrofen, höra följande: 

F 
KB Vs 4, s. 273-274 (text), KB Vs 3:3 nr 178 A:1 (mel.). Ströby, Skatelövs sn, Småland. Upptecknad av G. 0. Hyltn-
Cavallius 1839. En renskrift av texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:3 nr 178 A:1. 

	

cc 	 

	

Nr Adelbr 	rider till Lena lillas gård 

r 	P 	 r 
— Vore jag så Väner som ni — 

. fr 
1 	 GG G r 

Och ute 
	

för honom Lena 
	

il la 
	

står 

	1 
— Ni minnens mej jungfru Lena 

1 Herr Adelbrand rider sig till Lena lillas gård 
— Vore jag så väner som ni! —
Och ute för honom Lena lilla står 
— I minnens mig jungfru Lena. 

2 Och hören I Lena lilla hvad jag säger Er, 
alla mina tro vill jag gifva er. 

3 Jag passar ej mera på Adelbrands tro 
än på min faders gamla skor. 

4 Herr Adelbrand slog sig för sitt bröst: 
Det skall få ligga i mitt hjerta så tyst 

5 Så var det då i Åtta år 
Lena lilla tordes ej af sin faders gård. 

6 Så kommo de fram de brefven två 
Att Adelbrand står på förgyllande bår. 

7 Så kommo der fram de brefven falsk 
Lena lilla spänner straxt guld om hals. 

8 Så tager hon på sig en klädning så båld 
som rödaste guld i hvar eviga fåll. 

9 I perlor och guld hon flätar sitt hår 
se'n sätter der en gullkrona på. 

10 Så ljusar hon sig med en silkes-snod 
Åtta Guld-vippor på jorden hon drog. 

11 Sen sätter hon sig på sin gångare grå 
sen ärnar hon sig till kyrkan då. 

12 När hon kommer i rosende-lund, 
Der möter hon Adelbrands lilla hund. 

13 Här möter jag Adelbrands lilla hund 
för nu är visst Adelbrand i rosen-lund. 

14 Så rider hon sig åt vägen fram 
Der möter hon Adelbrand och hans Hofmän. 

15 »Och hören I Adelbrand, hvad jag säger er 
Alla mina tro vill jag gifva Er.» 

16 Jag passar ej mera på Lena lillas tro 
än på min faders gamla skor. 

17 Sen tog han henne vid hvitan gull-lock 
och band henne vid sin sadel-knapp. 
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18 Sen rider han sig åt vägen fram, 
så hårdt som hästen någonsin sprang. 

19 Sen sätter han henne på sin gångare grå, 
så rider han hem till sin faders gård. 

20 När han kom till sin faders gård 
ute för honom hans moder står. 

21 Och hörer du Adelbrand hvad jag säger dig, 
hvarföre har du så bleker brud? 

22 Sen tog han henne uppå sin arm, 
bar henne uti en kammare så varm. 

23 Och Lena lilla, Lena lilla lef nu med mig 
halfva mitt kongarike vill jag gifva dig. 

24 Om ni villen gifva mig ert halfva kongarik' 
Så lefver jag ej till Ottemål. 

25 Min fader ger jag min gångare grå. 
han skall rida till tinget och derifrå. 

26 Min broder ger jag min gullkrona röd 
Jag väntar han frågar väl efter min död. 

27 De satte Herr Adelbrand i jern och stål 
de satte Lena lilla på förgyllande bår. 

28 De satte Lena lilla i svartan mull 
— Vore jag så väner som ni! — 
De satte Herr Adelbrand på stegel och hjul 
—1 minnens mig jungfru Lena. 

Titel: Herr Adelbrand och Jungfru Lena. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning 
saknas. Texten utskriven utan anpassning till mel. 
System 2, n. 6-8 (h2-h2): Utskrivna med hjälplinjerna 

ovanför nothuvudena. Över n. 7 (c3) står bokstaven c. 
System 3: Före n. 7 (f) står h' (fjärdedelsnot) överstruket. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 28. 
Slutomkvädet: I str. 28 Ni 

	

2:1 	Lena lilla står över struket Adelbrand 

	

5:2 	gård står över struket bref 

	

10:/ 	ljusar ms »ljusar» 
10:2 Guld-vippor ms »Guld-vippor» 

G 
KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. Aska hd, Östergötland. Upptecknad av A. F. SonUn vid 1800-talets mitt. 
Ytterligare en utskrift finns: KVHAA Wiede Kämpavisor, opag. 

  

s 	 
• 

2 

r 	 • • 
Och 
	

innan det var da - ger, och innan det var ljus, 

e 
Jag sjeltver unger som en lil — ja. 

6 

Så 	stodo två lik i 	Herr Hil 	debrands hus 

8 

   

    

  

•	 

 

    

min - naste qvall Jungfru 	Le — no. 

1 Och innan det var dager, och innan det var ljus, 
— Jag sjelfver unger som en lilja. —
Så stodo två lik i Herr Hildebrands hus. 
— I minnaste qväll Jungfru Lena.  

Melodianmärkning 

T. 5, n. 4: Ändrad från åttondelsnot. 

Den andra utskriften: 

T. 2, n. 5 och paustecknet: J.  7 
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T. 4: j 	.P 

r. 8: j J 	A  7 II 

Textanmärkning 

Den andra utskriften: 

1:1 	var: vart 
1:2 	Hildebrands: Hillebrands 

H 
UUB R 623:3 nr 76. Efter kaptenskan Sophia Andersin f. LaMr, Visby, Gotland (f. 1783 i Visby, d. 1868). 
Upptecknad av P. A. Säve vid 1880-talets mitt. Tryckt som Säve nr 362. 

1 Lena lilla, Lena lilla trolof dig med mig 
— Vore jag än skön som en lilja —
Min ära och min tro det vill jag gifva dig 
— Och minnes mig det, Jungfru Lena! 

2 Jag passar ej mera på Herr Adelbrands tro, 
Än jag passar på mina vänners gamla skor 

3 Jag passar ej mera på Herr Adelbrands sinn', 
Än jag passar på mina vänners gamla skinn. 

4 Herr Adelbrand vardt vred öfver sådana ord: 
Det hära skall jag minnas i femton år. 

5 Det voro redan gångna de femton runda år 
Lena lilla tordes icke åt kyrkan gå. 

6 För Lena lillas dörr kom så hastigt ett båd: 
Herr Adelbrand är döder, allredan lagd på bår. 

7 Lena lilla hon vardt glad öfver sådana ord: 
Då tordes Lena lilla åt kyrkan gå. 

8 Lena lilla hon gick sig i rosendelund: 
Der mötte hon Herr Adelbrands lilla röda hund. 

9 Lena lilla vek af en annan väg: 
Då mötte hon sig Herr Adelbrand sjelf! 

10 Herr Adelbrand, Herr Adelbrand! trolof dig med mig 
Min ära och min tro det vill jag gifva dig. 

11 Jag passar ej mera på Lena lillas tro, 
Än jag passar på mina vänners gamla skor. 

12 Jag passar ej mera på Lena lillas sinn' 
Än jag passar på mina vänners gamla skinn. 

13 Herr Adelbrand tog Lena lilla vid gulan lock 
Så band han henne fast vid sin sadel-knopp. 

14 Herr Adelbrand red och Lena lilla månd' löpa: 
Så illa hon månde sina fötter stöta. 

15 Herr Adelbrand red till sin moders gård 
— Vore jag än skön som en lilja —
Ute för honom hans kära moder står. 
— Och minnes mig det, Jungfru Lena! 

Titel: Herr Adelbrand och Lena lilla. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 15, 
markerade i str. 2. Två streckade rader mellan str. 14 och 
15, likaledes efter str. 15. 
11:1 	Lena lillas ms Lenas lilla efter ofullständig änd- 

ring från lilla Lenas 

DAG IFGH 1761, s. 7-8. Efter August Johansson, Dals Eds sn, Dalsland (f. 1861 i Steneby sn, Dalsland); han hade 
hört sin mor sjunga visan. Upptecknad av Tryggve Heimer 1929. 

Anmärkning 

Ms har prosareferat före str. 1: Riddaren hade friat till en 
jungfru men hon hade sagt nej. Hon hade givit sitt hjärta 
åt en annan och nu beslöt riddaren att hämnas. Han kom 
ridande till själva bröllopsgården då bröllopet hölls och 
gick då in i salen och hälsade med följande ord: — Mellan 
stroferna: Brudgummens namn var också bortglömt och 
även riddarens men bruden hette Linnelöv. Brudgum-
men blev av riddaren mördad och bruden tog han med 
sig ut. Hennes långa hår revade han om sadelknappen 

1 »Goddagen härinne 
goddagen i kväll 
goddagen min brudgum så båld 
Stor skam ska' ni ha för varendaste gång 
ni tagit min käraste med våld.» 

2 För var och en stubbe 
för var och en rot 
så ryckte det en bite ur Linnelövets fot. 
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och lät henne sedan hänga och red fort därifrån. Ett par 
strofer härom lydde: 

Strofformen oviss; texten här återgiven helt efter upp-
ställningen i ms. Ms saknar strofnr. 

1:5 	efter tagit är (av) tillskrivet över raden 
2:3 	bite sic 

J 
Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 25 a. Borgå, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. Även tryckt som 
FSF V:1 nr 71 c och C. 

- Och me - nandes det med jungfru Lena. 

1 »Lilla Lena, lilla Lena, lofvar du mig tro? 
— Vore jag själfver ung som en lilja. —
Ja, dig vill jag ej svika uppå denna jord.» 
— Och menandes det med jungfru Lena. 

2 »Din ära och din tro trampar jag under fot. 
Jag aktar dig ej mer än mina gamla skor.» 

3 Där kommo två falska bud pä lilla Lenas gård 
Och sade, att herr Radibrand blef (löder i går. 

4 Och lilla Lena sadlade sin gångare grå; 
Hon skulle så rida till kyrkan då. 

5 Och när som hon kom till rosendelund, 
Så mötte hon herr Radibrands hund. 

6 Hon klappade honom och gaf honom bröd: 
»Jag tror att din herre alls icke är död.» 

7 När som hon red ett litet stycke fram, 
Så mötte hon själfver herr Radibrand. 

8 »Herr Radibrand, herr Radibrand, lofvar du mig tro? 
Jag vill dig ej svika på denna här jord.» 

9 »Din ära och din tro trampar jag under fot. 
Jag aktar dig ej mer än mina gamla skor.» 

10 »Herr Radibrand, herr Radibrand, stilla nu ditt mod, 
Att jag får tala vid dig några ord. 

11 Min broder skall du gifva min gullkrona röd, 
Att han får gifva den åt sin fästemö. 

12 Min syster skall du gifva mitt röda gullskrin, 
Med alt silfver och guld som finnes därin. 

13 Min moder skall du gifva min silkessydda särk, 
För det hon mig burit med sveda och värk. 

14 Min fader skall du gifva min gångare grå, 
På den skall han rida näst intill min bår.» 

15 Herr Radibrand han drager ut sitt blodiga svärd 
Och sticker så därmed lilla Lena ihjäl. 

16 Sen sveptes lilla Lena i kammarduken blå; 
Herr Radibrand sveptes i vadmalet grå. 

17 De satte lilla Lena i snöhvitan sand. 
— Vore jag själfver ung som en lilja. —
I svartan mull nedgräfdes herr Radibrand. 
— Och menandes det med jungfru Lena. 

Titel: Herr Radibrand och lilla Lena. 
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Textanmärkning 

Omkvädena återgivna i str. 1, 2 och 17. 

K 
Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 25 b. Pernå sn, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. Även tryckt som 
FSF V:1 nr 71 B. 

1 »Hör du Helena hvad jag dig säga må, 
— Vore jag själfva Rosendelilja. — 
Får jag lof att bjuda dig min ära och min tro?» 
— Menar du det jungfru Lena? 

2 »Din ära och din tro tråder jag under fot. 
Jag aktar dig ej mera än mina gamla skor.» 

3 »Aktar du ej mig mera än din gamla sko, 
Så skall jag försöka få ditt hjärteblod.» 

4 Årena voro sex eller sju, 
Som int Helena tordes till kyrkan gå. 

5 Då kom två falska tärnor på Helenas gård, 
Som sa att Hildebrand var död och lagder uppå bår. 

6 Helena hon sade till sina drängar två: 
»Ni salen nu på min gångare grå. 

7 I salen på den bruna, I salen på den grå, 
Den bästa så sätten I guldsadel uppå.» 

8 Helena hon satte sig på guldsadlad häst, 
Med utslaget hår och guldkronana på. 

9 Helena hon red alt öfver en grön äng, 
Der mötte hon lilla Hildebrands dräng. 

10 Helena hon red alt genom en grön lund, 
Der mötte hon lilla Hildebrands hund. 

15 Min fader gifver jag min guldsadla häst, 
Ty han har dragit sorgen för mig allra mest. 

16 Min moder gifver jag min silkessydda särk, 
Ty hon har slitit för mig båd sveda och värk. 

17 Min broder gifver jag min guldkrona rö, 
Att han får ge åt sin unga fåstemö. 

18 Min syster gifver jag mitt röda guldskrin, 
Med guld och hermelin som ligga däruti. 

19 Min piga gifver jag min guldspända sko, 
Ty hon har tjänat mig med ära och tro. 

20 Min drängar gifver jag min gångare grå, 
Och vill de inte rida så må de gå. 

21 Hemma hafver jag min guldskafta knif, 
Jag önskar den stode i ditt hjärta och lif.» 

22 Herr Hildebrand han drog då guldsvärdet fram, 
Så högg han af Helena hufvud och högra arm. 

23 De förde det liket i kyrkan in, 
Men Hildebrand han högdes i bitar fem. 

24 De förde det liket från kyrkan ut. 
— Vore jag själfva Rosendelilja. — 
Men Hildebrand han fördes på stegel och hjul. 
— Menar du det jungfru Lena? 

11 Helena hon gifver åt den hunden bröd: 
»Jag fruktar att Hildebrand blifver min död.» 

12 Helena hon red då ett litet stycke fram, 
Så mötte hon själfva Hildebrand. 

13 Herr Hildebrand han drager guldsvärdet fram: 
»Får jag lof att hugga af Helena hufvud och arm?» 

14 »Herr Hildebrand, herr Hildebrand, du stilla ditt svärd, 8:2 

Till dess jag får skifta min arfvedel. 

L 
Efter Flora Sofia Holsten, Rosala, Hitis sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar på 1880-talet (senast 1887; text) och 
efter Wefvars minne av 0. R. Sjöberg 1887 (mel.). La: SLS 82, s. 105-109 (text), 378 (mel.). Tryckt som FSF V:1 nr 71 
a och A. Lb: SLS 125, s. 43 (endast mel.). 

Titel: Skön Helena och riddaren Hildebrand. 

Anmärkning 

Omkvädena återgivna i str. 1 och 24. 
Mellanomkvädet: själfva str. 24 själfver; raden slutar i str. 

1 med kolon 
guldkronana sic 

31 - 889100 SMB 3 
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1 Sillibrand han körde på lilla Lenas gård, 
— Vore jag sjelf ung som en lilja; —
Ute för honom lilla Lena stod. 
— Du minnes väl det jungfru Lena. 

2 Hör du lilla Lena, hvad jag dig säga må, 
Min ära och min tro, den vill jag gifva dig, 

3 Din ära och din tro trådar jag under fot, 
Den aktar jag ej mera, än mina gamla skor. 

4 Sillibrand han vänder om sin gångare grå, 
De ordena skall jag väl komma ihog, 

5 Det var ju redan på åtta års tid, 
Som intet lilla Lena till kyrkan tordes mer, 

6 Hastigt kom budena på lilla Lenas gård, 
Att Sillibrand var döder, och lagder uppå bår, 

7 Lilla Lena talte till små svenner så: 
Der mötte hon hvita Sillibrands hund, 

8 Lilla Lena körde vägen rätt fram, 
Der mötte hon svarta Sillibrands hund, 

9 Jungfru Lilla Lena körde åt vägen fram, 
Der mötte hon sjelfva Sillibrand, 

10 Kära I min Sillibrand, hvad jag er säga må, 
Min ära och min tro, den vill jag eder ge, 

11 Din ära och din tro, den träder jag under fot, 
Den aktar jag ej mera, än mina gambla skor. 

12 Kära I min Sillibrand, I låten mig få lefva, 
Tills jag får mina gåfvor utdela. 

13 Min moder vill jag gifva min silkessydda särk, 
Ty hon har lidit för mig sveda och värk, 

14 Min syster vill jag gifva min gullspända skor, 
Ty hon har lidit för mig mången oro, 

15 Och Sillibrand vill jag gifva min gullspända knif, 
Ty han har förrådt mitt unga lif, 

16 Sillibrand tog jungfrun i hvitgulan lock, 
Så binder han henne vid sadelaknopp 

17 Sillibrand månd köra och lilla Lena löpa, 
Hon månde sina fötter så illa stöta; 

18 Sillibrand körde genom niomilars skog, 
Men intet han talte det ringaste ord, 

19 Och intet fanns en så liten rot, 
Som intet tog stycket af Lilla Lenas fot, 

20 Och intet så fanns en så liten sten, 
— Vore jag sjelf ung som en lilja; —
Som intet tog stycket af Lilla Lenas ben, 
— Du minnes väl det jungfru Lena. 

Titel: Sillibrand (vid texten), Sillebrand (vid mel.). 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Str. 4 skriven före str. 3, ändrad ord-
ningsföljd med blyerts markerad först senare (ev. för 
tryckningen i FSF). Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
11:2 	i gambla är b understruket 
20:2 Lenas ms Lena 
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Lb 
Avvikelser från La i Lb 	 T. 13, n. 1-2: 

Titel: Sillebrand och lilla Lena. Mel. utan textunderlägg. 	T. 14, n. 2-3: Utan båge. 
T. 4 och 8: Utan det alternativa paustecknet till n. 2. 
T. 10, n. 2-3: Utan båge. 

M 
FSF V:1 nr 71 h. Efter Lovisa Blomkvist, Kurböle, Borgå lf, Nyland (1846-1926; 0. Andersson, Tre finl.-sv. 
vissångerskor, s. 36-43); hon hade lärt visan av sin mors moster Maria Kant (f. 1779). Upptecknad av Otto Andersson 
1908. 

1 Din ära och din tro trampar jag under fot. 
- Vore jag själva rosende lilja. -
Den är allt för mig så svarter som en jord. 
- Menar du det, jungfru Lena. 
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SALMON 
TSB D 256 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [56]—[58]. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som SF 84 och i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 310-311. 

1 Salmon brygger och blandar wijn: 
— Salmon — 
Biuder han konungen hem til sin: 
— Medhan Fåhlen han rinner gienom skogen. 

2 Han biuder konungen och alle hans men. 
Och drottningen fölljer och sielf medh. 

3 J thet giorde Salmon illa 
han bödh begge sine frillor. 

4 Den ena gaf honom af denn Math 
Medh oroo han widh bordet satt. 

5 Den andra gaf honom af den drick 
Medh oroo han på golfwet gick 

6 Salmon går till wegga 
tahlar til branden den snegga. 

7 Hör du brand ästu godh. 
lyster digh dricka manna blodh 

8 Bloden Jagh gierna dricka will 
Men du skall hielpa sielfwer till 

9 Salmon högg vthe och Jhnne 
han högg ihiel man och qwinna. 

10 Däth roopade Jungfru Anna 
du stilla din Fästemanne. 

11 Stille honom Gudh och den helige and 
Jntet Jagh honom stilla kan 

12 Salmon högg till medh willje 
Högg af sin Brudh i Midia 

13 Dhe toge Salmon och ledde i sängh 
dör sombnade han så trött en dräng 

14 Salmon wacknar om sigh sågh 
hwar är den Brudh Jagh feste j gåhr. 

15 J afftons du så russgahlen war 
Din eigen Brudh du bahna gaff 

16 Salmon satte Knoten emot en steen 
— Salmon — 
Och vdden emot sit hierte been 
— Medhan Fåhlen han rinner gienom skogen. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1-3, 6, 16. Slutomkvädet 
utskrivet i str. 1 och 16, markerat i str. 2. 
Slutomkvädet i str. 16: Medh Fåhlen rinner öfwer Skogen 

	

6:2 	tahlar ms ev. tahler 
14:2 Jagh ändrat från tu 

	

16:2 	hierte ms ev. hierta 
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KUNG VALDEMAR OCH TOVA 
TSB D 258 

A 
SVA 504:1 (Bergshammarvisboken), s. 98-103. Från 1700-talets mitt (Jonsson I, s. 306-309). 

1 Konungen och Drottningen såto wid bord; 
— Wore iag så fager som Tova lilla war! —
The talte så mycket skiämtans ord, 
— Men Tova war konungens frilla. 

2 Hwi håller tu med Tova och intet med mig, 
Siu Sönner med Tova, och ingen med tig, 

3 Drottningen sade åt småswänner twå, 
I gå'n til skogs, huggen Tova lilla bål. 

4 I huggen nu Ek, I huggen nu ask, 
I huggen thet träd, som brinner fast. 

5 I huggen nu ask, I huggen nu Ek, 
I huggen thet träd som brinner hett. 

6 Drottningen låter sina hästar kringsko, 
Konungen låter med Skieppen kringro. 

7 De lyffte då Tova på höger häst, 
Det war Drottningen som red henne näst. 

8 När som de kommo inåt en gård, 
Då syntes lågen båd' röder och blå. 

9 Nu ser iag lägen båd' röder och blå, 
Jag stackars flicka sådan brudsäng iag får. 

10 När som de kommo åt en äng. 
Hennes tärnor fälte tårar, som thet plär falla regn.  

11 När som de kommo åt en by, 
Då syntes flaggor båd' gamla och ny. 

12 Nu ser iag flaggor båd' gula och blå. 
Dem hafwer iag sydt med mina finger små. 

13 Tova hon red på sniöwiter sand, 
Där konungen lade med Skeppen til land. 

14 Tova hon steg på ståck och på stam, 
Konungen tog henne uti sin hand. 

15 Drottningen rider på sniöhwiter sand, 
Då lade de med Skieppen från land. 

16 Farwäl skiön Drottning I hafwen ingen harm, 
I natt sofwer iag på konungens arm. 

17 Farwäl skiön Drottning I hafwen ingen qwida, 
I natt sofwer iag wid konungens sida. 

18 Tova hon somna i konungens famn, 
— Wore iag så fager som Tova lilla war! —
Och waknade intet för'n hon kom i annat land. 
— Men Tova war konungens frilla. 

Anmärkning 

Oinkvädena utskrivna i str. 1, markerade i övriga strofer. 
Str. 2 skriven på raderat utrymme, som först upptagit str. 
3. 

B 
KB Vs 2:3, s. 166-167. Upptecknad av Sten Hallencreutz 1811, möjligen efter modern Christina Charlotta Grundel-
stierna (f. 1760 i Östuna sn, Uppland, d. 1829 i Gävle; Jonsson I, s. 353-355). 

1 Konungen och Drottningen de sutto vid ett bord 
— Vore jag så fager som Tova lilla är —
De talte så många skämtaktiga ord 
— Ty tova var Konungens frilla. 

2 Och Drottningen talte till Konungen sin 
Hvi håller du mer om Tova än du gör utaf mig 

3 Hvad skall jag ej hålla mer utaf Tova än jag gör utaf 
dig 
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— Vore jag så fager som Tova lilla är — 
sju barn med Tova och intet med dig 
— Ty tova var Konungens frilla. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i alla stro-
fer. Slutomkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga 
strofer. 

3:2 påbörjad före mellanomkvädet men där struken 

c 
KB Vs 2:3, s. 82-83 (text), KB Vs 126:4, s. 46 (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 1811 av J. H. och/eller D. S. Wallman (text) 
och hösten 1813 eller år 1814 av C. P. Grevilli (mel.). Texten tryckt som GA 49 [M], mel. som GA 49 till texten under 
D nedan. 

4 

•  
dt 	40  a 

konungen 	talte 	till 	To - ve lilla 	så 

8 

t 
	 4/0-. 	tit 	 

jag 	så 	vacker som To - ve lilla - Vore 

12 

    

	1 

 

s mi  

frilla. - För TO — ve var konungens 

  

1 Konungen talte till Tofve lille så: 
— Vore jag så vacker som Tofve lille är —
»Gud gifve min Dronning vore döder i år 
— för Tofve var Konungens frille. 

2 Gud gifve min Dronning vore väl död 
Så skulle du bära gullkrona så röd 

3 Gud gifve min Dronning låge uti mull 
Så skulle du bära krona och gull» 

4 »Ack söte min Herr Konung snacke inte så 
Jag rädes er Dronning det veta får» 

5 Å Dronninga står och lyss deruppå 
»Nu skall jag tillreda ett brinnande bål. 

6 Nu skall jag tillreda ett brinnande bål 
Å där skall Tofve lille brinna uppå.» 

7 De byggde det bålet af Eke och Asp 
Det är väl di trän som brinna fast 

8 Å Konungens Drabanter utför Konungen att stå 
»Dronningen tillreder ett brinnande bål 

9 Dronningen tillreder ett brinnande bål 
Å där skall Tofve lille brinna uppå» 

10 Å Konungen tog Tofve lille uti sin hand 
Så gånger han sig åt Sjögestrand 

11 Å Konungen går sej åt sjögestrand 
Han skåder de skepp och de båter i land 

12 Å Tofve lille satte sig i främste stamm 
Konungen sköt skeppet ifrån lann 

13 Å när som di kommo på villande haf 
Då stånden hans Dronning på hvitan sand 

14 Å Konungen talte till Dronninga så 
»Nu får du ta riket å regerningen med.» 

15 Å Konungen lyfter uppå sin hatt 
— Vore jag så vacker som Tofve lille är —
Han bjuder sin Dronning mång tusen god natt. 
— för Tofve var Konungens frille. 
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Melodianmärkning 

T. 14, textunderlägget: konungen 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, mar-
kerade i övriga strofer. Anföringstecken struket före mel- 

lanomkvädet i str. 1 och efter rad 1:2. 
Slutomkvädet: Tofve str. 15 Tofve lille 

3:2 krona förtydligat över raden 
9.•2 	anföringstecknet saknas 

13:1 före haf står sand överstruket 

D 
KB Vs 2:3, s. 260-264 (text), Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 19. Värmland. Upptecknad av E. G. 
Geijer 1814 (Jonsson I, s. 418-419). Texten tryckt som GA 49 [A]. 
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(12) 
- Men Tofva 	var Konungens 	frilla 

1 Lill' Tofva hon tjente på konungens gård 
— Vore jag så fager som Tofva lilla var. — 
I femton veckor och dertill ett år 
— Men Tofva var konungens frilla. 

2 Konungen talte till småsvenner två 
I bedjan Lill' Tofva inför mig gå. 

3 Lill' Tofva hon axlade kappan blå 
Så månde hon sig intill konungen gå 

4 Lill' Tofva hon in genom dörren steg 
Och konungen henne med blida ögon neg 

5 Konungen klappa' henne på rosblommand' kind 
Christ gifve Du vore allrakärestan min 

6 »Min nådig Herr konung J talen ej så 
Vår Drottning hon stånder och lyder på råd» 

7 Ja höra hvad hon höra må 
Christ gifve hon var döder och lagder på bår 

8 Och Drottningen talte till småsvenner två 
J bedjen Lill' Tofva inför mig gå, 

9 Lill' Tofva hon axlade kappan blå 
Så månde hon sig intill Drottningen gå 

10 Lill' Tofva hon in genom dörren steg 
Drottningen henne med vreda ögon ser 

11 Drottningen slår henne på rosenblommand' kin[d] 
»livad har du för tal med kär konungen min» 

12 Till mig friar en af hans småsvenner två 
Och nu var jag inne att fråga'n om råd 

13 Du lög 	Tofva! Ditt tal var ej så. 
Du önska mig döder och lagder på bår. 

14 Drottningen talte till småsvenner två 
J huggen mig ned ett redliget bål 

15 Ej huggen j ek, ej huggen j asp 
J huggen den veden som brinner väl fast 

16 De lyfte Lill' Tofva på högan häst 
Sjelfver konungen rider henne näst 

17 Lill' Tofva hon rider sig söder om äng 
Och trösta mig för slik brudesäng 

18 Lill' Tofva hon rider till sjöastrand 
Der alla små skeppen de segla i land 

19 Lill' Tofva hon somna i konungens famn 
— Vore jag så fager som Tofva lilla var. —
Hon vakna ej förrn i tredje kungaland 
— Men Tofva var konungens frilla. 

Titel: Tofva Lilla. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Oinkvädena utskrivna i str. 1, marke-
rade i övriga strofer. 

1:1 	Lill' ändrat från Lilla 
1:2 	veckor ms ev. vickor 
8:1 	två står över struket små 

11:1 	rosenblommand' ändrat från påbörjat rosblom- 
mand'; kin[d] textförlust p. g. a. att ms bundits in 

15:2 	fast ändrat från hast 

E 
DAG Liungman 32, fol. 11-12. Efter skomakarhustrun Brita Lena Jakobsson, Skålleruds sn, Dalsland (f. 1841 i 
Gunnarsnäs sn, Dalsland); hon hade lärt visan av sin mor. Upptecknad ca 1924 av Elsa Larssson. 

1 Lintoga hon tjänte på konungens gård 
— Vore jag så fager som Toga lilla var —
Hon tjänte där så länge hon tjänte i sju år 
— Lintoga var konungens frilla. 

2 Drottningen befallde sina tjänare så 
Att hugga den ved, att laga till det bål 

3 De hugga nu ek, de hugga nu al. 
De hugger den ved som brinner så snart 

4 De hugga nu björk, de hugger nu ask 
De hugger den ved som brinner med hast 

5 De ledde Lintoga allt över en äng 
Då fick hon se sin brudesäng 
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6 Gud nåde mig för brudesäng jag får 
Bolstern var röd och täckena blå 

7 De ledde Lintoga allt över en bro 
Då fick hon se sin brudestol. 

8 Gud nåde mig för brudestol jag får 
Sätet var rött, och karmarna blå 

9 De ledde henne till de ledde henne frå 
Men elden ville inte i kläderna slå, 

10 De ledde henne från de ledde henne till 
Till slut må väl elden i kläderna slå 

11 När elden var brunnen och brunnen var brand 
Då begärde hon få dricka i Jesu namn 

12 När elden var brunnen och brunnen i glöd 
Då satt hon uppå röda gullstol 

13 Det kommer två änglar från himmelen ner 
— Vore jag så fager som Toga lilla var —
Och ner de flögo upp så voro de tre 
— Lintoga var konungens frilla. 

Titel: Lintoga. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Mellanomkvädet: Toga ändrat från toga 
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130 

HERR PEDER, LITEN KERSTIN 

OCH KONUNGEN 
TSB D 260 

A 
KB Vs 23 (Harald Oluffsons visbok), s. 67—[70]. Nedskriven 1572 eller något tidigare, troligen i Uppland (Jonsson I, s. 
133-161). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 29-31. 

1 Her pädher hann ridher sigh söder vnder öö, 
feste hann litenn kirstinn honn war icke möö, 
— thenn addelige rooss 

2 Hann feste stolz kirstinn hann förde henne heem, 
ridder och swenner the ginge henne igen, 

3 The satte stolz kirstinn på högen hest, 
ridder och swenner the ginge henne nest 

4 The ledde stolz kirstinn i her peders gårdh, 
vthe hans moder honn för henne står, 

5 The satte stolz kirstinn i brudhe benck 
ridder och swenner, the bore för henne skenck, 

6 Thett lider fast åth qwellemåhll, 
stolz kirstin honn wille till sengenne gå 

7 The ledde stolz kirstinn i brudhe hwss, 
ridder och swenner the bore före liuss, 

8 The ledde stolz kirstinn i brudehusett inn, 
stolz kirstinn hon bleckner om sin kinn, 

9 Bråtth kom bodenn för her pedher inn, 
stolz kirstinn honn födde så litett kindh, 

10 Her peder hann sprang öffuer brede bordh, 
miödenn och winetth epter honom foor, 

11 Her peder han gonger i brudehusett in, 
hwilkenn är fader åtth litenn små kindh, 

12 Konnungenn åtte en sonn så båldh, 
han brötth min buhr, han togh mig medh woldh, 

13 Her Peder hann saler sin gångere grå, 
och så rider hann i konnungens gårdh, 

14 J sittenn her konnung öffuer bredhe bordh, 
hure giordenn i motth stolz kirstinn i fiordh, 

15 Her peder, her peder tu ecthe titt wiff, 
tigh giffuer iagh gull och samsings öö, 

16 Jagh passer eij på gull eller samsings öö, 
fast heller såge iagh litenn kirstin wore möö, 
— thenn addelige rooss 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1-3, 16, 
markerat i str. 2, 4, 6, 7, 9-11, 13, 15. 
Omkvädet: addelige str. 2 äddelig, str. 3 adelige, str. 16 

ädelige; rooss str. 16 rosenn 
3:2 före nest står tre bokstäver (ev. sta) som gjorts 

oläsliga av en bläckplump 
10:2 honom ms honon 
12:2 	det första han dubbelskrivet 
16:2 kommatecknet står efter wore 

B 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 75-77. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som SF 57 A och i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 321-323. 
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2 

• Pit  
Peder 

•  • • #40 	 

 

Herr han red sig åt Visingens 

4 

• i  • 
dat fäste han liten Kerstin men hon var intet mö 

1 Herr Peder rijder söder om Öö 
han fäste lijten Kirstin som intet war Mö 
— Den Edle rafn 

2 När dhe komme i Rosenlund 
Der lyster lijten Kirstin hwijla en stund 

3 Antingen är betzl eller Sadel för trång 
Eller tykz eder leeden wara för långh. 

4 Jntet är betzl eller Sadel trång 
Fast mehra tykz leeden wara för lång 

5 Där breder hon vth kappan blå 
Där föder lijten Kirstin Söhner twå 

6 Hör lijten Kirstin hwadh Jagh seijer nu 
hwem är Fader åth desse barnen tu 

7 Kongen i danmark en herre så båld 
han bröt vp min buhr och togh mig med wåld 

8 Herr Peder han snodde sin häst om kring 
så fort skal Jagh rijda til Konungen 

9 Herr Peder rijder i konungens gård 
Konungen sielf vthe för honom ståhr 

SMB 130 

10 Statt här konung swept i Skind 
hwadh will du giöra af lijten Kirstin 

1 1 Ty migh är gefwen en lillje wand 
Men tistel och Törne finnes der bland. 

12 Migh är gifwen en lillieqwist 
Den bästa Perla haar hoon mist. 

13 Rijdh hem Herr Peder och älska den Möö 
Digh gifwer Jagh Guld och Samssingzöö 

14 Jagh achtar eij Guld eller Samsings öö 
Jagh såge fast heller lijten Kirstin wore Möö 

15 Jagh achtade eij om den öen wore bränd 
Om lijten Kirstin wore icke så skiembd 
— Den Edle rafn 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 

	

3:1 	för trång ihopskri vet 
5:1 före breder står ett nu oläsligt ord, struket med ett 

brett streck 

	

14:1 	achtar ms ev. achter 

c 
KB Vs 2:1, s. 299 (mel.), 301-304 (text). Texten nedskriven 1811 i Tuna sn, Småland av fröken Hedda Hammarskjöld 
(1779-1860) sannolikt efter egen tradition. Mel. upptecknad av Erik Drake 1811. Tryckt som SF 57 B. 

5  

	-------gÅr  41; o  'I 	1 
-den ädela ros 

1 Herr Peder han for sig åt Visingens Ö, 
där fäste han liten Kjerstin men hon var intet mö 
— Den ädela Ros. 

2 Han fästade henne, han förde'na hem, 
med rödan Guldkrona och blekblomman' kind 

3 Och när som han kom til sin Frumoders gård 
ute för honom hans kära Moder står 

4 Och varen välkommen Herr Peder till mig 
hvarföre för du så blek Brud hem med dig? 

5 Hon må väl vara blek, hon må väl vara hvit, 
Hon har nu väl haft en så långan väg hit, 

6 Herr Peder han gick sig åt Brudehus, 
och Herrar och Furstar de buro för honom ljus, 

7 Herr Peder han gick sig åt Brudebänck, 
och Herrar och Furstar de buro för honom skänck, 

8 Liten Kjerstin hon talte til Tärnan så 
och kom låtom oss i Stenstufvan gå, 
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9 Och inte kan vi i Stenstufvan gå 
Det är väl så mången som undrar deruppå 

10 Undra det hvem som det undra vill, 
Den går åt Stenstufvan som henne tränger til, 

11 Liten Kjerstin hon gick sig åt Stenstufvan in, 
och där födde hon en så liten blomkind, 

12 Brått kom det båd för Herr Peder in 
Liten Kjerstin har fått en så liten blomkind 

13 Herr Peder så häftigt på dörren sprang 
så låsen han lossna och spikarne sang, 

14 Herr Peder klappa liten Kjerstin på blekblomman 
kind 

Och hvem är nu fader åt lilla vännen din. 

15 Kung Carl uti Danmark har varit dess Far. 
han bröt mina boyor och tog mig med våld. 

16 Har kung Carl i Danmark nu varit dess Far 
så skall jag väl veta huru detta skall va' 

1 7 Herr Peder han sadlar up Gångaren röd, 
han red mycket fortare än Foglen han flög. 

18 Och när som han kom til konungens gård 
ute för honom unga konungen står 

19 Och varen välkommen Herr Peder til mig, 
Antingen lyster dig Mjöd eller törstar dig Vin? 

20 Intet lyster mig Mjöd och intet törstar mig Vin 
liten Kjerstin har fådt en så liten Blomkind 

21 Kära Herr Peder du döljen med mig, 
det raraste stenHus det gifver jag dig 

22 Det raraste stenHus det vare upbrändt 
om jag fådt liten Kjerstin innan hon varit skämd 

23 Kära Herr Peder du döljen med mig 
Et gångande skjepp i floden det gifver jag dig 

24 Ett gångande skjepp i floden det gånge i flod 
om jag fådt liten Kjerstin medan hon hade varit god 

25 Kära Herr Peder du döljen med mig 
Båd stad och befästning det gifver jag dig 

26 Båd stad och befästning det gånge i glöd 
om jag fådt liten Kjerstin medan hon hade varit Mö 

27 Kära Herr Peder du döljen med mig 
och halfva mit Rike det gifver jag dig, 

28 Herr Peder han lyfter uppå sin hatt 
min nådiga konung ni skall hafva stor tack 

29 Herr Peder red hem så hjerteli'n glad 
ty han hade fådt det som han ville ha't 

30 Herr Peder tog liten Kjerstin uti sit knä 
han gena Guldkrona och Fäste'na med 

31 Herr Peder tog liten Kjerstin uti sin famn 
han gena Guldkrona och Drottninge namn 

32 Fruar och Jungfrur de led' en stor harm 
liten Kjerstin fick sofva på unga konungens arm 

33 Fruar och Jungfruar de led' en stor qvida 
liten Kjerstin fick sofva vid unga konungens sida 
— Den ädela Ros. 

Melodianmärkning 

Upptakten: Svårtolkad, sannolikt ändrad från 

Här återgiven enligt SF. 

T. 3, n. 3-5: Ändrade från a' h' fiss'. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 19, 30, 33, markerat i str. 
2-18, 20, 21, 31. Interpunktionen något osäker p. g. a. 
Arwidssons ingrepp. 

	

3:/ 	kom tillskrivet över raden 
3:2 före ute står och överstruket 
4:2 före du står ett påbörjat ord överstruket 
5:1 hon ändrat från hom 

11:2 och ändrat från där 
14:2 Och första bokstaven ändrad från h 

	

23:2 	Et svårläst p. g. a. bläckplump troligen orsakad av 
Arwidsson 

	

24:2 	hade tillskrivet över raden 

D 
KB Vs 2:1, s. 297-298. Efter Greta Esbjörnsdotter, V. Eneby sn, Östergötland (f. 1741 i Hycklinge sn, Östergötland, 
soldatänka omgift med dräng, d. 1814; Jonsson I, s. 327-329). Upptecknad av L. F. Rääf 1812. 

1 Herr Peder han rider sig söder under ö 
	

2 han fäste henne där han förde henne hem 
han fäste liten kerstin hon var intet mö 

	
med rödan gullkrona och blekblomman kind 

— den ädela ros. 	 3 Herr Peder han rider alt hem i sin gård 
och ute hans moder hon för honom står. 
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4 Du var nu välkommen Herr Päder till mig 
hvi förer du så bleker ungbrud med dig. 

5 Hon må väl vara blå hon må väl vara blek 
för sadeln är trånger och solen skin het. 

6 hon må väl vara blek hon må väl vara blå 
hon hafver nu ridit i dagarne två. 

7 De ledde liten kerstin åt brudehus 
och herrar och förstar buro facklor och ljus 

8 De ledde liten Kerstin åt brudebänk 
och herrar och förstar de buro henne skänk. 

9 De drucko i dagar, de drucko i två 
men intet ville bruden åt brudsängen gå, 

10 De drucko i dagar de drucko i fem 
men intet ville bruden åt brudsängen än 

11 De drucko i dagar de drucko i sju 
men intet ville bruden åt sängen ännu. 

12 Liten Kerstin hon talte till brudsätor två 
i lofven mig litet åt stenstugan gå. 

13 de ledde liten kerstin åt stenstugan in 
och där födde hon en liten blomkind. 

14 liten Kerstin hon sig åt stenstugan går 
där födde hon de sönerne två 

15 Och brått kom där bod för Herr Päder in. 
liten Kerstin har fått en liten blomkind. 

16 Herr Päder han sig öfver breda bord sprang 
så mjödet och vinet på teljorna rann. 

17 Herr Peder han gångar åt stenstugan in 
där fan han 2 småbarn och liten Kerstin 

18 han klappar liten kerstin på blekblomman kind 
och hvem är nu fader åt småbarnen din. 

19 Konungen af Engeland fager och bold 
han bröt mina murar han tog mig med våld. 

20 har kungen af England gjort eder den tvång 
jag fruktar den vägen han blir mig så lång. 

21 Herr Peder han sadlar sin gångare grå 
så rider han sig åt konungens gård 

22 Herr Peder han rider åt konungens gård 
och konungen sjelfver ut för honom står. 

2 3 Och hören I konung hvad jag säga vill 
Liten kerstin har fått en liten blomkind. 

24 Och hören i konung hvad jag säga må 
liten kerstin har fått de sönerne två 

25 Och käre Herr Peder du dölg med mig 
och slott och befästning skall jag gifva dig 

26 Om slott och befästning det låge i glöd 
had jag fått liten kerstin medan hon var mö 

2 7 Och käre Herr Peder du dölg med mig 
och gångskepp i floden skall jag gifva dig 

28 Om gångskepp i floden de låge i sänk 
had jag fått liten kerstin innan hon blef skämd. 

29 Och käre Herr Peder du dölg med mig 
Och Halland och skåne skall jag gifva dig 

30 Och Halland och skåne det är en god ort 
och är du en konung så står du vid ord 

31 Herr Peder han kastar sin häst omkring. 
och friskt red jag bort men likare hem. 

32 Herr Peder han rider alt hem i sin gård 
och ute liten kerstin hon för honom står 

33 Och hör du liten Kerstin hvad jag säga vill 
och nu är jag fader åt småbarnen din 
— den ädela ros. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1. Str. 13 tillskriven i 
margen med nr 12 1/2; str. 14 har sålunda nr 13 etc. 

4:1 	var nu ändrat från varen 
5:7, 6:1 	väl står över struket nu (båda ställena) 

10:2, 11:2 	men står över struket och 
14:1 
	

ändrad från de fölgde liten Kerstin åt stenstugan 
då 

18:1 	före han står Herr Peder överstruket; liten till- 
skrivet över raden 

22:2 	sjelfver tillskrivet över raden; ut ändrat från ute 
25:1 före med står då överstruket 
26:2 	vid radens början står bara överstruket; had till- 

skrivet över raden 
27:1 före med står nu överstruket 
28:2 	se 26:2 
29:1 före med står nu överstruket 
29:2 före gifva står nu överstruket 
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