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FÖRORD 

Materialet till det planerade fjärde bandet av Sveriges Medeltida Ballader (SMB) har visat sig 
vara så omfattande att det blivit nödvändigt att dela upp det på två volymer. I denna volym 
framläggs riddarvisorna med nr 131-169. 

Bland dessa återfinns några balladtyper som har genomgående dialogstruktur; redigeringen 
av dessa kräver ett par generella kommentarer. Det gäller främst nr 153 och 154, i någon mån 
även nr 156. I dessa visor förekommer i varje strof upprepade tilltalsfraser (t. ex. Sven i Ro-
sengård / Kära moder vår). Upptecknarna har i sina utskrifter behandlat dylika fraser på olika 
sätt; ibland bildar de egna rader i en fyrradig strof, ibland avslutar de var sin rad i en tvåradig 
strof. I flera fall kan man förmoda att de betraktats som omkväden, varvid det första utgör 
mellanomkväde, det andra början av slutomkvädet. Det har visat sig ogörligt att härvidlag i 
detalj följa editionens huvudprinciper (presenterade i bd 1 i Inledning till hela utgåvan). Vad 
gäller dessa texters uppställning följs så långt möjligt källornas egen; när den senare inte är 
avläsbar, föredrages med stöd i melodimaterialet tvåradig uppställning. Tilltalsfraserna har i 
tydlighetens intresse helt återgivits även där de i utrymmessparande syfte har förkortats eller 
helt utelämnats i källorna. Detaljåtergivningen av fraser (stavning, interpunktion), som ej skri-
vits ut i källorna, följer principen att närmast föregående utskrivna exempel i texten ger mön-
ster för de(n) följande. När sålunda tillagda fraser hamnar efter ett i källan utsatt skiljetecken, 
har detta tecken för sammanhangets skull flyttats till efter tilltalsfrasens slut. 

Under arbetet med det fjärde bandet har Bengt Lundblad, som svarat för notgrafiken till 
band 1-3, avlidit. Hans bortgång har inneburit att vi tvingats övergå från den tidigare manuel-
la notskrivningen till ett musikdataprogram. I görligaste mån har datorutskifterna anpassats till 
de redan skrivna noterna, men en fullständigt enhetlig typografi har tyvärr inte kunnat uppnås. 

I litteraturförteckningen (tryckt i volym 4:2) upptas de i SMB oftare använda verk, för vilka 
förkortningar införts. Eljest omfattar den enbart i föreliggande volymer nytillkomna källor; för 
övriga hänvisas till band 1-3. En fullständig käll- och litteraturförteckning kommer att ingå i 
band 9. 

Stockholm i maj 1996. 

Bengt R. Jonsson 
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FRU GUNDELA 
TSB D 274 

A 
KB Vs 2:1, s. 437-438. Värmland. Upptecknad under 1800-talets första tredjedel. Tryckt som SF 89. 

1 Fru Gundla hon går sig till Bergrummet fram: 
— Tungt faller mitt unga lif. — 
Hur skall jag få lifvet af styfsöner min? 
— Men hon förråder sitt unga lif. 

2 Åh, gå du dig till lunden, 
Och tag der den ormen i slungan. 

3 Fru Gundla hon gick sig i lunden, 
Der tog hon den ormen i slungan. 

4 Välkommen hem kär söner min, 
För Er har jag bryggat både mjöd och vin. 

5 Och har vår mor bryggat mjöd och vin, 
Så måste hon också dricka oss till. 

6 Jag alldrig har druckit öl eller vin, 
Och intet vill jag dricka Er till. 

7 Och hvarför så? och hvarför det? 
— Tungt faller mitt unga lif. — 
Drick oss nu till som kär Stjufmor plär. 
— Men hon förråder sitt unga lif.  

8 Och första drick hon af silfkannan drack, 
— Tungt faller mitt unga lif. — 
Hennes ögon de lycktes och hjertat det sprack 
— Och hon förrådde sitt unga lif. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga 
strofer; slutomkvädet utskrivet i str. 1 och 8, markerat i 
övriga strofer. Interpunktionen osäker p. g. a. Arwids-
sons ingrepp. 

1 : 1 	Bergrummet ändrat . från Berggummet 
1:2 	styfsöner ms styfstyfver 
2:2 	efter ormen står troligen ett ej fullbordat den 

överstruket 
4:2 	bryggat ändrat till bryggt dock troligen av Ar- 

widsson 
5:1 	mor ms mår Vor (Vor överstruket, ev. av Ar- 

widsson); bryggat se 4:2 

1 
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DÖDSBUDET 
TSB D 279 

A 
KB Vs 2:3, s. 104-106. Efter torparänkan Maja Hansdotter, Slaka sn, Östergötland (f. 1756 i Tjällmo sn, Östergöt-
land, d. 1828; Jonsson I, s. 384-386). Upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1810-1813. Utskrift sannolikt 
gjord av D. S. Wallman. Tryckt som GA 85, texten. 

1 Herr Malmsten han drömde en dröm om en natt, 
— Så lustelig låcken man liljorna —
Han drömde hans kärestas Hjerta det sprack. 
— För älskogsfullt han sörgde na 

2 Herr Malmsten han kallar på Småsvenner två, 
Statt upp å sadla min gångare grå. 

3 Herr Malmsten han red sig allt under en lind 
der mötte han två Jungfruer små, 

4 Han talte till den ena i kortelen blå 
Gud nåde er Herr Malmsten hvad sorg ni får. 

5 Han talade till den andre med kortelen röd 
å Hvem är sjuker å hvem är död, 

6 A ingen ä sjuker å ingen ä död, 
Bara Herr Malmstens fästemö, 

7 Herr Malmsten han red sig allt up till en by 
Der möter han liket den båren var ny, 

8 Herr Malmsten så hastigt af gångaren sprang 
Han lyfte så lätt under båre stång, 

9 Herr Malmsten strök af sig gullringa fem 
Dem gaf han åt dem som skulle grifta å ringa, 

10 Men Herr Malmsten lät grafva en graf både djup å 
bred, 

Här skall blifwa wår spazeregång 

11 Herr Malmsten han stånder båd hviter å röd, 
— Så lustelig låcken man liljorna —
Han stack sig i sidan sig sjelfvom till död, 
— För älskogsfullt han sörgde na 

Titel: Herr Malmsten. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, 3, 
11 samt av misstag också på slutomkvädets plats i str. 3, 
där dock struket, markerat i övriga strofer; slutomkvä-
det utskrivet i str. 1, 6-11, markerat i övriga strofer. 
Mellanomkvädet: liljorna str. 11 liljorne 

	

7:1 	Herr ms Her 

	

11:2 	sjelfvom slutbokstaven osäker, ev. felskrivning 
för sjelfver 

B 
Möjligen efter samma tradition från Östergötland som texten A ovan, i så fall upptecknad av J. B. Struve 1817. Ba: 
GA 85, mel. Bb: Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 34. 

Ba 

Malmsten han drömde en dröm om en 
	natt; 

9 
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— för 	stilskogs fullt han sörjde' — no. 

1 Herr Malmsten han drömde en dröm om en natt; 
han drömde hans kärastes hjerta det sprack, 
— för älskogsfullt han sörjde'na. 

Melodianmärkning 

Mel. återgår säkerligen på samma förlaga som Bb. An-
tingen har mellanomkvädet avsiktligt redigerats bort el-
ler, vilket är mest troligt, har mellanomkvädet bortfallit 

i samband med någon tidigare utskrift (jfr också mel. till 
versrad 2 med mel. till omkvädet i Bb). 

Bb 
Andante grazioso. 

3 
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tutti. 

å 	 

— För 	ål 	- 	skogs=fullt 
	

han sörj 	- 	de' - na. 

— För 

Titel: Herr Malmstens dröm. 
ölskogsfullt 	  han sörj 	- 	de' - na. 

TEXT 

Avvikelser från Ba i Bb 

Texten har mellanomkväde: Så lustelig lockar man lil-
jorna. 

c 
KB Vs 2:1, s. 399-400. Efter torparen Carl Nilsson, Enemo, V. Eneby sn, Östergötland (f. 1757 i Tjärstads sn, Ös-
tergötland, d. 1818; Jonsson I, s. 330). Upptecknad av L. F. Rääf 1813. Tryckt som SF 72 

1 Hertig Nils han sofver under fällen så röd 
— det leker uti min håg — 
han drömmer en dröm om sin lilla fästemö. 
— din jungfru bad du skull intet sörja. 

2 Det satte sig en fogel på Hertig Nilses tak 
han sång mycket vackrare än lilla göken gal. 

3 Hertig Nils han satte sig vid sitt bord 
han feck icke ro för lilla göken gol. 

4 Hertig Nils han la' fästet uppå sin arm 
han tänkte sig till skjuta lille fogelen i harm. 

5 Och käre Hertig Nils du skjut nu intet mig 
det var din sköna jungfru som sände mig till dig 

6 Hertig Nils sadlar up sin rinnare röd 
han kom icke fortare än lille fogeln flög. 

7 Hertig Nils han rider sig vägen fram 
där möter honom en stads madam. 

8 Och hvem är nu sjuker eller hvem är nu död 
med dalaby klockor de gånga så i gny. 

9 Och ingen vet jag sjuker och ingen döder än 
än baraste konungens lillaste smådräng. 

10 Hertig Nils han rider sig litet längre fram 
där möter han konungens lilla smådräng. 

11 Och hvem är nu sjuker eller hvem är nu död 
med Dalaby klockor de gånga så i gny. 

12 Och ingen vet jag sjuker och ingen vet jag död 
men bara Hertig Nils kära fästemö. 

13 Hertig Nils han rider sig litet längre fram 
där möter han de 7 gräfvare män. 

14 Hertig Nils han snor af sig de gullringar 5 
dem byter han emellan de 7 gräfvare män. 

4 

15 Och gräfven nu den grafven både djupan och lång 
där skolom vi bägge hafva vår spatseregång. 

16 Och gräfven nu den grafven både djupan och bred 
där skolom vi bägge spatsera uti. 

17 Hertig Nils han rider sig söder om by 
där feck han se liket och båren hon var ny. 

18 Sätten ner det liket för båren hon var ny 
och låt mig få begåfva min lilla fästemö. 

19 Han stopde ett gullsmycke i hennes lilla barm 
han drog snövita hanskar på hennes vita arm. 

20 och tag nu op det liket för båren hon var ny 
och nu har jag begåfvat min lilla fästemö. 

21 Hertig Nils satte fästet emot en sten 
och udden han lopp hans hjerta till men. 

22 Hertig Nils satte fästet emot en rot 
och udden han lopp hans hjerta emot. 

23 Där växer op en lind på bägge deras graf 
och den ståndar där till dommedag. 

24 Den lindan hon växer öfver kyrkokam 
— det leker uti min håg — 
det ena bladet tager det andra i famn. 
— din jungfru bad du skull intet sörja. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. Interpunktionen 
något osäker p.g.a. Arwidssons ingrepp. 

1:2 	lilla står över struket kära 
4:2 	i harm ihopskrivet 
8:1 	eller står över struket och 
8:2 före gånga står ett par bokstäver överstrukna 
9:1 	sjuker ms skjuker; över döder står dör överstru- 

ket 
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9:2 	än står över struket men 
	

19:1 	före hennes står lill överstruket 

	

11:1 	eller står över struket och 
	

24:2 	tager ändrat ,från tar 

	

14:2 	över radens början står och gräfven nu den 
överstruket 

D 
Småland. Upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius under andra hälften av 1830-talet eller på 1840-talet. Da: KB Vs 4, 
s. 57-58 (text), 62 (mel.). En renskrift av mel. gjord av Hyltai-Cavallius finns i KB Vs 3:4 nr 185 B. Db: KB Vs 4, 
s. 373-376 (str. 1, 3-4, 8:2, 9-29), s. 22 (str. 2) och KB Vs 3:4 nr 185 B (baksidan av mel., str. 5-7, 8:1). En ren-
skrift av en del av texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:4 nr 185 B (str. 2-4, 9, 19, 21-25, 28, 29). 

Da 

1 Der står en lind på Nisse lilles gård 
— det leker uti min håg, —
der sitter så fager en fogel uti 
— min jungfru hon bad mig inte sörja. 

2 Nisse lille slår sina händer ihop 
Väl så skall jag veta, hvad det är för ett ord, 

3 Nisse lille tog sin båge emot fot, 
så ville han då skjuta den foglen till jord. 

4 Nisse lille! Nisse lille! skjut inte mig 
Jag är ifrån din Käresta ett sänningebåd. 

5 Nisse lille går sig åt stugan in 
och stöflor och sporrar det tager han på sig. 

6 Sen gångar han sig åt fola-stall 
han klappar den röda, han stryker den grå, 
den fagraste lade han guldsadelen uppå. 

7 Sen rider han sig åt vägen fram, 
der möter honom en gammal man. 

8 Hvem är nu sjuker och hvem är nu död 
för alla landsens klockor de slå så sorgelig? 

9 Och ingen är sjuker och ingen är död 
förutan endast Nisse lilles fästemö. 

10 Nisse lille rider sig åt vägen fram 
der möter han de grafvarmän. 

1 l Nisse lille stryker af sig guldringar fem 
dem gaf han till de grafvaremän. 

12 Ni grafven den grafven båd breder och djup 
ty der skall vara begges vårt brudehus. 

13 Ni grafven den grafven båd breder och lång 
ty der skall vara begges vår spatsere-gång. 

14 Sen rider han sig litet längre åt by, 
der möter han liket och fanan var ny. 

15 Och kära ni sätten detta liket till jord, 
men jag får tala med eder några ord. 

16 Så lyftade de det locket af ikring 
så klappar han henne på hvitblommand kind. 

17 Så klappar han henne på hvitblommand kind. 
Christ gifve du blifvit aldrakärasten min. 

5 
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18 Så satte han sitt svärd emot fot 
och sjelfver han satte sitt hjerta deremot. 

19 De lade henne sunnan kyrkogård 
de lade honom Nordan kyrkogård. 

20 Der vexte opp en lind på hvarderas graf 
hon vexte oppöfver det höga kyrkotak. 

21 Hon vexte oppöfver det höga kyrkotak 
— det leker uti min håg, — 
det ena bladet tog det andra i famn. 
— min jungfru hon bad mig inte sörja. 

Titel: Nisse lille. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Taktartsbeteckning saknas, bör vara 2/4. 
Taktstrecken sannolikt tillskrivna i efterhand, taktstreck 
saknas efter t. 9. Tidigare försök till taktindelning har 
gjorts (överstruket står streck efter t. 5, n. 2 och t. 8, n. 
3 samt efter första och andra frassluten). Texten utskri-
ven utan anpassning till mel. 
T. 4: 1 slutet av takten står d' överstruket. 
T. 5: Före n. 2 står d' överstruket. 
T. 6, n. 3: Troligen ändrad från c2. 
T. 6, textunderlägget: Oklart hur utförandet varit; jfr 

renskriften. 

	

T. 8: 	 (textunderlägget här återgivet 

enligt renskrilten) 
T. 12: Före n. 1 har troligen stått e2  e2, nu överstruket. 

Renskriften: 

T.4. 

T. 6: ,7"-- 	j) 
ti 	min 

T. 8: .,  
sit 	- 	ter 	så 

T. 10, n. 1-2: r: 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 10, 
markerade i str. 2. 
Slutomkvädet: min i str. 2 markerat den 

	

3:1 	över tog står satte 

	

4:1 	Nisse lille! skrivet endast en gång, men däröver 
står 2 gånger 

	

16:1 	ikring satt inom parentes 

1 Der står en lind på Nisse lilles gård, 
— det leker uti min håg, —
det sitter så fager en fogel uti, 
— Min jungfru hon bad mig inte sölja. 

2 Nisse lille slår sina händer ihop 
jag skall väl få veta hvad det är för ord. 

3 Nisse lille spände sin båge emot fot, 
så ville han skjuta den fogelen till jord. 

4 Nisse lille! Nisse lille! skjut inte mig, 
jag är från din käresta ett sänninge-bud. 

5 Nisse lille går sig åt stugan in 
och stöflor och sporrar, dem tager han på sig. 

6 Så gångar han sig åt fåla-stall, 
der skådar han fålarne rundt-omkring. 

7 Han klappar den röda, han stryker den grå, 
den fagraste lägger han guld-sadeln på. 

8 Så rider han sig åt vägen fram, 
der mötte honom tre jungfrur försann. 

9 Hvem är nu sjuker och hvem är nu död, 
för alla landsens klockor de slå så sorgelig? 

Db 
10 Ingen är nu sjuker men en är väl död, 

men den är vi förbjudna att säga för er. 

11 Så rider han sig åt vägen fram, 
der möter honom en gammal man. 

12 Hvem är nu sjuker och hvem är nu död, 
för alla landsens klockor de gå så sorgelig? 

13 Och ingen är sjuker, och ingen är död, 
förutan konungens lilla små-dräng. 

14 Nej, det är ej någon konungens små-dräng, 
för alla landsens klockor gå ej ute för den. 

15 Nisse lille rider sig åt vägen fram, 
der möter han de gräfvar-män: 

16 Hvem är nu sjuker och hvem är nu död, 
för alla landsens klockor, de gå så sorgelig? 

17 Och ingen är sjuker och ingen är död, 
förutan endaste Nisse lilles fästemö. 

18 Nisse lille drager af guld-ringar fem, 
dem gaf han till de gräfvar-män. 

19 Ni gräfven den grafven båd breder och djup, 
ty der skall vara begges vårt brude-hus. 

6 



20 Ni gräfven den grafven båd breder och lång, 
ty der skall vara begges vår spatsere-gång. 

21 Sen rider han sig litet längre åt by, 
der mötte han liket och fanan var ny. 

22 Och käre ni sätten det liket till jord, 
me'n jag får tala med eder några ord. 

23 Så lyftade de det locket ikring, 
så klappar han henne på hvit-hlommand' kind. 

24 Han klappade henne på hvit-blommand kind, 
Christ gifve! du blifvit aldrakärestan min. 

25 Så satte han sitt svärd emot fot 
och sjelfver han satte sitt hjerta deremot. 

26 Och Nisse lille talte knappt ett ord eller två 
innan att han var skild härifrå. 

27 De lade dem båda liken på bår, 
och jungfrur och mör de krusa deras hår. 
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28 De lade henne sunnan om kyrkogård, 
de lade honom Nordan om kyrkogård. 

29 Der växte opp en lind på hvarderas graf 
— det leker uti min håg, — 
hon vexte opp öfver det höga kyrko-tak. 
— Min jungfru hon bad mig inte sörja. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 2. — Nuvarande s. 22 i 
det sönderklippta ms har ursprungligen utgjort överde-
len av nuvarande s. 373; str. 2 (på s. 22) har därför 
stått före str. 1 utan markering var den skulle infogas. 

Stephens' renskrift: 

Str. 2 placerad efter str. 4. 

E 
KB Vs 4, s. 271-272 (str. 15 samt rad 16:1 och del av 16:2 saknas men återfinns i KB Vs 3:4 nr 198 C, baksidan av 
mel.-utskrift). Småland. Troligen upptecknad av G. 0. Hylt&I-Cavallius på 1830- eller 1840-talet. En renskrift av en 
del av texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:4 nr 185 C. 

1 Nisse lille gångar sig åt stallen in, 
— Det leker allt uti hans håg; —
Der klappar han uppå fålarne sin; 
— Min Jungfru bad mig inte sörja. 

2 Han klappade den bruna, han klappade den grå 
den yppersta lägger han gullsadelen på 

3 Nisse lille rider sig den vägen så lång 
han hörde intet annat än näktergals-sång. 

4 Nisse lille rider sig vägen bättre fram 
der möter det honom båd qvinna och man 

5 Hvem är död och hvem är nu sjuk 
me'n Olasby klockor ge ett sådant ljud. 

6 Och ingen vet vi döder och ingen vet vi sjuk 
men Nisse lilles fästemö lär nu vara sjuk 

7 Nisse lille slog sina handskar i jord 
och fuller skall jag veta hvad detta var för ord. 

8 Nisse lille rider sig vägen bättre fram 
Der möter det honom båd qvinna och man. 

9 Hvem är nu död och hvem är nu sjuk 
me'n Olasby klockor ge ett sådant ljud. 

10 Och ingen vet vi döder och ingen vet vi sjuk 
men Nisse lilles fästemö lär vara död. 

11 Nisse lille rider sig vägen längre än 
[— — 

12-13 	[— — —] 

14 [— — —1 djupt ned i grus 
E— — —Ebrudahus. 

15 Och Nisse lille rider sig till Olasby gård 
der möter han den förgyllande bår 

16 Nisse lille sprang af sin gångare grå 
Och han fattar sin värja den blå. 

17 Nisse lille satte sin värja emot sten 
udden den gjorde hans hjerta stort men 

18 Nisse lille satte sin värja emot rot 
udden den gjorde hans hjerta hårdt emot 

19 De lade Inga lilla Sör om kyrkogård 
Och Nisse lille lade de Nord om kyrkogård 

20 Der växte ett blad på Nisse lilles graf 
Det växte allt öfver höga kyrkotak. 

21 Der växte en Ros på Inga lillas graf 
Det växte allt öfver höga kyrkokam. 

22 Det växte allt öfver höga kyrkokam 
— Det leker allt uti hans håg; —
och deras grenar tog hvarann i famn 
— Min Jungfru bad mig inte sörja. 

Anmärkning 

Ms är sönderklippt, delar av texten saknas därför; för 
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str. 12 och 13 har plats kunnat finnas på den bortklippta 
nedre delen av bladet. Str. 1, varav endast några ord 
återstår, ovan återgiven efter Stephens' renskrift. Ms 
saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 

	

6:2 	Nisse ms Nisses; fästemö ms fastemö 

	

16:2 	efter Och ett struket ord, ev. kast.; han något 
osäker läsning 

F 
KB Vs 4, s. 339-340. Vislanda sn, Småland. Uppskrift gjord av Jöns Jonsson (»Lille Jösse») på 1830- eller 1840-ta-
let. 

1 Malmgren han sallar sin gångare grå, 
— så lönderli klåker i Leljonadal —
sen rider han sig till konongens gård 
— för älsko så får man sörgen 

2 Malmgren han rider sig genom ett led, 
Där mötte han Pigan med tjortelen röd 

3 Hvem är nu död och vem är nu sjuck 
för Malmby klåker de gjör sådant ljud 

4 Ingen är död och ingen är sjuck 
uttan Malmgrens aldra käraste fästemö 

5 När dett blef dager och dagen blef ljus 
då stod där ett Lick i konongens hus 

6 Malmgren han slog sig neder till jord 
dett var i tre timmar han talte inte ord 

7 Malmgren han satte sett svärd neder till rott 
— så lönderli klåker i Leljonadal —
så att udden han rörde hans hjerteblod 
— för älsko så får man sörgen 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Mellanomkvädet: lönderli str. 2-3 Löndeli, str. 7 lon-

derli 
Slutomkvädet: älsko str. 7 alsko; sörgen str. 2, 4-7 sor-

gen 
3:2 	gjör ms gjor 

G 
KB Vs 4, s. 91 (text), KB Vs 3:4 nr 185 D (mel.). Efter stensliparhustrun Anna Ulrica Christell f. Westerberg, Krok-
eks sn, Östergötland (f. 1792; Jonsson I, s. 545, 565). Upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius, troligen 1836. Upp-
tecknarens mel.-koncept finns i KB Vs 4, s. 91. En ofullständig renskrift av texten gjord av HyMn-Cavallius finns i 
KB Vs 4, s. 415-416 (str. 1-3, 9-12) och i KB Vs 3:4 nr 185 D (baksidan av mel., str. 4-8); en renskrift av mel. 
gjord av Hylt&I-Cavallius samt en annan renskrift av texten (str. 2-4, 8, 12-14), gjord av George Stephens, finns i 
KB Vs 3:4 nr 185 D. 
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1 Der sitter en fogel på Hertig Nilssons tak 
— de samma långa dar — 
Han sjunger så vackert om jungfrur och mör 
— din jungfru bad du skulle inte sörja. 

2 Hertig Nilsson tänkte den fogel skjuta ihjäl 
»Nej kära Hertig Nilsson du skjute icke mig 
för jag har så mycket att tala med dig.» 

3 Hertig Nilsson skjuter ut sitt skepp ifrån strand 
sen seglar han till Calmare land. 

4 Hertig Nilsson går sig litet längre fram 
der mötte han tre jungfrur försann. 

5 Och hvem är nu sjuker och hvem är nu död 
och ingen är väl sjuker men en är väl död. 
men det är jag förbjuden att säga för er. 

6 Hertig Nilsson han går sig litet längre fram 
der mötte han en svartklädder man. 

7 Och hvem är nu sjuker och hvem är nu död 
och ingen är väl sjuker men en är väl död. 
och det är en af konungens drängar. 

8 Nej intet är det någon af konungens dräng 
för alla kungliga klockor går ej ute för den. 

9 Och Hertig Nilsson går sig litet längre fram 
der mötte han de elfva gräfvarmän. 

10 Och hvem är nu sjuker och hvem är nu död 
och ingen är väl sjuker men en är väl död. 
men det är Hertig Nilssons kära fästemö. 

11 Hertig Nilsson han drar guldringar af sin hand 
och dem gifver han de 11 gräfvarmän. 

12 I gräfven den grafven båd djuper och vid, 
så att vi båda kan få rum att hvila deruti 

13 Och Hertig Nilsson han går sig fram till Grafölsgård 
och der fick han se sin käresta på bår. 

14 Och Hertig Nilsson han talte knappt ett ord eller två 
från dess att han var skiljder härifrå. 

15 De lade dem liken allt uppå en bår 
och jungfrur och mör de krusa deras hår 

16 De lade dem liken allt uti en graf 
— de samma långa dar — 
der sofva de sött till domme-dag 
— din jungfru bad du skulle inte sörja.  
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Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. Mel. är del-
vis ortografiskt felnoterad; här rättad (jfr nedan). 
T. 2, n. 2, t. 4, n. 2 och t. 8, n. 2: giss' 
T. 12, n. 2: Möjligen fel avskriven; jfr konceptets f l. 

Mel.-konceptet: 

J».I •NL-t).h>J J 	J(J J 	.) 
k 	i, 	• 	 

4 	 

 

JJJJJ 

System I : Före n. 7 (g') står f' överstruket. Före n. 10 
(g') står en överstruken, nu oläslig not. 

Systern 3: Före n. 6 (giss') står ev. en överstruken not, i 
så fall troligen c'. Under sista noten (c') står ett svår-
läst ord, troligen mör. 

Systern 3, n. 11 (el): Otydlig, under noten står bokstaven 
e. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 16. 
Slutomkvädet: din jungfru str. 16 den jungfrun 

	

7:3 	det är tillskrivet över raden 

	

8:1 	af jfr renskriften (nedan) 

	

12:1 	den grafven ms den gräfven den grafven 

	

13:1 	sig troligen ändrat från sin 

HyltM-Cavallius' renskrift: 

Slutomkvädet: din jungfru: den jungfrun 

	

1:2 	vackert: fagert 

	

2:2 	skjute: skjut 

	

3:1 	Nilsson: Nilsson han; strand land 

	

3:2 	han: han sig; land: strand 

	

4:2 	försann: och det försann 
5:2 men: och med men däröver 

	

6:1 	han saknas 

	

8:1 	intet: inte; af saknas 

	

8:2 	går: gå 

	

10:2 	men: och 

	

12:2 	så att vi båda: att två 

JI,J 	Ji›J 

H 
ULMA 1973:15, s. 32-34. Efter den blinde A. Johansson, Vallerstads sn, Östergötland (f. 1844 i Älvestads sn, Ös-
tergötland, kom till Vallerstad vid 29 års ålder). Upptecknad av Harry Aldenius 1928 eller 1929. 
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1 Hertig Nilsson han sadlar sin gångare grå 
Den likste och den bäste att rida uppå. 

2 Så rider han över — — 
Där möter han e älva, som skulle gräva. 

3 Vem ä dä, som ä sjuker Å vem är nu död 
När alla de klocker De gånga så i flöjt. 

4 Ingen ä nu sjuker, men en ä ju död 
Och det är hertig Nilssons kära fästemö. 

5 Och hertig Nilsson han rider snett över e äng 
Där möter han liket 

6 Sätt ner liket och vila Eder e stund. 
Tagen av löcket Å låten mäj få se. 

7 Ack Herre Gud om du vore levane nu!  

8 Och se'n satte han svärdet mot en rot 
Och det gjorde hans hjärta så ont å så mot. 

9 Sen satte han svärdet mot en sten 
Det gjorde hanses hjärta så glatt å så men. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Före str. 3 står: Då frågte han:, före 
str. 4: Då svarte di:, före str. 6: Då sade han:. Uppteck-
narens kommentar efter rad 8:2: (svärdet brast nämli-
gen). Upptecknaren har på flera ställen inom parentes 
förtydligat de dialektpräglade formerna i riksspråk-
lig riktning, t. ex.: e(n) (2:2), Å/å (och) (3:1, 8:2), le-
van(d)e (7 : 1 ). 
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133 

KÄRESTANS DÖD 
TSB D 280 

A 
KB Vs 2:1, s. 531-533 (text), KB S 163 (Drake) nr 158 (mel.). Östergötland. Möjligen efter majorskan Ulrika Wes-
terling f. Enander (f. 1736 i Stockholm, till 1776 bosatt i Uppland, d. 1820 i V. Eneby sn, Östergötland; Jonsson I, s. 
346-348). Upptecknad av August von Hartmansdorff 1810 eller 1811 (text) och C. V. Westerling (mel.). Tryckt som 
SF 118. 
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1 Unger Sven han geck för sin Herre att stå 
Han vrider sina händer så mjuka: 
Kära min Herre J gifven mig förlof 
Jag har sport min käresta vara sjuker. 
— Så löndeligen bär han sorgen. • 

2 Hafver Du sport Din käresta vara sjuk 
Så Gud han stilla hennes vånda 
Men när Du kommer i buren der hon är 
Får Du veta hur med henne månd stånda. 

3 Hafver Du sport Din käresta vara sjuk 
Så Gud han stilla hennes guida 
Men när Du kommer i buren der hon är 
Så lägger Du henne vid din sida. 

4 Ungersven han red sig den vägen så lång 
Igenom de skogarna många 
Han hade ej annat att trösta sig med 
Än foglarna i luften de sjöngo. 

5 När som han kommer midt uppå skog 
Der mötte han Jungfrunes broder 
Först frågade han efter sin hjerteliga kär 
Förr än han fråga efter Fader och moder. 

6 Din käresta hon hafver den sotena fått 
Hon kan den aldrig öfvervinna, 
Gud nåde mig, som detta sad' 
Jag ser Dina tårar rinna. 

7 Ungersven han reser till Jungfrunes gård 
Der bandt han sin häst vid en stätta 
Och så går han sig i Stenstugan in 
Der Fruer och Jungfruer de greto. 

8 Ungersven han klappad' på blekblommand kind 
Som förr ha varit rosende röda: 
Herre Gud trösta hvar fager unger Sven 
Som skall se sin käresta ligga döder. 

9 Ögon hade hon så dejeliga små 
De brunno som en morgonstjerna 
Om än de vore mörka midnattstid 
Jag ginge till min käresta så gerna. 

10 In kom Jungfruns bröder sju 
De ville honom en annan utvälja: 
Nej aldrig finner jag i sju konungaland 
Den som är min Jungfrus like. 

11 Nej aldrig finner jag i detta land 
Eller i sju Konunga Rike 
Den som jag kan räcka min snöhvita hand 
Och säga vara min Jungfrus like. 
— Så löndeligen bär han sorgen. 

Melodianmärkning 

T. (6) undre systemet: Återställningstecken utsatt före c 
i understämman. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1, markerat i övriga 
strofer. 

4:3 Han ändrat från Hade 
7:1 påbörjad även som rad 6:1 men där struken 

B 
KB Vs 126:6, s. [40-42]. Västergötland. Upptecknad på 1810-talet (Jonsson I, s. 414). 

1 En lördagsqväll: tidigt en afton det var, 
Jag ville till min käresta utrida. 
— Hej fallara-fallala lallara 
Jag ville till min käresta utrida. 

2 Och när som jag kom ett stycke på väg 
Så hörde jag små foglarne sjunga. 

3 »Och hören I mina sångare små 
För hvem sjungen I denna sången? 

12  

4 »Ah, den sjunga vi för en jungfru så skön, 
Som uti jord skall hvila.» 

5 Och när som jag kom lite längre på väg 
Der stodo de gräfvare och grofvo: 

6 Och hören I mina gräfvare små, 
För hvem gräfven I denna grafven? 

7 »Åh, den gräfvom vi för en jungfru så skön 
Som uti jord skall hvila.» 
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8 »I gräfven den grafven båd' djuper och bred, 
Att vi kunna hvila der båda.» 

9 »Och när som jag kom lite längre på väg, 
Så hörde jag de klockorna ringa.» 

10 »Och hören I, mina ringare små, 
För hvem ringen I dessa klockor?» 

Il Åh, dem ringa vi för en jungfru skön, 
Som uti jord skall hvila. 

12 »1 ringen de klockor båd länge och väl, 
Att I kunnen ringa för oss båda.» 

13 »Och när som jag kom till min kärestas gård 
Så buro de ut henne på båren.» 

14 »Och hören I mina bärare små 
För hvem bären I denna båren?» 

15 »Åh, den bära vi för en jungfru så skön, 
Som uti jord skall hvila.» 

16 »Den båren hon är båd' så lång och så bred 
Att vi kunna ligga der båda.» 
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17 Och riddarn drog ut sitt förgyllande svärd 
Och stack det igenom sitt hjerta. 

18 Och bärarne lade den riddarn på bår 
Allt invid hans kärestas sida. 

19 Och grafven hon var både djuper och bred 
Att de fingo hvila der båda. 

20 De ringarne ringde båd länge och väl 
Att de kunde ringa för dem båda. 
— Hej fallara-fallala lallara 
Att de kunde ringa för dem båda. 

Titel: Trohet i döden. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefrängen utskriven i str. 1, 6, 
14, 20, markerad i övriga strofer. Den upprepade an-
draraden utskriven i alla strofer. 

c 
KB S 163 (Drake) nr 114. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834), möjligen av Erik Drake ef-
ter samma traditionsbärare som D nedan (jfr Jonsson I, s. 839). 

J.J4J 	6J  

	

r G r 	G ur 
Så 	litet 	som han åt, 	ön 	mindre han drack, 

J 	 r 
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1 Olar Adelin han tjente uppå konungens gård, 
för penningar och välskurna kläder; 
Så litet som han åt, än mindre han drack, 
Han tänkte på sin hjertliga kära. 

D 
KB Vs 	s. 421-422. Östergötland. Upptecknad av L. F. Rääf. Utskriven efter 1834 men möjligen upptecknad ti- 
digare. Tryckt som SF 76. 

1 Olar Adelin han tjente uppå konungens gård 
för penningar och välskurna kläder 
så litet som han åt än mindre han drack 
han tänkte på sin hjerteliga kära. 

2 Olar Adelin han gångar sig för konungen in 
han gjorde sina tjenster som han borde. 
så beder han sin konung ödmjukast om lof 
att få resa åt det nordiska landet. 

3 Och hör du Olar Adelin hvad jag dig säga vill 
hvad har du åt det nordiska landet att göra? 
fattas dig nöje eller fattas dig ro, 
eller fattas dig kläder eller föda? 

4 Nej intet fattas nöje intet fattas ro 
intet fattas kläder eller föda 
men jag har fått bref uppå denna här dag 
som säger att min käresta är döden 

5 Men hör du Olar Adelin hvad jag dig säga vill 
hon var väl intet mera än en qvinna. 
Du skall få välja i hela mitt Hof 
och du skall få den yppersta grefvinna. 

6 Den yppersta grefvinnan i hela edert Hof 
den vill jag försan intet hafva 
ty bättre är få resa till nordiska land 
att följa lilla vännen till grafva. 

7 Sadel och vapen det skall jag gifva dig 
och gångaren den ypperste bland alla 
och sedan så vill jag din kropp och din själ 
i Herrens Guds händer befalla. 

8 Olar Adelin han gångar sig åt stallgården fram 
han klappade fålen på länden 
sen rider han så fort som en liten fogel flyr 
ut till det nordiska landet. 
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9 Olar Adelin han rider sig till sorgeqvisten fram 
där bant han sin fåle vid en stätta 
sen gångar han sig åt sorge Salen fram 
där fröknar och jungfruer de gräto. 

10 Olar Adelin han gångar sig åt sorgeqvisten fram 
han vrider sina händer och han gråter 
så hvart och ett sandkorn som uppå golfvet låg 
dem vattnade han med sina tårar. 

11 Väl kan I taga en utaf oss, väl få I hennes gelike 
aldrig tager jag en utaf er, aldrig får jag hennes gelike. 
ty jag hafver ridit hela världen omkring 
och sökt i sju konungarike. 

12 Olar Adelin han satte sig neder på en stol 
det syntes lika som han sofvit. 
han sof dock intet men Herren sin Gud 
den ville han med tro sig för lofva. 

13 Sen lades de tvenne liken på en silfverbår 
och stolparna voro utaf marmor 
där sofva de sött till den stora dommedag 
de hvila uppå hvars annars armar. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Interpunktionen syns i huvudsak här-
röra från Arwidsson, här därför mestadels utelämnad. 

	

3:2 
	

det troligen ändrat från ett struket de (jfr föl- 
jande); före nordiska står fyra svårtolkade ord 
(ev. de rosende Tunder storligen) överstrukna 

70:3 uppå ms uppa 

	

77 :3 	världen ms varlden 

	

13:3 	där osäker läsning p. g. a. ändring 
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E 
KB Vs 4, s. 77-80. Södermanland. Upptecknad av G. 0. Hylten-Cavallius i oktober 1836. En renskrift gjord av Hyl-
t-Cavallius finns i KB Vs 3:4 nr 185 E. 

1 Jungfrun hon gångar sig till moderen in 
moder min, moder fin! 
I bädden mig opp den sängen 
— Tirallalalalah! Tirallalalalah! 
I bädden mig opp den sängen. 

2 Jag hafver lekt med en ungersven 
han gjorde mig stor möda, 
— Tirallalalalah! Tirallalalalah! 
Det barnet måste jag föda.» 

3 Vill du ha öl, vill du ha vin vill du ha 
bröllopps-kläder 

Ej vill ha öl, ej vill ha vin, ej vill ha 
bröllopps-kläder, 

— Tirallalalalah! Tirallalalalah! 
vill ej ha bröllopps-kläder. 

4 Ungersvenn han går sig åt stallet ut 
der klappar han Blacken på länden, 
— Tirallalalalah! Tirallalalalah! 
der klappar han Blacken på länden, 

5 Så sade han så, till stalldrängar två, 
att de skulle sadla på Blacken, 

6 Och sadeln han var utaf rödesta gull 
och betslet var silfver-beslaget. 

7 Så rider han sig sju mil om en natt 
när andra så sött månde sofva. 

8 Och när, som han hade ett stycke ridt, 
så fick han höra foglarne sjunga. 

9 De sjunga om jungfrur och andra små mör 
de sjunga att den käraste var döder, 

10 Och rider han sig litet längre fram, 
der mötte han de bärare de buro 

11 I bärare min, I bärare fin! 
hvem bären i på denna båren? 

12 Jo derpå bärom vi en fager unger Ros, 
som skall uti jordena hvila, 

1 3 Så rider han sig litet längre fram, 
der fick han höra klockorna ringa. 

14 Sen gångar han sig ut på kyrk-gården in, 
der fick han se de gräfvare grafde, 

15 I grafvare min! I grafvare fin! 
för hvem grafven I denna grafven? 

16 Och den grafve vi för en fager, ung ros, 
som skall uti jordena ruttna, 

17 I, gräfven den grafven båd djuper och bred 
att två kunna ligga deruti 

18 Ungersven går sig litet längre fram 
der fick han se sin käresta ligga döder. 

19 Så klappar han henne på bleknande kind', 
som förr ha varit rosende-röda, 

20 Hennes kinder voro bleka hennes händer voro små 
hennes ögon voro blå, som en dufva, 

21 Så drager han på sitt förgyllande svärd 
det sticker han i sitt hjerta. 

22 De lade två liken uti en graf, 
der sofva de sött till dome-dag, 
— Tirallalalalah! Tirallalalalah! 
der sofva de sött till domme-dag. 

Titel: Troheten i döden. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefrängen utskriven i str. 1-3, 9, 
22, markerad i övriga strofer. Den upprepade andra (i 
sir. 1 tredje) raden utskriven i str. 1, 3 (del av raden), 9, 
22. 
Trallrefrängen: Vid str. 1 står följande som alternativ: 

»för hopp sade jag. Tallaleralarah! eller äfven 
med någon förändring — följande ur en annan 
visa 
— Åh! Hej, å Svej! 

Åh Suriom Rei 
Tantaruliom rej!» 

1:2 raden börjar med anföringstecken 
3:1-2 båda raderna börjar med anföringstecken; till 

raderna anmärks: trol. 	versar. 

Renskriften: 

Trallrefrängen: Åh! hej, Åh svei, 
Åh suriom rei, 
Tantaruliom rei 

Därtill står följande kommentar: Utom detta ordstäf be-
gagnas äfven åtskilliga andra såsom: »för hopp sade jag, 
fallaleralalah!» — eller »Tirallalalalah, Tirallalalalah! 
m.m.d. efter den sjungandes enskildta godtycko. 
1:2 saknas 
2:3 	måste: månde 
3:1-2 raderna har delats och bildar var sin strof (jfr 

ovan!) 
5:1 	sade: talte 
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6:1 	rödesta gull: rödaste guld 

	

10:1 	fram: bort 

	

12:1 	ungen ung 

	

13:2 	ringa: klinga 
Mellan str. 13 och 14 står ytterligare två strofer: 

Och hören i karlar! hvem ringen I för, 
hvem ringen i klockorna före? 

Och det är liten jungfru, och det är liten mö, 
som vi ringa klockorna före. 

7 6: 7 	Och: Jo; grafve: grafvom 

F 
Fa: Skillingtryck 1839 (=DgFT 458:1; se Jonsson I, s. 661). Fb: Skillingtryck 1842 (=DgFT 458:2). 

Fa 
1 Adelin han tjenar uppå Konungens gård, 

För penningar och wäl skurna kläder, 
Så litet han åt och dess mindre han drack, 
/:Ty han sörjde sin hjerteliga kära.:/ 

2 Adelin han passade upp för Konungens bord, 
Sin tjenst gjorde han som han borde. 
Hwarför är du så blek, hwarför är du så blå, 
Hwarför är du så ledsen i ditt sinne? 

3 Felar dig mat eller felar dig win, 
Eller felar dig ro eller nöjen? 
Mig felar ej mat, mig felar ej win, 
Mig felar ej ro eller nöjen. 

4 Men jag har fått en tidning allt uppå denna dag, 
Som säger att min käresta är döder; 
Derför är jag så blek, derför är jag så blå, 
Derför är jag så ledsen i mitt sinne. 

5 Ja du har war't den trognaste i hela min tjenst, 
Bland alla de Grefwar och Baroner, 
Dig will jag gifwa en hederlig skänk: 
Tolf tusende gyldene guldkroner. 

6 Häst och guldsadel det vill jag gifwa dig, 
Du riddare så fine och snälle, 
Sen red han litet fortare än lilla foglen flög 
Allt öfwer de nordiske fjällen. 

7 Adelin han gångar uti sorgesalen in, 
Han wrider sina händer så swåra; 
Ja hwart och ett sandkorn som uppå golfwet war 
Han wattnade allt med sina tårar. 

8 Adel in han föll på sitt ansigte ned, 
Han sände en suck upp till höjden, 
Han bad till sin Gud att han skulle wara död, 
Och få följa med sin käraste till fröjden. 

9 De swepte båda liken allt uppå en bår 
Och stolparne de woro guldförgyllde: 
Der l igga de och sofwa till stora domedag, 
/:Och hwila uppå hwarandras armar.:/ 

Anmärkning 

Repristecken utsatt efter sista raden i varje strof 

Fb 
Avvikelser från Fa i Fb 

	
Anmärkning 

5:4 	guldkroner: kronor 
	

Repristecken som i Fa. 

G 
KVHAA Dybeck, Folk-lore I, s. 153-154 (text), Runa 1845, s. 15 (mel.). Västmanland. Upptecknad av Rosa Wret-
man under 1840-talets tidigare del (senast 1844; Jonsson I, s. 560-561). 
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1 Så rider jag mig öfver tolfmilan skog, 
M'en de andra så söteligen sofvo 
— Trallalera, trallalera, 
M'en de andra så söteligen sofvo. 

2 Så rider jag mig litet längre fram 
Der fick jag höra klockorna de ringa, 

3 God dag, god dag mina ringare-min 
För hvem ringen I denna ringning. 

4 Wi ringa alltför en Ungerswens mö, 
Som skall uti jorden att sofva. 

5 Så rider jag mig litet längre fram 
Der stodo de gräfvare och grofwo, 

6 God dag, god dag mina gräfvare män, 
För hvem gräfven I denna grafwen. 

7 Wi gräfva den för en Ungerswens mö 
Som skall uti jorden att hvila. 

8 Så rider jag mig till min swärfaders gård 
Som förr har warit rosenderöder. 

9 Först frågar jag efter Kärestan min 
Och s'en efter Swärfar och Swärmor. 

10 Så kommer jag mig litet längre in 
Der stodo twå, henne och swepte. 

1 1 Jag krusar och jag kammar mitt fagergula hår 
Och wille följa henne till grafwen. 

12 Och fröknar och Mamseller de togo i en ring 
De sad' jag skull' få wälja ut en annan 

13 En sådan en flicka såsom hon war, 
Finns ej i sju konungariken. 
— Trallalera, trallalera, 
Finns ej i sju konungariken. 

Melodianmärkning 

Till denna mel. skrev Richard Dybeck texten »Du gamla 
du friska» (senare ändrat till »Du gamla du fria»). 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefräng och upprepad andrarad 
utskrivna i alla strofer. 
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H 
KVHAA Wiede ks 49 [II. Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet efter »Stina i Stensö», Ö. Hus-
by sn (Ling, s. 39). Ytterligare fyra utskrifter finns: KVHAA Wiede ks 49 [IV] och [V], KVHAA Wiede hs 49 och 
MM Wiede nr 49. Jfr BB nedan. 

2  

F " 6 	r 	 
Olof 	Adelin 	han tjente uppå 	Konungens gård, 

h? h? 
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Han sörjer 	sin hjerteliga 

1 Olof Adelin han tjente uppå Konungens gård 
För penningar och välskuren kläder, 
Så litet som han åt, och dess mindre han drack, 
Han sörjer sin hjerteliga kära. 

2 Olof Adelin han gångar åt kammaren in 
Han gjorde alla tjenster som han kunde 
Sen beder han sin Konung ödmjukast om bön 
Att få resa åt rosende lunden. 

3 Konungen svarade Olof Adelin: 
Hvad hafver du i rosenel lund att göra? 
Fattas dig nöjen eller fattas dig ro 
Eller felar dig kläder eller föda? 

4 Mig fattas intet nöje, mig fattas intet ro 
Mig felar hvarken kläder eller föda 
Men jag har fått en tidning allt uppå denna dag 
Som säger mig att lilla vän' är döder. 

5 Konungen han svarade Olof Adelin: 
Hon var väl intet mera än en qvinna? 
Du skall få välja i hela mitt hof, 
Och du skall få den yppersta Grefvinna 

6 Utaf alla de fröknar, som Konungen har 
Dåm vill jag för alls intet hafva 
Långt hellre vill jag resa åt rosende lund 
Och följa min lilla vän i grafven 

7 Konungen han talade till Olof Adelin 
Du är den licksta ibland Grefvar och Baroner. 
Du skall få välja i hela mitt stall 
Den yppersta fåhlan, som der ståndar.  

kÖ - ra. 

8 Olof Adelin han sadlade den ridande grå 
Det var den liksta hästen som på stallet ståndar 
Se'n rider han långt fortare än lilla fogeln flög 
Långt öfver de nordiska fjellar. 

9 Och når som han kommer på ängen deremot 
Der såg han mycket folk vara samladt 
Der möter han då liket på förgyllande bår 
Och stolparna woro utaf marmor. 

10 Men när som han kommer till sorgegården fram 
Der binder han sin fåla vid en stolpe 
Sen gångar han sig åt sorgehuset in 
Der fröknar och mamseller de greto. 

11 Sen gångar han sig åt sorgekammarn in 
Han wrider sina händer så swåra 
Och alla de sandkorn, som uppå golfvet var 
Han wattnade dem med sina tårar. 

12 Han satte sig neder allt uppå en stol, 
Der satt han liksom han skulle sofva 
Men inte han sof, ej heller han det göre 
Han vaknar på den yttersta dagen. 

Melodianmärkning 

Mel. är skriven ovanpå en skissartad primäruppteck-
ning, som delvis är läsbar. Efter versrad 3 har stått re-
pristecken och i slutet av mel. en åttondelspaus, vilka 
strukits över. Repristecknet i början av versrad 3 har 
tillagts i efterhand. 
T. 2, n. 3: Otydlig, över noten står bokstaven f. 
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T. 2, n. 5 och t. 3, n. 1: 1 primäruppteckningen står san-
nolikt c2  c2. 

Övriga utskrifter: 

Upptakten: giss' giss' ks [IV] 
T. 1, n. 1 och 4: g' ks [IV] (sannolikt saknas korstecken; 

jfr upptakten) 

T. 2, n. 1 och förslaget: n  ks [IV] 

T. 2, n. 3: 

T. 2, n. 5 — t. 3, n. 1: d2  hl ks [IV] 

hs, MM 

T. 4, n. 1: Med förslag (ass2) i hs. 
T. 4, n. 3: Felaktigt utskriven som fjärdedelsnot i MM. 
T. 5, n. 1-2, textunderlägget: lite ks [IV], MM 
T 6, n. 1: Med förslag (ass2). 
T. 8, n. 1: Med förslag (diss') i ks [IV] och hs. 

Textanmärkning 

Övriga utskrifter: 

Texten i ks 49 [IV] omfattar endast str. 1. 

	

1:1 	uppå: på hs 

	

1:3 	litet: lite ks [IV] och [V] 

	

2:1 	åt: sig i ks [V] 

	

4:1 	intet: inte ks [V], 	MM; nöje: nöjen ks [V/ 

	

5:2 	intet: inte ks [V], hs, MM 
6:2 Dåm: Dem ks [V] 

	

8:2 	ståndar: stånda ks [V] 

	

8:3 	fogeln: foglen ks 	hs 

	

9:1 	når: när ks [17] 

	

9:3 	då saknas ks [V] 

	

10:1 	när: når hs, MM 

	

10:4 	greto: gräto ks [V], hs 

	

11:3 	var: låg ks [V] 

hs 

Vikbolåndet, Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. 1a: KVHAA Wiede hs 120. Ib: MM Wiede 
nr 128. 

Ia 
2 

— För 	upp - san sej 
	

Till 	I idelide 
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Jag 
	

wiss — te 'slätt om 
	

ingen 
	

smör- ta. 

1 Det war allt om en Lördagsafton 
Jag wisste slätt af ingen smärta 
— För upp san sej, till lide-lide-lej! 
Jag wisste slätt om ingen smärta 

2 Se'n gångar jag mig åt stallehuset in 
Der klappte jag blacken på länna 

3 Se'n rider jag mig sju mil om en natt 
Med' andra så sött månde sofwa 
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4 Sen rider jag mig i den villande skog 
Der fick jag höra foglarna qvittra 

5 De sjungo om jungfrur, de sjungo om mör 
De sjungo att min Käraste war döder 

6 Sen rider jag mig lite längre fram 
Då fick jag höra klockorna klinga 

7 Och hören 1, ringkarlar, hwem ringen 1 för, 
Hwem ringen I klockorna före? 

8 Det är allt för en jungfru, som nyss har blifvit död 
Som skall uti jordena hvila. 

9 Se'n rider jag mig lite längre fram 
Der fick jag se, hwar grafven var gräfven 

10 Och hören I, dödgräfvare, hwem gräfwen I för? 
Hwem gräfwen I grafwena före? 

11 Det är allt för en jungfru, som nyss har blifvit död, 
Som skall uti jordene hwila. 

12 Se'n rider jag mig åt den rosande lund, 
Der jungfrur och mör wur församlad. 

13 Der hade de Allrakärasten min, 
Der klädde de henne till grafven. 

14 Och Herren Gud nåde hvarje fager ungersven, 
Som skall se sin Käraste wara döder 

15 Hennes kinder wuro hvita, hennes händer små 
Hennes ögon war blå som en dufwa 

16 Och hår hade hon som finn-spinne-gull 
Och flätadt uti sina mösso 

17 Der stodo tre Herrar och Höfwidsmän, 
De bad mig en annan utwälja 

18 En annan — — det kan jag fälle få 
Men alleri så får jag hennes like 

19 Nej hon finns ej uti detta land 
Ej heller i sju koningarike. 
— För upp san sej, till lide-lide-lej! 
Ej heller i sju koningarike. 

Textanmärkning 

Trallrefräng och upprepning av andraraden i alla stro-
fer. 

2:2 jag i upprepningen ja 
3:2 sofwa ms söfwa 

	

4:2 
	

foglarna ms fåglarna dock ej i upprepningen 

	

19:2 
	

koningarike ms k6ningarike 

Ib 
2:2 

11:2 
15:1 
16:2 
18:1 

klappte jag: klappa' ja' 
jordene: jordena 
wuro: voro 
mösso: mössa 
ingen streckmarkering mellan annan och det 

MELODI 

Avvikelser från la i Ib 

T 3, n. 6-7: c2  h' 
T 5, n. 1-2, textunderlägget: hopp 
T. 6, n. 1-4, textunderlägget: lidedide 
T. 7, n. 4: c2  (utan det alternativa g') 

TEXT 

Avvikelser från Ia i Ib 

1:2 	upprepningen om: af 

Anmärkning 

Trallref räng och upprepning av andraraden som i la. 
3:2, 19:2 	se anmärkning till Ia 

J 
KVHAA Wiede ks 373 b [I]. Vists sn, Östergötland. Upptecknad av prosten Pehr Erik Rudeheck vid 1800-talets 
mitt. Utskrift gjord av L. Chr. Wiede. Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA Wiede ks 373 h [II] och KVHAA 
Wiede Div.-saml. II, opag. 
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•	 0 mr  • 
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Med de 
	

andre 
	

som sötast månde 
	

sof - va . 

1 Herr Peder han sadlar sin gångare grå 
Med de andre som sötast månde sofva 
— För hi och fara', farallarallara' 
Med de andre som sötast månde sofva 

2 Så rider han sig öfver långan bro 
Med de andre som sötast månde sofva 

3 Och når som han kom lite längre fram 
Så fick han höra foglarna sjunga. 

4 Och hören I små foglar hwem sjungen I för 
Med I så uti skogen månde sjunga 

5 Vi sjunga allt för en unger mö 
Som snart uti jorden skall hvila 

6 Och når som han kom lite längre fram 
Så fick han se de gräfvade grafvar 

7 Och hören I grafvare hwem gräfwen I för 
Medan I så uti jorden månde grafva 

8 Vi gräfva alltför en unger mö 
Som här uti jorden skall sofva 

9 Och när han kom lite längre fram 
Så fick han se sin käraste vara döder 

10 Så klappar han henne på blekan kind 
Som förr varit rosende röder 

11 Och tidigt på morgon, när sohla rann opp 
Med de andre som sötast månde sofva 
— För hi och fara', farallarallara' 
Med de andre som sötast månde sofva 

12 Man fann uppå grafven hans liflösa kropp 
— För hi och ha' Faralleri rah! 
Man fann uppå grafven hans lekamen 

Melodianmärkning 

T. 3: Förslagen utskrivna med blyerts. 

Övriga utskrifter: 

T. 3, n. 1-2 och t. 7, n. 1-2, textunderlägget: an-dra 
T. 6: Efter n. 5 står en åttondelspaus i ks (troligen fel-

skrivning). 
T. 7, n. 5-7: cr c2  h' 

Textanmärkning 

Trallrefräng utskriven i str. 1 och 12; upprepning av an-
draraden i str. 1. 

	

6:1 	når ms ev. när 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div. -saml. omfattar endast str. 1. 
Trallrefrängen: För hi, och för ha, Fa ralla ralla ra! ks 

(str. 7-12 har ralli-ralli-) 

	

1:2 	andre i upprepningen andra ks 

	

2:2 	andre: andra ks 

	

3:1 	når: när ks; lite: litet ks 

	

4:2 	I: ni ks 

	

6:1 	se 3 : 1 

	

7:1 	gräfwen: grafven ks 

	

7:2 	Medan I: Med ni ks 

	

8:1 	unger: ungan ks 

	

9 : 1 	lite: litet ks 

	

9:2 	käraste: kärsta ks 

	

10:2 	varit rosende: har varit rasande ks 

	

11 : 1 	sohla: solen ks 

	

11:2 	se 1:2 
12:1-2 Man fann uppå grafven hans liflösa kropp 

Med de andra som sötast månde sofva 
— För hi och för ha För ralli—ralli—ra. 
Med de andra som sötast månde sofva ks 
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K 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 185 (text), 310 a (mel.). Efter Christina Alner (f. 1791 i Hargs sn, Uppland, g. med 
akademifogden i Uppsala J. E. Ahlander; Jonsson I, s. 573-574); hon hade vid åtta års ålder lärt visan av sin mor 
komministerfrun Margareta Juliana Alner f. Sylv61 (f. 1765) eller av en ladugårdspiga. Upptecknad av Christina Al-
ners dotter Henriette Wennström (f. 1825). Insänd till Richard Dybeck 1870. 

1 Och hertigen tjente på Konungens gård, 
för pengar och renskurna kläder; 
han tjente väl der för en äkta gemål, 
han sporde sin fästemö så sjuker. 

2 Och när han hade följt sin herre till sängs 
och gjort honom alla tjenster han kunnat, 
så gångar han sig i skogen igen, 
der mötte han jungfruens broder. 

3 Ack! jag stackars man och ungersven 
som icke förr har kunnat komma! 
jag må väl vara lik en fågel på gren. 
Gud tröste den som makan bortmistat. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara C . 
T. 2: Paustecknet felaktigt utskrivet som fjärdedelspaus. 

L 
MM FMK II a:11 Erik Olssons saml., Folktoner nr 8. Efter torparänkan Kerstin Nilsdotter, Ocke, Mörsils sn, Jämt-
land (1816-1896). Upptecknad av folkskolläraren Erik Olsson ca 1890. 

A ndante 
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4 

- Åj - i -a -å - i - o 
	

fara - ria - rej ! 

51717171' 	 
4 	1 

till henne fort resa. att jag 	skulle 

1 Jag fick ett bud ifrån kärestan min, 
att jag skulle till henne fort resa 
— Åhiaoio farariarej! 
att jag skulle till henne fort resa. 

2 Då gick jag in uti stallet mitt 
och klappar blå fålen på länden 

3 Då gick jag mig uti kammaren in 
och drog mig på finaste kläder. 

4 Då la' jag på hästen gullsadelen min 
och betsel af silfver beslagen. 

5 Så red jag öfver tolfmilan skog; 
och andra de sovo så sötter. 

6 Så red jag mig då på den snöhvita sand; 
då hörde jag klockor dom klinga. 

7 Så red jag mig litet längre fram, 
då hörde jag klockor dom ringa. 

8 Så red jag än litet längre fram, 
då mötte jag snickare de snicko. 

9 Go' snickare, go snickare, för hvem snickom vi, 
för hvem snickom vi denna snickning? 

10 Jo, den snickom vi för den rödaste ros, 
som häruti skall sig hvila. 

11 Så red jag ett stycke litet längre fram, 
då mötte jag dödgräfvare, de gräfvo. 

12 Go' gräfvare, go gräfvare, för hvem gräfvom vi, 
för hvem gräfvom vi denna gräfning? 

13 Jo, den gräfvom vi för en rödande ros, 
som här uti jorden skall hvila. 

14 Så red jag ett stycke litet längre där fram, 
då mötte jag bårbärare, de buro. 

15 Bårbärare, bårbärare, var god och sätt er ned, 
att jag må den döda beskåda! 

16 Gud nåde, Gud nåde mig ungersven! 
här ligger min käresta döder! 

17 Då stod där mamseller och jungfrur i ring 
och bad mig en annan utvälja. 

18 Ja, nog får jag den, som sofver på min arm, 
men aldrig jag får hennes like. 

19 Hennes like ej finns uti hela vårt land, 
ej heller i sju kungariken. 

20 0, bröst hade hon som svanedunen hvit, 
och mun som socker i det söta! 

21 Hennes kinder de voro som aftonen rö', 
hennes ögon voro blå som en dufva 

22 Hennes fötter voro små, hennes fingrar så smal, 
hennes hår som en gullvirkad buske! 

23 Ja, nog får jag den, som sofver på min arm, 
men aldrig jag får hennes like! 
— Åhiaoio, farariarej! 
men aldrig jag får hennes like! 

Titel: Dödens brud (vid mel.). 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefräng och upprepad andrarad 
utskrivna i str. 1 och 23. 
Trallrefrängen: Åhiaoio str. 1 Ahiaoio (jf—i-  texten under 

mel.) 

M 
MM FMK II a:11 Erik Olssons saml., Folktoner nr 9. Efter torparänkan Kerstin Nilsdotter, Ocke, Mörsils sn, Jämt-
land (1816-1896). Upptecknad av folkskolläraren Erik Olsson ca 1890. 
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Hur I itet 	han åt, 	och dess mindre 	han drack ! 

- go 	kldder. 
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9 Olof Adeling han gångar sig i kammaren in 
och vrider sina händer under tårar. 
Och hvart och ett sandkorn, som där på golfvet låg, 
det fuktade han med sina tårar. 

10 Olof Adeling han satte sig ned på en stol, 
just liksom han tänkte att sofva. 
Sin ensamma själ befallde han Gud, 
och sedan uppgaf han sin ande 

11 Så lade de honom på ett silfverbord, 
och kistan var af guld och af marmor. 
Här hvilar två vänner allt intill domedag; 
de sofva sött i famnen på hvarandra. 

12 När andra skola dömas, då dömas äfven vi, 
som här i tiden varit Guds vänner. 
När andra komma fram med synd och med skam, 
då få vi hafva palmer i våra händer. 

1 Olof Adeling han tjänte på konungens gård 
för penningar och kungeliga kläder. 
Hur litet han åt, och dess mindre han drack: 
Han sörjer på sin hjärteliga kära. 

2 Olof Adeling han trädde för konungens bord 
och gjorde alla tjänster, som han kunde. 
Så bad han sin konung så ödmjukt om lof 
att få följa sin kära till grafven. 

3 »Wisst har du varit trogen i hela din tjänst 
bland alla sorters grefvar och baroner, 
och därför vill jag gifva dig en hederlig skänk: 
tolf tusende blanka guldkronor.» 

4 »Ack, alla guldkronor, som finns i kungens hof, 
dem vill jag icke hafva för min kära. 
Men om jag kund' få resa till rosende lund, 
så ville jag ej mera begära.» 

5 »Wisst har du varit trogen i hela din tjänst, 
bland alla sorters grefvar och baroner. 
Och därför vill jag gifva dig en hederlig skänk: 
den yppersta af alla grefvinnor.» 

6 »Och alla grefvinnor, som finns i kungens hof, 
dem vill jag icke hafva för min kära. 
Om jag kund' få resa till rosende lund, 
så ville jag ej mera begära.» 

7 Olof Adeling han sadlar sin gångare grå; 
den hästen var så morsker och snäller. 
Han rider väl fortare än fågelen flög 
allt öfver de nordiska fjällen. 

8 Och när som han kom fram till rosende lund, 
så band han sin häst vid den porten. 
Så gångar han sig in i rosende lund, 
där fruar och mamseller de sutto. 

Titel: Herr Olof Wadelin (vid mel.), Olof Adeling (Va-
delin) (vid texten). 

Melodianmärkning 

T. 1, textunderlägget: Under Va-de-lin står (eller A-de-
ling). 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. 
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N 
IF 62. Norrbotten. Upptecknad av K. P. Rosa på Notvikens exercished, Luleå 1883. 

2 

 

gr is 

 

Det hände sej allt sent om en qvöl I 

4 

;ag lade mig i sting för att 	sofva. 

6 	  

- För hopp trallila 	för hopp tralala, 
- För hopp sade jag, för hopp sade jag, 

8 

LeLler 

n r 
4. 
	 • r 	 

jag 	lade mig I 	sting för att 	sofva. 
den tredje attmin käresta var 	döder. 

1 Det hände sej allt sent om en qväll, 
Jag lade mig i säng för att sofva. 
— För hopp trallila, för hopp trallila, 
Jag lade mig i säng för att sofva. 

2 Så kom der ett bud ifrån kärestan min, 
Att jag skulle till henne bortrida. 

3 Så red jag mej genom den grönskande äng, 
Der foglarne och trastame de qvittra'. 
— För hopp trallila, för hopp trallila, 
Der foglarne och trastame de qvittra'. 

4 Den ene qvittra hö, den andre qvittra nö, 
Den tredje att min käresta var döder. 
— För hopp sade jag, för hopp sade jag, 
Den tredje att min käresta var döder. 

5 Så red jag mej ett stycke längre fram, 
Så mötte mej de ringare, som ringde. 

6 För hvem ringen I, för hvem ringen I, 
För hvem ringen I nu denna ringning? 

7 Den ringning ringa vi för en liten klar ros, 
Som här under jorden skall hvila. 

8 Så red jag mej ett stycke längre fram, 
Så mötte mig de gräfvare, som grofvo. 

9 För hvem gräfven I, för hvem gräfven I, 
För hvem gräfven I nu denna grafven? 

10 Den grafven gräfva vi för en liten klar ros, 
Som här under jorden skall hvila. 

11 Så red jag mej ett stycke längre fram, 
Så mötte mej de bärare, som båro. 

12 För hvem bären I, för hvem bären I, 
För hvem bären I nu denna båren? 

13 Den båren bära vi för en liten klar ros, 
Som här under jorden skall hvila. 

14 Så bad jag dem sätta neder sin bår, 
Så att jag får min käresta beskåda. 

15 Så förde de mej i sorgesalen in, 
Der fröknar och mamsellerna de gräto. 

16 Så bådo de mej att välja mej en vän, 
Som skulle min käresta blifva. 

17 Ja nog får jag den, som sofver på min arm, 
Men aldrig så får jag hennes like. 
— För hopp sade jag, för hopp sade jag, 
Men aldrig så får jag hennes like. 

Melodianmärkning 

Den andra trallrefrängen gäller fr. o. m. str. 4 uf—r- text-
uppteckningen). 

Textanmärkning 

Trallrefräng och upprepning av andraraden i str. 1, 4, 
17. 
4:7 	nö ms nö(d) 
5:2, 8:2, 11:2 	Så har satts inom parentes, varvid 

Der har tillskrivits som ersättning 
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O 
DAL 477, bl. 3. Tradition från Esarps sn, Skåne. »Melodien sjunges af Fröken M. Lindeqvist», Rönnemölla, Billinge 
sn, Skåne. Upptecknad av Nils Andersson ca 1890. 

1 Herr Peder han tjänade på konungens gård 
För penningar och välskurna kläder, 
Och litet han åt, ju mindre han drack, 
Han sörjde allra mest för sin kärast. 

2 Om aftonen så följde han sin herre i säng 
Och gjorde sin tjenst, som han borde. 
Så fråga han sig lof, om han fick rida sin väg, 
Han hört, att hans käraste var sjuker. 

3 Har du fått höra, att din käraste är sjuk, 
Bed Gud, att han lindrar hennes svida, 
Att hon måtte få sin helsa igen, 
Och du må få ro vid hennes sida! 

4 Herr Peder han gångar sig i stenstallen in, 
Han klappade grå skymmelen på länden: 
»I natt så skall du rida de styfva milen fem, 
Men andra så sött månde sofva.» 

5 Den vägen var lång, och den stigen var trång, 
De skogar voro vilse att rida. 
Han hade intet annat att trösta sig vid 
Än fåglarna på kvisten, som kvittra. 

6 Så rider han sig uti rosendelund, 
Der möter han kärestans broder. 
Först frågade han efter kärestan sin 
Och sen efter fader och moder. 

7 »Din käraste ligger af helsoten sjuk, 
Den helsot hon aldrig öfvervinner, 
Men innerligt hon har sina böner till Gud, 
I himmelen der skall du henne finna.»  

8 Så rider han sig litet bättre fram, 
Der band han sin häst vid ett hinder, 
Sen gångar han sig uti frustugan in, 
Han ämnar med sin käraste få tala. 

9 Hennes fingrar voro hvita, hennes ögon voro blå, 
Och hon låg der så hvit som en dufva, 
Hennes hår det var liksom spunnet af guld, 
Och på det satt en liten guldkrona. 

10 Och kärastens moder till honom talte så: 
»Nu hör du de klockorna hvälfva, 
Nu skall du så hastigt låta sorgen förgå 
Och sedan en annan utvälja.» 

11 »Nej, om jag ville söka kring hela det land, 
Ja, uti sju konungariken, 
Så vågar jag icke räcka min hand 
Och säga, här finnes hennes like.» 

Titel: Herr Peder. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
6:3 	kärestan ms kärestans 

P 
Fredin, Gotlandstoner, 1909, nr 1. 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. 

nf 
Sent om en af— ton ock sent om en kvdll 

4 

r 
jag 	tänk - te pd in — gen 	smärta, 

r 

26 



SMB 133 

r 	Pr 
	fT  

 

 

då 	fick jag ett bud i - från kä - re—stan min, 

8 

PP 	 
jag till hän-ne skulle 	re — sa 

r 	sr 	pF 
10 

0, 	sjung med sor-ge -ligt bröst, min 

J 	 
• 
att 

vän! 

J 	 
12 

att jag till hön- ne skulle re — sa. 

1 Sent om en afton ock sent om en kväll 
jag tänkte på ingen smärta, 
då fick jag ett bud ifrån kärestas min, 
att jag till hänne skulle resa 
— 0, sjung med sorgeligt bröst, min vän! 
att jag till hänne skulle resa. 

2 Så gick jag mig uti stallet in, 
klappa' hästen på gråvita länden. 
Ock red så mig sju mil om en natt, 
när som andra så lätt månde sova 

3 Så red jag mig uti rosendelund, 
där som alla små foglarna kvittra. 
Ock allt, vad de kvittrade, ock allt vad de sjöng, 
så var det, att min käresta var döder. 

4 Så red jag mig lite längre fram, 
då fick jag höra klockorna ringa: 
»Ock hören, I ringare, I ringaremän: 
vem ringen I den ringningen före?» 

5 Så red jag mig lite bättre fram, 
där fick jag se grävarna gräva: 
»Ock hören, I grävare, I grävaremän: 
vem gräven I den graven före?» 

6 Både ringare ock grävaremän 
de svarade med sorgelig tunga: 
»Det göra vi för en liten mamsell, 
som snart skall i jorden ock ruttna.» 

7 Så red jag mig ännu vidare fram, 
då fick jag se bärarna bära: 
»Ock hören, I bärare, I bäraremän, 
vem bären I på denna båren?» 

8 De svara' ock sade med sorgelig röst: 
»Dig skall ju svaret förunnas: 
vi bära härpå en liten mamsell, 
vars död av klockan förkunnas.» 

9 Hännes like ej fanns uti hela vårt land, 
ej häller i sju kungariken. 
Hännes hals var så vit, hännes fingrar så små, 
hännes ögon voro blå som en himmel 
— 0, sjung med sorgeligt bröst, min vän! 
hännes ögon voro blå som en himmel. 

Textanmärkning 

Omkvädet och den upprepade fjärde raden återgivna i 
str. 1, 2, 9, markerade i str. 3. 

Q 
ULMA 111:499, s. 9-12 (text), ULMA 111:514, s. 2 (mel.). Åse hd, Västergötland. Efter grosshandlaren Knut 
Knutsson, Stockholm (»känd under namnet Kamerun Knutsson»; f. i Ås sn, Åse hd). Upptecknad 1908 av dennes 
son Bertil Knutsson (text) och Samuel Landtmanson (mel.). 
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1 En grefve han hade en dröm om en natt 
att kärestan var döder utaf smärta. 
— Falleri, fallera, fallerallerallera! 
Att kärestan var döder utaf smärta. 

2 »Och hörer du min stalldräng så god 
du sadla mig uppå ett par hästar. 

3 Och så vill jag rida båd' natt och på dag 
till dess jag lilla Lisa månde finna» 

4 Och när de ridit ett litet stycke fram 
så fick de höra klockorna som ringde 

5 »Och hörer du min stalldräng så god, 
hvad månde dessa klockorna betyda?» 

6 »Jo dessa klockor betyda så här, 
att någon uti jorden månde hvila.» 

7 Och när de ridit ett litet stycke fram, 
så fick de se de gräfvarne som grofvo. 

8 »Och hörer i mina gräfvare små, 
till hvem gräfven i denna grafven? 

9 »Den gräfven vi till en unger mö, 
som ofta lilla Lisa månde heta. 

10 »Och gräfven den grafven båd' breder och lång 
att två uti den kunna hvila.» 

1 1 Och när de ridit ett litet stycke fram 
så fick de se de bärare, som buro. 

12 »Och hören mina bärare små, 
hvem bären i ofvanpå båren?» 

13 »Där bära vi en liten unger mö, 
som ofta lilla Lisa månde heta.» 

14 »Och vänten i mina bärare små, 
så skolen i få tyngre till att bära. 

15 Då drog han upp sitt förgyllande gullsvärd 
och stack det så hårdt i sitt hjärta 

16 Så tog de den grefven så blodig han var 
och lade vid jungfrunes sida. 
— Falleri, fallera, fallerallerallera! 
Och lade vid jungfrunes sida 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefräng och upprepning av an-
dra raden i alla strofer. 
Trallrefrängen: Falleri, fallera str. 10 Fallera, falleri 

	

3:2 	lilla vid upprepningen lill 

	

10:1 	Och ändrat från Jo 

	

13:2 	heta vid upprepningen hetta 

R 
DAG IFGH 778, s. 20-24. Efter Sofia Andersson, Blixerud, Örs sn, Dalsland (f. 1858 i Ör). Upptecknad av Ivar 
Markendahl 1926. 

1 Tjänt haver jag uppå grevens gård 
och han har mig visserligen bedragit 
— falleri fallero fallerallan lallan lej 
och han har mig visserligen bedragit. 

2 Och haver då jag bedragit dig, 
så vill jag dig så redeligt betala. 

3 Eftersom jag den greven nu inte kan få, 
så vill jag resa hem till min mamma. 
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4 Och närsom hon kom på sin kära moders gård, 
då ståndar hennes kära mamma ute. 

5 Och Elisabet min och Elisabet fin, 
hur haver nu resan för dig gångit? 

6 Jo, resan för mig den haver gångit så, 
att jag snart ett foster måste föda. 

7 Ja, luster dig nu mjöd eller luster dig vin 
eller luster dig skorporna bruna? 

8 Mig luster intet mjöd, mig luster inte vin 
mig luster inte skorporna bruna. 

9 Utan kära I min mamma, I bäddar mig en säng, 
så att jag däruti kan få vila mej. 

10 Den greven han drömde uti denna natt, 
att hans allra käraste var döder. 

11 Du stalldrängen min och du stalldrängen fin, 
du sadlar oss ut nu två hästar. 

12 Så klappar han den gule så klappar han den grå, 
den gule den lägger han guldsadelen uppå. 

13 Och när de hade ridit ett stycke uppå skog, 
så fick de höra fåglarna, som sjungde. 

14 Och somma sjöngo med och somma sjongde mot 
och somma sjongde, kärasten är döder. 

15 Du stalldrängen min och du stalldrängen fin, 
vad månde dessa fåglarna betyda? 

16 Fåglarna de betyda alltså, 
att här snart ett lik månde vara. 

17 Och när de hade ridit litet längre fram, 
då fick de höra klockorna, som klämta. 

18 Du stalldrängen min och du stalldrängen fin, 
vad månde dessa klockorna betyda? 

SMB 133 

19 De klockorna betyda alltså, 
att här snart ett lik månde vara. 

20 Och när de hade kommit litet längre fram, 
så fick de se bärara, som buro. 

21 I bärare min ochl bärare fin, 
vem är det I haven på båren? 

22 Jo, där haver vi en liten Lisa fin, 
som nu uti jorden skall vila sig. 

23 Och när de hade ridit litet längre fram 
då fick de se gravare, som grävde. 

24 I gravare min och 1 gravare fin, 
vem graver I åt denna graven? 

25 Den graver vi åt en liten Lisa fin, 
som nu uti jorden skall vila sig. 

26 I graven henne lång och I graven henne bred, 
så att två däruti kan få vila sig. 

27 Den greven drar opp ett förgyllande svärd, 
det sticker han mitt uti sitt hjärta. 

28 Då tager de den greven så blodig som han var 
och lade'n vid lilla jungfruns sida. 

29 Och uti den graven där vilar det ett par, 
som älskade varandra i livet, 
— falleri fallero fallerallan lallan lej 
som älskade varandra i livet. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefräng och upprepning av rad 
2 i str. 1 och 29. 
23:2 	gravare ms snarast gravara ändrat från gravare 
28:1 	de ändrat från den 

Efter hustrun Maria Andersson, Torups gods, Bara sn, Skåne (f. 1858 i Torups Nygård, Bara). Upptecknad 1927 av 
Ingemar Ingers (text) och Malin Holmström-Ingers (mel.). Sa: LUF 3752, s. 1-3 (endast text). Sb: SVA 976:1, s. 
1-3. 

Sa 
1 En jungfru har sovet hos en greve i natt 

och blivet så illa bedragen 
— tralli lalli lalla, tralli lalli la 
och blivet så illa bedragen. 

2 Morgonen när hon vaknade upp 
så började hon till att gråta. 

3 Får jag inte den greven själv 
så reser jag hem till min moder. 

4 Greven han gångar sig i stenstallen in 
där klappar han blacken på länden. 

5 Stalldräng min, stalldräng fin 
sadla oss ett par hästar. 
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En jungfru har 

och bli-vit så 

so-vit hos en 	g re- ve 	i 	natt 

il — la be — dra — gen 
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6 Så skall vi rida både natt och dag 
till vi till Lisebon kommer. 

7 När som de red ett stycke på väg 
så hörde de klockorna klämta. 

8 Stalldräng min, stalldräng fin 
vad månde väl detta betyda? 

9 Jo det kan jag säga herren min, 
Elis hon är döder uti kvida. 

10 Så redo de dem ett stycke bättre fram, 
där sågo de gravarna grava. 

11 Ja gravare min, ja gravare fin, 
vem graven I åt denna graven? 

12 Här graves åt en dägeli mö 
som här i jorden skall vila. 

13 Ja graver graven både djyper och bred 
så två däruti kunna ligga. 

14 Så redo de dem ett stycke bättre fram, 
så mötte de bärarna bära. 

15 Ja bärare min, ja bärare fin, 
vem bären I på denna båren? 

16 Här bäres på en dägeli mö 
som för haver varit en greves. 

17 Ja bärare min, ja bärare fin, 
ack låt mig det liket få skåda. 

18 Så klappar han henne på blekblommad kind 
som för varit rosenderöder. 

19 Så drager han ut det förgyllande svärd 
och sticker det uti sitt hjärta. 

20 För haver hon här lidet stor nöd 
nu lider jag stor smärta. 

21 Så to di den greven så blodig han var 
och lade vid jungfruns sida. 

22 Där växte två liljor uppå deras grav 
och båda så voro de så lika. 

23 De växte så högt och de sovo så sött 
och därmed så smekte de varandra 
— tralli lalli lalla, tralli lalli la 
och därmed så smekte de varandra. 

Titel: Visan om Jungfruns död. 

Anmärkning 

Trallrefräng och upprepning av andra raden utskrivna 
endast i str. 1, trallrefrängen markerad i str. 2. 

Sb 
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k å å  
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Anmärkning 

Ms har ingen regelmässigt genomförd taktindelning. 
Notvärdena är delvis otydliga, t. 5, n. 5-6 och t. 6, n. 
3-4 kan tolkas som åttondelsnoter. Endast två versrader 
lagda under mel. 

TEXT 

Avvikelser från Sa i Sb 

	

1:1 
	

sovet: sovit 

	

1:2 
	

blivet: blivit 

	

4:2 
	

blacken: blackan 

	

9:1 
	

jag: jag väl 

	

20:1 
	

lidet: lidit 

	

21:1 
	

han: som han 
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Ja, 	hör du Olof Adelin, 
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Det dr visst 

Dess mindre han dt 

ön en 	kvinna 

6 fr": 
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SMB 133 

Anmärkning 

Titel: Jungfruns död. — Texten möjligen en avskrift av 
Sa. Ms saknar strofer. Trallrefräng och upprepning av 
andra raden endast i str. 1. 

16:1 	dägeli ändrat från degeli 
21:1 	som tillskrivet över raden 

T 
Dalarnas museum acc.nr 2128:8 nr 7 a. Efter Brita Berg (»Berg mor»), Västerfors, Gagnefs sn, Dalarna (f. 1864). 
Upptecknad av Karl Sporr 1928. 

1 Ja, hör du Olof Adelin, vad jag dig säga må: 
Det är visst intet annat än en kvinna: 
Dess mindre han åt och dess mindre han drack, 
han tänkte på sin hjärteligen kära. 

Titel: Olof Adelin. 

Melodianmärkning 

Upptecknarens kommentar till 1. 6, n. 4 (c2): Här är ett 
typiskt ställe, där de gamle (jag vet inte om alla) sjunga 
högt c; till t. 8: här bruka gamla gummor ofta dra ihop 
takten, så som jag noterat. 

U 
ULMA 8817, s. 36-38. Efter torparhustrun Nelly Böhkn, Lidens sn, Medelpad (f. 1898 i Åsen, Liden, d. 1991); hon 
hade lärt visan av sin mor. Upptecknad av Brita Malmberg 1935. 

1.~ 

1 11 	
 

sf? 

0 - lof A - del tjän - te På 	ko - nung - ens - gård. 

114' 	
•  

Han gjor-de al - la 	tjäns-ter som han kun - de. 

• J 	 • 

J 	 J 	 • • 
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SMB 133 

1 Olof Adel tjänte på konungens gård. 
Han gjorde alla tjänster som han kunde. 
Så frågade han konungen, om han kund få lov 
att resa till rosendelunden. 

2 Olof Adel sadlar sin gångare grå, 
han spänner gullsadeln Isajylla. 
Sen rider han långt fortare än fågelen flög 
hän över de nordiska landen. 

Titel: Olof Adel. 

Melodianmärkning 

Ms saknas taktartsbeteckning och taktindelning. Mel. är 
genomgående noterad med tillfälliga b-tecken för h, e 
och a (dock återställningstecken för e i system 1, n. 6, 
system 2, n. 2 samt system 3, n. 1); mel. här återgiven 
med tre fasta b-tecken. 
System 1, n. 5 (g') och system 2, n. 10 (ass'): Ändrade 

från fjärdedelsnoter. 
System 4, n. 1 (ass): giss (jfr nedan) 

Med blyerts har följande ändringar gjorts, delvis svår-
tolkade och ev. av annan person än upptecknaren. 
System 1, n. 8 (ass'): Överstruken. 
System 1, n. 10 (ass'): ciss' 
System 4, n. 1 (giss1 ): Korstecknet struket. 

Textanmärkning 

Upptecknarens anmärkning: Dessa två strofer är allt 
vad min sagesman kan erinra sig av denna folkvisa. Ti-
digt i sin barndom hörde hon dock sin mor sjunga visan 
hel o. hållen »och den var lång väldigt - tjuge verser, 
säkert». Det enda min sagesman minns nu utöver de två 
stroferna är, att en strof slutade med »de fruar och grev-
innor de gräto». - Ms saknar strofnr. 

1:1 	i Olof är första bokstaven skriven med lands- 
målstecknet o 

1:2 	i gjorde är o skrivet med landsmålstecknet 
2: 1, 2:3 	i gångare och långt är ng skrivet med 

landsmålstecknet g 

v 
IF Rancken 3, 165 nr 282 (text), IF Rancken 6, 194 nr 13 (mel.). Österbotten. Upptecknad av J. E. Wefvar 
1875-1876 (text) och Richard Hasselblatt, sannolikt vid samma tid (mel.). Texten tryckt som variant QQ till FSF 
V:1 nr 65 A. 

Moderat° 
•	 •	 

r 	 
4 

r 	

 

J 	 8 
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J\ J7475 
12 

J J 

	

J 7 

r 	 
16 

	1 

1 Jag lade mig så sent uppå min aftonsäng, 
sen andra månde söteligen sofva. 
— Hej hoff sade jag, sjung fralla ralla rej 
sen andra månde söteligen sofva. 

2 Så hastigt kom bud ifrån kärasten min 
att jag till henne straxt skulle rida. 

3 Så gingo jag mig i stallet derin 
och klappade den blacke uppå leder 

4 Sen togo jag gullsalen och salade uppå 
och min silfverbeslagna betsel. 

5 Sen redo jag mig ett stycke längre fram 
till som jag hörde foglarna de sqvittra. 

6 Den ene sqvittra jo, den andre sqvittra nej, 
den tredje sa min käraste var döder. 

7 Sen redo jag mig ett stycke längre fram 
tills som jag hörde klockorna de klinga. 

8 Ack hören på mig i ringare män, 
för hvem ringen i dessa klockor? 

9 Vi ringer ju dem för en höfvitsmammsel, 
som har uti staden blifvit döder. 

10 Sen redo jag mig ett stycke längre fram 
till som jag hörde grafvar voro gräfda. 
— Hej hoff sade jag, sjung fralla ralla rej 
till som jag hörde grafvar voro gräfda. 

Melodianmärkning 

T. 7 och 15: Halvnoterna ändrade från fjärdedelsnoter. 

Textanmärkning 

Str. 1 och 2 ihopskrivna till ett block med trallrefräng 
och upprepad andrarad endast efter 2:2; mitt för detta 
står nr 1, varefter str. 3 har nr 2 etc. Trallrefräng och 
upprepad andrarad markerade i övriga strofer. 
Trallrefrängen: hoff str. 8 off (markering) 

	

1:2 	sen troligen ändrat från som 

	

3:2 	efter leder står (länder) 

	

4:1 	efter salade står (äfven satte mig uppå) 

	

6:2 	käraste ändrat från käraster 

	

10:2 	hörde delvis utraderat 

SLS 532 nr 12. Efter Karl Emil Holmberg, Pellinge, Borgå lf, Nyland. Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 
1934. 

2 

 

j 	 

     

  

• 

 

• 

 

    

Och ungersven han sade 
	

till 	stalldrdngen sin,  

'7“ 	 4 

Stå upp, sadla höstarna 
	

mina, 

 

•  • 

  

6 

  

r 	 

 

     

     

så skaka vi rida 	ett stycke längre fram 

8 

J 	 	1 
allt 
	

enda 
	

till 	lilla 	gull = vännen. 
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1 Och ungersven han sade till stalldrängen sin: 
Stå upp, sadla hästarna mina, 
så skola vi rida ett stycke längre fram 
allt ända till lilla gullvännen. 

Titel: Kärestans död. 

Y 
SLS 536 nr 25. Efter Mathilda Tuominen f. Silversten, Kalax, Närpes sn, Österbotten (f. 1877 i Tjärlax, Närpes). 
Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) sommaren 1935. 

J 	J'14J J? i) 

2 

1.1‘)sJJ'J 	 
4 

	dc' 	 

6 

Hej, sade 
	

jag, sjung hopp farallera, 

J 	 

 

 

1 Jag fick mig ett brev utav kärasten min, 
att jag till henne skulle resa. 
— Ej, sade jag, sjung hopp farallalla, 
att jag till henne skulle resa. 

2 Jag gick mig ut och gick i stallet in, 
och klappade Blacken uppå långden. 

3 Då red jag mig ett stycke fram, 
då hörde jag de fåglarna som sjöngo. 

4 Och allt vad de spela, och allt vad de sjöng, 
så bådo de, att vännen var döder. 

5 Så redo jag mig ett stycke fram 
så mötte jag de ringare som ringde. 

6 Så redo jag mig ett stycke fram 
där mötte jag de grävare som grävde. 

7 Så redo jag mig ett stycke fram 
så mötte jag de bärare som buro. 

8 Då frågade jag: Vem bären 1 här? 

9 En riker mans dotter, en unger mans vän, 
som snart uti jorden skall vila. 
— Ej, sade jag, sjung hopp farallalla, 
som snart uti jorden skall vila. 

Titel: Kärestans död. 

Melodianmärkning 

T. 4, n. 1 och t. 8, n. 1: Ändrade från fjärdedelsnoter 
(utan ändrad takartsbeteckning i t. 8). 

T. 6, n. 3: Ändrad från sextondelsnot. 

Textanmärkning 

Ms saknar strOir. Trallrefräng och upprepad andrarad 
endast i str. 1. Två tankstreck mellan str. 5 och 6 samt 
mellan str. 6 och 7. 
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som hår 	u - ti 
	

sko- gar- na nu 	sjung 	a. 

12 

' 

222 	 
suc-ka gjor-de jag, 

f' som hår 	u - ti 
	

sko- gar-na nu 	sjung 	- 	a. 

P • i) 	i) J) 
	

1 

	 16 

Melodianmärkning 

Sångerskan tvekar något om mel:s början och prövar 
också annan ton (t. 1, n. 1); t. 1 här återgiven enligt öv-
riga strofer. 

T. 2 i str. 3 och 5: 

Textanmärkning 

Omkvädet och upprepningen av andra raden återges i 
alla strofer. 
1:1 påbörjas först Och hör 
4:2 	graven vid upprepningen snarast gravet 

SMB 133 

z 
IF mgt 1972:1. Efter Ruth Kalliala, Åbo, som hade lärt visan av sin mormor Agatha Rönnlund (f. 1833 i Pargas sn, 
Åboland, från 1854 bosatt i Åbo, d. 1913). Inspelad av Brigitte von Witzleben 1971. 

M.M. J= ca 128 

I) 	I) 	J 	p p r 	P  r 	P P 	i 
Å hö - ren i Mg 

4 

) 	 • 

lar vem sjung - en 1 	för, 

8  

p 0 ' 6 	j 	' 

1 Å hören I fåglar vem sjungen I för, 
som här uti skogarna nu sjunga. 
— Hå hå hå, sucka gjorde jag, 
som här uti skogarna nu sjunga. 

2 Vi sjunga för jungfrun, vi sjunga för dig 
men allra mest att kärestan ä döder. 

3 Å hören I grävare vem gräven I för, 
som här uti gravarna nu gräva. 

4 Vi gräva nu allt för en ungersvens brud, 
som här uti graven skall vila. 

5 Och om jag skull veta att det sku va sant, 
så skulle visst min gångare få springa. 
— Hå hå hå, sucka gjorde jag, 
så skulle visst min gångare få springa. 

EJ AVTRYCKTA 

Det omfattande text- och melodimaterialet till denna vi-
sa fördelas nedan huvudsakligen på grundval av form-
egenskaper på ett antal undergrupper; innehållsmässigt 
kan dock ingen strikt åtskillnad göras mellan grupper-
na. Indelningen bygger — med någon modifikation — på 
analysen i Jonsson 1, s. 763-764. 

Fyrradig strof med omkväde; berättelsen i tredje person 
(ovan representerad av A): 

AA: Efter f. d. pigan Brita Stina Persdotter (»Blåst Bri-
ta»), Härads sn, Södermanland (f. 1819 i Härad, d. 
1888). Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 
1860-1888. AAa: ULMA 347:55, s. 157-158. 16 
strofer. AAb: ULMA 347:44 a, s. 129-131. 15 
strofer. Bearbetad och utvidgad till 19 strofer 

tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. 
VIII, 1895, s. 38-40. 

Fyrradig strof med omkväde; första person (ovan repre-
senterad av P): 

AB: KVHAA Wiede ks 377. Sannolikt upptecknad av 
L. Chr. Wiede i Östergötland på 1840-talet. Melo-
di med underlagd strof. 

AC: KB Vs 126:4, s. 60-61. Efter en gammal piga i 
Kyrkefalla sn, Västergötland. Upptecknad av 
prästmannen Claes Johan Ljungström 1844. In-
sänd till A. A. Afzelius vid 1800-talets mitt. 9 
strofer. Tryckt i Vestergötl:s fornminnesför:s tid-
skrift 1869, s. 71-73. 

35 



SMB 133 

AD: Wigström, Folkdiktning II, 1881, s. 22-23. Mölle 
fiskeläge, Brunnby sn, Skåne. Upptecknad av Eva 
Wigström 1880 (jfr Wigström, Vandringar i Skå-
ne ock Bleking, s. 29). 7 strofer. 

AE: Bergström & Nordlander, Sagor, sägner ock visor 
(SvLm V:2, 1885), s. 92-93. Norra Vedbo hd, 
Småland. Upptecknad av C. F. Hellman ca 1880. 
9 strofer (med trallrefräng i stället för omkväde). 

Fyrradig strof utan omkväde; tredje person. Huvudper-
sonen kallas Herr Peder (ovan representerad av 0): 

AF: KB Vs 3:4 nr 183 b A. Småland. Upptecknad av 
G. 0. Hylt61-Cavallius sommaren 1837. Melodi 
samt 9 strofer. 

AG: KVHAA Dybeck, Folk-lore I, s. 82. Efter skoma-
karen Elof Jansson Bomler, Vårdinge sn, Söder-
manland (f. 1766 i Turinge sn, Södermanland; 
Jonsson I, s. 558). Upptecknad av Richard Dybeck 
1844. 1 strof. 

AH: Wigström, Folkdiktning I, 1880, s. 36-37. Stene-
stads sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 
1879 (jfr Wigström, Vandringar i Skåne ock Ble-
king, s. 7). 13 strofer. 

Al: ULMA J. A. Lundells saml., Carlheim-Gyllen-
skiöld, Visor ock melodier nr 20. Efter 45-åriga 
baderskan Mari Andersson, Ronneby brunn, Ble-
kinge. Upptecknad av Vilhelm Carlheim-Gyllen-
skiöld 1885. Melodi samt 10 strofer. Tryckt i 
SvLm VII:7, 1892, nr 20. 

AJ: DAL 74 (text), Teckningar och toner ur skånska 
allmogens lif, 1889, mel.bil., s. 1 (mel.). Snåre-
stads sn, Skåne. Upptecknad av Per Larsson (text) 
och Nils Andersson (mel.) ca 1887. Melodi samt 
12 strofer. Även texten tryckt i Teckningar och to-
ner, 1889, s. 41-42. 

AK: DAL 76 nr 47. Efter Hanna Lindqvist, Rörums sn, 
Skåne. Upptecknad av Nils Andersson 1894. Me-
lodi med underlagd strof. 

AL: LUF 201, s. 189-190. Bara sn, Skåne. Uppteck-
nad på 1890-talet av friherrinnan Henriette Coyet 
på Torup (1859-1941); hon hörde visan sjungas 
»av ett gammalt bygde-original ifrån Värby i Bara 
socken, kallad Hans Läst eller Värby-Hans». 11 
strofer. 

AM: ULMA 351 D I 1 b, s. 125 (text), 208 (nr 5) 
(mel.). Skåne, sannolikt Halmstads sn (Luggude 
hd). Upptecknad av bokhållaren Johannes Bure 
1896-1901. Melodi samt 3 strofer. Tryckt som 
Bondeson nr 52. - I ULMA 351 D 11 b, s. 241 
finns en utskrift av str. 1 i något annorlunda lydel-
se samt ytterligare 2 strofer; ovisst om dessa bör 
föras till Bures uppteckning. 

AN: LUF 1916, s. 1. Norra Vrams sn, Skåne. Uppteck-
nad av Helge Sandberg 1915. Melodi med under-
lagd strof. 

AO: ULMA 708, s. 67-69. Kristianopels sn, Blekinge. 
Upptecknad av Herman Geijer 1922. 8 strofer. 

AP: LUF 11735, s. 156-159. Efter Kersti Björklund f. 
Mårtensson, S:t Olofs sn, Skåne (f. 1873 i Borrby 
sn, Skåne); hon hade lärt visan av sin mormor 
(härstammande från Hörups sn, Skåne). Uppteck-
nad av Sigfrid Svensson 1923. 11 strofer. Tryckt i 
Skånska folkminnen 1927, s. 86-87. 

AQ: [Bendixon], Visbok, 1923, s. 151-153. 13 strofer. 

AR: Handelstidningens Veckoblad 24.5.1924. Signe-
rad »A. O-n». 14 strofer. 

AS: LUF 1943, s. 6-8. Efter Mårten Nilsson, Löve-
stads sn, Skåne (tidigare bosatt i Fågeltofta sn, 
Skåne). Upptecknad av William Richter 1928. 13 
strofer. 

AT: NM Folkminnessaml., Soldatsånger (EU 28384, 
kompl. s. 46-49). Bohuslän. Upptecknad av Sven 
Rydstrand. Insänd till Nord. museet 1945. 13 stro-
fer. 

AU: SVA BA 854. Efter Elsa Gunnarsson, Döshult, 
Allerums sn, Skåne (f. 1902 i Döshult). Inspelad 
av Gunnar Ermedahl 1970. Melodi samt 10 stro-
fer. 

Fyrradig strof utan omkväde; tredje person. Huvudper-
sonen kallas Olof Adelin el. likn. (ovan representerad av 
CDFHMTU): 

AV: SVA Dep. Allmogevisbok från Blekinge. Inskri-
ven på 1810-talet (Jonsson I, s. 101 n. 96). 8 stro-
fer. 

AX: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 29-29 B. Väs-
tergötland. Möjligen upptecknad av prästmannen 
Daniel Danelius, troligen vid 1830-talets mitt 
(Jonsson I, s. 567-568). 12 strofer. 

AY: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 158. Ort och 
meddelare okända. 5 strofer. 

AZ: KB Vs 4, s. 142 (text), KB Vs 3:4 nr 183 b C 
(mel.). Södermanland. Troligen upptecknad av G. 
0. Hyltal-Cavallius 1836. Utskrift gjord av Hyl-
tU-Cavallius. Melodi samt 8 strofer. En renskrift 
av de fem första stroferna, gjord av HyMn-Caval-
lius, finns i KB Vs 4, s. 397 och 406; en renskrift 
av str. 8, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 
3:4 nr 183 b C. 

BA: KB Vs 4, s. 198-200 (text), KB Vs 3:4 nr 183 b B 
(mel.). Småland. Troligen upptecknad av G. 0. 
Hylt&i-Cavallius under andra hälften av 1830-ta-
let eller på 1840-talet. Melodi samt 12 strofer. En 

36 



SMB 133 

renskrift av texten gjord av George Stephens finns 
i KB Vs 3:4 nr 183 b B. 

BB: KVHAA Wiede ks 49 [II]. Östergötland. Upp-
tecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Melo-
di med underlagd strof. Ytterligare tre utskrif-
ter finns: KVHAA Wiede ks 49 [III] (frag-
ment), KVHAA Wiede, Div.-saml. II [A] och 
[B]. Återgår möjligen på samma uppteckning som 
H ovan. 

BC: KVHAA Wiede ks 373 a. V. Stenby sn, Östergöt-
land. Upptecknad av A. F. Son&n vid 1800-talets 
mitt. Melodi samt 4 strofer. Mel. i facsimil hos 
Ling (nr 342). 

BD: KVHAA F. L. Borgström, Uppteckningar af Folk-
visor, s. 39-40. Vitsands sn, Värmland. Uppteck-
nad av studenten Ferdinand Ludvig Borgström 
1845. 13 strofer. En renskrift finns i KVHAA F. 
L. Borgström, Berättelse öfver en resa i Verm-
land, visbil. nr  3. Tryckt i Borgström, Berättelse 
öfver en resa i Vermland, 1915, nr 3 A. 

BE: KVHAA F. L. Borgström, Uppteckningar af Folk-
visor, s. 83-85, 105-106. Älgå sn, Värmland. 
Mel. upptecknad av studenten Ferdinand Ludvig 
Borgström 1845. Texten ej i Borgströms piktur, 
troligen nedskriven av annan person. Melodi samt 
12 strofer. En renskrift finns i KVHAA F. L. 
Borgström, Berättelse öfver en resa i Vermland, 
visbil. nr  3 B (text), nr 3 (mel.). Tryckt med mel. i 
facsimil i Borgström, Berättelse öfver en resa i 
Vermland, 1915, nr 3 B (text), nr 3 (mel.). 

BF: Ortsuppgift saknas. Upptecknad av C. E. Södling 
vid 1800-talets mitt. Melodi med underlagd strof. 
BFa: MM C. E. Södlings saml. II:1, S 010. BFb: 
MM C. E. Södlings saml. 11:2, S 137. 

BG: Efter Anna Andersdotter Öberg f. Lenngren (f. 
1780 i Överselö sn, Södermanland, d. 1856 i 
Strängnäs; Jonsson I, s. 581-583). Upptecknad av 
Emil Öberg vid 1850-talets början. BGa: ULMA 
1951:31. Insänd till Södermanl:s fornminnesför. 
1863. Melodi samt 6 strofer. Tryckt i Bidrag till 
Södermanl:s äldre kult.hist. II, 1881, s. 21, 28. 
BGb: MAB Folkmelodier, bl. 89-90. Insänd till 
Mus. Akad. 1878. Melodi samt 14 strofer. 

BH: Werner, Westergötlands Fornminnen, 1868, s. 
71-72. Upptecknad av Hilder Werner. 11 strofer 
( varav två tvåradiga). 

Bl: NM Artur Hazelius' arkiv, F 3 A. Anteckningsbok 
(bl.a. från Dalarna 1872), opag. Efter Gretas Erik 
Ersson, Holsåker, Floda sn, Dalarna. Upptecknad 
av Artur Hazelius 1872. 10 strofer. En renskrift 
finns i ib., Anteckningsbok (»1872 Upptecknade 
folkvisor»), s. 2-6. 

BJ: Efter lantarbetarhustrun Kristina Eriksdotter Se-
ger, Unnaryds sn, Småland (»Hustru Hagström»; 
f. 1830 i Unnaryd, d. 1914; Ramsten, Unnaryds-
bornas visor år 1874, s. 60). Upptecknad av C. E. 
Södling 1874. Melodi med underlagd strof. Tryckt 
hos Ramsten, s. 62-63. BJa: MM C. E. Södlings 
saml. II:1, S 043. RIK C. E. Södlings saml. 11:3, S 
297. 

BK: Efter lantarbetaren Gustaf Rydberg, Härads sn, 
Södermanland (f. 1820 i Kärnbo sn, Söderman-
land). Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 
1867-1890. 10 strofer. BKa: ULMA 347:55, s. 
160-161. BKb: ULMA 347:44 a, s. 127-128. 
Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. 
VIII, 1895, s. 41-42. 

BL: ULMA 91:33, s. 8-9. Ydre hd, Östergötland. 
Upptecknad av G. Fr. Sundhammar på 1870-talet. 
10 strofer. 

BM: MAB Folkmelodier, bl. 53 v. Dalsland. Uppteck-
nad av järnkramhandlaren Jonas Olson, Arvika. 
Insänd till Mus. Akad. 1878. Melodi med under-
lagd strof. 

BN: ULMA J. A. Lundells saml., Carlheim-Gyllen-
skiöld, Visor ock melodier (nr 1). Vireda sn, Små-
land. Tradition efter en äldre kvinna, kallad 
»Gamla Anna» (d. 1872). Mel. upptecknad 1879 
av Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld efter hennes 
systerson »Petter på Udden» under Stora Hultrum, 
Vireda; om textuppteckningen uppges inget. Me-
lodi samt 11 strofer. Tryckt i SvLm VII:7, 1892, 
nr 1 

BO: ULMA J. A. Lundells saml., Carlheim-Gyllen-
skiöld, Visor ock melodier (nr 3). Efter en torpar-
hustru i Herrhagen, Läby sn, Uppland. Uppteck-
nad av Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld 1879. Me-
lodi samt 11 strofer. Tryckt i SvLm VII:7, 1892, 
nr 3. 

BP: ULMA J. A. Lundells saml., Carlheim-Gyllen-
skiöld, Visor ock melodier (nr 5). Efter »madam 
Pettersson» i Uppsala (f. i Motala sn, Östergöt-
land). Upptecknad av Vilhelm Carlheim-Gyllen-
skiöld 1879. Melodi med underlagd strof. Tryckt i 
SvLm VII:7, 1892, nr 5. 

BQ: Bohlin, Folktoner från Jämtland, 1883, nr 8. Ham-
merdals sn, Jämtland. Upptecknad av Karl Bohlin 
1880. Melodi. 

BR: MM FMK II a:11 Erik Olssons saml., Folktoner 
nr 9, variant. Jämtland. Upptecknad av folkskollä-
raren Erik Olsson ca 1890. Melodi med underlagd 
strof. 

BS: Bergström & Nordlander, Sagor, sägner ock visor 
(SvLm V:2, 1885), s. 98-99. Efter en 70-årig 

37 



SMB 133 

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. 15 stro-
fer. 

BT.• SVA 513:5 (Joseph Hermelins saml.) nr 102. 
Okänd ort. Upptecknad av fröken Astrid Ehren-
borg (1861-1903) 1880. 11 strofer. 

BU: NM 65/1952. Anna Liljenstolpes visbok. Nedskri-
ven före 1881. 12 strofer. 

BV: Wigström, Folkdiktning II, 1881, s. 47-48. Ör-
keneds sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 
1881. 8 strofer. 

BX: ULMA 9909, s. 33-35. Nora och Lindes bergslag, 
Västmanland. Upptecknad av Erik Bore 1887-
1890. Insänd till J. A. Lundell 1890. 11 strofer. 

BY: [Lundell & Zetterqvist], Folkminnen från Kläcke-
berga ock Dörby (SvLm IX:1, 1889-1936), nr 
1512. Upptecknad av Hilda Lundell och/eller hen-
nes syster Elise Zetterqvist, sannolikt på 1880-ta-
let, efter deras mor i Hårstorp, Kläckeberga sn, 
Småland. Melodi samt 13 strofer. 

BZ: UUB Rääfs saml., Ydre hd, Östergötland. Sanno-
likt upptecknad på 1880-talet. Utskrift av okänd 
hand. 9 strofer. Tryckt i SvLm 1904, s. 121-122. 

CA: ULMA 303:463, s. 5-7. Björklinge sn, Uppland. 
Upptecknad av Elias Grip 1896. 8-9 strofer. 
Tryckt i Grip, Svenskt allmogeliv, 1917, s. 191-
192. 

CB: ULMA 175:122 a, s. 1-4 (text), 25 (mel.). Efter 
torparen Johannes Jonsson, Lövsäter under Väs-
terlösa prästgård, Östergötland (f. 1824 i Västerlö-
sa sn). Upptecknad av Gideon Danell 1898 (text) 
och »ringkarlen (m. m.) Jolin i Björkebergs sock-
en» (mel.). Melodi samt 14 strofer. 

CC: ULMA 11642:20 (mel. och str. 1), 11642:21 (res-
ten av texten). Efter jordbrukarhustrun Sigrid An-
dersdotter (Hultman), Eda sn, Värmland (f. 1830 i 
Hulteberg, Eda, d. 1900; Ramsten, Einar Över-
gaards folkmusiksamling, s. 111-112). Uppteck-
nad av Einar Övergaard 1898. Melodi samt 12 
strofer. Ytterligare tre utskrifter finns: ULMA 
11642:25 (fragment av mel.), 11642:26 (mel. med 
underlagd strof) och ULMA 619:13:9. Tryckt (ef-
ter ULMA 619:13:9) med mel. i facsimil hos 
Ramsten, s. 121-122. 

CD: ULMA 41:5, s. 25-29 (text), ULMA 41:7, s. 4 
(mel.). Efter Anders Gustaf Andersson, Egelsvik, 
Mörkö sn, Södermanland (f. 1868 i Mörkö, d. 
1940). Upptecknad 1898 av Johnny Roosval (text) 
och Bror Beckman (mel.). Melodi samt 11 strofer. 

CE: DAG IOD 22:3, s. 63-65. Efter 011e Svensson, 

Myckleby sn, Bohuslän (f. 1824 på Röd under Kå-
röd, Myckleby). Upptecknad av Rudolf Lundkvist 
1901. 6 strofer (utskrift med landsmålsalfabet). 

CF: ULMA 111:217, s. 1-3. Västergötland. »Föredra-
gen i Råda af en 82-årig gubbe, Appell, från Sun-
nersberg.» Upptecknad av Samuel Landtmanson 
1900. 8 strofer. 

CG: ULMA 111:247. Seglora sn, Västergötland. Upp-
tecknad av Ivar Belanner 1902. 7 strofer (lands-
målsalfabet). 

CH: SvLm 1904, s. 68-70. »Från Hudeneds [Hudene] 
socken i Västergötland 1830, lemnad för publika-
tion av komminister A. Kullander.» Litterärt bear-
betad text. 19 strofer. 

CI: Västergötland. Cla: ULMA 111:514, s. 1. Efter 
grosshandlaren Knut Knutsson (»känd under nam-
net Kamerun Knutsson»; f. i Ås sn, Åse hd); han 
hade visan »efter en gammal gumma vid namn El-
lika» från Hjärtums sn (Inlands Torpe hd). Upp-
tecknad av Samuel Landtmanson 1908. Melodi. 
Tryckt i Landtmanson, Folkmusik i Västergöt-
land. Musikbilaga, [1915], s. 55. CIb: ULMA 
111:512. Text upptecknad av okänd person. 12 
strofer. Tryckt hos Landtmanson, s. 55. 

CJ: ULMA 111:499, s. 5-6. Åse hd, Västergötland. 
Utskrift gjord av Bertil Knutsson, son till Knut 
Knutsson (se CIa ovan), och ev. upptecknad 1908 
av den förre, ehuru denne uppger att texten är 
upptecknad av en A. Knutson. 9 strofer. Kan ev. 
sammanhänga med traditionen under CI. 

CK: ULMA 881:12 g, s. 53-55. Dunkers sn, Söder-
manland. Upptecknad av Torsten Ericsson 1912. 
Fragmentariskt noterad. 

CL: Familjetradition från Södermanland. CLa: ULMA 
329:6, s. 21-23. Halla sn. Upptecknad av Louise 
Mossberg 1916; visan uppges vara »sjungen av 
mor». 7 strofer. CLb: ULMA 4870, s. 16-20. Ef-
ter Louise Mossbergs syster 83-åriga statarhustrun 
Johanna Andersson, Baldersta, Halla (f. i Husby-
Oppunda sn, sedan 11 års ålder bosatt i Halla); 
hon hade lärt visan av sin far skräddaren Gustav 
Mossberg, Halla (f. i Stigtomta sn). Upptecknad 
av W. Palmblad 1932. Melodi samt 12 (delvis 
fragmentariska) strofer. 

CM: Länsmuseet Västernorrland, K. P. Lefflers saml. 
(Medelpad). Efter Beda Bergfors, Indals sn, Me-
delpad (f. 1893 i Ljustorps sn, Medelpad, d. 
1981). Upptecknad av K. P. Leffler 1916. Melodi 
samt 8 strofer. Tryckt i K. P. Lefflers folkmusik-
samling [I], 1987, s. 49. 

CN: Länsmuseet Västernorrland, K. P. Lefflers saml. 
(Medelpad). Efter »en gammal vissångare» Per 
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Sundström, Rombäck, Torps sn, Medelpad. Upp-
tecknad av N. Bladlund senast 1918. 9 strofer. 

CO: Dalarnas museum acc.nr 104:1. Efter Pollack Erik 
Jonsson, Järna sn, Dalarna. Upptecknad av Torp 
Anders Andersson, sannolikt ca 1920. 5 strofer. 

CP: Dalarnas museum acc.nr 395. Upptecknad 1918 
av Carl Gudmundsson, Västanvik, Leksand. 11 
strofer. Mel.-angivelse: »En visa vill jag sjunga 
vid Sveriges norra gräns.» 

CQ: DAG VFF 1319 nr 128. Valla sn, Bohuslän. Tex-
ten upptecknad av Olaus Olsson 1923, mel. upp-
tecknad av Gustaf Grafström efter Olaus Olssons 
minne ca 1925. Melodi samt 10 strofer. 

CR: LUF 1599, s. 29-31. V ikingstads sn, Östergöt-
land. Upptecknad 1925 av torparhustrun Anna Al-
bert, Nybble (f. ca 1880) efter egen tradition; hon 
hörde i sin barndom visan sjungas av modern, »då 
hon satt o[chl spann». 10 strofer. 

CS: ULMA 1505:17, s. 1-5. Efter Gustav Andersson, 
Ekudden, Långareds sn, Västergötland (f. 1857 i 
Hålanda sn, Västergötland). Upptecknad av C. M. 
Bergstrand 1925. 14 strofer. 

CT: DAG Liungman 105, s. 3-4. Västergötland. Efter 
en äldre kvinna så som hon under »sin barndom 
för 50 år sedan hört allmogen i Vestergötland 
sjunga». Insänd 1925 till Valdemar Liungman av 
professor Jakob Eriksson, Stockholm. 7 strofer. 

CU: DAG Liungman 179, s. 4. Toarps sn, Västergöt-
land. Nedskriven 1925 efter eget minne av Sel-
ma Gustafsson, Falköping (f. 1867 i Toarp). 7 
strofer. 

CV: DAG VFF 1368, s. 1-2. Efter Manuel Bengtsson, 
Västerlanda sn, Bohuslän (f. 1849 i Svenseröd, 
Västerlanda). Upptecknad av Hulda Hammarbäck 
1926. 6 hela strofer och 2 halva. 

CX: DAG IFGH 1144, s. 47-49. Efter Anders Verner, 
Fridhems sn, Västergötland (f. 1839 i Tuns sn, 
Västergötland). Upptecknad av Hedvig Lunde',n 
1927. 11 strofer. 

CY: DAG VFF 1633, s. 10-11. Efter Albertina Johans-
son, Ed, Bro sn, Bohuslän (f. 1858 i Bro). Upp-
tecknad av Rosa Göransson 1927. 7 strofer. 

CZ: LUF 1951, s. 40-43. Valkebo eller Hanekinds hd, 
Östergötland. Efter en man som hört sin mor 
sjunga visan. Upptecknad av Carl Segerståhl 
1929. 8 strofer. 

DA: ULMA 3264:11, s. 1-3. Efter skomakaränkan Til-
da Larsson, Värings sil, Västergötland (f. 1856 i 
Väring). Upptecknad av C. M. Bergstrand 1931. 
9-10 strofer. 

DB: ULMA 7316, s. 12. Efter Alfred Gustafsson, Gro- 

landa sn, Västergötland (f. 1856 i Ullene sn, Väs-
tergötland). Upptecknad av Nils Stålberg 1933. 
Melodi samt 2 strofer. 

DC: ULMA 7046, s. 17-20. Efer »änkan Grönberg», 
Riddarhyttan, Skinnskattebergs sn, Västmanland 
(f. 1854 i Riddarhyttan); hon hade som barn hört 
sin mor sjunga visan. Upptecknad av Ellen Lager-
gren 1933. 12 strofer. 

DD: NM Folkminnessaml., Visor 6, s. 727 och opag. 
(EU 25761). Graninge sn, Ångermanland; efter en 
man vid namn Månström. Upptecknad av Carl-
Herman Tillhagen 1937.9 strofer. 

DE: ULMA 11482, s. 534-535. Efter Elin Lind, Nor-
hyttan, Grangärde sn, Dalarna (f. 1876-1958); 
hon hade lärt visan av sin mor. Upptecknad av 
Otto Blixt 1938.6 strofer. 

DF: ULMA 14831, s. 616-618. Efter Eva Jansson, 
Korslöt, Vagnhärads sn, Södermanland (f. 1859). 
Upptecknad av I. Nordin-Grip 1939. 8-9 strofer. 

DG: Efter bonden Fredrick Jonsson, Lyckgården, Fli-
stads sn, Västergötland (f. 1852). Upptecknad av 
Nils Sjöholm 1939. 9 strofer. DGa: DAG IFGH 
4250, s. 6-9. DGb: NM Folkminnessaml., Visor 
2, s. 393-394 (EU 13136). 

DH: NM Folkminnessaml., Visor 2, s. 571-572 (EU 
17103). Efter mjölnaren Janne Eriksson, f. 1845 i 
Saleby sn, Västergötland. Upptecknad av Nils 
Sjöholm 1940. 9 strofer. 

DI: ULMA 29073:68, s. 13. Troligen efter Hanna 
Karlsson, Hyssna sn, Västergötland. Upptecknad 
av Nils Stålberg 1945. Melodi samt 3 strofer. 

DJ: ULMA 29073:160, s. 2-5 (text), ULMA 29073: 
32, s. 8 (mel.). Efter Hulda Danielsson, N. Finn-
skoga sn, Värmland (f. 1883). Upptecknad av Nils 
Stålberg 1946. Melodi samt 10 strofer. 

DK: SVA 275 A 206:1. Mel. upptecknad av I. Sätter-
mark efter Anna Maria Martinson, Falun, Dalarna 
(»Falu Britta»). Texten uppges vara »upptecknad 
och bearbetad» av fru Martinson. Melodi samt 5 
strofer. Insänd tilll Radiotjänst 1947. - En något 
avvikande textutskrift finns i SVA 275 A 206:5. 

DL: SVA BA 807 och 808 (omtagning). Efter Edit 
Landgren, Trollhättan (f. 1918 i Fors sn, Jämt-
land); hon hade visan efter morfadern Per Olov 
Böhlai (via en kvinnlig kusin). Inspelad av Märta 
Ramsten 1970. Melodi samt 2 strofer. 

DM. SVA BA 1487. Efter Anna Liss, Gagnefs sn, Da-
larna (f. 1899 i Tjärna, Gagnef, d. 1979); hon hade 
visan efter farmodern Svan Marta Andersdotter, 
Gagnef (1841-1922). Inspelad av Gunnar Ternhag 
1972. Melodi samt 7 strofer. 

39 



SMB 133 

DN: SLS 891, bl. 80-81. Anixor, Korsholms sn, Öster-
botten. Ur handskriven visbok. Avskrift gjord av 
Jakob Tegengren 1911. 14 strofer. Tryckt som 
FSF V:1 nr 65 P. 

DO: IF 28 a nr 39 b (mel. och str. 1 av texten), nr 43 
(resten av texten). Voitby, Korsholms sn, Öster-
botten. Upptecknad av Otto Andersson, sannolikt 
på 1920-talet, ev. något tidigare. Melodi samt 7 
strofer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 65 11, texten 
tryckt som variant RR till FSF V:1 nr 65 P. 

Fyrradig strof utan omkväde; tredje person. Huvudper-
sonen kallas Ungersven (i K: hertigen, i DS: en herre; 
ovan representerad av X och K): 

DP: ULMA 25:55, s. 175. Västergötland. Upptecknad 
av J. W. E. Holmertz ca 1870 (senast 1873). 2 
strofer och 1 rad. 

DQ: Johnsson, Fem visor (Folkminnen och Folktankar 
7, 1920, s. 10-11). Efter lantbrukaren Bengt Hå-
kansson, Kvarnatorp, Lönsboda, Örkeneds sn, 
Skåne. Upptecknad av Pehr Johnsson på 1910-ta-
let. 10 strofer. 

DR: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 39 a. Pernå 
sn, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. 
Melodi samt 8 strofer. Även tryckt som FSF V:1 
nr 65 jj och Q. 

DS: IF 60:11, s. 10. Sibbo sn, Nyland. Upptecknad av 
Th. Wegelius på 1870- eller 1880-talet. En ren-
skrift finns i IF 60:1 nr 1. Melodi med underlagd 
strof. Tryckt i Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, 
nr 39 b och som FSF V:1 nr 65 qq. 

DT: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 39 c. Hel-
singe sn, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 
1880-talet. Melodi samt 7 strofer. Även tryckt 
som FSF V:1 nr 65 nn och S. 

DU: IF 110, h. 4, s. 26. Helsingfors, Nyland. Ur Alarik 
Sjömans häfte. Avskrift gjord av A. P. Svensson 
ca 1910. 6 strofer. Tryckt som variant UU till 
FSF V:1 nr 65 S. 

DV: IF 110, h. 3, s. 66. Stor-Pellinge, Borgå lf, Ny-
land. Ur Hulda Kellgrens handskrivna häfte. Av-
skrift gjord av A. P. Svensson ca 1910. 7 strofer. 
Tryckt som variant TT till FSF V:1 nr 65 S. 

DX: IF 110, h. 6, s. 33. Stor-Pellinge, Borgå lf, Ny-
land. Avskrift efter handskrivet ark gjord av A. P. 
Svensson ca 1910. 4 strofer. Tryckt som variant 
XX till FSF V:1 nr 65 S. 

DY: IF 110, h. 6, s. 36. Efter Johan Bernt Karlsson, 
Söderby, Stor-Pellinge, Borgå lf, Nyland; han ha-
de lärt visan i Artsjö sn, Nyland, »när han exerse-
rade bevärning». Upptecknad av A. P. Svensson 
ca 1910. 2 strofer. Tryckt som variant YY till FSF 

V:1 nr 65 S. 

DZ: IF 110, h. 19, s. 8. Efter fru E. Malm, Mäntsälä sn, 
Nyland. Upptecknad av A. P. Svensson ca 1910. 3 
strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 65 U. 

EA: IF 110, h. 4, s. 27. Nyland. Ur Adolf Wikmans 
handskrivna häfte. Avskrift gjord av A. P. Svens-
son ca 1910. 6 strofer. Tryckt som variant VV till 
FSF V:1 nr 65 S. 

EB: Erlandsböle, Pernå sn, Nyland. EBa: FSF V:1 nr 
65 T (text), IF 170, VIII (nr 231; mel.) . Uppteck-
nad av Otto Andersson ca 1910. Melodi samt 7 
strofer. EBb: BFA nr 57 a, b. Inspelad på fonograf 
efter »samlad ungdom» av Otto Andersson vid 
samma tid. Melodi samt 2 strofer. Transkription 
tryckt som FSF V:1 nr 65 00. 

EC: BFA nr 17 a—c. Efter 48-åriga Mathilda Mård, Ös-
tersundom, Sibbo sn, Nyland. Inspelad på fono-
graf av Hanna Hagbom på 1910-talet. Överförd på 
IF mgt 1968/44 nr 23. Även på SLS band 
1968:112 nr 36. Melodi samt 5 strofer. Transkrip-
tion tryckt som FSF V:1 nr 65 ii. 

ED: SLS 908 a, bil. II, s. 60-61 (kopia). Ur vishäfte 
som tillhört Ida Ingman, Österhankmo, Kvevlax 
sn, Österbotten. Inskriven av Ida Ingman, sanno-
likt ca 1910. 7 strofer. 

EE: SLS 951, s. 1090-1091. Inskriven i litet vishäfte 
av okänd person. Odaterad från 1900-talet. 3 stro-
fer. 

EF: SLS 1068, bl. 175-176 (kopia). Ur Johannes Ged-
das vishäfte, Söderudden, Replots sn, Österbotten. 
Inskriven av Gedda 1922. 5 strofer. 

EG: SLS 1249, bl. 22-23. Nyland. Inskriven i eget vis-
häfte av Laura Blomqvist, Sandö. 10 strofer. 

EH: SLS 1301, bl. 61. Inskriven i eget vishäfte av Si-
gurd Wendelin, Torra Mjölö (vid Helsingfors), 
Nyland 1923. 4 strofer. 

EJ: SLS 367, s. 1381-1384. Efter Fanny Grön, Rei-
mars, Strömfors sn, Nyland (f. 1874). Upptecknad 
av Greta Dahlström 1924. Melodi samt 7 strofer. 
Tryckt som FSF V:1 nr 65 kk och R. 

EJ: SLS 367, s. 1385-1386. Efter Vendla Blomkvist f. 
Mårtensson, Bodängen, Strömfors sn, Nyland (f. 
1841). Upptecknad av Greta Dahlström 1924. Me-
lodi samt 1 1/2 strof. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 
65 pp. 

EK: SLS 529 nr 18. Efter Karolina Stenman, Fagervik, 
Ingå sn, Nyland (f. 1866). Upptecknad av Alfhild 
Adolfsson (Forslin) 1933. Melodi. 

EL: Släkttradition från Åboland. ELa: SR Ma 58/ 
11869:7:6. Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu sn (f. 
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1904 på Nötö, d. 1980); hon hade lärt visan av sin 
mormor Eva Gustava Jansson, Nötö (f. 1842 i Bö-
le, Hitis sn, d. 1929). Inspelad av Matts Arnberg 
1958. Melodi samt 5 strofer. Återgiven på gram-
mofonskiva (Den medeltida balladen, SR RELP 
5003-5006). ELb: SVA 53:1, bl. 35. Textnedskrift 
gjord av Svea Jansson ca 1960.5 strofer. ELc: SR. 
61/M/9176:1:10. Efter Ester Sjöberg, Svea Jans-
sons kusin (f. 1913 på Nötö). Inspelad av Matts 
Arnberg 1961. Melodi samt 1 strof. ELd: SVA BA 
41. Efter Axa och John Mattson, Nötö, Nagu sn, 
Åboland (båda f. på Nötö, den senare - Svea Jans-
sons kusin - 1905). Inspelad av U. P. Olrog 1962. 
Melodi samt 2 strofer. 

EM: SR 63/M/6345:3:1. Efter Edit Johansson, Svea 
Janssons kusin och Ester Sjöbergs syster (f. 1900 
på Nötö, från 1937 bosatt i Kimito sn, Åboland; 
jfr EL ovan). Inspelad av U. P. Olrog och Märta 
Ramsten 1963. Melodi samt 5 strofer. 

EN: SR 5454-67/5006:3. Efter f.d. kronolänsmannen 
Ragnar Moberg (f. 1894 i Pargas sn, Åboland); 
han hade lärt visan av sin mor, f. i Pargas, enligt 
uppgift släkt med »halva Nagu». Inspelad av 
Matts Arnberg 1967. Melodi samt 3 strofer. 

EO: SLS band 1962:28 (nr 178). Efter Emilie Louise 
Malm f. von Willebrand, Lovisa, Nyland (f. 
1901); sannolikt tradition från Pernå sn, Nyland. 
Inspelad av Greta Dahlström 1962. Melodi samt 7 
strofer. 

EP: SLS band 1967:27 (nr 23). Efter fiskaren och bon-
den Elis Jonaeson, Söderby, Pellinge, Borgå lf, 
Nyland (f. 1901). Inspelad av Alfhild Forslin och 
Sinnikka Segerståhl 1967. Melodi samt 1 strof. 
Även på IF mgt 1967/1 nr 30. 

Tvåradig strof utan omkväde; tredje person. Huvudper-
sonen namnges ej. 

EQ: Bergström & Nordlander, Sagor, sägner ock visor 
(SvLm V:2), 1885, s. 100. Hjälsta sn, Uppland. 
Upptecknad av E. 0. Arenander ca 1880.12 stro-
fer. 

Tvåradig strof med trallrefräng och repris av andra ra-
den; tredje person. Huvudpersonens namn varierar 
(ovan representerad av J): 

ER: Djurklou, Ur Nerikes folkspråk och folklif, 1860, 
s. 106-108 (text), Örebro läns museum, N. G. 
Djurklous Arkiv F I b:1, Folkvisor, psalmer och 
sånger, s. 57 (mel.). Stora Mellösa sn, Närke. 
Upptecknad vid 1800-talets mitt. Av Djurklou 
»erhållen af Mik Gunilla Årmann efter muntligt 
föredrag af [...] Comministerenkan Flodh i Mel-
lösa». Melodi samt 15 strofer. Även mel. tryckt i 
Ur Nerikes folkspråk och folklif, s. 128. Två se- 

kundära utskrifter av texten, gjorda av Djurklou, 
finns i N. G. Djurklous Arkiv F I b:1, Antiqvaris-
ka anteckningar om Nerike. 2. Folkvisor, s. 47-50 
och ib., Folkvisor. A. Äldre folkvisor, s. 109-110. 

ES: ULMA 347:44 b, s. 183-185. Västra Rekarne hd, 
Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson 
1860-1890.27 strofer. 

Tvåradig strof med trallrefräng och repris av andra ra-
den; tredje person. Huvudpersonen kallas Ungersven 
(ovan representerad av E): 

ET: KB Vs 4, s. 242-244. Västmanland. Upptecknad 
av G. 0. Hyltai-Cavallius, möjligen redan 1835. 
24 strofer. 

EU: Efter bondhustrun M. L. Holsten, Rosala, Hitis sn, 
Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar på 1880-ta-
let (text) och efter Wefvars minne av 0. R. Sjö-
berg 1887 (mel.). Melodi samt 12 strofer. EUa: 
SLS 82, s. 234-236 (text), 390 (mel.). Tryckt som 
FSF V:1 nr 65 h och H. EUb: SLS 125, s. 54. 
EUc: SLS 317, s. 54-55. 

EV: SLS 16, s. 199-202. Pargas sn, Åboland. Upp-
tecknad av Karl Ekman 1890. Melodi samt 17 
strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 65 hh och F. 

EX: IF 1985/22:3:4 (text), IF 1 70, IX (nr 111; mel.). 
Efter »värdinnan Moberg», Malm, Pargas sn, 
Åboland. Upptecknad av Otto Andersson 1907. 
Melodi samt 16 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 65 
å och G. 

EY: IF 170, XI (nr 17). Efter Maria Eriksson, Sottunga 
sn, Åland (f. 1845). Upptecknad av Otto Anders-
son ca 1910. Melodi med underlagd strof. Tryckt 
som FSF V:1 nr 65 t. 

EZ: BFA nr 21 a. Efter Augusta Ekholm, Bromarvs 
sn, Nyland (f. 1874). Inspelad på fonograf av Otto 
Andersson ca 1910. Överförd på IF mgt 1968/44 
nr 21. Även på SLS band 1968:112 nr 34. Melodi 
samt 1 strof och 1 rad. Transkription tryckt som 
FSF V:1 nr 65 x. 

FA: BFA nr 41 a. Efter Sofia Kronkvist, Jakobstad, 
Österbotten. Inspelad på fonograf av Otto Anders-
son ca 1910. Överförd på IF mgt 1968/39 nr 47. 
Även på SLS band 1968:109 nr 77. Melodi samt 2 
strofer. Transkription tryckt som FSF V:1 nr 65 a. 

FB: SLS 352, s. 130-131. Efter Isak Isaksson, Lök-
holm, Nagu sn, Åboland (f. 1865). Upptecknad av 
Greta Dahlström 1923. Melodi samt 4 strofer. 
Mel. tryckt som FSF V:1 nr 65 s, texten tryckt 
som variant A till FSF V:1 nr 65 A. 

FC: SLS 352, s. 132-135. Efter Augusta Andersson f. 
Johansson, Galtby, Korpo sn, Åboland (f. 1871 på 
Nötö, Nagu sn, Åboland). Upptecknad av Greta 
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Dahlström 1923. Melodi samt 15 strofer. Mel. 
tryckt som FSF V:1 nr 65 cc, texten tryckt som 
variant Y till FSF V:1 nr 65 A. 

FD: SLS 352, s. 143. Efter sömmerskan Elna Sjöfelt, 
Lom, Korpo sn, Åboland (f. 1888 i Galtby, Korpo 
sn, Åboland). Upptecknad av Greta Dahlström 
1923. Melodi samt 2 strofer. Mel. tryckt som FSF 
V:1 nr 65 ff, texten tryckt som variant Ä till FSF 
V:1 nr 65 A. 

FE: SLS 367, s. 221-223. Efter bondhustrun Alma 
Andersson, Gyttja, Nagu sn, Åboland (f. 1862 i 
Hitis sn, Åboland). Upptecknad av Greta Dahl-
ström 1924. Melodi samt 6 strofer. Mel. tryckt 
som FSF V:1 nr 65 v, texten tryckt som variant Z 
till FSF V:1 nr 65 A. 

Oftast tvåradig strof med trallrefräng och repris av 
andra raden; första person (ovan representerad av 
BGILNVYZ): 

FF: Efter kaptenskan Anna Ehrenström f. Gråberg (f. 
1786 i Hemse sn, Gotland, d. 1857 i Stockholm; 
Jonsson I, s. 550-552). FFa: KB Vs 2:1, s. 62-63. 
Text upptecknad under tiden 1820-1837. Utskrift 
av okänd hand. 12 strofer. FFb: KB Vs 3:4 nr 185 
A. Upptecknad av G. 0. Hyltai-Cavallius i Stock-
holm 1842. Melodi samt 12 strofer. 

FG: KB Vs 4, s. 201-202. Upptecknad i Småland av 
kronofogden Gustaf Crona och sänd till G. 0. 
Hylt61-Cavallius under dennes studietid i Uppsala 
(1835-1839). 18 strofer. En renskrift av en del av 
texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 
3:4 nr 185 F. 

FH: KVHAA Dybeck, Folk-lore I, s. 105. Jämtland. 
Upptecknad på 1840-talet av Oscar Meijerberg (f. 
1820 i Dvärsätt, Rödöns sn, d. 1849), sannolikt i 
dennes hembygd. Melodi med två rader underlag-
da. Texten tryckt i Dybeck, Runa 1845, s. 17. 

FI: KVHAA Folk-lore V, s. 274 a-275 a. Dalarna. 
Nedskriven av okänd person. 14 strofer. 

FJ: Frykholm, Nya folkvisor från Östergöthland, 
1860, nr 4. Upptecknad av Maria Frykholm vid 
1800-talets mitt. Melodi samt 10 strofer. 

FK: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F III: 
1, Anteckningar från en resa i Västergötland 1868. 
Efter friherrinnan Margareta Silfverschiöld f. 
Holmberg, Hede, Mellby sn, Västergötland (1814-
1874). Upptecknad av N. G. Djurklou 1868. 17 
strofer. Ytterligare en utskrift finns i N. G. Djur-
klous Arkiv F I b:1, Folkvisor. A. Äldre folkvisor, 
s. 125-126. 

FL: NM Artur Hazelius' arkiv F 3 A. Anteckningsbok 
(bl. a. från Dalarna 1872), opag. Efter Kryppers 

Anna, Floda sn, Dalarna. Upptecknad av Artur 
Hazelius 1872.20 rader. 

FM: ULMA 89:27, s. 45-47. Viby sn, Närke. Uppteck-
nad av R. A. Cederqvist 1884. »Enligt utsago 
använd vid Trettondagsstaffasjungning.» 16 stro- 
Cr 

FN: Skellefteå museum, C. F. Sundlings arkiv, »Sven-
ska minnen 2». Uppges vara sjungen i Norr- och 
Västerbottens län. Sannolikt upptecknad på 1880-
talet. Melodi med en rad underlagd. 

FO: ULMA 111:501, s. 5-7 (text), ULMA 111:515, s. 
13 (mel.). Västergötland. »...sjungen af en dräng i 
Särestads församling för o. 60 år sedan och upp-
tecknad efter en person som minnes denna sång.» 
Upptecknad av Samuel Landtmanson 1899. Melo-
di samt 14 strofer. 

FP: J. Romsons saml. (privat ägo; kopia i SVA). Efter 
Elsa Larsson, Kråkberg, Mora sn, Dalarna. Hon 
hade lärt visan av Stikå Majt Andersdotter, f. 1844 
i Kråkberg, som hört den sjungas av »Malungs 
skräddare, när de sutto omkring skräddarebordet 
och sydde pälsar». Upptecknad av Janne Romson 
1922. Melodi (i två utskrifter) samt 12 strofer. 
Mel. tryckt i N. Andersson, Svenska låtar. Dalar-
na, h. 1, 1922, nr 256. 

FQ: Al&n, Några folkvisemelodier från Skytts (Skån-
ska folkminnen 1926), s. 86. Skytts hd, Skåne. 
Upptecknad av Olof Al&n. Melodi samt 3 strofer. 

FR: DAG IFGH 2621, s. 1-2. Efter Svea Sjöstrand, 
Jörlanda sn, Bohuslän (f. 1882 i Jörlanda). Upp- 
tecknad av Johan Bengtsson 1932.7 strofer. 

FS: ULMA 17679:8, s, 12-15. Funäsdalen, Tännäs sn, 
Härjedalen. Upptecknad av Salomon Ericsson 
1936. 16 strofer. 

FT: ULMA 29073:48, s. 24-25. Efter syskonen Jonas 
Nilsson och Hilda Eriksson f. Nilsson, Lillsand-
sjö, Hällnäs sn, Västerbotten. Upptecknad av Nils 
Stålberg ca 1960. Melodi. 

FU: Österbotten. Upptecknad av Z. Schalin på 1870-
talet. FUa: IF 42, s. 350-351 (kopia). 11 strofer. 
FUb: IF 62 nr 1. 8 strofer (möjligen en bearbet-
ning av FUa). — Fyrradig utan trallrefräng och rad-
upprepning. 

FV: Efter bonden Karl Gustaf Lång, Dagsmark, Lapp-
fjärds sn, Österbotten. Upptecknad 1875-1876 av 
J. E. Wefvar (text) och Johan Spolander (mel.). 
Melodi samt 20 strofer. F1/41: IF Rancken 3, 165 
nr 181. Tryckt som FSF V:1 nr 65 i och J. FVb: IF 
Rancken 3, 165 nr 259 (endast text). 

FX: IF Rancken 3, 165 nr 459. Björkö, Replots sn, Ös-
terbotten. Upptecknad av J. E. Wefvar 1875- 
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1876. 14 strofer. Tryckt som variant KK till FSF 
V:1 nr 65 A. 

FY: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 39 d. Pojo 
sn, Nyland. Troligen upptecknad av K. Forsblom 
1876. Melodi samt 15 strofer. Även tryckt som 
FSF V:1 nr 65 dd och L. 

FZ: Nedervetil sn, Österbotten. FZa: IF 111:17. 11 
strofer. FZb: IF Rancken 5, 186 nr 355. Uppteck-
nad av J. E. Wefvar (text) och 0. R. Sjöberg 
(mel.) på 1870- eller 1880-talet. Melodi samt 11 
strofer (slutet avvikande från FZa). FA: IF 
Rancken 5, 186 nr 358. 11 strofer (slutet avvikan-
de från FZa). - Fyrradig. Tryckt som FSF V:1 nr 
65 aa och M. 

GA: SLS 1, s. 239-240. Efter Anna Maria Slotte, Ne-
dervetils sn, Österbotten. Upptecknad av John 
Holgers 1882. 11 strofer (fyrradig utan trallre-
fräng och radupprepning). Tryckt som FSF V:1 nr 
65 N. 

GB: SLS 1, s. 426. Österbotten. Upptecknad av Mikael 
Lybeck 1882-1883. 10 strofer (fyrradig utan trall-
refräng och radupprepning). Tryckt som FSF V:1 
nr 65 0. 

GC: SLS 1, s. 119-121. Efter Johanna Strömbäck, 
Nämpnäs, Närpes sn, Österbotten. Upptecknad av 
Johan Dahlbo 1882-1883. 14 strofer. Tryckt som 
variant LL till FSF V:1 nr 65 A. 

GD: SLS 1, s. 121-122. Efter Maja Vitaniemi, Korsnäs 
sn, Österbotten. Upptecknad av Johan Dahlbo 
1882-1883. 10 strofer. Tryckt som variant JJ till 
FSF V:1 nr 65 A. 

GE: SLS 1, s. 439-440. Efter 74-åriga Beata Sjölin, 
Korsholms sn, Österbotten. Upptecknad av Char-
les Nylander 1882-1883. 13 strofer. Tryckt som 
variant II till FSF V:1 nr 65 A. 

GF: SLS 25, s. 36-38. Efter AnGret Holm, Vojt-
by, Korsholms sn, Österbotten. »Kompletterad i 
Martois.» Upptecknad av Th. af Reeth 1891. 10 
strofer (fyrradig utan trallrefräng och radupprep-
ning). 

GG: Esse sn, Österbotten. 10 strofer. GGa: IF Dep. 
Brages Arkiv 11 nr 10. Inskriven i egen visbok av 
Alfred Sund ca 1885. GGb: SLS 47, s. 10-12. 
Upptecknad av John Finnäs 1894. Tryckt som va-
riant PP till FSF V:1 nr 65 A. 

GH: SLS 37, s. 331-332. Vörå sn, Österbotten. Upp-
tecknad av M. Thors 1893. 30 rader, ihopskrivna 
utan trallrefräng. Tryckt som variant NN till FSF 
V:1 nr 65 A. 

GJ: SLS 94, s. 38 (mel. med underlagd strof), 57 (1 
strof, annan än den under mel.). Efter bonden Her- 

man Rönn (»Hårrback Härrin»), Replots sn, Ös-
terbotten. Upptecknad av Wilhelm Sjöberg 1904. 
Mel. tryckt som FSF V:1 nr 65 1. 

GJ: Vasa Brages saml., s. 125 (text), 172 (mel.). Efter 
53-årige Johan Berglund, Rökiö, Vörå sn, Österbot-
ten. Upptecknad av Hans Aufrichtig 1910. Melodi 
samt 9 strofer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 65 c, 
texten tryckt som variant 00 till FSF V:1 nr 65 A. 

GK: FSF V:1 nr 65 ee. Efter G. A. Winqvist, Tusby sn, 
Nyland. Upptecknad av Otto Andersson ca 1910. 
Melodi med underlagd strof. 

GL: FSF V:1 nr 65 ö. Efter Fredrik Bäckström, Kyrk-
slätts sn, Nyland. Upptecknad av Otto Andersson 
ca 1910. Melodi med underlagd strof. 

GM: SLS 329, s. 31-33 (text), 131 (mel.). Efter Emma 
Jansson, Dånö, Geta sn, Åland. Upptecknad av 
Emil Johnsson 1921. Melodi samt 15 strofer. Mel. 
tryckt som FSF V:1 nr 65 y, texten tryckt som va-
riant BB till FSF V:1 nr 65 A. 

GN: SLS 352, s. 125-128. Efter bondhustrun Charlotta 
Lundström f. Gustafsson, Nedersta, Nötö, Nagu 
sn, Åboland (f. 1868). Upptecknad av Greta Dahl-
ström 1923. Melodi samt 14 strofer. Mel. tryckt 
som FSF V:1 nr 65 u, texten tryckt som variant 
AA till FSF V:1 nr 65 A. 

GO: SLS 367, s. 216-220. Efter postförerskan Ande-
retta Blomkvist f. Mickelsson, Äpplö, Houtskärs 
sn, Åboland (f. 1866 i Näsby, Houtskär). Upp-
tecknad av Greta Dahlström 1924. Melodi samt 20 
strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 65 g och I. 

GP: SLS 367, s. 224-226. Efter bondhustrun Rosa 
Eriksson f. Lundström, Vänö, Hitis sn, Åboland 
(f. 1866 på Nötö, Nagu sn, Åboland). Upptecknad 
av Greta Dahlström 1924. Melodi samt 11 strofer. 
Mel. tryckt som FSF V:1 nr 65 z, texten tryckt 
som variant Ö till FSF V:1 nr 65 A. 

GQ: Efter änkepastorskan Ilia Aarne f. Blomros, Norr- 
by, Iniö sn, 

	Norr- o 
(f. 1861 i Norrby). GQa: 

SLS 508, s. 106-108. Upptecknad av Alfhild 
Adolfsson (Forslin) 1928. Melodi samt 7 1/2 stro-
fer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 65 h, texten tryckt 
som variant CC till FSF V:1 nr 65 A. GQh: IF 
mgt 1968/42 nr 22, 1968/43 nr 1 (överföring från 
fonografrullar). Även på SLS band 1968:111 nr 
36. Inspelad på fonograf av Alfhild Adolfsson 
(Forslin) 1930. Melodi samt 5 strofer. 

GR: SLS 523, s. 92-93. Efter Alvina Klockars f. Stor-
fors, Lappfjärds sn, Österbotten (f. 1892 i Perus, 
Lappfjärd). Upptecknad av Alfhild Adolfsson 
(Forslin) 1930. Melodi samt 6 strofer. Mel. tryckt 
som FSF V:1 nr 65 ä, texten tryckt som variant 
HH till FSF V:1 nr 65 A. 
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GS: SLS 523, s. 94-96. Efter Olivia Hammarberg f. 
Björmans, Lappfjärds sn, Österbotten (f. 1897 i 
Lappfjärd). Upptecknad av Alfhild Adolfsson 
(Forslin) 1930. Melodi samt 9 strofer. Mel. tryckt 
som FSF V:1 nr 65 j, texten tryckt som variant 
GG till FSF V:1 nr 65 A. 

GT: SLS 523, s. 97-99. Efter Sofia Ekberg f. Lillsjö, 
Dagsmark, Lappfjärds sn, Österbotten (f. 1877 i 
Dagsmark). Upptecknad av Alfhild Adolfsson 
(Forslin) 1930. Melodi samt 8 strofer. Mel. tryckt 
som FSF V:1 nr 65 m, texten tryckt som variant 
FF till FSF V:1 nr 65 A. 

GU: SLS 523, s. 100-103. Efter Hulda Krok f. Ny-
holm, Dagsmark, Lappfjärds sn, Österbotten (f. 
1890 i Lappfjärd). Upptecknad av Alfhild Adolfs-
son (Forslin) 1930. Melodi samt 19 strofer. Mel. 
tryckt som FSF V:1 nr 65 k, texten tryckt som va-
riant EE till FSF V:1 nr 65 A. 

GV: SLS 523, s. 104-107. Efter Selma Holmblad f. 
Vik, Korsnäs sn, Österbotten (f. 1892 i Korsnäs). 
Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1930. 
Melodi samt 17 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 65 
f och K. 

GX: SLS 523, s. 108-110. Efter Matilda Lång, Dags-
mark, Lappfjärds sn, Österbotten (f. 1872 i Dags-
mark). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 
1930. 20 strofer. Tryckt som variant DD till FSF 
V:1 nr 65 A. 

GY: SLS 536 nr 26. Efter kalkbruksarbetarhustrun 
Klara Sonntag f. Hellman, Virkby, Lojo sn, Ny-
land (f. 1870 i Snappertuna sn, Nyland); hon hade 
sannolikt lärt visan av sin mor. Upptecknad av 
Alfhild Adolfsson (Forslin) 1935. Melodi samt 20 
strofer. Tryckt i Forslin, Några nyfunna balladva-
rianter, 1937, s. 128-129. 

GZ: SVA BA 79. Efter Edit Pettersson f. Lundström, 
Nedersta, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 1898); hon 
hade visan efter sin mor, bondhustrun Charlotta 
Lundström f. Gustafsson (f. 1868). Inspelad av U. 
P. Olrog 1964. Melodi samt 9 strofer. 

HA: SR Ma 57/11142:34:3. Efter Ida Nygren, Lapp-
fjärds sn, Österbotten (f. 1899). Inspelad av Matts 
Arnberg 1967. Melodi samt 2 strofer. Återgiven 
på grammofonskiva (Den medeltida balladen, SR 
RELP 5003-5006). 

HB: IF mgt 1967/5 nr 1. Efter Selma Lillsjö, Lappfjärds 
sn, Österbotten (f. 1899 i Korsbäck, Korsnäs sn, 
Österbotten). Inspelad av Gun Forslin (Herranen) 
och Ulrika Wolf 1967. Melodi samt 14 strofer. 

Oftast tvåradig strof med trallrefräng och repris av and-
ra raden; första eller tredje person. Med framträdande 

ståndsskillnadsmotiv (»Lilla Lisa och greven»; ovan re-
presenterad av QRS): 

HC: KVHAA F. L. Borgström, Uppteckningar af Folk-
visor, s. 59-60 (med en renskrift på s. 58). Frän-
defors sn, Dalsland. Upptecknad av studenten 
Ferdinand Ludvig Borgström 1845. 19 strofer. En 
renskrift finns i KVHAA F. L. Borgström, Berät-
telse öfver en resa i Vermland, visbil. nr  17. 
Tryckt i Borgström, Berättelse öfver en resa i 
Vermland, 1915, nr 17. 

HD: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F 
IV:1, Visor, ordspråk och gåtor från Småland, 
opag. Västbo hd. Upptecknad av prästmannen 
Ludvig Palmgren ca 1870. 26 strofer. 

HE: DAL 77. Balkåkra sn (Ljunits hd), Skåne. Inläm-
nad 1875 till Skånska landsmålsföreningen, Lund 
av studeranden Erik Kristian Böös (f. 1853 i Balk-
åkra, d. 1912). 25 strofer. 

HF: Wigström, Folkdiktning I, 1880, s. 52-54. As-
mundtorps sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wig-
ström 1879 (jfr Wigström, Vandringar i Skåne ock 
Bleking, s. 5). 32 strofer. 

HG: Degeberga sn, Skåne. Upptecknad av G. Fr. Jo-
hansson Karlin. Melodi samt 22 strofer. HGa: 
DAL 85. Upptecknad 1882. Tryckt i Ingers, Några 
folkvisor från Gärds härad, s. 27-29. HGb: NM 
Folkminnessaml, Folkmusik, kapsel 2. Insänd till 
Nord. museet 1883. 

HH: NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 2. 
Möckleby hd, Öland. Upptecknad av sign. »Ur-
da». Insänd ti 1 1 Nord. museet av Emma Johansson, 
Nedre Ålebäck, Sandby sn, Möckleby hd somma-
ren 1882. 25 strofer. 

Hl: »Jaques», Svenske kuplettsångaren II, 1893, s. 
75-76. Bohuslän. Upptecknad av Gustaf Gullberg. 
11 strofer. 

HJ: SVA 310 nr 4 (text), Colliander, Några folkvisor 
från Halland, 1916, s. 149 (mel.). Efter »hushål-
lerskan» Johanna Falk, f. 1809 i Harplinge sn, 
Halland, d. 1898 i Helsingborg (se Colliander, s. 
140-143). Upptecknad av Selma Colliander ca 
1890. Melodi samt 20 strofer. Även texten tryckt 
hos Colliander, s. 149-150. 

HK: Efter hustru Ingri Gren, Snårestad sn, Skåne. 
HKa: DAL 89. Text upptecknad av Per Larsson 
1890. 23 strofer. HKb: MM D 29 nr 36. Uppteck-
nad av Nils Andersson, sannolikt 1894. Melodi 
med underlagd strof. 

HL: DAL 75. Ljunits hd, Skåne. Sannolikt upptecknad 
av Nils Andersson efter Per Larsson ca 1890. 
Möjligen upptecknad av Larsson och överlämnad 
till Andersson. Melodi med underlagd strof. 
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HM: ULMA 351 D 11 b, s. 226 (mel.), 233 (text). Skå-
ne, sannolikt Halmstads sn (Luggude hd). Upp-
tecknad av bokhållaren Johannes Bure 
1896-1901. Melodi samt 25 strofer. Tryckt som 
Bondeson nr 68. 

HN: Johnsson, Fem visor (Folkminnen och Folktankar 
7, 1926, s. 12-13). Efter lantbrukaren Bengt Hå-
kansson, Kvarnatorp, Lönsboda, Örkeneds sn, 
Skåne. Upptecknad av Pehr Johnsson på 1910-ta-
let. 20 strofer. 

HO: Halland. Efter lantbrukarhustrun Augusta Larsson 
(f. 1845 i Slöinge sn, d. ca 1930); hon hade lärt vi-
san av sin mor (f. 1813). Upptecknad av hennes 
son Lars Adlerkull under 1910- eller 1920-talet. 
HOa: DAG IFGH 5977 nr 97. Melodi med under-
lagd strof. HOb: Museet i Halmstad, L. Adlerkulls 
vissaml. nr  127. Melodi samt 27 strofer. 

HP: LUF 1946, s. 114-117. Efter Filip och Tekla 
Karlsson, Tyrislöt, S:t Anna sn, Östergötland. 
Upptecknad av Sven Liljeblad 1924.9 strofer. 

HQ: LUF 1946, s. 166-172. Efter Mathilda Pettersson, 
S:t Anna sn, Östergötland (f. 1844 i Norrköping, 
vistades från tidigaste barndom i S:t Anna). Upp-
tecknad av Sven Liljeblad 1924.23 strofer. 

HR: ULMA 1207, s. 77-79. Efter 60-åriga Maja Jons-
son, Björnvik, Stegeborg, Skällviks sn, Östergöt-
land. Upptecknad av Louise Stenbock 1926. Ca 
16 strofer. 

HS: DAG IFGH 2446, s. 1-4. Efter Hulda Johansson, 
Kvarsebo sn, Östergötland (f. 1883 i Bälaryds sn, 
Småland). Upptecknad av Johan Bengtsson 1931. 
16 strofer. 

HT: SR Ma 57/10617:31:3. Efter Vendla Johansson, 
Delary, Göteryds sn, Småland (f. 1871). Inspelad 
av Matts Amberg 1957. Melodi samt 13 strofer. 

HU: IF 19, s. 2-3 (text), Fagerlund, Anteckningar om 
Korpo och Houtskärs socknar, 1878, musikbil. nr  
5 (mel.). Korpo sn, Åboland. Upptecknad på 
1870-talet av L. W. Fagerlund (text) och pastor-
skan S. Ringbom och/eller en kvinnlig släkting till 
Fagerlund (mel.). Melodi samt 30 strofer. Även 
texten tryckt hos Fagerlund, s. 196-199. Mel. och 
text tryckta även som FSF V:1 nr 65 r och A. 

HV: Lagus, Nyländska folkvisor III, 1900, nr 734. Bor-
gå, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. 
10 strofer. 

HX: SLS 12, s. 66-67. Lojo sn, Nyland. Upptecknad 
av Uno Stadius 1890. Melodi samt 14 strofer. 
Tryckt som FSF V:1 nr 65 o och E. 

HY: IF 110, h. 4, s. 58-59. Efter Elna Rosenius, Hel-
singfors, Nyland, som lärt visan av sin mor. Upp-
tecknad av A. P. Svensson ca 1910. 12 strofer. 
Tryckt som FSF V:1 nr 65 C. 

HZ: SLS 318, s. 61-64 (text), 126 (mel.). Efter bond-
hustrun Hilda Jansson, Houtskärs sn, Åboland. 
Upptecknad av Bertel Malm 1920. Melodi samt 
22 strofer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 65 q, tex-
ten tryckt som variant X till FSF V:1 nr 65 A. 

IA: SLS 352, s. 136-142. Efter Lina Eriksson, Rosk-
lax, Korpo sn, Åboland (f. 1879). Upptecknad av 
Greta Dahlström 1923. Melodi samt 30 strofer. 
Mel. tryckt som FSF V.1 nr 65 bb, texten tryckt 
som variant V till SF V:1 nr 65 A. 

IB: SLS 367, s. 210-215. Efter Serafina Westin f. Pet-
tersson, Sördö, Houtskärs sn, Åboland (f. 1874 i 
Roslax, Houtskär). Upptecknad av Greta Dahl-
ström 1924. Melodi samt 27 strofer. Tryckt som 
FSF V:1 nr 65 p och B. 

Följande versioner är ej möjliga att hänföra till någon 
bestämd grupp: 

IC: SVA BA 48. Efter Karin Lind, Leksands sn, Da-
larna (f. 1893 i Leksand); hon hade visan efter sin 
mormor. Inspelad av Jan Ling 1962. Melodi samt 
2 strofer. 

ID: BFA nr 11 a, b. Efter Alfred Lindroos, Söderby, 
Pellinge, Borgå lf, Nyland (f. 1859). Inspelad på 
fonograf av Otto Andersson ca 1910. Melodi samt 
2 strofer. Transkription tryckt som FSF V:1 nr 65 

gg- 

IE: IF 170, IX (nr 76). Efter Hedda Wilhelmina Her-
mansdotter (f. 1833). Upptecknad av Otto Anders-
son ca 1910. Melodi med en rad underlagd. 

IF: FSF V:1 nr 65 n. Efter Tilda Troberg, Pettu, Finby 
sn, Åboland (1860-1933; 0. Andersson, Tre finl.-
sv. vissångerskor, s. 43-56). Upptecknad av Otto 
Andersson 1909-1910. Melodi. 

IG: SLS 352, s. 129. Lökholm, Nagu sn, Åboland. 
Upptecknad av Greta Dahlström 1923. Melodi. 
Tryckt som FSF V: 1 nr 65 d. 

IH: SLS 367, s. 227. Efter bondhustrun Olga Max&I f. 
Karlsson, Trunsö, Nagu sn, Åboland (f. 1872 i 
Lemlands sn, Åland). Upptecknad av Greta Dahl-
ström 1924. Melodi. Tryckt som FSF V:1 nr 65 e. 

H: 	SLS 532 nr 11. Efter Elin Blomkvist f. Hällsten (f. 
1892) och Alfred Blomkvist (f. 1879), Illby, Bor-
gå lf, Nyland. Upptecknad av Alfhild Adolfsson 
(Forslin) 1934. Melodi. 
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134 

PEDER PALLEBOSSON 
TSB D 282 

A 
KB Vs 23 (Harald Oluffsons visbok), s. 131—[1341. Troligen Uppland. Nedskriven 1572 eller 1573 av visbokens 
ägare, möjligen identisk med Harald Olofsson Stake (f. vid 1500-talets mitt, d. 1582; se Jonsson I, s. 133-161). 
Tryckt som SF 71 och i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 59-61. 

1 Leijnet löper ij lunden 
så weil kröker thett sin halz, 
ij ridhen bort her Pedher Pallasson 
ij la2kenn iche medh migh såå falst, 
— så gleder hon mig thett blomster. 

2 J ridhen bort her pedher pallesson 
ij ridhen till edhers feste mö, 
är idher ödhe komma igen, 
wij finnoms wel söder wnder öö. 

3 Thett werker ij mitt huffuudh 
thett suidher wthi mitt bröst, 
åtte iagh någon fultroghen wen, 
the budhen tordhe bara for min herre 

4 Fram kom och then lithen hoffdrengh 
sin herra tie[nar1 han wthi tro, 
thett skal min herra wetta fåå 
then stundh iagh leffuer på Jordh 

5 Hesten står ij stallen 
och han xr så spack, 
thett kom aldrigh Betzell wthi hans mun, 
och aldrigh sadhel påå back, 

6 Och thett war then lithen hoffdrengh 
han springer på gångarzens back 
så ridher han 15 mylor wegh 
thett war om en sommor dagh 

7 Och mit påå gården ther axlar han 
skarlach och skin 
så gånger han ij höghelofft 
och ijn for her pedher pallasson in 

8 J sitten her her Pedher Pallasson, 
ij dricken mödh wtaff horn 
hema tå ligger edhers festemö, 
hon årkar iche tala itth ordh 

9 J sitten h2er her Peder pallasson, 
och dricken mödh och win, 
hema tå ligger idhers festermö, 
i j morgon skal hon suepas innan lijnn 

10 Thett war her pedher palleson 
han suartnadhe som en iordh, 
thett giffue gudh fadher ij himmelrik 
tu hade aldrigh tala itth ordh 

1 1 Thett war her pedher Pallasson 
han springher påå gångarzens back, 
så ridher han 15 mylor wegh, 
thett och påå samma dagh 

12 Som the komo ij gröne lundh 
ther hördhe the klockorna ringha, 
thett giffue gudh fadher ij himmelrick 
mitt hierta motte sönder at springha 

13 Och hollen ij mina hestar, 
alt som the vore bundne ij bandh, 
och thett war her pedher Palleson 
ther gaff han wp sin andh 

14 Otack haffue then 2elskogh 
han war them alt för stark 
och iungfrun bleff dödh ij höghelofft, 
och Suennen i j wildhe marck 

15 Otack haffue then xlskogh 
han war them alt för tungh, 
och Jungfrun bleff dödh ij höghe lofft 
och Suennen ij gröne lundh, 
— så gleder hon migh thett blomster. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr; stroferna ej radindelade. Omkvädet 
utskrivet i str. 1, 3, 4, 15, markerat i övriga strofer. 
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Omkvädet: blomster str. 3 blomstret, str. 4 förkortat blo, 
str. 15 har ett som det synes överflödigt förkort-
ningstecken över ordets senare del 

1:1 	löper ms loper 
2:4 	söder ms soder 
4:2 	tie[nar] ordet har avstavats, varvid dess andra 

del glömts bort  

	

6:3 	wegh med h skrivet som förkortningstecken fär 
textens -ett 

	

7:1 	gården ms garden 
8:3 kommatecknet står efter edhers 

	

14:2 	för stark ms förstark 

B 
KB Vs 21 (KB:s visbok i 8:o), s. 118—[1201. Uppskrift från ca 1590-1610, sannolikt från Svealand (Jonsson I, s. 
207-208). Tryckt i SF bd II, s. 437-439 och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 231-234. 

1 Leonett Löper J Lundenom, 
så wäll kröker dett sin Halsz, 
J rider Bortt Her Peder pallebosonn, 
J Lecker ey widh mig så falsktt, 
— Så gleder Honn mig Thett Blomstrett; 

2 J riden Bortt Her peder paleboson, 
altt med ider Hester så röde, 
är ider öde att komma igen 
wy finnoms söder wnde ödh; 

3 Jungfrun sömpna J höge Löfft, 
Hon war så trött om sidhe, 
får jag icke med wngersuen att talla, 
jag årkar ey dagen Bide; 

4 The lede jungfrun Både vt och in, 
thett warder then stund thetz werre, 
och otte Jag enn så fulltrogen wen, 
som Bore boden för min Herre; 

5 Och dhett war och then Lithen små dreng, 
war kled J kiortelen blå, 
Jag skall Bäre honnom boden Jgen, 
alltt om Jag Leffua må; 

6 Hestänn stånde J stallenom, 
the äre apelle grå, 
och alrid kom besle J Hestens mun, 
och alrigh sadell wppå; 

7 Hesten stånde J stalenom, 
the äre så sadele spake, 
och alrid kom besle J hestens mund 
och alrigh sadell wpå: 

8 Dett war och then lille små dreng 
han sprang på Hestens back, 
och så rider han 15 store milor weg, 
Och skedhe på samma dag; 

9 Dett war och then lille små dreng 
han springer på hesten snille. 
så rider han 15 store milor veg 
och skedde på samma tidh, 

10 Mitt wpå medie gårdenom, 
the[r] axalar han sin skinn, 
så går Han J suen stugunn 1n, 
thill Her peder palebosonn sin; 

11 J sitie Her peder palebosonn, 
J drycke Både miöd och vin, 
Jder festermöd liger så hårdelig siuck, 
J morgon suept J lind; 

12 Dett war Her peder paleboson, 
han springer öffuer Brede bord. 
christ gåffuo gud fader j himmelrick 
thu haffuer icke tala itt ord, 

13 Dett war Her Peder Palebosonn 
han springer på rinare röd, 
han for en ful snarare 
en Fögelen flög, 

14 Når som the kommo J rosen lund, 
ther hörde the klockår att klingra, 
huilken små Suen håller sin hest 
mig tyckttes som mith Hierta sunder springer, 

15 Når som The komme J rosen lund, 
ther hörde the klockor att gåå, 
J höre thet alle mina hoffmen, 

[— — —1 
— Så gleder Honn mig Thett Blomstrett; 

Anmärkning 

Textens slut fattas p. g. a. att ett blad skurits bort. 
Omkvädet utskrivet endast i str. 1, markerat i str. 2, 
4-14. 

	

1:4 
	

mig först påbörjat f 
2:3 komma ms snarast konna 
4:2 werre ms wer följt av förkortningstecken 
6:3 kom osäker läsning 
9:3 veg ms vg 

	

10:2 
	

the[r] textförlust i margen 

	

10:3 
	

stugunn ms stugum 
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13:2 	rinare ms troligen rinade 
15:3 	höre ms hore 
15:4 	raden har påbörjats mig tykte mith (det sista 

ordet kustod till det bortskurna bladet), vilket 
dock är överstruket. 

KB Vs 24 (Drottning Sofias visbok), s. 374-375. Uppskrift gjord i Västergötland på 1630- eller 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. 68-69. 

1 Leijonett löper vthij lunden, 
så wäll kröker dett sin hals 
J Ride bårtt her peder palneson 
J Leke fey] medh migh så falskt 
— så frögdar hon migh then sköna 

2 J Ride bårtt her peder palneson 
och till Eder fästemöö 
är Eder öde att kåmme Jgen 
wy fines wäll söder vnder öö 

3 De Lede hans festemöö både vth och Jo 
och än hade hon des wäre 
hade iagh En så fultro wän 
de buden wille bäre till mi [ n ] herre 

4 Han suartnade J sine ögon 
alt som den suarte Jord 
dett giffue gudh fader J himelrik 
du hade Jke tallat ett ord 

5 Thett war her peder palneson 
han springer på gångaren grå 
så Redh han samme dagh 
han wäjer huarken beker heler åå 

6 När som han kåm J grönelundh 
han hörde de klåker Ringe 

dett giffue gudh fader J himelrik 
mitt hierta måtte sönder Rimna 

7 De Raske håffmen de hölle hans hest 
vthij så litten stundh 
och så gaff han sin Ande vp 
vthij den grönelundh 

8 Otak haffuer du store kierlek 
tu war alt för stark 
Jungfrun hon bleff dödh J höge låfft 
och suänen J den wilende mark 

9 Her peder lade de nordan den kyrke 
och sundan lade de henne 
der grode En Ross öffuer beges deres mun 
de goffuo kiärleken till kiäna 
— så frögdar hon migh then sköna 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 9, 
markerat i str. 2-4, 6, 7. 
Omkvädet: sköna str. 9 sköne 

3:1 	Lede första bokstaven sannolikt ändrad från h 
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HUSTRUN DÖR 
TSB D 283 

A 
KB Vs 22 (KB:s visbok i 16:o), s. 133—[134]. 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 131 och i 1500-
och 1600-talens visböcker II, s. 82-83. 

1 Her Peder han giffte sin dotter j fiord 
han gaff henne gull och gröne Jord, 
— Så wäll emoth sommarsens tydhe. 

2 The wore tilsammans j natt eller twå, 
Then tridie månde Jungfrun sin häällsooth få, 

3 Thet suider j hofuud och wercker j bryst, 
I lathen mig få then messe prest, 

4 Min käre dotter i lothen icke så, 
The blifue icke alle dödhe som soothen få, 

5 I hollen migh icke lengre alt medh eder taal 1 
I lathen migh få presten idagh 

6 När j hafuen lagd migh på båren nidh 
I tagen then Jungfrun som stonder näst migh 

7 När j hafuen lagt migh i grafuen nedh 
I tagen then Jungfrun som stonder hoos migh 

8 I gån sedan heem j stellen edre tårar 
den blifuer snart glömder som aldrigh kommer åther 

9 I gången sedan heem och stenger edre dörar 
Then blifuer snart glömder som aldrigh kommer 

före, 
— Så wäll emoth sommarsens tydhe. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: sommarsens str. 1 snarast somnnarsens 

1:2 	gröne ms grone 
2:2 	häällsooth ms ev. hiällsooth 
6:1 	båren ms baren; nidh ändrat från nig 
6:2 	tagen ms lagen 
7:2 	then oklar ändring i ordets början 
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136 

FÄSTMANNEN DÖR 
TSB D 284 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 71—[74]. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn. Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som SF 75 D och i 1500- och 1600-ta-
lens visböcker II, s. 319-321. 

1 Herr Peder kom från tinget hem. 
— Vnder lijde. — 
Stoltz Inga hans dotter gåhr honom igen. 
— Så serla om afftons tijde. 

2 Waren wäl kommen kier Fader min 
hwadh är tijdast från tinget hem 

3 Däth är tijdast och däth är mäst 
Herr Laghman är dödh som digh haar fäst 

4 Stoltz Inga blihr så illa der widh 
hoon dåhnar och faller til Jorden nidh 

5 Min kiere dotter gif digh intet så 
Herr Laghman leffwer fast han illa må. 

6 Min kiere Fader är däth någor skam 
at Jagh rider til min Fästeman. 

7 Min kiere dotter däth är ingen skamm 
Du rider til honom När illa må han 

8 Herr Peder leder fram gångaren grå 
Förgylt Sadel lades derpå. 

9 Sadlen af sölf och betzlet af gul 
Så rijder den Jungfru så sorgefull 

10 Stoltz Inga rijder i Herr Laghmans gård 
Vth för henne ståhr en wacker Mård 

11 Den wackre Mård i Stufwan gåhr 
här håller en Jungfru på wår gård 

12 Gulldet däth drager nedh på Jord 
Där sitter den Jungfru och glimmer som sohl 

13 Sadelen är medh röda guld sprängd 
Der leeker en hind på Fåhlans länd. 

14 Min kiere Moder fägna henne wähl 
Jagh körer däth är min Fästemö kier. 

15 Jagh fägnar henne hwarken illa eller wähl 
Men min kiere Sohn du fägna henne sielf 

16 Stoltz Inga igenom dörren stegh 
Herr Laghman henne medh ögon negh 

17 Herr Laghman klappar på hyende blå 
Kom hijt lijten Inga och hwijla derpå. 

18 Jagh är hwarken trött eller Modh 
Ett sorgefult hierta giör Migh oroo. 

19 Herr Laghman tahlar til Swenen sin 
hämpta Migh hijt mit röda Guldskrijn 

20 Han gifwer lijten Inga ringar små 
Förgylte Bråtzer der ofwan vppå. 

21 Min kiere Sohn du giff intet så 
Kom hough du haar månge bröder små 

22 Mine bröder hafwa både åker och Eng 
Min kieraste mister sin gode wänn 

23 Mine Bröder få både åker och Jord 
— Vnder lijde. — 
Min kieraste mister sin wän så godh 
— Så serla om afftons tijde. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
Mellanomkvädet: lijde ms ev. lijda 
15: I 	fägnar ms ev. fägner 
17:1 	klappar ms ev. klapper 
20:1 	ringar ms ev. ringer 
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B 
SVA 504:1 ( Bergshammarvisboken I), s. 122-126. Från 1700-talets mitt (Jonsson I, s. 306-309). Omkvädet citerat i 
anm. till SF 75. 

1 Herr Lagman ligger siuk alt söder under ö, 
Han skref ett bref till sin kära fästemö, 
— Så sent om en aftonstunde. 

2 Han skref et och han skref twå, 
Hans kiäresta fick intet komma ändå, 

3 Jungfrun hon gick uti sitt stall, 
Och skådar sina fålar all, 

4 Hon klappar den bruna, hon smeker den grå; 
Men gångaren lägger hon sadelen på, 

5 Sadelen war af Silfwer och betzlet af guld, 
Så rider den Jungfrun helt sorgefull, 

6 Herr Lagmans broder ut igenom fenstret såg, 
Det kommer en Jungfru uppå wår gård. 

7 Kära du min Broder bed henne gå in, 
Det lärer wara aldrakärestan min, 

8 Jungfrun hon in igenom dören steg, 
Herr Lagman på henne med blida ögon ser, 

9 Herr Lagman han klappar på bolstrena blå, 
Lyster min käresta hwila här uppå? 

10 Herr Lagman han sade åt småswänner sin, 
I hämten mig hit det röda gullskrin, 

1 I Herr Lagman han gaf henne guldkronor twå, 
De bästa som man i werlden kunde få, 

12 Herr Lagman han gaf henne guldringar siu, 
Han bad henne intet sörja mera nu, 

13 Herr Lagman han gaf henne guldkiädior twå, 
Han bad henne intet sörja mera då, 

14 Hans moder hon sade du giör icke så, 
Du hafwer wäl Syskon båd' stora och små, 

15 Han swarade, de hafwa åker och äng, 
Men Jungfrun går sedan med sorgen i säng, 
— Så sent om en aftonstunde. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 15. 

KB Vs 2:1, s. 409-412 (text), KB S 163 (Drake) nr 97 (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. 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 
med största sannolikhet av C. V. Westerling (mel.). Tryckt som SF 75 A. 
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Liten 	Kerstin hon går för sin att stå: 
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"Tycker min moder det vara 	någon skam, 

      

Jag 	rider 	utaf 
	

land 
	

till min sjuke 	fästman ?" 

T J 	 
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J 	 i  

- Så sent 	om en afton ! 
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(10) 

 

       

1 Liten Chirstin hon går för sin moder att stå 
— Viljen I mig lofva — 
Tycker min moder det vara någon skam 
Jag rider af Land Till min sjuka Fästeman 
— Så sent om en afton 

2 Mera är det skam än det är heder 
Att rida af Land Med en sjuk Fästeman 

3 Liten Chirstin hon gick för sin fader att stå 
Tycker min Fader det vara någon skam 
Att rida af Land Till en sjuk Fästeman 

4 Mera är det heder än det är skam 
Att rida af Land till en Sjuk Fästeman 

5 Liten Chirstin tog på sig en Silkessärk 
Det var hennes egna händers verk 

6 Liten Chirstin hon red sig till Hertigens gård 
Två små drängar ute för henne står 

7 Den ena Smådrängen gick i Stenstugan in 
Här håller en Jungfru uppå vår gård 
Och vackrare Jungfru jag aldrig såg 

8 Håller här en Jungfru så fager och så fin 
Du bed henne snarliga gå till mig in 
Det är liten Chirstin aldrakärastan min 

9 Liten Chirstin hon sig inom dörrena steg 
Och Hertigen henne med blida ögon neg 
Du var nu välkommen liten Chirstin till mig 

10 Hertigen klappa på bolstrarna blå 
Kom hit liten Chirstin och hvila deruppå 

11 Intet är jag trötter och intet är jag mod 
En liten hvila hon vore väl god 

12 Hertigen talte till Smådrängen Sin 
I hämten mig in en kanna med Vin 
Och så mitt lilla förgyllande skrin 

13 Hertigen gaf henne de röda Guld-band 
Det finns intet maken i hela vårt land 

14 Hertigen gaf henne de Guldringar fem 
Och Drottningen bär intet maken till dem 

15 Hertigen gaf henne en harpa af guld 
Han bad henne spela när hon blef sorgefull 

16 Hertigen gaf henne en Guldkrona röd 
Den skall Du bära allt efter min död 

17 När hon fick den Guldkronan röd 
Men då blef hans kära moder vred 

18 Min son Min son Du gör intet så 
Du tänk uppå Dina Syskon små 

19 Mina Syskon de hafva både Åker och Äng 
Liten Chirstin hon mister sin trognaste vän 

20 Mina Syskon de ha både Åker och Gård 
Liten Chirstin hon mister sin trogna gemål 
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21 Hertigen blef död i en Silkes Säng 
— Viljen I mig lofva — 
Och liten Chirstin blef död i en blomstergrön äng 
— Så sent om en afton 

Melodianmärkning 

T. 7: Anpassningen text/mel. är oklar i slutet av takten, 
men ordet fästman är närmast placerat under n. 5; i 

SF står: 

till 	min sjuke fästeman 

Textanmärkning 

Str. 5 är struken, dock troligen av Arwidsson. Str. 6 ur- 
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sprungligen ej numrerad, av Arwidsson given nr 5. Om-
kvädena utskrivna i str. 1 och 2, markerade i övriga 
strofer (slutomkvädet dock ej i str. 5; mellanomkvädes-
markeringen har placerats efter rad 1 även i de treradi-
ga stroferna). Interpunktionen sannolikt i huvudsak in-
förd av Arwidsson, här därför borttagen. 
Namnet Chirstin saknar prick över första i i 3:1, 5:1, 
6:1, 9:1, 9:3, 10:2, 19:2, 21:2, där det möjligen kan lä-
sas Cherstin. 
Mellanomkvädet: i str. 5 står två strukna ord före Viljen 

1:3, 2:2, 3:3 	skrivna tvåradiga 
6:2 	drängar står över struket tjenare 
7:1 	gick ms ev. geck 

D 
KB Vs 2:1, s. 417-418. 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 75 E. 

1 Jungfrun frågade sin moder råd 
— under liden — 
anten är det heder eller är det skam 
at jag reser bort till min sjuka fästeman 
— så sent om en aftonstunde 

2 Det är mera heder än det är skam 
at du reser bort till din sjuka fästeman 

3 Jungfrun hon låter sina hästar kringsko 
så rider hon sig till Herr Peders gård 

4 Herr Peders moder sig igenom fönsteret såg 
det håller en jungfru på vår gård 

5 Sadel utaf silfver och betsel utaf gull 
men i hjertat tycks hon vara så sorgefull 

6 Herr Peder han satte sig i sängen up 
det är väl min Jungfru af sorgen rest hit 

7 Käre min moder I fägna henne väl 
hon hafver nu rest en så långan en väg. 

8 Vill du ha henne fägnad du fägna henne sjelf 
jag bryr mig så litet derom 

9 Jungfrun hon stiger sig åt stenstufvan in 
Herr Peder på henne med milda ögon såg 

10 Herr Peder klappade på hyendet det blå 
lyster sköna jungfrun at hvila härpå 

11 Intet är jag trötter och intet är jag modd 
men en liten hvila hon vore väl god 

12 Herr Peder han talte till sin lilla smådräng 
du hämta mig hit mitt lilla gullskrin 

13 Så tager han up en gullkedja lång 
den drager du när du lider stort tvång 

14 Så tager han up en gullkrona röd 
den tager du när du lider stor nöd 

15 Herr Peders moder vid fötterne stod 
du tänker så litet på syskona små 

16 efter mig de ärfva både sadel och häst 
men jungfrun hon sörjer den henne har fäst 

17 efter mig de ärfva både åker och äng 
men jungfrun hon sörjer den hon skulle följa i säng 

18 Herr Peder han la sitt hufvud i jungfruns knä 
han somnade en sömn han vaknade ej mer 

19 Om morgonen innan dager var ljus 
tre lik var det i Herr Peders hus 

20 Det första var Herr Peder det andra hans fästemö 
— under liden — 
Det tredje var hans moder af sorgen var död 
— så sent om en aftonstunde 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 20. Interpunktionen i 
huvudsak införd av Arwidsson, här därför ej återgiven. 
Mellanomkvädet: liden i str. 1 ändrat ,från linden (möjli-

gen av Arwidsson, str. 20 har liden) 
3:1 	kringsko ändrat från sko 
4:2 	över på står utför överstruket, troligen av Ar- 

widsson; över gård står ett otydbart ord över-
struket, troligen av Arwidsson 
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7:2 	hafver nu ändrat från har 

	

8:1 	det andra du står över struket så 

	

10:1 	Herr Peder står över struket Han 

	

10:2 	sköna jungfrun ändrat till skön jungfru, dock 
troligen av Arwidsson 

	

13:1 	över Så står där överstruket, troligen av Ar- 
widsson; tager står över struket tar 

13:2 	över drager står tager överstruket, troligen av 
Arwidsson; stort tillskrivet över raden 

14:1 	se 13:1 
18:1 	han överstruket, dock troligen av Arwidsson 
20:2 	sorgen sannolikt ändrat från sorjen 

E 
KB Vs 2:1, s. 413-414 (text), KB S 163 (Drake) nr 119 (mel.). Efter »pigan Anna från Ydre», Östergötland (Jonsson 
I, s. 330). Upptecknad av L. F. Rääf 1811 (text) och troligen av Erik Drake vid ungefär samma tid (mel.). Tryckt 
som SF 75 B. 
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1 Herr Peder han ligger sjuk alt under en ö 
— med den äran och dygd — 
så skickar han bud till sin kära fästemö. 
— när skogen han löfgas. 

2 Jungfrun hon geck sig åt stallgården ut 
hon skådade fålarne alla omkring. 

3 Hon skådade den gula hon skådade den blå 
den yttersta den lade hon gullsadel uppå. 

4 Jungfrun hon rider till Herr Peders gård 
med röda gullkrona och utslagit hår. 

5 Hennes bröst det var med gull bestämt 
och håret det hänger på gångarens länd. 

6 När jungfrun hon kom till Herr Peders gård 
Herr Peders moder för henne ute står. 

7 Herr Peders moder inom dörren steg 
Herr Peder på henne med vreda ögon neg. 

8 Här vistas en jungfru alt ut på din gård 
med röda gullkrona och utslagit hår. 

9 Ack kära min moder i fägna henne väl 
jag hörer så grant det är min hjertelig kär. 

10 och jag fägnar henne hvarken illa eller väl 
utan fägna du henne som du sjelf hafver kär. 

11 Jungfrun in genom dörren steg 
Herr Peder på henne med milda ögon neg. 

12 Herr Peder han sade till småsvenner sin 
ack hämta mig hit mitt förgyllande skrin. 

13 Herr Peder han tager up det silfret så hvitt 
det skolen i hafva för i sjelf har rest hit 

14 Hen-  Peder han tager up gullringarne sju 
dem skolen i hafva när i skall vara brud. 

15 Herr Peder han tager up en gullkrona så röd 
den skolen i bära alt efter min död. 

16 Herr Peder han klappar på bolstrarne blå 
och lyster sköna jungfrun att hvila deruppå. 

17 Herr Peder han lade sig vid jungfruns bröst 
där somnade han så stilla och så tyst. 

18 Farväl mina vänner och släktingar så huld 
min käraste den lägger de i svartaste mull. 

19 Farväl mina syskon och föräldrar så god 
— med den äran och dygd —
min käraste den lägger de i svartaste jord. 
— när skogen han löfgas. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. Interpunktionen 
osäker p. g. a. Arwidssons ingrepp. 

	

2 : I 	över geck står går överstruket 

	

4:1 
	

Peders ändring i ordets mitt, troligen p.g.a. 
skrivfel 

	

10: I 	och ms ev. ack, ordet tillskrivet före jag 

	

12:1 	han tillskrivet över raden 

	

/8:1 	Farväl står över struket Adjö 

	

19:1 	Farväl står över struket adjö 

F 
KB Vs 2:1, s. 419-420. 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 av L. F. Rääf 1812. Omkvädena 
citerade i anm. till SF 75. 

1 Herr Peder är sjuker uppå en ö 
— jag kan mig för ingen man klaga —
Så skickar han efter sin kära fästemö 
— för en löndelig sorg den jungfrun bär i sitt hjerta 

2 Liten Kerstin hon talar till sin moder så 
är mig lofgifvit till Herr Peder gå. 

3 Min dotter kläd dig uti hvitan lin 
och gack så till fästeman din 

4 Och jungfrun hon rider på Herr Peders gård 
och ute för henne 2 småsvenner stå. 

5 Och hastigt kom bod för Herr Peder in 
på gården är en jungfru så fager och fin. 

6 Det hvilar en jungfru uppå vår gård 
och maken jag aldrig med ögonen såg. 

7 Hennes gångare han står på röda gullskor 
och sjelfver hon skiner som klaraste sol. 

8 Käre min Moder i fägna henne väl 
det är väl den jungfrun som jag håller kär. 

9 Jag fägnar henne hvarken illa eller väl 
du fägna den sjelf som du håller kär 

10 Och jungfrun sig genom dörena steg 
Herr Peder han sig åt väggena vred 

1 1 Och jungfrun hon går sig åt sängen och står 
huru står det till med min käraste då. 

12 Herr Peder han tager jungfrun i hand 
han gafna gullringar och fästninganamn. 

13 Och käre Herr Peder i gif mig ej så 
i kom väl i hog edra syskon så små 
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14 Mina syskon de ha både far och mor 
men jungfrun hon hafver en sorg så stor. 

15 Herr Peder tog jungfrun på sitt knä 
han gafna gullkrona och fästheder till. 

16 Och käre Herr Peder gif mig ej så 
ni kom väl i hog edra systrar så små 

17 Mina systrar de ha både silfver och gull 
men jungfrun har ingen som är henne huld. 

18 Herr Peder tog liten Kerstin uti famn 
— jag kan mig för ingen man klaga —
han gafna gullkrona och frudenamn. 
— för en löndelig sorg den jungfrun bär i sitt hjerta 

Anmärkning 

Oinkvädena utskrivna endast i str. 1. 
1 : I 	är ändrat från ligger 
2:1 	till tillagt över raden  

	

3:2 	så står över struket sedan bort 

	

4:1 	Och jungfrun understruket, däröver står Liten 
Kerstin 

	

6:1 	uppå ändrat från på 
6:2 raden ändrad från: och maken med ögon jag 

aldrig såg. 

	

7:2 	klaraste står över struket rödaste 

	

9:2 	raden ändrad från: du (ägnar henne bäst den du 
håller kär 

	

10:2 	han tillskrivet över raden; före åt står ett ofull- 
bordat genom överstruket 

	

11:1 	går ändrat från gångar 

	

12:2 	gullringar ändrat från gullkrona 

	

13:1 	i tillskrivet över raden; ej ms av tekniska skäl ei 
(står över struket icke) 

	

15:2 	gullkrona ändrat från gullringar 
18:2 frudenamn första bokstaven ändrad från b 

G 
KB Vs 2:3, s. 121-122 (text), KB Vs 126:4, s. 77 (mel.). Sannolikt efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, 
Östergötland (f. 1772 i Nykil, Östergötland, d. 1818 i Slaka; Jonsson I, s. 386-391). Upptecknad av J. H. och/eller D. 
S. Wallman 1810-1813 (text) och av C. P. Grevilli (mel.) hösten 1813 eller år 1814. Tryckt som SF 75 C. 
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Hölst når han ligger på 

1 Jungfrun hon gångar sig til sin moder å står 
— Kunde lida — 
Å är det stor skam en Jungfru till sin fästeman går 
— Sent om en aftons tider 

2 Väl mera heder än skam det är, 
Hällst när han ligger på dödsens bädd 

3 Å Jungfrun hon gångar åt stallet å står 
kasta Gullsadel på gångaren grå 

4 Å Jungfrun hon rider till Lagmannens gård 
ute för henne små Svenner stå 

5 Å Småsvennen går till Herr lagman å står 
Det håller en Jungfru ut på vår gård 
ja fagrere Jungfru jag aldrig såg. 

6 Salen är af Silfver och besslet är af gull 
Men sjelfve Jungfrun hon är så sorgefull 

7 Å kära min moder ni fägna henne väl, 
Jag hör på det tal det min käraste är 

8 Jag fängner henne hwarken illa eller väl, 
Men min käre Herr Lagman ni fägne henne sjelf 

9 A Jungfrun sig inom dören steg, 
lagman på henne med milda ögon ser 

10 Å Lagman klapper på bolster blå, 
A Lyster sköna Jungfrun att hvila häruppå 

11 Å intet är jag hvarken sömnig eller trött, 
Men en liten hvila gorde alltid godt. 

dödsens band. — Sent etc. 

12 Å Lagman han talte till små svenner så 
hämta mig hit mina Skrin, både stora och små, 

13 Å Lagman tar up en gullkrona Röd 
Den gifver han åt sin kära fästemö. 

14 Å käre ni Herr Lagman gör intet så 
tänk ni hafven Syskon å alla äro de små, 

15 De hafva efter mig både åcker och äng 
— Kunde lida — 
men min kära fästemö går alltid sorgefull i Säng. 
— Sent om en aftons tider 

Titel: Herr Lagmans Wisa. 

Melodianmärkning 

Str. 2: 
T. 2, n. 3, textunderlägget: an 
T. 3, n. 3, textunderlägget: dock står under överstruket 

skam. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i alla stro-
fer (i str. 15 Kunde etc). Slutomkvädet utskrivet i str. 1, 
2, 4, markerat i övriga strofer (i str. 15 om en aftons ti-
der). 
2:2 före Hällst står A överstruket 

H 
GA 22. Uppland. Möjligen efter soldatänkan Hedda Berg f. Söderholm, Biskopskulla sn, Uppland (f. 1764 i Järlåsa 
sn, Uppland, d. 1843 i Biskopskulla; Jonsson I, s. 429-436), i så fall upptecknad av A. A. Afzelius (text) och J. F. 
Berwald (mel.) på 1810-talet (senast 1814). 
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1 Rosa lilla talte till sin Broder så: 
— Under lidan — 
»Hvad sporde du för nytt uppå tinget i går? 
— Så sent om en aftons tider. 

2 »Ej annat hörde jag uppå tinget i går; 
»Men Tideman är döder och lagd uppå bår. 

3 Rosa lilla föll så blek ned till jord, 
Hon talte på så länge icke ett ord. 

4 Och kära min syster! sörj icke så hårdt; 
Han än ej är död, och ligger ej på bår, 

5 »Vore mig till heder och icke till men; 
»Jag skulle strax resa till min sjuka Ungersven. 

6 Dig vore det heder och icke till skam, 
Att Du vill resa till din sjuka Fästeman. 

7 Rosa lilla sadlade gångaren grå; 
Så rider hon sig till Herr Tidemans gård, 

8 Rosa lilla rider på Herr Tidemans gård; 
Herr Tidemans Moder i fönstret hon står. 

9 »Här håller en Jungfru allt uppå vår gård, 
»Och fagrare Jungfru jag aldrig såg. 

10 »Hennes häst han ståndar på röda gullskor, 
Den Jungfrun hon lyser som guld emot sol 

11 Och det är lilla Rosa min hjerteliga kär: 
Och kära min Moder undfägnen henne väl! 

12 »Och inte vill jag undfägna henne väl; 
»Undfägne henne Den som håller henne kär! 

13 Rosa lilla in genom dörren steg, 
Herr Tideman henne med ögonen neg. 

14 Herr Tideman han klappar på bolstrame blå: 
»Behagar Rosa lilla att hvila här uppå. 

15 »Inte är jag trötter och inte är jag mod; 
»Men liten stunds hvila vore väl god. 

16 Herr Tideman talte till tjenaren så: 
»Du bär mig hitin mina gullskrin två. 

17 Herr Tideman tar upp gullkronan så röd: 
»Och den skall du bära allt efter min död. 

18 Herr Tideman tar upp gullringarna fem, 
Demanter de lyste så klart uti dem. 

19 Herr Tideman tar upp gullbältet så bredt; 
Då vardt Herr Tidemans moder så vred. 

20 Herr Tideman, Tideman! gif inte så; 
Du tänk äfven på dina Syskon de små! 

21 »Mina Syskon de hafva båd' Fader och Mor, 
»Men Rosa lilla ingen, som tröstar sig ett ord. 
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22 »Mina syskon de hafva båd' åker och äng, 
»Men Rosa lilla sörjer hvar qväll hon går i säng. 

23 Så tog han lilla Rosa uti sin famn, 
Och så gaf Herr Tideman strax upp sin and. 

24 De lyfte lilla Rosa på gångaren grå, 
Så rider hon sig öfver tolfmila skog. 

25 Det ringde för Herr Tideman i östra kyrkogård; 
— Under lidan — 
Det ringde för lilla Rosa i vester derifrån 
— Så sent om en aftons tider. 

Titel: Herr Tideman och lilla Rosa. 

SMB 136 

Melodianmärkning 

1 slutet av mel. står salentando, sannolikt feltryck för 
rallentando. 
T 1, ii. 1-2, textunderlägget: Ro-ra 
T. ( 17) undre systemet: Paustecknet saknas. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer. 
Mellanomkvädet: lidan st!-. 1 Lidan 

KB S 163 (Drake) nr 1. Östergötland. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). 
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1 Herr Anders ligger sjuker, als intet förmår, 
— de bröto quistar af lindebärsträ —
och hastigt ett bud till hans käraste månd gå, 
— så sent om den aftonstunden. 

J 
Efter kaptenskan Anna Ehrenström f. Gråberg (f. 1786 i Hemse sn, Gotland, d. 1857 i Stockholm; Jonsson I, s. 
550-552). Ja: KB Vs 2:1, s. 56-58. Text upptecknad under tiden 1820-1837. Utskrift av okänd hand. Jh: KB Vs 4, 
s. 327 (text), KB Vs 3:4 nr 183 C (mel.). Upptecknad av G. 0. Hyltai-Cavallius i Stockholm 1842. En del av texten 
renskriven av George Stephens i KB Vs 3:4 nr 183 C. 

Ja 
1 Hvad är det för nytt som på Tinget skall fram 

— under lede — 
Jag tror visst att lagmannen är död 
— så sällan om en aftontide. 

2 Inte är han döder, men hårdeligen sjuk 
men jag tror visst att det blifver hans död. 

3 Och Singe liten sade till modren så 
skulle det vara någon blysel eller skam 
till att resa till en sjuker fästeman 

4 Och modern svarade Singeliten så 
och inte är det någon blysel eller skam 
till att resa till en sjuker fästeman 

5 Och Singeliten gångar sig i stallen in 
hon skådar de fålarne rundtenomkring. 

6 Och Singeliten sätter sig på gångaren grå 
så rider hon sig på lagmannens gård 

7 Och när som hon kom på lagmannens gård 
ute för henne svärmodren står 

8 Och svärmodern talade till sönerna så 
hvad är det för en jungfru som är kommen på vår 

gård 

9 Och jungfru har jag varit och jungfru har jag sett 
men aldrig såg jag en fagrare mö 

10 Och Singeliten gick sig till lagmannen dernäst 
hvar känner du dig ondt allramäst 

11 I hufvudet känner jag mig ondt allramest 
i alla mina lemmar känner jag stor brist. 

12 Och lagmannen sade till modern sin 
I tagen mig hit mitt förgyllande skrin 
der ligga våra fästningsgåfvor uti 

13 Lagmannen drog opp en guldkrona så röd 
och denna skall du bära allt efter min död 

14 Och lagmannen drog opp ett par armband af guld 
och Dessa skall du bära allt efter min mull 

15 0 lageman o lageman du skifte icke så 
du lemne något åt bröderna små 

16 Och mina små bröder få åker och gård 
men min käraste går sorgsen från bord 

17 Och mina små bröder få åker och eng 
men min käraste går sorgsen i säng 

18 Och innan det var dager och innan det var ljus 
så var der tre lik uti lagmannens hus 

19 Det ena var lagman det andra var hans mö 
— under lede — 
och det tredje var hans mor som i sorg blifvit död. 
— så sällan om en aftontide. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, marke-
rade i övriga strofer (utom str. 18 där mellanomkvädet 
saknas helt). 

2:1 	först har skrivits de tre första orden i 3:1, vilket 
dock strukits 

6:2 	sig tillskrivet över raden 
8:1 	sönerna ms sonerna 

11:1 	känner ms kanner 
11:2 	jag tillskrivet över raden 
13:1 	Lagmannen ordets början ändrad, möjligen 

från Då 
14:2 mull ändrat från muld 
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Jb 

P 	 
Hvad är det för nytt som på finge skall fram, 

   

   

— Under I ide — 

  

Iff 

..) r 	 P P W r 
Jo Det är visst att lagerman 

	
är död 

5Pp l'J 	rrJ 	3  
— Så serla om en afton — tide. 

Anmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas. Texten delvis utskriven utan anpassning till 
mel. 

Före system 4 står följande överstruket: 

System 1, n. 2 (a1 ): Ändrad från fjärdedelsnot. Över no-
ten står bokstaven a. 

System 3: Vid n. 3 (g2) står bokstaven g. Före noten står 
en överstruken, svårläst not, troligen e2. Före n. 5 (el) 
står di (fjärdedelsnot) överstruket. 

System 3, textunderlägget: Jo tillskrivet i efterhand. 

TEXT 

Avvikelser från Ja i Jb 

Texten omfattar endast 17 strofer (str. 8 och 9 saknas). 
Mellanomkvädet: lede: lide 

1:1 	Tinget: tinge 
1:2 	Jag tror: Det är; lagmannen: Lagerman 
2:1 	Inte: Och inte 
3:1 	Singe: Signe; sade: talade 
3:2 	blysel: blygsel 
3:3 	det första till saknas 
4:1 	modern: Modren; svarade: talade; Singeliten: 

Signe liten 
4:2 	blysel: blygsel 
4:3 	det första till saknas  

5:1-2 Och signe liten axlar sin kappa blå 
Och sedan gick hon i stallen då 

6:1-2 Och Signe liten sadlade gångaren grå 
Och rider sig så på Lagermans gård. 

	

7:1 	lagmannens: Lagermannens 

	

7:2 	svärmodren: kär svärmodren 

	

10:1 	Singeliten: Signe liten; lagmannen: Lagerman 

	

10:2 	hvar. Och hvar; allramäst: aldra mest 

	

11 : 1 	allramest: aldramest 

	

11:2 	känner: märker 

	

12:1 	lagmannen: Lagerman; sade: talade 
13:1 Lagmannen: Lagman 

	

14:1 	lagmannen: Lagman; guld: gull 

	

14:2 	Dessa: detta; efter: öfver 
15:1 0 lageman o lageman: Och Lagerman och La-

german; skifte: skifta 

	

15:2 	lemne: lemna; små: två 

	

16 : 1 	gård: jord 

	

16:2 	käraste: käresta; från: till 

	

17:2 	käraste: käresta 

	

18:2 	der: det 

	

19:1 	mö: mor 

	

19:2 	och saknas; hans mor: Signe liten; sorg: sorgen 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
Slutomkvädet: efter sällan står (serla) 

	

3:2 	Skulle ms Skalle 

	

6:1 	sadlade ändrat från sadlar den 
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K 
KB Vs 4, s. 245-247. Västmanland. Upptecknad av G. 0. Hylt&i-Cavallius, troligen 1835. En del av texten renskri-
ven av George Stephens i KB Vs 3:4 nr 183 D. 

1 Liten Cherstin hon frågade fadern sin 
— Allt underligen — 
Om det skull' vara skam till sin fästeman att gå 
— Så sällan om en natt om tiden 

2 Ja! far nu till din unga fästeman 
Det sker dig stor heder, men aldrig någon skam 

3 Hennes far han sadlar på gångaren grå 
Han lyfter liten Cherstin så vackert deruppå 

4 Och Liten Cherstin hon rider på Lagmans gård 
Och ute för henne 3 småsvenner stå 

5 Hans moder ut genom fönstret såg 
Hva' ä' det för en jungfru som rider på vår gård 
med röda Gullkläder och Guldbeslaget hår 

6 Ja det är väl en skön jungfru som jag har hållit kär 
Men kära ni min moder ni fägna henne väl 

7 Henne fägnar jag hvarken illa eller väl 
Ty du får fägna henne sjelfver, som hållit henne kär 

8 Liten Kerstin in genom dörrena steg 
och tårarne de runno på fötterna ned 

9 Och Lagman han klappar på bolstern blå 
behagar Liten Kerstin att hvila häruppå 

10 En liten en hvila det kan väl vara god 
Men tårarne de tillrade på fötterna ned 

11 Och Lagman tar fram det förgyllande skrin 
Och uti det skrinet ett gullbälte låg 

12 Åt andra ger du bort ditt guldbälte bred 
Hur syskonen gå klädda bryr du dig intet om 

13 Och Lagman tar fram de gullringar fem 
Hans moder hon tittar på honom wist än 

14 Och Lagman tar fram de gullringar 7. 
Hans moder hon vardt af vrede så full 

15 Åt andra ger du bort de gullringar 5 
Hur syskonen gå klädda bryr du dig intet om 

16 Och syskona de hafva både oxar och kor 
men aldrig får syskona en så förtrogen bror 

17 Åt andra ger du bort de gullringar 7 
Hur syskonen gå klädda bryr du dig intet om 

18 Åt andra ger du bort åker och äng 
men aldrig får syskona en så förtrogen vän 

19 Och Lagman han sadlar på gångaren grå 
Han lyfter liten Cherstin så vackert deruppå 

20 Innan liten Kerstin var ur Lagmans gård 
— Allt underligen — 
så var han sänd i himlen blå 
— Så sällan om en natt om tiden 

Titel: Liten Cherstin. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Båda omkvädena utskrivna i str. 1, 
markerade i str. 2 (mellanomkvädet även markerat i str. 
5). Ms är skrivet i största hast, i detaljer svårtolkat. 
Slutomkvädet: över natt står afton 

	

1:1 	frågade fadern sin står över struket gångar för 
sin f 

	

1:2 	skull' ändrat från skulle 

	

5:2 	vår ms vård 

	

8:2 	över runno står tillrade 

	

14:2 	af ms at 
19:1-2 det ej utskrivna (ovan kursiverat) anges vara li-

ka med str. 3 

L 
KB Vs 4, s. 69 (text), KB Vs 3:4 nr 183 A (mel.). Småland. Upptecknad av G. 0. Hyltai-Cavallius under andra hälf-
ten av 1830-talet eller på 1840-talet. En renskrift av texten, gjord av Hylt&I-Cavallius, finns i KB Vs 4, s. 379-384 
(str. 5-7 dock på baksidan av mel.-utskriften i KB Vs 3:4 nr 183 A). En annan renskrift, av en del av texten, gjord av 
George Stephens, finns också i KB Vs 3:4 nr 183 A. 

4  

I  
Herr Lagerman 	Herr Lagerman 	up = på 	en grön ö 
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N 	 JJ 

  

  

 

0 

 

— under 	lidan, — 

10 

	

*/ å 	• • 	• 
	 å  1 

	

Så 	skickar han bud till sin 	fä = ste 	— mö, 

J 	

 

il IN J 	
 

J 
— Så sent om en 	aftons 

J 1  

tider. 

14 

1 Herr Lagerman, Hen-  Lagerman uppå en grön ö 
— under lidan — 
sen skickar han bud till sin fästemö, 
— så sent om en aftons tider. 

2 De buden de gingo båd' tidt och trådt 
för här skall du vara innan solen går opp. 

3 Och Rätt som han kom till liten Kerstins gård 
så brann der ljus i hvar och en vrå. 

4 Sen kammar hon opp sitt hvitgula hår 
sen sätter hon sjelf sin krona deruppå 

5 Liten Kerstin sätter på sin gångare grå, 
så rider hon sig till Lagermans gård. 

6 Här är en jungfru allt uppå vår gård 
med häst och betsel och sadel uppå. 

7 Hvad är det för en jungfru, hvad är det för en mö 
Det är väl liten Kerstin, som sörjer för min död. 

8 Lagerman han talte till moderen sin 
Och hemten nu in mitt röda Gullskrin. 

9 Och kära ni min moder ni fägnen henne väl 
för vill du ha na fägnad, så fägna henne sjelf. 

10 Och Lagerman tog opp en Guldkrona så röd 
och den skall liten Kerstin ha allt efter min död 

11 Herr Lagerman han klappar på hyendet blå 
nu lyster liten Kerstin att hvila häruppå'? 

12 Och inte är jag trötter och inte är jag mod' 
men en liten hvilostund han kan väl vara god. 

13 Herr Lagerman han klappar på bolstrarna blå. 
nu lyster liten Kerstin att hvila häruppå. 

14 Och inte är jag trötter och inte är jag lam 
här hafver en gångare burit mig fram. 

15 Du Lagerman du Lagerman du byt nu inte så 
tänk uppå din syskon de äro alla små. 

16 Jag tänker litet på att min syskon äro små 
Jag lemnar dem min del allt uti min gård 

17 Herr Lagerman tog upp en harpa utaf gull 
och den skall du spela på när du blir sorgefull 

18 Du Lagerman du Lagerman du byt nu inte så 
Du tänk uppå din syskon de äro alla små. 

19 Min syskon de byta både åker och äng 
Sen få de gå ensammen i säng 

20 Min syskon de byta båd' oxar och ko 
men liten Kerstin går så sorgsen till mods 

21 Och innan det var dager och dager var ljus 
Så var der 3 lik i Herr Lagermans hus 

22 Den ena var Herr Lagerman den andra var hans mö 
— under lidan — 
Den 34  var hans moder, som i sörjen blef död. 
— så sent om en aftons tider. 

Titel: Herr Lagerman och liten Kerstin. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. Ett fast b-
tecken utskrivet på ms:s första system (=t. o. m. t. 4, n. 
1). Mel. är delvis ortografiskt felnoterad; här rättad och 
återgiven med två fasta b-tecken (jfr nedan). 
T. 1, n. 2-3: diss' diss' 
T. 2, n. 4: b-tecken utsatt före noten. 
T. 4, n. 3 och t. 5, n. 1: diss' 
T. 7, n. 3: diss' 
7'. 9, n. 1: b-tecken utsatt före noten. 
T. 11, n. 2 och t. 12, n. 2: diss' 
T. 13, n. 3: aiss' (efter noten står bokstaven b inom pa- 

rentes) 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Upptecknaren har i margen vid str. 8 
och 10 skrivit siffran 2 och vid str. 14 siffran 1, åsyftan-
de en ändring av strofföljden så som den genomförts i 
renskriften nedan. — Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
22; med förkortningar båda markerade i str. 2, likaså 
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endast mellanomkvädet i str. 17, 18, 19 samt 22 (trots 
att det där även skrivits ut); efter följande rader står ko-
lon som sannolikt också är omkvädesmarkeringar: 
4:1-2, 6:1, 7:1, 10:1-2, 11:1, 12:1, 13:1-2, 16:1, 
17:1-2, 18:1, 19:1-2, 20:1-2, 21:1-2, 22:1. 
Mellanomkvädet: lidan str. 1 har alternativet e över a, 

str. 22 har liden 

	

1:2 	sen alternativet så markerat genom å över ra- 
den efter s 

	

3:2 	och tillskrivet över raden 
6:1 före en står ett påbörjat ord överstruket 

	

8:2 	hemten nu in står över struket kära ni min 
9:2 före för står jag fa överstruket 

	

12:1 	efter mod' står (vid mod) 

	

17:1 	över radens början står mina 

Hylt&i-Cavallius' renskrift: 

Omfattar 23 strofer (str. 9 har fyllts ut med två nya ra-
der, så att två strofer uppkommit). Stroferna står i den-
na ordningsföljd: 1-7, 9 (dvs. två strofer), 11-14, 8, 10, 
15-22. 

	

1:2 	sen: så 

	

3 : 1 	han: de  

3:7 
	

i: uti 
4:1 
	

Sen kammar hon: Liten Kerstin kammar 
4:2 
	

sen: så 
5:1-2 Så sätter hon sig på sin gångare grå 

och rider till sjuka Herr Lagermans gård. 
6:2 
	

uppå: derpå 
8:1 Lagerman: Herr Lagerman 
9:1-2 motsvaras av följande två strofer: 

Det är väl liten Kerstin, som jag håller kär, 
och kära ni min moder undfägnen henne väl! — 

Och inte jag ville undfägna henne väl, 
för vill du ha 'na fägnad, så fägna henne sjelf. 

10:1 	Guldkrona: gull-krona 
13:2 	nu: och 
15:2 	din: dina 
17:2 	och: på; på saknas 
19:2 	men liten Kerstin sörjer hvar qväll hon går i 

säng 
21:2 	der: det 
22:1 	Den/den: Det/det 
22:2 	Den: Det; som i sörjen blef död: af sorgen blef 

hon död 

M 
KB Vs 3:4 nr 183 B. Norra Småland (trakten av Jönköping). Upptecknad av Wendela Hebbe före 20.3.1843 (Jons-
son I, s. 542). Renskrift gjord av G. 0. HyMn-Cavallius. 

1 Liten Kerstin hon rider till konungens gård 
— under liden — 
Och Framför henne Herr Lagerwald står 
— Så sent under aftons-tiden. 

2 Herr Lagerwald han talte till moderen sin: 
Gif mig nu hit mitt guldbodda skrin. 

3 Herr Lagerwald tager opp harpan af guld: 
Den skall du spela på när du blir sorgefull. 

4 Herr Lagerwald, Herr Lagerwald! ge inte bort så 
stort. 

Tänk på dina syskon både stora och små. 

5 Och när mina syskon byta säd och fä, 
Si då sitter aldrakärestan med barn på knä. 

6 Och modren hon bäddade med bolstrarne blå 
Hon satte i nålar både stora och små. 

7 Och modren hon klappade på bolstrarne blå: 
Och lyster liten Kerstin att hvila häruppå? 

8 Och inte är jag trötter och inte är jag lam. 
För min lilla gångare har burit mig fram. 

9 Herr Lagerwald han klappar på bolstrarne blå 
Lyster liten Kerstin att hvila häruppå? 

10 Och inte är jag trötter och inte är jag mod'. 
men en liten hvila hon kan väl vara god. 

11 Och när det blef dager och dager blef ljus 
Så bars det tre lik ur Herr Lagerwalds hus. 

12 Det ena var Herr Lagerwald, det andra var hans mö. 
— under liden — 
Det tredje var hans moder, af harmen blef hon död. 
— Så sent under aftons-tiden. 

Titel: Herr Lagerwald och Liten Kerstin. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
Slutomkvädet: under står över struket om en; aftons-ti-
den ändrat från aftons-tider 
3:2 före Den står anföringstecken utan motsvarig-

het i texten i övrigt 
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N 
KVHAA Wiede ks 116. 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 108 och MM Wiede nr 116. 

2 

r 	 b e  

Och 
r cc 
jungfrun hon talte 

3 

P 

	

r 
till 	sin 	broder så 

— under 	lidan — 

Hvad sporde du för nytt vid tinget i går 

1 	 

— så sent om en 

1 Och Jungfrun hon talte till sin broder så 
- Under lidan - 
Hvad sporde du för nytt vid tinget i går 
- Så sent om en afton i tiden 

2 Ej annat jag hörde vid tinget i går 
Men Tiderman är döder och lagder uppå hår 

3 Och jungfrun föll neder i timmarna sju 
Hon talte länge aldrig ett ord. 

4 Och käraste jungfru, J fällen inte mod 
Han är väl inte döder fast han är illa sjuk 

5 Och Jungfrun hon sadlar sin gångare grå 
Så rider hon sig till Herr Tidermans gård 

6 Och Jungfrun hon sig inom dörren steg 
Herr Tiderman på henne med blida ögon neg 

7 Han klappar så vackert på bolstrarna blå 
Kom hit sköna jungfru sitt och hvila häruppå 

8 Och inte är jag matt, och inte är jag mod 
En liten hwila den wure fälle god 

9 Herr Tiderman han talte till småsvenner sin 
I hemten mig hit mitt röda gullskrin 

10 Der gaf han henne en klädning blå 
Der gulld och silfver låg i hvar endaste tråd 

11 Der gaf han henne de gullringar fem 
Demanterna skiner uti alla dem 

12 Der gaf han henne en gullkrona röd 
Och den skall Du bära allt efter min död 

afton 	ti - den 

13 Herr Tiderman, Herr Tiderman, Du gören inte så 
Du tänker inte på dina syskon små 

14 Ja Di äger goss och di äger gård 
Men min skönaste jungfru får inte derutåf 

15 Herr Tiderman han sig åt väggen vred 
Min skönaste jungfru jag orkar inte tala mer 

16 Sen togo de hvarannan så vänneligt i famn 
Uti det samma så gaf Herr Tiderman up sin and. 

17 Och somliga sadla den gångaren grå 
Och somliga lade Herr Tiderman på bår 

18 Och jungfrun hon sadla sin gångare grå 
Se'n rider hon sig hem till sin Faders gård 

19 När jungfrun kom hem till sin Faders gård 
Och ute för henne hennes kära fader han står 

20 Och kära Ni, min Fader, ni hjelpen mig åf 
Och kära du min Broder tag Gångaren grå 

21 Och kära Ni, min Moder, Ni tagen mig i hand 
Och kära Du, min Syster, bädd up min söta säng. 

22  Min broder skall hafva min gångare grå 
Min Fader skall hafva gullsadeln, som sitter derpå 

23 Min Moder skall hafva min klädning blå 
Min Syster skall hafva min gullkrona röd 

24 De ringde för Herr Tiderman uti halfvan dag 
- Under lidan - 
De ringde för Jungfrun der uti samma stad 
- Så sent om en afton i tiden 
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Melodianmärkning 

T. 6: Återställningstecken utsatt även före n. 5. 

Övriga utskrifter: 

T. 3, n. 1-2, textunderlägget: liden 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
2:2 	Tiderman ändrat, ev. från Tideman  

Övriga utskrifter: 

Mellanomkvädet: lidan: liden MM 

	

1:2 	vid: under hs 

	

8:1 	inte: intet MM 

	

8:2 	efter liten står (stunds) hs 

	

9:1 	småsvenner: småsvennen hs, MM 

	

10:2 	tråd: trå hs, MM 
13:1-2 inte: intet hs 

	

14:1 	gård: gåhl hs, MM 
14:2,15:2 	inte: intet hs 
24:1-2 De: Det hs 

0 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 221-221 a. Tösse sn, Dalsland. Möjligen upptecknad vid 1800-talets mitt av okänd 
prästman (Jonsson I, s. 569). 

1 Och Jungfrun hon kläder sig i klädningen blå 
— Under linden, — 
Så guldet det uti sömmarna låg, 
— Så sent om de afton tider. 

2 Så gångar hon sig åt stallgården in 
Der skådar hon fålarne rundteromkring 

3 Hon skådar den gula, hon skådar den blå 
Den Appelgrå lägger hon guldsadlen på 

4 Sen rider hon sig åt Herr Peders gård 
Och hennes svärmoder för henne utestår 

5 »Det ståndar en Jungfru alt ute på vår gård 
Med rödan guldkrona och utslaget hår» 

6 »Och hästen han ståndar på fyra guldskor 
Röda sal' täcket sträcker nedaste till jord» 

7 Herr Peder vänder sig med stor vedermöd' 
»Jag tror intill Gud fader det är min fäste mö,» 

8 Och Jungfrun hon steg i kammaren in 
När hon fick se Herr Peder, hon blekna' uppå kind 

9 Herr Peder han klappa' uppå dynorna blå 
»Och lyster sköna Jungfrun att hvila häruppå» 

10 »Ja dig vill jag gifva min guldkrona röd 
Den skall du bära alt efter min död» 

11 »Dig vill jag gifva mitt röda guldskrin 
Det skall du ha' för du är kärasten min» 

12 »Dig vill jag gifva en harpa af guld 
På den skall du spela då du är sorgefull» 

13 »Dig vill jag gifva min gångare grå 
På den skall du rida då jag bärs härifrå'» 

14 »Kära du Herr Peder du säge icke så, 
Tänk uppå dina syskon så små» 

15 »Mina små syskon har båd' åker och äng 
Men skön Jungfrun får gå med sju sorger till sängs» 

16 Och detta skedde i Herr Peders hus, 
— Under linden, — 
Der voro tre lik innan dagen var ljus 
— Så sent om de afton tider. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1-3, 16. 

P 
MM FMK:s arkiv II a:27 John Enningers samt., Visor och några psalmer, s. 92-93. Efter Hanna Jönsdotter (»Hustru 
Hanna Per Olsson»), Kvärlöv, Annelövs sn, Skåne (f. 1817 i Norrvidinge sn, Skåne). Upptecknad av John Enninger, 
sannolikt 1875. 
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Liten 
Liten 

Hör 
Det 

2.  
3.  
4.  

sig åt 

af 
hvad 
här 

Kjer- sti hon gångar 

Kjer - sti hon red sig 
Ni min kära farmor 
står så till med Tycho 

hösta -  stallen in 

vd - gen fram 

jag sö - ger 	Er 

kör 	fästmannen din 

Liten Kjersti hon gångar sig åt 
- - 

hasta - stallen in 

skådar hon hästar 

mötte hon kö - 
står det till med Tycho 
ligger på 	högan 

r r 
bäste den lofvade 
mötte hon kö - 

både 
	

hvi - ta 	och 
	

blå 

ra 
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	sin 

här 
	

kär fästmannen min 

loft 
	

dricker 	mjöd och vin 
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ra 	farmoren 	sin 
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Hur 
Han 

Den 
Der 
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	1 

  

4 • 

 

   

- För 
- För 

en 	så 
en 	så 

riker 	en 

ri 	ker en 

grefve. 
grefve. 

1 /:Liten Kjersti hon gångar sig åt hästastallen in:/ 
Der skådar hon hästar både hvita och blå 
Den bäste den lofvade hon guldsadelen på 
— För en så riker en grefve. 

2 /:Liten Kjersti hon red sig af vägen fram:/ 
/:Der mötte hon kära farmoren sin:/ 
— För en så riker en grefve. 

3 Hör Ni min kära farmor hvad jag säger Er 
Hur står det till med Tycho här kär fästmannen min 

4 Det står så till med Tycho här kär fästmannen din 
Han ligger på högan loft dricker mjöd och vin 

5 Herr Tycho tog fatt om fingrarne alla di 
Gullringar han satte på alla ti' 

6 Hör du min kära Tycho du skift ej så 
Tänk något på dina bröder små 

7 Mina bröder de kan skifta båd' åker och äng, 
Men aldrig går jag med min käraste i säng 

8 Herr Tycho satt gullkronan på liten Kjersti så röd 
Ja den skall du bära efter min död 

9 Hör du min kära Tycho du skift ej så 
Tänk något på dina systrar små 

10 Mina systrar de kan skifta båd' silfver och gull 
När jag blir lagder i svartan mull 

11 /:Herr Tycho tog liten Kjerstin uti sin famn:/ 
/:Så somnade de in i Jesu namn:/ 
— För en så riker en grefve. 

Melodianmärkning 

T. 12, n. 1, textunderlägget i str. 3: din 

Textanmärkning 

Str. 1-4 lagda under melodin. Upprepning av rad 1 ut-
förd i str. 1, markerad med streckad rad i str. 2-4; upp-
repning av rad 2 utförd i str. 2, markerad i str. 3 och 4; 
i str. 5-11 är upprepningen av båda raderna markerad 
med repristecken efter respektive rad med undantag för 
raderna 7:1, 7:2, 9:2 där markering saknas. Omkvädet 
utskrivet i str. 1, 2, 5-11, markerat i övriga strofer. —
Till str. 1 står följande anm.: Det synes sannolikt att 
versen är ett sammandrag av två versar. 
3:2 min ms din 
5:1 	alla skrivet efter radering av annat ord 
5:2 	Gullringar ändrat från gullringar; han ms ha 
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Q 
ULMA 9909, s. 38-40. Nora och Lindes bergslag, Västmanland. Upptecknad av Erik Bore 1887-1890. Insänd till J. 
A. Lundell 1890. 

1 Liten Kerstin talte till broderen så 
— Under liden — 
Hvad sporde du under tinget i går 
— Så sent under aftons tider. 

2 Jo, det sporde jag under tinget i går, 
Att Tideman är döder och lagder uppå bår. 

3 Och jungfrun hon dånade och slog sig ned till mark, 
Hennes kinder de bleknade af idel sorg. 

4 Du, kära min syster, du tag dig ej så hårdt. 
Det är ej så illa, som jag nu tala må. 

5 Det är ej så illa, som jag nu tala må, 
Men han är väl närma döden ändå. 

6 Liten Kerstin sadlar sin gångare grå. 
Så rider hon sig till herr Tidemans gård. 

7 Kerstin liten in genom dörren steg. 
Herr Tideman henne med ögonen neg. 

8 Herr Tideman talte till sin tjänare så: 
Du bär mig hit in mina gullskri n två. 

9 Herr Tideman tar upp den klädningen blå: 
Jag tror, I fån lägga mig uppå hår. 

10 Herr Tideman tar upp den klädningen röd: 
Jag tror jag har fått min bara död. 

11 Herr Tideman, Tideman gif inte så, 
Du tänk äfven på dina syskon de små! 

12 Min syskon de hafva båd' fader och mor, 
Men Kerstin lilla har ingen ändå. 

13 Mina syskon de hafva båd' åker och äng, 
Men Kerstin liten sörjer hvar kväll hon går i säng. 

14 Så tog han liten Kerstin uti sin famn, 
Och så gaf herr Tideman strax upp sin and. 

15 De ringde för herr Tideman i östra kyrkogård 
— Under liden — 
Det ringde för liten Kerstin i vester derifrån 
— Så sent under aftons tider. 

Anmärkning 

Ms saknar strof år. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 15. 
Slutomkvädet slutar i str. 1 med frågetecken. 

	

9:2 
	

1 skrivet på raderat ni 

	

12:2 
	

skriven på raderad text som synes ha slutat med 
orden ett ord 
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137 

FARSOT I LANDET 
TSB D 286 

A 
Hagberg, En dödssed i Hälsingland, 1917, s. 36. Värmland. Efter en 60-årig kvinna; visan brukade sjungas vid be-
gravningar i Silleruds och Silbodals s:nar, Värmland. »Visan hade damen i fråga som barn hört av en 100-årig kvin-
na, vilken lärt den av ett gammalt rotehjon Ellika, som i sin ordning hört den av gamla personer, vilka uppgivit, att 
den skulle stamma från digerdödens dagar.» (Hagberg, När döden gästar, s. 446). Upptecknad av Agda Hedvall 
och/eller Maria Hertzman 1914-1917 (jfr Jonsson I, s. 772). 

1 När som jag kom ifrån tinget igår, 
jag sporde, att min fader var döder. 
— Linden den fäller sina blader. 

Så länge min käresta lever ännu, 
så är jag lika glader. 

2 När som jag kom ifrån tinget igår, 
jag sporde, att min moder var döder. 

3 När som jag kom ifrån tinget igår, 
jag sporde, att min broder var döder. 

4 När som jag kom ifrån tinget igår, 
jag sporde, att min syster var döder. 
— Linden den fäller sina blader. 

Så länge min käresta lever ännu, 
så är jag lika glader. 

5 När som jag kom ifrån tinget igår, 
jag sporde, att min käresta var döder. 
— Ock linden den fäller sina blader. 

Ja, nu är min allrakäresta död, 
ock aldrig mer blir jag glader. 

Titel: Digervisan. 

Anmärkning 

Visan uppges ha sjungits, »under det man med allvarlig 
och högtidlig rytm dansade i ring». — Tr. saknar strofnr. 
Omkvädet återgivet i str. 7 och 5, markerat i övriga 
strofer. 
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138 

LISA OCH NEDERVALL 
TSB D 288 

A 
Aa: Skillingtryck 1776 (=DgFT 271:1; se Jonsson I, s. 652). Ab: Skillingtryck 1793 (=DgFT 271:2). Ac: Skilling-
tryck 1801 (=DgFT 271:3). Ad: Skillingtryck 1802 (=DgFT 271:4). Ae: IF 26, s. 56-61. Avskrift av skillingtryck i 
finländsk visbok, tillhörig Berndt August Akerman och daterad 1843. Tryckt som FSF V:1 nr 72 A. 

1 /:Det war lilla Lisa och hennes kjära Mor:/ 
Och begge så såtto de uti en Bur; 
— Hå hå, nå nå, det må nu så gå, 
Och bägge så såtto de uti en Bur. 

2 Och Modren hon talte til kjär Dotteren sin 
Hwad är för Mjölk du har i Bröstena din? 

3 Det är wäl ingen Mjölk, fast Eder tyckes så 
Det är af det Mjöd som jag drack uti går; 

4 Och Modren slog Dotteren på blekrödan kind 
Skal du så swara kjär Moderen din? 

5 Och dig så skal jag nu basa med et ris 
Riddar Wal den skal ock hänga på qwist; 

6 Lilla Lisa sadlar up sin Gångare grå 
Så rider hon sig til Riddarwals Gård; 

7 Och när hon kom fram til Riddar Wals Gård 
Skjön Riddar Wal ute för henne där står; 

8 Min Moder hon är mig så grymmelig wred 
Hon hwarken hörer, ej heller hon ser; 

9 Och mig så wil hon nu basa med ris 
Skjöne Riddar Wal wil hon hänga på qwist; 

10 A horor och skjökor skal hon basa med ris 
Tjufwar och skjälmar skal hon hänga på qwist: 

11 Riddar Wal sadlar så up sin Gångare grå 
Så lyfter han lilla Lisa deruppå; 

12 Så rida de bägge bort til en grön Lund 
Där lyster lilla Lisa hwila en stund; 

13 Så rida de bägge, alt til en grön äng 
Där lyster lilla Lisa at bädda en Säng; 

Aa 
14 Riddar Wal han breder ut sin Kappa den blå 

Så födde lilla Lisa Sönnerne twå; 

15 Och nog så wet jag en rinnande Brunn 
Ach! om jag hade wattn i samma stund; 

16 Riddar Wal sadlar up sin Gångare grå 
Så rider han sig öfwer böljorna blå; 

17 Och när som han kom til en rinnande Ström 
Där satt en Näktergal i et träd, som sjöng; 

18 Han sjöng så mycket om både Fruar och Mör 
Men aldramäst om lilla Lisa war död; 

19 Riddar Wal han tjente den Jungfru i tro 
Och hämtade wattn i bägge sina skor; 

20 Riddar Wal sadlar up sin Gångare grå 
Så rider han sig öfwer böljorna blå; 

21 Han rider ju fortare än Fogel han flög 
Til dess han kom där lilla Lisa war död; 

22 Riddar Wal drager ut sit förgyllende Swärd 
Då satte han Fästet alt emot en Sten; 

23 /:Så at udden i hans Bröste-ben nu der stod:/ 
Och där utrann bara idel Kärleks-blod; 
— Hå hå, nå nä, det må nu så gå, 
Och där utrann bara idel Kärleks-blod. 

Anmärkning 

Repristecken efter första raden i alla strofer, upprepad 
andrarad i alla strofer utom str. 15; trallrefrängen helt 
återgiven i str. 1, 2, 23, förkortad i övriga strofer utom 
str. 15, där den saknas. 
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Trallrefrängen: det str. 2, 5, 7, 11, 16, 20, 21, 23 (dvs. 	5:2 	skal i upprepningen skal jag 

	

även alla strofer där ordet ingår i förkortning- 	6:2 	Riddarwals i upprepningen Riddar Wals 
en) de 

Ab-e 
Avvikelser från Aa i Ab-e 

	

1:2 	Och saknas i upprepningen e; såtto: såto (dock 
ej i upprepningen) b, sutto d 

	

2:1 	kjär: kjäre cd, kjära e; Dotteren: Dottren b-d 

	

2:2 	är i upprepningen är det cd 

	

4:1 	Dotteren: Dottren b-d; blekrödan: blekröda b-e 
4:2 Moderen: Modren b-d 

	

5:2 	ock: jag (i upprepningen jag och) cd, jag och e 

	

6:2 	Riddarwals: Riddar Wals b-d 

	

13:2 	at saknas cd (i upprepningen), e 

	

14:1 	den saknas c-e 

	

15:1 	så saknas cd 

	

18:2 	Lisa: Lisa som c-e 

	

20:2 	sig saknas i upprepningen c 

	

21: 2 	kom: kommer (dock ej i upprepningen) c-e 

	

22:1 	förgyllende: förgyllande b-e 

	

22:2 	Fästet: fästen e 

	

23:2 	bara saknas i upprepningen e; idel: idelt (dock 
ej i upprepningen) cd 

Anmärkning 

Ab: 
Repristecken sannolikt avsett efter första raden i alla 
strofer (utplånat p.g.a. textförlust i str. 3, 4, 14, 16, 18, 
ersatt med tecken för etc. i str. 2, 7, 21). Trallrefrängen 
helt återgiven i str. 1, 2, 23, förkortad i övriga strofer. 
Upprepad andrarad i alla strofer. 

Trallrefrängen: det str. 5, 7, 8, 71, 16, 78, 20, 21, 23 de 
Ac: 
Repristecken efter första raden i alla strofer. Trallre-
frängen helt återgiven i str. I , 2, 23, förkortad i övriga 
strofer utom str. 7 och 15, där den saknas. Upprepad 
andrarad i alla strofer utom 1, 7, 15. - Rad 17:1 har av 
misstag placerats ovanför strofnr 17. 
Trallrefrängen: det str. 20 (i förkortningen) och 23 de 

	

19:2 	sina tr. sinaa (dock ej i upprepningen) 

	

23:2 	utrann i upprepningen utran (tr. utrau) 
Ad: 
Repristecken, upprepad andrarad och trallrefräng som i 
Ac. 
Ae: 
Repristecken efter första raden i alla strofer. Trallre-
frängen helt utskriven i str. 1 och 23, förkortad i övriga 
strofer. Upprepad andrarad helt utskriven i str. 1-3, 12, 
18, 23, förkortad i övriga strofer. 
4:1 före dotteren står du utsuddat 

	

4:2 
	

kjär ändrat från kjära 

	

7:2 
	

där ms dar 
1.5.1 före nog två bokstäver utsuddade 

	

15:2 
	

vattn ändrat, sannolikt från vatten 

	

18:1 
	

mycket ändrat från mycken 

	

21:1 
	

fortare ms snarast fordare 

	

23 : 1 
	

brösteben ms brosteben 

	

23:2 
	

kärleks-blod ms kärleks-blud (dock ej i upprep- 
ningen) 

B 
Lofta sn, Småland. Upptecknad av Christian Stenhammar 1812. Ba: KB Vs 2:3, s. 75-78. Renskrift gjord av J. H. 
Wallman (Jonsson I, s. 397-398). Bh: GA 58, texten. Bc: Skillingtryck 1852 (=DgFT 271:6; se Jonsson I, s. 652). 

Ba 
1 Lilla Lisa och hennes Moder de sutto i en sal 

De hade sig emellan ett så underligt tal 
- Hå nå-nå! nå-nå nå! 
De hade sig emellan ett så underligt tal. 

2 Hvad är det för mjölk på kjortelen din. 
Det är väl ingen mjölk fast eder tyckes så 
Det är väl det mjödet jag spillde i går. 

3 Ja mjödet och mjölken är ganska lik 
Ack! mjödet är brunt och mjölken är hvit 

4 Och sanningen får jag icke dölja för er 
Herr Nedwall han hafver nu lockat mig 

5 Och hafver nu Nedwall lockat dig 
så skall jag aldrig vara Moder för dig. 
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6 Herr Nedwall den vill jag låta hänga i strek 
och dej så vill jag låta stekas på spett 

7 Men lilla Lisa hon geck sej dit Nedewall lå 
Hon klappa på dören med fingrarna små. 
statt upp Herr Nedwall drag låsen ifrå 

8 Men Lilla Lisa had fingrar båd' mjuka och små 
och sjelf så drar hon den låsen ifrå 

9 Ack hör du Nedwall allt hvad jag säger dej 
Min moder hon är så vreder på mej 

10 Å dej så vill hon låta hänga i strek 
mej så vill hon låta stekas på spett 

11 Och tjufver och skälmer di ska hänga i strek 
horer och Kanaljer di ska stekas på spett 

12 Å Herr Nedwall han sadlade sin gångare grå 
Nu ska vi resa så långt härifrå 

13 Och när de kommo till rosande grön lund 
Der lyster lilla Lisa få hvila en stund 

14 Herr Nedwall han bredde ut sin kappa blå 
Der födde lilla Lisa de sönerna två 

15 Ack om jag vore hemma hos min Moder igen 
Visst gufve ho mig dricka, å bädda min säng 

16 Nerr Nedwall han tjente sin flicka i tro 
Han hämta henne vatten i bägge sina sko. 

17 Herr Nedwall han geck sig till rinnandste ström 
Der satt en fogel i lundan och sang 
Han sjunger altså, att Lisa var död. 

18 När Nedwall då kom till rosand grön lund 
då var det alt sannt, som foglen sang 

19 Herr Nedwall han gräfde den gropen så bre 
Der lade han dem likena tre. 

20 Herr Nedwall han satte sin värja mot en rot 
Så udden den stötte hans hjerta emot. 
— Hå nå-nå! nå-nå nå! 
Så udden den stötte hans hjerta emot. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefräng utskriven i alla strofer 
(i str. 2 efter tredje raden). Upprepning av andra raden 
utförd i str. 1 och 20 (i str. 7 och 17 ersätter en tredje 
rad upprepningen), markerad i övriga strofer (utom str. 
19). 
Trallrefrängen skrivs i str. 1: Hå nå nå! nå nå-nå 

	

3:2 	upprepningen markeras Ja! mjödet (jfr 3:1) 

	

7:1 	före lå står låg överstruket 
7:2 dören ändrat från dörren 

	

8:1 	före Lisa står ha överstruket 

	

12:2 	härifrå ändrat från härifrån 

Bb 
1 Lilla Lisa och hennes Moder de suto i sin sal, 

De förde sins emellan så underligt tal. 
— Hå hå! nå nå — nå nå — nå! 
De förde sins emellan så underligt tal. 

2 Och hör du, Lilla Lisa, kär dottern min, 
Hvad är det för mjölk på kjortelen din? 

3 »Det är väl ingen mjölk, fast Eder tyckes så; 
»Det är af det mjöd jag spillde i går.» 

4 Så litet de två ting hvarannan ä' lik', 
Mjödet är brunt och mjölken är hvit? 

5 »Och sanningen må jag ej dölja för dig: 
»Herr Redevall hafver lockat mig.» 

6 Och hafver Herr Redevall lockat dig, 
Så skall jag ej mer vara moder för dig. 

7 Herr Redevall den skall jag låta hänga i qvist, 
Och dig så vill jag låta steka på spett. 

8 Men Lisa lilla gick dit Herr Redevall låg; 
Hon klappade på dörren med fingrarna små. 

9 »Statt upp Herr Redevall och släpp mig in, 
»För jag hafver talat med Moderen min.» 

10 »Och hör du, Herr Redevall, hvad jag säger dig: 
»Min Moder hon är så vreder på mig.» 

11 »Och dig så vill hon låta hänga i qvist, 
»Och mig så vill hon låta steka på spett.» 

12 Och inte så skall jag hängas för dig; 
Och inte så skall du brännas för mig. 

13 Herr Redevall han sadlar gångaren grå, 
Så lyfter han lilla Lisa derpå. 

14 Och när som de kommo i rosendelund, 
Der lyste lilla Lisa att hvila sig en stund. 

15 Herr Redevall han bredde ut sin kappa blå, 
Der födde lilla Lisa de sönerna två. 

16 »Christ gifv', jag vore hemma hos min Moder igen, 
»Visst gåfve hon mig dricka och bäddade min säng. 

17 Och Redevall han tjente sin fästemö i tro, 
Han hämtade vatten i sölfspända skor. 

18 Herr Redevall han gick sig till rinnande ström, 
Där satt liten fågel i trädet och sjöng: 

19 Och liten fågel han sjunger alltså, 
Att Lisa lill' var död med sönerna små. 
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20 När Redevall han kom till rosend'grön lund, 
Så var det allt sant som fågel'n han sjöng. 

21 Så grof han en graf så djup och bred, 
Där lade han ned de likena tre. 

22 Så satte han sitt svärd allt mot en rot, 
Så udden den stötte hans hjerta emot. 
— Hå hå! nå nå —  nå nå — nå! 
Så udden den stötte hans hjerta emot. 
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Titel: Herr Redevall. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Trallrefräng och upprepad andrarad 
i alla strofer. 

3:2 	är vid upprepningen är väl 

Bc 
Avvikelser från Bb i Bc 	 Anmärkning 

	

7:7 	suto: sutto 	 Tr. saknar strofnr. Trallrefräng återgiven i str. 1 och 

	

5:1 	ej: icke 	 22, markerad i övriga strofer; upprepad andrarad i alla 

	

6:2 	mer: mera (dock ej vid upprepningen) 	 strofer. 

	

8:1 	Lisa lilla: Lilla Lisa 	 3:2 	upprepas som i Bb (se ovan) 

	

22:1 	allt mot: emot 	 14:2 	stund tr. vid upprepningen stnd 
19:2 död vid upprepningen döder 

KB Vs 126:4, s. 77. Östergötland. Möjligen efter mamsell Anna Catharina Follin, Landeryds sn (f. 1744 i Grebo sn; 
Jonsson I, s. 392-393) eller soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn (f. 1772 i Nykils sn, d. 1818 i Slaka; Jonsson I, 
s. 386-391). Upptecknad av C. P. Grevilli hösten 1813 eller år 1814. Mel. tryckt som GA 58 till texten Bb ovan. 

Någorlunda Fort. 

4b g,_ • t . 	•t  

 

0 

 

Lilla 	Li - sa och hennes moder 	de 	ba - ka- de 	bröd; 

10 

 

•	 

 

cd 

   

      

- hå, hå ! nå, nä ! 

1 Lilla Lisa och hennes moder de bakade bröd; 
hvad är det för hvit mjölk på skarlakan röd? 
— hå, hå! nå, nå! 
Hvad är det för hvit mjölk på skarlakan röd. 
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D 
KB Vs 2:1, s. 599-600. Värmland eller Dalsland. Upptecknad av E. G. Geijer 1814-1817 (Jonsson I, s. 421-423). 
Tryckt som SF 54 A. 

1 /:Christ lilla hon spänner den väfven så hårde/ 
Den hvitaste mjölken ur brösten stod 

2 Och moderen talar till doteren sin 
Hvi rinner så mjölken ur brösten din 

3 Det är ingen mjölk, fast I tycken så 
Det är mjöd och vin, som jag drack i går 

4 Och mjöd och mjölk de äro ej lik 
Mjöden är bruner och mjölken är hvit 

5 Och dig skall jag på bålet uppbränna 
Och Tideman skall jag i galgen upphänga 

6 Christ lilla hon springer åt buren sin 
Där kläder hon sig uti annat lin 

7 Christ lilla tar på sig handskarne små 
Så sorgelig hon till Tideman går 

8 Hon klappar på dörren med fingrarne små 
Statt upp, skön Tideman, tag låsen ifrå 

9 Med ingen hafver jag stämma satt 
Slätt ingen släpper jag in i natt 

10 Hon klappar på dörren med fingrarne små 
Det är eder käresta, som klappar uppå 

1 1 Och Tideman snällt utur sängen språng 
Så hastelig tog han låsen ifrån 

12 Min moder hon är nu vorden så vred 
Hon vill oss slätt aldrig för ögonen se 

13 Och mig vill hon på bålet uppbränna 
Och eder vill hon i galgen upphänga 

14 Och mig vill hon på bålet uppbränna 
Men barnet i främmand mans händer sända 

15 Och Tideman gjorde sin gångare spak 
Så satte han Christ lilla alt upp vid sin bak 

16 Och när som de kommo till rosenlund 
Där lyster Christ lilla att hvila en stund 

17 Och Tideman breder ut kappan blå 
Och Christ lilla födde ett barn deruppå 

18 Christ lilla hon talar till Tideman så 
Och kunde jag mig friskt vatten få 

19 Och Tideman springer den vägen så lång 
Innan han fick sin hattkull full med vattn 

20 Och när som han kom in i rosenlund 
Då dödde Christ lilla i samma stund 

21 Det var nu väl sorg och en stor harm 
Att barnet låg dödt på moderens arm 

22 Innan det blef dager och dagen vardt ljus 
Så var det tre lik uti rosenlund 

23 /:Det ena var Christ lilla, det andra et barni 
Det tredje var Tideman, död utaf sorg 

Anmärkning 

Repristecken efter första raden i alla strofer utom str. 
14. Skiljetecken i radslut, ovisst i vilken utsträckning, 
införda av Arwidsson, här därför ej återgivna. 

E 
KB Vs 2:3, s. 275-276. Efter »gamla hustrun Lisa från Högby sn», Östergötland. Upptecknad av Clas Livijn under 
1810-talets förra hälft (Jonsson I, s. 355-356). 

1 Lilla Lisa och hennes kära moder 
De sutto i en bur 
— Hå hå nå nå 
De sutto i en bur 

2 Hör du lilla Lisa hvad jag seger dig 
Se mjölken rinner ur brösten din 

3 De är väl intet mjölken fast eder tyckes så 
Det är mjödet som jag drak i går 

4 Modren slog lilla Lisa på blekbloma kind 
Och hvarförre skal du juga för modren din 

5 Mjödet det är ju brunt och mjölken vit 
Och hafver Herr Riddervall bortlåkat dig 

6 Lilla Lisa och hennes foster skal jag låta steka på glö 
Och Herr Riddervall skal jag låta stika på spö 

7 Lilla Lisa hon talte vid sin tema så 
Sadla nu up min gångare grå 

8 Så rider hon sig til Herr Riddervalls gård 
Och ute för henne skön Riddervall står 

9 Herr Riddervall han sadlar up sin gångare grå 
Så löfter han sjelf lilla Lisa der uppå 
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10 Så rider de sig åt en grönan lund 
Der lyster lilla Lisa at vila en stund 

11 Herr Riddervall han tager af sig sin kappa blå 
Der uppå föder lilla Lisa sönerne två 

12 Om jag hade litet vatten i denna stund 
Ack om jag hade litet vatten uti min mun 

13 Herr Riddervall han sadlar up sin gångare röd 
Och forttare han red än fogeln flög 

14 Innan han kom til den rinnande å 
Så feck han höra en neckergals sång 

15 Han sång om Fruer han sång om mör 
Han sång at lilla Lisa hvar nys blifven död 

16 Herr Riddervall han hölt sin Jungfru i tro 
Han hämtade vatten i båda sina sko 

SMB 138 

17 Herr Riddervall han rider samma väg fram 
Och han feck se neckergalens sång var san 

18 Herr Riddervall han satte sit svärd emot en roth 
Och udden tog ut hans hjerte blod 
—Hå hå nå nå 
Och udden tog ut hans hjerte blod 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefräng och upprepad andrarad 
i alla strofer. 

	

4:2 	hvarförre i upprepningen hvarföre 

	

14:2 	neckergals i upprepningen nekergals 

F 
Efter kaptenskan Anna Ehrenström f. Gråberg (f. 1786 i Hemse sn, Gotland, d. 1857 i Stockholm; Jonsson I, s. 
550-552). Fa: KB Vs 2:1, s. 71-73. Text upptecknad under tiden 1820-1837. Utskrift av okänd hand. Fb: KB Vs 
3:4 nr 201 E. Upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius i Stockholm 1842. 

Fa 
1 Gresse liten och modern 

de slogos om guldväfven den goda, 
— eja 
de slogos om guldväfven den goda 

2 Och modern talte till Gresse liten sin 
hvi rinner hvita mjölken af bröstena din 

3 Det är inte mjölk fast än det eder tyckes så, 
det är den bruna mjöden jag drack uti går. 

4 Och modern slog Gresse liten på blominblekan kind, 
hvi skall du så svara kär moderen din. 

5 De äro två ting som ej äro lik; 
ty mjöden är brun men mjölken är hvit. 

6 Gresse liten hon axlade kappan den blå, 
så gångar hon sig dit som Milvoller låg 

7 Hon bultad på dörren med fingrarne små: 
statt opp Milvoller, dra låsen ifrå 

8 Och inte har jag dörren så hårdelig stängd. 
ej heller släpper jag dig in uti qväll. 

9 Hon gjorde sina fingrar både mjuka och små 
och sjelf så drog hon den låsen ifrå. 

1(1 Min moder är vorden på mig så vred 
hon orkar mig ej för ögonen se. 

11 Och mig arma flicka vill hon piska med ris, 
och milvoller vill hon låta hänga på qvist. 

12 Och är din moder vorden på dig så vred 
så skall du få finna troskap uti mig. 

13 Då satte han Gresse liten på rödan guldstol 
och sjelf drog han af hennes strumpor och skor. 

14 Han tvätta hennes fötter i raraste vin 
han torkar hennes fötter på finaste lin. 

15 Och medan du samlar guld uti skrin 
så skall jag låta sadla opp gångaren min 

16 Och Milvoller går sig i stallen in 
han skådar de fålarne runtenomkring 

17 Han sadlar den bruna, han sadlar den grå 
den bästa lyfter han Gresse liten uppå. 

18 De redo tillsamman öfver en grön lund 
der behaga det dem att hvila en stund. 

19 Milvoller han bredde ut sin kappa den blå 
och så födde Gresse liten de sönerna två. 

20 Ock gifve jag hade, slätt ej jag kan få 
en liten droppe vatten ur min faders damm 

21 Och Milwoller satte sig på gångaren röd, 
och han red snart for'dre än fogeln han flög. 
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22 Och när som han kom till min faders damm 
så satt der en näktergal och sang. 

23 Här ligger du och kyper vann 
Gresse liten ligger död med två söner på arm. 
Gresse liten ligger död i lunden grön. 

24 Och Milvoller han satte sig på gångaren röd, 
och han red snart ford're än fogeln han flög. 

25 Och när han kom i lunden fram 
så var det sant som näktergalen han sang. 
Gresse liten låg död med två söner på arm. 

26 Han gräfde en grop allt med sin fot 
och mulden den höste han opp allt med sin sko. 

27 Då lad han Gresse liten i jorden först 
och begge hennes söner uppå hennes bröst. 

28 Och aldrig har jag fått större nöd 
att barn de lefva och modren är död 

29 Och aldrig har jag gjort större mord 
grafva lefvande barn i svartan jord. 

30 Och Milvoller satte sitt svärd emot sten 
så svärdet löpte hans hjerta till ett mehn. 
— eja 
så svärdet löpte hans hjerta till ett mehn.  

Anmärkning 

Trallrefrängen (eja) utskriven i str. 1 samt i str. 23 och 
25, där den står som inledning till rad 3. Upprepad an-
drarad (förkortad) i str. 1. — Str. 4 och 5 skrivna i om-
vänd ordningsföljd vilket korrigerats genom numrering-
en. 
Före str. 1 står följande strof (onumrerad; jfr Fb): 
1 Lilla Lisa hon satt i buren och spann 

och snöhvita mjölken om bröstena rann. 
— åhåh! nånånånåh 
och snöhvita mjölken om bröstena rann. 

1:1-2 radindelningen något osäker: raderna har först 
skrivits som en, varefter guldväfven den goda 
strukits och skrivits om som andrarad, följd av 
eja 

2:2 	hvi ändrat från hvid 
5:2 mjöden ändrat från mjödet 
8:1 	hårdelig ändrat från hådelig 

I I: I 	arma står över struket stackars 
25:3 före Gresse står så låg överstruket 

Fb 

PPP 	 
buren och 

 

Lisa 	lilla 	hon satt i 
Lisa 	lilla & 

spann 

- Hå hå nå nd nånå. 

	cyyGc 	 11 
Och snö hvita 
	mjölken ur bröstena 	rann. 

1 /:Lisa lilla hon satt i buren och spann,:/ 
— Hå hå, nå nå nå nå nå, — 
/:Och snöhvita mjölken från bröstena rann.:/ 

2 Och modren talte till Lisa dottren sin: 
Hvi rinner hvita mjölken ur bröstena din. 

3 Det är inte mjölk fast eder tyckes så. 
Det är den bruna mjöden jag drack i går. 

4 Och modren slog Lisa lilla på blekblommand kind, 
Och skall du så svara moderen din. 

5 Det är nu två ting som äro sig lik, 
att mjöden är bruner och mjölken är hvit. 

6 Lisa lilla hon axlar sin kappa blå 
Så gångar hon sig dit som Riddar Mivåller låg. 

7 Hon klappar på dörren med fingrarna små: 
statt opp Mivåller drag låsen ifrå. 

8 Och inte har jag dörren så hårdelig stängd 
Men inte släpper jag dig in uti cal]. 
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9 Hon gjorde sina fingrar båd mjuka och små 
Och sjelf så drog hon den låsen ifrå. 

10 »Min moder är vorden på mig så ond 
Hon orkar mig ej för ögonen se.» 

11 »Är din moder vorden på dig så vred 
så skall du få finna troheten hos mig.» 

12 Han satte Lisa lilla på rödan gullstol 
Och sjelf drog han af henne strumpor och skor. 

13 Han tvättar hennes fötter i raraste vin 
Han torkar hennes fötter på finaste lin. 

14 Och Mivåller gick sig i stallen in 
Han skådar de fålarna rundt omkring. 

15 Han sadlar den bruna, han sadlar den grå 
den bästa lyfter han Lisa lite/7 uppå. 

16 De redo tillsamman öfver en grön lund. 
Der lyste Grässe liten att hvila en stund. 

17 Herr Mivåller bredde ut sin kappa den blå 
der födde Grässe liten de sönerna två. 

18 Gud gifve jag hade det slätt ej jag kan få, 
en liten droppa vatten ur min faders damm. 

19 Och Mivåller satte sig på gångaren röd 
Han red snart fortare än fogeln han flög 

20 Och när som han kom i lunden fram 
Så satt der en näktergal som sang: 

21 Du ligger här och kyper va'nn 
Grässe liten ligger död med två söner på arm. 

22 Och Mivåller satte sig på gångaren röd 
Och red snart fortare än foglen han flög. 

23 Och när som han kom i lunden fram 
så var det sannt som näktergalen sang. 
Så låg Grässe liten död med två söner på arm.  
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24 Och aldrig har jag sett på större nöd, 
Att barnen lefva; men modren är död. 

25 Han gräfde en grop allt med sin fot 
och mullen den öste han opp med sin sko. 

26 Så lad' han Grässe liten i jorden först 
Och begge hennes söner allt vid hennes bröst. 

27 Och alldrig har jag gjort större mord. 
Gräfver lefvande barn i svartan jord. 

28 /:Och Mivåller satte sitt svärd mot en sten,:/ 
— Hå hå, nå nå nå nå nå, — 
/:så svärdet löpte hans hjerta till metin.:/ 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas. 
System 1: Texten utskriven utan anpassning till mel. Fö-

re n. 7 (h') står ett något suddigt g', som troligen av-
ses vara struket. 

System 3: Texten utskriven utan anpassning till mel. Fö-
re n. 8 (d2) står c2  (fjärdedelsnot) överstruket. 

Textanmärkning 

Trallrefräng utskriven i str. 1 och 23, markerad i str. 24. 
Repristecken efter båda raderna utsatt i str. 1, efter för-
sta raden även i str. 22. 

	

2:1 	Lisa ev. struket 

	

4:1 	över blekblommand står rödan 

	

7:1 	små ändrat ,från något nu otydbart 

	

9:2 	den ev. der 
15 : 1 före sadlar den står skådar den överstruket 
15:2 före Lisa står (Grässe) 

	

18:2 	vid damm står (å?) i margen 

	

26:2 	över allt vid står invid 

	

28:2 	svärdet ms svärde 

G 
KB Vs 3:4 nr 201 C. Södra Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt&I-Cavallius under andra hälften av 1830-talet eller 
på 1840-talet. 

 

r 	'p 	 
Lis Lilla 	sydde 

   

    

   

på lin-kläder små 

     

     

- Den sorg faller ön - 
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18 Näktergalen han sjöng så högt: 
»Rätt nu så är Lis-lilla död.» 

19 »Näktergal, näktergal, sjung inte så! 
Det är Lis-lilla, den jag håller af» 

20 Nedervåld sprang dit Lis-lilla var. 
Då hade hon födt söner ett par. 

21 Han lade de barnen på hvar hennes arm. 
»Det hafver din moder vållt oss den harm.» 

22 Han lade de barnen på hvar hennes sida 
»Gud löne din moder för denna qvida.» 

23 Fästet satte han mot en sten 
Och udden gjorde hans hjerta mehn. 

24 Den andra dagen i morgon-stund, 
— Den sorgen faller än —
Då låg der fyra lik i rosene-lund. 
— Den sorgen hon tvingar så många. 

Titel: Lis-lilla och Herr Nedervåld. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas. Textunderlägget till system 1 och 3 över-
struket. 
System 1, n. 9-10 (cr ciss'): Något otydliga, vid resp. 

noter står d och ciss med bokstäver. 
Efter system 3 står följande överstruket: 

f gf e 

   

P  
1111111.011111111 IIII 

  

 

4U0  

  

Före n. 4 (g2  f2) står 

   

     

Den sorgen han tvingar så mången. 

f2  överstruket. N. 5 (g2) ändrad från (a2). 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 24. 
Slutomkvädet: många str. 24 mången 

	

4:2 	sända ändrat från sändt 

	

5 : 1 	före plockar står hon överstruket 

	

10:2 	mina står över struket våra 
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666 	 

 

; 	pr p 

   

  

fl 

  

    

    

     

Hennes moder kom in och det- ta såg 

r 	r 

 

	1 

 

- Den sorgen hön tvingar så mången. 

1 Lis-lilla sydde på lin-kläder små 
— Den sorgen faller än — 
Hennes moder kom in och detta såg 
— Den sorgen hon tvingar så många. 

2 »Har du låtit Nedervåld locka dig, 
så skall jag alldeles förstöra dig.» 

3 Dig skall jag låta i buren uppbränna 
och Nedervåld skall i galgen upphängas. 

4 Dig skall jag låta i buren uppbränna 
och dina små foster i landet sända.» 

5 Lis-lilla hon plockar ihop lin-kläder små, 
Så sörgeliga gick hon dit Nederwåld låg. 

6 Hon klappar på dörren med fingrarna små. 
»Stig upp, Nedervåld, drag låsen ifrå.» 

7 »Är det Lis-lilla den jag håller af? 
Så gerna drager jag låsen ifrå.» 

8 Hon talte med honom med sorg och med suck 
»Min moder hon är så vreder på oss.» 

9 Mig vill hon låta i buren uppbränna. 
Och dig vill hon låta i galgen upphänga. 

10 Mig vill hon låta i buren uppbränna 
Och mina små foster åt landet sända. 

1 1 Nedervåld breder ut kappan blå 
Så lyfter han Lis-lilla på gångaren grå. 

12 När som de kommo i rosende-lund 
Der lyster Lis-lilla att hvila en stund. 

13 »Min moder hon hade fem qvinnor hos sig 
Christ gifve jag hade nu ena hos mig!» 

14 »Lis-lilla bind kläder för ögonen min 
Sjelf vill jag vara qvinnan din.» 

15 »Min moder hon drack både mjöd och vin, 
Christ gifve, jag hade nu vattnet rent!» 

16 Nederwåld sprang dit vattnet rann. 
Der satt en näktergal och sång. 

17 Den näktergalen han sjunger alltså: 
»Nu hafver Lis-lilla födt sönerna två.» 
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H 
KB Vs 4, s. 295 (text), KB Vs 3:4 nr 201 D (mel.). Lekaryds sn, Småland. Upptecknad av G. 0. Hyltai-Cavallius 
1839. 

r ccrr r 	p 0 • 

r 
Och det var lilla Lisa 

	
ö hennes kara 
	

mor 

•  
r rr r J 

Och begge så sut - to de vid ett bord; 

 

r 	 

  

   

   

- nå! nå! nä nå! nå nå! 

 

rrrrrrrrr 	 
Och 	begge, så sutto de vid ett bord. 

	1 

1 /:Och det var Lilla Lisa och hennes kära mor:/ 
och Begge så sutto de vid ett bord. 
— Nå! nå! Nå nå! nå nå! 
och Begge så sutto de vid ett bord. 

2 Jag fruktar det ej rätt med dig 
Se mjölken hon rinner ur brösten på dig. 

3 Det är väl ingen mjölk fast min moder tycker så 
Det är väl det mjöd som jag drack i går. 

4 Sköna Nedervall sadlar opp sin gångare grå, 
och sjelfver så sätter han lilla Lisa derpå. 

5 Så rida de till den grönaste lund 
der lyster lilla Lisa att hvila en stund. 

6 Sen redo de till den grönaste äng 
Der lyster lilla Lisa att bädda en säng. 

7 Sköna Nedervall breder ut sin kappa den blå 
Der födde lilla Lisa de svennerna två. 

8 /:Sköna Nedervall satte sin värja mot en rot:/ 
så udden han stötte dess värja emot. 
— Nå! nå! Nå nå! nå nå! 
så udden han stötte dess värja emot. 

Titel: Lilla Lisa och Nedervall. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och genomförd 
taktindelning saknas. Textunderlägget till system 2 
fr. o. m. så, till system 3 samt till system 4 fr. o. m. så ut- 

skrivet av Stephens. Under system 3, n. 1-2 står Hå hå, 
vilket strukits av Stephens. 
System 1: Texten utskriven utan anpassning till mel. 

Även ovanför systemets slut står repristecken. 
System 1, n. 7 (c2): Otydlig, ev. d2. 
System 2, n. 7 (c2): Otydlig, ev. h'. 
System 3: Efter sista noten (h') står g' överstruket. 
System 4: Anpassningen text/mel. är oklar, Och är när- 

mast placerat under n. 1-2. Efter sista noten (a') står 
c2  överstruket. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Repristecken efter rad 1 endast i str. 
2 (där repristecken utsatts även efter rad 2, trots att 
upprepning av raden markerats med ord). Trallrefräng-
en ovan återgiven efter Stephens' utskrift under melo-
din; textuppteckningen, som har trallrefräng i str. 1-4, 
saknar härvidlag konsekvens (se i det följande). 
Trallrefrängen: Nånå, nå nå str. 1, nånå, nånå, nånå.:/: 

nånå. str. 2, nånå, nånå, nånå nånå str. 3, nånå. 
/ 	/ 	/ nå. str. 4 

1:1 	Och det var tillskrivet i margen; Lilla Lisa änd- 
rat från Liten Kerstin; kära tillskrivet över ra-
den 

1:2 	och tillskrivet i margen 
7:2 Der ms De 

Mellan str. 7 och 8 står: dog. 
8:1 	satte står över struket drog 
8:2 	dess ändrat från dessa 
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hon henne månd slå. 
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KB Vs 4, s. 162 (str. 1-7 av texten), KB Vs 3:4 nr 201 B (mel. och resten av texten). Efter torparänkan och backstu-
gusittaren Catrina Andersdotter (»Halta-Kajsa»), Agunnaryds sn, Småland (f. 1791 i Agunnaryd, d. 1857; Jonsson I, 
s. 546-547). Upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius i mars 1845. En textrenskrift, gjord av George Stephens, finns i 
KB Vs 3:4 nr 201 B. 

r 

 

 

Lis 
	

lilla 	sydde 	på 	linkldder 	små 

r 	p 	)  #1'  
- Den sorgen faller 	än. - 

P 	 

cc 	 

 

 

- För sorgen han tvingar så mången. 

1 Lis lilla sydde på Linn-kläder små 
— den sorgen faller än — 
Hennes moder kom in, hon henne månd slå 
— för den sorgen hon tvingar så mången. 

2 Har du låt' Nederwåld locka dig 
Så skall jag snart låta förstöra dig. 

3 Nedervåld och dig skall jag låta upphänga. 
Och dina små foster åt landet sända. 

4 Lis lilla gick dit Nederwåld var 
En hjertans sorg i bröstet hon bar. 

5 Hon klappar på dören med fingrarne små: 
Stig upp Nedervåld, drag låsen ifrå. 

6 Ingen stämma hafver jag satt 
Och ingen släpper jag in om en natt. 

7 Stig upp Nedervåld drag låsen ifrå. 
det är Lis lilla den du håller å. 

8 Är det Lis lilla den jag håller å. 
Så gerna drager jag låsen ifrå. 

9 Ack! jag är så illa till mods 
Min moder hon är så vreder på oss 

10 Dig och mig vill hon låta upphänga, 
och våra små foster ur landet sända. 

11 Nederwåld breder ut kappan blå, 
Sen lyfter han Lis lilla på gångaren grå.  

12 När som de kommo i rosende-lund 
der lyster Lis lilla hvila en stund. 

13 Min moder hon hade 3 qvinnor hos sig 
Christ gifve jag hade nu en hos mig! 

14 Lis lilla bind kläde för ögonen min. 
Sjelf vill jag vara qvinnan din. 

15 Min moder drack både mjöd och vin 
Christ gifve jag hade nu wattnet rent. 

16 Nederwåld sprang dit wattnet rann. 
der satt en näktergal och sang. 

17 Den näktergalen sjunger alltså: 
Lis lilla är död, den du håller af. 

18 Nederwåld sprang dit Lis lilla låg 
då hade hon födt honom sönerna två. 

19 Han lade de barnen på hvar hennes arm. 
Det har din moder våldt oss denna harm. 

20 Fästet satte han mot en sten 
och udden gjorde hans hjerta mehn. 

21 Det var på den klara morgonstund 
— den sorgen faller än —
der låg 4 lik i rosende-lund. 
— för den sorgen hon tvingar så mången. 

Titel: Lis Lilla och Nedervåld. 
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Melodianmärkning 	 Textanmärkning 

Ms saknar klav, taktartsbeteckning och taktindelning. 	Ms saknar strofrir. Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
Texten delvis utskriven utan anpassning till mel. 	 5:1 	klappar ms ev. klappa 
System 3, n. 7 (c2): Möjligen ändrad från h', vid noten 	5:2 före låsen ett ord påbörjat med j 

står bokstaven c. 	 19:1 	barnen ändrat från barnet 

J 
Efter Margareta Helena Lall& (1772-1860), f. i Visby, Gotland; hon hade »ur allmogens mun» lärt sig visan »i sin 
ungdom (1793-1805)», då hon vistades i Fardhems prästgård (jfr Bjersby, s. 260-266 och Jonsson I, s. 116). Ja: 
ULMA 28985:22, s. 5-7. Text upptecknad av Carl Säve på 1830-talet. Insänd till A. I. Arwidsson 1839. Jb: KB Vs 
2:2, s. 637-639 (text), 653 (mel.) En annan utskrift av Carl Säves textuppteckning med mel. upptecknad av en stude-
rande Wimmercrantz efter Säves föredrag. Insänd till Arwidsson 1840. Je: UUB R 623:2 nr 79. Upptecknad några år 
efter Jab av P. A. Säve (text) och Wilhelm Söhrling (mel.). Tryckt som Säve nr 79. 

Ja 
1 /:Gressliten och Gresslitens mor,:/ 

De väfva gullväfven den goda. 
— Eja! 
De väfva gullväfven den goda 

2 Gressliten slog sin väf så fast, 
Så hvita mjölken ur hennes bröst brast. 

3 »Hvad är för mjölk som på dina bröst rinner?» 
»Mediwold hafver lockat mig» 

4 »Och hafver Mediwold lockat dig 
Alldrig skall han dig mera få si 

5 Dig skall jag låta på landet att sälja 
Mediwold skall jag låta upphänga.» 

6 Gressliten tog på sig kappan blå, 
Så gick hon dit der Mediwold låg: 

7 Hon klappa' på dörren med fingrarna små: 
»Mediwold statt upp! dra låsen ifrå» 

8 »Och ingen stämma hafver jag satt 
Ingen släpper jag in uti natt!» 

9 Gressliten hade fingrar båd' mjuka och små 
Och sjelf så drar hon låset ifrå' 

10 »Nu är min Moder mig vorden vred, 
Alldrig vill hon mig mera se 

11 Mig vill hon låta på landet att sälja 
Och Mediwold vill hon låta upphänga» 

12 »Är din Moder dig vorden vred 
Alldrig skall hon dig mera få se» 

13 Han sadla' den hvita han sadla' den grå 
Den bästa satt han Gressliten uppå 

14 Och när som de kommo till rosende lund 
Behaga' Gressliten att hvila en stund. 

15 Mediwold bredde ut sin kappa blå 
»Behagar Gressliten att hvila en stund?» 

16 »Uti min faders gård der rinner en å 
Ack! om jag hade en droppa deråf!» 

17 Mediwold var henne båd' trogen och huld 
Han hämta' henne vatten uti sin sko 

18 När Mediwold tillbaka kom 
Då satt der en Näktergal i trädet och sång 

19 »Gressliten hafver födt de sönerna två 
Och sjelf så ligger hon uppå bår» 

20 Mediwold han grof en graf så bred 
Så lade han de tre liken derned 

21 /:Mediwold han spände sitt svärd mot en rot:/ 
Så hjertat hans det stod uti blod 
— Eja! 
Så hjertat hans det stod uti blod. 

Titel: Gressliten och Mediwold. 

Anmärkning 

Endast str. 5, 10, 15, 20, 21 numrerade. Eja! utskrivet i 
alla strofer. Repristecken efter första raden i alla strofer 
utom str. 8 och 17. Upprepning av andra raden utförd i 
str. 1 och 21, repristecken efter andra raden i str. 3-10. 
13:1 	det första sadla' står över struket axla' 
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J'J 	 

Jb 
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Gress-li - ten och Gress- Ii - tens mor 

4 

Gress -Ii - ten och Gress -Ii - fens mor, 

6 

	

GG 	 
vdf-de gull-vetf- ven den go 	da 

	

J 	

- E - jo 

.t) å 

9 

	1 

   

De vöf - de gull - vdf - ven den go - 	da. 

Anmärkning 

T. 1, n. 1, t. 3, n. 1, t. 7, n. 2: Ändrade från åttondelsno-
ter (flaggorna delvis bortraderade). 

TEXT 

Avvikelser från Ja i Jb 

Namnet Gressliten genomgående Gress-liten 
1:2 	väfva: väfde 
2:1 	slog: vof 
2:2 	Så: Att 
3:2 Mediwold: Och Mediwold 
6:1 	togh: klädde 
6:2 	hon: hon sig 
7:2 	dra: drag; ifrå: ifrån 
8:7 	Och: Med 
8:2 	Ingen: Och ingen; uti: i 
9:2 	drar: drager; låset: låsen; ifrå': ifrån  

10:2 	Alldrig: Och alldrig 
12:1 	Är: Och är 
13: 1 	sadla': salla' (båda ställena) 
15:2 	en stund: derpå 
16:1 	Uti: Och vid 
17:1 	trogen och huld: huld och tro 
17:2 	sin: en 
18:2 	en saknas 
19:1 	sönerna: sönnerna 

Anmärkning 

Titel: Gress-liten och Mediwold. — Eja! utskrivet i str. 
1-13,20-21. Repristecken efter första raden i str. 1-14, 
20-21. Upprepning av andra raden utförd i str. 1 och 
21, markerad i str. 2-4. 
16:1 	rinner första bokstaven ändrad, troligen från f 
17:1 	huld och tro ändrat från tro och huld 

r 

Jc 

J 	 J J  r r 
4 

1 

8 

 

r 	 

  

r 	 

  

 

r r 	 

 

rr 
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10 

 

r 	r 	 r 

 

  

  

,#J 	JJJ 

TEXT 

Avvikelser från Ja i 

	

1:2 	gullväfven: guldväfven; goda: fina följt av goda 
inom parentes 

	

3: I 	är: är det 

	

5:1 	att saknas 

	

7:2 	dra låsen ifrå: drag låset ifrån 

	

8:1 	Och saknas 

	

9:2 	Och saknas; ifrå': ifrån 

	

11:1 	att saknas 

	

11:2 	Och saknas 

	

13:2 	satt: satte 

	

14:1 	till: i 

	

14:2 	Behaga': Behagar 

15 : I 	bredde: spred 
15:2 	en stund: härpå 
16:1 	Uti: I 
16:2 	droppa: droppe 
17:1 	trogen och huld: hulder och tro' 
17:2 	hämta': hämte; uti: i 
78:2 	der saknas 
20:1 	han saknas 

Anmärkning 

Titel: Gressliten och Medivold. — Ms saknar strofnr. 
Eja! utskrivet i str. 1, 2, 21. Upprepning av andra raden 
utförd i str. 1 och 21, markerad i str. 2; repristecken ef-
ter övriga rader utan! 9:1-2. 

14 

JJ 
	

J ar 
	 1 

K 
KVHAA Wiede ks 21. Efter »Stina i Stensö», Ö. Husby sn, Östergötland (Ling, s. 39). Upptecknad av L. Chr. Wie-
de på 1840-talet. Ytterligare fyra utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 21, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. [A 
och [B, endast text] och MM Wiede nr 21. 

,15 sigl' 	I' lin  

 

1 
Det 	var den lilla 
	

Lisa 	och 	hennes kära 	mor 

4 

Och båda så suto de 
	

i en bur 

  

5 

N 	 

 

) 	 

 

     

 

• 

   

     

- Hå hå nå nå nå nå nå 

J - 
 0 0 
	 J 	 0 4 11 

an bdda så suto de i 	en bur 

1 Det var den lilla Lisa och hennes kära mor 
Och båda så suto de i en bur 
— Hå, hå! nå nå - nå nå — nå! 
Och båda så suto de i en bur. 

2 Och modren hon talte till dotteren sin: 
Hvad är det för mjölk du har i brösten din? 

3 Det är väl ingen mjölk, fast eder tyckes så; 
Det är väl det mjödet, som jag drack i går 
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4 Och modren slår dottren på blekrödan kind: 
Skall du så svara kär modren din! 

5 Och sanningen må jag ej dölja för dig 
Herr Nedervall hafver lockat mig 

6 Och hafver Herr Nedervall lockat dig 
Så vill jag ej mer vara moder för dig 

7 Herr Nedervall skall jag låta hänga på qvist 
Och dig så vill jag låta steka på spett 

8 Men lilla Lisa gick dit Herr Nedervall låg 
Hon klappade på dörren med fingrarna små 

9 Statt upp, Herr Nedervall, och släpp mig in, 
Ty jag hafver talat med moderen min. 

10 Och hör du, Herr Nedervall, hvad jag säger dig: 
Min moder hon är nu så vreder på mig 

11 Och dig så vill hon låta hänga på qvist 
Och mig så vill hon låta steka på spett 

12 Och inte så skall jag hängas för dig 
Och inte så skall du brännas för mig 

13 Herr Nedervall han rider sig på lilla Lisas gård 
Och ute för honom lilla Lisa står 

14 Herr Nedervall han sadlar sin gångare grå 
Se'n lyfter han lilla Lisa deruppå 

15 Herr Nedervall han rider sig åt den grönaste lund 
Der lyster lilla Lisa att hvila en stund 

16 Herr Nedervall han rider sig åt den grönaste äng 
Der lyster lilla Lisa att bädda en säng. 

17 Herr Nedervall han breder ut sin kappa blå 
Der föder lilla Lisa de sönerna två 

18 Och nog vet jag den rinnande brunn 
Ack! om jag hade vatten i denna stund 

19 Herr Nedervall han rider sig till rinnande brunn 
Då fick han höra att en liten näktergal sjöng. 

20 Han sang om Fruer, han sang om mör 
Men mest sang han, att lilla Lisa var död 

21 Herr Nedervall han rider sig till den grönaste äng 
Så fick han se, hvad näktergalen sang 
— Hå hå! nå nå — nå nå — nå! 
Så fick han se, hvad näktergalen sang  

Melodianmärkning 

Mel. skriven ovanpå en skissartad primäruppteckning, 
som delvis är läsbar. 
T. 6, n. 6: Ev. ändrad . från g', över noten står bokstaven 

a. 

Övriga ut.s.krifter: 

T. 1, n. 1-2: oh oh hs, MM 

T. 2, n. 6: '; rzfah 	hs, Div.-saml. [A] 

T. 3, n. 5-6 och t. 6, n. 4-5, textunderlägget: sutto hs, 
Div.-saml. [A] 

Textanmärkning 

Trallrefräng och upprepad andrarad i alla strofer. 

	

19:2 	näktergal står över struket fogel (vid upprep- 
ningen är ändringen ej gjord) 

Övriga utskrifter: 

Texten omfattar i hs 24 strofer, i Div.-saml. endast 1 
strof Trallrefräng och upprepad andrarad i alla strofer. 
hs har repristecken efter första raden i alla strofer, MM 
i str. 1. 
Trallrefräng: Hå hå nå nå Div.-saml. [B] 

	

1:2 	suto: sutto Div. -saml. [A] båda ställena, Div.- 
saml. [B] endast vid upprepningen 

2:1 hon saknas MM 

	

6:2 	mer: mera hs 

	

8:1 	Lisa: Lisa hon hs 
13 : 1 sig saknas MM 

	

19:2 	liten saknas hs, MM 

	

20:1 	mör: möer hs 

	

20:2 	död: dö'er hs 
hs har ytterligare tre strofer (numrerade 22-24), dock 
satta inom parentes: 

Så grof han en graf både djupan och bred 
Der lade han ned de likena tre. 

Så satte han sitt svärd emot en sten 
Så svärdet det gingo hans hjerta till men 

Så satte han sitt svärd allt uppå ett sätt 
Så svärdet det gingo hans hjerta för nätt 

L 
KVHAA Wiede ks 59. Efter kyrkvaktarhustrun Brita Cajsa Carlsdotter (»Hustru Boglina») i fattighuset, Ö. Stenhy 
sn, Östergötland (f. 1796 i Sjögestads sn, Östergötland, d. 1852; Ling, s. 41). Upptecknad på 1840-talet av L. Chr. 
Wiede. Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 58 och MM Wiede nr 59. 
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2 

r 	 
Lilla 
	

Li- sas moder hon sa — de så: 

•	 • 

4 

• • 
"Hvad ör det som är på de 	bolstrarna blå? 

5 

a 

— Hå, hå! nå, nå! 

 

•	 

 

 

• 

   

Hvad dr det som dr på de 
	

bolstrarna 
	

blå?" 

1 Lilla Lisas moder hon sade så: 
Hvad är det, som är på de bolstrarna blå? 
— Hå, hå! nå, nå! 
Hvad är det, som är på de bolstrarna blå? 

2 Ack, kära min moder, hvad jag säga må: 
Det är den ölosten, som jag åt i går. 

3 Lilla Lisans moder, hon sade nu: 
Ja, aldrig så skall du ljuga för mig. 

4 Lilla Lisan hon sade åt modren sin: 
Ja aldrig så skall jag ljuga för Er 

5 Lilla Lisan sade till modren sin: 
Herr Ingevall han hafver lockat mig. 

6 Ja har då Ingewall lockat dig, 
Ja aldrig så skall du glömma bort mig. 

7 Och dig skall jag låta sätta på spett 
Och honom skall jag låta hänga i streck 

8 Lilla Lisan hon gick på sin moders gård 
Christ gifve jag vore på Ingevalls gård 

9 Lilla Lisan hon går åt stallet ned 
Då skådade hon de fålarna tre. 

10 Hon skådade den bruna, hon skådade den grå 
Men ridaren kasta' hon gullsadel på 

11 Lilla Lisan hon rider till Ingevalls gård 
Ja ute för henne kära Svärmodren står 

12 God afton, god afton, kära Svärmodren min! 
Är Ingevall hemma, kära vännen min? 

13 Ja Ingevall sitter i kammaren sin 
Han spelar gulltärning med tjenaren sin 

14 Lilla Lisan hon knappar med fingrorna små: 
Är Ingewall inne, drag låsen ifrå! 

15 Ja ingen så har jag med stämman satt, 
Ja ingen så släpper jag in om natt. 

16 Lilla Lisan hon knappar med fingrorna små: 
Är Ingewall inne, drag låsen ifrån! 

17 Och Ingewall latte på dörren sin 
Lilla Lisan hon in genom dörren steg 
Och Ingevall med henne med ögonen neg. 

18 Och Ingewall sade till Lilla Lisan sin: 
Hvarföre så bär du så blekan kind? 

19 Jag må fälle bära blekan kind; 
Jag är ju förskjuten af modren min. 

20 Och mig vill hon låta sätta på spett 
Och dig vill hon låta hänga i streck. 

21 Ja är du förskjuten af modren din 
Du är ej förskjuten af vännen din. 

22 Herr Ingevall går sig åt stallet ned 
Han skådar då de fålarna tre. 

23 Han skådar den bruna, han skådar den grå, 
Men ridaren kastar han gullsadel på. 

24 Sen rida de sig åt rosande lund, 
Der lyster Lilla Lisan, att hvila en stund. 

25 Och Ingewall breder ut sin kappa blå 
Deruppå så föder hon de sönerna twå. 

26 Men ack, om jag vore vid min moders gård 
Hon bäddade min säng, hon dukade mitt bord. 

27 Men nog vet jag en källa så god 
Ack, hade jag watten, jag drucke derutaf 

28 Herr Ingewall han satte sig på ridaren röd, 
Han red väl mycket fortare än foglen flög. 

29 Och när som han kom till den källan fram, 
Der sitter en näktergal och sång. 

30 Han sjungde om fruer, han sjungde om mör, 
Han sjungde att Lilla Lisan var dör. 
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31 Herr Ingevall han rider sig åt rosande lund 
Och då var Lilla Lisan kallnad i orund 
— Hå, hå! nå, nå! 
Och då var Lilla Lisan kallnad i orund. 

Titel: Herr Redewall (vid mel.). 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

T. 1, n. 1-2, textunderlägget: Li-sans MM 
T. 3, n. 1: 1 hs står också d2  (endast nothuvud). 

Textanmärkning 

Trallrefräng och upprepad andrarad i alla strofer (utom 
str. 17, se nedan). 

	

3:1 	nu står efter raderat så 

	

8:1 	Lilla ändrat från Lisan 

	

16:2 	ifrån vid upprepningen ifrå' 

	

17:3 	står efter trallrefrängen i stället för upprepad 
andrarad 

Övriga utskrifter: 

Trallrefräng och upprepad andrarad i alla .str(?ifer. 

	

1:1 	Lisas: Lisans MM 
1:2 de saknas MM (dock ej vid upprepningen) 
3:2 du: du nu MM 
6:2 så saknas MM 

	

8:1 	hon saknas 

	

14:1 	fingrorna: fingrarna hs 

	

16:1 	Lisan saknas MM; fingrorna: fingrarna hs 

	

16:2 	ifrån: ifrå 

	

17:3 	står som tredjerad, varpå följer trallrefräng 
och upprepning av raden 

	

23:2 	gullsadel: guldsadel hs (dock ej vid upprepning- 
en) 

	

30:2 	dör: dör hs (vid upprepningen död), död MM 

	

31:1 	han saknas 

M 
KVHAA Wiede ks 173. Vikbolandet, Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare tre ut-
skrifter finns: KVHAA Wiede hs 161, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. och MM Wiede nr 173. 

1 Och Lilla Lisa och hennes kära Mor, 
De sutto i buren och stickta gullstol 
— Hå, hå! nå, nå, nå, nå! 
De sutto i buren och stickta gullstol. 

2 Och modren hon sade till dotteren sin: 
Hvi rinner så mjölk utur barmen din? 

3 Det är väl ingen mjölk fast Eder tycker så; 
Det är af det mjöd jag drack af i går. 

4 Och modren slog dottren på bleknande kind: 
Hvi skall du så ljuga för kär moderen din! 

5 Ja aldrig så ljuger jag för min moder mer 
Den Unge Kung Olof mig lockar till men 

6 Och är der nu sanning som du säger mej, 
Så tag ditt skrin! gack långt ifrån mej! 

7 Lilla Lisa hon tog sitt skrin under arm 
Sen gångar hon sig den vägen fram. 
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25 När som det wardt lidit till dagen vardt ljus 
Så var det fyra lik i Kung Olofs hus 
— Hå, hå! nå, nå, nå, nå! 
Så var det fyra lik i Kung Olofs hus 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 
d 

Upptakten: [ hs (d' fiss' samt bokstaven till- 

skrivna med blyerts); b' Div.-saml.; a' MM 

T. 3, n. 3-6: 

 

4epar /71 .1•1111.1111..1 (9=r11...IMT 

 

hs, MM 

     

Textanmärkning 

Trallrefräng och upprepad andrarad i alla strofer. 

	

5:1 	ljuger jag har satts inom parentes 
5:2 men vid upprepningen mehn 

	

6:2 	upprepningen har först påbörjats Sen gångar 
hon (jfr 7:2), vilket ändrats 

	

21:2 	dö'r vid upprepningen död 

	

23:2 	se 5:2 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div. -saml. omfattar endast str. 1. Trallrefriing 
och upprepad andrarad i alla strofer. 

	

3:1 	tycker: tyckes MM 
4:1 bleknande: blekblommad hs, MM 
4:2 moderen: modren hs, MM 

	

6:1 	der: det hs, MM; mej: mig hs, MM 
6:2 mej: mig hs, MM 

	

15:1 	rosende: rosande MM 

	

77:2 	mej: mig (båda ställena) hs, MM 

	

21:2 	dö'r: dö' hs, MM 

8 Och när som hon korn på Kung Olofs gård 
Och ute för henne Kung Olofs moder står 

9 God dag, god dag, Kär Kung Olofs mor i dag! 
Är Kung Olof hemma, det frågar nu jag? 

10 Han är inte hemma; han reste nyss bort 
Lilla Lisa så sorgsen på sin gullharpa slår. 

11 Kung Olof stiger ut till allrakärasten sin 
Han bar henne både mjöd och win 

12 Mig lyster ej hvarken mjöd eller vin 
Jag endast kunde få tala med dig 

13 Kung Olof han sadlar up sin gångare grå 
Så lyfter han Lilla Lisa deruppå 

14 Kung Olof sadlar up sin blackbruna häst 
Sen rider Kung Olof Lilla Lisa dernäst 

15 Och när som de kummo till den rosende lund 
Der lyster Lilla Lisa att hvila en stund 

16 Och när som de kummo till den grönskande äng 
Der lyster Lilla Lisa att bädda en säng. 

17 Ack om jag nu wure min moder så när 
Hon gafve mej vatten att svalka mej med 

18 Och nog vet jag den rinnande flod 
Jag skall hämta watten i begge dina skor. 

19 Och när som han kom till den rinnande flod 
Der satt en näktergal i trädet och gol 

20 Och när som han kom till den rinnande ström 
Der satt en näktergal i trädet och sjöng. 

21 Han sjungde om fruer, han sjungde om mör 
Men allera mest, att Lilla Lisa var dö'r. 

22 Och när som han kom der Lilla Lisa hon låg, 
Då var hon död och sönnerna twå 

23 Kung Olof sätter svärdet allt mot en sten 
Så udden han lopp hans hjerta till men. 

24 Kung Olof sätter swärdet allt mot en rot 
Så udden han lopp hans hjerta emot 

N 
Dybeck, Folklore V, s. 113 B-114. Kila sn, Värmland. Upptecknad av Laura Tullia Lignell på 1840-talet (senast 
1848). Tryckt i Dybeck, Swenska wisor 2, [1848], nr 9. 

2 

Christ gif' jag hade vatten uren villande 	flod, 

9 	X 	 
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4 

;et 1110- 
	1 

- Sjelf trår 	hon daggen utaf 	jorden. 

9' 	i 

  

g 	1 

   

    

1 Christ gif jag hade vatten ur villande flod! 
— Hvem bröto löf utaf lilljegren? —
Han hämta henne vatten i sin egen sko 
— Sjelf trår hon daggen utaf jorden. 

2 Och när som han kom dit hans syster då var, 
Då hade han redan somnat utaf. 

3 Och hvem skall vi få som sjunga efter oss? 
Men foglarne i skogen få sjunga öfver oss. 

4 Och hvem skall vi få som ringa efter oss? 
Men djuren i skogen få sjunga öfver oss 

5 Sen tog han upp sin silfskodda knif, 
— Hvem bröto löf utaf lilljegren? —
Då stack han den i sitt fagerunga lif 
— Sjelf trår hon daggen utaf jorden. 

Melodianmärkning 

Texten är i ms utskriven utan anpassning till mel. An-
passningen text/mel., som är oklar i t. 2-3 och 6-7, är 
här i möjligaste mån gjord efter tr. (jfr nedan). 
T. I, n. 5 — t. 2, n. 4: I tr. står 

T. 3-4: 1 tr. står 

olt  
bry - ter 	löf 	ut- af 	liljegren? 

	
Han 

= 
7". 6, n. 1-4: Hr. står • 	• ) 

e - gen 

T. 7, n. 1-4: Hr. står F:9 = 
trår hon 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, 
markerat i övriga strofer. Slutomkvädet utskrivet i str. 1 
och 5, markerat i övriga strofer. 
Slutomkvädet: hon vokalen förtydligad eller ändrad från 

annan 
5:1 	han vokalen förtydligad eller ändrad frän an- 

nan 

47: 4IJ4' 
	

472 
vat - ten en 	vil 	- 	lan - de 
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0 
KVHAA M. H. Hultin, Anteckningar och Samlingar under en resa...1852, s. 29 (text), 35 (mel.). Upptecknad av 

Måns H. Hultin i Östergötland (Ydre hd) eller Småland (Kalmar län) sommaren 1852. 

4 

 

Och Lisa 
	

lilla 	satt vid lutten och spann 

bb 	 
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och 	hvitaste 
	

mjölken ur 	bröstet den 	rann. 

t,I7 	44  4 .1" 
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P  
16 J 

 

1 •	 

  

Och hvitaste 
	mjölken ur bröstet den rann 

11 »Tjufvar och skälmar skola hänga på qvist 
Och horor och horkonor skola stekas på spett!» 

12 Sköna Nedervall höll ut sin kappa den blå 
Så lyfter han lilla Lisa derpå. 

13 Så rida de sig till rosendelund, 
Der lyster det lilla Lisa att hvila en stund 

14 Ung Nedervall höll ut sin kappa den blå 
Der föder lilla Lisa de sönerna två. 

Melodianmärkning 

T. 5: Ändrad från fl ess' fl. 
T. 5, textunderlägget: Ändrat från oläsligt ord, troligen 

har annat ord påbörjats. 
T. 6, n. 1-2, textunderlägget: mjolken 
T. 13, n. 1 och 3: Ändrade från b l . 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Två streckade rader efter str. 14. 
Trallrefrängen saknas i textutskriften (jfr under mel.). 
11:1 	skola ändrat från skall 
/3:2 	det dubbelskrivet 

1 Och Lisa lilla satt vid lutten och spann 
Och hvitaste mjölken ur bröstet den rann, 

2 Och modren hon sade till Lisa lilla så: 
»Hvad är det för mjölk som rinner så?» 

3 »Det är väl icke mjölk, fast eder tyckes så. 
Det är blott mjöd, som jag spillde igår.» 

4 »Det är väl icke värdt att ljuga för mig. 
Och sköna Nedervall har väl lockat dig!» 

5 »Det är väl icke värdt, att ljuga för mig 
Ty mjödet är brunt och mjölken är hvit.» 

6 »Men honom skall jag låta hänga på qvist 
Och dig skall jag låta steka på spett!» 

7 Och Lisa lilla reder sig till Nedervall gå 
Och ute för henne ung Nedervall står. 

8 »Var välkommen! Var välkommen skön Lisa till 
mig! 

Åt dig har jag blandat båd mjölk och vin.» 

9 »Ej lyster mig mjöd ej lyster mig vin! 
Ty min moder är blifven på oss så vred!» 

10 Och dig skall hon låta hänga på qvist 
Och mig skall hon låta steka på spett!» 
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P 
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. Pa: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 83. 
Pb: MAB Folkmelodier, bl. 110 v. Insänd till Mus. Akad. 1881. Pc: NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 1. In-
sänd till Artur Hazelius 1880 (endast text). Pd: ULMA 1951:31. Insänd till Södermanl:s fornminnesför. 1882. Tryckt 
i Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. IV, 1883, s. 16-17 (text), mel.bil. nr  30 (mel.). 
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J 

 

  

P 	 

 

   

     

Och båda så sutto de uti en bur. 

1 Det var allt om lilla Lisa och hennes kära mor 
och båda så sutto de uti en bur 
— Hå hå! Nå nå, nå nå! 
Och båda så sutto de uti en bur. 

Melodianmärkning 

T. 1-2, textunderlägget: Se textanmärkningen nedan. 
T. 4, n. 1: Ändrad från a'. 

Textanmärkning 

1:1 	Lisa skrivet två gånger, första gången otydligt 
och struket; hennes står över struket båda 

Pb 
MELODI 

Avvikelser från Pa i Pb 

Taktartsbeteckning 3/4: Det / var allt om lilla / etc. 
Dubbla notvärden (nedan i reducerade notvärden mot-
svarande notationen i Pa). Repristecknet i slutet av mel. 
saknas. 
T. 1, n. 2-3, t. 1, n. 4-5 och t. 2, n. 3-4: Med bågar över 

resp. notpar. 

T. 2, n. 6: oh (sannolikt felskrivning) 

T. 3, n. 1-2 och t. 6, n. 1-2, textunderlägget: bägge 

T. 3, n. 4-5 och t. 6, n. 4-5, textunderlägget: suto 

T. 3, n. 4-5: o% 

Anmärkning 

T. 5, n. 4: Genom radering ändrad från annan not, troli-
gen c2  eller h'. 

1 Det var allt om lilla Lisa och hennes kära mor, 
Och bägge så suto de uti en bur; 
— Hå hå, Nå nå, nå nå! 
Och bägge så suto de uti en bur. 
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2 Och moderen talte till dotteren sin: 
»Hvad är det för mjölk uti bröstena din?» 

3 Det är väl ingen mjölk fastän eder tyckes så; 
Det är af det mjöd, som jag drack uti går. 
— Hå hå, Nå nå, nå nå! 
Det är af det mjöd, som jag drack uti går. 

SMB 138 

Titel: Lilla Lisa och hennes moder. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefräng och upprepad andrarad 
i alla strofer. 

Pc 
Avvikelser från Pb i Pc 

Str. 1 ej utskriven (de övriga stroferna numrerade 2 
resp. 3). 

Pd 
MELODI 

Avvikelser från Pa i Pd 

Taktartsbeteckning 3/4: Det var allt om lilla / etc. Dubb-
la notvärden (nedan i reducerade notvärden motsvaran-
de notationen i Pa). Repristecknet i slutet av mel. sak-
nas. 

Upptakten: [ 

T. 1, n. 8-9: Utan båge. 

T. 2, n. 5: 17 
7'. 3, n. 1-2 och t. 6, n. 1-2, textunderlägget: bägge 

T. 3, n. 4-5:  

T. 4, n. 4, t. 5, n. 5 och t. 7, n. 4: 

TEXT 

Avvikelser från Pb i Pd 

1:2 	suto: sutto 
2:2 	är det: har du 
3:1 	fastän: fast 
3:2 	uti: i (vid upprepningen) 

Anmärkning 

Titel: Lilla Lisa. — Ms saknar strofnr. Trallrefräng och 
radupprepning som i Pb. 

44:411EC vbee..4  

Q 
KVHAA Dybeck, Folklore V, s. 105. Åkers hd, Södermanland. Sannolikt efter tradition inom Emil Öbergs släkt. 
Upptecknad av Öberg, troligen på 1850-talet (Jonsson I, s. 586). 

2 J? 	Jitj J 
I. 	Och mode - ren och dottren de 	spunno på ett lin; 
2. 	Och 	mode — ren hon talte till 	Meli — seli 	sin; 

 

f da 
3 

h 	k 

  

    

    

     

— På den ro — sende skog. — 
— På den ro — sende skog: -- 

4 
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g 	 

5 

Och mode - ren hon talte 	till dot - teren 
	

sin. 
Hvad hafver du för mjölk uti 	bröste — na 

	
din; 

— Hvod våller dig min fide - ii - ga 
	

ros ? 
— Hvad våller dig min öde - li - go 

	
ros ? 

1 Och moderen och domen de spunno på ett lin; 
— På den rosende skog. — 
Och moderen hon talte till dotteren sin: 
— Hvad våller dig min ädeliga ros? 

2 Och moderen hon talte till Meliseli sin; 
— På den rosende skog: — 
Hvad hafver du för mjölk uti bröstena din: 
— Hvad våller dig min ädeliga ros? 

Melodianmärkning 

T. 7, n 1: åttondelsnot (sannolikt felskrivning) 

R 
NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 2. Mölle fiskeläge, Brunnby sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 
1880 (jfr Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 29). Tryckt i Hazelius, Ur de nordiska folkens lif, 1882, s. 
133-135. 

1 Rosa lilla och hennes moder, 
— Åh ja! — 
de slogo i guldväfven den goda. 

Å — h ja! 

2 Rosa lilla hon slog i guldväfven så hårdt, 
att hvitaste mjölken ur brösten den sprang. 

3 »Ack, hör du Rosa lilla, hvad jag nu säger dig: 
Hvad är det för mjölk, som kommer från dig?» 

4 »Ack, det är väl icke mjölk, fast än du tycker så; 
det är det mjödblandade vin, jag drack i går.» 

5 »Mjölken och mjödet det är dock olikt; 
mjölken är hwit, och mjödet är brunt.» 

6 »Ack, moder, ett ord i tysthet jag säga vill: 
Nedvall hafver mig lockat dertill.» 

7 »Ja, Nedvall vill jag då låta hänga 
och dig med ditt foster af landet utsända. 

8 Och svara du mig nu, dotter min: 
hvad gaf dig Nedvall till fästegåfvan din?» 

9 »Han gaf mig ett par röda bandsko' .» 
»De skola aldrig komma på jungfruns fot.» 

10 »Han gaf mig en liten guldknif.» 
»Krist gifve, den satt i hans unga lif!» 

11 Rosa lilla hon tar på sig kappan den blå, 
så gångar hon dit, der Nedvall låg. 

12 Rosa lilla hon klappar med fingranne små: 
»Statt upp nu, Nedvall, drag låset ifrå'!» 

13 »Nej, ingen så hafver jag fanan satt, 
och ingen så släpper jag in om natt.» 

14 »Statt upp nu, Nedvall, och släpp mig in, 
det är Rosa lilla, allra kärestan din!» 

15 »Är du Rosa lilla, allra kärestan min, 
hur gerna står jag upp och släpper dig in!» 

16 »Ack hör du, Nedvall, hvad jag säger dig: 
Min moder hon är oss båda så vred. 

17 Ja, dig så vill hon låta hänga 
och mig med mitt foster af landet utsända.» 

18 »Är din moder blifven oss båda så vred, 
så skall hon oss aldrig mera få se. 

19 Du packar ditt guld i ett litet skrin, 
allt medan jag sadlar grå gångaren min.» 

20 När som de kommo i rosenlund, 
der lyster Rosa lilla att hvila en stund. 

21 Nedvall han bredde ut sin kappa blå, 
der behagar Rosa lilla att hvila uppå. 
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Läi—s'n ha sat di bdurn u 	spann, 

8 4.1N1  
J JJ JJJ 

22 Rosa lilla hon fäller tåren så strid: 
»Ack, om jag nu hade en kvinna hos mig!» 

23 »Ack, Rosa lilla, du gråt icke så, 
kan jag icke kvinna hos dig vara få?» 

24 »Nej, förr än en man skall veta en kvinnas nöd, 
så skall jag ligga nu här och dö! 

25 Der rinner en bäck vid min faders gård, 
Krist gifve jag hade en dryck derifrån!» 

26 Nedvall han var sin käresta så tro', 
han hemtade vatten i båda hennes sko'. 

27 Nedvall han sprang, som fogelen flög; 
men när han kom åter, låg Rosa lilla död. 
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28 »Skall jag lida den sorg och harm: 
Rosa ligger död med två drängbarn vid sin barm.» 

29 Nedvall han var sin käresta så huld, 
Å —h ja! — 

han lät henne begrafva för rödaste guld. 
— Åh ja! 

Titel: Rosa lilla. 

Anmärkning 

Trallrefrängerna utskrivna i str. 1 och 29. Interpunktio- 
nen osäker, kan delvis härröra från Hazelius. 

Fredin, Gotlandstoner, 1909, nr 36. 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. 

h 	g 	) 
Ldi - lä 

J 

J J I 

b 

r r r J J 

såt 
	

vdi - tös -ta 
	

mjöl- ki ör braus-ti 	ha 
	

rann. 

J 	 J J 	 
12 

J 
— Gu 
	

frys -tji 	!di' 
	

tö — si, sum fikk sor- gi 	så 
	

ung! 

1 Läilä Läis'n ha sat äi bäur'n u spann, 
såt väitästä mjölki ör brausti ha rann. 
— Gu trystä läil tösi, sum fikk sorgi så ung! 

Titel: Läilä Läis'n. 

Melodianmärkning 

Se textanmärkningen. 

Textanmärkning 

Omkvädet: ung tr. ugg 

T 
Släkttradition från Brantevik, Simris sn, Skåne. Ta: DAL 107 (text), DAL 76 nr 37 (mel.). Efter fiskaränkan Sofia 
Samuelsdotter (f. 1817 i Simris, d. 1902). Upptecknad av Nils Andersson 1894 (mel.) och Lännart Ribbing 1895 
(text). Tb: SVA 198:2 nr 136. Nedskriven 1956 eller 1957 av stuveriarbetarhustrun Selma Nilsson, Malmö (f. 1883 i 
Simris, d. 1967 i Malmö). Hon hade som barn lärt visan av sin farmor Sofia Samuelsdotter. 
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Ta 

 

Allo men. 

J J 	 

  

-rD J J 
4 n J 

  

  

r  

  

1 

    

      

Ryssa liten 	Ryssa Ii = ten och 	hennes 	köra 	mor 1 

8 

( 	) 
och spelte 	gull = bord De sutto 

	
tillsamman 

 

J 	 
10 

 

  

J 

  

   

De 

J J J 
sutto 	till = samman 

JJ 
och spelte 	gul lbord 

14 

J 	 1 

13 »Ack, bakom detta berget där rinner en ström. 
Krist gifve, att jag hade en dryck utaf den!» 

14 Mövalden han red, som fågeln han flög 
När som han kom till strömmen stod där en gammal 

man i sparlakan röd. 
»När du kommer tillbaka, så är kärestan din död.» 

15 Mövalden han red som fågelen flög. 
När han så kom tillbaka, så var kärestan död. 

16 Därutaf fick Mövalden så stor en sorgsen harm. 
Så såg han Rysaliten med en son på hvars en arm. 

17 Mövalden han graf en grop både breder och lång. 
Där lade han de tre liken allt ned uppå en gång. 

18 /:Mövalden han stack sitt fäste i jord:/ 
Sen så lät han upprinna sitt hjärteblod. 
— Sjung hopp falli ditti dalla 
Sen så lät han upprinna sitt hjärteblod. 

1 /:Rysaliten och Rysaliten och hennes kära mon/ 
De sutto tillhopa och spelte vid guldbord 
— Sjung hopp falli ditti dalla 
De sutto tillhopa och spelte vid guldbord. 

g  Ja modern hon sade till Rysaliten så: 
»Hvad är det för en mjölk du har i dina bröst?» 

3 »Det är väl ingen mjölk, fastän Moder tycker så; 
Det är väl det vinet jag drack igår 

4 Det är väl icke värdt att dölja sanning för er; 
Min äldste broder hafver lockat mig.» 

5 »Hafver Mövalden brodern lockat dig, 
Så skall ni aldrig finna moderns hjärta uti mig.» 

6 Rysaliten hon talte till Mövalden så: 
»Vår moder är vred uppå oss båda två. 

7 Mövalden skall hon låta i galgen hänga, 
Rysaliten skall hon låta på bålet bränna.» 

8 Mövalden han sade till Rysaliten så: 
»Ja fön än vi skola hänga och bränna, 
Förr skola vi resa till verldens ända.» 

9 Mövalden han sade till Rysaliten så: 
»Du plockar ditt guld allt uti ditt skrin. 
Men jag lägger sadelen på gångaren min.» 

10 Sen redo de dem åt byen så lång. 
Där skällde inga hundar, där hördes intet bång. 

11 Sen redo de dem åt rosendelund. 
Där lystar Rysaliten att hvila ned en stund 

12 Mövalden han breder ut sin kappa så blå. 
Där födde Rysaliten de sönerna två. 

Titel: Rysaliten (vid texten), Ryssa-liten (vid mel.). 

Melodianmärkning 

Trallrefrängen är inte underlagd mel. i ms; jfr textupp-
teckningen. 

Textanmärkning 

Repristecken vid första raden, trallrefräng och upprep-
ning av andra raden i str. 1 och 18. 

2:2 	har ändrat från han 
5:1, 8:1 	Mövalden ändrat från Mövald 
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Tb 
1 Rysa liten, Rysa liten, ock hennes kära Mor 

/:De sutto till sammans ock spelte vid guldbord.:/ 

2 Ock Modern hon talte till Rysa liten så. 
vad är de för en mjölk som du har [i] dina bröst 

3 Det är väl ingen mjölk fast Mor min tycker så 
Det är nog av de vinet jag drack i går 

4 Men jag kan nog inte längre dölja sanningen för dig 
Mövald min äldste broder har lockat mig 

5 Har Mövald din broder lockat dig, 
så skall ni aldrig finna Moders hjärta mer i mig 

6 Ock Rysa liten talte till Mövald så, 
vår moder hon är vred på oss båda två 

7 Mövald skall hon låta i galjen hänga, 
ock Rysa liten skall hon låta på bålet bränna 

8 Nej förrän vi skola hänga eller bränna, 
förr skola vi resa till världens ände 

9 Ock Mövald han talte till Rysa liten så. 
Du samlar ditt guld allt uti ditt skrin. 
Mens jag lägger sadeln på gångaren min. 

10 Så redo de genom byen så lång. 
Där skällde inga hundar, där hördes inget bång  

11 Så redo de genom grönskande Lund; 
där önskar Rysa liten få vila sig en stund 

12 Ock bortom detta bärget, där rinner en ström 
Krist, give att jag hade en dryck av den 

13 Ock Mövald red till floden likt fågeln flög 
ock där stod en man i Sparlakan röd. 
Han sade rid till baka, nu är Rysa liten död. 

14 Mövald red till haka likt Falken flög, 
men när han kom åter låg Rysa liten död 

15 Där låg hon till Mövalds stora harm. 
Ja där låg Rysa liten med en son på var arm 

16 Så gräver han en grop både breder ock lång, 
där lade han de tre liken allt neder på en gång 

17 Så gräver Mövald sig själv en grop. 
/:Sen låt han utrinna sitt hjärteblod.:/ 

Anmärkning 

Repristecken vid andra (i str. 7 och 13 tredje) raden i 
alla strofer. 
10:1 	efter de står dem överstruket 

U 
ULMA 351 D 11 f, s. 83, 85. »Älfdalen», Värmland. Sannolikt upptecknad på 1890-talet. Upptecknaren okänd; ut-
skriften gjord av August Bondeson. 

1 Lilla Lisa och så hännes kära mor, 
De sutto tillhopa uti en bur. 
— Hå ha, ni nå ni nå nå! 
De sutto tillhopa uti en bur. 

2 Lilla Lisa, hon satt vid gullväfven och vof, 
Och mjölken ur brösten på hänne, den rann. 

3 Modren talte till doteren sin: 
»Hvad är det för mjölk, som rinner från dig?» 

4 »Det är ingen mjölk, fast ni tycker så, 
Det är det ölet, som jag drack i går.» 

5 »Öl och mjölk är hvarann så olik; 
Ölet är brunt, men mjölken är hvit. 

6 Och har du lätt Skön Nidervall locka dig, 
Så skall du då aldrig ha moder i mig.» 

7 »Och skall jag aldrig ha moder i er, 
Så skall ni aldrig ha doter i mig.» 

8 Lilla Lisa, hon sadlar sin gångare grå, 
Sen rider hon sig på Skön Nidervalls gård.  

9 Skön Nidervall sadlar sin gångare grå 
Sen lyfter han Lill' Lisa så vackert därpå. 

10 Sen rider de sig till den rosende lund, 
Där lyster Lill' Lisa att hvila en stund. 

11 Där plocka de rosor och bädda en säng, 
Där lyster Lill' Lisa att hvila till kväll. 

12 Skön Nider utbreder sin kappa den blå, 
Där föder Lill' Lisa de sönerna två. 

13 Den ene var röd, den andre var hvit, 
Men båda de voro Skön Nider så lik. 

14 »Och om jag nu hade en vän så huld, 
Att han kund ge mig vatten på denna här stund!» 

15 Och är int' nu jag din vän så huld, 
Så jag kan ge dig vatten på denna här stund!» 

16 Skön Nider, han sadlar sin gångare grå, 
Så rider han sig till den rinnande å. 

17 Där sjöngo de fåglar båd' stora och små, 
Men allra mäst, att Lill' Lisa var död. 
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18 »Och är nu Lill' Lisa, min käresta död, 
Så vill jag ock dö på denna här ö.» 

19 Skön Nidervall drager sitt gyllande svärd, 
Så sticker han då sig själfver ihjäl. 

20 De buro de liken allt öfver en äng, 
Så tidt faller tårar som här faller rägn. 

21 De buro de liken allt öfver en ö 
Så tidt faller tårar som här faller snö. 
— Hå ha, ni nå ni nå nå! 
Så tidt faller tårar som här faller snö. 

Anmärkning 

Trallrefräng och upprepad andra rad endast i str. 1. 

	

3:1 	doteren ändrat från dotteren 

	

9:1 	grå står över struket röd 

	

9:2 	Lill' ändrat från lill' 

	

10:2 	först har större delen av 11:1 skrivits men stru- 
kits; Lill' ändrat från lill' 

	

15:1 	int' nu står över struket nu inte 

Valla sn, Bohuslän. Va: Tjörns Hembygdsförening, Olaus Olssons vissaml., löst blad. Upptecknad av Olaus Olsson 
senast 1924. Vb: DAG VFF 1319 nr 144. Utskrift gjord av Olsson 1924. Vc: DAG IFGH 1908, s. 18. Upptecknad 
1929 av Dan. Danielsson efter Olaus Olsson (f. 1852 i Valla, d. 1944). 

Va 
1 Lilla Lisa och hennes moder de suto i hop 

så suto de bredvid ett bord 
—håhåjaja 

2 Hvad är det för hvitt som rinner ur ditt bröst 
det är det hvita vin som jag drack igår 

3 Lilla Lisa hon sadla sin gångare grå 
så rider hon upp till skön Dofvals gård 

4 Lilla Lisa hon panka med fingrarna små 
statt upp du skön Dofvall å dra låsen ifrå 

5 Nej intet står jag upp å drar låsen ifrå 
det får ingen komma i kammare om nattetid 

6 Lilla Lisa hon panka med fingrarna fem 
statt kära broder och släpp mig derin 

7 Är du min syster Lilla Lisa så fin 
visst ska du få komma i kammaren in 

8 Behagar Lilla Lisa dricka ett glas vin 
mig intet behagar nu edert vin 

Avvikelser från Va i Vb 

1:2 	så: och begge så 
3 : 1 	sadla: sadlar 
3:2 	hon saknas 
5 : 1 	intet: inte 
5:2 kammare om nattetid: min kammar ändå 
6:2 	statt: statt upp 

9 Skön Dofvall han tager sin gångare grå 
så tager han Lilla Lisa å sätter vackert uppå 

10 Så rider de genom den rosande lund 
der bad Lilla Lisa få hvila en stund 

11 Skön Dofvall han bredde sin kappa derpå 
der födde Lilla Lisa två söner uppå 

12 Den ene var röhvit den andra var hvit 
och begge så var de skön Dofvall lik 
— hå hå ja ja 

Anmärkning 

Trallrefräng i alla strofer utom str. 7. 
5 : I 	å ms a 
6:1 	fem står inom parentes efter struket små 
9:2, 11:2 	uppå ms uppa 

Vb 
7:1 
7:2 
8:1 
8:2 
9:2 

10:1 
12: 1 

syster: kära syster 
visst: så; kammaren: min kammare 
Behagar: Behagar det; dricka: att dricka 
mig: mej; behagar: behagas det 
tager: tar; å: och 
de: han 
ene: ena; röhvit: rödhvit 
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J J J .‘v 
If 

8 
•  • J 	 • 

J J 
mo - der 	de sut- to 	i - hop. hennes 

•	 • • •  

Lilla 	Li - sa och 

12  

Långsamt. 

4.4 	 

Lilla Li - sa och hennes mo -der 	de 	sut- to 	i 	hop. 
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Anmärkning 

Upprepning av rad 1 samt av rad 2 och trallrefrängen i 
str. 1 och 12; trallrefrängen utskriven i alla strofer. Re-
pristecken efter rad 1 och efter trallrefrängen i str. 2-6, 
9-11, endast efter rad 1 i str. 7 och 8. 

Vc 

De sut- to 	då bag-ge 	bred=vid ett 	bord. 

14 

 

r 	 

 

r 	 

 

   

   

hå ja - ja. 

 

r 	 r 

  

r 

 

r 

  

18  i 
6)- 

 

       

       

        

De sut - to då bdg- ge 
	

bred-=vid ett 	bord. 

20 

 

r 	 

 

  

-Nå - ja - ja 

1 Lilla Lisa och hennes moder de sutto ihop. 
Lilla Lisa och hennes moder de sutto ihop. 
De sutto då bägge bredvid ett bord. 
— Håhå jaja. 
De sutto då bägge bredvid ett bord. 
— Håhå jaja 

Titel: Lilla Lisa och hennes moder. 

Melodianmärkning 

T. 9, n. 1 och t. 15, n. 1: Genom radering ändrade från 

47-; , där första noten i notparet möjligen varit annan 

not än e'. 

Orts- och släkttradition från Snappertuna sn, Nyland. Xa: IF 32, s. 1. Text upptecknad av Widar Brenner 1910-1913. 
Tryckt som variant G till FSF V:1 nr 72 A. Xb: IF 100:1 (primäruppteckning av texten utom str. 1), SLS 422, s. 4-5 
(mel. och fullständig text i renskrift). Efter lantarbetaränkan Alexandra Lag (f. 1855 i Snappertuna), som lärt visan 
som barn av sin mor skomakarhustrun Wilhelmina Holmström (1827-1917). Upptecknad av V. E. Wessman 1934. 
Xc: SVA 479. Text insänd till Alfhild Forslin 1959 av Helmi Brenner (f. 1891 i Snappertuna, Alexandra Lags syster-
dotter). 
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Xa 
1 Modern hon talte till dotteren sin 

var har du fått mjölk i bröstena din? 
- håhå nånå, - 
var har du fått mjölk i bröstena din? 

2 Det är ingen mjölk fast er tyckes så, 
det är det mjöd jag drack av i går. 

3 Modern slog dottren på blombleka kind 
skall du så svara kär moderen din. 

4 Och dig så skall jag nu basa med ris 
skön Riddersvall skall jag hänga på kvist. 

5 Lilla Lisa hon sadlar sin gångare grå 
sen rider hon upp till skön Riddersvalls gård. 

6 Skön Riddersvall ute för kärestan står 
Guds frid, god dag allra kärestan min. 

7 Min moder hon är nu så vreder på mig 
hon orkar mig ej varken höra eller si. 

8 Och mig så lovar hon basa med ris 
skön Riddersvall lovar hon hänga på kvist. 

9 Horor och skökor skall basas med ris 
tjuvar och skälmar skall hängas på kvist. 

10 Skön Riddersvall sadlar sin gångare grå 
så lyfter han lilla Lisa däruppå. 

1 1 De redo de redo allt över en bro 
där lyster lilla Lisa tala ett ord. 

12 De redo de redo över en grön äng 
där lyster lilla Lisa bädda en säng. 

13 Skön Riddersvall breder sin kappa så blå 
därpå föder lilla Lisa sönerna två. 

14 Den ena var röd och den andra var vit 
men bägge så var de skön Riddersvall lik. 

15 Där borta där borta där är väl en brunn 
ack om jag hade vatten i denna här stund. 

16 Skön Riddersvall red kvickare än fågelen flög 
när han kom tillbaka var lilla Lisa död. 
- håhå nånå, - 
när han kom tillbaka var lilla Lisa död. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Trall refräng och upprepad andrarad 
endast i str. 1. 

	

1 : 1 	efter sin står (dac.) 

	

6:1 	Riddersvall ms Riddervall 

	

71:1 	det andra redo tillskrivet över raden 

h17 	 

Xb 
2 

 

 

Och modern hon tal -te till dotteren 

4 

sin: 

II 	1 J' 

 

"Hur 	har du fått mjölk i bröste - na din ? 

 

5 

  

    

    

 

Å 	hå, nå nd! 

  

7 

= -w 
-• 
Hur har du fått mjölk i bröste - na din ?" 

J) 

TEXT 

Avvikelser från Xa i Xb 

Str. 14-15 saknas, i primäruppteckningen även str. 1. 
Trallrefrängen: håhå: A hå 

1 : 2 	var: Hur 
2:1 	er: Eder 
2: 2 	av saknas 
3:1 	Modren slog dotren på blodrödan kind 
3:2 	skall: Hur skall 
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4:1 	Och dig: Dej 

	

4:2 	Riddersvall: Riddervall 

	

5:1 	sadlar: salar 

	

5:2 	Riddersvalls gård: Riddervalls gårl 

	

6:1 	Skön Riddersvall: Konungen 

	

6:2 	frid: fred 

	

8:1 	mig: mej 

	

8:2 	Riddersvall: Riddervall 

	

9:2 	tjuvar: tjyvar 

	

10:1 	Riddersvall: Riddervall; sadlar: salar 

	

/0:2 	så: sen 

	

11:2 	lyster: lyste 

	

12:1 	över en grön äng: allt över en äng 

	

12:2 	lyster: lyste; en: sin 

	

13:1 	Skön Riddersvall: Konungen; breder: bredar 

	

13:2 	därpå föder: där födde 

	

16:1 	Skön Riddersvall: Konungen; kvickare: fordare 

	

76:2 	när: men när 
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Anmärkning 

Str. 4 står efter str. 5, dess rätta placering dock marke-
rad. Efter str. 13 står: Forts bortglömd [— — —1 Lilla Lisa 
blev törstig och han for efter vatten; sista versen. Däref-
ter följer str. 16. Trallrefräng och upprepad andrarad 
endast i str. 2. 

Renskriften i SLS 422: 

Kommentaren efter str. 13 lyder här: I fortsättningen, 
som meddelaren glömt, berättas att lilla Lisa blev törstig 
och bad Riddervall hämta vatten. Han gjorde så, men 
när han kom tillbaka var lilla Lisa död, såsom det sjung-
es i sista strofen: — 
Trollrefräng och upprepad andrarad i str. 1, 2, 16. 
Str. 1 Och modern hon talte till dotteren sin: 

»Hur har du fått mjölk i bröstena din? 
— A hå, nånå! 
Hur har du fått mjölk i bröstena din?» 

3:1 	Modren: Modran; dotren: dotran 
5:2 	gårl: gål 

Xc 
Avvikelser från Xa i Xc 

Texten omfattar endast str. 1. 

Y 
SLS 536 nr 41. Efter Alexandra Wikström f. Alenius, Svartå, Karis sn, Nyland (f. 1860 i Pojo sn, Nyland). Uppteck-
nad av Alfhild Adolfsson (Forslin) sommaren 1935. 

2 	  

•	 • 

5 

7 

• 

Titel: Lisa och 
	

Anmärkning 

Upptecknarens anmärkning: (Texten glömd) 
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Lisa 1. Och mor och lilla 

J r 	- J 	J 6 ,1 
de 	tal te 	alla tider 	om 	gifte re - 	mål 

8 

J 	 
hå Ja 	Ja 

II J 	 J r r 
J 	 

12 

r r 
J r J  

de om alla talte giftere mål 

4 

tider 

JJ 	 
12. Och hämta mej vand, köra min riddare, 

J 
J 	J. J' J  JJ 
	

r a 

rinner 	i 	sand 
r 	r  
blod 	det 
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SLS band 1962:41 (nr 767). Efter kontoristen Ellen Rosenblad, Helsingfors (f. 1903); hon hade visan från Pojo sn, 
Nyland. Inspelad av Greta Dahlström 1961. Mel. återgiven efter Greta Dahlströms transkription i SLS 742 B nr 740. 

J 	 

• 

J 	 

8 

J 
hdmta mej 	vand ! 

12 

J  J 	 

Mitt röda 	unga 

14 

a 
— å 	h8 	ja 	ja 

och kära min riddare, 

2 

J 	 off 
mitt röda 	unga 

1 Och mor å lilla Lisa, 
de talte alla tider om gifteremål, 
—åhå ja ja 
de talte alla tider om gifteremål. 

2 /:Mor slog lilla Lisa på rödan kind.:/ 
Vad är det för mjölk som rinner ur bröstena din? 
—åhå ja ja 
Vad är det för mjölk som rinner ur bröstena din? 

3 Det är ju ej mjölk fast mor tycker så, 
det är ju mjödet vi drucko i går. 

r 	 r 

18 

blod det rinner i 	sand. 

4 Och dig skall jag låta basa med ris, 
skön riddaren skall jag låta hänga på kvist. 

5 Lilla Lisa hon gångar till riddarens gård, 
där klappar hon på porten med fingrarna små. 

6 Låter upp, låter upp, min riddare kär, 
det är lilla Lisa som väntar här. 

7 Och mig skall hon låta basa med ris, 
och dig så skall hon låta hänga på kvist. 

8 Horor å skökor ska basas med ris, 
å tjuvar å mördare hängas på kvist. 
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9 Riddaren sadlar sin gångare grå, 
så lyfter han lilla Lisa däruppå. 

10 De rida, de rida till grönskande lund, 
där lyste lilla Lisa att vila en stund. 

1 1 Och riddaren breder sin kappa så blå, 
där föder lilla Lisa sönerna två. 

12 /:Å kära min riddare, hämta mej vand.:/ 
Mitt röda unga blod det rinner i sand, 
—åhå ja ja 
mitt röda unga blod det rinner i sand. 
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Melodianmärkning 

Str. 2 och följande sjungs närmast som ovan återgivna 
str. 12. 

Textanmärkning 

Trallrefräng och upprepning av båda versraderna i str. 
2-12. 
6:2 	väntar vid upprepningen väntar dig 
8:2 
	

å vid upprepningen och 

EJ AVTRYCKTA 

AA: Skillingtryck från 1700-talets senare del (=DgFT 
271:5; se Jonsson I, 652). 4 strofer. 

AB: KB Vs 2:3, s. 273. Nedskriven vid 1810-talets 
början i Tuna sn, Småland av fröken Hedda Ham-
marskjöld (1779-1860), möjligen efter egen tradi-
tion (Jonsson I, s. 352-353). 8 strofer. 

AC: Wigström, Folkdiktning II, 1881, s. 28-31. Non-
vidinge sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 
ca 1880. 28 strofer. 

AD: DFS 1906/95. Tjust hd, Småland. Upptecknad av 
fiskaren J. P. Johansson (f. på Väderskär, Lofta-
hammars sn, Småland) senast 1883. Förmedlad till 
Södermanl:s fornminnesför. av F. L. Grundtvig. 
13 strofer. Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre 
kult.hist. V, 1884, s. 17-19, där Johansson uppges 
ha visan från Södermanlands skärgård. 

AE: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 20 a. Pojo 
sn, Nyland. Troligen upptecknad av K. Forsblom 
1876. Melodi samt 20 strofer. Även tryckt som 
FSF V:1 nr 72 e och B. 

AF: IF Rancken 5, 186 nr 370. Möjligen från Gamla-
karleby, Österbotten. Efter Betta Store. Uppteck-
nad av J. E. Wefvar på 1870- eller 1880-talet. 8 
två-, tre- eller fyrradiga strofer. Tryckt som vari-
ant I till FSF V:1 nr 72 A. 

AG: Lagus, Nyländska folkvisor III, 1900, nr 733. Ny-
land. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. 15 
strofer. Även tryckt som FSF V:1 nr 72 E. 

AH: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 20 b. 
Kyrkslätts sn, Nyland. Troligen upptecknad av 0. 
A. Sir&I 1885. Melodi samt 20 strofer. Mel. även 
tryckt som FSF V:1 nr 72 f, texten som variant J 
till FSF V:1 nr 72 A. 

Al: Hitis sn, Åboland. Texten, liksom högst sannolikt 
en av melodierna, efter bondhustrun M. L. Hol- 

sten, Rosala, den andra melodin ev. efter annan 
person i Hitis. Upptecknad av J. E. Wefvar (text) 
och efter Wefvars minne av 0. R. Sjöberg (mel.) 
på 1880-talet. Ala: SLS 82, s. 373 (nr 33). Melodi 
med underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 72 a. 
Alb: SLS 82, s. 373 (nr 34). Melodi med underlagd 
strof. Tryckt som FSF V:1 nr 72 b. Alc: SLS 82, s. 
65-67. 15 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 72 C. 

AJ: Efter Lotta Kronström, Rosendal, Dragsfjärds sn, 
Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar på 1880-ta-
let. Akt: IF 111:84 nr 4. 11 strofer. AJb: SLS 82, 
s. 227-229. 20 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 72 
D. AJc: SLS 317, s. 46-48. 20 strofer. 

AK: SLS 45, s. 64. Ur bondsonen Karl Örns visbok, 
Vassor, Kvevlax sn, Österbotten. Avskrift gjord 
av J. A. Nygren 1892. 13 strofer. Tryckt som FSF 
V:1 nr 72 F. 

AL: IF 170, IX (nr 167). Efter Tilda Troberg, Pettu, 
Finby sn, Åboland (1860-1933; 0. Andersson, 
Tre fin!.-sv. vissångerskor, s. 43-56). Upptecknad 
av Otto Andersson 1909-1910. Melodi med un-
derlagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 72 c. 

AM: SLS 367, s. 150-153. Efter Anderina Wallenius f. 
Lindholm, Lempnäs, Houtskärs sn, Åboland (f. 
1857); hon hade lärt visan av sin farmor och styv-
mor. Upptecknad av Greta Dahlström 1924. Melo-
di samt 8 strofer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 72 d, 
texten tryckt som variant H till FSF V:1 nr 72 A. 

AN: SLS 508, s. 55-56. Efter Matts Jansson, Hevon-
kack, Korpo sn, Åboland (f. 1853); han hade lärt 
visan i Kimito sn, Åboland. Upptecknad av Alf-
hild Adolfsson (Fornlin) 1928. Melodi samt 5 stro-
fer ur en svårläst text som fanns i en visbok. Mel. 
tryckt som FSF V:1 nr 72 g, texten tryckt som va-
riant K till FSF V:1 nr 72 A. 
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139 

SONENS SORG 
TSB D 289 

A 
KB Vs 22 (KB:s visbok i 16:o), s. 101-105. 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 128 och i 1500-
och 1600-talens visböcker II, s. 65-67. 

1 Tienth hafuer iagh i konunges gårdh 
— i mörkesta natt, — 
En ståls Jungfrw myn hugh är vppå, 
— så seger myn kärist gudh nådhe migh. 

2 Myn kärist går sigh till siöö strandh 
dher woro alle skipen lagt ifrån land. 

3 Der war ingen heem vthan en fiskiare bått, 
förgylte woro the flaggor vppå, 

4 Alt som myn kärist kom segland på sundh, 
thet wexer vp weder thet rödhes i grundh, 

5 Thet wexte vp weder thet målnath i sky, 
Ther låg then båthen i stycken try, 

6 Nu blifuer myn kärist i watnet dödh, 
Jagh kom till landet alt medh en stor nödh, 

7 The hofmen the tappat gåt ööll i faat, 
Jagh sörger myn kärist bådhe nat och dagh, 

8 The håfmen the dricke i fullan dwss, 
Jagh sörger myn kärist i mörker och i lius, 

9 The Grefuer och herrer the köre medh wagn, 
Jagh tager myn kärist vthi myn fampn, 

10 The håfmen the rydha medh höga hest, 
Jagh såfuer wäll hoos myn käriste näst, 

11 Myn herre han går i steen stuffun in, 
gudh signe wår dantz han går om kringh, 

12 Och efter gå the små suenner twå, 
Gudh hielpe oss alla i dantzen gå, 

13 Myn herre han sither och får sigh maath, 
— i mörkesta natt, — 
Och få wy nw dricka så ärom wy gladh, 
— så seger myn kärist gudh nådhe migh. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i alla stro-
fer; slutomkvädet utskrivet i str. 1-3, 6, 9, 12, 13, mar-
kerat i övriga strofer. 
Mellanomkvädet: mörkesta str. 1 mörkesthe 

	

9:1 	Grefuer ändrat från grefuer 

	

11 : I 	stuffun ms stuffnu 

B 
Stifts- och landsbiblioteket i Linköping, W 42 (Samuel Älfs visbok), s. 110-114. 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. 237-241. 

1 Moder sporde hon sonen godh, 
— medhan löfuet faller nedh — 
huij är tu vthj titt hierta så Modigh 
— medan sorgen fäller mången Stolten Jungfrw i sin 

fägerleek, 

2 Aldrigh tu leeker och aldrig tu leer, 
och aldrigh tu mig någon gledie beteer, 

3 Aldrigh tu dantzar och aldrigh tu quäder 
och aldrigh mitt hierta tu gledier 
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4 

 

J 	 

 

    

    

och 	al la 	mina 	sorger 
	

dem vill jag tälja 	Er. 

4 Och min kera Moder i settien eder neder 
och alla mina sorger iagh säger för eder, 

5 Min fader satte migh på fremmande landh 
och Een så Rijker Een Grefue tillhanda, 

6 Och Grefuen Åtte han döttrar tree, 
the fägerste man wille medh ögonen see, 

7 Then Ena hon migh Mantelen baar, 
then Andra hon migh Lijnkläden skaar, 

8 Then andra hon migh lijnkläden skaar, 
then tredie hon min kerasten war 

9 Och ther Tiente Jagh så längie, 
Att Grefuen wille låta migh hängia, 

10 Men Seent om Een Afton, ther Rijm faller af, 
så Sadlade Jagh min gångare gråå 

11 Så Sadlade Jagh min gångare grå, 
Jagh satte min kerasten ther ofuan opå 

12 Och som wij kommo till siögestrandh, 
Så woro alle skeppen lagde ifrå land 

13 Ther Stoodh icke annat ähn Een lithen bååt 
Och suaga tå woro ther åranar åth 

14 Jag gånger migh i Rosendlundh, 
ther giorde Jagh ådror så lijthen Een Stundh,  
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15 Jagh Satte min kärest i effterstampn 
Och sielfuan migh för ådrarna fram 

16 Och som wij kommo oss Mitt oppå Sundh 
wäxte op wäder thet rörde i Grundh, 

17 Ther wäxte vp wäder och wästan windh. 
Och slogh migh then lille båthen omkringh, 

18 Min kerasten Sanck vthj skarlakan rödh 
och Jagh slapp vthj landh medh stor nödh 

19 När andre suenner the dricka vin, 
så Sörier Jagh aldrakärasten Min 

20 När andre suenner the göra sigh gladh, 
— medhan löfuet faller nedh — 
så Sörier Jagh thet Rosendeblaadh, 
— medan sorgen fäller mången Stolten Jungfrw i sin 

fägerleek, 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i alla strofer; slutomkvädet 
helt utskrivet i str. 1, 2, 4, förkortat i str. 3, 5-20. 
Slutomkvädet: medan str. 6-9, 13, 16, 18-20 Men, str. 

3, 10-12, 14, 15, 17 förkortat M.; mången str. 
7, 8, 10 Een (str. 5, 6, förkortat E.); Stolten str. 
14 och 20 Stolts 

15:1 	min kärest skrivet över raden i stället för stru- 
ket migh 

c 
Ydre hd, Östergötland. Text upptecknad av studenten G. Fr. Sundhammar, Sunds sn på 1870-talet. Mel. upptecknad 
1874 av C. E. Södling, ev. efter Sundhammar, eller av den senare själv. Ca: MM C. E. Södlings saml. II:1, S 99 
(text), 11:3, S 371 (mel.). Textutskrift gjord av Sundhammar, mel.-utskrift gjord av Södling. Ytterligare en mel.-ut-
skrift, gjord av Södling, finns på S 99. Cb: ULMA 91:33, s. 12-13. Text utskriven av Sundhammar. 

Ca 

Och 
	

kära I 	min fader, 	 Sätten 	Er ner, 
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J 	 
6 

- Det groder under wal - len. 

.SMID 139 

Piu lent°. 

1 Och kära I min fader, I sätten er ner, 
och alla mina sorger dem vill jag tälja er. 
— Det groder under vallen. 

2 Jag tjänte mig hos en herre så båld, 
och alla sina hästar dem gaf han mig i våld. 

3 Jag tjänte der inte så mycke för lön 
men för att unga Fröken hon var mig så skön. 

4 Så redom vi oss åt den grönaste lund, 
der lyster unga Fröken att hvila en stund. 

5 Så bredde jag ut min kappa den blå, 
och der på födde hon de sönerna två. 

6 Min Fader, han vore mig aldri så vred, 
han högge mig ved att värma mig vid. 

7 Jag var min käraste trogen en träl: 
jag högg henne ved med mitt eget svärd. 

8 Min Fader, han vore mig aldrig så hätsk: 
han gåfve mig vatten att släcka min törst. 

9 Jag var min käresta trogen i tro: 
jag gick efter vatten i bägge mina skor. 

10 Jag var min käresta trogen en träl: 
jag grof hennes graf med mitt eget svärd. 

11 Der lade jag ner min endaste tröst, 
välsignade sönerna vid hennes bröst. 

12 Och henne har jag sörjt uti elfva år, 
så länge jag lefver jag henne sörja får. 
— Det groder under vallen. 

Melodianmärkning 

T. 3 undre systemet: Små nothuvuden placerade på 4:e 
linjen ovanför n. 4 (e) resp. 5 (d). 

Södlings andra utskrift: 

Utskriften grundad på S 371. Föredragsteckning i bör-
jan av mel.: Andantino; vid omkvädet: Lento. Några no-
ter har tillagts ackompanjemanget i t. 3. 

T. 1-2, mel. -stämman: 

ah.j. c T. 2, n. 1-4 
kära 	min fader, I 	sätten Eder 	ner, 

troligen ändrade fran j • 	(jfr Sundhammars 
sätten 	Er 

textutskrift). 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
7:2 	henne ms hinne 
9:2 	skor ms sko(r) 

Cb 
Avvikelser från Ca i Cb 

	
Anmärkning 

	

1:2 
	

tälja: säga 
	 Ms saknar strofiir. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

	

6:1 
	

aldri: aldrig 

	

7 : 1 
	

käraste: käresta 

	

9:2 
	

bägge: båda 

	

10:2 
	

grof: gräfde 
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140 

HERR PEDER OCH FRU MALFRED 
TSB D 291 

A 
Efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, Östergötland (f. 1772 i Nykils sn, Östergötland, d. 1818 i Slaka; Jons-
son I, s. 386-391). Upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1810-1813 (text) och C. P. Grevilli hösten 1813 el-
ler år 1814. Aa: KB Vs 2:3, s. 119-121 (text), KB Vs 126:4, s. 46 (mel.). Textutskrift förmodligen gjord av D. S. 
Wallman, mel.-utskrift av Grevilli. Ab: KB Vs 2:3, s. 149-150. Renskrift av texten gjord av okänd hand. 

Aa 

Det 
	

bodde 
	

en 
	

fru 
	

På 
	

Tråsse - ri - ka 
	

ö, 

bbb 
-II i  J- 

 

J 
	

8  

Hon hade en 

10 

dotter, som hette 	Mal = fred, 

  

- den 
	

sör - gen gror 
	al — drig 

1 Det bodde en fru på Trosserika ö. 
Hon hade en dotter som hette Malfred 
— Den Sorgen gror aldrig. 

2 Det var henne spådt medan hon var barn 
Hon skulle få en konunga Son 

3 Hon feck friare från främmande land 
Hon feck Konungens Son i Ängeland 

4 De voro tillhopa i elfwa år, 
Elfwa barn de hade de så små 

5 Då det led mot det tolfte år 
Drottning Malfred med tolfte Barnet går 

6 Konungen feck bref ifrån främmande land 

7 Å käre ni min konung ni res inte bort 
För alla mina dagar de göres meij så kort 

8 Det var meij spådt medan jag var ung 
Att alla mina dagar de skulle bli meij tung  

9 Det war meij spådt medan jag var mö 
Det tolfte barnet skulle blifva min dö 

10 Å om du nu så vill lyda spåkärngar mång 
Så skall jag fara ifrån deij den tolfte gång 

1 1 Å konungen han sköt sitt skepp från land 
tårarne titt på hennes kinder rann 

12 Han seglar i dagar Han seglar i två 
Men intet kom han på det landet ändå 

13 Han seglar i dagar han seglar i sju 
Men kunde intet komma på det landet ändå 

14 A Konungen han talte till sin Styreman 
I vänden om Skeppet i Styren hem igen 

15 Å när som de kommo midt uppå sund 
så fick de höra de klåckor som klinga i Lund 

16 A när de kommo söder om by, 
Så feck de se det liket å båren var ny. 
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17 A hwad är nu detta för främmande lik 
Medan der med följer så mång en fru rik 

18 Så svarar en fru i kjortelen blå, 
A det är Drottning Malfred er kära som är död 

19 A är det drottning Malfred min kära som är död, 
Så skall jag ock sörja mig sjelfvan till död 

20 Han satte sin värja mot en rot, 
Å udden han lopp hans hjerta emot 

21 Han satte sin värja emot en sten 
udden lopp hans hjerta till men 

22 Det vart stor Sorg i konungens gård 
Det var tolf fader å moderlösa små 
— Den Sorgen gror aldrig. 

Melodianmärkning 

Ms är trasigt. Noterna i t. 5-8 saknas helt eller delvis, 
versrad 2 och början av omkvädet saknas; här komplet-
terat med J. H. Wallmans avskrift i KB Vs 2:2, s. 223. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 22, 
markerat i övriga strofer. 
13:2 	på ändrat från frå 
18:2 före er står är sannolikt överstruket 

Ab 
14:1 
15:2 
16:1 
16:2 
17:2 
18:1 

Avvikelser från Aa i Ab 

Texten omfattar 24 strofer. 
Namnet Malfred: Mallfred (18:2 Mallfrid) 

	

1:1 	Trosserika: trossa rika 

	

2:1 	medan: med' 

	

3:1 	Hon feck: A hon fick 

	

3:2 	Hon feck: Å; i: från 

	

4:2 	det första de: det; så saknas 

	

5 : I 	Då det led mot: Så led det till 

	

5:2 	Drottning Malfred. Drottningen Mallfred hon; 
tolfte: det tolfte 

	

6:1 	ifrån: från 

	

7:1 	A käre ni min konung ni: A söta min Herr Kon- 
ung 

	

7:2 	meij: mig 

	

8:1 	meij: mig; medan: med' 

	

8:2 	meij: mig 

	

9:1 	meij: mig; medan: med' 

	

9:2 	blifva: bli; dö: död 

	

10:2 	skall: ska; ifrån deij: från dig 

	

12:2 	intet kom: inte kommer 

	

13:2 	kunde intet komma: inte kommer han; ändå: än- 
nu  

han saknas 
fick: feck; höra de saknas 
när: när som 
det saknas 
Medan: Emedan; mång en: mången 
svarar: svarar der 

19:2 	sörja: sätja 
20:2, 21:2 	Å: Och 
Mellan str. 21 och 22 står följande strofer: 

I gräfven den grafven både djuper och bred 
Der skall wi båda läggas ned 

Ni gräfven den grafven både breder och lång 
Å der skall blifva wår bådas Spatseregång 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 
5:2 	hon tillskrivet över raden 
7:2 före så står lång överstruket 

15:1 	midt tillskrivet över raden 
18:2 före er står är överstruket 
19:2 före till står ett nu otydbart ord överstruket 

B 
KB Vs 126:3, s. 107-109. Västergötland. Upptecknad på 1810-talet, senast 1814. Ligger, sammanarbetad med annan 
uppteckning, möjligen till grund för GA 14 (texten C nedan). 

1 Det bodde en Fru allt söder under Ö — 	 2 Till henne fria fyra, till henne fria fem 
Hon hade och en Dotter som hett' Maj frö 

	
Till henne fria konungen och Engelen sjelf 

— Men skörden går alldrig. 	 3 De lefde tillsamman i elfva år 
och elfva små barn så hade de också 
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4 Och När de lefde till det tolfte år 
Så månde sköna Maj frö med det tolfte barnet gå — 

5 Kära min konungen resen nu ej bort 
Ni weten att jag med tolfte barnet går 

6 Det var nu spått medan jag var mö 
Att det tolfte barnet skulle blifva min död 

7 Konungen han sköt sitt skepp utur sund 
Der hörde han klockor i rosende lund. 

8 Kära min styrman — ej styren mig ur sund 
Jag hör der klockor i rosende lund — 

9 Kära min styrman ni styren mig till land 
Eder vill jag gifva mitt röda gull band. 

10 Styrman han styrde konungen till land 
Så hastigt konungen på landet sprang 

11 Konungen går till Svärfaders gård 
Der ute för honom sjelf Svärfadren står 

12 God dag god dag, kära Svärfader min 
Huru står det till med sköna Maj fröden min 

13 Det står nu till alltsom det kan 
Hon spinner guld tråd hon väfver guld hand 

14 Konungen går till Svärmoders gård 
Der ute för honom sjelf svärmodren står 

15 God dag god dag kära svärmoder min 
Hur' står det till med sköna Maj fröden min 

16 Det står nu till som det står 
Hon är nu redan döder och lagder på bår  

SMB 140 

17 Konungen går åt sten salen in 
Der sutto alla små barn och fälde tårar på kind 

18 Kära mina små barn i gråten ej så 
Jag skall ej låta er någon Sty mor få 

19 Konungen öppna båd' kistor och skrin 
Det röda gullet gaf han åt barnena sin 

20 De lade båda liken uppå en bår 
Fruar och Herrar de krusa deras hår 

21 De lade båda liken uti en graf 
Der sofva de sött till dome-dag 

22 Det växte en lind allt öfver deras graf 
Den Linden den ståndar der till Dome-dag 

23 Den linden den växte allt öfver kyrcko kam 
den ena linden tager den andra uti fam 
— Men skörden går alldrig. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 4, 17, 23, 
markerat i övriga strofer. 

	

3:2 	så tillskrivet över raden 

	

4:1 	Och tillskrivet över raden; tolfte ändrat från 
tolfta 

	

13:1 	alltsom ändrat från allt som 

	

22:2 	den ändrat från der; före der står allt överstru- 
ket 

c 
GA 14. »Traditionen från Vestergötland.» Upptecknad på 1810-talet, senast 1814. Till grund för texten ligger möjli-
gen texten B ovan, i så fall sammanarbetad med annan uppteckning (Jonsson I, s. 804). 

  

d 	 

	 4 

 

  

0-- 	4  

 

d 

  

   

Det bodde en fru allt söder un- der 	ö, 

    

7. 

   

J 	 

 

    

    

     

8 

hon 	hade 	en 	dotter som kallades Mal — fred. 

107 



   

11.  	 • 	 

     

), 	7  

    

dl  y 

   

          

         

• 

 

    

f) 

      

— den Sjön han gror aldrig. 	PP 

      

J 	 

  

	1 

       

7 

       

        

         

Och 	konungen gick sig åt 

	rr 	

sjö — gestrand, 

SMB 140 

10 

(12) 

1 Det bodde en fru alt söder under ö, 
Hon hade en dotter som kallades Malfred. 
— Den sjön han gror aldrig. 

2 Till henne så friade mång fager ungersven, 
Till henne så friad' Herr Peder i Engeland. 

3 Tillhopa lefde de uti elfva år, 
Och elfva små barn hade de tillhopa då. 

4 »Och kära Herr Peder! blif hemma i år; 
»Jag lärer väl nu med det tolfte barnet gå. 

5 »Det var mig spådt allt medan jag var mö, 
»Att jag med det tolfte barnet skulle dö. 

6 Och den som dig hafver spått, du skall dö, 
Han skall mig brinna allt söder under ö. 

7 När som då Herr Peder kom midt uppå sund, 
Så fick han då höra de klockorna i lund. 

8 »Och kära min Styrman! du styra i land, 
»Dig vill jag gifva mitt röda gullband. 

9 Det är så svårt till att styra i land, 
Det blåser starkt väder uppå vår strand. 

10 Och när som han kom på sin svärfaders gård, 
Der ute för honom hans svärfader står. 

11 »God fred, god dag, kära svärfader min! 
»Huru står det till med Malfred min? 

12 Det står så till med Malfred som det kan, 
Hon spinner guldtråd och slår i guldband. 

13 Herr Peder han sig uppå stentrappan går 
Och ute för honom hans svärmoder står. 

14 »God fred, god dag, kära svärmoder min! 
»Hur står det till med er Malfred min? 

15 Gud han väl vet huru Malfred hon mår; 
Hon är redan döder och lagder på bår. 

16 Herr Peder han faller strax neder till jord, 
Der låg han i tre timmar och talte aldrig ord. 

17 Herr Peder han går sig i stenstugan in 
Och elfva små barn fällde tårar på kind. 

18 »Småbarnen mina! J gråten ej så! 
»J skolen ej någon styfmoder få, 

1 9 Herr Peder läste upp båd kistor och skrin, 
Det röda guldet gaf han små barnen sin. 

20 Herr Peder han satte sitt fäste mot sin fot 
Och udden den lopp hans hjerta emot. 

21 Och innan det var dager och dager var ljus, 
Så var det tre lik i Herr Peders hus. 

22 Det första var Herr Peder, det andra var hans mö 
Det tredje äldsta dottern i sorgen blef hon död. 
— Den sjön han gror aldrig. 

Titel: Herr Peder och Malfred. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 
Omkvädet: efter sjön står i str. 1 kommatecken; till sam-

ma ord har Afzelius följande not: I omqvädet 
sjunger allmogen alltid: den sjöden gror 
aldrig. 

D 
KB Vs 2:1, s. 468, 465 (text), KB S 163 (Drake) nr 83 (mel.). Okänd ort. Troligen upptecknad på 1810-talet. 

div 	 
(3) 
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men 	sjön står öde. 
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vid 	sina 
	

sjö- mön; 

onn rrf 

(5) r 

och der talte hon 

J 	 

1 Konungen gick sig åt Sjödestrand 
Der talte han vid sina Sjömän 
— Men sjöden gror öde. 

2 Drottningen talte till konungen så 
Ock kära min Herre blif hemma i år 

3 Det var mig spått alt' med jag var ung 
Min 121e Barnsäng skulle blifva mig tung 

4 Det var mig spått alt med jag var mö 
Uti min 12` Barnsäng skulle jag dö 

5 Ock kära min drottning jag kommer snart hem 
Ock alla spåskärngen skall komma på skam 

6 Ock Konungen sköt sin snäka från strand 
Ock seglade så åt främmande land 

7 Ock Konungen vände då åter igen 
Han tänkte på unga drottningen 

8 Vädret det var både Vackert och lungt 
Men Konungens hjerta har blifvit så tungt 

9 Ock när som de kommo till medlare by 
Där fick han höra de klockorna ny 

10 Ock hastigt de segla till sjöestrand 
Ock Konungen var den första i land 

11 Konungen går alt uppå sin gård 
Ock alla svartklädda för Honom står 

12 Ock konungen går sig åt stenstugan in 
Der satt Hans 11 Barn med tårar på kind 

13 Och Konungen talte till Barnen så 
Hvarföre ser jag er gråta så 

14 Ock käre mine Barn ni gråten intet så 
Ty ni skall aldrig någon stymor få 

15 Och svara den Älste i kortelen Rö 
Vi må Väll gråta när vår moder är dö 

16 Och Konungen gick sig åt kammaren in 
Där sörgde han bittert Drottningen sin 

17 Konungen fram och åter går 
Så hängde han sig i sitt fagergula hår 
— Men sjöden gror öde. 

Textanmärkning 

Str. 14 och 15 skrivna i omvänd ordningsföljd, vilket 
korrigerats genom ändring av strofnr. Omkvädet utskri-
vet i str. 1 och 17, markerat i övriga strofer. 
Omkvädet: Men str. 17 Medan, så även markerat i str. 

7-14, 16 (str. 10 Medad) 

	

6:1 	från ms fran 
6:2 främmande ms frammande 

	

8:2 	tungt först påbörjat med f 
Efter str. 12 har str. 14 påbörjats med följande lydelse, 
vilket sedan strukits: 

Ock kära mina Barn ni gråt inte så 
Ty ni skall aldrig nag 

	

16:1 	efter in står så troligen av misstag 

E 
Efter kaptenskan Anna Ehrenström f. Gråberg (f. 1786 i Hemse sn, Gotland, d. 1857 i Stockholm -, Jonsson I, s. 
550-552). Ea: KB Vs 2:1, s. 48-49. Text upptecknad under tiden 1820-1837. Utskrift av okänd hand. Eb: KB Vs 
3:4 nr 188 A. Upptecknad av G. 0. Hyltai-Cavallius i Stockholm 1842. Utskrift gjord av denne. 
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1 Der bodde en grefve allt under en grön ö 
han hade en drottning hon het Malefrö. 
— men sjön den går under. 

2 Och konungen skulle i kriget fara 
Och hemma så skulle Malefrö vara. 

3 Och kära min Herre bli hemma i år, 
eder resa den faller mig så ändteligen svår — 

4 Och det blef spådt den tiden jag var ung, 
den tolfte barnsäng skulle blifva mig tung. 

5 Och det blef spådt när jag var tolf år, 
att min tolfte barnsäng skulle blifva mig svår. 

6 Det blef spådt den tiden jag var mö, 
att den tolfte barnsängen skulle blifva min död. 

7 Tro ingen spåqvinna, tro ingen spåman, 
Tro allenast på Gud som oss alla hjelpa kan 

8 Och konungen lyfter på sin lilla hatt 
och bjuder på dem så mången rosende gonatt. 

9 Och konungen sköt sitt skepp ifrån land, 
och seglade så åt Widringeland. 

10 När konungen var kommen ett lite stycke ut 
så hörde han de klockor, de gingo till ett slut. 

11 Och konungen ringde på sin lilla dreng 
och hvem var sjuk förn jag for från hem. 

12 Och ingen var der sjuk förr vi for från hem, 
bara allenast vår lilla stalldräng —
och inte ginge alla klockor för den. 

Ea 
13 Och konungen vände sitt skepp om igen, 

och seglade hem i sitt land utigen. 

14 När konungen han kom på sin kungliga gata 
så mötte han de fruar som der voro i vaka. 

15 När som han kom på sin kungliga gård 
så mötte han de budskap, att frun låg på bår. 

16 Och konungen drog af sig guldringarne fem 
och bad att de skulle ringa igen. 

17 Och konungen satte sitt svärd emot sten 
så udden den löpte hans hjerta till ett mehn. 

18 Och innan det var dager, och innan det var ljus, 
då var der 3 lik uti konungens hus. 

19 Det ena var konungen det andra var Malefrö 
det 3dk var prinsen som i sorgen blifvit död. 
— men sjön den går under. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 1, 
markerat i str. 2, 14, 18. 

	

1:1 	det andra en tillskrivet över raden 

	

8:2 	rosende tillskrivet över raden 

	

13:2 	i ändrat ,från uti 

	

14:2 	i osäkert 

Eb 
-5 	r  

der bodde en grefve allt under en grön ö. 
P-1° 
	• 

Han föste 	en drottning hon het 

P 	r 	 
- Men sjön den går 	under. 

Anmärkning 
	

TEXT 

Ms saknar klav, taktartsbeteckning och taktindelning. 
System 1: Texten utskriven utan anpassning till mel. 
System 2: Texten delvis utskriven utan anpassning till 

mel. 
System 3: Anpassningen text/mel. är oklar, men ordet 

går är närmast placerat under n. 4-5. 

Malfrö. 

Avvikelser från Ea i Eb 

Texten omfattar endast 17 strofer. 
2:1-2 saknas 
3:1 	bli: blif 
4:2 den: att min; barnsäng: barna-säng 
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sten: en sten 

	

17:2 	udden den: svärdet det 

	

19:2 	var: lilla; i: med 

17:1

F  

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 17. De förkortade rader-
na 5:1 och 15:1 är utfyllda av George Stephens. 
Omkvädet: den saknas i str. 17 

	

I : 1 	före under står på överstruket 

	

3:1 	kära förkortat k. 
4:2 före min står bli överstruket 

	

5:1 	de fyra första orden insatta av Stephens 
5:2 min ändrat från den t 

	

8:2 	efter mång står tusen överstruket 
9:1 först har skrivits När konungen hade kommit 

ett litet (jfr 10:1) vilket strukits 

	

I 1:1 	före liten står ett s överstruket 

	

15:1 	raden utom sista ordet ifylld av Stephens 

	

19:2 	sorgen ändrat från sörjen 

	

5:2 
	

barnsäng: barna-säng 

	

6:1 
	

Det: Och det 

	

6:2 
	

den: min; barnsängen: barna-säng 

	

7:2 
	

allenast: allena 

	

8:1 
	

lyfter: lyfte 
8:2 på dem så mången: Malefrö mång 

	

9:2 
	

seglade: seglar sig; Widringeland: Helsingeland 

	

10:1 
	

När: Och när; var kommen: had' kommit: lite: 
litet 

	

11:1 
	

ringde: ringer; sin lilla dreng: liten små-dräng 

	

11:2 
	

var: var der; förn: innan 

	

12:1 
	

sjuk förn: sjuker innan 

	

12:2 
	

allenast: allena 

	

12:3 
	

ginge: gingo 

	

13:2 
	

Och seglar sig så till sitt land hem igen. 

	

14:1 
	

När: Och när; konungen: som; kungliga: konge- 
liga 

	

14:2 
	

i: att 

	

15:1 
	

När: Och när; kungliga: kongeliga 

	

15:2 
	

de: det 
16:1-2 saknas 

KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 33-33 B. Västergötland. Möjligen upptecknad av prästmannen Daniel Danelius, i 
så fall troligen vid 1830-talets mitt (Jonsson I, s. 567-568). 

1 Det bodde en konung allt uppå en ö 
Han hade en dotter så fager och så fin 
— Den sorgen gror aldrig. 

2 Till henne så friade en fager ung man 
Och det war sjelfva konungen ifrån ett annat land 

3 Mig war det spådt allt medan jag var ung 
Att alla mina dagar skulle blifva mig så tung 

4 Mig war det spådt allt medan jag var mö 
Att ellofte min barnsäng skulle blifva min död 

5 Och hafwer du nu haft din spåqvinnor mång 
Så reser jag ifrån dig den ellofte gång 

6 Han seglade i dagar han seglade i tre 
Inte war det land som han kunde få se 

7 Han seglade i dagar han seglade i fem 
Sen wänder han om seglar hemåt igen 

8 Och när som han kom till sin svärmoders gård 
Ute för honom hans swärmoder står 

9 God dagen, god dagen! kär svärmoder min 
Hvar hafven I Nollin kär Drottningen min 

10 Jag har ej henne sett sedan sent, sent i går 
Då sveptes hon i lakan och lades uppå bår 

11 Herr Päder han gångar sig i stenstugan in 
Ellofva små barn komma honom omkring 

12 Herr Päder han lade sig i silkestickad säng 
Hans tårar de runno genom bolstrarna fem 
— Den sorgen gror aldrig. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 12, 
markerat i str. 2. 

1:2 	i margen vid fin står skön? 
9:2 	Drottningen ändrat från drottningen 
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G 
KB Vs 4, s. 303-304 (text), KB Vs 3:4 nr 188 B (mel.). Småland. Upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius under an-
dra 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 188 B. 

P 	 

 

•  

der bodde en enka uppå 	en ö 

•	 

Hon hade 
	

en dotter, som hette 	Valt red 

J 	 J 	 	1 
- men sjö - en gror aldrig. 

1 Der bodde en enka uppå en ö 
hon hade en dotter, som hette Valfred 
— Men sjöden gror under. 

2 Der friade till henne så mången små-sven 
men ingen, som kunde få bli hennes vän. 

3 Så kom der en Herre från Engeland 
han friar till henne och blef hennes man. 

4 Så kom der ett bref och det lydde så: 
Den Herren han skulle till främmand land gå. 

5 Och kära min Herre blif hemma i år 
allt medan vårt barns-öl blir öfverstå'dt. 

6 Det var mig spådt alltmedan jag var ung 
att aller min giftetid blir mig så tung. 

7 Det var mig spådt allt me'n jag var mö 
att jag skulle med mitt Tolfte barn dö. 

8 Åh alla spåqvinnor dem ville vi bränna 
och taga den lyckan som Gud oss vill sända. 

9 Den Herren han sköt sin snäcka från strand 
liten Walfred hon dånar på snö-hvitan sand. 

10 Och när som han kom då mitt uppå sund 
så fick han höra Dala-rikes klockor gå i grund. 

11 Och hör nu du lille styresman! 
drag opp ditt ankare, låt skeppet gå i land. 

12 Och innan det skeppet var noga fäst 
så sitter den Herren på högan häst. 

13 Och när som han kom till Borgare-led 
der ståndar hans svärmor och hvilade sig. 

14 I stå'n i fred! kära svärmodren min 
Hur står det till hemma med Walfred min?  

15 Jo det var ej längre än sedan i går 
hon sveptes i linne och lades på bår. 

16 Och kära min svärmor! ni snacken inte så, 
Hur mången blef sjuker, blef frisker ändå. 

17 Och när som han kom litet längre fram 
Så mötte der honom en grafvare man. 

18 Så tog han en gullring utaf sin hand 
Den kastade han i grafvarens barm 

19 De grof nu den grafven båd bred och lång 
Liten Valfred och jag ha der spatsere-gång 

20 De grof nu den grafven båd djup och bred 
Liten Walfred och jag få hvila oss deri 

21 Och när som han kom åt kammaren in 
stod 11 små barn fälla tårar på kind 

22 Och kära min barn ni gråten inte så: 
Ni skolen väl aldrig någon styfmoder få. 

23 Den Herren han satte sitt svärd emot rot, 
och udden den stack han sitt hjerta emot. 

24 Den Herren han satte sitt svärd emot sten 
och udden den stack han sitt hjerta till mehn. 
— Men sjöden gror under. 

Titel: Walfred. 

Melodianmärkning 

Ms saknar klav, taktartsbeteckning och taktindelning. 
Över mel. står a:moll (a otydligt, möjligen ändrat från 
annan bokstav, ev. c). 
System 1: Med blyerts har b-tecknet före n. 5 strukits 

och a' tillagts före näst sista noten (a'); sistnämnda 
tillägg möjligen alternativ till sluttonerna (a' g'). 
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System 3: Med blyerts har sista noten (a') strukits och 	Omkvädet: sjöden har apostrof eller accenttecken över 

bokstaven c tillskrivits över noten. 	 slutstavelsen 
5:2 	öfverstå'dt apostrofen möjligen oavsiktlig 
6:2, 7:2 	att ändrat från allt 

20:1 	De ms Der 

H 
KVHAA Wiede ks 8 [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 sex utskrif-
ter finns: KVHAA Wiede ks 8 [II], KVHAA Wiede hs 8, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. [A] och [B], [C, en-
dast text] och MM Wiede nr 8. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. I. 

fib, 	c  
2 

 

  

Det 
	

bodde en her—re långt söder under 
	

ö 

— Den 	skö-na -ste går un — der. 

1 Det bodde en herre långt söder under ö 
Han hade en dotter som hette Malfrö. 
— Den skönaste går under. 

2 Till henne fria fattig till henne fria rik 
Till henne fria köningen han henne ock fick 

3 Tilhopa lefde de uti elfva runda år 
Och elfva små barn dem hade de då 

4 Och när som de lefvat i tolfte år 
Dröttning Malfrö hon månde med det tolfte barnet 

gå 

5 Och kära du Herr Peder du res inte borrt i år 
För min tolfte barnsäng skall blifva mig så svår. 

6 De spådde mig allt medan jag var ung 
Att min tolfte barnsäng skall blifva mig så tung 

7 De spådde mig allt medan jag var mö 
Att min tolfte barnsäng skall blifva min död. 

8 Och alla som ha spått dej till din dö 
Dem vill jag bränna långt söder under ö 

9 Herr Peder han går sig åt sjögestrand 
Och tårarna neder på kinderna rann. 

10 Herr Peder han skjuter sitt skepp ifrån land 
Och qvar stadnar Mallfrö på hvitan sand. 

11 Och allt hvad han segla och allt hvad han for 
Så hör han dröttning Mallfrös tuppar huru de gol 

12 Och allt hvad han seglar, och allt hvad han far 
Så hör han Drönning Malfrös klockor huru de slår. 

13 Och kära du min styrman, du styr mig uti land 
För dig will jag gifva ett stycke af mitt land 

14 Och det är väl svårt till att styra Er i land 
För winden den ligger så midt uti vår hamn 

15 Och när som de kummo till sjögestrand 
Herr Peder han var den första uppå land 

16 Herr Peder han satte sig på gångaren röd 
Han red väl forttare än foglen han flög 

17 Herr Peder han går sig åt stenstugan in 
Och elfva små barn fällde tårar uppå kind 

18 Och kära mina barn I sörjen inte så 
I skolen inte heller någon stjufmoder få 

19 Herr Peder han satte sitt svärd emot en rot 
Och udden den löpte hans hjerta emot 

20 Herr Peder han satte sitt svärd emot en sten 
Och udden den löpte hans hjerta till men. 

21 De lade de liken allt uppå en bår 
Och alla de Guds englar de krusa deras hår 
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22 De lade de liken allt uti en graf 
Och sjelfver Gud Fader för dem der var 

23 De gräfde den grafven både djupan och lång 
Och der hafver dit en spatseraregång. 

24 Der vexte en lind allt uppå denna graf 
Och den ståndar grön till domaredag. 
— Den skönaste går under. 

Melodianmärkning 

Mel. har ursprungligen haft följande taktindelning (med 
taktartsbeteckning 2/4): Det / bodde en / her-re långt / 
etc. Vartannat taktstreck har sedan raderats bort. Ge-
nom radering har också flera noter ändrats. Över de 
ändrade noterna står i blyertsskrift en bokstav som an-
ger avsedd skalton. I nedan redovisade ändringar är de 
ursprungliga noterna otydliga och läsningen därför del-
vis osäker. 
T. 1, n. 3 och 6: Ändrade från d2. 
T. 2, n. 2: Ändrad från g'. 
T. 2, n. 7-9: Avser ev. två olika alternativ, g' h' eller c2. 

Över noterna står bokstaven c. 
T. 3, n. 5: Ändrad från d2. 
T. 3, n. 8: Ändrad från h' eller annan not. 
T. 4, n. 1: Ändrad från oläslig not. 
T. 5: Möjligen delvis ändrad från annan rytm. 

Övriga utskrifter: 

ks och Div.-mml. [B] har taktartsbeteckning 2/4: Det / 
bod-de en / her-re långt / etc. ks har repristecken i bör-
jan av t. 1. 

Upptakten: 	ks 

T. 1, n. 1: Ändrad från j) i hs. 

ks, Div.-saml. [A], [B], MM 

, =Cg hs 

T. 3, n. 1-2, textunderlägget: had-de ks 
T. 3, n. 5-7, textunderlägget: döt-ter 

	

T. 5, 	n. 5-6: j 	 oN1 (ett repristecken i slu- 
un - der 	Och 

tet av takten har raderats bort) ks 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

	

8:1 	din ändrat från min 

	

8:2 	Dem troligen ändrat från Där; jag tillskrivet 
över raden 

	

16:2 	flög ms flog 

Övriga utskrifter: 

Texten omfattar i Div. -saml. endast 1 strof 

	

1:1 	långt: allt Div. -saml. [C] 

	

1:2 	dotter: dötter ks, hs 

	

8:1 	dej: dig ks; dö: död MM 

	

8:2 	bränna: (låta) bränna hs 

	

10 : 1 	ifrån: ifrå ks 

	

10:2 	Mallfrö: Malfrö ks, hs, MM 

	

11:2 	Mallfrös: Malfrös ks, hs, MM 

	

12:2 	Drönning: dröttning hs, MM 
15: I kummo: kommo ks, MM 

	

15:2 	första: förste ks, hs, MM 

	

17:2 	uppå: på hs 

	

18:1 	barn: (små-)barn hs; inte: intet MM 

	

24:1 	Der: Det ks 

KVHAA Wiede ks 9. Efter »Stina i Stensö», Ö. Husby sn, Östergötland (Ling, s. 39). Upptecknad av L. Chr. Wiede 
på 1840-talet. Ytterligare fyra utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 9, KV HAA Wiede Div.-saml. II, opag. I A I och 
[B] och MM Wiede nr 9. 

2 

i 	1' J' J J 	 
Det bod-de en enka allt söder under ö 

J J.bJ 
411 

4  

Hon ha -de en dotter som hette 	Malmofrö 
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5 

	1 
- Den skönaste går un - der 

1 Det bodde en enka allt söder under ö 
Hon hade en dotter, som hette Malmofrö 
— Den skönaste går under 

2 Till henne fria fattig, till henne fria rik 
Till henne fria Köningen, den som hon också fick 

3 Tillsammans de lefde uti elfva runda år 
Derunder så föder hon de elfva barnen små 

4 Och när som det led åt det tolfte år 
Så skulle Konungen åt Dannemark gå 

5 Och kära du, min wän, du blif hemma i år 
Du ser, att jag med mitt tolfte foster går 

6 De hafva spått mig allt medan jag var ung, 
Att min tolfte barnsäng skulle blifva mig så tung 

7 De hafva spådt mig allt medan jag var rosende röd 
Att min tolfte barnsäng skulle blifva min död 

8 Tro ingen spåqvinna, tro ingen spåman 
Utan tro på Gud Fader, som är i himmelen 

9 Och huru de segla, och huru de ro 
Så fick de höra Malmofrös klockor huru de slo'. 

10 Och kära du min styrman, styr skeppet åt land 
Och dig vill jag gifva en del utaf mitt land. 

11 Det är väl inte godt att styra skeppet i land, 
För vädret det blåser oss väl uti hand 

12 Och styrman han styrde det skeppet åt land 
Den första så var det Konungen på land 

13 Och Konungen han sadlade sin gångare så hög 
Han red visst mycket fortare än foglen han flög. 

14 Och Konungen han går sig åt stengatan fram 
Der möter han twenne swartklädda män 

15 Och hwar har Ni warit, och hvar har Ni wa'tt? 
Och hvar har Ni varit den långa mörka natt? 

16 Och vi hafva warit allt söder under ö 
Der Malmofrö somnade vid sin fönsterforning röd 

17 Och Konungen han går sig i stensalen in 
När elfva små barn fälla tårar på kind. 

18 Och kära mina småbarn ni gråten inte så 
I skolen ingen stjufmoder få 

19 Och Konungen han satte sitt svärd emot en sten 
Så svärdet det gingo hans hjerta till men 

20 Och Konungen han satte sitt svärd allt på ett sätt 
Så svärdet det gingo hans hjerta för nätt 
— Den skönaste går under 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

hs, Div.-saml [A] och [B] saknar repristecken i slutet av 
mel. (i hs har stått repristecken som raderats bort). 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div. -saml. [A] och [13] omfattar endast 1 strof 

	

2:2 	Köningen: Konungen hs; den saknas hs; hon 
också: också henne hs 

5:1 Och: Ack hs, MM 

	

10:2 	utaf: af hs, MM 

	

11:2 	väl: så väl hs 

	

14:1 	åt: den hs 

	

16:2 	fönsterforning: fönsterfogning MM 

	

18:1 	ni: I hs, MM 

J 
KVHAA Wiede ks 166. 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 en utskrift finns i KVHAA Wie-
de hs 154 [II]. 

2 

Det bodde en fru allt öster öfver sjö 
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Hon hade en dotter, som hette Mal-frö 

6 

 

I 	 

     

	1 

  

• 

 

• 

 

       

- Men 	sjön gror 	allri. 

1 Det bodde en fru allt öster öfver sjö, 
Hon hade en dotter, som hette Malfrö. 
— Men sjön gror allri. 

2 Till henne så friar en riker man, 
Och konungens son af Engeland 

3 I elfva år de voro ihop, 
Och elfva barn månde Malfrö få. 

4 Men när som det led på det tolfte år, 
Och med det tolfte barnet månde Malfrö gå. 

5 Och Konungen talade till Malfrö så: 
I morgon vill jag låta min skeppsflotta gå. 

6 Och inte får du låta din skeppsflotta gå, 
Förrän det barnsöl han öfver-står. 

7 För mig var det spådt allt medan jag var ung, 
Att i mina dagar skulle blifva så tung. 

8 För mig var det spådt allt medan jag var mö, 
Att i min tolfte barnsäng skulle jag dö. 

9 Och konungen vredgas uppå dessa ord: 
Och jag aktar intet de Spåqvinnors ord. 

10 Och Konungen sköt ut sitt skepp ifrån land, 
Han hade både skeppare och styresman. 

11 De seglade i veckor, de seglade i fem, 
Men inte något land fick Herr Peder igen. 

12 De seglade i veckor, de seglade i sju, 
Då fick de höra af Malfrös klockor ett lju'. 

13 Jag vet ingen vara sjuker ej eller vara död, 
Förutan min Svärmoders lilla smådräng, 
Men inte går Malfrös klockor för den. 

14 Och Konungen vrider sitt skepp omkring, 
Han seglade hem med starkan wind. 

15 Och Konungen kastar sitt ankar på land, 
Der fick han se sin Svärmoder stod uppå strand. 

16 God dag, god dag! Kära Svärmodren min! 
Hur står det till med Malfrö, drottningen min? 

17 Ja' ha' inte sett'a sen en månad igår, 
Hon sveptes i silke hon lades på bår. 

18 Och Konungen dåna, han föll till jord; 
Det slaget gjorde honom ett sorgefullt mod. 
— Men sjön gror allri. 

Melodianmärkning 

Mel. är i ms skriven ovanpå en delvis läslig blyertsskiss, 
som sannolikt är primäruppteckningen (mel. här note-
rad i D-dur). 
T. 5, n. 2, textunderlägget: gor 

Utskriften i hs: 

T. 5-6: j j J 
T. 6, textunderlägget: allrig 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. Texten skriven på pri-
märuppteckningen som är delvis läsbar. 

	

4:1 	över led på det tolfte år står inom parentes tolf- 
te året började på 

13:2 smådräng ms smadräng 

	

17:2 	på bår skrivet på raderat i jord 

Primäruppteckningen: 

	

5 : 1 
	

så: altså 

	

16:2 
	

till: te 

Utskriften i hs: 

Omkvädet: allri: aldrig 

	

2:2 	af: utaf 

	

4: 1 	led på det tolfte år: det tolfte året började på 

	

S:1 	talade: talte 

	

6:1 	skeppsflotta: skeppflotta 

	

6:2 	han: har [sic] 

	

7:1 	mig: mej 

	

8:1 	För mig: Och mej 

	

9:1 	konungen: Hertingen 

	

9:2 	intet: inte 

	

10:1 	ifrån: ifrå 

	

10:2 	styresman: styreman 

	

13:1 	eller: heller 

	

14:1, 	15:1 	Konungen: Hertingen 

	

16:2 	till: te' 

	

17:1 	Ja' ha': Jah [sic] har; sen: se'n 
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K 
KVHAA Wiede ks 215 [I]. Efter en båtsman W2ern, Simonstorps sn, Östergötland. Upptecknad av prästen A. B. 
Wxrnelius på 1840-talet. Utskrift gjord av L. Chr. Wiede. Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 205 
och KVHAA Wiede, Div.-saml. II, opag. 

Det bod - de en Fru up —på 	en 
	ö 

 

'J 
J 	 

 

 

  

— Gud råde — 

Hon hade 	en dotter som hette 	Mal-frö 

7 

 

st 	 	1 

— När Gud sände oss sin 

 

Nåde. 

  

1 Det bodde en Fru uppå en ö 
— Gud råde!— 
Hon hade en dotter, som hette Malfrö 
— När Gud sände oss sin nåde. 

2 Hon gifte sin dotter så högt up i land 
Herr Peder så hette hennes ägta man 

3 När litet var lidet på det tolfte år 
Då börjar Malfrö med det tolfte barnet gå 

4 Herr Peder fick bud från en fremmande stat, 
Att han skulle ut mot en annan potentat. 

5 Men kära du, Herr Peder, du res inte borrt 
Förr'n jag detta barnsöl har väl öfverstått 

6 Ty det var mig spådt då jag ännu var ung 
Att alla mina plågor skulle blifva mig tung 

7 Ty det var mig spådt, då jag ännu var må 
Den tolfte barnsängen, då skulle jag dö. 

8 Ja, tro du då icke den spåqvinnans ord! 
Till Herran Christum sätt du din tro! 

9 Herr Peder han sköt ut sitt skepp ifrån land 
Och qvar står skön Malfrö på snöhvitan sand. 

10 När skeppet det kom på böljan den blå 
Då fick Herr Peder höra klosterklockorna gå 

l Ack, hwem är nu död uppå vår ö 
Gud låte't inte wara den sköna Malfrö 

12 Herr Peder han talar till sin lilla styreman: 
Du styr mig du hem till mitt fädernesland 

13 Och när som han kom till sjögestrand då 
Hans kära Svärmoder för honom månde stå 

14 Guds fre och God dag, kära Svärmodren min! 
Hur står det till med Malfrö i buren sin 

15 Jag hafver inte sett Malfrö se'n i går 
Jag svepte'na i silke och lade'na på bår. 

16 Herr Peder han tystna och talte intet ord 
Han svartnade i munn som Guds heliga jord. 

17 Herr Peder, Herr Peder, du gör inte så 
Du tänk på dina tolf barn små 

18 Herr Peder han gick sig åt kammaren in 
— Gud råde!— 
Der såg han sina småbarn de sutto i en ring 
— När Gud sände oss sin nåde. 

Melodianmärkning 

Upptakten: Otydlig, möjligen avses a'; jfr utskriften i hs. 

Övriga utskrifter: 

Upptakten: 

T. 1, n. 5-6: J . 	Div. -saml. 

T. 4, n. 4: I 	Div. -saml. 

1 1 7 



) 	 N 
1 r p P 	 

skönaste går - Den 

6 

un - der 
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Textanmärkning 	 Övriga utskrifter: 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 	 Texten i Div. -saml. omfattar endast str. 1. 
Mellanomkvädet: råde str. 9 nåde 	 4:2 	annan: ann' hs 
17:2 	Du tänk på först skrivet på mellanomkvädets 	7:1 	må: mö hs 

plats där det raderats 	 13:1 	sjögestrand: sjöestrand hs 

L 
KVHAA Wiede ks 215 [II]. Efter soldathustrun Maja Stina Jönsdotter (»Hustru Jäger»), Ö. Husby sn, Östergötland 
(f. 1813 i Kuddby sn, Östergötland; Ling, s. 43-45). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare två ut-
skrifter finns: KVHAA Wiede hs 154 [I] och KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. 

bbc W 	 
2 

P J' 

 

    

Det bodde en fru 

ebb  
110 J 
Hon hade 	en dotter som het te 

allt söder under ö 

4 

r 
	

J 0 r 
Mal -frö 

1 Det bodde en Fru allt söder under ö 
Hon hade en dotter, som hette Malfrö 
— Den skönaste går under 

Melodianmärkning 

Under mel. står: (I 6/8 takt, meddelade till Stockholm). 
7'. 4, n. 1: Ändrad från åttondelsnot. Otydlig, möjligen 

avses g'; jfr övriga utskrifter. 

Övriga utskrifter: 

hs har följande taktindelning och rytmisering: 

g.NJ J.hJ .hJ.t)JJ)JI 
Det bod - de en fru 	alt söderunder ö 

non ha de en dot - ter som het-te Mal- frö 

1 

Den sköna - ste går un - der 

T. 4, n. 1: g' Div. -saml. 
T. 5-6: Utan taktartsändring i Div.-saml. Efter mel. i 

Div.-saml. står: sista raden rättad. 

skö - na-ste går un - der 

Textanmärkning 

Ytterligare fyra strofer markerade med strofer (2-5) 
och utskrivna omkväden. 
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M 
UUB R 623:2 nr 14 A. Visby, Gotland. P. A. Säve uppger texten härstamma från tre personer: systrarna kaptenskan 
Sophia Andersin f. Lalkr (f. 1783 i Visby, d. 1868) och Margareta Helena Lalla (f. 1772 i Visby, d. 1860) samt Os-
kar Högstadius (f. 1829). Texten av Säve daterad 20.5.1845. Tryckt som Säve nr 14 A. 

1 /:Det bor en Fru allt söder under ö:/  
Hon hade en dotter, som het' Malfrö: 
— Men sjöen han går under! 

2 Till henne fria' fattig, till henne fria' rik 
Till henne fria en konung, som hon fick. 

3 Konungen skulle till Vidinga fara 
Hemma skulle Dronning Malfrö vara. 

4 Och kära min konung blif hemma i år 
Till dess jag min tolfte barnsäng öfverstår. 

5 Och käre min Herre blif hemma i år 
Kanhända jag föder sönerna två. 

6 De hafva mig spått att sedan jag var ung 
Den tolfte barnesäng mig skulle blifva tung. 

7 De hafva mig spått allt sedan jag var mö 
Att min tolfte barnesäng skulle bli min död. 

8 Tro inte spåqvinna, tro inte spåman 
Men tro på Gud fader, som allena hjelpa kan. 

9 Konungen vände sitt skepp till sjöss 
Så for han bort till Vidinga-land. 

10 Hvart som han segla' och hvart som han for 
Så hörde han himlens klockor hur de slo'. 

11 Och när som han kom uppå sjöen den blå, 
Då fick han höra himmels-klockorna gå. 

12 Och konungen han ropar uppå sin lilla sven 
Hvem var då döder när ni for' från hem? 

13 Ingen var der döder, ingen var der sjuk 
Mera än som konungens lilla stalle-sven. 

14 Bara min Herres lille stalledräng, 
Men icke så ringa himmelsklockorna för den. 

15 Och konungen vände sitt skepp ifrån sjö 
Så for han hem till söder under ö. 

16 Konungen drager sin snäcka i land, 
Sen gångar han sig till slottsgården fram  

17 Konungen vände sin snäcka om igen 
Och reste så till sitt konungsliga hem. 

18 Och när som han kom på sin kongliga gata 
Der mötte han de fruar, som varit sta och vakat. 

19 Hören I Fruar uti skarlakan svart 
Hvar hafven I varit och vakat i natt? 

20 Och hören I Fruar uti skarlakan hvit 
Hvar hafven I varit och klädit lik? 

21 Wi hafva varit i Konungens gård 
Der ligger Drottning Malfrö i sin tolfte barnsäng på 

bår. 

22 Konungen lyfte på liten grå hatt 
Han bjuder de Fruar mång' tusen god natt. 

23 När som han kom på sin kongeliga gård 
Då buro de Dronning Malfrö ut på bår. 

24 När det vardt dager och dager vardt ljus 
Så var det tre lik uti konungens hus. 

25 Det ena Dronning Malfrö, det andra kungen sjelf 
Det tredje äldsta Prinsen af sorgen var han död. 
— Men sjöen han går under! 

Titel: Drottning Malfrö. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 25, 
markerat i str. 2. Str. 5 och 11, 14, 16, 17 tillagda i ef-
terhand. 

	

3:1 	över a i Vidinga står -ö; i margen står (Ise- 
land) 

	

9:1 	över sjöss står sjö 

	

9:2 	över -land står -ö 

	

18:2 	sta står inom citationstecken 

	

20:2 	över klädit lik står klädt i kist' 

	

22:1 	lyfte ms snarast lyft'e 

	

22:2 	i margen står (en sorgelig) 

N 
UUB R 623:2 nr 14 B. Upptecknad av Oskar Högstadius, Visby, Gotland (f. 1829), möjligen efter egen tradition. 
Daterad 2.1.1846. Tryckt som Säve nr 14 B. 
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JJ 

 

r 
• 

 

r 

  

JJ 	 
8 

J. 

  

r 

    

r  

  

           

Det 
	

ena 
	

Drottning 	Madel = fröjd det 	andra 
	

kungen 	sjelf, 

14 

 

r 

   

r 	r 	 if 

 

  

• • 

  

    

Det 	tredje 	äldsta 	prinsen 
	

af sor = gen var han död; 

18 

       

	1 

  

cr 	 

 

r 	 

  

     

     

- men sjö = en hon går un = der 

1 Kära min Herre, blif hemma i år 
Kanhända jag föder sönerna två! 
— Men sjöen hon går under. 

2 Det blef mig spådt, den tiden jag var ung: 
Att tolfte barn-sängen skull' blifva mig tung 

3 Det blef mig spådt den tiden jag var mö: 
Att tolfte barnsängen skulle blifva min död, 

4 Tro intet spåqvinna, tro intet spåman, 
Men tro uppå Gud, som oss alla hjelpa kan! 

5 När som han kom uppå sjöen den blå, 
Fick han då höra himmelsklockorna gå. 

6 Konungen talte till sina småsven: 
Var der någon död, när vi foro från vårt hem? 

7 Intet var det någon sjuk, intet var det någon död, 
Bare min faders en liten stallsdräng 
Och inte så ringa himmelsklockorna för den. 

8 Och Konungen vände sin snäcka om igen 
Och reste så till sitt konungsliga hem 

9 När som han kom på sin kungeliga gata, 
Då mötte han tre qvinnor, som hade var't i vaka. 

10 Hvar hafven i varit i vaka i natt? 
Vi ha var't vid Drottning Madelfröjd, men nu så är 

hon död. 

11 När det var dager, och dager var ljus, 
Så var det tre lik uti Konungens hus. 

12 Det ena Drottning Madelfröjd, det andra Kungen 
sjelf 

Det tredje äldsta Prinsen af sorgen var han död 
— Men sjöen hon går under. 

Titel: Drottning Madelfröjd. 

Melodianmärkning 

Str. 12 lagd under mel. Mel. är felaktigt taktindelad 
fr.o.m. t. 10. Möjligen är även rytmiseringen oriktig på 
några ställen. 

Textanmärkning 

Tre streckade rader före textens början. Ms saknar 
strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1-3, 12, markerat i öv-
riga strofer. 1 margen före 2:1 står Dr., före 4:1 och 7:3 
står Kgn. 

2:1, 3:1 	spådt ändrat från spått 
5 : 1 	sjöen ms sjoen 
6:1 	småsven ändrat från svenner små 

11:2 	tre lik ms trelik 

O 
Södermanland eller Närke. Sannolikt efter tradition inom Emil Öbergs släkt. Upptecknad av Öberg, troligen på 
1850-talet (Jonsson I, s. 586). Oa: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 101-101 B. Ob: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, 

s. 93-93 B. 

Oa 

 

4 

1 

 

  

Det bodde en 
	

konung allt upp(' 
	

vår ö 
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8 
R'  

Han ha - de en dotter den sköna Mol - frö. 

F 	 

— Den skörden gror al —drig. 

1 Det bodde en konung allt uppå vår ö, 
Han hade en dotter den sköna Malfrö. 
— Den skörden gror aldrig. 

2 Till henne så fria' mång mägtiger man, 
Ja, konungens son utaf Engeland. 

3 De voro tillhopa i elfva år, 
Och elfva små barn så hade de då. 

4 Men när det nu led på den tolfte tid, 
Då skulle hertigen bort i strid. 

5 »Ack, kära min make blif hemma i år, 
För tolfte min barnsäng den blifver mig svår.» 

6 »Det var mig allt spått emedan jag var ung, 
Att tolfte min barnsäng den skulle bli tung.» 

7 »Det var mig allt spått, emedan jag var mö, 
Att tolfte min barnsäng, då skulle jag dö.» 

8 Och Hertigen tog Malfrö uti sin famn, 
Och tårarna de runno i Malfrös barm. 

9 Och hertigen seglar på böljorna blå, 
Och så fick han höra huru klockorna gå. 

10 Han seglar tillbaka till den bredaste bro, 
Och ute för honom hans svärmoder stod. 

11 »Och hvem är nu sjuk, eller hvem är nu död, 
Ell' hur står det till med min sköna Malfrö?» 

12 »Jag hafver ej talt vid Malfrö se'n i går, 
Då sveptes hon i silke och lades uppå bår.» 

13 Och hertigen gick sig i barnkammarn in, 
Der småbarnen fällde tårar på kind. 

14 »Och kära mina barn i gråten inte så, 
I skolen väl aldrig någon styfmoder få.» 

15 Han krusar och kammar deras hvitgula hår, 
Den äldsta den satte han guldkronan uppå. 

16 Och se'n tog han svärdet och satte mot en rot, 
Och udden den tog hans hjerta emot. 

17 Nu äro de döda båda två 
Och elfva små barn i sorgen månde gå. 

18 Det är ock en fader i himmelen, 
Han sörjer för all, han sörjer väl för dem. 
— Den skörden gror aldrig. 

Melodianmärkning 

T. 5 — t. 8, n. 1, textunderlägget: ha-de en dotter den etc. 
ändrat från felskrivet en dotter: den etc. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 18, 
markerat i str. 3. 
Omkvädet: Den i str. 1 ändrat från den 

7:2 	då skulle jag dö ändrat från den skulle bli tung 

Ob 
MELODI 

Avvikelser från Oa i Ob 

Taktartsbeteckning 2/4: •h J 	etc. (nedan 
Det bodde 	en 

återgiven i reducerade notvärden motsvarande notatio-
nen i Oa). 

T. 4, n. 1 och t. 8, n. 1: 

T. 5, n. 3: ciss' 
T. 10, n. 2 — t. 11: Sextondelsnot med fermat. 

Anmärkning 

T. 5, n. 3: Troligen ändrad från påbörjad e2. 
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TEXT 

Avvikelser från Oa i Ob 

Texten omfattar endast 17 strofer. 
2:1 	mång mägtiger: en ridderlig 
2:2 	utaf: i 
4:2 	hertigen: konungen; strid: krig 
6:1-2 saknas 
7 : 1 	Det var: De är 
7:2 	då: så 
8:1 	Hertigen: konungen; uti sin famn: uppå sin arm 
9:1 	hertigen: konungen han  

	

9:2 	gå: de gå 

	

77:2 	Ell': Och 

	

13:1 	hertigen: konungen 

	

14:1 	inte så: ej så hårdt 

	

14:2 	1: Ni 

	

15 : 1 	Han kammar och krusar deras guldgula hår, 

	

16:1 	en rot: sin fot 

	

18:2 	all: alla; väl: ock 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 78. 

P 
[Öberg], Äldre och nyare svenska folkvisor, h. 1, 1855, nr 2. Västergötland. Upptecknad vid 1800-talets mitt. 

8 j  

3 	 

	

Han ha - de en 	dot - ter så 	fa- ger och så 	skön, 

• # 	 N  J 	 •1  

	

0 	 0  

10 

of 

Den 	sor — gen gror 	al 	drig. 

tt 	 

TEXT 

Texten överensstämmer med texten F ovan med följande 
avvikelser: 

1 : 1 	konung: bonde 
1:2 	fin: skön  

	

4:2 	död: dö 

	

12:1 	silkestickad: silkesstickad 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 
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Q 
Efter Greta Stina Ersdotter, Alsike sn, Uppland (f. 1805 i Lövhagen, Alsike, änka efter torparen Abraham Abraham-
son, Lövhagen, d. 1874). Upptecknad av friherre E. Cederström ca 1870. Qa.. UUB R 810 a. Qb: UUB R 810 c. 

Qa 
1 Det bodde en fru allt söder under ö, 

Hon hade en dotter, som hette Mallefrö. 
— Men sjön han går under. 

2 Till henne fria fattig, till henne fria rik, 
Till henne fria en herting, en konung så rik. 

3 Konungen skulle till Vigeland fara, 
Men hemma skulle drottning Mallefrö vara. 

4 »Men kära du min Konung bli hemma i år, 
Till dess min tolfte barnsäng hon öfvergår.» 

5 Konungen lät utskjuta sitt skepp ifrån land, 
Så seglade han ifrån land och till land. 

6 Och hvart som han segla, och hvart som han for, 
De himmelens klockor för honom de slog. 

7 Och Konungen ringde till sin yngsta stalldräng 
Och fråga: »hvem var döder, när vi for från hem.» 

8 »Ingen ann' var döder, när vi for från hem 
Än Konungens allra äldsta stalldräng.» 

9 »Det måste visserligen vara någon ann', 
För inte kan himlens klockor ringa för han.» 

10 Men Konungen lät omvända sitt skepp igen, 
Så seglade han till sitt konungsliga hem. 

11 Men när han kommer på sin kungliga gata, 
Så möter han tre fruar, ha' varit och vaka. 

12 »Go' dag, go dag mina fruar i skarlakan svart, 
Hvar hafven I varit och vakat i natt.» 

13 »Vi hafver varit allt söder under ö, 
Och drottning Mallefrö ligger i tolfte barnsäng dö.» 

14 Och när han kommer på sin kungliga gård, 
Så stod' der tre lik allt uppå en bår. 

15 Och det ena var hans moder, det andra hans mö, 
Det tredje lilla prinsen i sorgen blifven död. 

16 »Och vore det inte för mina elfva små barn, 
Jag skulle inte lefva här någon dag.» 

17 Men Konungen slog sin värja i sten, 
Så udden i hjertat den gjorde stort men, 
— Men sjön han går under. 

Titel: Drottning Mallefrö. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 17, markerat i övriga 
strofer. 

Qb 
Avvikelser från Qa i Qb 

	
11:2 	ha': har 

1:2 	Mallefrö: fröken Mallefrö 
	 15:2 	Det tredje: Och det tredje var; död: dö' 

2:2 	Till: Och till 
	 17:2 	den: det; stort: stor 

6:2 	De: För 
9:1 måste: måtte 
	

Anmärkning 
9:2 himlens: himmelens 	 Ms saknar strofer. Omkvädena utskrivna som i Qa. 

R 
August Bondesons Visbok, 1903, nr 12. Efter torparen Johannes Andersson, Backamyren, Holms sn, Dalsland. Upp-
tecknad av August Bondeson 1885. 
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Något långsamt. 
•	  4 

P 	 P 	 
Det 
	

bod-de en 
	

fru- ge hör sö- der med ö, 

•  P 	 

8 

Hon 	ha - de en do - ter, som het - te Mal -frid. 

Mera långsamt. lo  

1 
- Men sjön går un -der. 

J 	 all 
•	 

1 Det bodde en fruge här söder med ö, 
Hon hade en doter, som hette Malfrid. 
— Men sjön går under. 

2 Till hänne så friade riddare fäm, 
Men ingen så ville hon ha utaf dem. 

3 Till hänne så fria' en adelsman, 
Var konungens son utaf Engeland. 

4 Den enda, som hännes vänskap vann, 
Var konungens son utaf Engeland. 

5 De lefde tillsammans i älfva år 
Och älfva små barn de aflade då. 

6 De lefde tillsammans i ro och i fred, 
Men så blef kung Niklas komderad i krig. 

7 »Käre du, Niklas, blif hemma i år, 
Emedan jag mitt tolfte barn får! 

8 De spådde mig, medan jag var ung, 
Att min lilla lifstid skulle blifva mig tung. 

9 De spådde mig, medan jag var mö, 
Att min tolfta barnsäng skulle blifva min död.» 

10 »Alla spåkäringar gifva vi spott, 
Men vi få ta lyckan, gud skickar oss åt. 

11 Alla spåkäringar gifva vi spe, 
Men vi få ta lyckan, gud skickar oss ve'.» 

12 Kung Niklas, han skjufver sitt skepp ifrån land, 
Och ensam stod Malfrid på snöhvitan strand. 

13 De ledde då Malfrid hem på sin gård, 
Så sjuknade hon i en barnsäng så svår. 

14 Kung Niklas, han seglar i dagarna fäm, 
Så drömde då han en förfärliger dröm. 

15 Kung Niklas, han seglar i dagarna sju, 
Så fick han då höra de dalklockors ljud. 

16 Kung Niklas han sätter sig uppå sin säng, 
Så talte han om sin förfärliga dröm. 

17 »Jag drömde om Malfrids silfspända skor, 
Jag tyckte, de voro fulltrådda med blod. 

18 Jag drömde om Malfrids folsterdom, 
Jag tyckte, han var skuren i styckena mång'.» 

19 Kung Niklas, han talte till skepparen så: 
»1 vänder om flaggan, lär skeppet hem gå!» 

20 Kung Niklas, han seglar hem på sin gård, 
Hans äldste son för honom ute står. 

21 »Väl mot och god dag, du min äldsta son! 
Hur står det till med din moder i dag?» 

22 »Min moder lät hälsa så mången god natt, 
Som himmelen är med stjärnor besatt. 

23 Min moder lät hälsa så mången god stund, 
Som sandkornen är uppå hafsens grund.» 

24 Kung Niklas, han går sig i stensalen in, 
Och älfva små barn gå honom omkring. 

25 »Gråt inte, sörj inte, I mina barn små, 
Ty 1 skall aldrig nå'n stegmoder få!» 

26 Kung Niklas, han spände sitt spjut imot ben, 
Så udden gjorde hans hjärta men. 

27 Kung Niklas, han spände sitt spjut imot fot, 
Så udden, han rördes i hans hjärterot. 
— Men sjön går under. 

Textanmärkning 

Omkvädet återgivet endast i str. 1. 
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DAG IFGH 3953, s. 16-20. Efter hemmansägaren Oskar Olsson, Årbol, Dalskogs sn, Dalsland (f. 1863 i Dalskog). 
Upptecknad av Ragnar Nilsson 1937. 

1 Det bodde en frue här nere vid strand, 
hon hade en dotter så skön å så grann, 
— men sjön den låg under. 

2 Till henne friade riddarna fem 
men ingen hon ville ha utav dem, 
— men sjön den går under. 

3 Den ende som hennes vänskap vann 
var konungens son ifrån Engeland, 

4 De levde tillsammans i 11 långa år 
och 11 små barn de avlade då, 

5 De levde tillsammans i ro och i frid, 
men så vår kung Neklas förklarade krig 

6 Ack käre kung Neklas, bliv hemma i år 
emedan jag mitt 12-te barn får, 

7 Di spådde mig medan jag var ung 
att min lilla livstid skulle bliva mig tung, 

8 Di spådde mig medan jag var mö 
att min 12-te barnsäng skulle bliva min död, 

9 Alla spåkäringar giva vi spott 
men vi får ta lyckan som Gud skickar oss, 

10 Så seglade de uti dagarna tre, 
och kung Neklas han drömde en underlig dröm,  

1 1 Han drömde, att bolstern som han låg uppå 
var skuren i styckena mång, 

12 Se'n seglade de uti dagarna fem, 
å då fick han höra i de dalklockors ljud, 

13 Kung Neklas han sade till skepparen då: 
vi vänder om flaggan, låt skeppet hem gå, 

14 Se'n seglade vi hem till hans gård 
hans äldste son då ute står, 

15 Min moder lät hälsa så mången god stund 
som sandkornen finns uti havets grund, 

16 Min moder lät hälsa så mången god natt 
som himlen är med stjärnor besatt, 

17 Kung Neklas han gångar till stensalen in 
och 11 små barn går honom omkring, 

18 Gråt icke, gråt icke, i mina små barn, 
för i skolen aldrig en styvmoder få, 
— men sjön den går under. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
5:1 	levde står över struket hade 
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HERR OLOF BRÄNNS INNE 
TSB D 292 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [421-43. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/02-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som SF 85 och i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 301-302. 

1 Herr Oloff kom från Scholen hem 
— J waken vp Edle Hofdrängier —
Hans Moder gåhr honom gråtande igen 
— Med' J soffwe alle för länge. 

2 Hwadh gråten J Sadel eller gråten J häst 
Eller at Jagh haar den Jungfru fäst. 

3 Gråten J Miödh eller gråten J wijn 
Eller Gråten J hem kommen min. 

4 Jntet gråter Jagh Miödh eller wijn 
Fast mehra gråter Jagh drömerne min. 

5 Jagh drömbde om wår Steen stufwa rödh 
Där inne brann Herr Olof medh sin Fästemö. 

6 Min kiere Moder gråter ey så 
J siu åhr skole dhe drömmer stå.  

7 Herr Oloff skulle til sängen gåå 
Otrogne Swener fölgde honom då 

8 Dhe settia liuset på Sängia fiehl 
Herr Oloff fåhr så ynckeligh ferd. 

9 Dhe settia liwset på Sängia stock. 
— J waken vp Edle Hofdrängier — 
Där inne brann Herr Oloff medh sin Fästemö frack 
— Med' J soffwe alle för länge. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 9. 
Mellanomkvädet: Hofdrängier str. 9 Hoffdränger 
4:2 	drömerne ms ev. drömerna eller drömarea 
6:2 	drömmer ms ev. drömmar 
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SAMSING DRUNKNAR 
TSB D 293 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 59-61. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/02-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som SF 66 och i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 312-313. 

1 Samsing och hans Moder sittia öfwer bord 
- J roo och i land - 
dhe snacka så månge skiemptes ord 
- Med' Bölljan leker så wijda 

g  Hör du Samssing hwad Jag spörja må 
h war wil du dricka til Juhl i åhr 

3 Jagh dricker ey Juhl på denne öö 
Förr ähn Jag kommer til min Fästemö 

4 Samssing drager til Siögerstrand 
alle Skiepen wore lagde från land 

5 Dhe toge sigh en lijten båth 
där war hwarcken stambn eller styre åth 

6 När som dhe komme vth för sund 
där wexer et wäder som rörel-  i grund 

7 Dhe ösa medh Ember dhe ösa med så 
Samsing öser som andre twå 

8 De ösa medh Ember dhe ösa medh spann 
Samssing öser som andre fem 

9 Samssing sitter på Skiepper bord 
Nu haar Jagh ööst at Jagh spotter blodh  

10 Kommer någor af Eder tilbakas 
han seije godh natt åth min Fader 

1 1 J seije dhet för min Moder 
Jagh dricker min Juhl vti flode 

12 J seije deth för min broder 
Jagh dricker min Juhl icke goder 

13 J seije däth för min Syster 
Jagh dricker mehr ähn migh lyster 

14 J seije däth för min fästemö: 
- J roo och i land - 
Jagh dricker min Juhl at Jagh bleff dödh 
- Med' Bölljan leker så wijda 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 7 och 74. 
Slutomkvädet: så str. 1 sa 

	

2:1 	spörja ms sporja 

	

8:7 	spann läsningen av vokalen osäker 

	

11:2 	efter vti flode står /:icke goder:/ 
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STOLTS MARGRETA DRUNKNAR 
TSB D 294 

A 
UUB V 1, fol. 147. Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck på 1690-talet. Egenhändig utskrift av denne (Jonsson 
1, s. 291-298). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 436-438. 

1 Drotning Margita gick på gålfvet och qva, 
hon tenkte icke vara sin sidsta dag 
— roo mig öfver Siön med dhe ådror, 

2 Min kiära Syster bli hemma i natt 
här vexer up et väder, dhet rörer sig så hårdt, 

3 Blåsa nu hvad dhet blåsa vill, 
i qvel skal iag dricka herr Kiellevall til, 

4 blåsa nu hvad dhet blåsa må, 
i qvehl skal iag dricka min kiära Systers Skåhl, 

5 dhe skute sin Snecka utifrån landh 
dhe glömbde Gud Fader Son och dhen Helige And 

6 När som dhe komme sig mit uppå sundh 
dhet vexte up et wäder dhet rördes up i grund 

7 och Små Svennen han vid ösekaret stodh, 
han öste kalla vatn, han sputa klara blo, 

8 min Kiäre Styrman du styre mig i land, 
digh gifver iag mit röda Gulbandh, 

9 Styremannen Svara som han har varit vredh, 
iag kan hvarken hielpa eder eller mig, 

10 Fru Margita kasta ut gångare grå, 
och up flöt Sadelen och Sametet blå, 

11 Fru Margita kasta ut röda Gulskrin, 
up flöt låket, och hvjta hermelin, 

12 Fru Margi[ta] kasta ut Småbarna Sin, 
och då ran henne tårar af kindh, 

13 om Gud vill här komer någon til Landet af ehr, 
så veten i at seja, huru dhet gick til för mig, 

14 Styrrnand lade sig i Sundet och sam, 
han hade 15. Milar til närmaste land, 

15 Styremand Simer i[n] för Kiellevals huus, 
der sitter herr Kielevall han håller gåt ruus, 

16 i siten här herr Kiellevall, dricken miöd och vijn, 
Fru Margita ligger på hafvet med Småbarnen sijn 

17 Herr Kieleval Springer öfver bredan bordh 
dhet klaresta vjnet effter honom stodh, 

18 Herr Kieleval gånger til Siöastrandh 
der alle Skieppend dhe komma til Land, 

19 Herr Kiellevald setter sig på en Steen, 
dhet är ont at venta dhen aldrig kommer igen 

20 Herr Kielval Satte sig på een Ståck 
dhet är ont at venta dhen aldrig kommer up, 
— roo mig öfver Siön med dhe ådror, 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr och egentlig radindelning. Omkvädet 
utskrivet i str. 1 och 20. 
Omkvädet: roo str. 20 i ro 

6:1 komme ändelsen osäker 
11:2 	flöt ms ev. flöte 
12:1 	Margi[ta] textförlust i margen 
12:2 	efter kindh står både punkt och kommatecken 

B 
KB Engeströmska saml. B.VIII.2.7 (Rudebeck, Smålendske Antiqviteter), s. 106. Småland. Upptecknad av Petter 
Rudebeck vid början av 1690-talet. Egenhändig utskrift av denne (Jonsson I. s, 291-298). Tre avskrifter från 1700-
talet finns: RA Säfstaholmssaml. I, 21, s. 213, KB F.m. 51 (Cod. Nescher 70), s. 128-129 och KB F.m. 52 (Cod. Wi-
borg), s. 218-219. — Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 520-523. 
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1 Drotning Margita går uppå gålfvet och qva, 
hon tenkte icke vara sin sidsta dagh 
— i ro mig öfver Siön med dhe ådror. 

2 Min kiära Syster i blifve qvar i natt, 
dhet regnar och dhet målnar dhet blåser och så stort 

3 Dhet blåsa nu hvad dhet blåsa vill, 
i affton skal iag dricka herr Kiellevall til 

4 Stålz Margita tala til drengarna små, 
i Sala mig fram min gångare grå, 

5 Ståltz Margita rider til Siöaland 
der voro alla Skieppen Skutne från land 

6 Alle Skieppen de voro nu bort, 
förutan een liten fiskar båt, 

7 Ståltz Margita siuter sin Snecka från land, 
hon glömhde Gud fader och dhen helige and, 

8 ret som hon kommer mit i et sund, 
der väkste up et väder som rördes i grundh, 

9 Min kiäre Skieppar du hielp mig i land, 
iag vil dig gifva mit röda gulhand, 

10 Dit röda gulband iag ey passar uppå, 
å herre Gud fader han hielpe oss härfrå, 

11 Ståltz margita kasta ut sin gångare grå, 
uppe flyter Sadel och Samet der å, 

12 Stolz Margita kastar ut röda gulskrin 
uppe flyter Silke och hvita hermelin, 

13 Droning Margita kasta ut sine barn små, 
uppe så flyter dheras gulgula hår. 

14 Småbarna räcka up snövitan hand, 
min kiära moder i hielpa oss i landh, 
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15 Dhet står nu til Gud hvem först komer i lan, 
han helse herr Kielleval min kiäre man 

16 Dronning Margita hoppar i böliorna blå, 
förgyllene hvar dher hvarie trå 

17 Skiepparen lade sig i Sundet och Sam, 
han hade så många milar til land, 

18 Dhet led så fast til dager var liuuss, 
Skiepparen kommer til Kiellevals huus 

19 j Sitta herr Kielleval och dricka miöd och vijn. 
i Siön ligger Stoltz margita med småbarna sin. 

20 j sitten Herr Kiellevall och dricken er godt ruus, 
Stolz margita ligger i hafsens diup 

21 Herr Kielleval öfver breda bordet sprang, 
vijn och miöd, dhet effter honom ran. 

22 Herr Kielleval går på Snövijtan strand 
dhet är så ont at venta den aldrig kommer i land. 

23 Herr Kiellevall setter sig på een Steen, 
dhet är så sent at venta den aldrig komer igen. 

24 Herr Kiellevall setter sig på een Stock, 
dhet är så sent at venta den aldrig komer up, 
— i ro mig öfver Siön med dhe ådror. 

Titel: Drotningh Margitas Vijsa. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 (tillagt i efterhand), 2, 24, 
markerat i str. 3-8, 10, 12, 14-16, 18, 20. 

	

5:1 
	

Siöaland ms Sioaland 

	

12:2 
	

före hvita står röda överstruket 

	

16:2 
	

förgyllene ändrat ,från förgylte så 

KB Vs 2:1, s. 389-391. »Sjungen 1811 af en Piga från Norra Vedbo härad i Småland.» Upptecknad av August von 
Hartmansdorff. 

1 Margreta hon gångar sig åt snöhvitan strand 
Hon skådade skeppen och båtar i land 
— I ron mig öfver sjön med de åror. 

2 Hon skådade en hon skådade två 
Den tredje den leder hon grå gångare uppå 

3 Hören 1 Margreta I vänten liten stund 
Det blåser up ett Nordanvä'r det blåser ifrån grund 

4 Blåsa, Ja Blåsa, Ja blåsa hvart det vill 
1 dag skall jag dricka min unga Peder till 

5 När som Margreta kom litet uppå fjord 
det blåste upp ett nordanvä'r, det hördes öfver bord  

6 Margreta hon kastade ut sitt röda Guldband 
Ach Herre Gud Fader hjelp mig i land 

7 Margreta hon kasta ut sitt röda Guldskrin 
Deruti lågo de Småsvenner fin 

8 Hörest Du min Styreman Du hjelpe mig att ro 
För Dig vill jag gifva min ära och min tro 

9 Din ära och din tro jag passar litet på 
Väl tror jag Gud Fader hjelper mig i land ändå. 

10 Margreta hon öste med bötta och med spann 
Hon öste tills att hjerteblodet rann 
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11 Han samm uti dagar, han samm uti tre 
Men intet kunde han landet få se 

12 Han samm uti dagar, han samm uti fem 
Och då börja' han känna landet igen 

13 Styremannen lille geck sig i Högan lofts bur 
Och helsade Herr Peder från sin unga brud 

14 Hören I Herr Peder, som dricken mjöd och vin 
Er käresta hon hvilar på vida hafsens skrin 

15 Källare Sven öfver bordet sprang 
Så alla glas koppar föllo öfver ann 

16 När som det var dager, och dager ljus 
Så voro det tre lik i Herr Peders unga hus 

17 Det första var herr Peder det andra var hans frilla 
Det tredje var Styremannen den lilla 
— I ron mig öfver sjön med de åror. 

Anmärkning 

Endast str. 1-10 är numrerade. Efter str. 10 står strofnr 
11, varefter har lämnats plats för två strofer; de däref-
ter följande stroferna (dvs. str. 11-17 ovan) är onumre-
rade. — Omkvädet utskrivet i str. 1 och 17. 
10:1 	det andra med tillskrivet över raden 

D 
KB Vs 2:1, s. 393. Efter »gamla hustrun Lisa från Högby sn», Östergötland. Upptecknad av Clas Livijn under 1810-
talets förra hälft (Jonsson I, s. 355-356). Två strofer citerade i anm. till SF 69. 

1 Ståls Margeta hon går på gården i qval 
Hon viste ej aldra aldra sista dan 
— I ro mig öfver sjön med en ådra 

2 Och Syster bad syster bli qvar i nat 
Det växte up et veder det refs upp i grund 

3 Stålls Margeta lät byga sig en båt 
Sju byggare de byggde et dagligt år 

4 Skepet var af valfiske ben 
Och masterna lika så 

5 Ståls margeta hon siöt sin sneka i från qvist 
Så glömde hon bort vår Herre Christ 

6 När som de komo på sund 
Begynte skepet siunka i grund 

7 Ståls margeta hon talte med styrsven så 
Och kära styrsven styr intet så 

8 Ståls margeta hon kastar ut sin kapa blå 
Der uppå kastar hon barnen små 

9 Och innan det ordet vart nämt eller tänkt 
Var skepet i hafsens brädd 

10 Och styrsvän han lade sig på vatn och sam 
Han hade femton mil til det närmsta land 

11 Och styrsven han stiger sig åt kammaren in 
Der fek han se hur käre sven sat 

12 Här sitter ni och driker got rus 
Och eder aldra käraste liger i hafvets djup 

13 Och käre sven ut från bredaste bord 
Så alla gullterningar sjungo 

14 Käre Sven han satte sig på en ståk 
Gud nåde den man skal vänta som aldrig stiger up 

15 Käre Sven han satte sig på en sten 
Gud nåde den man skal vänta som aldrig komm igen 
— I ro mig öfver sjön med en ådra 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 15, 
markerade i övriga strofer. 

	

2:2 	refs osäker läsning, ms snarast nefs 

	

3:1 	Stålls ms Stalls 

	

4: 1 	valfiske ms ev. valfeske 

	

5:2 	vår ms var 

	

7:1 	Ståls ms Stals 

	

14:1 	ståk ms stak 

E 
Oviss proveniens; enligt SF från Småland eller Östergötland. Upptecknad på 1820- eller 1830-talet (senast 1837). 
Två utskrifter gjorda av samma hand. Ea: KB Vs 2:1, s. 397-398. Tryckt som SF 69. Eb: LUF 11406, s. 45-47. Ms 
har med största sannolikhet varit i G. 0. HyMn-Cavallius' ägo, inlämnat till LUF av C. W. von Sydow 1950. 
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Ea 
1 Stålts Margreta gick uppå gården wår 

Hon tänkte inte att det war hennes sista dag 
— I ron mig öfver sjön med den åran 

2 Och kära du min Syster blif hos mig i dag 
Det kommer upp ett måln det är nu rätt så swartt 

3 Och wara huru swartt det wara må 
Och mig så skyler mina silkesbäddar blå 

4 Och kära du min Syster du blif hos mig i natt 
Det kommer upp ett wäder det blåser så starkt 

5 Och blåsa huru starkt det blåsa må 
I afton skall jag dricka Herr Källarwallers skål 

6 Stålts Margreta hon skjuter sin skuta ifrån land 
Bårtt glömde hon Gud Fader också den Helga And' 

7 Och när som de kommo midt uti sund 
Det blåste upp ett wäder det förde skepp i grund 

8 Stålts Margreta hon kastar ut sina gångare grå 
Och upp så flyter de sammetssadlar blå 

9 Stålts Margreta kastar ut sitt röda gullskrin 
Och upp så flyter gyllenduk omkring 

10 Stålts Margreta kastar ut sina barn de små 
Och uppe så flyter deras fagergula hår 

11 Små barnen de räcka hwit hand ifrån sig 
Och kära wår Moder ni frälsa wårt lif 

12 Och huru så skulle jag frälsa ert lif 
Jag är wäl sjelf största faran uti 

13 Styremannen lade sig i wattnet och sam 
Och femton mil han hade till närmaste land 

14 Och när som han kom till Herr Källarwallers gård 
Där inne wid bordet Herr Källarwaller står 

15 Herr Källarwaller står här och dricker sin skål 
Stålts Margreta hon somna på sjöbotten i går 

16 Källarwaller sprang sig öfver breda bordet fram 
Att mjödet och winet på bordet utrann 

17 Herr Källarwaller sprang sig allt ut på en wäg 
Det är så sent att wänta den aldrig kommer igen 

18 Herr Källarwaller sprang sig allt uppå en ståck 
Det är så sent att wänta den aldrig kommer opp 

19 Herr Källarwaller sätter sitt swärd mot en sten 
Att udden den gjorde hans hjerta stort men 
— I ron mig öfver sjön med den åran 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 19. 
Interpunktionen osäker p.g.a. Arwidssons ingrepp, här 
därför borttagen. 
12:2 	största ms störta 

Eb 
Avvikelser från Ea i Eb 

	

1:2 	dag: dar' 

	

2:1 	blif: du blif 

	

6:2 	Helga: Helge 

	

1 1:2 	wårt: wåra 

	

13:1 	Styremannen: Styrmannen 

	

14:2 	Där: Så 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 19. 
9:2 	gyllenduk ms gyllen följt av strukna bokstäver 

efter vilka med annan penna skrivits duk om-
kring 

F 
KB Vs 2:1, s. 395-396 (text), KB S 163 (Drake) nr 26 (mel.). Finland. Efter en kvinnas minne upptecknad av kapten 
Carl Christian Rosenbröijer, Niemis, Esbo sn, Nyland (d. 1832), troligen på 1820-talet. Tryckt som SF 68 och däri-
från som FSF V:1 nr 37 a och A. 
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-6,- 
-Nr 
	

(3) 

1 Det bodde en fru allt söder under ön 
Hon hadde en dotter som ett Marie frö 
— Och för mig öfver sjöarne till söder under ön 

2 Till henne fria fyra, till henne [fria] fem 
Till henne fria Konungen af England sjelf 

3 De spådde henne död medan hon var fästemö 
Att hon i grymma vågor skulle dö 

4 Och hennes fästeman Kung Helleborg skrifver ett 
bref 

Deri han beder Fröken Adelin komma till ön 

5 Fröken Adelin hon gångar till skepparen sin 
Kära min skeppare hissa seglen upp 

6 Fröken Adelin I vänten så liten stund 
Det växer en storm mitt uppå hafvets grund 

7 Men storma nu huru det storma vill 
I dag skall jag se alldrakärasten min 

8 Och när de då kommo mitt uppå hafvet 
Det bläste en storm slog skeppet i kras 

9 Fröken Adelin hon ropar till skepparen sin 
Kära min skeppare kasta ut mitt röda guld skrin 

10 Skepparn han kasta hennes röda guld skrin 
Att vattnet det stog i hvita herrmelin 

11 Fröken Adelin hon ropa till skepparen sin 
Kära min skeppare kasta ut min gångare grå 

12 Och skepparen kastade hennes gångare grå 
Att vattnet det steg öfver guldsadlad häst 

13 Fröken Adelin hon ropa till skepparen sin 
Kära min skeppare pumpa vattnet ut 

14 Jag hafver nu så pumpat att jag spottar blod 
Det hjelper icke mer i dag skall vi dö 

15 Fröken Adelin hon ropa till skepparen sin 
Om någon af Eder kunde komma till landz 

16 Så hälsa Kung Helleborg så mången god stund 
Som lilljorne växer i rosendelund 

17 Och hälsa Kung Helleborg så mången god natt 
Som stjernorna uppå Himmelen satt 

18 Och hälsa Kung Helleborg så mången god dag 
Och säg att jag håller bröllopp i Ålandz haf 

19 Och skepparen han ensam slapp till landz 
Han tacka sin Gud som hjelpte honom fram 

20 Nu möter han Kung Helleborg på den bestämde 
strand 

Hvart är nu Fröken Adelin fästemön min 

21 Ja fröken Adelin hon hälsa så mången god stund 
Som lilljorne växer i rosendelund 

22 Och fröken Adelin hon hälsa så mången god natt 
Som stjernorna uppå Himmelen satt 
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23 Och fröken Adelin hon hälsa så mången god dag 
Hon håller nu bröllopp i Ålandz haf 

24 Och håller hon nu bröllopp i Ålands haf 
Så skall det ock blifva min sista dag 

25 Kung Helleborg han fattar i sitt förgylda svärd 
Och slutar sin bahne på den jorden här 

26 Då kommer vågen tagandes med fröken Adelinz lik 
Och (ägnar den arme båtsman i dess sorge tid 

27 Han begrafver dem bägge uti en graf 
Där sofva de sött till dome dag 

28 Det växer tvänne sköna träd på deras graf 
Det ena tager det andra i famn 
— Och för mig öfver sjöarne till söder under ön 
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Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 5 
och 9, osäkert om raden verkligen är avsedd som om-
kväde. Interpunktionen stammar till stor del från Ar-
widsson, här därför ej återgiven. 
Omkvädet: för str. 9 ro 
6:1 	1 står över struket Ni 
7:2 	alldrakärasten sista bokstaven tillagd i efter- 

hand 
20:2 över radens början står God dag god skeppare 

min överstruket 

G 
KB V s 3:4 nr 227 C. Norra Småland (trakten av Jönköping). Upptecknad av Wendela Hebbe före 20.3.1843 (Jons-
son I, s. 542). Renskrift gjord av G. 0. HyMn-Cavallius. 

1 Stolts Margreta sköt sitt skepp ifrån land 
— Det regnar och det blås. — 
Hon frågte ej efter Gud fader eller and' 
— Wi ro öfver sjön med de åror. 

2 Och när som de kommo på hafsens djup 
Så vexte der en storm ifrån himlens grund. 

3 »Kära Ni min Skeppare, ni ro mig i land, 
Eder will jag gifva mitt röda gullband.» 

4 Jag passar inte på edert röda gullband 
Det ståndar till Gud fader om wi komma i land. 

5 »Kära ni min skeppare, ni ro mig väl hem, 
Eder will jag gifva mitt förgyllande skrin.» 

6 Jag passar inte på ert förgyllande skrin, 
Det ståndar till Gud fader om wi nånsin komma 

hem. 

7 Stolts Margreta kastar ut karske sönerna twå, 
— Det regnar och det blås. —
på vågorna sam deras hvitgula hår. 
— Wi ro öfver sjön med de åror. 

Titel: Stolts Margreta. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. I. 

H 
KVHAA Dybeck, Folk-lore I, s. 136-137. Sannolikt Dalarna. Efter en Johanna Matsdotter. Upptecknad av Richard 
Dybeck 1844 (Edström, Dybeck som folklorist, s. 33). 

1 Jungfru Ingeborg hon gångar sig på golfvet och qva 
Hon viste ej, det var hennes sista dag 
— Ni ro mig öfver sjön till hålan. 

2 Kära jungfru Ingeborg, Ni stanna här på strand. 
Ty när vi komma på Sjön, så blåser det up ett vär 

3 Blåser det värmt eller blåser det kallt 
I dag så skall jag taga herr Kellervall i famn 

4 Och när de kom på sjön, så blåste det up ett vär 
Det blåste up et väder som rör dem ner i sand 

5 Nu så vill jag drunkna och de tärnorna små 
Som jag hafver lofvat alldra kärestan få 

6 Nu så vill jag drunkna och min gångare grå 
Med röda guldsadlen och betslet uppå 

7 Om någon af eder skulle komma i land 
Så helsa nu herr Kellervall så mången gostund 

8 Helsa herr Kellervall så mången god natt 
som himmelen är med stjernor besatt. 
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9 Helsa herr Kellervall så mången god dag 
Som bokstäfver finns uti Mosie lag. 

10 Din käresta hon helsar så mången god dag 
Som bokstäfver finns uti Mosie lag. 

11 Helsa herr Kellervall så mången god stund 
som sankornen fins uti hafsens grund. 

12 Helsa herr Kellervall så mången god natt 
som himmelen är med stjernor besatt. 

13 Herr Kellervall han satte sig allt ner på en stock 
Det är väl sent att vänta, hon kommer alldrig opp. 

14 Herr Kellervall han satte sig allt ner på en sten 
Det är väl sent att vänta hon kommer alldrig hem. 

15 Herr Kellervall han satte sig allt neder på sand 
Det är väl sent att vänta hon kommer väl aldrig i 

land. 

16 Så drager han up sin röda guldknif 
Och träder den midt igenom sitt unga lif. 

17 Jungfru Ingeborg hon drager sin planka i land 
Då ligger herr Kellervall i största blo-band. 
— Ni ro mig öfver sjön till hålan. 

Anmärkning 

Str. 7 och 16 först numrerade 8 respektive 17, vilket 
korrigerats. Omkvädet utskrivet endast i str. 1, markerat 
i str. 2-4. 1 texten har gjorts ett antal mindre ändringar 
med annan hand, vilken också skrivit till en avslutande 
strof: 

Och solen hon rinner sig ej neder i skog 
förrän skön Ingeborg med sin käraste dog. 
— I ron mig öfver sjön till honom. 

13:2 kommer ms komer 

KVHAA Wiede ks 140. Efter pigan Lovisa i Gyllinge, Ö. Husby sn, Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 
1840-talet. Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 132 och MM Wiede nr 140. 

Maja Greta 

-P71,1' 	mh T - 
Fru gångar sig åt 

2  

1r 
stor — gatan 

ti 

   

P 

 

P 

 

  

• 

   

   

r 
fram 

•	 
cc 	 P • 4 

ro mig öfver 	sjön med de 
	

å — dror. 

1 Fru Maja Greta gångar sig åt storgatan fram 
I afton lyster det mig resa till min ägta man 
— I ron mig öfver sjön med de ådror. 

2 Fru Maja Greta får nu ingenstans hvart resa 
I afton tändes up ett väder på villande haf 

3 Wara hvad wäder, ja wäder wara will 
I afton skall jag dricka min ägta man till 

4 Fru Maja Greta lade ut de bolstrarna twå 
Der lade hon ut sina båda barn på 

5 Fru Maja Greta lade ut ifrån land 
Hon glömde bort Gud Fader, Guds Son och den 

helge And. 

6 Och när som de kommo ut i willande haf 
Då började skeppet att sänka i qvaf. 

7 — — — styra i land, — 	hålla opp. 

8 — — — 
Jag pumpar vatten så jag spottar blod 

9 Och brådt kommer buden till hennes man 
Att fru Maja Greta drunknat i haf — — — 

10 Källarmästarn kastar sig öfver disken och sprang 
Så öl och win om honom rann. 
— I ron mig öfver sjön med de ådror. 

Melodianmärkning 

afton lyster 	det mig resa 
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Övriga utskrifter: 

af - 	ton så vill jag resa 

	

T 3-4 •h•h•h•h •') •h 	•7•1 etc MM 
afton vill jag resa till min ägta 

T. 4, n. 6: g' MM 
T. 5, n. 1, textunderlägget: ron hs 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer utom den ofullständiga 
str. 7. 
Omkvädet: ron str. 6, 8-10 ro 

SMB 143 

Övriga utskrifter: 

I hs är en fortsättning markerad med strofår 77 och en 
streckad rad. 
Omkvädet: ron: ro MM 

1:1 	sig åt: den MM 
1 	det saknas MM 
2:1 nu saknas MM 
4:1 	twå: blå MM 
5:1 	Greta: Greta hon; ifrån: ifrå hs 
5:2 	helge: helige MM 
6:1 	när: når hs; de kommo: di kummo hs 

10:2 	öl: ölet hs; win: vinet hs 

hs 

J 
Simonstorps sn, Östergötland. Upptecknad av prästen A. B. Wxmelius på 1840-talet. Två utskrifter gjorda av L. 
Chr. Wiede. Ja: KVHAA Wiede ks 266 [I]. Jb: KVHAA Wiede ks 266 [II]. 

Ja 

cc 	 

2 

Fru Mar - gre - ta hon gångar sig båd' å — ter och fram 

      

•	 

 

4,r-) 	r 

 

   

ccc 

• 

   

 

• 

      

        

I 	afton 	vill jag taka 	vid min dg — ta man 

cc~c r 	cc 	 
— Ni ror mig öfver sjön med de å — ror. 

6 

r 

1 Fru Margreta hon gångar sig båd åter och fram 
I afton vill jag tala vid min ägta man: 
— Ni ror mej öfver sjön med dess åror. 

2 Ack kära Fru Margreta Ni blifven här i natt 
Det blåser up ett väder, ett väder som blir starkt 

3 Ja blås det up ett väder ja blås det hur det vill 
I afton skall jag dricka min ägta man till. 

4 Fru Margreta hon upsteg i båten och så 
Med twenne små stjufbarn jemte bolstrarna blå 

5 Och når som de kommit sju mil ifrån land 
Då talte fru margreta till sin lilla styrman 

6 Jag undrar om jag kommer helskinnad till mitt bo 
Jag hafver pumpat vatten, så att jag svettar blod 

7 Och når som de kommit tolf mil uti haf 
Då blåste der up ett väder, så skeppet gick i qvaf 

8 Fru Margreta hon kastar ut de stjufbarnen twå 
Och sina små armar de räckte henne då. 

9 Ack sträck ej edra händer, Ni värnlösa små 
Snart råkas vi deroppe i fästet det blå 

10 Och sedan hon kastar ut de bolstrarna blå 
Som hon så mången natt hade hvilat uppå 

11 Och när uppå djupet Margreta hon är 
Hos Gud, som hon hullit så hjerteligt kär 

12 Styrmannen han kastar sig i vattnet och samm. 
Han hade tretton mil till det närmaste land 
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13 Och Styrman han springer i kammaren in 
Der sitter Herr Kellervall och dricker mjöd och vin 

14 Hon låter eder helsa så mången god stund 
Som sandkornen finnas i hafsens djupa grund 

15 Hon låter Eder hälsa så mången god natt 
Som stjernorna finnas på himmelens hatt 

16 Herr Källerwall han ut genom dörren sprang 
Så glas och buteljer de efter honom klang 

17 Herr Källervall han sätter sig uppå en sten: 
Det är så långt att vänta den, som aldrig kommer 

hem 

18 Herr Källervall han sätter sitt svärd emot en rot 
Och udden den sätter han sitt hjerta emot 

19 Och den andra dagen, då solen sken opp 
Då hitte di på stranden fru Margretas döda kropp 

20 Den ena af barnen hon håller i sin famn 
Den andra hade flutit opp till en annan hamn 
— Ni ror mej öfver sjön med dess åror. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. Strofnr 16 ändrat från 
19. 
Omkvädet: ror str. 7-9,11-15 ron; mej str. 11-15 mig 
12:2 	tretton ms snarast trettan 

MELODI 

Mel. = Ja. 

TEXT 

Avvikelser från Ja i Jb 

	

6:2 	svettar: svettats 

	

7:/ 	kommit: kummit 

	

9:2 	deroppe: deruppe 

	

10:1 	hon kastar ut: utkastar hon 

	

11:2 	hullit: hållit 

Jb 
12:1 
19:1 
20:1 
20:2 

kastar: kasta' 
Och saknas 
Den: Det; hon håller: det håller hon 
Den: Det 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: ror str. 6-10 ron; mej str. 11-15 mig; åror 

str. 1-5 ådror 
14:1 mången ms mangen 

K 
NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 105. Väsby sn, S kåne. Upptecknad av Eva Wigström 1879 eller 1880. 
Tryckt i Wigström, Folkdiktning II, 1881, s. 18-21. 

1 Stolt Magdalena talte till svennerna två: 
»I läggen mig guldsadel på gångaren grå! 
— I ron mig öfver sjön med de åror. 

2 I läggen mig guldsadel på gångaren grå, 
och mig lyster själfver att rida der uppå.» 

3 Stolt Magdalena talte till styresmannen så: 
»I natt vill jag segla öfver böljan den blå.» 

4 »Ack, kära stolt jungfru, I blifven här i natt, 
der tändes upp ett väder och böljan går så stark.» 

5 »Låt blåsa, låt blåsa, hvad det blåsa kan, 
ty likväl skall jag sofva på Kellervalls arm.» 

6 När som de kommo allt midt i det sund, 
der tändes upp ett väder, de sjunka må till grund. 

7 Stolt Magdalena talte till styresmannen så: 
»I kasten öfver bord min gångare den grå. 

8 Väl ser jag min gångare hur den sjunka må, 
der ser jag min guldsadel, han ligger der uppå.» 

9 Stolt Magdalena talte till styresmannen så: 
»I kasten öfver bord mina tärnor de små!» 

10 Stolt Magdalena talte till styresmannen sin: 
»I kasten öfver bord mitt lilla guldskrin! 

11 väl ser jag mitt guldskrin hur det sjunker re'n, 
och deruti ligger så mången ädelsten.» 

12 Stolt Magdalena talte till styresmannen så: 
»I kasten öfver bord min kappa den blå! 
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13 Väl ser jag min kappa hur den sjunka må, 
mig lyster nu själfver att hvila der uppå. 

14 Om någon utaf eder skulle komma i land, 
så helsa herr Kellervall, min käre fästeman. 

15 Helsa herr Kellervall så mången god natt, 
som himmelen den är med stjärnor fullsatt. 

16 Helsa herr Kellervall så mången god natt, 
som hafsbottnen är med sandkorn belagd!» 

17 När som de kommo på herr Kellervalls gård, 
de stora vaxljus de brunnu i hvar vrå. 

18 Herr Kellervall han sitter och dricker sitt vin: 
»Stolt Magdalena hvilar uppå den hala sten.» 

19 Herr Kellervall han sitter och dricker sitt rus: 
»Stolt Magdalena hvilar allt uppå hafvets grus.» 

20 »Är det nu sant, som du för mig säga må, 
så lyster det mig själfver att hvila der uppå.» 

21 Herr Kellervall han talte till kammarsvennen sin: 
»Du hämtar mig in ett glas med bästa vin!» 

22 Herr Kellervall han sig in åt kammaren sprang, 
han slog igän dörren, så låset det sang. 

23 Herr Kellervall han satte sig att skrifva två bref, 
det ena till sin moder, det andra till svärmoder sin. 

25 Herr Kellervall han såg uppå timglaset sitt, 
se'n sätter han sin värja uti sitt unga lif. 
— I ron mig öfver sjön med de åror. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 25. 

L 
ULMA 111:501, bl. 2-4 (text), ULMA 111:515 (mel.). Efter Emilie Ligner f. Walberg som vid mitten av 1800-talet 
hört visan »sjungas af allmogen i Särestads pastorat» i Västergötland. Upptecknad av Samuel Landtmanson 1899. 
Tryckt i Landtmanson, Folkmusik i Västergötland. Musikbilaga, s. 57. 
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r- 
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JJ 	

I 

1 Stolts Marketa hon skyndar ned till sjöabåtastrand, 
Hon glömde af Gud Fader och den Helige And. 
— »I ron mig öfver sjöjen med de åror.» 

2 »Stolts Marketa, Stolts Marketa, du NK hos mig i 
natt, 

Der växer upp ett väder, det mulnar så svart.» 

3 »Ja växa nu väder, ja, huru de vill, 
i afton skall jag dricka herren Källervaller till.» 

4 Stolts Marketa hon kastar ut röda gullskrin, 
Och uppe flyter silkessydda armelin. 

5 Stolts Marketa hon kastar ut barnena små, 
Och uppe flyter deras gullgula hår. 

6 Herr Peder och de andre, de lade sig och sam, 
Och femton starka mil, det var det närmsta land. 

7 »Herr Källervall, herr Källervall, I hållen er godt 
rus, 

Och eran käraste hon ligger nu på hafsens djup.» 

8 Herr Källervall han ut på dörrarne sprang, 
så spikarne lossna och gångjärnen sang. 

9 Herr Källervall han satte sig ned på en sten: 
»Det är väl sent att vänta den som aldrig kommer 

hem.» 

10 Herr Källervall han satte sig ned på en stock: 
»Det är väl sent att vänta den som aldrig kommer 

opp.» 

11 Herr Källervall han satte sitt svärd mot en rot; 
sen körde han det uti sin egen hjärterot. 
— »I ron mig öfver sjöjen med de åror.» 

Titel: Stolts Marketa. 
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Melodianmärkning 

T 4, n. 5: Inför tryckningen ändrad med blyerts till 

oh oh (f'el); str. 1 lagd under mel. i tr. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 11, 
markerat i övriga strofer. 

M 
ULMA 329:6, s. 10-13. Halla sn, Södermanland. Upptecknad av Louise Mossberg 1916; visan uppges vara »sjung-
en av mor». 

1 Och hör du Margareta du blive kvar i natt! 
Det blåser upp en nordanstorm, det mulnar så svart. 
— Ni ro mig över sjön med de åror! 

2 Blåsa och storma bäst hur det storma vill, 
i dag skall jag dricka min unga hertig till. 

3 Och hör du Margareta du blive kvar en stund, 
det blåser upp en nordanstorm, som tager dig till 

grund. 

4 Blåsa och storma bäst hur det storma vill, 
i dag skall jag dricka min unga hertig till. 

5 Margareta skådar skeppen hon skådar ett och två, 
det tredje det leder hon sin gångare på. 

6 Margareta hon skjuter det skeppet från land, 
då glömde hon bort Gud Fader, sin rätte styresman. 

7 När som de kommo på det villande hav 
då börjar det skeppet på att gå i kvav. 

8 Hör du liten styresman du hjälpe mig i land! 
Dig vill jag giva mitt rödaste gullband. 

9 Ditt rödaste gullband det aktar jag ej på, 
men nog kommer jag till landet ändå. 

10 Margareta hon skådar över böljorna fram, 
då fick hon se styresman, i vattnet han sam. 

11 Hör du liten styresman du hjälpe mig att ro! 
Dig vill jag giva min ära och min tro. 

12 Din ära och din tro dem aktar jag ej på, 
men nog kommer jag till landet ändå. 
— Ni ro mig över sjön med de åror! 

Titel: Margareta. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. Ef-
ter str. 12 tre streckade rader markerande att strofer fe-
lar. 1 margen står: Jag har hört visan till slut men glömt 
det. 
Omkvädet: över str. 1 öfver 

N 
Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 38 a. Pojo sn, Nyland. Troligen upptecknad av K. Forsblom 1876. Även 
tryckt som FSF V:1 nr 37 c och B. 

2 

h 	i 	r  
Ella 	lilla 	satt uppå gålen 	och sjöng: 

4 

r 	 
"r 
	

dog skall jag resa 
	

till min kära 
	

fas-te- man." 

6 
tl  

- I 	ror mig öfver sjön med de 	åror. 
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1 Ella lilla satt uppå gålen och sjöng: 
»I dag skall jag resa till min kära fästman.» 
— I ror mig öfver sjön med de åror. 

2 »Men Ella lilla säj, intet seglar du i dag, 
Ty seglar du i dag, så går det i kvaf.» 

3 Ella lilla sprang till hafvets strand, 
Befalte sin själ i Gud faders milda hand. 

4 Och när som de kommo på Ålands hat', 
Det blef ett Herrans väder, det börjar gå i kvaf. 

5 Ella lilla kastar ut gullkronan så röd: 
»Nu ha vi ingen undanväg, vi måste alla dö. 

6 Om någon af eder skulle komma i land, 
Så hälsa kung Gilleborg, min kära fästeman. 

7 Hälsen kung Gilleborg så mången god stund, 
Som sandkorn uti hafvet och löf uti lund! 

8 Hälsen kung Gilleborg så mången god dag, 
Att jag dricker mitt bröllop i Alands haf!» 

9 Och skepparen, som låg uti vågen och sam, 
Han hade tretton mil till det närmaste land. 

10 Skepparen han går på kung Gilleborgs gål, 
Ute för honom kung Gilleborg står. 

11 »Välkommen, välkommen, kära skeppare till mig! 
Hur mår Ella lilla, fästemön min?» 

12 »Ella lilla hälsar så mången god stund, 
Som sandkorn uti hafvet och löf uti lund. 

13 Ella lilla hälsar så mången god dag, 
Hon dricker sitt bröllop i Ålands haf.» 

14 Kung Gilleborg han går till hafvets strand, 
Där alla skeppslik plär flyta i land. 

15 När han kom till stranden och såg, 
Då fick han se, hvar Ella lilla låg. 

16 Sen tager han henne under sin arm 
Och träder med henne till kyrkogården fram. 

17 Med svärdet gräfver han grafven djup, 
Med hatten bär han mullen ut. 

18 Han gräfver den grafven bred och lång, 
Där de skulle ha sin spatseregång. 

19 Sen lägger han svärdet mot en rot, 
Att udden löft hans hjärta emot. 
— I ror mig öfver sjön med de åror. 

Titel: Ella lilla. 

Textanmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1, 2 och 19. 

0 
Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 38 b. Strömfors sn, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. Även 
tryckt som FSF V:1 nr 37 b och C. 

"Och pumpen nu, pumpen 

bti 
	

r 	P 
	

p 	 

1 Och jungfru Inge sade till skepparen sin: 
»Och pumpen nu, pumpen nu, eljes vi förgås!» 
— Vi ro 'en öfver sjö och till Åland. 

2 »Kära jungfru Inge, vi hafva så gjord, 
Vi hafva nu pumpat att alla spotta blod.» 

3 »Och kasten i hafvet min gångare grå, 
Tv här är ej annat än Bullsadeln uppå. 

4 Och kasten i hafvet mitt röda gullskrin.» 
Ja, ofvanpå vattnet flöt det röda älmedin. 

5 »Och kasten i hafvet min gullkrona röd! 
Här hjälper ej annat, här måste vi dö.» 

6 Och nio mil var där närmast till land: 
»Så hälsen kung Källeborg, min käresta för sann! 
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7 Och hälsen kung Källeborg så mången god stund, 
Som liljorna växa i rosendelund! 

8 Och hälsen kung Källeborg så mången god natt, 
Som stjärnorna äro på himmelen satt! 

9 Och hälsen kung Källeborg så mången god dag, 
Och sägen att mitt bröllop står på Ålands haf!» 

10 »God dag, god dag, du skeppare fin! 
Hur står det till med jungfru Inge, allra kärestan 

min?» 

11 »Jungfru Inge låter hälsa er så mången god stund, 
Som liljorna växa i rosendelund. 

12 Jungfru Inge låter hälsa er så mången god natt, 
Som stjärnorna äro på himmelen satt. 

13 Jungfru Inge låter hälsa er så mången god dag, 
Och säger, att hennes bröllop står på Ålands haf.» 

14 Kung Källeborg han svartnade i synen som en jord, 
På tre hela timmar så talte han ej ett ord. 
— Vi ro 'en öfver sjö och till Åland. 

Titel: Jungfru Inge. 

Textanmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1, 2 och 14. 
Omkvädet: sjö str. 2 sjön 

P 
IF Rancken 5, 186 nr 283. Terjärvs sn, Österbotten. Upptecknad av J. E. Wefvar på 1870- eller 1880-talet. Tryckt 
som FSF V:1 nr 37 D. 

1 Fru Margretha, hon gångar sig af och an, 
i morgon skall hon resa till sin käraste man, 
— de rodde mig öfver sjön med de årar. 

2 Kära du min syster, du blir ju här i natt, 
det blåser upp ett väder, som är förfärligt starkt, 

3 Kära du min syster du blir ju här en stund, 
det blåser upp ett väder, som rör dig i grund, 

4 Blåsa hvad det blåsa vill, och blåsa hvad det må, 
i morgon skall [jag] dricka min kära mans skål, 

5 Om dagen lätt fru Margretha skjuta sitt skepp ifrån 
land, 

då glömde hon bort Gud fader, och den helge and. 

6 När fru Margretha har kommit ett stycke ut på sund, 
så blåst der upp ett väder, som rörde dem i grund. 

7 Utkastar fru Margretha sin gångare grå, 
i vattnet såg hon honom flyta, med gul salen uppå. 

8 Utkastar fru Margretha sin dunbädda blå, 
som hon hafver hvilat så mången god natt uppå, 

9 Utkastar fru Margretha sina barn små, 
i vattnet såg hon dem flyta med sitt fagergula hår, 

10 Alla de små barnen, de räckte upp sin hand, 
och kära ni vår moder hjelpen oss i land! 

ll Nej kära mina barn små! jag ej det förmår, 
det står till Gud fader, om jag sjelf slipper fram, 

12 Kära du styrman, du som vid stäfven står, 
låt fartyget nu här ej förgås, 

13 Nej pompat har jag vatten, så att jag spottar blod, 
men fartyget vill ej mera lyda ror, 

14 Styrmannen han hoppade i vattnet, men ej sank, 
fem och femtio mil hade han till det närmaste land, 

15 Tredje torsdags qväll kom han nu till land 

16 Herr Källarwalde han satte sig uppå en stock 
det är för sent att vänta den aldrig kommer opp. 
— de rodde mig öfver sjön med de årar. 

17 Herr Källarwalde han satte [sig] uppå en sten, 
det är för sent att vänta den aldrig kommer mer, 
fru Margretha hon hvilar hos små barnen sin. 

Titel: Margretha. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1, markerat i övriga 
strofer (utom i den ofullständiga str. 15 och den treradi-
ga str. 17). 
13:1 	vatten står över struket vattnet 
16:2 	opp står över struket opp mer 
/7:2 	för ms snarast fer 
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UNGERSVENS SVEK 
TSB D 295 

A 
KB Vs 2:1, s. 497 (text), KB S 163 (Drake) nr 157 (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 105. 
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1 och ungersven och jungfrun ute på ö 
— med skogen står grön — 
de snacka så mycket om fruar och mör 
— för man tager aldrig äran ut där ingen är. 

2 de snacka ej så mycket om åker eller äng 
men mera om hvilken skulle lefva längst. 

3 De skulle då spela om tafvel och boran 
och hvilken som den längsta lifstid vann. 

4 och första gulltärning om tafvelbord ran 
och ungersven tappade och jungfrun vann 

5 och andra gulltärning om tafvelbord ran 
ungersven tappade men jungfrun vann 

6 och ungersven skjuter sin snäcka ifrån land 
och jungfrun står igen på hvitaste sand 

7 och käre min ungersven hjelp mig af ö 
och är icke jag din fästemö. 

8 och vill du ej simma så sjunk i grund 
Jag ser mig en fägrare jag tager väl den. 

9 och jungfrun la sig i sjön och sam 
och 15 mil till det närmaste land. 

10 men när som hon kom sig uti sund 
då började hennes kläder blifva så tung 

11 och jungfrun hon satte sig uppå en sten 
där hvilade hon sin trötta ben. 

12 och jungfrun slog ut sitt hvitgula hår 
och herren christ gifve en blåst häruppå. 

13 och där kom vär och nordaste vind 
och ungersvens snäcka trillade omkring. 

14 kära min jungfru hjelp mig i land 
och är icke jag din kära fästeman 

15 vill du intet simma så sjunk i grund 
jag ser mig en fägrare jag tager mig den 

16 Jungfrun spatserar på hvitaste sand 
och ungersven ligger i sjögestrand. 

17 och jungfrun spatserar åt rosengrön lund 
— med skogen står grön —
och ungersven ligger i salta sund. 
— för man tager aldrig äran ut där ingen är. 

Melodianmärkning 

T. 8 övre systemet: Understämmans n. 1 utskriven som 
fjärdedelsnot. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 

	

1:2 	fruar står över struket jungfrur 

	

2:1 	snacka ej ändrat från snackade intet 

	

2:2 
	

hvilken ändrat från hvilkendera 

	

3:2 
	

hvilken ms hvilkendera som troligen av misstag 
strukits helt (jfr 2:2); den tillskrivet över raden 

	

4:1 	om står över struket öfver 

	

4:2 	jungfrun står över struket ungersven 

	

5:2 	men står över struket och 

	

6:2 	raden först påbörjad igen star vilket strukits 

	

7:1 	före min står ett nu oläsligt ord överstruket 

	

8:2 	fägrare ms fägra (jfr 15:2) 

	

9:1 	före la står hon överstruket; i ändrat från uti 

	

10:1 	uti står över struket mitt op i 

	

11:2 	trötta står över struket utmatta 

	

/ 5: 1 	före i står nu överstruket 
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LINDEN OCH DEN FALSKA TÄRNAN 
TSB D 297 

A 
KB Vs 2:3, s. 401 (text), KB Vs 126:4, s. 30 (mel.). Möjligen efter soldatänkan Hedda Berg f. Söderholm, Biskops-
kulla sn, Uppland (f. 1764 i Järlåsa sn, Uppland, d. 1843 i Biskopskulla; Jonsson I, s. 429-436). Upptecknad av A. 
A. Afzelius (text) och C. A. P. Braun (mel.) på 1810-talet. 

1 När Du får se den linden fälla sina löf 
Då skall du visst veta att jag sjelfver är död. 
— Det ståndar ock en Lind 

Det ståndar ock en Lind på unga grefvens gård 
Så väl vuxen. 

2 När du får se den linden hon fäller sina blad, 
Då vet du att jag sjelfver är lagder uti graf. 

3 Det var de falska Tärnor de hörde deruppå, 
De plocka' de löfven så hastelig utaf. 

4 När jungfrun såg den linden ha' fällt sina löf 
Så sörjde hon sig ock sjelfver till död. 

5 Och när han kom hem och fick höra allt berättas så 
drog han sitt svärd och stack sig ihjäl. 

— Det ståndar ock en Lind 
Det ståndar ock en Lind på unga grefvens gård 
Så väl vuxen. 

Melodianmärkning 

T. 18, n. 4: Otydlig, möjligen ändrad från e'; över noten 
står cis med bokstäver. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 
Omkvädet, rad 2: ock en ms ocken en 
/:/ 	efter se står du får överstruket; fälla ms falla 

ändrat från faller 
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B 
KB Vs 2:1, s. 237. Uppland (Roslagen). Sannolikt upptecknad på 1810-talet (Jonsson I, s. 427-428). 

1 Ungersven och jungfrun de lofva' sig tro; 
Der såg de en lind, hur gröner han stod. 

2 »Och när som den linden han mister sin löf, 
Så skall du förnimma, att jag blifvit död.» 

3 »Och när som den linden han mister sin blad, 
Då skall du förnimma att jag läggs i graf.» 

4 Der stod en falsk tärna och lydde derpå, 
Och alla de löfvena plocka' hon åf. 

5 Tärnan hon går sig för jungfrun in: 
»nu ä alla bladena fallna af lind.» 

6 Och jungfrun hon lad' sig på bolstrarna blå: 
»Ack kära min tärna, tänd eld häruppå.» 

7 Och när som den buren var brunnen i brand, 
Då sköt den skepparn från Amsterdam. 

8 Och när som den buren var brunnen i glöd, 
Då var den skepparn allt midt uppå sjö. 

9 »Haf tack mina båtsmän för hvar och en dag, 
ni får aldrig igen mig i hafsens djup.» 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
4:1 	före lydde står ett nu oläsligt ord överstruket, 

ev. felskrivet lydde 
5:2 före ä är troligen ett par bokstäver bortradera-

de 
8:2 	skepparn ändrat från skepparen 

ULMA 111:28, s. 13-16. Björketorps sn, Västergötland. Upptecknad av A. Stalin 1900. 

1 Ja mej löster resa åt främmande land. 
A vad skall du i främmande land. 
Hur skall jag få veta när du kommer igen. 
Vi ska låta sätta en lind oppå vår gål. 
Båd vinter och summer så skall hon gröner stå. 
— där standar ock en lind, 

där standar ock en lind oppå rika grevens gål, 
så väl vuxen. 

2 Å när sum den linden hon fäller sina löv, 
då skolen I grant veta er herre bleven död. 
Å när sum den linden hon fäller sina blad, 
då skolen I grant veta er herre lagd i grav. 

3 Där stod en falsker tärna å lydde där oppå. 
Hon plockade alla de små lindebladen då. 

4 Å jongfrun ut igönum fönsteret såg. 
Där fick hon la se var de lindebladen låg. 

5 Nu har den linden fällt sina gröne löv. 
Nu kan ja väl veta min herre bleven död. 

6 A nu har den linden fällt sina gröne blad. 
Nu kan ja väl veta min herre lagd i grav. 

7 Å jongfrun hon lade sej mellan bulstrana blå, 
så tände hon ell på i var eveli trå. 

8 A när sum den elden sum högaste brann, 
då kom la hännes härre å segglandes i lann. 

9 Å veste ja min onga brud vore brunnen i brann, 
så skolle ja seggla mej på de blådaste vann. 

10 A viste ja min onga brud vore brunnen i glöd, 
så skolle ja seggla mej självan till död. 

11 A när sum den linden hon fäller sina löv, 
då skolen i grant veta, er herre bleven död, 
å när sum den linden hon fäller sina blad, 
då skolen I grant veta, er herre lagd i grav. 
— där standar ock en lind, 

där standar ock en lind oppå rika grevens gål, 
så väl vuxen. 

Anmärkning 

Utskriften gjord med landsmålsalfabet; p. g. a. dess 
otillfredsställande karaktär återges texten här endast i 
transkription. Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i 
str. 1, 2, 10, 11, markerat i övriga strofer. 
11:4 	lagd skrivet på raderat utrymme 
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HERR NILS OCH HERR TIDEMAN 
TSB D 299 

A 
KB Vs 21 (KB:s visbok i 8:o) s. 7 l —[74]. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/02-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 278-281). Tryckt som SF 81 och i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 193-196. 

1 Her Nils och Vnge herr Tijdeman 
dhe wore twå Stallbröder Såte, 
den lefde aldrig i werlden til 
dheras wänskap åtskillja måtte. 
— Her Nils och Vnge Her Tideman. 

2 Der tienar en Jungfrw i drotningens Hoff, 
heter Jungfru Jngeborg, 
Her Nils och Vnge Her Tideman 
bähra för henne stoor Sorg. 

3 Dee lade sig et Stalbröders lag, 
i otta wintrar och Siu, 
dhet skulle ingen i werlden weta 
mehr ähn dhe begge tu. 

4 Dee leggia sig et Stalbroders lag 
dhe wille dhe diuren beta, 
dhe rijda sig vth om en Midsomars morgon 
och finge dhet dhe effterleeta. 

5 Dee rijda sig om kyrker och Closter 
dhe toge inte Messan til giömma, 
dhe settia sig ned och tahlas wid, 
och seya hwar andr[a] sine drömmar. 

6 J nat drömbde iag min steen stufwa bran, 
och stod i liusan loge, 
dher inne bran min kiera Moder 
och den iagh haar kierast i houge. 

7 Och iag drömbde at min Sadelgiord brast 
och iag wardt slagen til Jord 
och bort så lopp min gode häst 
igenom dee Rosenskogar 

8 Så rijda dhe lijtet bettre fram 
igenom dee gröne hagar, 
för dem loph en lijten hind, 
dhe tänchte skulle warit en hare. 

9 För dem lopp en lijten hind, 
dee mente skulle warit en haare, 
dhet war ey annadt ähn den lede Sathe 
som lekte för begges deres skade. 

10 Så rijda dhe sig lijtet bettre fram 
igenom dee gröne lunder, 
Så hastigt föll dem en Träna emellan 
om begges deres höök och hunder. 

11 Jag wil ey achta dig så god 
at iag wil med dig trätta, 
du äst ey annat ähn frille Sohn 
och Jag af kongligt Slächte. 

12 Jag wil ey achta dig så god 
at iag wil vthgiuta dit blodh 
du äst ey annat ähn frille barn 
och iag af kongligt blodh. 

13 Är iag ey annat ähn frille Sohn 
dheraf haar iag ingen Skam, 
aldrig skal iag tilbaka stå 
i marken der du rijder fram. 

14 Är iag ey annat [ähn] frille Sohn 
giör iag migh ey deröfwer harm, 
Så haar [jag] fört Baneret om i Marken 
der du ey thorde fram 

15 Så rijda dhe lijtet bettre fram 
vrider dee gröne lijder, 
deth war stoor ynke at see vppå 
alt huru twå Stalbröder stridde 

16 Dhen ene fick sit Bahne såhr 
den andre blef slagen ti 1 Jorden, 
bort så loph hans gode häst 
igenom dee Rosenskogar. 
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17 Dhen ene han fick et döde Såhr 
den andre föll strax til Jorden, 
dhet hade dhe för sit öffwerdådh 
at dhe förachtadt Gudz orde. 
— Her Nils och Vnge Her Tideman. 

Anmärkning 

Stroferna ej radindelade. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 
17. 

	

1:4 	dheras ms ev. dheres 

	

2:4 	bähra ms ev. bähre 

	

5:4 	andr[a] texOrlust p. g. a. att ms bundits in; 
drömmar ms drommar 

	

6:2 	liusan ms ev. liusen 

	

7:4 	Rosenskogar ms ev. Rosenskoger 

	

12:3 	äst ms. ast 

	

16:4 	se 7:4 
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OLOF STRÅNGESON 
TSB D 300 

A 
Esplunda gårdsarkiv 1:53 (Barbro Ban&s visbok) [nr 6]. Avskrift, troligen gjord ca 1660, efter en äldre förlaga 
(Jonsson I, s. 200-204, 752). Tryckt i 1550- och 1600-talens visböcker I, s. 374-378. 

1 Dhet war 011of Strångeson. 
och så ten Vnga habor 
dee tiente sig så lenge 
Vtj danske konungens håff. 
— Så wunno dee sine gode godtz under Rylandh 

2 Dhe Tiente sigh så Lenge. 
alt som Twå Stalbröder Såthe 
och det war ingen i werlden till 
deres wändskap kunde åthskillia 

3 Dhe Tiente sigh Så Länge 
för danske konungens besta. 
Begynte dee sig een Trätta 
alt om begges deres goda hestar. 

4 Och hörer tu Vnga habor. 
wij wele intet Trätta 
din moder hon war min gode Gummor 
att hon icke sörger oss båda, 

5 Och war min Mor dijn goda Gummor. 
och säger duu det medh Skäl 
Gudh låte dig aldrig blifwa manssens macka 
om duu icke duster medh mig, 

6 Och Ingen Skall då rosa mina Starcka hender. 
för än man hafwer dem förestådt 
men så raske då hafwer iag hestar 
Som duusten medh tig törss Rista 

7 Arla war det om Morgonen. 
och för än dager giordes liuss 
Så många då wore de sadleda hestar 
alt för det duuste huuss 

8 Arla war det om Morgonen. 
så fagert den Lärikian sång 
Vp stånder 011of Strångesson 
han kleder sig för sin Sängh. 

9 Han Klädher sigh I Pantzsar 
och så vthi Pantzsar fiäll 
och det war danske konungen 
han fruchte sig för honom sielf 

10 Den Första Dust dhe Samman Redho. 
Så gnägade habors hest. 
Mången duust då hafwer iag Rijdj 
iag fruchtar att denne blifwer mig och werst. 

11 Dhen Andra Dusten dhe samman Redho. 
då blef habor Såår 
dee greto och sörgde dee danske fruer 
dee feldte så modigan Tåår. 

12 Dhen Tridie Dusten dhe Samman Redho. 
då bleff habor dödh 
hon dåna der wedh danske drånningen 
och så habors Fästermöö 

13 Dhet war 011of Strångeson. 
Slår op medh sin hwita handh. 
det gifwe Gudh fader i himmelrijk 
iag wore vppå Fremmande Landh. 

14 Dhet war 011uf Strångeson. 
han talade till sin hest 
mig tycker nu så vtj mitt sinn 
att Skougen Skyler oss best. 

15 Ropade Danske Konungen 
så högdt vthöfwer all sin gårdh. 
och det förbiude den altzmechtige Gudh. 
att tu skulle Skougen nå så. 

16 I Gifwen mig nu litet watten. 
Jag dricker det så gierna som wijn. 
men aldrig kommer iag till örsalss Landh. 
och Tala medh moderen min. 
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17 Tack hafwer 011of Strångeson. 
och han war sig intet Seen 
han drog sig af Landet bårdt. 
för konungen och alle hans håfmän. 

18 Nu Ligger habor vnga dödher. 
Nederfallen af hest. 
Oluf Strångesson är een fredlöös man 
och Skougen tiänar honom best. 

19 Nu Ligger vnga habor. 
att bloden rinner honom till Dödha 
Oluf Strångesson är een flychtig man 
Men han kan weil tiäna sin föda 
— Så wunno dee sine gode godtz under Rylandh 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: sine gode str. 1 sina gode, str. 5 sina goda, 

str. 14, 15 sine 
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HERR DALEBO JONSSON 
TSB D 304 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [116]—[118]. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som SF 18 och i 1500- och 1600-ta-
lens visböcker II, s. 345-346. 

1 Herr Dahlboo segler åth Sundet fram 
han sägler från konungen styre och stam 
— Men han war En 

2 Konungen löffte vnder sin hielm 
hwilcken min Swenn migh sägler så nähr 

3 Därtil swarar en lijten små drängh 
däth är Herr Dahlboo J kienne honom wäl 

4 Konungen tahlar til Hoffmen twå 
J tagen Herr dahlbo spenne boijer på 

5 Därtil swarar en lijten tolck 
J gripen ey dahlbo medh alt edert folk 

6 Kongens Hoffmän rijda i dahlbos gård 
Vte hans Moder för dem ståhr. 

7 Statt her dahlbos Moder swept i skind 
Är dahlbo hemma kier Sohnen din 

8 Dahlbo drogh af gården i gåhr 
Kommer ey igen för Juhl i åhr 

9 Dhe toge af sigh en rödh guldring 
Är dahlbo hemma så dölg honom ey. 

10 På aplegården ståhr så wählbygd en Stufwa 
Der inne sofwer dahlbo medh sin Fruga. 

11 Dhe stöta på dörren medh hwasse spiuth 
är dahlbo her inne kom her vth 

12 Herr dahlbo vth gienom dörren sågh 
sågh icke dager för Bryngier blå. 

13 Herr Dahlbo vth gienom dörren språng 
han rödde den wägh som förr war trång. 

14 Han Högg ihiel fyra han högg ihiel fem 
han Högg ihiehl konungens ypperst Hofmen 

15 Så legger han dem vppå en wagn 
och kiörer så dem åth Stengatan fram 

16 Dahlbo kiörer j konungens gård 
vte konungen för honom ståhr 

17 Statt her konung swept i Skind 
her Haar du igen dine ollone Swijn 

18 Konungen räcker från sigh hwit Hand 
Kom hijt Herr dahlbo min giäfwaste Swenn 
— Men han war En 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 18. 
Omkvädet: Men str. 18 ty 

1:1 	segler ms ev. seglar 
1:2, 2:2 	sägler ms ev. säglar 
4:1 	tahlar ms ev. tahler 

B 
KB Vs 2:2, s. 133. Efter mamsell Anna Catharina Follin, Landeryds sn, Östergötland (f. 1744 i Grebo sn, Östergöt-
land; Jonsson I, s. 392-393). Upptecknad av J. H. Wallman (text) och A. M. Weselius (mel.) ca 1815. Både text- och 
mel.-utskrift gjorda av J. H. Wallman. 
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r 	 r  

J 	 

10 

8 

J 

1 Dalabonde låter bygga sig ett skepp 
och konungen i Dannemark det förtröt 
— I kännen väl Dala Bo Jonsson 

2 Och konungen ropar öfver hela sin gård 
Hören I mina Hofmän i kläden Er i jern och stål 

3 Hären I mina Hofmän I kläden Er icke falskt 
för Dala bon blir Er vågehals 

4 Och dala bon såg sej genom fönsteret ut 
Han såg inte himmelen för kulor och för spjut 

5 Och dalabons fästemö hon var inte falsk 
hon spännde gullharnesk på dalabons hals. 

6 Och dalabons fästemö hon var inte sen 
hon spännde gullharnesk på dalabons ben 

7 Och somlige han med händerna slog 
och somlige för hans fötter dog. 

8 Och det var femti konungens hofmän 
Som låg i ring ikring hans gård 

9 Och dalabon han går sej på konungens gård 
Och höger var hans hatt och krusadt var hans hår 

10 Och hör du Dalabo hvad jag säga må 
hvar är mina hofmän jag skicka' dej i går. 

11 Hvar är dina Svin du skickte mej i går 
De ligga i ring ikring min gård. 

12 Och dalabonn torkar sitt blodiga svärd 
och vore Du inte min konung, detta vore du värd. 

13 Och kära du Dala bo du stilla ditt svärd 
min dotter vill jag ge dej å henne är du värd. 

14 Jag hafver en fästemö så söder under ö 
men aldrig blir din dotter så fager en mö 

15 Jag hafver en fästemö så söder under lind 
men aldrig blifver din dotter så fager och fin. 
— I kännen väl Dala Bo Jonsson 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 1, 
markerat i övriga strofer. 
Omkvädet: Dala ändrat från Dalabonn 

	

3:2 	blir Er står över struket är en 

	

4:1 	före såg står han överstruket 

	

10:2 	dej tillskrivet över raden 

	

11:1 
	

Hvar ms Hva; dina ändrat från de, dock osäker 
läsning; Svin ms snarast Svin'n 

	

12:2 	det första vore troligen först felskrivet men kor- 
rigerat 

	

14:1 	så står över struket långt 

	

15:2 	före blifver står så överstruket 
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BLEKMAN 
TSB D 249, TSB D 308 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 53—[54]. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686; Jonsson I, s. 244-285). Upptecknad på 1670-talet. Tryckt som SF 82 och i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 308-309. 

1 Blekman och Alff vnder Öö 
— Om Nätters tijder — 
Dhe troolofwad' både ena Möö 
— J wecken intet Migh sedan Jagh war lagd til at 

soffwa. 

2 Bleekman gaf henne Tiortel blå 
Alf gaf henne Bällte på. 

3 Blekman gaf henne guld och fä 
Alf gaf henne Sohn j knä. 

4 Hon är intet mehra din ähn min 
Vtan hon är begges gode wän. 

5 Blekman på sit Swerd han drogh 
Alff han för hans fötter doo 

6 Juman brygger och blandar wijn 
så biuder han Blekman kier Broder sin 

7 Dhe dricka i dagar dhe dricka i twå 
Jntet wille Blekman til Sängen gåå. 

8 Höör du Blekman kier Broder min 
Twå mine Swener skole föllja digh hem. 

9 Hwadh skal Jagh medh tine Swener giöra 
Jagh weth ingen fiend i wägen wara. 

10 Så låhnar Jagh digh min luhr så rödh 
Du blåes j honom om tigh gieller nödh. 

11 Rätt som han kom i Rosenlund 
Hans fiende mötte i samma stund. 

12 Blekman du slogh min Fader ihiel 
Jagh lährer wist at löhna tigh här. 

13 Wil du töffwa en lijten stund 
Så länge Jagh blåes i min luhr i lund 

14 Blekman blåste j sin luhr 
Wacknade Juman i sin buhr 

15 Juman tahlar til Swener twå 
Råde nu Gudh huru min broder må 

16 Juman språng på Rinnaren rödh 
Han rijder fastare ähn Foglen flögh 

17 När han kom i Rosenlund 
— Om Nätters tijder — 
Dödh war Blekman i samma stund 
— J wecken intet Migh sedan Jagh war lagd til at 

soffwa. 

Anmärkning 

Str. 1-5 hänför sig till TSB D 249, str. 6-17 till TSB D 
308. — Endast str. 1-5 numrerade. Omkvädet utskrivet i 
str. 1, 5, 6,17. 
Mellanomkvädet: tijder str. 5 och 6 tijde 
Slutomkvädet: til saknas i str. 6 
14:2 Juman ms Jumar 

B 
Efter torparänkan Maja Hansdotter, Slaka sn, Östergötland (f. 1756 i Tjällmo, Östergötland, d. 1828; Jonsson I, s. 
381-386). Upptecknad av J. H. Wallman 1813. Tryckt som SF 86. Ba: KB Vs 2:3, s. 357-358. Utskrift gjord av J. 
H. Wallman. Bb: KB Vs 2:3, s. 68-69. Renskrift gjord av J. H. Wallman. 
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Ba 
1 Rike Vall han skulle brygga sej öl 

— allt medan de tårer tina —
Så böd han Ebbe broderen sin 
— väcken ni mej när jag var lagder till hvile 

2 De drucko det bröllop i dagona två 
inte vill bruden åt sängen gå 

3 De drucko det bröllopp i dagona tre 
A inte ville Bruden åt sängen se. 

4 De drucko det bröllopp i dagona fem 
Då skulle Ebbe rida hem 

5 När Ebbe han kom allt midt uppå skog 
Då mötte honom di Röfvare sju 

6 Å Ebbe han blåste i sin förgyllande lur 
Så hördes de uti Rike Valls bur 

7 Å Rike Vall sadlade gångaren röd 
fortare han red än fogelen flög 

8 A Rike Vall orka' inte förre fram 
Än Ebbe låg döder och bioden han rann  

9 A Rike Vall drog ut sitt förgyllande svärd 
Så fäller han de Röfvare sju 

10 Å liggen nu här för hund å för Ram 
Jag skall lätte före min Broder till grafven fram 

11 Ligg nu här på svarter jord 
— allt medan de tårer tina — 
Jag skall låte svepe min Broder i silke och flor 
— väcken ni mej när jag var lagder till hvile 

Anmärkning 

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

	

3:1 	De ändrat från Det 

	

7:2 	fortare ändrat från De 
9:1 före drog står han överstruket 

	

70:1 	det andra för tillskrivet över raden 

	

11:1 	svarter ordets ändelse osäker 

Bb 
Avvikelser från Ba i Bb 

	
Anmärkning 

2:2 
	

vill: ville 	 Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 11, 
5:2 
	

di: de 	 markerade i övriga strofer. 
6:2 
	

de: det 
	

Slutomkvädet: hvile str. 11 hvila 
8:1 
	

Vall: Vall han 
10:1 å: och; Ram: Ramm 
11:1 
	

svarter: svartan 

KB Vs 2:1, s. 597-598. Värmland eller Dalsland. Upptecknad av E. G. Geijer 1814-1817 (Jonsson 1, s. 421-423). 
Tryckt som SF 97. 

1 Stolts Signild hon bryggar det klara vin 
— Så fager, så faller en till — 
Så ber hon till sig Herr Håkan, kär broderen sin 
— Uti brunden att le 

2 De drucko så länge det klara vin 
De somna då uti sätena sin 

3 Och hör du, Herr Håkan, kär broderen min 
Vill du hafva någon följesven af mig 

4 Din följesven jag passar ej på 
Jag menar mina fiender äro till säng  

5 Och när som han kom till gröna valläng 
Där mötte honom hans fiender fem 

6 Och när som han kom till lilla vallabro 
Där mötte honom fiender nio 

7 Och käre mine fiender, J töfver en stund 
Till dess jag får blåsa i min förgyllande lur 

8 Och blåsa nu medan du blåsa vill 
Vi skola stå så nära, vi skola höra derpå 

9 Herr Håkan han blås i förgyllande lur 
Det hörde Stolts Signild allt uti sin hur 
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10 Stolts Signild så snällt utur sängen hon språng 
Hennes svenner så hastelig för henne månde stå 

11 Varen fort, varen snart, sadlen rindaren röd 
Jag hörer Herr Håkan, han är uti nöd 

12 Stolts Signild hon satte sig på rindaren röd 
Hon red mycket fortare än fogelen flög 

13 Och när som hon kom till den gröna valläng 
Där högg hon ihjäl de fiender fem 

14 Och när som hon kom till lilla vallabro 
Där högg hon ihjäl de fiender nio 
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15 Och här sitter jag så smal som ett band 
Nio hundra fiender skulle ej stilla min vänstra hand 

16 Och här sitter jag så smal som en lind 
— Så fager, så faller en till — 
Tolf hundra fiender skulle ej stilla högra handen min 
— Uti brunden att le 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
Skiljetecken i radslut, ovisst i vilken utsträckning, inför-
da av Arwidsson, här därför ej återgivna. 
76:2 högra handen min ändrat från min högra hand 

D 
ULMA 22266, s. 129, 130, 133-135. Efter Carin Pehrsdotter, Locknevi sn, Småland (f. 1745 och intill 60-årsåldern 
boende i Viby sn, Östergötland; Ling, s. 34-35; Jonsson I, s. 523). Upptecknad av L. Chr. Wiede i december 1818. 

14 Rik Oldenburg kom inte förra fram 
Än Abel var döder och röda blodet rann. 

15 Och när som han kommer midt uppå skog. 
Der möter honom sju hjeltar så god. 

16 Och Ni är en och vi äro sju 
Kom lätt oss fäkta skall vara rättnu 

17 Rik Oldenburg slår sin kappa i mark 
Och här skall ni finna en kämpe så stark. 

18 Rik Oldenburg slår sina handskar i mark. 
För här skall ni finna en hjelte så god. 

19 Rik Oldenburg drar ut sitt förgyllande svärd. 
Så högg han de alla sju hjeltar i hjel. 

20 Och liggen nu här för spott och för spe. 
Och ännu bär jag min Gullkrona röd. 

21 Och liggen nu här för hund och för Ram 
— För äckta tårar de tida — 
Och ännu bär Jag mitt Konungs namn 
— För väck inte mej 

När jag blir lagder at hvila. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 2-4, 20, 21, markerat i 
övriga strofer. Slutomkvädet utskrivet i str. 1 och 21, 
markerat i övriga strofer. 
6:1 	sm[å]tex«örlust p. g. a. att ms bundits in 
7 : I 	he[m] som 6:1 
9:1 	äro ev. ändrat från äre 

18:1-2 först har 19:1-2 skrivits, texten har så — efter 
nödiga raderingar — ändrats till ovanstående; 
strofnr har i samband härmed sannolikt ändrats 
två gånger, från 18 till 19, så till 18 igen (var-
vid hål uppstått i papperet) 

1 Rik Oldenburg svingar, han blandar godt vin 
— För äckta tårar de tida — 
Han tänkte bjuda Abel kär Brodren sin 
— För väck inte mej 

När jag blir lagder at hvila. 

2 De drucko i dagar de drucko i två 
Men inte lyster Abel att rida ändå. 

3 De drucko i dagar de drucko i tre. 
Men intet lyster Abel att rida dervid. 

4 De drucko i dagar, de drucko i fem. 
Men inte lyster Abel att rida rättän 

5 De drucko i dagar, de drucko i sju. 
Men nu lyster Abel at rida rättnu 

6 Rik Oldenburg talar till sina svänner sm[å] 
Och ni skolen följa herr Abel å gård. 

7 Och inte skall dina svänner följa mig he[m] 
För jag vet ingen ovän i wägen för mig 

8 Och när som han kommer midt uppå skog 
Där möter honom sju hjeltar så god 

9 Och ni är en och vi äro sju 
Kom lät oss fäkta skall vara rättnu 

10 Och jag är en och ni ären sju. 
Kom lät oss fäkta! Skall bliva rättnu 

11 Och Abel han blåste i sin silfverhorn. 
Så grannt hördes det till rik Oldenburgs hur 

12 Rik Oldenburg talar till tjenare sin 
Och sadlen nu opp röd ridaren min. 

13 
Han red fast fortare än foglen flög 
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EBBE TYKESONS DÖDSRITT 
TSB D 309 

A 
KB Vs 24 (Drottning Sofias visbok), s. 367-370. 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 bör-
jan, d. 1658) (Jonsson I, s. 185-190). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 60-64. 

1 Ebbe han drömer En dröm om natt 
J sengen der han lågh 
arlle war dett om mårgonen 
han sade sin moder der åff 
— för orätt och Jngen saningh då woge de honom 

2 Migh Tychte alt som min stugv 
hon stod i liusa luge 
ther bran inne mine Systrar tre 
och så min skiön Jungfruge, 

3 Tu ligh och såff min käre Soon, 
tu giff thed ingen gömme 
iag håller dett för en dårachtig Man, 
som achtar de löse drömmar, 

4 Tu skaltt icke rida wtt i dagh, 
att beta hvarken Hiortt äller Hindh, 
och tw skalt blifva hemma i dag 
och tala med kiärasten din, 

5 Thed war Ebbe Tykeson 
han rider i Rosen Lund, 
der Mötte honom hanss baneman, 
som Härre Gudh laste den stundh, 

6 Hörer du Ebbe Tykeson, 
hui rider du så alena, 
huar ähr din Höök huar ähr din hundh, 
huar äre dive raske Hofswenne, 

7 Somblige de honom skute 
och somme honom stunge med Svärd, 
gud nåde dig Ebbe Tykeson, 
thed war tu aldrigh wärdh, 

8 Toge de Ebbe Tykeson, 
the lade honom på sadelboga, 
så sårgeligen löper then gångare gråå, 
igönom then Rosen skoge, 

9 Vte står Ebbes Moder 
och ser hon där Vpå, 
huru gångaren löper i Stallen in, 
thär han plägar före ståå, 

10 Gudh Nåde then tigh åtte, 
gudh nåde den tig Vmbar 
gud nåde tig Ebbe Tykeson, 
så rasker en Hofman du war, 

11 Thett war Ebbes moder 
och henne Ran tårar på kinn 
så går hon J stene stugun 
för Ebbes fästemö Jnn 

12 J sitten her alla fruger och Jungfrur 
iagh tallar till eder så brått, 
her är kåmett så saligt ett lik 
thed huilar här quar i natt, 

13 Svarade Ebbes Fästemöö, 
och henne föll tårar aff kindh, 
hvadan då är det salige lik, 
mädan dett orkar icke hem 

14 Svarade Ebbes Moder 
och henne ran tårar på kin, 
dett är Erik tykeson, 
kiäre Systersonen min 

15 Tage wy thed salige lik 
vy läggat i Mantelen Blåå, 
såå bäre vy thed i bårestugan in, 
wy må ther vakafolck få 

16 Somblige griffter grofve 
och somblige waxliuss hemte 
och altt sitter Ebbess Fästemöö, 
hon effter sin fästman wänter, 
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17 Dett war Ebbes Moder, 
hon lyffter wp huite lim 
tu kom hitt Ebbes fästemö 
och kendz ved fästmannen din 

18 Alle såtte de Fruger och Jungfruger, 
och them full tårar aff kin, 
förutan Ebbess fästemöö, 
hon dånar vell tusan sin, 

19 Arle war det om Morgonen, 
thed dagen han war liuss, 
t[r]y då wore de liken 
i Ebbe tykesons Huss 

SMB 150 

20 Dett Eena war Ebbe Tykeson, 
thed andra hanss Fästemöö, 
thed tridie war Ebbes Moder, 
hon månne aff Sårgen döö, 
— för orätt och Jngen saningh då woge de honom 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr och egentlig radindelning. Omkvädet 
utskrivet i str. 1 och 20, markerat i övriga strofer. 

B 
Esplunda gårdsarkiv 1:53 (Barbro Banas visbok) [nr 5]. Införd i visboken ca 1660, möjligen efter småländsk tradi-
tion (Jonsson I, s. 200-204,751). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 369-374. 

1 Ebbe drömde en dröm om Natt. 
J sängen der han Lågh, 
och arla om mårgonen han wacknade 
han sade sin moder der aff, 
— för oräth sack och myken osanning 

Så togo dhe Ebbe hans Lijff aff. 

2 Migh Tyckte att min Kappa Blåå. 
hon war mig worden swarth 
och alle dee Fouglar i Skougen wore 
dhe sade mig alla godh nath. 

3 Och icke skal du draga I Rosen Lundh. 
och beeta diur heller hinn 
men tu skall blifwa hemma 
och Tahla wedh fästemö dijn 

4 Swarade Ebbe Tyckeson, 
war kledd i kiortelen Rödh. 
iag håller det för ingen Rijddare at wara 
så redder att han skall döö. 

5 Thet war Ebbe Tyckeson. 
satte på Rennaren Rödh, 
Jag håller det för ingen Ridders man at wara 
som achtar dee Lösa drömmar 

6 Thet war Ebbe Tyckeson. 
Rijder i Rosenlundh 
och ter mötte honom hans banneman 
som herre Gudh Laste den Stundh 

7 Hwar är dijn höck hwar är dijn hundh. 
hwar äre dijne Raske håfredar 
hwij Rijder tu så allena 
J genom dhee gröna heedh. 

8 Hwar är dijn Höck Hwar är dijn hundh 
hwar äre tijne Raske håfdrengiar 

hwij rijder tu så allena 
igenom the gröna ängiar 

9 Min Hundh han är I Rosenlundh. 
och bijter diuur och Råå. 
och somblige af mine håfmän äre på den salta 

flodh 
och bryta den böllian Blåå. 

10 Min Hundh ähr I Rosenlundh 
och bijter diuur och hijnd, 
och somblige af mine hofmän äre hemma 
och achta på Fästemö min 

1 1 Somblige honnom medh Spiuten Stungo 
och somblige höggo honom medh swärdh 
och det må iag försanning Säyga 
Den döödh war den herren aldrig wärdh. 

12 Togo dhe vp Ebbes Klädher. 
dee wore af bloden så tung 
och så låto dee löpa hans goda gångare 
Allt igenom den gröna Lundh. 

13 Gångaren Loop I Stallen. 
der han waar waan att Ståå 
och vthe Ståår Ebbes moder 
och såg hon allt der oppå. 

14 Gudh Nådhe den digh Sadladhe. 
Gudh Tröste den du baar 
Gudh frögde dijn Siähl Ebbe Tyckeson 
Så Rask een håfman du waar 

15 Dhet war Ebbes Modher. 
war kledd i Scharlakan och hermelins Skin, 
och så gåår hon i Sängstufwan 
för Ståldtzen Adelin Jn. 
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16 I Sitten här alle mine Iungfrur. 
J Syn eder Gierning så brådt 
och her är kommit et så fremmande Lijck 
Som her will hwilas J nath. 

17 Och dett war Stålten Adelin. 
hon blecknade i Blomekinn, 
och hwadh är det för ett fremmande Lijck 
som icke Orkar her omkring 

18 Swarade Ebbes Modher. 
och henne raan tårar på kin 
det är Ebbe Skemmelson 
alldrakiäreste Syster Sohnen min 

19 Somblige grafwen grofwe. 
och somblige Waxliusen optende 
och allt satt Stålten Adelin 
så swåra effter Ebbe månde hon längta. 

20 Gudh Nåde digh Ebbe Tyckeson 
Som måtte komma heem 
dijn moder hon har fådt een så Storan een sårgh. 
för aldrakierste Syster Sohnen sin, 

21 Swaradhe Ebbes Modher. 
och henne Runno Tårar på Kin 
Du Statt op Ståldtzen Adelin 
och kiänss wedh festemannen dijn 

22 Arla war det om morgonen. 
och förr än dagen giordes liuss 
Tree wore dee Sahlige lijken. 
I Ebbe Tykesons huuss. 

23 Dhen ena war Ebbe Tyckeson 
och deen andra war hans moder 
den tridie då war hans Fästemöö 
af sorgen så blefwo thee döda. 
— för oräth sack och myken osanning 

Så togo dhe Ebbe hans Lijff aff. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
4:3, 5:3 	at wara i ms fört till rad 4 
10:3 	hofmän skrivet i rasur 
11:3 	Säyga ms Sayga 
/9:4 	så svåra i ms fört till rad 3 

c 
KB Vs 21 (KB:s visbok i 8:o), s. 57-61. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/02-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 278-281). Tryckt som SF 32 och i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 181-185. 

1 Ebbe han drömbde en dröm om Natt 
i sängen där han lågh, 
Arla om Morgon han wacknade 
han sade sin Moder dheraff. 
— För Orätt och ingen sanning så wunne the. 

2 Jag drömbde at min Stenstufwa bran 
och hoon stodh all i glöö, 
där inne bran min kiere Mohr 
så och min Fästemö: 

3 Du skalt intet beta i dag 
hwarken hiort eller hind, 
men du skal sittia i höga lofft 
och tahla med Fäste mö din. 

4 Ey skal iag sittia i höga lofft 
och tahla med min Fäste mö, 
Jag håller dhet för ingen hoffman wara, 
som rädz fast han skulle döö. 

5 Ey [skal iag] sittia i Frustuffwa 
och dricka Miöd och wijn, 
Jag håller dhet för ingen hoffman wara 
som rädz om sitt lijff. 

6 Dhet war Ebbe tykesson 
han rijder i Rosenlund, 
der mötte honom hans Banemän 
vti så ond en stund. 

7 Hörer du Ebbe tykesson, 
hwij rijder du så alleen, 
hwar är din höök hwar är din hund, 
eller hwar är dine raske hofmän. 

8 Somblige äre i Rosenlund, 
och beta båd hiort och Rå 
och somblige sägla den salte Siö 
och bryta den bölljan blå. 

9 Somblige äre i Rosenlund 
och beta både hiort och hind, 
och somblige hemma i höga lofft 
och tiena fäste mö min. 

10 Somblige stunge honom med Knijffwar 
och somblige med Swerd, 
Gud nåde dig Ebbe Tykeson, 
sådan dödh war tu icke werd 
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11 Så toge dhe dhet Salige lijk 
och kasta öfwer Sadel båge, 
så modigt lopp hans gode häst, 
igenom dee Rosende Skogar 

12 Han lopp til den samma Stall 
som han war wahn at stånda, 
vthe stånder hans Moder kier, 
hon lijder både sorg och wånda 

13 Gud nåde den dig skodde 
och den du altid bahr, 
gud nåde tig Ebbe tykeson 
så rask en hoffman du war 

14 Gud nåde den dig skodde 
och den dig plägar rijda, 
gud nåde och mig som dig haar födt 
til största sorg och qwida. 

15 Dhet war Ebbes Moder 
hon stiger i stufwan ihn, 
Jungfrur legger ehr söm i skrijn, 
här hwijlas et Saligt lijk. 

16 Dhet war Ebbes Fästemö 
hon swarar för alle dem, 
hwad må dhet wara för Saligt lijk 
som intet orkat hem. 

17 Så swarade Ebbes Moder 
och henne ran tåhrar på kind, 
dhet är Her Nils Margrefwens Sohn, 
yngste Systersohn min. 

18 Somblige Klockorna ringde om 
somblige waxliusen hempta, 
alt sitter Ebbes Fästemö, 
sin Fästeman igen wänter. 

19 Gud nåde dig Ebbe tykeson 
som måtte då komma hem, 
din Moder haar fådt så stor en Sorg, 
för yngs[tel Systersohn sin. 

20 Dhet war om den helig Söndag 
så heelig wore the tijder 
Så bude de Ebbes Fästemö, 
hon skulle den sam' häst rij[de] 

21 Så helig war den Söndag 
så helig war dhe tijde, 
så budhe [dhe] Ebbes Fästemö 
hon sku[lle] näst båhren rijde. 

22 Hwij är den hästen så trötter, 
och hwij är han så mod, 
och dhet wil Jag för Sanning seya 
af honom är runnen blod 

23 Så toge dhe dhet Salige lijk, 
och satte på wigdan Tord, 
komer nu fram Ebbes Fästemö, 
och minnes edher Fästeman godh. 

24 Dhet war Ebbes fästemö 
hon kyste hans mund så blek 
dhet wil iag för saning [seya] 
af sorg biet' hon och dödh. 

25 Så komme dhe bådhe vti en graff 
så hade deres kierlek en ände, 
ögud  gifwe oss alle en Salig stund, 
nu och för ytan all ände. 
— För Orätt och ingen sanning så wunne the. 

Titel: Ebbe Tykesson blifwer oskyldigt afdaghatagen. 

Anmärkning 

Stroferna ej radindelade. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 
25, markerat i str. 2. 

	

3:4, 	4:2 	tahla ms ev. tahle 

	

5:4 	rädz ms radz 

	

8:2 	båd ms ev. både i så fall textförlust p.g.a. att ms 
bundits in 

	

10:1 	Knijffwar ms ev. Knijffwer 

	

11:2 	båge ms ev. båga 

	

11:4 	Skogar ms ev. Skoger 

	

14:4 	största ms ev. störste 
18:2 hempta ms ev. hempte 

	

19:4 	yngs[te] textförlust p. g. a. att ms bundits in 

	

20:2 	wore läsningen av vokalerna osäker 

	

20:4 	rij[de] jfr 19:4 

	

21:2 	tijde ms ev. tijda 

	

21:4 	sku[lle] jfr 19:4; rijde ms ev. rijda 
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RIBBOET OCH GÖTA LILLA 
TSB D 311 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 25-27. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601 /1602-1686; Jonsson I, s. 244-285). Upptecknad på 1670-talet. Tryckt som SF 78 samt i 1500- och 1600-ta-
lens visböcker II, s. 291-292. 

1 Ribbolt han war en Konungzsohn så bold 
Sin Faders Rijke han hade i Wåld 

2 Han kunde skiuta och han kunde spänna 
Så wäll ähn bettre på Wallen Vthränna 

3 Han kunde Runer och han kunde book 
Och alle dhe konster han sigh företogh 

4 Ribbolt han rijder i Giötha-lille gård 
V the lijten Giöta för honom ståhr 

5 Statt här liten Giötha swept vti Skind 
J affton skal Jag wara aller kieraste din 

6 Herr Ribbolt Herr Ribbolt J snacken icke så 
Här ståer min Fader och lyder därpå 

7 Lätt honom lyda medh han lyda will 
Jagh snacker medh den min houg leker til 

8 Lätt honom lyda med' han lyda må 
Jagh snacker medh den min houg leker på. 

9 Dee sombnade både så såtte 
och wackna i Bloden den wåte 

10 Du tagh nu en af din dyra hwijf 
och bindt honom om mit sargiade lijff 

11 Bint honom hårdt och bindt honom tröst 
Om du wilt lefwa skulldalöss. 

12 Sadla så hijt min Gångare gråå 
Och lätt migh komma i min Faders gård 

13 Ribbolt rijder i sin Faders gård 
Vte hans Moder för honom ståer 

14 Ståer här min Moder swept i Skind 
Är Konungen hemma kier Faderen min 

15 Din Fader sitter och dricker wijn 
Wetandes så lijtet af hemkompst din 

16 Ribbolt ihn gienom dörren steegh 
Hans Fader honom medh ögonen neegh. 

17 Ribbolt satte sigh i Bencken nedh 
Bediandes Barskier och Skriffter måhl widh. 

18 Konungen tahlar til Swenerne twå 
See till om Ribbolt är siuk eller såhr. 

19 Är han siuk eller är han såhr 
Så haer han thet fått i Giötha-lille Gård 

20 Jnnan til är han medh hwasse Junger stungen 
Vthan til är han medh dyre hwifwer bunden 

21 Tager och grafwer mig nedh vti Muld 
Och gifwer Giöta-lille ingen skuld 

22 Skyller ingen annor ähn min Rinnare rödh 
Som haer migh dijth burit effter min dödh 

23 Dy Fåhlen war snabber Jagh war seen 
Jagh stötte mig så illa moth en apel gren. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 

	

1:2 	i slutet av raden står ett svårtydbart tecken 
(omkvädesmarkering?) 

	

18:2 	om ms snarast um utan diakritiskt tecken 
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152 

HERR ALAND OCH LITEN CEDEBORG 
TSB D 312 

A 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 364-365. Dalsland. Upptecknad av komminister Johannes Hardin, Edsleskogs sn 
1843 

1 Var mycket välkomen Herr Aland till mig. 
Liten Cedeborg har bryggat och bränt godt vin för 

dig. 
— Den Fruen bar långliga sorger. 

2 Jag for ej hit för mjöder eller vin 
Jag for långt mera för ditt unga lit'. 

3 Hör Herr Aland, hvad jag säger dig 
Liten Cedeborg vill skifta sin egendom kring sig. 

4 Min moder gifver jag en silkesydd särk 
För mig har hon lidit stor sveda och värk. 

5 Min Fader gifver jag en gångare grå 
För honom är det bättre att rida än gå. 

6 Min syster gifver jag silfverspända skor 
För mig har hon lidit mycken oro. 

7 Min broder gifver jag Guldkronan röd 
Ty visserlig sörger han efter min död. 

8 Herr Aland han drager på sitt silfversmidda svärd 
Så hugger han fru Cedeborgs nacke utaf 

9 De tvätta nu liket i mjöd och i vin 
Sen svepte de henne i kammarduk fin. 

10 Derpå la' de liket uppå en bår 
Och Fruar och Jungfrur de krusa hennes hår. 

11 De buro det liket allt öfver en äng 
Och der föllo tårar, som här faller regn.  

12 De buro det liket utöfver en Ö 
Och der föllo tårar, som här faller snö. 

13 De buro det liket öfver en städt 
Och alla Guds Änglar de lyfta så lätt. 

14 De buro det liket igenom en grind 
Och alla Guds Anglar, de dansa i ring. 

15 De buro det liket till kyrkan fram 
Och alla Guds Änglar gick före och sang. 

16 De båro det liket öfver kyrkogård 
Och alla Guds Englar de krusa sitt hår. 

17 De lade det liket i svartan mull 
Och alle Guds Änglar beladet med Guld. 
— Den Fruen bar långliga sorger. 

Anmärkning 

Ms saknar strolnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 17, 
markerat (förkortat) i övriga strofer. 
Omkvädet: Fruen str. 1 Frun 
13:1, 14:1 	De ändrat från Det 
15:2 	Änglar ms Anglar 
16:1 	De ändrat från Det 
76:2 	Och ändrat ,från och 
17:1 	De ändrat frän Der 
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SVEN I ROSENGÅRD 
TSB D 320 

A 
UUB T 144 b, s. 79-80. Uppskrift från 1600-talets mitt , sannolikt från uppsvenskt område (Jonsson I, s. 190-195). 

1 Alt godt iagh tigh meddeelar, Sohnen i Roosengård 
Mycket der vthi feelar, Käre Moder wår 
— i wänten oss aldrig. 

2 Nåde och frijd aff herran: Sohnen i Roosengårdh: 
den ware migh ey fierran, Käre moder wår 

3 Kan iagh gott aff digh spöria: Sonen i Roosengård: 
Nu först det icke börias. Käre Moder wår 

4 Annat iagh ey tänker: Sohnen i Roosengårdh, 
dett werlden migh ihnskänker, Käre moder wår 

5 Dageligh du dygdh öfwa: Sohnen i Rosengårdh: 
effter som dee migh pröfwa: Käre moder wår 

6 Rijkedom effter trachta: Sohnen i Roosengårdh: 
den iagh lijtet achtar, Kära moder wåhr 

7 Redeligen wandra: Sohnen i Roosengårdh: 
hoos edher och bland andra: Kära moder wår 

8 Inthet hörs aff din brodher: Sohnen i Roosengårdh 
han war migh aldrigh godher. Kära Moder wår 

9 Ey mon han dödher wara, Sohnen i Roosengård: 
Jo, så plä skalkar fahra. Kära moder wår 

10 Aldrigh du det förgäter, Sohnen i Roosengårdh: 
Jagh slipper fulle släter: Käre Moder wår 

11 Ney du skall det betaala: Sohnen i Roosengård: 
Jagh will der medh förhaala. Kära Moder wår 

12 Sannerligh det ey hielper: Sohnen i Roosengårdh: 
fögha det migh stielper. Käre Moder wår 

13 Ey will du migh bedröfwa: Sohnen i Roosengård. 
här i hielper det fögha. Käre Moder wår 

14 Rundeligh kan du bööta: Sohnen i Roosengård. 
Jagh tohl ey dee migh hööta Kära moder wår 

15 Zeel må du nähr migh wara: Sohnen i Rosengård 
Jagh blijhr ey vthan fahra. Kära moder wår 

16 Annat då hahr iagh med digh mehnt, Sohnen i 
Rosengård 

Jagh fruchtar det är nu förseendt. Kära Moder wår  

17 Jagh hahr digh ährnat trösta: Sohnen i Rosengård 
Det är ey till det bästa: Kära moder wåhr 

18 Kan ingen digh hugswala: Sohnen i Roosengård 
Näy icke vthan fahra: Käre Moder wåhr 

19 Så will du hedan reesa: Sohnen i Roosengård. 
Ja, dijt iagh rååkar lijsa. Käre moder wåhr 

20 Rymmer du uthur Landet Sohnen i Roosengård 
Ja vndan skalka händer Kära moder wåhr 

21 Så sägh migh då ditt Näste: Sohnen i Roosengård. 
Ey det på första Qwisten. Kära Moder wår 

22 Då, huadh mehnar din fader: Sohnen i Roosengård 
på den är iagh ey gladher: Kära moder wår 

23 Han will digh ighen tagha, Sohnen i Rosengård 
Jagh skall wäl annars lagha, Kära Moder wår 

24 Din fader digh wäll finner, Sohnen i roosengård. 
Nappast han migh hinner. Kära Moder wår 

25 Ähn Konungen i rijket: Sohnen i Roosengård. 
han finner wäl sihn lijke: Käre Modher wåhr. 

26 Hwart hahr du ährnat lända sohnen i Roosengård 
Dijt werlden hahr ehn ända Kära moder wår 

27 Hwad will du dig medh fööda sohnen i Roosengård 
Medh ahrbethe och möda, Käre moder wår 

28 När kommer du åter Sohnen i Roosengård 
När Elden blifuer wåter. Kära moder wår 

29 När will du ighen komma. Sohnen i Roosengård 
När steenen står i blomma. Kära moder wår 

30 När will du blijfua hemma Sohnen i Roosengård 
När stenen böriar simma. Kära moder wår 

31 När skall iag till digh hinna. Sohnen i Roosengård 
När watnet böriar brinna Käre moder wår 

32 När seer iagh digh min bästa Sohnen i Roosengård 
När som det dagas wästan Käre moder wår 
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33 Skall iagh mehr om digh fråga Sohnen i Roosengård 
der före i nu råda. Kära moder wåhr 
— i wänten oss aldrig.  

30:1 	hlijfua hemma orden skrivna i omvänd ord- 
ningsföljd, vilken korrigerats 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 33, 
markerat i str. 1-16, 18, 20-22, 24. 
28:2 	Elden ordets början svårtydd, möjligen ändrat 

från steenen 

B 
KB Vs 2:1, s. 431-432. Efter mamsell Beata Memsen, Kisa sn, Östergötland (f. 1742 i Oppehy sn, Östergötland, d. 
1831 i Kisa; Jonsson I, s. 325-326). Upptecknad av L. F. Rääf 1810. Tryckt som SF 87 B. 

1 Hvar har du va't så länge 
Sven i Rosengård 
Jag har va't i stallet 
kära moder vår 
— I vänten mig sent eller aldrig 

2 Hvad har du gjort i stallet 
Sven i Rosengård 
Jag har vatnat fålar alla 
kära moder vår 

3 Hvi är ditt svärd så blodigt 
Sven i Rosengård 
Jag slog ihjäl min broder 
kära moder vår 

4 Hvad vill du nu då göra 
Sven i Rosengård 
jag rymmer utaf landet 
kära moder vår 

5 Hvar vill du göra af Hustru och barn 
Sven i Rosengård 
De få gå verlden af och an 
kära moder vår 

6 När får jag dig hemvänta 
Sven i Rosengård 
När kyrkan blir enka 
kära moder vår 

7 När blir kyrkan enka 
Sven i Rosengård 
när där är inga bänkar 
kära moder vår 

8 När får jag dig hemvänta 
Sven i Rosengård 
när alla fjädrar sjunka 
kära moder vår 

9 Och när sjunker fjädern 
Sven i Rosengård 
när järnet det flyter 
kära moder vår 

10 När får jag dig hemvänta 
Sven i Rosengård 
när korpen blir viter 
kära moder vår 

11 när blir korpen viter 
Sven i Rosengård 
när svanen blir svartel 
kära moder vår 

12 När får jag dig hemvänta 
Sven i Rosengård 
när alla enhär mogna 
kära moder vår 

13 När mogna alla enebär 
Sven i Rosengård 
när alla flicker bli gifta 
kära moder vår 

14 När får jag dig hemvänta 
Sven i Rosengård 
när tallen han löfgas 
kära moder vår 

15 När löfgas tallen 
Sven i Rosengård 
när björken hon barras 
kära moder vår 

16 Hvar vill du göra af åker och äng 
Sven i Rosengård 
den får bli utan hägn och stägn 
kära moder vår 
— I vänten mig sent eller aldrig 
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Anmärkning 

Str. 4 tillskriven i efterhand i margen med nr 31/2, vilket 
ändrats till 4 (de övriga stroferna har därför också fått 
nya nummer, dvs. 5 osv.). Omkvädet och de återkom-
mande tilltalsfraserna utskrivna i str. 1 och 15, marke-
rade i övriga strofer. Osäkert i vilken utsträckning in-
terpunktionen härstammar från Arwidsson, här därför 
ej återgiven. — Upptecknarens anm. efter texten: ehuru 
denna visa kan synas ofullständig, har likväl den som i 

fordna dar varit särdeles allmän blifvit af flere personer 
på samma sätt sjungen för Mad Mems. 

	

1:3 	va't står över struket varit 
3:3 före slog som ändrats från slag står har över-

struket 

	

10:3 	före blir står blifver överstruket 

	

13:1 	enebär ändrat från enbär 

	

16:3 	den står över struket det 

KB Vs 2:1, s. 429-430. Efter pigan Anna Persdotter, trotjänarinna i L. F. Rääfs hem (f. 1733 i Målilla sn, Småland, 
kom vid unga år till Östergötland, d. 1819 på Millingstorp, Kisa sn; Jonsson 1, s. 326-327). Upptecknad av L. F. 
Rääf 1811. Tryckt som SF 87 A. 

1 Hvar har du va't så länge 
Sven i Rosengård 
Jo jag har va't i stallet 
kära moder vår 
— I vänta mig sent eller aldrig 

2 Hvad har du gjort i stallet 
Sven i Rosengård 
Jo jag har skådat blacken 
kära moder vår 

3 Hur är din fot så blodig 
Sven i Rosengård 
jo blacken har mig trådat 
kära moder vår 

4 Hur är ditt svärd så blodigt 
Sven i Rosengård 
jag har stuckit ihjäl min broder 
kära moder vår 

5 Hvar har du gjort af brodren din 
Sven i Rosengård 
Han ligger utom stallevägg 
kära moder vår 

6 Hvad skall du nu ha för det 
Sven i Rosengård 
jo jag skall rymma af landet 
kära moder vår 

7 Hvad skall du göra af hustrun din 
Sven i Rosengård 
den sätter jag på sörje-skrin 
kära moder vår 

8 Hvad skall du göra af barnen dina 
Sven i Rosengård 
de få lita till vänner och fränder 
kära moder vår 

9 Hvad skall du göra af kreaturen 
Sven i Rosengård 
dem släpper jag på sjelfföda 
kära moder vår 

10 Hvad skall du göra af åker och äng 
Sven i Rosengård 
dem lägger jag för fäfot 
kära moder vår 

11 När skall jag vänta dig igen 
Sven i Rosengård 
när korpen han vitnar 
kära moder vår 

12 När hvitnar korpen 
Sven i Rosengård 
när svanen han svartnar 
kära moder vår 

13 När svartnar svanen 
Sven i Rosengård 
när stenen han flyter 
kära moder vår 

14 När flyter stenen 
Sven i Rosengård 
när fjädern han sjunker 
kära moder vår 

15 När sjunker fjädern 
Sven i Rosengård 
när alla enbär mogna 
kära moder vår 

16 När mogna alla enebär 
Sven i Rosengård 
när alla pigor bli gifta 
kära moder vår 
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17 När bli alla pigor gifta 
Sven i Rosengård 
när kyrkan blifver enka 
kära moder vår 

18 När blir kyrkan enka 
Sven i Rosengård 
jo innan verldsens ända 
kära moder vår 
— 1 vänta mig sent eller aldrig 
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Anmärkning 

Omkvädet och de återkommande tilltalsfraserna utskriv-
na i str. 1, markerade i str. 18. Osäkert i vilken utsträck-
ning interpunktionen härstammar från Arkvidsson, här 
därför ej återgiven. 
Omkvädet: vänta ändrat från vänten 

	

5:3 	stallevägg ms ev. stallsvägg 

	

6:3 	jo tillskrivet i margen före jag 

	

8:3 	få står över struket ska 

	

16:1 	över raden står När bli alla enbär mogna över- 
struket 

	

17:3 	blifver troligen ändrat från blir 

D 

KB S 163 (Drake) nr 45. Östergötland. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). Tryckt som 
SF 87 A och B. 

1 »Hvar har du va't så länge? Sven i Rosengård!» 
Jo, jag har va't i stallet. Kära moder vår; 
— I vänta mig sent eller aldrig. 
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E 
Värmland. Upptecknad av E. G. Geijer 1814 (Jonsson I, s. 420). Ea: GA 67 [:11. Eb: Grönland, Alte Schwed. Volks-
Melodien, 1818, s. 27. Ecd: Skillingtryck, baserade på GA 67 LI1, 1827, 1836 (=DgFT 340:1-2; se Jonsson I, s. 
655). Eef: Två skillingtryck från 1902 (=DgFT 340:3-4). Eg: Skillingtryck 1902 (=DgFT 340:5). Eh: Skillingtryck 
1903, omtryck av Eg. Ei: Skillingtryck 1906 (KB E 1906 r3, omtryck av Eg med liten förändring av titelsidan). Ej: 
Skillingtryck 1911 (=DgFT 340:6; se Jonsson I, s. 656). Ek: Skillingtryck 1911, omtryck av Ej (KB E 1911 h2a). 

Ea 

1 Hvar har du varit så länge, 
Du Sven i Rosengård? — 
»Jag har varit i stallet, 
»Kära Moder vår! 
— J vänten mig sent; men jag kommer aldrig. 

2 Hvarför är din' kläder så blodig, 
Du Sven i Rosengård? — 
»Hvita folan spjer'nte mig, 
»Kära Moder vår! 

3 Hvarför är din skjorta så blodig, 
Du Sven i Rosengård? — 
»Jag har mördat Broder min, 
»Kära Moder vår! 

4 Hvart skall du då ta' vägen, 
Du Sven i Rosengård? —
»Jag skall rymma af landet, 
»Kära Moder vår! 

5 När kommer du tillbaka, 
Du Sven i Rosengård? —
»När korpen han hvitnar, 
Kära Moder vår! 

6 Och när hvitnar korpen, 
Du Sven i Rosengård? — 
»När gråsten han flyter, 
»Kära Moder vår! 
— J vänten mig sent; men jag kommer aldrig. 
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Titel: Sven i Rosengård. 	 Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 
Melodianmärkning 

T. 8 övre systemet: Paustecknet saknas. 
T. (11) undre systemet: Återställningstecken utsatt före 

c. 

Eb 
Andante, grove. 4 

ä 	 
Hvar har du 	varit så 	länge, 	du 	Sven i Ro - sen = gård ? 

• 

8 

tutti. 12 

h) 	 

J 

1 	 

vän - ten mig 

OJ.  

kommer al — drig. sent; men jag 

Eft 
	• 

P 	J 
vän - ten mig sent, 	men jag 	kom-mer al — drig. 

Anmärkning 	 TEXT 

T. 12 övre systemet: Korstecknet saknas. Titel som i Ea. — Text = str. 1 i Ea med följande avvikel-
se: 

1:3 	varit: var't 

Ec-k 

P 
— J 

cc 	 

Avvikelser från Ea i Ec—k 

Eg—k omfattar 7 strofer. 
2:3 	folan: fålan d, f—k, fålen e; spjer'nte: spjernte 
3:3 	Broder min: min Broder d 
4:1 	Hvart: Hwar d; då ta': taga cd, nu ta' g—k 
4:3 	af: ur g—k  

Följande slutstrof tillagd i g—k: 
»Och när flyter gråsten, 
Du Sven i Rosengård?» 
Ja, det blir nog aldrig, 
Kära moder vår.» 
— I vänten mig sent, men jag kommer aldrig. 
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Anmärkning 

Titel: Swen i Rosengård cef, Du Sven i Rosengård gijk. 
— Omkvädet återgivet i alla strofer i Ecd, g—k, i Eef en-
dast i str. 1. 

F 
GA 67 [:11]. Efter soldatänkan Hedda Berg f. Söderholm, Biskopskulla sn, Uppland (f. 1764 i Järlåsa sn, Uppland, d. 
1843 i Biskopskulla; Jonsson I, s. 429-436). Upptecknad av A. A. Afzelius vid 1810-talets mitt. 

1 Hvar har du varit så länge, 
Sven i Rosengård? — 
»Jag har varit i stallet, 
»Kära Moder vår! 
— J vänten mig sent, eller aldrig!» 

2 Hvad har du gjort i stallet, 
Sven i Rosengård? —
»Jag har vattnat folarna, 
»Kära Moder vår! 

3 Hvi är din fot så blodig, 
Sven i Rosengård? 
»Svarta folan trampa' mig, 
»Kära Moder vår! 

4 Hvi är ditt svärd så blodigt, 
Sven i Rosengård? — 
»Jag har slagit min Broder, 
»Kära Moder vår! 

5 Hvart skall du då ta' vägen, 
Sven i Rosengård? — 
»Jag skall rymma af landet, 
»Kära Moder vår! 

6 Hvad gör du då af din hustru, 
Sven i Rosengård? — 
»Hon får spinna för födan, 
»Kära Moder vår! 

7 Hvar gör du då af Barnen små, 
Sven i Rosengård? — 
»De få gå för hvarsmans dörr, 
»Kära Moder vår! 

8 När kommer du tillbaka, 
Sven i Rosengård? — 
»När Svanen han svartnar, 
»Kära Moder vår! 

9 Och när svartnar Svanen, 
Sven i Rosengård? 
»När Korpen han hvitnar, 
»Kära Moder vår! 

10 Och när hvitnar Korpen, 
Sven i Rosengård? —
»När gråstenen flyter, 
»Kära moder vår! 

11 Och när flyter gråsten, 
Sven i Rosengård? 
»Stenen flyter aldrig, 
»Kära Moder vår! 
— J vänten mig sent, eller aldrig!» 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 

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

1 Hvar har du varit så länge 
	

3 Hvad har du gjort i stallet 
Sven i Rosengård. 	 Sven i Rosengård. 
Jag har varit i änge 
	

Vattnat den svarta fålen 
Kära moder vår 
	

Kära moder vår 
— 1 väntar mig sent eller aldrig. 	 4 Hvarför är ditt svärd så draget 

2 Hvar har du varit så länge 
	

Sven i Rosengård. 
Sven i Rosengård. 	 För jag har dräpt vår fader. 
Jag har varit i stallet 
	

Kära moder vår 
Kära moder vår 
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5 Hvarför är ditt svärd så blodigt 
Sven i Rosengård. 
För jag har dräpt vår moder. 
Kära moder vår 

6 Hvarför är ditt svärd så röstet 
Sven i Rosengård. 
För jag har dräpt vår syster. 
Kära moder vår 

7 När skall jag dig vänta? 
Sven i Rosengård. 
När kyrkan blifver Enka. 
Kära moder vår 

8 När skall jag dig vänta? 
Sven i Rosengård. 
När korpen blifver hvit, och svanen svart. 
Kära moder vår 

SMB 153 

9 Hvad skall jag göra af hustru din? 
Sven i Rosengård. 
Hon skall sitta i vrå och spinna trå. 
Kära moder vår 

10 Hvad skall jag göra af barnen din 
Sven i Rosengård. 
De skall gå för hvar mans dörr. 
Kära moder vår 
— 1 väntar mig sent eller aldrig. 

Titel: Sven i Rosengård. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet och de återkommande till-
talsfraserna utskrivna i str. 1, markerade i str. 2 och 3. 

2 : I 	har ms här 
3 : 1 Hvad ändrat från Hvar 

H 
KB Vs 4, s. 284. Almundsryds sn, Småland. Upptecknad av G. 0. Hylta-Cavallius 1839. En renskrift av en del av 
texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:3 nr 176 C. 

1 Hvar har du varit så länge 
Du Sven i Rosengård? 
Jag har varit i stallet 
Kära Modren vår, 
— Ni vänten mig sent eller aldrig. 

2 Hvad gjorde du i stallet? 
Du Sven i Rosengård? 
jag har skrapat hästen. 
Kära Modren vår, 

3 Hvi är din hand så blodig? 
Du Sven i Rosengård? 
Jag har förrådt min broder. 
Kära Modren vår, 

4 Hvi är ditt svärd så rostigt? 
Du Sven i Rosengård? 
jag har förrådt min syster. 
Kära Modren vår, 

5 Hvart vill du taga vägen? 
Du Sven i Rosengård? 
Jo, jag vill rymma ur landet. 
Kära Modren vår, 

6 Hvad vill du göra af hustrun din? 
Du Sven i Rosengård? 
jo jag vill ta 'na med mig. 
Kära Modren vår, 

7 Hvad vill du göra af små barn din? 
Du Sven i Rosengård? 

Jo de få gå i by och tigga bröd. 
Kära Modren vår, 

8 Hvad vill du göra af mor din? 
Du Sven i Rosengård? 
jo, hon får sitta i vrå och fälla tår. 
Kära Modren vår, 

9 När skall vi dig då vänta? 
Du Sven i Rosengård? 
När alla klockor klämta. 
Kära Modren vår, 

10 När klämta alla klockor? 
Du Sven i Rosengård? 
När fjedrarne de sjunka. 
Kära Modren vår, 

11 När sjunka fjädrarne? 
Du Sven i Rosengård? 
När gråstenen flyter. 
Kära Modren vår, 

12 När flyter grå stenen? 
Du Sven i Rosengård? 
När solen går opp Vestan. 
Kära Modren vår, 

13 När går sol upp vestan 
Du Sven i Rosengård? 
När hon går ned Östan. 
Kära Modren vår, 
— Ni vänten mig sent eller aldrig. 
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14 När går sol ned Östan 
Du Sven i Rosengård 
Aldrig före Domedagen 
Kära Moder vår! 
— Ni vänten mig sent, men jag kommer aldrig. 

Titel: Sven i Rosengård. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet och de återkommande till-
talsfraserna utskrivna i str. 1 och 14; omkvädets lydelse 
i str. 13 antydd. 

KB Vs 4, s. 461. Småland. Upptecknad ca 1840 av Johanna Gustava Angel f. Lagergr&n, Rysshy sn (f. 1791 i Tolgs 
sn, d. 1869; Jonsson I, s. 540). En renskrift, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:3 nr 176 B. 

1 Hvad har Du fått för blod på foten, Sven i 
Rosengård? 

Jo fålarne har trampat mig, kära moder vår. 
— I vänten mig sent, eller aldrig. 

2 Hvad har Du fått för blod på handen, Sven i 
Rosengår, 

Jag hafver stungit ihjäl min yngsta Broder, kära 
moder vår, 

3 Hvart vill Du fly och vandra, Sven i Rosengår. 
Der ingen mig kan klandra kära moder vår. 

4 när kommer Du igen då, Sven i Rosengår 
när dagarne få ända kära moder vår. 

5 När få Dagarna ända Sven i Rosengår 
när verlden blir till intet, kära moder vår. 

6 när blir verlden till intet. Sven i Rosengår? 
när vi skall fram för domen, kära moder vår. 

7 hvad får du i Domen sven i Rosengår? 
förbannelse å mörker. kära moder vår. 

8 Då sörjer jag till döda? sven i Rosengår 
en annan skall ni föda, kära moder vår. 
— I vänten mig sent, eller aldrig. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer, 
slutomkvädet utskrivet i str. 1-3, 7, markerat i övriga 
strofer. 
2:1, 3:1 	efter handen respektive vandra står även 

frågetecken 
4:2 före kära står svän överstruket 

J 
Efter Augusta Mathilda Öberg (f. i Åkers sn, Södermanland). Upptecknad av dennas make Emil Öberg på 1850-ta-
let. Ja: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 106. Jb: ULMA 1951:31. Insänd till Södermanl:s fornminnesför. 1863. 
Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. I, 1877, s. 32 (nr 8). Jc: MAB Folkmelodier, bl. 113 v. Insänd till 
Mus. Akad. 1881. 

Ja 

pP-  Pr r 
Hvar= för dr du så blodig 	Sven i rosen —gård ? 

   

J 	J 
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Jag 	slagit slagit hjel min broder, 	Kara moder vår. 
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van - ten mig sent eller 	aldrig. 
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1 Hvarför är du så blodig Sven i rosengård'? 
Jag slagit hjel min broder, Kära moder vår. 
— I vänten mig sent eller aldrig. 

Jb 
Titel: Sven i Rosengård. 	

T. 5, n. 1.-4: .7; 
MELODI 

Avvikelser från Ja i Jb 

Repristecknet i slutet av mel. saknas. 

Upptakten och t. 1: 	 oh)  
Och hvi är du så blodig, 	du 

T. 2, paustecknet och n. 6 och t. 4, paustecknet och n. 6: 

T. 6, paustecknet: Utan punkt. 

TEXT 

Avvikelser från Ja i Jb 

Omkvädet står inom anläringstecken. 
: 1 	Hvarför: Och hvi; Sven: du Sven 

Jc 
MELODI 

Avvikelser från Ja i Jc 

Repristecknet i slutet av mel. saknas. Str. I (jfr textupp-
teckningen nedan) lagd under mel. 

Upptakten: j) 

T 2, paustecknet och n. 6 och t. 4, paustecknet och n. 6: 

.t) 
T. 5, n. 1-4: n j) j) 

T. 6, paustecknet: Utan punkt. 

1 Hvar har du va't så länge, Sven i Rosengård? 
Jo jag har va't i stallet, Kära moder vår; 
— »I vänten mig sent eller aldrig.» 

2 Hvarför är du så blodig, Sven i Rosengård? 
Jag slagit 'hjel min broder, Kära moder vår. 
— »I vänten mig sent, eller aldrig.» 

Anmärkning 

2:1 före Sven står i str. 2 Du överstruket 

K 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 297. Valbo sn, Gästrikland. Upptecknad på 1860-talet av prästmannen Erik Adolf 
Lidforss (f. 1805 i Valbo, d. 1873) efter eget minne. Insänd till R. Dybeck senast 1870. 

8 

4 	
 
bb • 	• 
	

J • 

Jag hafver varit 	i 	stallet Kära 	moder 	vår 
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I l  

J 1 h 
	

4 • r  4 4 

I vanten mig så sent 

1 Hvar hafver du varit så länge Sven i rosende gård 
Jag hafver varit i stallet Kära moder vår 
— I vänten mig så sent eller aldrig. 

2 [— — —] 
blacken hafver trampat mig 

3 [— — 
jag har slagit min broder i 1-01 

Melodianmärkning 

T. 2, n. 2: Ändrad från fjärdedelsnot. 

eller 	aldrig. 

T. 6, n. 1: Ändrad från fjärdedelsnot. 
Efter mel. står t. 5-6 med text ur str. 2 och 3: 

	

r 	 
blacken hafver 	trampat mig 
jag har slagit min broder i hjäl 

Textanmärkning 

Texten står endast under mel. och saknar strofnr. Str. 2 
och 3 endast anförda med sina andrarader. Omkvädet 
utskrivet endast i str. I. 

L 
Efter en 86-årig kvinna, kallad »Stenbrogumman», från Länna sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson 
under tiden 1860-1882. La: ULMA 347:55, s. 87-88. Lb: ULMA 347:48, s. 191-192. Tryckt i Bidrag till Söder-
manl:s äldre kult.hist. III, 1882, s. 37-38. — En text om 13 strofer i ULMA 347:44 a, s. 119-120, är en av Ericsson 
gjord redigering, där uppteckningarna L och AC (nedan) förenats. 

La 
1 Hvar har du varit 

Sven i Rosengård 
Jag har varit i stallet 
Käre moder vår 
— I vänten mig sent eller aldrig 

2 Hur har du blifvit blodig? 
Sven i Rosengård 
Blacka hästen trampa mej 
Käre moder vår 

3 Hvart ska' du ta' vägen? 
Sven i Rosengård 
Ja' ska' rymma af landet 
Käre moder vår 

4 När kommer du igen? 
Sven i Rosengård 
När som svanen svartnar. 
Käre moder vår 

5 När svartnar svanen? 
Sven i Rosengård 
När som korpen hvitnar. 
Käre moder vår 

6 När hvitnar korpen? 
Sven i Rosengård 
När som fjädren sjunker 
Käre moder vår  

7 När sjunker fjädren? 
Sven i Rosengård 
När som stenen flyter. 
Käre moder vår 

8 När flyter stenen? 
Sven i Rosengård 
När som domen kommer 
Käre moder vår 
— 1 vänten mig sent eller aldrig 

Titel: Sven i Rosengård. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 8. Det 
återkommande Sven i Rosengård utskrivet i str. 1, 4, 8, 
markerat i str. 2 och 3; Käre moder vår utskrivet i str. 1, 
2, 8, markerat i str. 3. 

2:3 	under Blacka hästen står som alternativ unga 
fålen; trampa ms trampaö 

6:3 	fjädren sjunker ändrat från stenen flyter 
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1 Hvar har du va't så länge 
Sven i rosengård 
Jag har va't i stallet 
Kära moder vår, 
— I vänten mig sent eller aldrig 

2 Hvad har du gjort i stallet 
Sven i Rosengård 

Jag har ryktat hästen 
Kära moder vår, 

3 Hur är din sko så blodig 
Sven i Rosengård 
Jo hästen har mig trampat 
Kära moder vår, 

SMB 153 

Lb 
Avvikelser från La i Lb 

6:3, 7:1 	fjädren: fjädern 

Anmärkning 

Titel som i La. — Omkvädet och de återkommande till-
talsfraserna utskrivna i str. 1 och 8. 

1:4 	Käre str. 1 Kära 
2:3 trampa se La 

M 
DFS 1906/95, bl. 14. Tjust hd, Småland. Upptecknad av fiskaren J. P. Johansson (f. på Väderskär, Loftahammars sn) 
senast 1883. Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. V, 1884, s. 12-14, där Johansson uppges ha visan från 
Södermanlands skärgård. 

1 War har du watt så lenge du swen i Rosengård 
Jag har watt ått stalet kiera moder wår 
— ni wenten mig sent heller aldrig 

2 wa har du jort ått stallet du swen i Rosengård 
ja ha wattne hessta Kiere moder wår 

3 wa ha du fått På Byxra du swen i Rosengård 
hesten ha trampma Kiera moder wår 

4 wa ha du fått På skeiorta du swen i Rosengård 
ja ha slakte syster kiera moder wår 

5 Wa ska du ha för de du swen i Rosengård 
jag skall Rymme ur Riket kiere moder wår 

6 ner Kommer du igen du swen i Rosengård 
ner Tallen ber löfwen kiere Moder wår 

7 ner ber tallen Löfwen du swen i Rosengård 
när Allän Barrar kiere moder Wår 

8 når barre allen du swen i Rosengård 
Når Gråsten Flyter kjerre moder wår 

9 ner flyter Gråsten du swen i Rosengård 
ner fiedren sjunker kiera moder wår 

10 ner skeunker fiedren du swen i Rosengård 
ner swannan swartnar Kierre moder wår 

11 ner swarttner swannan Du swen i Rosengård 
ner Korpen wittnar kierre moder wår 
— ni wenten mig sent heller aldrig 

Titel: Swen i Rosengård. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr och egentlig strofindelning. Omkvä-
det utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: sent str. 3 sen 

1:2 
	

stalet dubbelskrivet, första gången struket 
2:2 
	

hessta ms shessta 
3:2 
	

trampma [sic] 
5:2 
	

Rymme står i slutet av en rad, av misstag följt 
av tecken för avstavning 

9:1 
	

ner ms nen 

N 
DAL 554, s. 6-8. 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 9). 
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4 Huru är ditt svärd så blodigt 
Sven i Rosengård 
Jag har stucket ihjäl min broder 
Kära moder vår, 

5 Hvar har du gjort af din broder 
Sven i Rosengård 
Han ligger bakom stallen 
Kära moder vår, 

6 Hvad skall du nu ha för det 
Sven i Rosengård 
Jo jag skall rymma af landet 
Kära moder vår, 

7 Hvad skall du göra af hustru din 
Sven i Rosengård 
Den sätter jag på sörje-skrin 
Kära moder vår, 

8 Hvad skall du göra af barnen din 
Sven i Rosengård 
De få lita fränder och vänner till 
Kära moder vår, 

9 Hvad skall det bli af kreaturen din 
Sven i Rosengård 
Dem släpper jag på ängen grön 
Kära moder vår, 

10 Hvad skall det bli af åkren din 
Sven i Rosengård 
Den lägger jag för fäfot 
Kära moder vår, 

11 När skall jag vänta dig hem 
Sven i Rosengård 
När som korpen han hvitnar 
Kära moder vår, 

12 När hvitnar korpen, 
Sven i Rosengård 
När som svanen svartnar 
Kära moder vår, 

13 När svartnar svanen, 
Sven i Rosengård 
När stenen han flyter 
Kära moder vår, 

14 När flyter stenen, 
Sven i Rosengård 
När fjädern hon sjunker 
Kära moder vår, 

15 När sjunker fjedern, 
Sven i Rosengård 
När alla enhär mogna 
Kära moder vår, 

16 När mogna alla enbär, 
Sven i Rosengård 
Då alla flickor bli gifta 
Kära moder vår, 

17 När bli alla flickor gifta, 
Sven i Rosengård 
Då kyrkan blifver enka 
Kära moder vår, 

18 När blir kyrkan enka 
Sven i Rosengård 
Jo vid verldens ända 
Kära moder vår, 
— I vänten mig sent eller aldrig 

Titel: Sven i Rosengård. 

Anmärkning 

Omkvädet och de återkommande tilltalsfraserna utskriv-
na i str. 1, 2, 18. 

	

2:3 	ryktat ändrat från rycktat 

	

4:3 	stucket ändrat från stycket 

	

10:3 	lägger ms läggar 

Utskriften i ULMA 10531: 

	

4:3 	stucket: stuckit 

O 
N. Andersson, Svenska låtar. Värmland, 1930, nr 302. Grava sn, Värmland. Nedskriven av Gustaf Löfgren troligen 
1870-1900 (senast 1910); visan sjöngs av modern Maja Löfgren (f. 1809). 
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— I 	vdnteri mig 

SMB 153 

12 

      

r 	 

  

 

r 

      

       

       

       

        

Titel: Sven i Rosengård. 

P 
ULMA 29073:150, s. 2. Västergötland. Efter en kvinna vid namn Marg. Kjellgren, som sannolikt hade visan efter sin 
mor från Hjo. Upptecknad av Nils Stålberg, troligen på 1930-talet. 

Var hardu Va-rit du 	Sven i Rosengård 

J 	J) 	J 17 n J 

 

 

Jo Jag hor varit 
	

i 	stallet. Kära 	moder vår 

1 Var har du Varit du Sven i Rosengård 
Jo Jag har varit i stallet. Kära moder vår 
— I vänten mig snart men jag kommer aldrig åter. 

2 Varför är din tröja så blodig du Sven i Rosengård 
Jo, jag har slagit min broder Kära moder vår 

3 Vart skall du ta vägen du Sven i Rosengård 
[— — —1 

4 När kommer du tillbaka du Sven i Rosengård 
[— — --1 
— I vänten mig snart men jag kommer aldrig åter. 

7.3 	n 	#n d 4 1 
snart men jag kommer aldrig 	åter. 

Melodianmärkning 

Ms saknar klav, taktartsbeteckning och genomförd takt-
indelning. Sannolikt saknas fast korstecken förf 
System 1, n. 7-8 (h' h'): Under resp. noter står boksta- 

ven h. N. 8 möjligen ändrad från a'. 
System 2, n. 3 (c2): Ändrad från h', under noten står 

bokstaven c. 
System 3: Anpassningen text/mel. är oklar. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga strofer. 
Omkvädet: snart osäker läsning 

Q 
SR B 47231:2:11. Efter Elin Lind, Norhyttan, Grangärde sn, Dalarna (1876-1958). Inspelad av Matts Arnberg 1955. 
Återgiven på grammofonskiva (Den medeltida balladen, SR RELP 5003-5006). 

M.M. J = ca 110 
	

4 

4 u 	 •  J • J J 	 J. 
Var har du 	va - rit så 	(dn -ge, 	Sven i 	ro — sen - gård ? 
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N 5 
10 

   

 

•	 

 

• 

 

41.  
• •  0" 

 

ev 

 

• 

 

         

Jag hor va-rit 	i 	stal -let 	å 	vatt-nat hds-tar-na, 	ka - ra mo-der vår. 

13 e:N 

e 	 
old — rig. 

	1 
vän — ten mig sent el -ler 

  

1 Var har du varit så länge, Sven i rosengård? 
Jag har varit i stallet å vattnat hästarna, kära moder 

vår. 
— I vänten mig sent eller aldrig. 

Melodianmärkning 

Sjungs med svårtolkad intonation i början, möjligen av-
ses giss' fiss' i t. 1, n. 2-3. 

R 
Efter f. d. folkskollärarinnan Anna Grady f. Lundberg, Katrineholm (f. 1891 i Vilhelmina sn, Lappland, d. 1983). 
Ra: SVA BA 52. Inspelad av Jan Ling 1961. Rh: SR 63/M/6051:2:8. Inspelad av Matts Arvberg och Märta Ramsten 
1963. 

Ra 
M.M. di -,-- ca 112 	 2 

8 	
Var 	har du va -rit så län - ge, du 	Sven i ro - sen-gård ? 

- 3 	
R -r 	ccr 

ppr 	rY 	6c 	rr 
Jag har va -rit i 	stal - let, kä - ra mo-der vår. 

6 

	

b • • • 	 • p  

	

2 	) 
	

1 

	

I 	vän - ten 	mig sent el - ler ald - nig. 

gc 

0•  

1 Var har du varit så länge, du Sven i rosengård? 
Jag har varit i stallet, kära moder vår. 
— I vänten mig sent eller aldrig. 

2 Va gjorde du i stallet, du Sven i rosengård? 
Ja har vattnat fålarna, kära moder vår. 

3 Vi är din särk så blodig, du Sven i rosengård? 
Svarta fålen spjärnte mej, kära moder vår. 

4 Vi är ditt svärd så blodigt, du Sven i rosengård'? 
Ja har slagit min broder, kära moder vår. 

5 Vart ska du då ta vägen, du Sven i rosengård? 
Ja ska fly ur landet, kära moder vår. 

6 När kommer du tillbaka, du Sven i rosengård? 
När svanen svartnar, kära moder vår. 

7 När svartnar svanen, du Sven i rosengård? 
När korpen vitnar, kära moder vår. 

8 När vitnar korpen, du Sven i rosengård? 
När gråsten flyter, Sven i rosengård. 

9 När flyter gråsten, du Sven i rosengård? 
När fjädern sjunker, du kära moder vår. 

10 När sjunker fjädern, du Sven i rosengård? 
Fjädern sjunker aldrig, kära moder vår. 
— I vänten mig sent eller aldrig. 
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T. 3 i str. 3: 

T. 3 i str. 5 och 10: 

T. 3 i str. 6-9: 

Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 
9:2 du kära först sjungs av misstag du Sven 

r 	 
har va - rit i 	stal -let. 

r 	ppr 	 osv. = Ra 

8  Ja 

	1 

- 1 vänten mig sent men jag kom-mer ald- rig. 

SMB 153 

Melodianmärkning 
	

T. 3, n. 5 i str. 4: c 1  

T. I i str. 2: 

T. 1 i str. 3-5: 

T. 1 i str. 6: 

T. 1 i str. 7-10: 

	

kr 	-N 	p r P 42 	

	

[eph 	r P' 	

	

[t91422r 	P2' 	

	

[t/J 	
T. 2 i str. 3, 5-10 omfattar fyra fjärdedelar. 1 str. 3, 5, 

10 slutar takten med paustecknet. Str. 6-9 har i 

stället: 

Rb 

 

M .M . 

4f  

= ca 132 

  

  

  

Var har du va -rit så län-ge, du Sven i ro-sen-gård 

Anmärkning 

Sjungs närmast i b-tonart, begynnelseton: f (ovan tran-
skriberad och återgiven i c-tonart). 

	

11-h 	p 	r 		
T. 1 i str. 7-10: Sjungs som i Ra. 
T. 2, n. 7 i str. 2 och 4: h 
T. 2 i str. 3, 5-10: Sjungs som i Ra. 
T. 3 i str. 3, 5, 10: Sjungs som str. 5 och 10 i Ra. 
T. 3 i str. 6-9: Sjungs som i Ra. 

Omkvädet i str. 10: 

TEXT 

Avvikelser från Ra i Rb 

1:2 	Jag: Ja  

6:2 påbörjas När gråsten men sångerskan avbryter 
sig och tar om hela strofen, varvid hon vid ra-
dens slut sjunger du Sven men korrigerar sig 
till kära moder vår; dock avbryter hon igen och 
tar om hela strofen med de sista orden så: du 
kära moder vår 

7:1 	efter raden avbryter sig sångerskan och tar om 
hela strofen 

Str. 8-10: 
När vitnar korpen, du Sven i rosengård? 
När fjädern sjunker, du kära moder vår. 

När sjunker fjädern, du Sven i rosengård? 
När gråsten flyter, kära moder vår. 
- I vänten mig sent eller aldrig. 

När flyter gråsten, du Sven i rosengård? 
Gråsten flyter aldrig, kära moder vår. 
- I vänten mig sent, men jag kommer aldrig. 

Anmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 
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Efter Helmy Hansson f. Blomfeldt (1910-1993), Stora Tuna sn, Dalarna; hon hade hört sin farmor Johanna Kristina 
Romlin (f. 1863 i Söderbärke sn, Dalarna) och farfar Erik Blomfeldt (f. 1871 i Floda sn, Dalarna) sjunga visan. Sa: 
SR 64/M/6135:3:3. Inspelad av Matts Arvberg 1964. Två upptagningar. Sb: SVA BA 84. Inspelad av Bengt R. Jons-
son, Jan Ling och Margareta Jersild 1964. Sc: SVA BA 1514. Inspelad av Gunnar Ternhag 1972. 

Sa 
m.m. J = ca 60 

 

4 

 

   

    

Var har du va -rit så lön - ge, Sven i 	ro - sen - gård ? 
8 

g 	 
8 Jog har va -rit i  stal - let, 	kd - ra mo -der 	vår. 

10 

stJ  	1 
sent el -ler ald - rig. 

1 Var har du varit så länge, Sven i rosengård? 
Jag har varit i stallet, kära moder vår. 
- I vänten mig sent eller aldrig. 

Melodianmärkning 

Andra upptagningen: 

Sb 
MELODI 

Avvikelser från Sa i Sb 

TEXT 

Text = Sa. 

T. 9, n. 5 - t. 10: 

Sc 

 

M. 	ca 63 

$ti  

 

4 

r 	i 	p 	1 0.1  

  

  

  

Var har du va - rit så 	lön - ge, 	Sven i ro - sen - gård ? 

8 

tb 	g  Ls" 8 
Jag har va - rit i 

8— I vitin-ten mig sent el-ler ald 	rig. 

7 

stal - I et, kd - ra mo -der 

10 

i43 	J 
vår. 
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T. 1 i str. 2-4, 6-7: 

T. 1 i str. 8-10: 

T. 2 i str. 6: 

SMB 153 

Anmärkning 

Sjungs närmast i ciss-tonart, begynnelseton: ciss' (ovan 
transponerad och återgiven i a-tonart). 

T. 6 i str. 8: 

Upptakt till t. 5 i str. 7-9: giss 

TEXT 

Texten följer, ev. via GAB 54:2, texten i GA 67 [:11] (F 
ovan) med följande avvikelser: 

2:3 	folarna: fålarne 
Str. 3 saknas. 

7.•3 	få: får 

Anmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 

T 
Joukahainen IX, s. 263-265. Efter Johanna Sandnabba, Malax sn, Österbotten (f. i Purmo sn, Österbotten) och en an-
nan person som sjöng str. 2. Upptecknad av Isak Smeds 1883. Även tryckt som FSF V:1 nr 35 A. 

1 »Hvar hafver du varit så länge, 
Sven i rosengård?» 
»I stallet har jag varit, 
Kära moder vår.» 

2 »Hvad hafver du gjort i stallet, 
Sven i rosengård?» 
»Jag har ryktat brunan, 
Kära moder vår.» 

3 »Hvar har du blodat rocken din?» —
»Brunan har sparkat mig på magen.» 

4 »Hvar har du blodat skjortan din?» —
»Jag har stuckit min broder.» 

5 »Hvart skall du taga vägen?» —
»Jag måste rymma ur landet.» 

6 »Hvad skall du göra af din gamle fader?» —
»Han måste föda sig med yxen.» 

7 »Hvad skall du göra utaf din moder?» —
»Hon måste föda sig med tenen.» 

8 »Hvad skall du göra utaf din hustru?» —
»Hon måste taga sig en annan.» 

9 »Hvad skall du göra af din' små barn?» —
»De måste stå och fälla tår på tår.» 

10 »Hvad skall du göra af din åker och äng?» —
»De måste falla under fäfot.» 

11 »Hvad skall du göra utaf din' hus?» —
»De måste rokkna knut från knut.» 

12 »livad skall du göra af din' penningar?» —
»Dem gifver jag åt vänner och grannar.» 

13 »När kommer du åter igen, 
Sven i rosengård?» 
»När björken baras, 
Kära moder vår. 
— I vänten mig sent eller aldrig.» 

14 »När haras då björken?» —
»När granen löfvas.» 

15 »När löfvas då granen?» —
»När korpen hvitnar.» 

16 »När hvitnar då korpen?» —
»När svanen svartnar.» 

17 »När svartnar då svanen?» —
»När fjädren sjunker.» 

18 »När sjunker då fjädren?» —
»När stenen flyter.» 

19 »När flyter då stenen, 
Sven i rosengård?» 
»På den yttersta dagen, 
Kära moder vår, 
— I vänten mig sent eller aldrig» 

Anmärkning 

De återkommande tilltalsfraserna och omkvädet ovan 
återgivet helt i enlighet med tr. Till omkvädet har tr. föl-
jande kommentar i fotnot till str. 13: Omqvädet vidtager 
först med denna strof, men torde böra följa strax efter 
den första, såsom man också hör den sjungas af andra. 
11:2 	rokkna står inom citationstecken 
13:2, 14:1 	baras tr. »båras» 
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Hvan har du va — rit så Ian— ge du 	Sven 1 	Ro-sen gård ? 
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Men 	jag har va — rit i stal - let a  
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U 
SLS 23, s. 63. Kimito sn, Åboland. Upptecknad av Karl Ekman 1891. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 35 d, texten tryckt 
som variant H till FSF V:1 nr 35 A. 

stT17-31-44, • 54-4  	 

     

4 
9 

 

 

•  

  

0  

  

      

        

"Hvar har du varit 	så 	inge, 	Sven i 	Rosen = gård ?" 

"Jag har varit i stallet, 	kära moder vår; 

-V- 
.  

vänten 

Anmärkning 

Upptecknarens kommentar: Melodin sjöngs af en gam-
mal gumma mycket otydligt, hvarför det är svårt att ga-
rantera dess riktighet. 

TEXT 

Texten följer, ev. via GAB 54:2, texten i GA 67 [dn (F 
ovan) med följande avvikelser: 

2:3 	folarna: fålarne  

St r. 3 saknas. 

	

7:3 	hvarsmans: hvar mans 

	

10:3 	gråstenen: gråstenen han 

	

11:3 	Stenen: Stenen han 

Anmärkning 

Omkvädet och de återkommande tilltalsfraserna utskriv-
na i str. 1, 2, 10. 

bb 	 

- 

v 
SLS 94, s. 36 (mel.), 49-50 (text). Efter Beata Lena Hallberg, Söderudden, Replots sn, Österbotten (f. 1832); hon ha-
de lärt visan av sin mor. Upptecknad av Vilhelm Sjöberg 1904. Tryckt som FSF V:1 nr 35 a och D. Jfr AT nedan. 

— I 	bi — den mig 	pd ro 

1 Hvan har du varit så länge, du Sven i Rosengård? 
Men jag har varit i stalle, I kära moder vår. 
— I biden mig på rosenstig. I vänten mig ej mera. 

sen stig, I 	wtfnten 	mig 	ej 
	

me — ra. 

2 Hvad har du gjort i stalle, du Sven i Rosengård? 
Jag har vattnat fålar alle, I kära moder vår. 

3 Hvi är ditt svärd så blodig, du Sven i Rosengård? 
Jag slog ihjäl min broder, I kära moder vår. 
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4 Hvad ärnar du då göra, du Sven i Rosengård? 
Jag skall ur landet draga, I kära moder vår. 

5 När får jag dig hemvänta, du Sven i Rosengård? 
När kyrkan hon blir enka, I kära moder vår. 

6 Och när blir kyrkan enka, du Sven i Rosengård? 
När där fins inga bänkar, I kära moder vår. 

7 När får jag dig hemvänta, du Sven i Rosengård? 
När korpen han blir hviter, 1 kära moder vår. 

8 Och när blir korpen hviter, du Sven i Rosengård? 
När svanen han blir svarter, 1 kära moder vår. 

9 När får jag dig hemvänta, du Sven i Rosengård? 
När järnet det flyter, I kära moder vår. 

10 Och när flyter järnet, du Sven i Rosengård? 
Då fjädren den sjunker, I käre moder vår. 

1 l När får jag dig hemvänta, du Sven i Rosengård? 
När alla enbär mogna, I kära moder vår. 

12 När mogna enbär alle, du Sven i Rosengård? 
Då flickor gift sig alle, I kära moder vår. 

SMB 153 

13 När får jag dig hemvänta du Sven i Rosengård? 
När sparfven spänner höken, I kära moder vår. 

14 Och när spänner sparfven höken, du Sven i 
Rosengård'? 

När höken blifvit vinglös, I kära moder vår. 
— I biden mig på rosenstig. I vänten mig ej mera. 

Titel: Sven i Rosengård. 

Melodianmärkning 

Taktartsbeteckningen före onikvädesmel. är i ms över-
struken med blyerts och ändrad till 3/2. 
T 5: Bindebåge utsatt även mellan n. 5 och 6. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 14, markerat i övriga 
strofer. 

SLS 532 nr 38. Efter Matilda Stjernberg, Söderveckoski, Borgå lf, Nyland (f. 1870); hon hade lärt visan av sin far. 
Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Fornlin) 1934. 

c 	 

 

r 	pr r 
4 

 

• 

 

• 

Var 	har du varit 
	

så 
	

länge, 	Sven i rosen = gård ? 

      

J 	 
8 

 

•	 • 

    

  

• 

  

       

Jo, jag har varit 	 stallet, jag 	reste, 	moder 	vår. 

        

12 

0J 	 

   

  

P r r 
d 

 

r 

    

       

       

         

         

- Faren 	vål, 	I 	vänten mig sent eller 	aldrig. 

1 Var har du varit så länge, Sven i rosengård? 
Jo, jag har varit i stallet, jag reste, moder vår. 
— Faren väl, I vänten mig sent eller aldrig. 

Titel: Sven i Rosengård. 

Y 
SLS 532 nr 39. Efter Alfred Lindroos, Söderby, Pellinge, Borgå lf, Nyland (f. 1859). Upptecknad av Alfhild Adolfs-
son (Forslin) 1934. 
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du 	Sven i rosen = gdrd ? 

a 0 

SMB 153 

b b, e 	 
-0 

- 	_ a 411 	- 

Var haver du 

r 	rJJ 
Jo, jag har varit stallet, kära 	moder vår. 

P 

r r JJ 	 1 
- I 	vänten mig sent eller 	aldrig. 

	

1 Var haver du varit så länge, du Sven i rosengård? 	Melodianmärkning 
Jo, jag har varit i stallet, kära moder vår. Upptecknarens kommentar: Melodien i slutet något 
- I vänten mig sent eller aldrig. otillförlitlig. 

Titel: Sven i rosengård. 

Efter Edith Johansson, Kimito sn, Åboland (f. 1900 på Nötö, Nagu sn, Åboland, från 1937 bosatt i Kimito). Inspelad 
av Matts Arnberg och U. P. Olrog 1963. Za: SR 63/M/6345:3:2. Zb: SR 63/M/6345:3:2. Omtagning av Za. 

Za 
Km, J = 76 -80 

	
4 

~ cc 	r 
Var har du va-rit så 	Idn-ge, du 	Sven i 	ro- sen - gård ? 

6 

	

bb 	 

Jag har 	va-rit i 	stal-let, kä-ro 	mo -der vår. 

-15» 
8 - I 	vdn-ten mig sent el - ler 	old - rig. 

4 

b J1 	 tu 	P P p  
8 

2. Var - fä- re dr du så 	blo -dig, du Sven i 	ro- sen- gård ? 

i) h J.11WirJ  
8 	Jag har sla-git min bro-der, kö-ra 	mo -der vår. 

4,12 i 	n  .L.143 J i P 
8 _ 	vdn-ten mig sent el- ler ald - rig. 

PP 
	

g 
	

P 	 

P irJ 	 1 
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1 Var har du varit så länge, du Sven i rosengård? 
Jag har varit i stallet, kära moder vår. 
- I vänten mig sent eller aldrig. 

2 Varföre är du så blodig, du Sven i rosengård? 
Jag har slagit min broder, kära moder vår. 
- I vänten mig sent eller aldrig. 

Textanmärkning 
1:2 	varit ändelsevokalen endast antydd 

Zb 
M.M. J = ca 86 

b 	4  

8 
1. Var har du va-rit så 	Idn-ge, du 	Sven i ro - sen - gård ? 

6 

	

) 17b 	p p 	
8 	Jag har va -rit i stol-let, kö-ro 	mo -der 	vår. 

8 

	J 	3 

 

 

 

- 1 	vdn-ten mig sent el-ler 	old - rig. 

jN 	'J' J144 J'  7 

8  2_ Var-för ör ditt svärd så bio - digt, du Sven i ro - sen - gård ? 

66 
	 llli/ JMY611  1 	

8 

    

P F 	14r  

 

• 
t 	r  

 

  

  

    

    

8 3. Vart skall du då to-ga vd - gen, du Sven i 	ro-sen- gård ? 

	

b6 	
1 21 	.1\ 	

8 	Jag ska dra.-ga ut -å 	Ian - det, kd-ra 	mo - der vår. 

JN 	jk4.; 	J+' 	11 
9 

8  - r vän-fen mig sent el-ler old - rig. 

4 

osv. 

Jag har sla-git min broder kä -ra mo - der vår. 

bb 	 

4. När kom-mer du till - ba ka, du Sveni ro- sen- gård ? 

  

i 	.411 il 	'61N 	

 

  

osv. som i str. I 

  

   

8 När kor-pen har vit-nal, ka-ra 	mo - der vår. 
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1 Var har du varit så länge, du Sven i rosengård? 
Jag har varit i stallet, kära moder vår. 
- I vänten mig sent eller aldrig. 

2 Varför är ditt svärd så blodigt, du Sven i rosengård? 
Jag har slagit min broder, kära moder vår. 

3 Vart skall du då taga vägen, du Sven i rosengård? 
Jag ska draga utå landet, kära moder vår. 

4 När kommer du tillbaka, du Sven i rosengård? 
När korpen har vitnat, kära moder vår. 
- I vänten mig sent eller aldrig.  

Melodianmärkning 

Se textanmärkningen nedan. Sjungs något högre (ca en 
helton) än Za (ovan transkriberad och återgiven i g-
moll). 

Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. - Sångerskan börjar 
med str. 3 men avbryts av inspelaren, som ber henne ta 
om från början (efter att nyss ha sjungit Za). 

EJ AVTRYCKTA 

AA: MM C. E. Södlings saml. 11:3, S 264. Enligt Söd-
ling upptecknad 1848 av honom själv efter »gam-
la pigan i Lerboholm», Lofta sn, Småland men 
troligen en redigering av Ea ovan. Melodi med un-
derlagd strof. 

AB: ULMA R 623:4 nr 433. Ur Petrus Stengårds vis-
samling i 4:o (Stengård var kyrkoherde i Martebo 
sn, Gotland, d. 1880). 4 strofer. Tryckt som Säve 
nr 433. 

AC: ULMA 347:55, s. 86. Efter lantarbetaren Gustaf 
Rydberg, Härads sn, Södermanland (f. 1820 i 
Kärnbo sn, Södermanland, till Härad 1867 när-
mast från Vansö sn). Upptecknad av Gustaf Erics-
son under tiden 1867-1890. 5 strofer. En text om 
13 strofer i ULMA 347:44 a, s. 119-120 är en av 
Ericsson gjord redigering, där texterna L (ovan) 
och AC förenats. 

AD: Visbok från Jämtland (privat ägo). Nedskriven på 
1870-talet av Anna Hansdotter, Bringåsen, Kyrkås 
sn (1855-1935). 6 strofer. 

AE: DAG VFF 205, s. 7-8. Efter nära 80-åriga Tilda 
Johansson, Finsbo, Lane-Ryrs sn, Bohuslän. Upp-
tecknad av Folke Linder 1921. 9 strofer. 

AF: DAG VFF 1602, s. 33-35. Efter Beata Pettersson, 
Romelanda sn, Bohuslän (f. 1861). Upptecknad av 
Hulda Hammarbäck 1927. 6 strofer. 

AG: ULMA 2798:4, s. 15. Efter Karin Nilsson, Boda 
sn, Värmland (f. 1858). Upptecknad av Gertrud 
Ericsson 1930. 1 strof. 

AH: DAG VFF 2235, s. 4. Efter A. Falk, Bro sn, Bo-
huslän. Upptecknad av Sven Rydstrand 1935. 4 
strofer. 

Al: NM Folkminnessaml., Visor 3, s. 125-126 (EU 
19231). Brålanda sn, Dalsland. Nedskriven av J. 
F. Lundberg efter eget minne; han hade hört visan 
sjungas av en kvinna, då han »var 15 år eller 
1876». Insänd till Nord. museet 1941. 5 strofer. 

AJ: SVA 275: B 50, s. 14. Nedskriven i egen visbok 
av Ter6e Lättman, Stockholm (f. 1883 i Konga 
hd, Småland); visan sjöngs av hennes far ca 1890. 
Insänd till Radiotjänst 1947. 6 strofer. 

AK: SVA BA 476. Efter Karin Lind f. Norberg, Lek-
sand (f. 1893 i Karlsarvet, Leksand). Hon hade vi-
san efter sin mormor Bröms Margita Jonsdotter (f. 
1839). Inspelad av Märta Ramsten 1969. Melodi 
samt 1 versrad och omkväde. 

AL: SVA BA 1623. Efter Bror Harnesk, Norsjö sn, 
Västerbotten (f. 1882 i Norsjö.) Inspelad av Bengt 
Martinsson 1972. Texten läses. 4 strofer. 

AM: Efter Thyra Karlsson, Östersund (f. 1912 i Alanäs 
sn, Jämtland). Återgår sannolikt på skriftlig förla-
ga (jfr GAB 54:2). AMa: SVA BA 1584. Inspelad 
av Märta Ramsten 1972. Melodi samt 11 strofer. 
AMh: Jämtl:s läns museum, Östersund, Musik C 
35.1.2. Nedskriven av Thyra Karlsson 1974. 11 
strofer. 

AN: SVA BA 2929. Efter Ragnar Swedberg, Mörrums 
sn, Blekinge (f. 1912 i Göteborg). Han hade lärt 
visan av sin mor Gerda Maria Nilsson 
(1884-1939), som var från Karlstad. Inspelad av 
Märta Ramsten 1976. Melodi samt 1 strof (två 
tagningar). 

AO: IF Rancken 3, 165 nr 317. Lappfjärds sn, Öster-
botten. Upptecknad av Jonas Spolander (mel.) och 
J. E. Wefvar (text) efter »fru Spolander» 
1875-1876. Melodi samt 10 strofer. Mel. tryckt 
som FSF V:1 nr 35 b, texten tryckt som variant G 
till FSF V:1 nr 35 A. 

AP: IF Rancken 5, 186 nr 351. Terjärvs sn, Österbot-
ten. Upptecknad av J. E. Wefvar på 1870- eller 
1880-talet. 11 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 35 
F. 

AQ: SLS 1, s. 125. Efter Maja Vitaniemi, Korsnäs sn, 
Österbotten. Upptecknad av Johan Dahlbo 
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1882-1883. 16 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 35 
B. 

AR: SLS 10, s. 451-452. Efter Sofia Finnilä, Kronoby 
sn, Österbotten. Upptecknad av Henrik Ståhl 
1889. 10 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 35 E. 

AS: SLS 47, s. 52-53. Esse sn, Österbotten. Uppteck-
nad av John Finnäs 1894. 6 strofer. Tryckt som 
variant J till FSF V:1 nr 35 A. 

AT: SLS 1068 (Visor från Replot, samlade av Wilhelm 
Sjöberg), s. 135-136. Söderudden, Replots sn, Ös-
terbotten. Utskrift daterad 1901. Ev. samma tradi-
tion som V ovan. Melodi samt 15 strofer. 

AU: Bygdeminnen II, 1910, s. IV—V. Norrminne, 
Kvevlax sn, Österbotten. Upptecknad av Else Te-
gengren. Melodi samt 9 strofer. Mel. även tryckt 
som FSF V.1 nr 35 f, texten även tryckt som vari-
ant I till FSF V:1 nr 35 A. 

AV: IF 170, IX (nr 112). Efter »värdinnan Moberg», 
Malm, Pargas sn, Åboland. Upptecknad av Otto 
Andersson ca 1910. Melodi samt 3 strofer. Mel. 
tryckt som FSF V:1 nr 35 c, texten tryckt som va-
riant N till FSF V: 1 nr 35 A. 

AX: IF 110, h. 6, s. 29-31. Efter Vilhelmina Lehtinen, 
Helsingfors, Nyland; hon hade lärt visan av sin 

mor som var från Österbotten. Upptecknad av A. 
P. Svensson ca 1910. 13 strofer. Tryckt som FSF 
V:1 nr 35 C. 

AY: IF 110, h. 6, s. 29. Efter »fru Lindholm», Helsing-
fors, Nyland (f. 1826); hon hade lärt visan av sin 
mor. Upptecknad av A. P. Svensson ca 1910. 5 
strofer. Tryckt som variant K till FSF V:1 nr 35 A. 

AZ: SLS 535 nr 5. Efter Agnes Friman, Tenala sn, Ny-
land (f. 1902). Upptecknad av Greta Dahlström 
1928. Melodifragment samt 2 strofer. Texten 
tryckt som variant M till FSF V:1 nr 35 A. 

BA: SLS 535 nr 4. Efter Therese Österberg f. Borg-
ström, Gröndal, Esbo sn, Nyland (f. 1867 på Ka-
vall, Esbo). Upptecknad av Greta Dahlström 1932. 
Melodi samt 9 strofer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 
35 e, texten tryckt som variant L till FSF V:1 nr 
35 A. 

BB: Brage, Folkvisor I, [19221, nr 45. Åland. Melodi 
(arrangerad av Karl Ekman) samt 3 strofer. 

BC: Dahlström & Forslin, Finl. sång och visa, 1950, nr 
153. Åland. Texten följer nära FSF V:1 nr 35 B. 
Melodi samt 16 strofer. 
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DEN LILLAS TESTAMENTE 
TSB D 321 

A 
KB Vs 2:1, s. 433. Efter »pigan Anna från Ydre», Östergötland. Upptecknad av L. F. Rääf 1811. Tryckt som texten 
SF 88. 

1 Hvar har du va't så länge lilla dotter kind 
jag har va't i Bänne hos broderen min 
— aj aj ont hafver jag jag 

2 Hvad fick du där att äta lilla dotter kind 
Steckter ål och peppar Styfmoder min 

3 Hvad gjorde du af benen lilla dotter kind 
kasta dem för hundan Styfmoder min 

4 Hvart kommo de små hundarne lilla dotter kind 
remna i femton stycken hundarne små 

5 Hvad ger du då din fader lilla dotter kind 
godt kom i lador faderen min 

6 Hvad ger du då din broder lilla dotter kind 
vida skepp i floder broderen min 

7 Hvad ger du då din syster lilla dotter kind 
gullskrin och kistor systeren min 

8 Hvad ger du då din moder lilla dotter kind 
helvetes boijor Styfmoder min 

9 Hvad ger du din amma lilla dotter kind 
Helvetet samma amman min 
— aj aj ont hafver jag jag 

Anmärkning 

Efter texten står: Modern och amman hade skickat till 
flickan då hon vistades hos brodern den förgiftade ma-
ten. — Omkvädet utskrivet i str. 1 och 9. De återkom-
mande tilltalsfraserna utskrivna i str. 1 och 2, markera-
de i str. 3 samt i rad 1 av str. 3-9. Interpunktionen troli-
gen i huvudsak införd av Arwidsson, här därför bortta-
gen. 
Slutomkvädet: ont i str. 1 .skrivet två gånget-, struket 

andra gången 
3:2 	hundan ordets slut osäkert p.g.a. ändring, troli- 

gen gjord av Arwidsson 
4:1 	Hvart ändrat från Hvad 
8:2 	boijor står över struket plågor 

B 
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 1813. Ba: KB Vs 2:3, s. 51-52. Utskrift gjord 
av J. H. Wallman. Bb: KB Vs 126:3, s. 12. Utskrift gjord av J. H. Wallman. — En avskrift gjord av L. F. Rääf finns i 
KB Vs 2:1, s. 435-436. 

Ba 
1 Hvar har du varit så länge du lilla Rosenkind 

	
2 Hvad feck du där till äta du lilla Rosenkind 

Hos min amma kär Styfmoder min 
	

Ett par små randige fiskar kär Styfmoder min 
— För aj — aj — för ondt hafver jag — jag. 	 3 Hvar gjorde du af benen du lilla Rosenkind 

Dem gaf jag åt liten hundan kär Styfmoder min 
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4 hvad önskar du din fader du lilla Rosenkind 
Himmelen den glade kär Styfmoder min 

5 Hvad önsker du din Moder du lilla Rosenkind 
Himmelen den gode kär Styfmoder min 

6 livad önsker du din Broder du lilla Rosenkind 
Det skepp som far i floden kär Styfmoder min 

7 Hvad önsker du din Syster du lilla Rosenkind 
Mitt lilla skrin och kista kär Styfmoder min 

8 Hvad önsker du din Styfmoder du lilla Dotterkind 
Helvetet det röda kär Styfmoder min 

9 Hvad önsker du din Amma du lilla Dotterkind 
Helvetet detsamma kär Styfmoder min 

10 Jag hafver intet tid att längre tala vid Er 
Ty himmelens klockor de ringa efter mig. 
— För aj — aj — för ondt hafver jag — jag. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

Bb 
Avvikelser från Ba i Bb 

Förstaradens upprepningsdel: du lilla Doterkind (str. 
3-8), kär styfmoder min (str. 9) 
4:1 	önskar: önsker  

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 10, markerat i övriga 
strofer. 
Förstaradens upprepningsdel: före du står i str. 5 kär 

överstruket 

C 
Med all sannolikhet efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, Östergötland (f. 1772 i Nykils sn, Östergötland, d. 
1818 i Slaka; Jonsson I, s. 386-391). Upptecknad hösten 1813 eller år 1814 av L. F. Rääf (text) och C. P. Grevilli 
(mel.). Ca: KB Vs 2:1, s. 318 (ofullständig textutskrift), KB Vs 2:2, s. 224 (str. 1 av texten samt mel.). Texten tryckt 
som GA 68; mel. tryckt som SF 88 till annan text (A ovan). Cb: GA 68. Cc: Skillingtryck 1855 (=DgFT 341:1; se 
Jonsson 1, s. 656) baserat på GA 68. 

Ca 

J 	 a- 4 • 

Styfmoder 

8 

jag har vett hos Amma 

  

    

Il 

  

	1 

 

d- 

     

    

4- 

 

       

- oj 
	

aj 
	

ondt hafver 
	

jag. 

1 Hvar har du vatt så länge, doter liten kind, 
jag har vatt hos Amma Styfmoder min, 
— aj aj ondt hafver jag. 

2 Hvad gifver Du din Fader Doter liten kind? 
»Himmelriket det klara. Styfmoder min.» 

3 Hvad gifver Du din Syster Doter liten kind? 
»Gullskrin och kistor. Styfmoder min.» 

4 Hvad gifver Du din Broder Doter liten kind? 
»Gullskepp i flode Styfmoder min.» 
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5 Hvad gifver Du din Styf-mor Doter liten kind. 
»Helvetet att brinna Styfmoder min.» 

6 Hvad gifver Du din Amma Doter liten kind? 
»Helvetet detsamma Styfmoder min.» 
— aj aj ondt hafver jag. 

Titel: Den lillas Testamente. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 6, 
markerat i övriga strofer. De återkommande tilltalsfra- 
serna utskrivna i str. 1, markerade i övriga strofer. 

Cb 
1 Hvar har du varit så länge, 

Dotter, liten kind? — 
»Jag har varit hos min Amma, 
»Kär StyfModer min! - 
- »För aj aj! ondt hafver jag — jag. 

2 Hvad fick du der att äta, 
Dotter, liten kind? —
»Ett par små randiga fiskar, 
»Kär StyfModer min! — 

3 Hvad gjorde Du af benen, 
Dotter, liten kind? — 
»Dem gaf jag lilla hunden, 
»Kär StyfModer min! — 

4 Hvad önskar du Din Fader, 
Dotter, liten kind? —
»Himmelen den glade, 
»Kär StyfModer min! — 

5 Hvad önskar Du din Moder, 
Dotter, liten kind? —
»Himmelen den Gode, 
»Kär StyfModer min! — 

6 Hvad önskar Du din Broder, 
Dotter, liten kind? 
»Ett gångande skepp i floden —
»Kär StyfModer min! — 

7 Hvad önskar Du din Syster, 
Dotter, liten kind? — 
»Gullskrin och kistor, 
»Kär StyfModer min! — 

8 Hvad önskar Du din StyfMor, 
Dotter, liten kind? —
»Helvetet det svåra, 
»Kär StyfModer min! — 

9 Hvad önskar Du din Amma, 
Dotter, liten kind? — 
»Den önskar jag det samma, 
»Kär StyfModer min! — 

10 Jag hafver icke tider, 
Att tala mer vid Er: 
»Ty Himmelens små klockor, 
»De ringa efter mig. 
— »För aj aj! ondt hafver jag — jag. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
8:4 	StyfModer tr. Sty Moder (tryckfel) 

Avvikelser från Cb i Cc 

	

6:3 	i: uti 

	

7:3 	Gullskrin: Gulleskrin 

	

70:2 	mer vid Er: wid er mer 

Cc 
Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1, 2, 10. De 
tilltalsfraserna återgivna i str. 1 och 2. 

återkommande 

D 
GA mel.bil. III, s. 2-3. Ort och meddelare okända. Upptecknad på 1810-talet. 
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1 Hvar har du varit så länge, Dotter, liten Kind? 
Jag har varit hos min Amma, kär styfmoder min! 
— för aj, aj! ondt hafver jag jag. 

Melodianmärkning 

T. 6 övre systemet: Återställningstecken utsatt även före 
det andra e'. 

T. ( 11) undre systemet: F saknar punkt. 

E 
KB Vs 4, s. 251. Efter Christina Charlotta Grundelstierna (f. 1760 i Östuna sn, Uppland, d. 1829 i Gävle; Jonsson 1, 

s. 353-355). Upptecknad av dennas son Sten Hallencreutz 1813. En renskrift finns i KB Vs 4, s. 349-350. 

1 Hvar har du varit Dotter Adil min! 
Hos min amma styfmor styfmor strid 
— Men ach ach ondt hafver jag. 

2 Hvad fick du af din Amma Dotter Adil min! 
Stekta Ålar, styfmor styfmor strid. 

3 Hvad gjorde du af benen Dotter Adil min. 
Jag gaf dem åt mitt Lejon styfmor styfmor strid 

4 Hvad gjorde du af ditt Lejon Dotter Adil min 
Det brast i hundra stycken styfmor styfmor strid 

5 Hvad önskar du din fader, Dotter Adil min 
En häst med Gullsadel styfmor styfmor strid 

6 Hvad önskar du din Broder Dotter Adil min 
Ett gångande skepp i floden styfmor styfmor strid 

7 Hvad önskar du din syster Dotter Adil min 
Alt hvad henne lyster styfmor styfmor strid 

8 Hvad önskar du din fästeman Dotter Adil min 
Att styra och regera ett Konungaland 

9 Hvad önskar du din amma Dotter Adil min 
Uti röda Helfvetet styfmor styfmor strid 

10 Hvad önskar du din styfmor Dotter Adil min 
Bredevid min amma Styfmor styfmor strid 
— Men ach ach ondt hafver jag. 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat 
i övriga strofer. De återkommande tilltalsfraserna ut-
skrivna i str. 1 och 2 samt i rad 3:1, markerade i övrigt. 

2:1 	Adil ms ev. Adel 

2:2 	jöre strid står samma ord. felskrivet och struket 
3:2 	Lejon ms Legon 
5:1 	Adil ms ev. Adel 
7:1 	syster ändrat . från ett påbörjat ord 

F 
Lekaryds sn, Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt&i-Cavallius 1839. Fa: KB Vs 4, s. 275 (text), KB Vs 3:3 nr 174 C 
(mel.). En avskrift av en del av texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:3 nr 174 C. Fh: KB Vs 6, fol. 116 
v. 

Fa 

~occ r 
Hear hafver du nu varit 	o 	dotter 	liten 	kind ? 

varit 	hos min amma 	o 	styfmoder 	min, 

	1 
- För aj för ondt hafver jag. 

r 	 

8 Hvad önskar du din Styfmor liten dotter Kind? 
Henne detsamma 0! Styfmoder min. 
— för aj, för ondt hafver jag. 

1 Hvar hafver du nu varit, min liten dotter Kind? 
Jag varit hos min amma, 0! Styfmoder min, 
— för aj, för ondt hafver jag. 

2 Hvad fick du hos din amma liten dotter Kind? 
Stekter ål tillsammans o Styfmoder min. 

3 Hvad gjorde du med benen liten dotter Kind? 
Jag gaf dem lilla hunden o Styfmoder min. 

4 Hvart kom den lilla hunden liten dotter Kind? 
Han sprack i 15 klefvar o Styfmoder min. 

5 Hvad önskar du din fader liten dotter Kind? 
Himmelrikets klarhet o Styfmoder min. 

6 Hvad önskar du din broder liten dotter Kind? 
Himmelrikets nycklar o Styfmoder min. 

7 Hvad önskar du din amma liten dotter Kind? 
Helfvetet det röda o Styfmoder min. 

Titel: Den Förgifna. 

Melodianmärkning 

Ms saknar klav, taktartsheteckning och taktindelning. 
Omkvädestexten utskriven utan anpassning till met. 
System 1: Före n. 6 (d2 ) står d överstruket. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 8, 
markerat i str. 2; de återkommande tilltalsfraserna ut-
skrivna i str. 1 och 8, markerade i str. 3 och 4. 
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Fb 
MELODI 

Avvikelser från Fa i Fb 

Streck utsatta efter de båda första ,frassluten (slutet av 
system 1 resp. 2) samt före sista noten i system 3. Under 
mel:s början står Hvar har, annars saknas textunder-
lägg. 

System 3, n. 4-5 (d 2  c2): 

Anmärkning 

System 1: Före n. 10 (c2) står e2  överstruket. 
System 2, n. 3-5 (a' h' a1 ): Otydliga, möjligen ändrade 

från h' a' h'. Över resp. noter står med bokstäver a h 
a. 

System 2, n. 11 (fiss'): Otydlig, ev. ändrad från giss'. 
System 3, n. 7 (fiss'): Korset otydligt, möjligen är det 

struket. 

TEXT 

Avvikelser från Fa i Fb 

2:2 	tillsammans: tillsamman 
4:2 	klefvar: klofvar 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 8; de 
återkommande tilltalsfraserna utskrivna i str. 1 och 8, 
markerade i str. 2-5. 

7:1 	amma står över struket moder 

G 
KB Vs 4, s. 488-489. Småland. Upptecknad ca 1840 av Johanna Gustava Angel f. Lagergr&n (f. 1791 i Tolgs sn, d. 
1869; Jonsson I, s. 540-541). En renskrift av texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:3 nr 174 A. 

1 Var har du vatt så lenge — Doter liten kind. 
jag har vatt hos min Svermor — Kära moder min. 
— Kära moder min — gråten inte. 

2 Vad fick du der att äta, Doter liten kind. 
Randiga fiskar — Kära moder min. 

3 Var gorde du af benen — Doter liten kind. 
dem gaf jag de Små hundar — Kära moder min. 

4 Hur gick med de Små hundar — Doter liten kind. 
de foro i hundra klåfvar — Kära moder min. 

5 Vad vill du ge din fader — Doter liten kind. 
Gångande skepp i floden, Kära moder min. 

6 Vad vill du ge din moder — Doter liten kind. 
Silkesydde Särken — Kära moder min. 

7 Vad vill du ge din syster — Doter liten kind. 
Rödaste Guldkronan — Kära moder min. 

8 Vad vill du ge din Broder — Doter liten kind. 
Hästen med Guldsadel — Kära moder min. 

9 Vad vill du ge din festman — Doter liten kind. 
Gif honom sina Gofvor igen. — Kära moder min. 

10 Vill du ge din Svermor — Doter liten kind. 
Eld å beck å kära — Kära moder min. 
— Kära moder min — gråten inte. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 5, 10, 
markerat i övriga strofer. De återkommande tilltal,sfra-
serna utskrivna i str. 1, 2:2, 5, 5:2, 8:2, 10, markerade i 
övrigt. 
Omkvädet: gråten andra bokstaven i str. 1 ändrad, ev. 

från i; inte str. 5 intet 
5:2 	Kära ändrat ,från Kärar 
7:1 	Doter ms dotter 

H 
KB Vs 4, s. 277 (text), KB Vs 3:3 nr 174 B (mel.). Ohy, Blädinge sn, Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt&I-Caval-
lius under andra hälften av 1830-talet eller på 1840-talet. En renskrift av en del av texten, gjord av George Stephens, 
finns 1 KB Vs 3:3 nr 174 B. 
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cccc 

 

; 	ccc 	 

1 Hvar tog amman ormen, dotter rosenkind? 
Bakom gröna busken. Styfmoder min. 
— För aj, för ondt hafver jag. 

2 Hvad ger du åt din fader, dotter Rosenkind 
Himmelrikets nycklar. o. Styfmoder min. 

3 Hvad ger du åt din broder dotter Rosenkind? 
7 skepp uti floden. o. Styfmoder min. 

4 Hvad ger du åt din Syster dotter Rosenkind? 
Min rödesta gullkrona. o. Styfmoder min. 

5 Hvad ger du åt din Styfmoder dotter Rosenkind? 
Det djupaste i hafvet. o. Styfmoder min. 

6 Hvad ger du åt din amma dotter Rosenkind 
Aldeles detsamma. 0 Styfmoder min. 
— För aj, för ondt hafver jag. 

Titel: Den förgifna. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas. 

System 2, n. 9-70 (a' h'): Möjligen står ar; 

System 3, n. 4 (e2): Otydlig, möjligen d2. 
System 3, n. 5 (c2): Otydlig, ev. d2  eller påbörjad som 

d2. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 6. De 
återkommande tilltalsfraserna utskrivna i str. 1, 2, 6, 
saknas i övrigt. 

KVHAA Wiede ks 25 [I]. Efter pigan Lovisa i Gyllinge, Ö. Husby sn, Östergötland (Ling, s. 39-40). Upptecknad av 
L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare tre utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 25 [1], KVHAA Wiede Div.-saml. II, 
opag. och MM Wiede nr 25 [I]. 

1 Hvar har Du varit? Doter ädla min 
Jag har varit hos min Amma. Stjufmoder min 
— För ack, ack! — Ondt hafver jag. 

2 Hvad gjorde du så länge? Dotter, ädla min! 
Jo för jag fick fängning. Stjufmoder min. 

190 



T. 4, n. «WE 
11111MIE IIP • 

För 
Div. -saml. h 

MM 

T. 6, n. 1-4: hs, MM 

Div.-saml. 

hs 
0  h 

eder 
.1111.11~11111 

fas.W mir vem  

3 Hvad fick du till mats? Dotter ädla min! 
Stekter åhl och peppar. Stjufmoder min. 

4 Hvar gjorde du å benen? Dotter, ädla min! 
Dem gaf jag lilla hunden. Stjufmoder min. 

5 Hvad skänker du din Fader? Dotter ädla min 
Hästar och förgyllda sadlar. Stjufmoder min 

6 Hvad skänker du din moder? Doter ädla min. 
Himmelriket det stora. Stjufmoder min 

7 Hvad skänker du din broder? Doter ädla min. 
Mina gullfioler. Stjufmoder min 

8 Hvad skänker du din syster? Doter ädla min. 
Mina penningar och kistor. Stjufmoder min. 

9 Hvad skänker du din Amma? Doter ädla min. 
Hon skall bli förbannad. Stjufmoder min. 

10 Hvad skänker du din stjufmor? Doter ädla min 
Helfvetet det svåra Stjufmoder min 
— För ack, ack! — Ondt hafver jag. 

Melodianmärkning 

Mel. skriven ovanpå en skissartad primäruppteckning, 
som delvis är läsbar. 

Övriga utskrifter: 

Upptakten och t. 1, n. 1: giss' giss' hs, MM (ordet Och 
inom parentes i hs) 

T. 2, n. 1: [ 

T. 2, n. 1-2, textunderlägget: Do-ter hs, MM 

SMB 154 

T. 3, n. 1-4: thil) hs, MM J 	Div. -saml. 
Jag var 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
1:1 	Hvar ändrat från Hvad 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div. -saml. omfattar endast str. 1. 
Omkvädet: För saknas hs 

1:1 
	

Hvar: Och hvar Div. -saml., MM; Doter: Dotter 
Div.-saml. 

1:2 
	

har varit: har vart hs, MM, var Div. -saml. 
2:1 
	

Dotter: Doter hs, MM 
3:1 Hvad: Och hvad MM; Dotter: Doter hs, MM 
4:1 
	

å: åf MM; benen: bena hs; Dotter: doter hs, MM 
4:2 Dem gaf jag: Dåm ga ja hs 
5:1 
	

Dotter: doter hs, MM 
5:2 
	

Stjufmoder: Stjufdoter hs 
9:1 du saknas MM 

J 
KVHAA Wiede ks 25 [II]. Efter »Stina i Stensö», Ö. Husby sn, Östergötland (Ling, s. 39). Upptecknad av L. Chr. 
Wiede på 1840-talet. Ytterligare fyra utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 25 	KVHAA Wiede Div.-saml. II, 
opag. ([A] och [B]) och MM Wiede nr 25 [II]. 
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1 Hvar har du vart så länge Dotter lilla kind? 
Jag var hos min Amma Kär stjufmoder min 
— För aj, aj, aj! Ondt hafver jag 

Melodianmärkning 

T. 6: Korstecknet placerat på 3:e linjen, giss' och a' en-
dast nothuvuden (jfr nedan). 

Övriga ritskri 

T. 1, n. 1: Korstecknet saknas i hs. 
T. 6, n. 3-4: Endast giss' resp. a'. 

Textanmärkning 

Övriga utskrifter: 

7:7 	vart: varit h.s.  

K 
Halland. Efter lantbrukarhustrun Augusta Larsson (f. 1845 i Slöinge sn, d. ca 1930); hon hade lärt visan av sin mor 
(f. 1813). Upptecknad av hennes son Lars Adlerkull under 1910- eller 1920-talet. Ka: DAG IFGH 5977 nr 11. Kb: 
Museet i Halmstad, L. Adlerkulls vissaml. nr  21. 

Ka 

1 »Var har du var't så länge, du doter, lilla Kinn?» —
»Jo, jag har vart hos amman, styvmoder min. 
— För aj, aj, aj, vad ont haver jag!» 

2 »Vad fick du utav amman, du doter, lilla Kinn?» —
»Jo, jag fick fisk med peppar, styvmoder min.» 

3 »Vad gjorde du med benen, du doter, lilla Kinn?» —
»Jag kasta' dem för hundar, styvmoder min.» 

4 »Vad blev där med de hundar, du doter, lilla Kinn?» —
»De hundar de dödde, styvmoder min.» 

5 »Vad önskar du din broder, du doter, lilla Kinn?» —
»Ett skepp uti floden, styvmoder min.» 

6 »Vad önskar du din syster, du doter, lilla Kinn?» —
»Röda gull i kistor, styvmoder min.» 

7 »Vad önskar du din styvmor, du doter, lilla Kinn'?» —
»Allt ont i världen, styvmoder min.» 

8 »Vad önskar du din amma, du doter, lilla Kinn?» —
»Jag önskar henne detsamma, styvmoder min.» 

9 »Vad önskar du dig själver, du doter, lilla Kinn?» —
»Ack, om det vore kvällen, jag vore i himmelen! 
— För aj, aj, aj, vad ont haver jag!» 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i .s1r. 1 och 9. — 1 

en anmärkning i SVA 42, s. 23, uppger Adlerkull att rad 
7:2 ursprungligen lytt: Till avgrunden nedstupa, styv-
moder min. (jfr Kb nedan.) 

Kb 
MELODI 
	

Avvikelser från Ka i Kb 

T 5, n. 1-3: 
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Anmärkning 	 Anmärkning 

Mel.,föreligger endast i kopia i SVA. 

TEXT 

Avvikelser från Ka i Kb 

5:2 	floden: floder 
7:2 	Allt ont i världen: Till avgrunden nedstupa 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 9. 
7:2 	Till avgrunden nedstupa står under struket Allt 

ont i världen 

L 
Familjetradition från Rätans sn, Jämtland. La: SR B 33769:2. Efter Margareta Jönzai f. Svensson, Röjan (f. 1889). 
Inspelad av Matts Arnberg 1953. Lh: SR B 33769:3. Efter Ester Andersson f. Svensson (f. 1900, den förras syster). 
Inspelad av Matts Arnberg 1953. Återgiven på grammofonskiva (Den medeltida balladen, SR RELP 5003-5006). 
Lc: SVA BA 1143. Efter Ester Andersson (tillsammans med Helga Palm). Inspelad av Gunnar Ternhag och Lars 
Jobs 1971. 

La 

7PP  

ko ko de ål och f 	 
Hon 

rA 

oj, 
r 	r 
ont, ont 

	1 

ho - ve -re jag. 

 

1 Vad fick du där till bästa, dottere lånan min? 
Hon kokade ål och peppar, styvmoder min. 
— Oj oj, ont, ont havere jag. 

2 Vad vill du ge din syster, dottere lånan min? 
Jo alla mina kläder, styvmoder min. 

3 Vad vill du ge din broder, dottere lånan min? 
Jo bägge mina kistor, styvmoder min. 

4 Vad vill du ge din fader, dottere lånan min? 
Jo himmelriket vida, styvmoder min. 

5 Vad vill du ge din moder, dottere lånan min? 
Jo helvetets pina, styvmoder min. 
— Oj oj, ont, ont havere jag. 

Melodianmärkning 

T. 7, n. 1: Intoneras inellan g' och giss'. 

Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 
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Vad 	fick du dör till 

	• 	 

Anmärkning 

Upptakt till t. 1 i str. 2-5: giss 

T. 2-3 i str. 4: reeeener- mur: 
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Lb 
MM. j = ca 66 

•- 
bis - 	dot • te -ren då - non 

	
min ? 

8 

Hon ko = ka -de ål å 
	

PeP - Par, 	styv - mo --der 	min . 

- Oj 	oj, 	ont, ont 

0 

T. 4, n. 2 i str. 3: b 

T. 6 i str. 4: 

T. 7, n. 1: Intoneras något högre än ess'. 

TEXT 

ha - ve-re 	jag. 

Avvikelser från La i Lb 

Genomgående: dottere lånan: dotteren dånan (utom 4:1 
som har dotteren lånan); ge: giva 

1:2 	och: å 
2:2, 4:2 	Jo saknas 
5:2 	Jo saknas; pina: pinan 

Anmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 

Lc 
MELODI 

Avvikelser från Lb i Lc 

Omfattar str. 2-5; jfr textanmärkningen nedan. Sjungs 
närmast i h-tonart, begynnelseton: h (nedan transpone- 

rad till c-tonart). M.M. j = 76-80. 

Avvikelser från str. 1 i Lb: 

Upptakten i str. 3-5: b 
! 	I 

T. 2 i str. 3-5: Närmast dr: 	eller j 

T. 5, n. 4: Intoneras något högre än ass'. 

T. 6 i str. 2 och 5: 

TEXT 

Avvikelser från La i Lc 

Str. 1 saknas. Str. 4 och 5 sjungs i omvänd ordning. 
Genomgående: dottere lånan: dotteren dånan; ge: giva: 
Jo saknas 

4:1 	Vad saknas 
5:2 	Jo helvetets pina: Hela runda helvetet 

Anmärkning 

När sångerskan börjar sjunga blandar hon ihop str. 2 
och 3, tar om från början. Omkvädet återges i alla stro-
fer. 
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M 
Släkttradition från Ytterby sn, Bohuslän. Ma: DAG IFGH 5789, s. 27-28. Efter smedhustrun Mathilda Karlsson (f. 
1855 i Ytterby, d. 1949). Upptecknad av hennes makes brorson Anders Carlsson 1954, sannolikt efter dennes egen 
hågkomst. Mb: SR Ma 57/10617:69:1. Efter Tekla Bodin (f. 1888, d. 1976 i Ytterby; Anders Carlssons kusin). Hon 
hade visan efter sin mor Mathilda Karlsson. Inspelad av U. P. Olrog 1960. 

Ma Ma 
1 Var har du varit så länge, kära dotter kind? 

Jag har varit hos min styvmor, kära moder min 
- För aj, aj, ondt haver jag, oja. 

2 Vad fick du av din styvmor, kära dotter kind? 
Jo två randiga fiskar, kära moder min. 

3 Vad gjorde du av benen, kära dotter kind? 
Benen gav jag Nätta, kära moder min 

4 Vad blev det då av Nätta, kära moder min? 
Nätta sprang i stycken, kära moder min. 

5 Vad vill du ge din syster, kära dotter kind? 
Alla mina kläder, kära moder min. 

6 Vad giver du din broder, kära dotter kind? 
Mina båda kistor, kära moder min 

7 Vad önskar du din fader, kära dotter kind? 
Himmelen den vida, kära moder min 

8 Vad önskar du din styvmor, kära dotter kind? 
Helvetet det röda, kära moder min 
- För aj, aj, ondt haver jag, oja. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 8, 
markerat i övriga strofer. 

Mb 

'r 

M.M. J = ca 136 —140 

9 	°CC. 

r  
1,17 
	
• 

4 

Var har du vart så län- gen, du 
	

kä - ra dot-ter 
	

kind? 

l o tempo 

r 7Pp r 	9  r i occ. 

r 	r 
 9  

Var har du vart så 	län - gen, du 	kö - ro dot-ter 	kind ? 

I 
o tempo 4 

• r 
Ja 	har va -rit hos 

11 

1 	
, 4  

r r 	I  
min styv-mo; kö-ra mo-der min. 

9. 	I 
15 

G 	r 	r  
— För 	aj 	aj, 	ont ha-ver ja 	0 

	
P- 

Anmärkning 

T. 3, n. 3 i str. 2-8: d 
	 T. 10 n. 3-6 i str. 4 och 6: 

1 1 f 
	

4 

kö- ra styv - mo- der 

T. 10, n. 3-6 i str. 3: 
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TEXT 	 3:2 	jag: ja åt; moder: styvmoder 
4:1 	moder min: dotter kind 

Avvikelser från Ma i Mb 

Rad 1 i alla strofer: kära: du kära 
1:1 	varit: vart; länge: längen 
1:2 	Jag: Ja 
2:2 	Jo saknas 

Anmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. Första raden upprepas 
i alla strofer. 
Omkvädet: jag, oja str. 2-8 ja, o ja 

N 
Familjetradition från södra Lappland. Na: SVA 66, s. 5. Textnedskrift gjord på 1960-talet av f.d. folkskollärarinnan 
Anna Grady f. Lundberg, Katrineholm (f. 1891 i Vilhelmina sn, d. 1983). Nb: SR 62/M/6302:6:3. Efter Allida Grön-
lund, Baksjöbäcken, Vilhelmina sn, Lappland (f. 1895 i Latikberg, Vilhelmina, d. 1972, Anna Gradys syster). Inspe-
lad av Matts Arnberg och Märta Ramsten 1962. Återgiven på grammofonskiva (Visor från södra Lappland, SRLP 
1416). Nc: DAUM bd 2203. Efter Allida Grönlund. Inspelad av Patrik Grönlund 1965-1970. 

Na 
1 »Var har du varit så länge dotter 011a min?» 

»Jag har varit hos min amma, Stjuwmoder min. 
— Wont, wont haver jag:» 

2 »Vad fick du hos din amma, dotter 011a min?» 
»Stekter ål i panna, stjuwmoder min:» 

3 »Vad gjorde du av benen, dotter 011a min?» 
»Kasta dem för hunden, stjuwmoder min.» 

4 »Hur gick det då med hunden, dotter 011a min?» 
»Han sprang i tusen bitar, Stjuwmoder min. 
— Wont, wont haver jag.» 

Titel: Den lillas testamente? 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

Nb 

M.M.J =ca 116 

 

4 

J  	 -42  
2. Va 	fick du hos din am - ma, 	dot- ter- o - la 

8 

1-• 

Stek-te (51 
	

pan — no, 	styv -mo - ra 	min. 
II 

   

J 	 

 

	1 

 

•	 

  

   

Ont, ont 
	

ha—ver jag. 

1 1- - - 1 
2 Va fick du hos din amma, dotterola min? 

Stekte ål i panna, styvmora min. 
— Ont, ont haver jag.  

3 Va gjorde du me benen, dotterole min? 
Kasta dem för hunden, styvmora min. 

4 Hur gick de då me hunden, dotterolan min? 
Han sprang i tusen bitar, styvmora min. 
— Ont, ont haver jag. 
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Melodianmärkning 	 Textanmärkning 

Upptakt till t. 5 i str. 4: a 

T 9-11 i Air. 3: • 

T. 9-11 i str. 4: 

.%h,I 
.N.N 

Omkvädet återges i alla strofer. 
2:1, 3:1, 4:1 	dotterola/dotterole/dotterolan ordens 

två slutstavelser otydliga 

Nc 
M.M. J = ca 132 —140 	

2 

16k  I 	div dor • 
I. Var har du va -rit så lön - ge, 	dot-ter-o - la min? 

Ja har vo - ri hos min am - rna, 	styv-mo-der min. 

#4•-• 

Ont, 

J 	 
ont 

6 

0-  • 	 
ha -ver jag. 

Anmärkning 

Omfattar f-').'ra strofer. Sjungs närmast i b-tonart, begyn-
nelseton: f (här transponerad och återgiven i d-tonart). 

Versraderna i str. 2-4 sjungs som i str. 2 i Nb med 
följande undantag: 
Upptakten i .qr. 2: a 
Upptakten till t. 5 och t. 5, n. 1 i str. 3-4: a a 

TEXT 

Avvikelser från Nb i Nc 

Den i Nb friande str. 1: 
Var har du varit så länge, dotterola min? 
Ja har vari hos min amma, styvmoder min. 

2:1 	dotterola: dotterole 
2:2 	styvmora: styvmoder 
3: I 	dotterole: dotterolo 
3:2 	Kasta: Ja kasta; styvmora: styvmoder 
4:1 	dotterolan: dotterolon 
4:2 	styvmora: styvmoder 

Anmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 
3:1, 4: I 	dotterolo/dotterolon ordets slutstavelse 

otydlig 

0 

SVA BA 297. Efter smeden och lantbrukaren Martin Martinsson, Henån, Röra sn, Bohuslän (f. 1913 i Svineviken, 
Henån). Inspelad av Märta Ramsten och Bengt R. Jonsson 1968. Återgiven på grammofonskiva (Visor och låtar från 
Bohuslän, CAP 1094). 
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Var har du va - ht så lön - ge, do - te-ren min Ii - ten kind? 
8 

•	 
ö- ik 
	• 1 

M.M. 	= ca 80 

•	 

12 

å 	 • •  	 

kör va-rit hos min am-ma, 
401 	 

Jag har - styv - mo-der 	min. 

T. 2 i str. 2-8: 

T. 3, n. 3: Intoneras något högre än cl. 

T. 4 i str. 3-8• 

T. 5 i str. 5-6: 

T. 7 i str. 8 

T. 9 i str. 2-8: 

SMB 154 

- För 	aj 	aj 	ont 	ha - ver 	jag. 

1 Var har du varit så länge, doteren min, liten kind? 
Jag har varit hos min amma, kär styvmoder min. 
— För aj aj ont haver jag. 

2 Vad fick du där att äta, doteren min, liten kind? 
Ett par små randiga fiskar, kär styvmoder min. 

3 Var gjorde du av benen, doteren min, liten kind? 
Dem gav jag lilla hunden, kär styvmoder min. 

4 Vad önskar du din broder, doteren min, liten kind? 
Ett gångande skepp i floden, kär styvmoder min. 

5 Vad önskar du din syster, doteren min, liten kind? 
Gullskrin och kistor, kär styvmoder min. 

6 Vad önskar du din styvmor, doteren min, liten kind? 
Helvetet det röda, kär styvmoder min. 

7 Vad önskar du din amma, doteren min, liten kind? 
Den önskar jag det samma, kär styvmoder min. 

8 Jag haver icke tider att tala mer vid er, 
ty himmelens små klockor de ringa efter mig. 
— För aj aj ont haver jag. 

Melodianmärkning 

  

Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. Upptakten och t. 1 i str. 5: 

P 
Efter Tilda Troberg, Pettu, Finby, sn, Åboland (1860-1933; 0. Andersson, Tre finl.-sv. vissågerskor, s. 43-56). Pa: 
IF 170 (nr 165). Upptecknad av Otto Andersson 1909-1910. Tryckt som FSF V:1 nr 36 (mel.). Pb: IF 53, s. 11-12 
(endast text). Upptecknad av Saga Grönfors 1931. Tryckt som FSF V:1 nr 36. 
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Pa 

     

   

iffineemeeni • 

 

    

     

     

Var har du varit så 	länge 
	

doter 	Ella 	min 

Jag har varit hos amman 

5 

stymoder min 

	1 
Aj, aj så ont de gör. 

1 Var har du varit så länge doter Ella min 
Jag, har varit hos amman stymoder min 
— Aj, aj så ont de gör. 

Melodianmärkning 

Ms, som är skrivet med blyerts, är delvis otydligt; t. 1-2 

här återgivet enligt tt-. Taktartsbeteckning i tr.: C , före 
t. 5 står 3/4. 
T. 1: Med mindre noter står annan rytm för n. 2-5 

;)4 d%p) ) och vid n. 6-7 möjligen c2  h' a'. 

Pb 
1 »Var har du varit så länge, dotter Ella min'?» 

»Jag har varit hos amman, styvmoder min.» 
— Aj, aj, så ont jag har. 

2 »Vad har amman givit dig till mat, dotter Ella min?» 
»Pepparkaka, stekter ål, styvmoder min.» 

3 »Vad skall du ge din moder, dotter Ella min?» 
Scharlakanet det röda, styvmoder min.» 

4 »Vad skall du ge din broder, dotter Ella min?» 
»Gråhästen och guldsadeln, styvmoder min.» 

5 »Vad skall du ge din syster, dotter Ella min?» 
»Guldringarna de röda, styvmoder min.» 

6 »Vad skall du ge din amma, dotter Ella min'?» 
»Hon skall bli förbannad, styvmoder min.» 
— Aj, aj, så ont jag har. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 

Q 
Efter Mimmi Johansson f. Karlsson, Åbo (f. 1878 i Vestergård, Brattnäs, Pargas sn, Åboland, bosatt i Åbo sedan 
1905). Qa: SR Ma 57/11142:43:2. Inspelad av Matts Arnberg 1958. Återgiven på grammofonskiva (Den medeltida 
balladen, SR RELP 5003-5006.) Qb: SR Ma 57/11142:45:8. Inspelad av Matts Arnberg 1958. 

Qa 

M . M. 	C 76 

r  
1. Var har du 	va -rit sd 'dn - ge, 	dd - la dot -tern min ? 
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sd ont jag har. 

b 

	
J 

- Aj 
	aj, 

SMB 154 

•	 •	 

Hem-mo hos min am - rna, styv-mo-der min. 

1 Var har du varit så länge, ädla dottern min? 
Hemma hos min amma, styvmoder min. 
— Aj aj, så ont jag har. 

2 Vad fick du hos din amma, ädla dottern min? 
Grönsalta ålen, styvmoder min. 

3 Vari stekt amman ålen, ädla dottern min? 
Uti kopparpannan, styvmoder min. 

4 Vari satt amman ålen, ädla dottern min? 
Uti silverskålen, styvmoder min. 

5 Vad har du lovat åt din syster, ädla dottern min? 
Alla mina klänningar, styvmoder min. 

6 Vad har du lovat åt din broder, ädla dottern min? 
Alla mina penningar, styvmoder min. 

7 Vad har du lovat åt din styvmor, ädla dottern min? 
Helvetet det röda, styvmoder min. 

8 Vad har du lovat åt din amma, ädla dottern min? 
Likaså det samma, styvmoder min. 
— Aj aj, så ont jag har.  

Melodianmärkning 

Upptakt och t. 1 i str. 2-4: 

Upptakt och t. 1 i str. 5-8: 
	

-.N).hia.N.N2  

T. 3, n. 4 och t. 6, n. 1 i alla strofer: Intoneras något 
högre än dess]. 

T. 6, n. 1 i str. 5-6: 

Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 

Qb 
MELODI 

Avvikelser från Qa i Qb 

Omfattar fem strofer. Sjungs närmast en helton högre 
än Qa (nedan transponerad och återgiven i b-tonart). 
Upptakt och t. 1 i str. 2-5: Sjungs som i Qa. 

TEXT 

Texten omfattar endast str. 1-5. 

Anmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 

T. 11 i alla strofer: 
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155 

TOVE SLÄTT 
TSB D 323 

A 
Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland (1601/1602-1686; Jonsson 1, s. 244-285). 
Upptecknad på 1670-talet. Aa: KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [36]-37. Tryckt som SF 79 och i 1500- och 1600-ta-
lens visböcker II, s. 298-299. Ab: KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 141-143. Tryckt i variantapparaten till SF 79 och 
i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 361-363. 

Aa 
1 Gamble Hooff och Tofwa Slätt 

dhe rijda från Giöterbo ting 
dhe hade så mycket at snacka 
om lijten stoltz Magdelijn. 
— Gudh råder ähn så wäl, 

för lijfwet råder lijten Magdill. 

2 Hörer du Herr Tofwe Slätt 
du hetes wara min Mågh 
Hwij håller du liten Magdill 
för så mycket hådh. 

3 Jagh håller kierare Magdill 
ähn mit eigit lijff 
Wore icke Adolph Carlsson 
haar henne för Bohlskap sin. 

4 Gammal Hoof och Tofwe Slatt 
rijda i Magdelijns gård 
Vthe lijten stoltz Magdil 
hon der för dem ståhr. 

5 Statt här lijten Magdill 
war wel swept i Skind 
Huru må Adolph Carlsson 
kiereste Bolaren din 

6 Hören J min kiere Fader 
Jagh vndrar J sådant willje troo 
Jntet är Jagh den förste qwinna 
som lögn är lugen vppå. 

7 Däth war Herr Tofwe Slätt 
han skulle till sängen gå 
Thet war lijten Magdill 
hoon wachtade fast dervppå. 

8 Däth war lijten Magdill 
tager honom i sin lock 
Så skier hoon hans hufwudh af 
widh den sängfe stock. 

9 Så tager hoon hans blodige hufwudh 
och sweper thet j et kläde 
Och sänder till Adolph Carlsson 
och mehnar wara stoor glädie. 

10 Skam få du Stoltz Magdelijn 
moth din herre giöra så, 
alle dhe dager Jagh lefwa fåhr, 
alldrigh skal Jagh tigh troo 
— Gudh råder ähn så wäl, 

för lijfwet råder lijten Magdill. 

Anmärkning 

Stroferna skrivna tvåradiga (rad 1 och 2 respektive 3 
och 4 ihopskrivna). Omkvädet utskrivet i str. 1 och 10. 

5:2 war ms wär 
6:2 	willje tns ev. willja 
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Ab 
Avvikelser från Aa i Ab 

Namnet Magdill genomgående Magnill/Magnil; namnet 
Tofwa/Tofwe Slätt/Slatt genomgående Toffwe Slacht 

1:1 	Hooff: Herr Hooff 
1:2 	från Giöterbo ting: till Giöthaboting 
2:4 mycket: mycken 
3:1 	håller: hölle 
3:2 ähn: Ähn som 
3:3 	Wore: Wor'; Adolph: Herr Adolph 
3:4 	hade henne til Bolagh sin. 
4:1 	Gammal: Gamble herr 
4:2 	rijda: Dee rijda; Magdelijns: Magnills 
4:3-4 the ståer lijten stoltz Magnill 

hoon är wähl swept i Mård. 
5:2 	war: och war 
5:4 	kiere Bolagen din. 
6:1 	Hören: Höre 
6:2 	kväk: willja 
6:3 	Jntet är Jagh: Jagh är intet; förste: första 
6:4 	är lugen: blihr lougen  

	

7:3 	Thet: Och däth 

	

7:4 	hoon: Som; dervppå: vppå 

	

8:3 	skier: skahr 

	

8:4 	sängie stock: Sängestock 

	

9:1 	blodige: blodiga 

	

9:2 	thet saknas; j: vti 

	

9:3 	sänder: sände; Adolph: Herr Adolph 

	

9:4 	och mehnar: Mente däth 

	

10:1 	Magdelijn: Magnill 

	

10:2 	moth: Som; giöra: giorde 

	

10:3 	alle: J alle; dager: dagar; fåhr: må 

Anmärkning 

Före texten står: Vtan twifwel rättare: H Offwe och 
Tufwe Slatt. Men her vpsatt som däth funnit är. — Ra-
derna ihopskrivna som i Aa. Omkvädet utskrivet i .str. 1 
och 10, markerat i övriga strofer. 

	

3:3 	Carlsson skrivet i raderat utrymme 

	

7:3 	efter Magnil har troligen skrivits som wacht 
vilket raderats bort 
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TORE OCH HANS SYSTER 
TSB D 324 

A 
KB Vs 2:1, s. 295-296 (text), 293 (mel.). Efter fröken Hedda Hammarskjöld, Tuna sn, Småland (1779-1860). Upp-
tecknad av dennas bror Lorenzo Hammarsköld (text) och Erik Drake (mel.) 1811 (Jonsson I, s. 351-352). Mel. 
tryckt som SF 55 (till text av annan härkomst, se B nedan). 

- • E 	 

Hvad ör det 

2 

• 

fören gångare grå 

ga — 

6 

4 471:  

Maltfred min fru — 

J' 	 
hvar morgon för din 

• • 

bur han står 

9 

• *1 	 

— thore lilla thore ligger och lurar 

1 Modern talte till Dotteren sin 
— Malfred min frua. — 
Det är mjölk som rinner ur brösten din 
— Tore lill, Tore lill Tore ligger och lurar. 

2 Det är icke mjölk fast eder tyckes så 
Det är mjöd jag drack i går. 

3 Och hvad är det för en gångare grå 
Hvar mårgon för din bur han står. 

4 Det är ingen gångare grå 
Det är min faders hinder små. 

5 Är det din faders hinder små 
Med förgyld sadel och hetsel uppå. 

6 Och hvad är det för ett blankan spjut 
Hvar mårgon går ur buren ut. 

7 Det är intet blankan spjut 
Det är solen går in och ut. 

8 Och hvad är det för tu par skor 
Hvar mårgon för din säng de stå. 

9 Det är inga tu par skor 
Det är min tärnas tofflor små. 

10 Är det din tärnas tofflor små 
Med låger klack och bred vid tå. 

11 Och hvad är det för en liten kind 
Hvar mårgon gråter i buren din. 

12 Det är ingen liten kind 
Det är lilla hunden min. 

13 Är det lilla hunden din 
Med flätat hår och lagdt i ring. 

14 Och förän det fattas den Jungfrun svar 
Förr fattas det vatten i Ålands haf. 

15 Och förr det fattas den jungfrun svik 
— Malfred min frua. — 
Förr fattas det vatten vid Westervik. 
— Tore till, Tore till Tore ligger och lurar. 
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Melodianmärkning 

Mel. är noterad med korstecken före alla f' utom i slut-
takten; här återgiven med ett fast korstecken. Str. 3 lagd 
under mel. 
T. 3, textunderlägget: Mallfred ändrat från Manfred. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
Omkvädet: det första Tore lill ändrat från Torre lilla; 

det andra Tore lill tillskrivet över raden 

	

6:2 	går tillskrivet över raden; före buren står ditt 
fönster överstruket 

	

14:1 	förän ev. ändrat från förr eller förrn 

B 
KB Vs 2:1, s. 295. 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 av L. F. Rääf 1812. Tryckt som SF 55 
(med mel. från annan uppteckning, se A ovan). 

14 Hvad är då för en liten kind 
hvar morgon skriker i buren din 

15 Och det är ingen liten kind 
hvar morgon spelar jag på gullharpan min 

16 Hvad är då som är svept omkring 
med röd gullmantel och lista omkring. 

17 Och det är intet som är svept omkring 
min hund han lägger rumpan i ring. 

18 Ja förr tryter vatten i djupan flod 
än det tryter horan ord. 

19 och förr tryter vatten i djupan haf 
— Malfred min fruga —
än det tryter horan svar. 
— Tore lille, Tore lille, Tore ligger och lurar. 

Anmärkning 

Str. 9 tillskriven i efterhand i margen; strofnr därför fel-
aktiga fr.o.m. str. 10. Omkvädena utskrivna endast i str. 
1. 
Slutomkvädet: lydelsen osäker: efter det första lille står 

ett eller två oläsliga ord, som medelst under-
strykning utmärkts av upptecknaren och möjli-
gen också strukits av denne; de har i så fall se-
nare strukits även av Arwidsson; det andra 

Tore står över raden och har strukits, troli-
gen dock endast av Arwidsson 

	

6:2 	hon tillskrivet över raden 

	

9:1 	före din står det överstruket 

	

10: 1 	små dubbelskrivet, första gången struket 

	

13:7 	spjut oklar felskrivning, ms snarast spitt 

	

/7:1 	det är intet ändrat från intet är det 

1 Tore han talte till Systeren sin 
— Malfred min fruga — 
vill du intet bort och gifta dig än? 
— Tore lille, Tore lille, Tore ligger och lurar. 

2 Intet vill jag bort och gifta mig än, 
min fästeman är intet vuxen än. 

3 Hvad är det då för en riddare fin 
hvar afton går åt buren din. 

4 Och det är ingen riddare fin 
det är min tärna går ut och in. 

5 Har stolts Inga tärnan din 
krusat hår skurit rundt omkring. 

6 Och intet är det krusat skurit rundt omkring 
min tärna hon binder gullband i ring. 

7 Hvad är det då för en ungersvens sko 
hvar morgon in för din säng stå. 

8 Och intet är det några ungersvens skor 
det är min tärnas toflor små. 

9 Och är din tärnas toflor små 
med bredan häl och runda för tå 

10 hvad är det då för fålar små 
hvar morgon ut för din port stå. 

11 och det är inga fålar små 
det är min faders fåla grå 

12 Hvad är då för blanka spjut 
hvar morgon skiner i fönstret ut. 

13 och det är inga blanka spjut 
det är solen leker in och ut. 
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c 
Efter torparhustrun 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 1813. Ca: KB Vs 2:3, s. 22-24. Renskrift gjord av J. H. 
Wallman. Cb: KB Vs 126:3, s. 29. Utskrift gjord av D. S. Wallman. 

Ca 
1 Broder talte till Syster sin 

— Malfred min Frude —
Syster vill du inte gifte dej än 
— Thore lille 

Thore ligger å lurer. 

2 Å inte vill jag gifte mej än 
Min man är inte vuxen än 

3 Hvad är det då för fålar grå 
Som hvar morjon vid din port stå 

4 Det är inga fålar grå 
Det är min Faders fålar små 

5 Hvad är det då för glansker ljus 
Som skin hvar morjon i din hur 

6 Å det är inge glansker ljus 
Det är'nte anne än Solen skin in och ut 

7 Hvad är det då för tåfflar två 
Som hvar morjon vid din säng stå 

8 Å det är inge tofler två 
Det är mina älsta tärnor två 

9 Hvad är det då för en liten kind 
Som gråter hvar morjon i buren din 

10 Å det är ingen liten kind 
Utan det är lilla hunden min 

11 Hvad är det då för en tåna lång 
Som hänger hvar morjon uppå din stång 

12 Å det är ingen tåna lång 
Det är mina Tärnors strumpeband 

13 Det tryter ej Syster falske råd fund 
Då tryter det vatten i Vestre sund 

14 Det tryter ej Syster falske råd 
— Malfred min Frude — 
Då tryter det vatten i Westre å 
— Thore lille 

Thore ligger å lurer. 

Titel: Thore lille. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 14, 
markerade i övriga strofer. 
6:2 	Solen ms Skolen 

Cb 
Avvikelser från Ca i Cb 

Genomgående: morjon: morgon 
Mellanomkvädet: Frude: Frände 
Slutomkvädet: lille: lilla; å lurer: och lurar 

	

1:1 	Broder: Brodern; Syster: systern 

	

1:2 	gifte dej: gifta dig 

	

2:1 	gifte mej: gifta mig 

	

4:1 	Det: Å! det 

	

6:1 	inge: inte 

	

6:2 	är'nte anne: är inte an; Solen: solen som 

	

7:1 	tåfflar: tofflor 

	

8:1 	inge tofler: inga tofflor 

	

10:2 	Utan det är: Annat än 

	

//:1 	tåna: fana 

12:1 	A saknas; tåna överhoppat, utrymme lämnat för 
ett ord 

12:2 	mina Tärnors: min tärnas 
13:1 	falske råd fund: falska fund 
13:2 	Vestre sund: Västersund 
14:1 	falske: falska 
14:2 	Westre å: Vestra å 

Anmärkning 

Titel: Thore lilla. — Ms saknar strofnr. Båda omkvädena 
utskrivna i str. 1; mellanomkvädet markerat i str. 2, 
slutomkvädet markerat i str. 2-11,14. 

2:1 	vill tillskrivet över raden men efter jag 
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D 
KB Vs 126:3, s. 59-60. Sannolikt Uppland. Möjligen efter soldatänkan Hedda Berg f. Söderholm, Biskopskulla sn 
(f. 1764 i Järlåsa sn, Uppland, d. 1843 i Biskopskulla; Jonsson I, s. 429-436). Upptecknad av A. A. Afzelius på 
1810-talet. Tryckt som GA 86. 

1 Höres du syster Anna. 
— Hej sade man — 
/:har du ej lust att gifta dig än:/ 
— så stålt under tiden. 

2 Jnte har jag lust att gifta mig nu. 
/:utan att lefva en stålts Jungfru.:/ 

3 Höres du syster anna. 
Hvad var det för en gångare grå, 
som stod utmed din Bur igår. 

4 Jntet var det någon gångare grå, 
/:utan det var mina Engelska får,./ 

5 Hörer du syster Anna 
Hvad var det för ett förgyllande spjut, 
som stod utur ditt fönster ut. 

6 Jntet var det ett förgyllande spjut, 
/:solen sken både in och ut:/ 

7 Höres du syster anna. 
Hvad var det för ena små barn två 
som gret uti din Bur i går, 

8 Jntet var det några små barn två. 
/:utan lät mina Orgor gå:/ 

9 Höres du syster du syster Anna, 
Kännes du vid denna mannens hand 
som sitter vid mitt sabelband. 

10 Gud nåde dig bror Olof, 
— Hej sade man — 
nu har du gjord mina små barn qvida 
tagit deras fader ifrån min sida, 
— så stålt under tiden. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1 och 
3, markerat i övriga strofer. Slutomkvädet utskrivet i str. 
1, 3, 5, 10, markerat i str. 2, 4, 6, 7, 9. Repristecken ef-
ter de tvåradiga strofernas andrarad i str. 1, 6, 8. 

2:7 	Jnte ms Jinte 
4: 1 	någon ms nagon 
7: 2 	för ändrat från före; två står över struket trvå 

E 
KB Vs 2:1, s. 674-676 (text), KB S 163 (Drake) nr 106 (mel.). Uppland. Upptecknad av studeranden, sedermera 
bokhandlaren Per Wilhelm Hörlin, troligen 1834 eller 1835 (Jonsson I, s. 111-112 n. 41). 
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1 Moderen talte till Dotteren sin 
- Malfred min frue - 
»Will du inte gifta dig än.» 
- Tore lille Tore ligger och lurar. 

2 »Gifta sig vem som gifta sig vill 
Den jag skall ha han är inte till.» 

3 Moderen talte till Dotteren sin 
»Hvad är det för mjölk som rinner ur brösten din.» 

4 »Det är icke mjölk fast min Moder tycker så 
Det är det vinet som jag drack i går.» 

5 »Hvad är det för en gångare grå 
Som hvar morgon för din bur månd stå.» 

6 »Det är ingen gångare grå 
Det är min Tärnas Hinder små.» 

7 »Är det din Tärnas Hinder små 
Med sadel, betsel och schabrak uppå.» 

8 »Hvad är det för en kappa blå 
Som hvar morgon för din dörr hänga må.» 

9 »Det är ingen kappa blå 
Det är min Tärnas kjortlar små.» 

10 »Hvad är det för stora skor 
Som hvar morgon för din dörr månd stå.» 

11 »Det är inga stora skor 
Det är min Tärnas tofflor små». 

12 Är det din Tärnas tofflor små 
Med höger klack och breder tå.» 

13 »Livad är det för ett gyllene spjut 
»Som hvar morgon ur din hur går ut.» 

14 »Det är inget gyllene spjut 
Det är Solens strålar skin in och ut.» 

15 »Hvad är det för en lista lång 
Som hvar morgon hänger på din stång.» 

16 »Det är ingen lista lång 
Det är min Tärnas strykeband.» 

17 »Är det din Tärnas stryke band 
Ett qvarter bred, tre alnar lång.» 

18 »Hvad är det för en liten kind 
Som hvar morgon gråter i buren din.» 

19 »Det är ingen liten kind 
Det är lilla hunden min.» 

20 »Är det lilla hunden din 
Med mantel, blöja och lista omkring.» 

21 »Det är ej mantel och lista omkring 
Det är flätat hår och lagt i ring.» 

22 »Förrän det felar Jungfrun svik 
Förr felas det vatten i Westervik.» 

23 Förrän det felar Jungfrun svar 
- Malfred min frue - 
Förr felas det vatten i Ålands haf. 
- Tore lille Tore ligger och lurar. 

Textanmärkning 

Onikvadena utskrivna i str. 1, 2, 22, 23. 
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F 
ULMA 111:200, bl. 5-8 (text), ULMA 111:521 a, s. 18 (mel.). Efter »medelålders» fjärdingsmannen Lidman, Hjärp-
ås sn, Västergötland; han hade i sin barndom hört visan »af sin gamle far, som hört den i sin barndom af sin mor». 
Upptecknad av Samuel Landtmanson 1908. Tryckt i Landtmanson, Folkmusik i Västergötland, Musikbilaga, s. 43. 

4Y' 	2J 
Mollfred min syster 

3 

hvor morgon ståndar på din gård 

4 

•   

Mollfred lilla 
J 	 	,t1 

di? 404  • 	1 
- Ture 	ligger och Iurur. 

1 »Hvad är det för en fola grå, 
Mallfred min syster, 
hvar morgon ståndar på din gård, 
Mallfred lilla?» 
— Ture ligger och lurar. 

2 »Det är väl ingen fola grå, 
Ture min broder, 
det är min faders hästar små, 
Ture lilla.» 

3 »Är det din faders hästar små, 
Mallfred min syster, 
med gyldne betsel och sadel på, 
Mallfred lilla?» 

4 »Hvad är det för en kappa blå, 
Mallfred min syster, 
hvar morgon hänger vid din dörr, 
Mallfred lilla?» 

5 »Det är väl ingen kappa blå, 
Ture min broder, 
det är min tärnas kjortlar små, 
Ture lilla.» 

6 »Är det din tärnas kjortlar små, 
Mallfred min syster, 
med gyldne spännen och hakar på, 
Mallfred lilla?» 

7 »Hvad är det för ett gyllene svärd, 
Mallfred min syster, 
hvar morgon hänger på din vägg, 
Mallfred lilla?» 

8 »Det är väl inget gyllene svärd, 
Ture min broder, 
det är solen, skiner i fönstret klart, 
Ture lilla.» 

9 »Är det solen, skiner i fönstret klart, 
Mallfred min syster, 
med guldgehäng och fäste bak, 
Mallfred lilla?» 

10 »Hvad är det för ett par krigsmansskor, 
Mallfred min syster, 
hvar morgon ståndar under ditt bord, 
Mallfred lilla?» 

11 »Det är väl intet ett par skor, 
Ture min broder, 
det är min tärnas tofflor små, 
Ture lilla.» 

12 »Är det din tärnas tofflor små, 
Mallfred min syster, 
med rundt för hälen, tvärt för tån 
Mallfred lilla?» 

208 



2 

SMB 156 

17 »Är det din tärna, sofver än, 
Mallfred min syster, 
med uppklippt hår och lagdt omkring, 
Mallfred lilla.» 
— Ture ligger och lurar. 

Titel: Ture och Mallfred. 

Melodianmärkning 

Upptecknarens kommentar till inel.: Pausen i slutet gö-
res ofta minimal, enl. Lidm. är det som om »en annan 
person föll in i talet». 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 17. 
Tilltalsfraserna Mallfred min syster, / Mallfred lilla? re-
spektive Ture min broder, / Ture lilla. utskrivna endast i 
str. 1 och 2 (för sammanhangets skull har interpunktio-
nen ovan något anpassats efter trycket). 

13 »Hvad är det för ett lindeband, 
Mallfred min syster, 
hvar morgon hänger på din stång, 
Mallfred lilla?» 

14 »Det är väl inget lindeband, 
Ture min broder, 
det är min tärnas strumpeband, 
Ture lilla.» 

15 »Är det din tärnas strumpeband, 
Mallfred min syster, 
med qvarters bredt, 12 alnar långt, 
Mallfred lilla?» 

16 »Hvad är det för en ungersvän, 
Mallfred min syster?» 
»Det är min tärna, sofver än, 
Ture lilla.» 

G 
ULMA 111:499, s. 13-15 (text), ULMA 111:514, s. 2 (mel.). Åse hd, Västergötland. Efter grosshandlaren Knut 
Knutsson (»känd under namnet Kamerun Knutsson»; f. i Ås sn, Åse hd; han hade i sin barndom hört visan sjungas 
»af allmogen»). Upptecknad av dennes son Bertil Knutsson (text) och Samuel Landtmanson (mel.) 1908. 

5 	
 

J 

4 

J 	 

 

N 

  

  

   

6 
1 	 

s  

7 

	 1  

1 Hvad är det för en gångare grå, 
Malfred min syster, 
hvar morgon gnäggar på vår gård 
Malfred lilla 
— Tore ligger och lurar. 

2 Det är väl ingen gångare grå. 
Tore min broder 
Det är min faders hästar små. 
Malfred lilla 
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3 Är det din faders hästar små, 
Malfred min syster, 
med betsel och gullsadel på? 
Malfred lilla 

4 Hvad är det för en kappa blå 
Malfred min syster 
hvar morgon hänger vid din dörr 
Malfred lilla 

5 Det är väl ingen kappa blå 
Tore min broder 
det är min tärnas kjortlar små 
Malfred lilla 

6 Är det din tärnas kjortlar små 
Malfred min syster. 
med snören och med krage på? 
Malfred lilla 

7 Hvad är det för ett lindeband, 
Malfred min syster, 
hvar morgon hänger vid din säng? 
Malfred lilla 

8 Det är väl intet lindeband, 
Tore min broder, 
det är min tärnas strumpeband. 
Malfred lilla 

9 Är det din tärnas strumpeband, 
Malfred min syster, 
3 alnar långt 3 kvarter bredt. 
Malfred lilla 

10 Hvad är det för en liten kind, 
Malfred min syster, 
hvar morgon gråter uti buren din 
Malfred lilla 

11 Det är väl ingen liten kind, 
Tore min broder, 
det är den lilla hunden min. 
Malfred lilla, 

12 Är det den lilla hunden din, 
Malfred min syster, 
som gråter efter moder sin. 
Malfred lilla 

13 Det är väl icke längre lönt 
att ljuga för min broder 
för lille Karl har lockat mej 
Malfred lilla, 

14 Om lille Karl har lockat dej, 
Malfred min syster, 
så skall det kosta hans unga lif, 
Malfred lilla 
— Tore ligger och lurar. 

Titel: Malfred lilla (vid texten), Tore och Mallfred (vid 
mel.). 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
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HUSTRUDRÅPET 
TSB D 329 

A 
KB Vs 3:3 nr 178 A 2 (text), KB Vs 4, s. 61 (mel.). Värend, Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt&I-Cavallius under 
andra hälften av 1830-talet eller på 1840-talet. 

4 

Herr 011 och liten 
	

Kerstin de sutto 	på en 	ö 

 

r 	 cc 	 
7 

 

 

r r 
— hur veta al la 	rosor 

	
lagen ? — 

   

r 	 cc 	 r  

 

12 

  

 

P 

  

r 

 

    

de 	spelade guld = tärning up = på en 
	

0 

J 	 
cc P 	 

15 

r 1 
— Herr Olof 
	

lekte hela 	natten. 

1 Herr 011e och liten Kerstin de sutto på en ö, 
— hur veta alla rosor i lagen? —
de spelade guldtärning allt uppå en ö, 
— Herr Olof lekte hela natten. 

2 Den första guldtärning öfver bordet sprang, 
Herr 011e han tappade, liten Kerstin vann. 

3 Den andra guldtärning öfver bordet sprang, 
Herr Olof tappade, liten Kerstin vann. 

4 Den tredje guldtärning öfver tafvelbord sprang, 
Herr Olof tappade liten Kerstin vann. 

5 Hvart leker eder håg, men han leker ej åt mig 

6 Eder håg leker hvarken åt harar eller djur, 
han leker långt mera åt Silver lillas hur. 

7 Herr Olof drager opp sitt förgyllda svärd, 
så hugger han straxt liten Kerstin ihjäl. 

8 Herr Olof sadlade sin gångare grå, 
så red han sig till Silver lillas gård. 

9 Så klappar han på dörren med fingrarne små, 
Statt opp Silver lilla! drag låset ifrå. 

10 Silver lilla hade fingrar båd mjuka och små, 
så lätt hon drog den låsen ifrå, 

11 De lade liten Kerstin på förgyllande bår, 
de satte Herr 011e i jern och i stål. 

12 Herr 011e han fällde tårar på kind, 
»så länge hon lefde jag ville henne väl.» 

13 Då svarade honom hennes yngste bror, 

14 Hade du velat liten Kerstin väl 
så hade du henne ej slagit ihjäl. 

15 De satte liten Kerstin i svartan mull, 
— hur veta alla rosor i lagen? —
Så satte de Herr Olof på stegel och hjul. 
— Herr Olof lekte hela natten. 

Titel: Herr Olof och Silfver lilla. 
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Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. Mellanom- 
kvädet utskrivet utan anpassning till mel. 
T. 3, n. 4: Ändrad från c2, vid noten står bokstaven h. 
T. 4: Efter pausen står ett överstruket taktstreck. 
T. 10: Före n. 1 står överstruket g2  (åttondelsnot) inom 

parentes. 
T. 10, n. 1-2, textunderlägget: tarning 
T 10, n. 3 — t. 11, n. 3: Anpassningen text/mel. är oklar. 

Ordet uppå troligen påbörjat all och sedan ändrat, 

men sannolikt har sjungits j) j 	oh oh (jfr text- 
allt uppå 
	

en 
uppteckningen).  

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr Omkvädena utskrivna i str. 1, 3, 10, 
15. 

	

5:1 	efter kommatecknet står också ett frågetecken 

	

13:1 	raden först streckad, därefter inskriven med 
mindre bokstäver än texten i övrigt; yngste ms 
ev. yngsta 
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PALNE DRÄPES 
TSB D 334 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 65—[661. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestad sn, Västergötland 
(1601/1602-1686; Jonsson I, s. 244-285). Upptecknad på 1670-talet. Tryckt som SF 83 och i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 315-316. 

1 Palne drömbde en dröm om Natt, 
Som Gudh den drömmen råde 
Jagh tychte ey sannar' ähn leyon tu 
dhe stridde emot Migh både. 
— J thörn och i blomma. 

2 Dän ene spände migh för mit bröst 
medh sine hwasse Rambner 
Den andre migh i Median togh 
och både kriste och kramma. 

3 Minnes du Palne hwadh förr war tidt 
i min Faders gård 
At du slogh min Fader ihiel 
och förde migh af medh hådh. 

4 Minss du slogh min Fader ihiel 
och förde migh af medh håde 
Mine siu bröör wore illa dher widh, 
och så mine Ellofwa Swågrar. 

5 Palne gåhr på sin gård 
fåhr höra däth häste gny 
Hielp Gudh Fader i himmelrijk 
Jag kunde denne Skieppnad fly. 

6 Palne löpper Måsser och Palne löpper Moo 
öfwer dee höge låger 
Effter föllja hennes Bröder siu 
och så hennes Ellofwa Swågrer. 

7 Palne löpper både Måsser och dy 
och öfwer dhe diupe dijke 
Effter föllja hennes bröder siu 
at hugga och intet gripa. 
— J thörn och i blomma. 

Anmärkning 

Stroferna skrivna tvåradiga (rad 1 och 2 respektive 3 
och 4 ihopskrivna). Omkvädet utskrivet endast i str. 1 . 

5:4 	Skieppnad slutbokstaven ej helt utförd 
6:1 	Moo osäker läsning 
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159 

RIKELUND OCH VENDELI 
TSB D 342 

A 
KB Vs 3:4 nr 219. Småland. Upptecknad på 1830- eller 1840-talet. 

Det regnar och det blå - ser, den 

J' 	 

vintren gör oss koll 

a 

    

J 	 

 

1  	1 

     

  

4  

  

     

men den leken snart öfvergick till vrede. 

  

1 Det regnar och det blåser, den vintren gör oss kall 	Melodianmärkning 
och hör du fröken Wendeli hvart vi nu resa skall Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. 
- Men de lekte men det led 

men den leken snart öfvergick till vrede. 

2 Och in kom tretti kämpar var klädd i kjortel blå 
»Och lyster Bålle Rikelund på golfvet med oss gå?» 
- Men de lekte me'n det led 

men den leken snart öfvergick till vrede. 

Titel: Fröken Wendeli och Bålle Rikelund. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet helt utskrivet i str. 1, en-
dast dess . första rad följd av etc. i str. 2. 
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160 

KONUNG VALDEMAR OCH HANS SYSTER 
TSB D 346 

A 
KB Vs 2:1, s. 271-273 (text), KB S 163 (Drake) nr 84 (mel.). Östergötland eller Småland. Textutskrift gjord av Au-
gusta Fredrika von Hartmansdorff, mel. troligen upptecknad av C. V. Westerling 1811 (Jonsson I, s. 348-351). 
Tryckt som SF 53 A. 

— Medan vi äro 	mo.— 

(4) 

(6) 
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— Mig 	tyckes det dr tungt att ut - ri - da. 

• • 	 •  

.S'A/B 160 

7 

(8) 

1 Och konungen och Drottningen de sutto öfver bord 
— Medan vi äro mo — 
De talte så många skämtande ord 
— Mig tyckes dät är tungt at utrida 

2 Och Drottningen hon talte till konungen så 
Och viljom vi gifta liten kjerstin i år 

3 Wäl ville jag gifta liten kjerstin i år 
Men intet vet jag hvad man hon skulle få 

4 Och nog vet jag hvad man hon kan få 
Henne vill vi gifva Börjer Broderen vår 

5 Liten Kjerstin hon är en högbore hvif 
Men intet bör hon hafva en oxe kyf 

6 Fru Sophia hon stickna vid lätta svar 
Och hon går nu med Börjer broders barn 

7 Tvy vale dig Sophia när du skall dö 
Så vist som du har jugit på en friboren Mö 

8 Och konungen talte til småsvänner två 
I beden liten Kjerstin införe mig gå 

9 Fru Sophia hon talte till småsvänner så 
I sadelen upp min Gångare grå 

10 Sadel och Guldbedsel dät lägger ni på 
Min gångare går lätt at Rida uppå 

11 Och när som de kummo till Liten kerstins gård 
Där lyste jus i hvarevig en vrå 

12 Och hastit kom där bod till lilla kjärstin [in] 
Att hon skulle Rida til faderen sin 

13 Mina Sadlar de sitta i Buren sönderbrutna 
Och mina Folar de äro åt skogen lupna 

14 Wi har med oss Drotningens gångare grå 
och Sadel och Guldbetsel ligga därpå 

15 Tvy vale dig Sophia när du skall Dö 
Så vist som du viste jag var i nö 

16 Liten kjerstin steg upp och klädde sig då 
Gifve gud jag denna Resan kunde ungå 

17 Hon lönte sina Jumfrur med silfver och guld 
Men Amman den gaf hon Göppnarna full 

18 Liten kjerstin hon kyste den lilla Blomkind 
Gud nåda dig så visst som du mister Modren din 

19 Liten kjerstin hon Rider sig till konungens gård 
Och ute för henne kungens herrar de står 

20 De lyfte henne af hästen ned 
Liten kjerstin hon Sucka så tungt Därvid 

21 Liten kjerstin hon sig innom dörren steg 
och konungen henne Med Blida ögon neg 

22 Och hör du liten kjerstin vad jag säger dig 
Nu skall du dansa en Möjaredans för mig 

23 Hon dansa med fyra hon dansa med fem 
hon dansade med alla kungens hofmän 

24 Liten kjerstin hon Dansade båd' åter och Från 
Där rördes ingen Fjäder där hon Simma fram 

25 Tvy vale dig Sophia när du skall dö 
Så vist som du har jugit på en Friboren Mö 

26 Liten kjerstin hon satt vid bredan bord 
De talte så Många skämtande ord 

27 Och hör du liten kjerstin vad jag säger dig 
Och vill du nu byta guldbälte med mig 

28 Jag är intet så Guldbältes gran 
Jag Snörde mig med ett litet guldband 

29 Fru Sophia hon räckte sig öfver bredan bord 
Så ryckte hon af liten kjerstins Guldsno 

30 Och när hon afrygte liten kjerstins guldsno 
Hvitaste Mjölken på Bordet hon stod 

31 Fru sophia slog till konungen under hans hat 
Nu skall (lät vara sant som jag har sagt 

32 Och konungen tog till sin Silfborda knif 
och den kjörde han i Liten kjerstins lif 

33 Och konungen steg i Blodet alt öfver sin fot 
Dät Blodet dät gick hans hjerta emot 

34 Och konungen han talte till fru sophia med harm 
— Medan vi äro mo — 
Ack! jag har dödat mit enderste barn 
— Mig tyckes dät är tungt at utrida 
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Melodianmärkning 

T. 3 övre systemet: Återställningstecken utsatt före det 
första fl. 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i alla strofer. Slutomkvädet 
utskrivet i str. 1, 14, 21, 28, 34, markerat i övriga stro-
fer. Interpunktionen troligen i huvudsak införd av Ar-
widsson, här därför ej återgiven. 
Mellanomkvädet: mo str. 1 mod 

6:2 före med står Riddar överstruket 
I1:1 	kerstins ms kerstin vid papperets kant 
12:1 	[in] trolig textförlust vid papperets kant 
13:1 	sönderbrutna ändelsen otydlig vid papperets 

kant 
19:1 	konungens ms konunges 
24:1 	båd' ms bad'; Från ms Fran 
24:2 	Fjäder ms Fjader 

B 
KB Vs 2:1, s. 275-276 (text), KB S 163 (Drake) nr 35 (mel.). Texten utskriven av L. F. Rääf med undantag för str. 
16 och 27, som skrivits ut av Lorenzo Hammarsköld. Bygger ev. på en uppteckning gjord av Hammarsköld under 
1810-talets förra del, i så fall möjligen efter dennes syster fröken Hedda Hammarskjöld, Tuna sn, Småland 
(1779-1860; Jonsson 1, s. 352). Mel. sannolikt upptecknad av Erik Drake. Tryckt som SF 53 B. 
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J 	 
14 

  

  

  

- Den lilla 	grön 
	

linden 	hon 	sor 
	

jer. 

1 Fru Sophia hon gick sig för konungen at stå 
— den lilla grön Lind — 
och kunde Bojarten liten Kerstin få 
— den lilla grönlinden han sörjer 

2 tycker du at det är likt 
Bojarten är fattig liten Kerstin är rik 

3 och jag skall tala dig mera till harm 
Bojarten han sofver på liten Kerstins arm 

4 och jag skall tala dig mera till qvida 
Bojarten han sofver vid liten Kerstins sida 

5 Konungen han ropte till Håkan sin dräng 
hämta mig hit liten Kerstin i qväll 

6 Och Sadla up min gångare grå 
och lägg fru Sophias gullsadel uppå 

7 Håkan han sadlar up gångaren grå 
och så red han sig till liten Kerstins gård 

8 Han klappa på dörren med fingrarne små 
statt up liten Kerstin drag låset ifrå 

9 och ingen har jag med stämma satt 
och ingen släpper jag in om natt 

10 Han sparkar på dörren med spårspänder fot 
så dörren hon tog den väggen emot 

11 Hur står det nu till i min faders gård 
med intet hans folk får nattero 

12 Uti er faders gård där står väl till 
men liten Kerstin skall följa mig hem i qväll 

13 Min gångare är åt skogen bortlupen 
och sadelen ligger i stallet sönderbruten 

14 Jag har er faders gångare grå 
och fru Sophias gullsadel uppå 

15 Liten Kerstin hon talte till tärnan sin 
hämta mig hit mitt förgyllande skrin 

16 Liten Kirstin hon snörde sig med en liten gullsnod 
På henne så stanna båd' ådror och blod 

17 Sitt folk det lönte hon båd ärligt och väl 
men amman den gaf hon dubbel lön 

18 Hon klappa den lilla på blekblomman kind 
och glöm aldrig bort kära moderen din 

19 När som hon kom till sin faders gård 
ute för henne hennes fader står 

20 Varen välkommen liten Kerstin till mig 
du skall trå dans med 20 hofmän 

21 Liten Kerstin hon träder sin höga dans fram 
på henne så undra bå qvinna och man 

22 Gud nå dig Fru Sophia den dag du skall dö 
för du har ljugit på en så trovärdig mö 

23 Jag ljuger intet, jag säger sant 
Liten Kerstin skall byta gullbälte med mig 

24 Intet är jag så bältesgrann 
jag hafver mig snört med ett litet gullband 

25 Intet är jag så bältesgod 
jag hafver mig snört med en liten gullsno 

26 Fru Sophia hon lossar på röda gullband 
och klaraste mjölken på golfvet rann 

27 Fru Sophia hon lossar på röda gullsnod 
På henne så strömma båd ådror och blod 

28 Konungen han talte till Håkan sin dräng 
hämten mig hit de risena 5 

29 Första slaget han på liten Kerstin slog 
— den lilla grön Lind — 
så föllt hon neder och för hans fötter dog 
— den lilla grönlinden han sörjer 

Melodianmärkning 

T. (1) undre systemet: Paustecknet saknas. 

Textanmärkning 

Rääf har lämnat utrymme för str. 16 och 27 (med 
strofnr utsatta); de har senare skrivits in av Hammar-
sköld. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, 2 och 29; slut-
omkvädet utskrivet i str. 1 och 29, lätt förkortat i str. 2. 
Interpunktionen troligen i huvudsak införd av Arwids-
son, här därför ej återgiven. 
Slutomkvädet: han str. 29 hon 

	

1:2 	kunde ändrat, ev från skall eller påbörjat skulle 

	

18:2 	före aldrig står intet överstruket 

	

29:2 	föllt ändrat till föll, dock troligen av A rwidsson 
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c 
Efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, Östergötland (f. 1772 i Nykils sn, Östergötland, d. 1818 i Slaka; Jons-
son I, s. 386-391). Upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1810-1813 (text) och C. P. Grevilli hösten 1813 el-
ler år 1814 (mel.). Ca: KB Vs 2:1, s. 281-284. Textutskrift gjord av D. S. Wallman. Ch.-  KB Vs 2:3, s. 108-112. 
Textutskrift gjord av L. F. Rääf. Cc: KB Vs 2:1, s. 285-290. Textrenskrift gjord av P. A. Reuterswärd. Cd: KB Vs 
2:2, s. 223-224. Mel.-avskrift gjord av J. H. Wallman. Tryckt som SF 53 C, variant. Ce: SF 53 C, texten. Baserad på 
textutskrifterna ovan. Cf.  Skillingtryck 1841 (=DgFT 126:1; se Jonsson I, s. 613, 645). Text efter SF 53 C. 

Ca 
1 Konungen å Drottningen sutto till bord 

— den lilla grön lind — 
De snacka så många skämtare ord 
— den lilla grön linden hon sörjer 

2 Och Drottningen talade konungen till 
Lille Cherstin hon sofver på Herr Peders arm 

3 Och Konungen talde till Håkan sin Dräng 
i hämte mig hit lille Cherstin i Quell, 

4 Och Håkan han red sig till borgare Led 
Den där står Herr Peder och hvilar därvid 

5 God dag, god dag Herr Peder så fin 
Och hur står det till med lille Cherstin 

6 Jag har inte sett lille Cherstin sen i går 
Två barnquinnor gingo henne till och ifrån 

7 Och Håkan han red sig till lille Cherstins gård 
Och ingen ute för honom står 

8 Han knäpper på Dören med fingrarne små 
Statt upp lille Cherstin, drag låset ifrån 

9 Och ingen hafver jag med stämma satt 
Och ingen släpper jag in om en natt 

10 Och Håkan hade fingrar både mjuka och små 
Han kan väl sjelf dra låset ifrån 

11 God dag god dag lille Cherstin 
Och Sändninge huden från kär fadern där 

12 i afton skall du för honom stå 
Och huru skall jag före honom stå 

13 Jag har så ondt i mitt hufvud fådt 
Jag orkar ej sjelf öfver Tiljan gå 

14 Jag har konungens häst jag har Sophias sal 
Han her du skall vara honom så svår 

15 Och lille Cherstin hon sade till sin tärna så 
Hämta mig in mina skrin båd' stora och små 

16 Och alt sit folk det lönte hon väl 
Men .runan den gaf hon båd' skänker och skäll 

17 Och kära Herr Håkan du röja inte mej 
Och om jag får lifva jag löne ska dig. 
Och inte ska jag röja dig. 

18 Men sjelfva Hin han röjer väl dig, 
och tvätt dig först i Clara Win. 
Och efter så tork dig i vita Lin. 

19 Och lilla Cherstin tar upp de gull pengar fem; 
dem gifver hon Håkan så trogen en dräng. 

20 du fostra opp min dotter, var henne för mig 
I himlen skall jag bygga min stol. 

21 Du fostra upp min dotter, var henne så huld 
Dig will jag gifva båd silfwer och Guld 

22 Och när som hon kommer till sin faders gål 
Och ute för henne den Små svennen står 

23 Liten Cherstin hon in för sin fader går 
hennes fader på henne med ögonen såg 

24 Och wälkomen hit Lille Cherstin i Quell 
I Quell skall du trötta ut min Hofmän. 

25 Då dansade de en, så dansade de två 
Lilla Cherstin är lika karsker ändå 

26 så dansade de twå, så dansade fem 
Hon tröttnar ut alla konungens hofmän 

27 Konungen räcker ut hand hvitan från sig 
kom nu hit lilla Cherstin trå dansen med mig 

28 så dansen di en så dansen di två, 
hon tröttade ut konungen lika så, 

29 Gud nå dej Sofia för du skall dö 
för du har förrådt en så wälduger mö 
Och Drottningen lika så, 

30 Så dansade de en så dansade twå 
A hör du lilla Cherstin hvad jag tigger dig om 

31 vill du mig byta Gullbältegrann, 
jag nöjer mig med ett Silfverband 

32 De bytto Gullbälte, de växla Gullsko 
Vitaste mjölken på Golfvet stod 

33 Och konungen sade till Håkan sin dräng 
hemte mig in mina stålpisker fem 

34 Och Håkan han svarar som han tycker så 
mig tyckes det kan wara nog twå 
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35 Och konungen hade inte förr sagt di ord 
förrän Lille Cherstin föll ned på Golfvet där hon 

stod. 

36 Lille Cherstin hon föll i sin faders knä 
Och söta min fader I Gifven mig till 

37 Och felle skall jag gifva dig [tel 
— den lilla grön lind — 
Och Herre Gud fader han göre det me. 
— den lilla grön linden hon sörjer 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, 
3-16,26, i str. 17 troligen markerat med ordet der (för 
den). Slutomkvädet utskrivet i str. 1, förkortat i str. 
2-15, ev. 16 (se nedan), 20,22 (se nedan), 28. 
Mellanomkvädet: lilla str. 4-16 lille; lind str. 11 och 12 

lund, str. 13-15 Lund/lund ändrat till Lind/lind 
Slutomkvädet: lilla str. 4-15,28 lille; linden i str. 10-15 

förkortat lund (i str. 10-14 ändrat till lind) 
/:/ 	Drottningen troligen ändrat från Dronningen 
3:1 Håkan ms Håka 
5:2 	Cherstin ändrat från Cherstein 
7:2 	före står står ute överstruket  

	

8:1 	knäpper ändrat från knappar 

	

/0:1 	fingrar både ändrat från både fingrar 

	

14:2 	svår jfr Cb 5:2 och de andra utskrifterna 

	

16:1 	efter väl står och troligen av misstag 

	

16:2 	skäll osäker läsning, ms skall med prick över a 
(jfr dock anm. till Cc 17:2), under ordet står 
der möjligen omkvädesmarkering (se ovan) 

	

17:1 	efter mej står der (se ovan) 

	

18:2 	tvätt ms ev. tväte 

	

19:1 	tar upp tillskrivet över raden 

	

19:2 	så trogen tillskrivet över raden 

	

22:2 	raden slutar med orden den ville troligen en 
felaktig omkvädesmarkering (för den Me) 

	

26:1 	de dubbelskrivet, struket andra gången 

	

27:1 	räcker ändrat ,från räker 

	

27:2 	kom nu ihopskrivet; mig ändrat från dig 
28:2 före ut står snarast hom överstruket 

	

30:2 	tigger dig om något osäker läsning 
31:2 före nöjer står vänjer överstruket 

	

32:1 	i växla är x ändrat från k 

	

35:2 	förrän ms forrän 

	

37:1 	dig [te] ordet dig avslutas med en stapel som 
kan vara ett påbörjat t (jfr Cb 43:1) 

	

37:2 	göre ändrat från göra 

Cb 
1 Konungen och Drottningen de sute till bords 

— Den lilla grön lind, — 
De snacka så många Skämtans ord 
— den lilla grön linden hon sörger 

2 Och Drottningen talade konungen till harm 
Liten Kerstin hon sofwer på Herr Peders arm 

3 Å Konungen han slår sina handskar i bord 
i quell skall jag pröfva min Drottnings ord, 

4 Å konungen talte till Håkan sin dräng 
hemta mig hit litan Kerstin i quell, 

5 Du tag min häst tag Sofias Sal 
du be litan Kerstin att hon är mig Snar 

6 Håkan han red sig till Borgare led, 
Och där står herr Päder och hviler derved 

7 Goddag goddag herr Päder så fin, 
hur står till med lilla Kerstin. 

8 Jag har inte sedt litan kerstin sedan i går. 
twå barn quinner gingo henne till och ifrå 

9 Å Håkan han red sig till Lilla Kerstins gård 
ingen ute för honom står. 

10 Håkan knapper på dören med fingrarne små 
statt upp litan Kerstin drag låsen i frå. 

11 go da go da lilla Kjerstin så fin, 
jag är sänningebud från faderen din. 

12 Och Sänninga boden äro så. 
i quell skall du för honom stå. 

13 Å huru skall jag för min fader stå 
jag har så ondt i midt hufvud fått 
jag orker ej sjelf öfwer stuftildan gå 

14 Å hästarne äro åt skogen. 
och gullvagnen är sönderbruten 

15 Jag har konungens häst jag har sophias sal 
Han ber du skall vara honom så snar. 

16 Kerstin hon sade till sin Tärna så, 
hämta mig hit mina skrin både stora å små 

17 Å allt sitt folk det lönte hon så väl. 
Den amman gaf hon både skänker å skin 

18 Litan Kerstin tar op de gullringa fem. 
Dem gifver hon Håkan sin trogne dräng 

19 Å kära ni håkan röij inte meij, 
om jag får lefva jag löne skall deij 

20 Å intet skall jag röja deij, 
men sjelfva hyn, han röjer väl deij 
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11:1 
11:2 
12:1 
13:1 
13:3 
14:1 

Cc 

7:2 
8:1 
8:2 

9 : 1-2 
10:1-2 

21 Twätt dig först med klaran vin 
efter så törk med hvit arm å lin. 

22 Å litan Kerstin hon talde till Amman så 
fostre op min dotter å var henne för mor 

23 Du bed henne inte tro en drucken mans ord 
Hon kan så snart slinta [— — —] 

24 Å fostre opp min dotter var henne så god. 
I himlen skall jag låte bygge op din stol 

25 Å fostre opp min dotter var henne så hull 
dig vill jag gifva båd silfver å gull 

26 Litan Kerstin tar på sig skarlakan blå 
Så rider hon sig till Konungens gård. 

27 Och när som hon kom till konungens gård 
Då ute för henne mång ungerSvenner stå. 

28 Å lilla Kerstin hon för sin fader steg 
konungen han på henne med ögonen ser. 

29 Wälkomen hit lilla kerstin till meij. 
I quäll skall du trötte ut mina Hofmän. 

30 Så danser di en så danser di två, 
Titan Kerstin var lika karsker ändå. 

31 Så danser di tre så danser di fem, 
Hon trötter ut alla konungens Hofmän 

32 Å Konungen räcker Snöhvit hand ifrån seij 
kom hit lilla kerstin å trötta ut meij. 

33 Så danser di en så danser di två, 
hon trötter ut konungen lika så. 

34 Gud nåd dig Sophia för nu skall du dö 
för du har förråa en så väldiger mö. 

35 A Drottningen räcker Snöhvit hand ifrån seij. 
Kom hit lilla Kerstin å trötta ut meij 

36 Så danser di en så danser di två 
Hon trötter ut Dronninga med. 

Avvikelser från Cb i Cc 

Slutomkvädet: linden: lind 
1:1 	de sute: sutto 
1:2 	snacka: talte 
2:2 	Liten: Lilla 
3:1, 4:1 	Å: Och 
4:2 
	

hemta: och hämta; litan: lilla 
5:1 
	

tag: tag också; Sal: sa'll 
5:2 
	

litan: lilla 
6:1 
	

Borgare: Börjare 
6:2 
	

Och saknas; Päder: Peder; hviler: hvilar 
7 : 1 
	

Goddag goddag: Go'dag! Go'da'!; Päder: Peder  

står: står det 
inte: int'; litan: lilla; sedan: sedan som 
barn quinner gingo: barnquinnor geck; ifrå: 
ifrån 
Å: Och 
Håkan hade fingrar både mjuka och små 
Han kunde väl sjelfver dra låsen ifrå'. 
go da go da lilla: Goda! Lilla, lilla 
sänningebud: sänninge båd; faderen: fadren 
Sänninga: Sändninge 
Å: Och 
orker: orkar; stuftildan: stuftjellden 
Å: Och; skogen: skogen lupne 

SMB 160 

37 A hör du litan Kerstin hvad jag säger deij. 
A vill du nu byta gullbälte med meij. 

38 De bytte gullbälte de vexlade sno 
Den hvitaste mjölken på golfvet stod. 

39 [— — —1 gullbälte så gran 
Jag närer mig med et silfverband. 

40 Konungen talte till Håkan sin dräng 
hämta mig in Stålpisker fem. 

41 A konungen hade intet förr sagt de ord. 
förrän lilla kerstin föll ned på golfvet der hon stod. 

42 Litan Kerstin hon föll i sin faders knä. 
Ack söte min fader i gifven meij te. 

43 Å fälle skall jag gifva deij te 
— Den lilla grön lind, — 
0 Herre gud fader han gifve deij te. 

— den lilla grön linden hon sörger 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Str. 20 och 21 skrivna i omvänd ord-
ningsföljd, vilken dock korrigerats. Str. 37 skriven efter 
str. 39, dess placering som ovan markerad. Mellanom-
kvädet utskrivet i str. 1-5, 43, fr.o.m. str. 4 dubbelt Den 
lilla grön lind Den lilla grön lind, markerat enkelt i str. 
7, 13, 14, 18, 30, dubbelt i övriga strofer. Slutomkvädet 
utskrivet i str. 1-5, 43, markerat i övriga strofer. 

	

8:2 	henne tillskrivet över raden 

	

17:2 	skin osäker läsning (ändring) 
21 : 1 före vin står två strukna bokstäver 

	

21:2 	arm ms ev. ann 
23:2 plats lämnad för några ord 

	

38:1 	gullbälte ms gullbalte 
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14:2 	Och guldvagnarne äro sönderbrutne 
15:1 	jag har: och 
16:2 	hämta mig hit: Och hämta mig in; å: och 
17:1 	Å: Och; det saknas 
17:2 	amman: arma; å skin: och skor 
18:1 	Lilla Kerstin upptog de guldringar fem. 
19:1 	röij inte meij: J röjen icke mig 
19:2 	jag löne skall deij: ja löna skall jag dig 
20:1 	Å: Och; deij: dig 
20:2 	hyn: hin; deij: dig 
21:1-2 Men tvätta Dig först i klara vin. 

Och efter så torka med witt arme-lin 
22:1 	A litan: Och liten; talde: sade 
22:2 	fostre op: Och fostre du upp; å: och; för mor: så 

god 
23:1 	bed henne inte: be'na intet 
23:2 	slinta [— — —1: slinta på en rutten bro 
24:1 	A: Du; opp: upp; var: och war; så god: för mor 
24: 2 	låte bygge op: låta bygga 
25:1 	Å: Du; opp: upp; var: och war; hull: huld 
25:2 	Å: Och; båd: både; å gull: och Guld 
26:1 	Litan: Lilla 
26:2 	raderad, se 27:1 
27:1 	saknas, ersatt med 26:2 (med avvikelsen: Så: 

Då) 
27:2 	Då: Och; mång ungerSvenner stå: ej Mång 

Ungersven står (ej tycks inskrivet i efterhand) 
28:1 	Å: Och; steg: steg in 
28:2 	Å: Och; han saknas 
29:/ Wälkomen: Och välkommen 
29:2 	trötte: trötta 
30:1 	danser di: dansar de båda ställena 
30:2 	litan: Lilla; karsker: rasker 

31:1 	Så dansar de två, så dansar de fem. 
31:2 	trötter: tröttar 
32:1 	Och konungen räcker snöhvita handen från sig. 
32:2 	å: och; meij: mig 
33:1 	danser: dansar båda ställena; di två: de två 
33:2 	trötter: tröttar 
34:1 	nåd: nå'; för: ty 
35:1 	Och drottningen hon räcker snöhvita handen 

från sig. 
35:2 	å: och; meij: mig 
36:1 	danser di: dansa de båda ställena 
36:2 	trötter: tröttar; Dronninga med: Drottningen li- 

ka så 
37:1 	Å: Och; litan: lilla; deij: dig 
37:2 	Å: Och; gullbälte: Guld-bälte; meij: mig 
38:1 	De bytte Guld bälte — De växla' Guld-sno. 
39:1 	Och intet är jag snål efter Guld bälte så grann. 
39:2 	närer: nöjer 
40:2 	Å: Och; Stålpisker: stål-piskor 
41:1 Å: Och 
47:2 	förrän: förr'n 
42:1 	Litan: Lilla 
42:2 	söte: Söta; meij te: mig till 
43:1 	Å: Och; deij te: dig till 
43:2 	Å: Och; deij te: det med 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Str. 38 och 39 omkastade. Omkväde-
na utskrivna i str. 1 och 42, markerade i övriga strofer. 
13:3 	raden skriven i margen och betecknad War: 
17:2 	vid arma står i margen War: Amman; vid skor 

står i margen skjäl 

Cd 

Och konung och Drottning de 
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till 
	

bords, 

6 

den 	lilla 	grön — lind,— 

10 
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i 	p 
snacka så många 

cc r 
skäm- tons ord, 

13 

— den lilla 	grön lindan hon sbr — ger. 
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1 Och konung och Drottning de suto till bords, 
— den lilla grön lind, — 
de snacka så många skämtans ord, 
— den lilla grön lindan hon sörger.  

SMB 160 

Melodianmärkning 

T. 5: Före n. 2 har troligen påbörjats ess', som sedan 
strukits över. 

T. 13, n. 2: Efter noten står en överstruken punkt. 

Ce 
1 Konungen och drottningen de sutto till bords, 

— Den lilla gröna lind! — 
De snacka så många skämtsamma ord. 
— Den lilla gröna linden hon sörjer! 

2 Och drottningen talade konungen till harm: 
»Liten Kerstin hon sofver på Herr Peders arm!» 

3 Och konungen han slår sina handskar i bord: 
»I qväll skall jag pröfva min drottnings ord!» 

4 Och konungen talte till Håkan sin dräng: 
»Hemta mig hit Liten Kerstin i qväll!» 

5 »Du tag min häst, tag Sofias sal, 
»Du bed Liten Kerstin att hon är mig snar!» 

6 Håkan han red sig till borgareled, 
Der stod Herr Peder och hvilar dervid. 

7 »God dag, god dag, Herr Peder så fin, 
»Hur står det till med Lilla Kerstin?» — 

8 »Jag har ej sett Liten Kerstin sedan i går, 
»Två bamqvinnor gingo henne till och ifrån!» 

9 Och Håkan han red sig till Lilla Kerstins gård, 
Och ingen ute för honom står. 

10 Håkan knappar på dörren med fingrarne små: 
»Statt upp, Liten Kerstin, drag låsen ifrå!» 

11 »Goda, goda Lilla Kerstin så fin, 
»Jag är sändebud från faderen din!» 

12 »Och sändningabuden äro så, 
»I qväll skall du för honom stå.» — 

13 »Och huru skall jag för min fader stå, 
»Jag orkar ej sjelf öfver stuftiljan gå?» 

14 »Och hästarne äro åt skogen lupne, 
»Och guldvagnen är sönderbruten.» — 

15 »Jag har konungens häst och Sofias sal, 
»Han ber du skall vara honom så snar!» 

16 Kerstin hon sade till sin tärna så: 
»Hämta mig hit mina skrin, både stora och små!» 

17 Och allt sitt folk det lönte hon så väl; 
Men amman gaf hon både skänker och skor. 

18 Liten Kerstin tar upp guldringar fem, 
Dem gifver hon Håkan sin trogne dräng. 

19 »Och kära, ni Håkan, röj intet mig, 
»Om jag får lefva, jag löna skall dig.» — 

20 »Och intet skall jag röja dig, 
»Men sjelfva hyn han röjer väl dig.» 

21 »Tvätta dig först med klaran vin, 
»Och efter tork med hvitt arme-lin!» 

22 Och Liten Kerstin hon talte till amman så: 
»Fostra upp min dotter, var henne för mor.» 

23 »Du bed henne intet tro en drucken mans ord, 
»Hon kan så snart slinta på en rutten bro.» 

24 »Du fostra upp min dotter, var henne så huld, 
»Och dig vill jag gifva båd' silfver och guld!» 

25 »Och fostra upp min dotter var henne så god, 
»I himlen skall jag låta bygga upp din stol.» 

26 Liten Kerstin tar på sig skarlakan blå, 
Så rider hon sig till konungens gård. 

27 Och när som hon korn till konungens gård, 
Då ute för henne mång ungersven står. 

28 Och lilla Kerstin hon för sin fader steg, 
Och konungen henne med ögonen neg. 

29 »Wälkommen hit Liten Kerstin till mig, 
»I qväll skall du trötta ut mina hofmän!» 

30 Så dansa de en, så dansa de två, 
Liten Kerstin var lika karsker ändå. 

31 Så dansa de tre, så dansa de fem; 
Hon trötta alla konungens hofmän. 

32 Och konungen räcker snöhvit hand ifrån sig: 
»Kom hit, Liten Kerstin och trötta ut mig!» 

33 Så dansa de en, så dansa de två, 
Hon tröttar ut konungen likaså. 

34 »Gud nåd' dig, Sofia, för nu skall du dö; 
»Ty du har förrådt en så väldiger mö.» 

35 Och drottningen räcker snöhvit hand ifrån sig: 
»Kom hit, Liten Kerstin, och trötta ut mig!» 

36 Så dansa de en, så dansa de två 
Hon tröttade ut drottningen likaså. 

37 »Och hör du, Liten Kerstin, hvad jag säger dig, 
»Och vill du nu byta guldbälte med mig?» — 

38 »Och intet jag åtrår guldbälte så grannt, 
»Jag nöjer mig med ett silfverband.» 

39 De bytte guldbälte, de vexlade sno, 
Den hvitaste mjölken på golfvet stod. 
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40 Konungen talte till Håkan sin dräng: 
»Och hemta mig in stålpiskor fem.» 

41 Och konungen hade intet förr sagt de ord, 
För'n Liten Kerstin föll ned på golfvet der hon stod. 

42 Liten Kerstin hon föll till sin faders knä: 
»Ack, söta min fader, gif mig till!» — 

43 »Och väl skall jag då gifva dig till, 
— Den lilla gröna lind! — 
»Och Herre Gud fader han gifve det med till!» 
— Den lilla gröna linden hon sörjer! 

Anmärkning 

Båda omkvädena återgivna i str. 1, 2 och 43, förkortade 
i str. 3. 

Cf 
Avvikelser från Ce i Cf 

	

2: 7 	drottningen: drottningen hon 

	

10:1 	fingranne: fingrarna 

	

16:2 	mina: mine 

	

17:1 	det saknas 

	

21:1 	klaran: klara 

	

34:2 	väldiger: wälliger 

	

35 : 1 	drottningen: drottningen hon 

38:1 	guldbälte: guldhäftet 
41:7 	förr: för 
43:1 	jag: jag då 

Anmärkning 

Titel: Herr Peder och liten Kerstin. — Omkvädena åter-
givna i str. 1-3, 43. 
34:2 	wälliger tr. wäkliger 

D 
KB Vs 2:1, s. 277 (mel.), 279-280 (text). Texten upptecknad 1814, ev. efter egen tradition, av Anna Mathilda Pal-
bitzki 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. Mel. upptecknad av Erik Drake. Tryckt som SF 53 D. 

Herr Håkan 	sadlade 	gångaren grå 

3 

— panå — liden — 

5 

   

	• 

 

F 	 

     

     

Iff  

  

       

 

så 

      

     

Kerstins gård 

 

  

rider han sig till liten 

 

r 
7 	J J - 	i 

— Vi 
	

rida 	genom Roshult och Liden 

1 Herr Håkan sadlade gångaren grå, 
— Panåliden — 
så rider han sig till liten kerstins gård. 
— vi rider genom rosenhult och liden. 

2 Hör liten kerstin hvad jag säger dig, 
i afton skall du följa till din fader med mig. 

3 Intet kan jag följa till min fader i qväll, 
mina tjenare hvila i en bäddad säng 
mina gångare beta på blomstergrön äng. 
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4 Dina gångare behöfver intet att gå, 
här utanför dörren står de gångare två. 

5 Liten kerstin började ur sängen skrida, 
liten blomkind skrek vid hennes sida. 

6 Liten kerstin gaf sitt folk både mycket och väl; 
men amman den gaf hon utan skäl. 

7 Liten kerstin gaf den amman både oxar och kor, 
i blifven för detta barnet en moder. 

8 I lären detta barnet både spinna och sy; 
men aldrig följa ungkarlar ensam till by. 

9 Liten kerstin tog på sig en siden klädning röd, 
i denna klädningen skall jag dö. 

10 Liten kerstin satte sig på gångaren ned, 
så gångarens rygg han svigtade dervid. 

11 Liten kerstin rider till sin faders gård, 
för henne hennes fader ute står. 

12 Var välkommen liten kerstin till mig, 
i afton har jag samlat både mjöd och vin. 

13 I afton skall du vara min källaresven 
i afton skall du dansa med 50 mina hofmän. 

14 Liten kerstin gick på golfvet hon lekte och hon log 
när hon kom i källarn vred hon händerna i blod. 

15 Hör du liten kerstin hvad jag säger dig, 
i afton vill jag byta snörband med dig. 

16 Hur kan jag byta snörband med er 
mitt är af silke och eden är af gull 
min moder hon hvilar i svartan mull. 

SMB 160 

17 Liten kerstin började på snörbandet skrida] 
och hvitaste mjölken rann så strida. 

18 Konungen sade till sina småsvenn, 
ni hämta mig hit mina stålpiskor fem. 

19 Kära min fader ni hämta ej fem, 
jag säger i sanning det behöfs ej mer än en. 

20 Det första slaget han med stålpiskan slog, 
liten kerstin föll ned för sin faders fot. 

21 Det andra slaget han med stålpiskan slog, 
liten kerstin föll ned för sin fader och dog. 

22 Skam få dig kär drottningen min, 
— Panåliden — 
för jag hafver dödat kär dotteren min. 
— vi rider genom rosenhult och liden. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 22. 
Interpunktionen något osäker p.g.a. Arwidssons in-
grepp. 
Slutomkvädet: rosenhult i str. 1 ändrat till roshult, dock 

troligen av Arwidsson, str. 22 har roshult 
17:1 	skr[idal textförlust, ms något söndrigt 
18:2 	ni tillskrivet i efterhand 
21:2 	före liten står litet överstruket 
22:2 	för tillskrivet i efterhand 

E 
KB Vs 2:1, s. 606-607. Värmland eller Dalsland. Upptecknad av Erik Gustaf Geijer 1814-1817 (Jonsson I, s. 
421-423). Delvis tryckt i anm. till SF 53. 

1 /:Och konungen och Drottningen de sitta till borel:/ 
De tala så många skämtsamma ord. 
— Fast heldre vill jag vara i Landet uti Skåne. 

2 Slätt intet vet nu jag så redelig en mö 
Som liten Kjerstin på Helsingens ö. 

3 Och inte är nu hon så redelig en mö 
Hon har afladt barn på Helsingens ö. 

4 Och har hon afladt barn på Helsingens ö 
Så skall hon i afton nu för mig här dö. 

5 Konungen han talar till Håkan sin dräng 
Du skall nu efter Liten Kjerstin i quäll. 

6 Och när som han kom till liten Kjerstins gård 
Så fick han där se de två plommonk ind. 

7 Och Käre min Håkan du döljer med mig 
Vill Gud at jag lefver, jag lönar väl dig. 

8 Och hörer liten Kjerstin hvad jag säga må 
I skall nu in för eder fader ingå. 

9 Och huru kan jag komma till min faders gård 
Min guldsadel ligger i stycken små. 

10 En gångare ute för eder dörr månd stå 
Eder Stjufmoders gullsadel ligger deruppå. 

11 Sin Amma gaf hon både gård och grind 
Hon skulle tukta hennes barn alt efter sitt sin. 

12 Sin Amma gaf hon både silfver och guld 
Hon skulle vara hennes barn så ganska huld. 
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13 Liten Kjerstin klappar barnen på blomstrande kind 
Kanske du får aldrig mer se moderen din. 

14 Och när som hon kom till Konungens gård 
Konungen för henne ute månde stå. 

15 Välkommen liten Kjerstin alt hem på min gård 
Och hvi äst nu du så bleker under kind? 

16 Jag må nu väl vara bleker under kind 
Sadelen klämmer och Solen skiner varm. 

17 Och Konungen tar liten kjerstin alt uti sin famn 
Han dansade med henne både åter och fram. 

18 Och skam få nu den, som henne ljuger på 
Hon är nu så smaler som hon har varit förr. 

19 Och Drottningen tar liten kjerstin uti sin famn 
Hon dansade henne döder alt uti sin famn. 

20 Hon gorde då Konungen en men så stor 
Hon dansade blodet ur liten Kjerstins skor. 

21 /:Hon gorde den Konungen en större harm:/ 
Hon mjölkade hvitaste mjölken ur liten Kjerstins 

barm. 
— Fast heldre vill jag vara i Landet uti Skåne. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 
Repristecken utsatta efter första raden i alla strofer. 

F 
LUF 11406, s. 43-45 (text), KB S 163 (Drake) nr 144 (mel.). Uppland. Upptecknad av studeranden, sedermera bok-
handlaren Per Wilhelm Hörlin, troligen 1834 eller 1835. Text-ms har med största sannolikhet varit i G. 0. Hylt&i--
Cavallius' ägo. Inlämnat till LUF av C. W. von Sydow 1950. En av Hörlin senast 1835 gjord renskrift av texten, av 
denne inlämnad till A. I. Arwidsson, finns i KB Vs 2:1, s. 676-679. 
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13 

1 	 

riden genom 

9:g 	r 	r 	 

r 
ro - sen-de 	lun - den. 

dir 	1 
(15); 

1 Stafia hon talade till Konungen så 
- Underligen - 
Liten Kerstin hon sofver hos Momergen wår 
- I riden genom rosende lunden 

2 Och Konungen han talte till Håkan sin dräng 
»Du hämta mig hit liten Kerstin i qwäll.» 

3 »Och huru kan jag hämta liten Kerstin i qwäll 
Drängarna de sofva uti uppbäddad säng.» 

4 Och Håkan han går sig åt stallet då 
Han skådar de fålarna hwita och grå 

5 Så rider han sig öfver tolfmila skog 
Så kommer han fram der liten Kerstin hon bor 

6 Och där brann jus i hwar endaste wrå 
Men aldra mest där liten Kerstin hon låg 

7 Och Håkan han klappade på dörren då 
»Liten Kerstin stig upp och drag låsen ifrån» 

8 »Med ingen hafver jag stämma satt 
Och ingen släpper jag in så sent om natt.» 

9 Men Håkan hade fingrar både mjuka och små 
Han drager så sakta den låsen ifrån. 

10 Och liten Kerstin hon upp utur sängen steg 
Lilla barnet wid sidan det dide och skrek. 

11 Liten Kerstin tog på sig en kjortel så grann 
Det wisste ingen annat än att Solen upprann. 

12 Liten Kerstin tog på sig en tröja så röd 
»Och i denna tröjan så måste jag dö.» 

13 Kära du Amma war lilla barnet huld 
Dig will jag gifva både silfver och guld. 

14 Och Håkan han svingade sin gångare grå 
Så saktelig han lyfter liten Kerstin uppå. 

15 Och när som de kommo till Konungens gård 
Så ute för henne kär Stywmodren står 

16 Och hör Du liten Kerstin hwad jag dig säga må 
Nu skall du in för din Fader att stå 

17 Liten Kerstin hon in genom dörren steg 
Och Konungen henne med wreda ögon neg 

18 Och hör du liten Kerstin hwad jag nu säger dig 
Will du nu dansa den långa dans för mig. 

19 Och dansen han gick så temmeligen an 
»Stafia Stafia jag säger försann. 

20 Stafia Stafia o nu måste du dö 
Du sade liten Kerstin hon war inte mö.» 

21 »Och hör du liten Kerstin hwad jag säger dig 
Will du nu byta gull bälte med mig.» 

22 »Inte så hafver jag gull bällte om mig 
Det är en gull snod jag har lindat om mig» 

23 Liten Kerstin hon blef både ledsen och harm 
Hon skar af gull snoden så hwita mjölken rann. 

24 Och Konungen han sade till Håkan sin dräng 
»Du hämta mig hit mina stålpiskor fem.» 

25 »Och kära ni min Fader begären icke fem 
Det wore wäl godt jag hann slita upp en.» 

26 Och första slaget han till liten Kerstin slog 
Så sprang både näsa och mund uti blod. 

27 Och andra slaget han till liten Kerstin slog 
Så föll hon då neder för Konungens fot. 

28 Och Konungen såg genom fenstret ut 
Han såg inte himmelen för swärd och för spjut. 

29 »Och hör Du liten Kerstin hwad jag säger dig 
Hwem är nu Fader åt lilla Sonen din?» 

30 »Min Fader, min Fader jag säger för sann 
Det är en Konung från Engeland.» 

31 »Och huru skall jag få nu min stål badstu röd 
- Underligen - 
Der skall Stafia ligga i eld och i glöd.» 
- I riden genom rosende lunden 

Melodianmärkning 

T (1) undre systemet, paustecknet: 

T. (9) undre systemet: Korstecken utsatt före F. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 31. 
Namnet Stafia genomgående ev. Stofia 

	

7:2 	stig ms sig 

	

1 1 :1 	Liten ändrat från Lileten 
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13:2 	guld ms gluld 
14:2, 16:1 	Kerstin ändrat från Kärstin 
19:2 	det första Stafia ändrat från Staffia 
20:1 	o ändrat från jo 
21:1 
	

säger ms snarast sägler 
22:1 
	

anföringstecknet står,  före 22:2 
28:1 
	

ändrad från Och Konungen ut genom fenstret 
såg  

Renskriften: 

1:2 Momergen: Mobergen 

	

2:1 	han saknas 

	

4:2 	fålarna: fålarne 

	

10:2 	dide: didde 

	

19:1 	gick: geck 

	

20:1 	o saknas 

	

24:1 	han saknas 
26:2 mund: mun 

G 

KB S 163 (Drake) nr 85. Östergötland. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). Tryckt som 
SF 53 C, mel. Återgår möjligen på samma uppteckning som Cd ovan. 

1 	 g 	 

Och konungen och drottningende sutto till bords, 
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1 Och konungen och drottningen de sutto till bords, 
— Den lilla grön lind! — 
De snacka så många skämtsamma ord. 
— Den lilla grön linden hon sörjer. 

H 
ULMA 22266, s. 25-28 (text), KVHAA Wiede ks 304 (mel.). Efter pigan Eva Persdotter, Källås, Säby sn, Småland 
(f. 1796 i Säby; Ling, s. 35; Jonsson I, s. 524). Upptecknad av L. Chr. Wiede i juli 1820. Mel.-utskriften gjord först 
på 1840-talet. Ytterligare en utskrift finns: KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. 
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— I 	riden mellan Roshult och Lind. 

1 Sophia talte till Konungen så 
— Under Linö — 
Och vi få väl hålla bröllop i år 
— I riden mellan Rosholt och Linö. 

2 Och huru skall jag hålla bröllop i år 
Iag vet ingen som liten Cherstin har fäst. 

3 Liten Cherstin ligger inne med Gårdsfogden vår 
Och den skall vi hålla bröllop åt 

4 Konungen talte till Håkan sin dräng 
Ni hämten nu hit liten Cherstin i qväll 

5 Och Håkan han sadlar sin gångare grå 
Så rider han sig till lilla Cherstins gård. 

6 Håkan tapplar på dörren med fingrarna små 
Och kära liten Cherstin drag låsen ifrån 

7 Och ingen hafver jag till stämma lagt 
Och ingen släpper jag in sent om en natt 

8 Håkan taplar på dörren med fingrarna små 
I qwäll skolen I för eder fader stå. 

9 Och huru skall jag komma till min fader i qwäll. 
Mina folar de dansa på grönskande äng. 

10 Och huru skall jag komma till min fader i qwäll. 
Mina pigor de sofva på upbäddad säng 

11 Och Håkan han titta genom sparlakan röd 
Så fick han der se hvar det lilla barnet låg 

12 Och kära du Håkan ni fällen inte mej 
Min Gud om jag får lefva skall jag belöna dej 

13 Liten Cherstin tar på sig en kjortel så båld 
Det glimmade guld i hvarendaste fåll. 

14 Liten Cherstin tar på sig en tröja så grann 
Det viste ingen annan än solen uprann. 

15 Och Håkan sadlar upp sin gångare grå 
Så rida de sig till konungens gård. 

16 Och när som de kommo till Konungens gård. 

17 Liten Cherstin hon sig intill Konungen steg. 
Och Konungen henne med wreda ögon neg. 

18 Och hör du liten Cherstin hvad jag säger dig. 
Nu skall du dansa en pålska för mig. 

19 Hon dansade väl en, hon dansade väl fem 
Hon dansade med alla Konungens män. 
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20 Och konungen talte till Soffia så 
Du må fälle få en så ynkeliger död 
Som så har beljugit en så vacker mö 

21 Och Soffia sprätte up det röda Gul lband. 
Så hvitaste mjölken öfver Golfvet hon samm. 

22 Konungen talte till Håkan sin dräng 
- Under Linö - 
Och hämta nu hit de Stålpiskorna fem 
- I riden mellan Rosholt och Linö. 

Melodianmärkning 

Över mel. står med blyerts G:dur. 

Utskriften i Div. -saml: 

T. 3: å 

T. 7: j 
- 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i alla strofer. Slutomkvädet 
utskrivet endast i str. 1, markerat i övriga strofer. 
Mellanomkvädet: Linö str. 11 Lidö, str. 12, 19, 20 Li-

dan 

	

1:1 	ordföljden ändrad från Konungen talte till Sop- 
hia så; Sophia har metrisk markering för dak-
tyl; efter talte står sig överstruket 

	

20:1 	Soffia har metrisk markering för daktyl 
22:1 Håkan ms Håkaan 

Utskriften i Div.-saml: 

Texten omfattar endast str. 1. 
Mellanomkvädet: Linö: line 
Slutomkvädet: Rosholt: Roshult: Linö: Line 

	

1:2 	vi få: få vi J 

J 
ne. 

Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt61-Cavallius under andra hälften av 1830-talet eller på 1840-talet. Ia: KB Vs 4, 
s. 365, 367-370, 26 och KB Vs 3:4 nr 200 B (baksidan av utskrift av mel. till annan texttyp). En renskrift av en del 
av texten, gjord av George Stephens och utgörande huvuddelen av en kompilation av flera texter, finns i KB Vs 3:4 
nr 199 A. Ib: KB Vs 4, s. 121-124. Ofullständig utskrift gjord av Hylten-Cavallius. 

Ia 
1 Drottningen talar till Konungen så, 

- under lide, - 
Vi skole gifta vår dotter i år. 
- vi ride mellan Roshult och Lide. 

2 Hur skall vi göra bröllopp i år 
jag vet icke hvem liten Kerstin vill ha. 

3 Jag hafver fått ett bref i qväll, 
Liten Kerstin är blifven så runder omkring 

4 Konungen talar till Håkan sin dräng; 
du hemta mig hit liten Kerstin i qväll. 

5 Och med dig skall du taga fålan den grå, 
och dertill Sofias guldsadel uppå. 

6 Håkan sadlar sin gångare grå, 
så rider han sig till liten Kerstins gård. 

7 Och när som han kom till liten Kerstins gård, 
så brann der ljus, i hvar endaste vrå. 

8 Håkan klappar på dörren med fingrarne små: 
Stig opp liten Kerstin, drag låset ifrå. 

9 Redan har jag låst och redan har jag stängdt, 
och ingen släpper jag in i qväll. 

10 Håkan hade fingrar båd mjuka och små, 
sjelf drager han guldlåsarne frå. 

11 Min nådiga princessa, stig opp af er säng, 
Er fader har befallt er följa hem i qväll. 

12 Hur skall jag följa med er hem i qväll. 
mina fålar, de dansa i Rosende-lund. 

13 Hur skall jag följa med er hem i qväll? 
mina drängar de hvila på uppbäddad säng. 

14 Jag hafver med mig den gångaren grå, 
och lilla Sofias guldsadel uppå. 

15 Liten Kerstin upp af sängen klef, 
en liten blomkind efter henne blef. 

16 Liten Kerstin hon satte sig på rödan gullstol, 
och Fröknar och Mamseller de krusa hennes hår. 

17 Liten Kerstin hon snörar sin röda gullsno, 
så hvita mjölken från bröstena stod. 

230 



18 Pigor och ammor dem lönar hon sjelf, 
på det de skulle amma opp liten kind. 

19 Liten Kerstin hon rider den tolfmila skog, 
så röda blodet i skorna stod. 

20 När Håkan drängen detta förstod, 
så torkar han af den blodiga sko. 

21 Hör du kär Håkan! du röjer inte mig, 
om Gud vill och jag lefver, skall jag nog löna dig. 

22 Min nådiga Prinsessa, jag röjer inte er, 
jag önskar edra kinder intet mera röjde Er. 

23 Och när som de kommo till konungens gård, 
Konungens sjelf för dem ute står. 

24 Konungen talar till hela sitt hof, 
»liten Kerstin är så vacker, som hon varit förr.» 

25 Konungen talar till små-swenner två, 
ni tagen nu Drottningen läggen bojor uppå. 

26 Jag beder min konung och Herra om nåd 
att liten Kerstin får dansa en dans för mig. 

27 Väl skall jag dansa, men jag är icke mo', 
men jag skall visst dansa, så godt, som jag kan. 

28 Liten Kerstin ut på golfvet sam, 
Det visste ingen annat än att solen upprann; 

29 Konungen talar till småsvenner två, 
ni tagen nu Drottningen läggen bojor uppå. 

30 Jag beder min Konung och Herra om nåd, 
att liten Kerstin får sjunga en visa för mig. 

31 Väl skall jag sjunga men jag är icke mod' 
men jag skall sjunga så godt som jag kan. 

32 Hon börjar en wisa, hon lyder alltså; 
»Stackars den flicka som styfmoder får.» 

33 Konungen talar till småsvenner två, 
Ni tagen nu Drottningen läggen bojor uppå. 

34 Jag beder min Konung och Herra om nåd, 
att liten kerstin får byta gullbälte med mig. 

SMB 160 

35 Väl skall jag byta; men jag är icke mod', 
ty jag är blott snörad med röda gullsno. 

36 Jag beder min konung och Herre om nåd, 
att liten Kerstin får byta gullsnöre med mig. 

37 Liten Kerstin snörar opp röda gullsno 
så hvita mjölken ur bröstena stod. 

38 Konungen talar till Håkan sin dräng; 
du hemta mig hit mina stålpiskor fem. 

39 Första slaget han henne slog: 
så sprang hon under sin styfmoders stol. 

40 Det andra slaget han slog dernäst: 
Ni Kära min fader ni hemta mig präst. 

41 Det tredje slaget han slog dernäst: 
Vill du nu säga hvem barnfadren äst? 

42 Gerna jag det vill och gerna jag det skall, 
ty det är Kunga-prinsen af Engeland. 

43 Liten kerstin hon tittar genom fönstret det blå, 
der fick hon se de skepp med flaggor uppå. 

44 Det fick hon se de skepp med flaggor uppå, 
— under lide, — 
som sjelf hon wirkat med fingrarne små 
— vi ride mellan Roshult och Lide. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, 3, 11, 
19, 28, 37. Den starkt förkortade str. 25 tillagd i mar-
gen. Efter str. 44 har följt ytterligare minst en strof (ms 
avklippt men text anas; jfr Ib nedan). 
27:1 men ändrat från en 
30:2 	sjunga en visa för tillskrivet i margen för att er- 

sätta det först skrivna byta guldbälte med vilket 
har satts inom parentes 

34:2 	gullbälte ms ev. guldbälte; med tillskrivet över 
raden 

Ib 
1 Drottningen talar till Konungen så 

— Under lide — 
Vi skole gifta vår dotter i år 
— Vi ride mellan Roshult och lide. 

2 Huru ska' vi göra bröllopp i år, 
jag vet icke hvem liten Kerstin vill ha. 

3 Jag hafver fått ett bref i qväll 
liten Kerstin är blefven så runder omkring. 

4 Konungen — — —  

5 Och när som han kom till liten Kerstins gård 
så brann der ljus i hvar endaste vrå. 

6 Håkan knappar på dörren med fingrarne små, 
Stig upp liten Kerstin drag låsarne frå. 

7 Jag låter ej opp för någon i qväll 
ty jag har mig redan laggt i säng. 

8 Håkan hade fingrar båd mjuka och små, 
sjelf drager han guldlåsarne frå. 
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9 Min nådiga prinsessa stig ifrån er säng 
Er fader har befallt er följa hem i qväll 

10 Huru skall jag följa mer Er hem i qväll, 
fålarne dansa i Rosende äng 
och drängarne hvila på uppbäddad säng. 

11 Jag hafver med mig den gångaren grå, 
och lilla Sofias guld-sadel uppå 

12 — — — upp af sängen klef. 
— — — blom kind efter henne blef. 

13 Liten Kerstin hon satte sig på rödan gullstol 
och fröknar och mamseller de kamma hennes hår. 

14 Liten Kerstin hon snörar sin röda gullsno 
Så hvita mjölken från bröstena stod. 

15 Pigor och ammor dem lönar hon väl 
för det [de] skulle amma opp lilla kind. 

16 När hon hade ridit den 12 mila skog 
så blodet ner i skorna stod. 

17 När Håkan drängen detta förstod, 
så torkade han af den blodiga sko 

18 Hör du min kära Håkan du röjer intet mig 
Om Gud vill och jag lefver, så löner jag dig 

19 Min nådiga prinsessa jag röjer intet Er 
Jag önskar Edra kinder intet mera röjde Er. 

20 När de kom till Konungens gård 
Konungen — — — ute står 

21 Konungen talar till hela sitt hof 
liten Kerstin [— — —] vacker, — — — fön. 

22 Konungen talar till små-svenner två, 
Ni tagen nu Drottningen och lägg bojor uppå. 

23 Jag beder — — — nåd. 
— —] dansa — — — mig. 

24 Väl skulle jag dansa men jag är icke mo' 
men jag skulle visst dansa så godt som jag kan. 

25 Liten — — — sam 
— — — solen upprann 

26 Konungen talar — — — små 
— —] bojorna på. 

27 — — -- nåd 
[— — —1 sjunga en visa för mig.  

28 Väl skall jag sjunga men jag är icke mod' 
men jag skall sjunga så godt som jag kan 

29 hon börjar sin visa, hon lyder alltså, 
Stackars den flickan, som styfmoder får: 

30 Konungen — — — små 
— — — bojor uppå. 

31 Jag beder — — — om nåd 
— — — byta guldbälte med mig. 

32 Väl skall ja byta men jag är ej vid mo' 
ty jag är blott snörad med röda gullsno. 

33 Liten Kerstin snörar opp den röda gullsno, 
så hvita mjölken ur brösten stod, 

34 Det andra slaget han slog dernäst 
Ni Kära min fader Ni hemta mig präst. 

35 — — — tredje — — — näst 
Vill du säga hvem barn-fadern äst: 

36 Der blef buller och der blef bång, 
— Under lide — 
och bröllopp och barnsöl på en gång. 
— Vi ride mellan Roshult och bele. 

Anmärkning 

Texten är ofullständigt återgiven; luckorna i texten kan 
jämföras med la. Streck och andra markeringar torde 
ange, att strofer utelämnats, så med säkerhet efter str. 
33 och 35. — Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna 
endast i str. 1. 

	

2:1 	göra tillskrivet över raden 
Str. 41:fr la str. 4 

7:1-2 står inom parentes 
Str. 12 jfr Ia str. 15 

	

16:2 	ner ms ev. nu  

	

20:2 	ute överstreckat, jfr la 23:2 
21:2 jfr la 24:2 
Str. 23 jfr la str. 26 
Str. 25-27 jfr la str. 28-30 
Str. 30-31 jfr la str. 33-34 
30:1 förkortningen kon. ändrad, möjligen från på- 

börjat Jag 

	

33:2 	ur osäker läsning 

	

35:1 	jfr la 41:1 

J 
KB Vs 4, s. 111-112 och 103 (text), 104 (mel.). Småland. Upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius (efter en kvinna 
kallad Lisbeth) under 1830-talets andra hälft eller på 1840-talet. En renskrift av mel., gjord av Hyltai-Cavallius, 
samt en renskrift av en del av texten, gjord av George Stephens och ingående i en kompilation av flera texter, finns i 
KB Vs 3:4 nr 199 A. 
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1 Konungen och Dronningen de talades vid, 
— under lide — 
om vi ej ska' göra bröllopp i år, 
— Vi ride mellan Roshult och Lide. 

2 Konungen talar till Håkan sin dräng, 
hemta mig hit liten Kerstin i qväll. 

3 Håkan sadlar sin gångare grå, 
så rider han sig till liten Kerstins gård. 

4 Håkan han klappar med fingranne små, 
Stig upp liten Kerstin, drag låsen ifrå. 

5 Kära Håkan gör mig intet omak. 
Drängarna hvila på oppbäddad säng, 
och hästacne dansa i rosengrön äng. 

6 Liten Kerstin upp på golfvet stod 
liten blomkind lemnad' hon i sängen qvar. 

7 Pigor och ammor lönar hon sjelf, 
jag får lof och lof att rida till Roshult i qväll. 

8 Konungen talar till Drottningen så: 
liten Kerstin är så vacker, som hon varit förr. 

9 Jag beder min Konung och Herra om nåd, 
får hon dansa en dans för mig. 

lo) Liten Kerstin ut på golfvet sam 
der visste ingen annat än att solen upprann. 

11 Konungen talar till Hof svenner fem 
liten Kerstin är så vacker, som hon varit förr. 

12 Jag beder min Konung och Herra om nåd, 
får hon byta guldbälte med mig. 

13 Jag har väl intet guldbälte på mig 
Jag är blott snörad med röda gull-sno. 

14 Jag beder min Konung och Herra om nåd, 
får hon lof att byta gull-snör med mig. 

15 Liten Kerstin snörar opp röda gull-sno 
och hvita mjölken ur bröstena stod. 

16 Konungen talar till Håkan sin dräng, 
hemta mig hit mina stål-piskor fem. 

17 Första slaget han henne slog 
så sprang hon under sin styfmoders stol. 

18 Andra slaget han henne slog: 
hon bad honom skona sitt unga lif. 

19 Ja! om du ville säga hvem barnfadren är, 
Gerna jag det ville och gerna jag det skall. 

20 Det är kunga-prinsen af Engeland, 
som är far för min liten blom-kind. 

21 Liten Kerstin hon tittar genom fönstret det blå 
der fick hon se skepp med flaggor på, 
som hon hade virkat med fingrarne små. 

22 Se'n blef det glädje och inte sorg 
— under lide— 
Och bröllopp och barns-öl allt uppå en gång 
— Vi ride mellan Roshult och Lide. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Taktartsbeteckning saknas, bör vara 2/4. 
T. 2, n. 1: Otydlig, över noten står bokstaven c. 
T. 2, n. 2-3: Över noterna står två överstrukna, svårläs-

liga bokstäver, som ev. kan vara c resp. h (jfr ren-
skriften). 

T. 3, n. 1: Ändrad från åttondelsnot. 
T. 3, n. 2: Ändrad från ciss'. 
T. 4: Efter n. 1 står en överstruken åttondelspaus, efter 

n. 2 ett överstruket taktstreck. 

Renskriften: 

T. 2, n. 1-2, textunderlägget: Drottning 
T. 2, n. 2-3: c2  h' 
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Textanmärkning 

Streckad rad efter str. 1, därinvid står 2. vers: saknas. 
Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 22. 
Mellanomkvädet: lide i str. 1 ändrat från liden 
Slutomkvädet: Lide i str. 1 ändrat från Lida 

7:2 	ska' ms ev. sku' 
5:3 före dansa står hvila överstruket 
6:1 	på tillskrivet över raden 

20:2, 21:3 	står inom parentes 

K 
KVHAA Dybeck, Folk-lore I, s. 81. Efter skomakaren Elof Jansson Bomler, Vårdinge sn, Södermanland (f. 1766 i 
Turinge sn, Södermanland; Jonsson I, s. 558). Upptecknad av Richard Dybeck 1844. 

1 Och Konungen och Drottningen de sutto till bord 
De talte så många fullskämtareord 

2 Och drotten talte till konungen så 
Lilla Kerstin skall göra barnsöl i år. 

3 Jag är väl inte så bältela mod 

[— — 

4 Och Droningen drog på den lilla gullsnod 
Så hvita mjölken till midjan stod 

5 Och Drottningen slog sin herre under hatt 

[— — —1 

Anmärkning 

Texten utskriven som två strofer om fyra rader. Ms sak-
nar strofnr. 

1:1 	Och tillskrivet över raden 
2:2 före Lilla står Din överstruket 
3:1 	över radens början står Hon dansa i dagar 

överstruket; så tillskrivet över raden 
4:1 	gullsnod ms ev. gullsnodd 

L 
KVHAA Wiede ks 279. Skeppsta, Gåsinge sn, Södermanland. Upptecknad och sannolikt utskriven av organisten 
Dahlström, Gusum, troligen på 1840-talet. 
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tala - de så 	mycket om 
	li - ten Kjer-stin 
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13 

J  1 

     

     

     

      

- Men lyckan görs mig tun-ger i min ungdom. 

1 Och Konungen och Drottningen de sutto till bords, 
— I skären af grönt silke, — 
De talte så mycket om liten Kjerstin, 
— Men lyckan görs mig tunger i min ungdom.  

2 Drottningen sade till Konungen så, 
Sophia säger liten Kjerstin intet vara mö 

3 Säger Sophia liten Kjerstin intet vara mö, 
Om hon på henne ljuger så visst skall hon dö, 
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4 Intet jag ljuger, utan jag säger sant, 
I låten liten Kjerstin spatsera i dans. 

5 Konungen han talte till Herr Peder så: 
Du hemtar liten Kjerstin hit att helsa på. 

6 Herr Peder han rider uppå liten Kjerstins gård, 
Liten Kjerstin ute för Herr Peder står. 

7 Herr Peder han stiger i salen in 
Huru mår nu lilla sonen min 

8 Och hör du liten Kjerstin hvad jag dig säga må, 
Du skall mig följa uppå din faders gård. 

9 Hur skall jag följa dig uppå min faders gård, 
Jag orkar knappt öfver golftiljan att gå. 

10 Jag hafver så ondt i mitt hufvudband 
Jag orkar knappt nog träda golftiljan fram. 

11 Hafva hur ondt du hafva må, 
Ändå skall du följa mig uppå din faders gård 

12 Liten Kjerstin tar fram sitt röda guldskrin 
Och det gifver hon åt amman sin. 

13 Här har du silfver och här har du guld, 
För du skall vara lilla Sonen båd goder och huld 

14 Efter mig har du hus, efter mig har du jord, 
För du skall vara lilla sonen för båd fader och mor. 

15 Och hvad skall jag med hus och med jord 
Har icke lilla sonen både fader och mor 

16 När jag kommer i Konungens hus, 
Så släcka de mitt lif, som bönder släcka ljus 

17 Liten Kjerstin klappar sin son uppå Kind, 
Gud nåde dig min son, så snart du mister moderen 

din  
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18 Liten Kjerstin hon rider uppå Konungens gård 
Drottningen ute för liten Kjerstin står 

19 Liten Kjerstin hon stiger i salen in 
Der skänkte de åt henne både mjöd och vin 

20 De ledde liten Kjerstin i höga lofts sal, 
Der börja de med henne en ljuvelig bal 

21 Herr Peder han dansar med liten Kjerstin så 
Så fjäderen på golfvet hon rördes intet då. 

22 Drottningen hon sitter och förargas i sitt sin 
Och så träder hon i dansen in. 

23 Drottningen hon dansar med liten Kjerstin så fort 
Så liten Kjerstin dånar vid Drottningens fot. 

24 Innan dager på himmelen vardt ljus 
Så var det tre lik uti Konungens hus 

25 Det första var Herr Peder, det andra var hans mö. 
— 1 skären af grönt silke, — 
Det tredje var hans moder af sorg blef hon död. 
— Men lyckan görs mig tunger i min ungdom. 

Melodianmärkning 

T. 11, textunderlägget: lyckan skrivet under överstruket 
tiden. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 2. 

	

9:2 	öfver ändrat, troligen från uppå 

	

16:1 	hus skrivet på raderat gård 

M 
Wigström, Folkdiktning I, 1880, s. 79-80. Norrvidinge sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1879. 

1 Konungen och drottningen sutto till bords, 
de talade så många skämtsamma ord. 

2 Drottningen talte, till konungens harm: 
»Liten Kerstin hon sofver på herr Peders arm.» 

3 Konungen han talte till Håkan, sin dräng: 
»Hemta mig hit liten Kerstin i kväll!» 

4 Konungen han talte till småsvenner två: 
»Hemten hit liten Kerstin, ty hon skall för mig stå!» 

5 Liten Kerstin hon frågar sin stalldräng om råd: 
»Hur skall jag kunna fram för min fader stå?» 

6 »Tvätta dig först med det klara vin, 
efter dig torka med hvit ärmelin!» 

7 Liten Kerstin hon kläder sig i sammetsmantel blå, 
silfverbältet spänner hon ofvanuppå. 

8 »Röda gullbältet jag ej efterstår, 
jag nöjer mig med ett silfverband.» 

9 Håkan, konungens dräng, sadlad' gångaren grå, 
så sätta de liten Kerstin derpå. 

10 »Välkommen liten Kerstin till oss i kväll! 
Nu skall du trötta ut mina hofmän.» 

1 l Hon tröttade ut en, hon tröttade ut två, 
liten Kerstin hon var inte trötter ändå. 

12 Hon tröttade ut fyra, hon tröttade ut fem, 
hon tröttade ut alla konungens hofmän. 
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13 Konungen han räcker snöhvit hand från sig: 
»Kom hit, liten Kerstin, och trötta ut mig!» 

14 De dansade en, de dansade två, 
liten Kerstin hon var inte trötter ändå. 

15 Drottningen räckte snöhvit hand från sig: 
»Kom hit, liten Kerstin, och trötta ut mig!» 

16 Så dansad' de en, så dansad' de två, 
hon tröttar ut drottningen likaså. 

17 »Gud nåde dig Sofia, i dag skall du dö, 
ty du har förrådt den vänaste mö!» 

18 Drottningen hon räcker snöhvit hand från sig: 
»Kom hit, liten Kerstin, byt gullbälte med mig!» 

19 De bytte gullbälte, de vexlade snodd; 
hvitaste mjölken på golfvet stod. 

20 Konungen talte till Håkan, sin dräng: 
»Du hemtar mig hit stålpiskor fem!» 

21 Liten Kerstin hon föll för sin fader på knä: 
»Ack, käre herr fader, 1 gifven mig det till!» 

22 »Ja, väl så kan jag gifva dig detta till. 
Herren Gud i himmelen han gifve dig ock till!» 

Titel: Liten Kerstin och drottning Sofia. 

N 
NM Folkminnessaml., Folkmusik, Manuskript 9, bl. 117. Västra Alstads sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 
1882 (jfr Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 54). 

1 Valdemar och Sofia de sutto till hords, 
— Den lilla gröna lind —
de talte så mycket om giftermål. 
— Den lilla gröna linden hon sörjer. 

2 Så talte den ene, så talte de två. 
»Liten Kerstin hon lyster till herr Peder gå.» 

3 Konungen han talte till småsvenner två: 
»Kallen hit liten Kerstin, hon skall för mig stå!» 

4 Liten Kerstin hon frågar sin stalldräng om råd 
hur hon skulle inför konungen stå. 

5 »Tvätta dig först uti rödaste vin 
och torka dig sedan på hvita ärmlin.» 

6 Liten Kerstin hon gångar sig för spegeln att stå: 
»Min hy är lika frisker och röder som förr.» 

7 Hon satte sig sedan på gångaren grå, 
och red till hennes kära faders gård. 

8 Välkommen liten Kerstin till oss i kväll! 
Nu skall du trötta ut mina hofmän.» 

9 Så dansade en och så dansade två, 
liten Kerstin hon var lika vacker ändå. 

10 Så dansade tre, sen dansade fem, 
liten Kerstin hon tröttade ut alla kungens hofmän.  

11 Konungen han räckte hvit handen från sig: 
»Kom hit liten Kerstin och trötta ut mig! 

12 Gud nåde dig, Sofia, för nu skall du dö, 
för du har förrådt en så unger, vacker mö! 

13 Drottningen räckte hvit handen från sig: 
»Kom hit liten Kerstin och trötta ut mig! 

14 Ack hör du liten Kerstin hvad jag vill säga dig: 
Vill du nu byta guldbälte med mig?» 

15 »Nej, jag vill ej byta guldbälte med dig, 
jag låter mig nöja med ett silfverband.» 

16 Så bytte de bälte och vexlade band, 
den hvitaste mjölk uppå golfvet rann. 

17 Konungen kallade på tjenarne tre: 
— Den lilla gröna lind — 
»I hemten mig hit stålpiskorna sju!» 
— Den lilla gröna linden hon sörjer. 

Titel: Kung Valdemar och liten Kerstin. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 17. 
7:2 	red står över struket de dit; kära ev. ändrat från 

käre 

0 
NM Wistrand, Småländska folkvisor nr IX. Efter mor Anna Greta Jonsson (Petersdotter), Millebo, Skirö sn, Små-
land (1811-1898); hon hade lärt visan av sin mor bondhustrun Anna Stina Zackrisdotter (1785-1875 Upptecknad 
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av P. G. Wistrand 1880 och något år senare (Wistrand, Ett minne från mina vandringsår, 1911, s. 195-197; texten 
tryckt där, s. 207-211). 

1 Stofia hon talte till konungen så: 
— Under liden — 
»Liten Kerstin har aflat med svinadrängen vår.» 
— I riden mellan rosor på liden. 

2 Konungen talte till Håkan sin dräng: 
»Du hemtar mig hit liten Kerstin i kväll.» 

3 Och Håkan sig gångar åt stallgården in, 
han skådar de gångarna tre. 

4 Han klappar den brune, han stryker den grå, 
den blackige han kastar gullsadeln uppå. 

5 Och när han kom till liten Kerstins gård 
så brunno de ljus i hvar endaste vrå. 

6 Han klappar på dörren med fingrarna små: 
»Stånder upp liten Kerstin, drag låset ifrån.» 

7 »Nej ingen jag hafver till stämma satt, 
och ingen så släpper jag in om natt.» 

8 Håkan han blev så hastig till mods, 
han sparkar upp dörren med stålskodder fot. 

9 Kerstin steg upp med ett barn på sin arm: 
»Ack kära du Håkan du röje ej mig!» 

10 »Och icke skall jag röja dig; 
Krist gifve dina kinder de röjde ej dig.» 

11 »Hör liten Kerstin hvad jag dig säga vill, 
nu skall du rida till din fader i kväll.» 

12 »Ack hur skall jag komma till min fader i kväll: 
drängarna sofva i uppbäddad säng, 
och folarna dansa allt uti grön äng.» 

13 »Utom din dörr ståndar gångaren grå, 
med Stofie gullsadel uppå.» 

14 Hon lönte sitt folk både trogen och huld; 
men amman den gaf hon båd silfver och guld. 

15 Hon lönte sitt folk både rikligt och väl; 
men amman hon gaf öfver skäl. 

16 »Om jag icke skulle komma här mera i år, 
låt detta barnet sitt modersnamn få.» 

17 Så sätter hon sig på sin gångare ned, 
så gångarens rygg der svigtade vid. 

18 Liten Kerstin genom dörren steg fram, 
de viste ej annat än solen upprann. 

19 »Gud nåde dig Stofia nu måste du dö, 
ty du har beljugit en ung fager mö.» 

20 Men Stofia hon talte till konungen så: 
»Får icke liten Kerstin en dans för mig trå?» 

21 Den första dansen han gick väl an, 
hon rörde ej tiljan, utan hon sam. 

22 »Gud nåde dig Stofia, nu måste du dö, 
ty du har beljugit en ung, fager mö.» 

23 Men Stofia hon talte till konungen så: 
»Får icke liten Kerstin byta bälte med mig?» 

24 »Och icke är jag så bältesgrann, 
jag snörar mig med ett litet gullband.» 

25 »Och icke är jag så bältesnog; 
jag snörar mig med en liten gullsnodd.» 

26 Stofia hon blef så hastig till mods, 
hon sliter så af den lilla gullsnodd, 
så hvitaste mjölket på golfvet hon stod. 

27 Och konungen talte till Håkan sin dräng: 
»Du hemte mig hit stålpiskorna fem.» 

28 »Ack kära min fader I hemten ej fem, 
jag säger i sanning jag sliter ej en.» 

29 Första slaget han till henne slog, 
så sagta hon faller till jord. 

30 Andra slaget han till henne slog: 
»Ack kära min fader I hemten mig prest.» 

31 »Icke så hemtar jag dig någon prest, 
förrän du mig säger hvem barnfadern äst.» 

32 »Kära min fader jag säger för sann, 
det är kungasonen från Engeland.» 

33 Konungen såg genom vindgafveln fram, 
der såg han gånga så fager en man. 

34 Han tager skön jungfrun allt uti sin famn, 
då måste Stofia med sanningen fram. 

35 Han steg uppå skeppen med liten Kerstin; 
men Stofia de lade i spiketunnan in. 

36 Med Kerstin han seglar till Engeland 
— Under liden — 
men Stofia de rulla på hårdaste sand. 
— I riden mellan rosor på liden. 

Titel: Liten Kerstin. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 36. 

	

1:2 	med tillskrivet under raden, dock möjligen ej av 
upptecknaren 

	

5:2 	endaste står över struket och en 

	

17:1 	gångare ms gångarne 

	

25:2, 	26:2 	gullsnodd ändrat från gullsnod 
27:2 hemte ändrat från hemter 
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P 
DAG IFGH 3953, s. 12. Efter Jonas Olsson, Dalskogs sn, Dalsland (f. 1875 i Dalskog). Upptecknad av Ragnar Nils-
son 1937. 

1 Lilla Kerstin på Hälsingerö — 
hon dansa ut fyra, hon dansa ut fem, 
hon dansa ut kungens femtio ridderliga män. 

Anmärkning 

Rad 2 uppdelad på två rader. 

238 



SMB 161 

161 

INGEMAR OCH HOFRID 
TSB D 352 

A 
KB Engeströmska saml. B.VI11.2.41. Näsums sn, Skåne. Ingår i kyrkoherde Jöns Sorbonius' (1644-1711) relation 
från Villands kontrakt, upprättad 1693 (Jonsson I, s. 286). 

1 Jngemar och Hoffred 
de sitte för breden bordh, 
Jn kom lijthen små dräng 
han bar dem hastig ord, 
— Her Träder Edle Iungfruen Inne. 

2 Hören i Unger Ingemar 
I låthen Eders Taffelbord flye, 
Her kommer Lafwe Lodmanson 
så wred igienom bye. 

3 Hören i alla Mina Hofmän 
som iag hafwer gifwet brödh, 
I söcken Mari körckia 
när os tränger i Nödh, 

4 Hören I mina drängar, 
som nu kunna Rijda häst, 
I söcken Marie kiörcka 
när os kan trängia Mäst. 

5 Ock der de komme i kiörckian in, 
herr Lafwe kringrände den 
Satte han Eld på henne så brått, 
der smältede marmorsten. 

6 Hoffred blef kast af fönsteret uth 
det war dog alt för seendt, 
Kiörckan war brändt ock Hoffred war skiendt 
Lafve Lodmansson till stoor men, 

7 Hade iag säger han det för wist 
att Hoffred war icke good 
Då skole Mari kiörcka 
ännu ståedt i fred och Roo. 

8 Hade tag dett tilförne wist 
att Hoffred war icke Möe 
Icke skole Mari kiörckia 
så skammelig brändt i glöd. 

9 Nu kiörckan är bränt och klockerna skiendt 
och alting ståer illa till 
Jngemar död hans Wapn i glöd 
och Lage wandt dåligt spill 
— Her Träder Edle Iungfruen Inne. 

Anmärkning 

Texten utskriven tvåradig. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 
8, 9, markerat i övriga strofer. 
Omkvädet: Edle Iungfruen str. 9 de Edle Iomf: 

3:3 	körckia har r tillskrivet över raden 
5:2 	den ms ev. dem 
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162 

RIDDARE PÅ BARNSÄNGSGILLE 
TSB D 358 

A 
KB Vs 2:1, s. 403-404 (text), KB S 163 (Drake) nr 137 (mel.). Östergötland eller Småland. Textutskrift gjord av Au-
gusta Fredrika von Hartmansdorff, mel. troligen upptecknad av C. V. Westerling 1811 (Jonsson 1, s. 348-351). 
Tryckt som SF 108 A. 

f.  Lit  
— Medan man sofver 	al — lena; — 

11 4 

 

  

7. 	 r r r 
(5) 

•	 

• d 

6  j j)  

dr 
Och så månde han till sin moder 	ingå, 

fi 	 

(7) 

t y 
	han hade hade jungfrun i 	hågen, 	Och talade 	med dess veinner. 	 p dim. 

       

     

47— 	 

 

      

      

      

      

     

(13) 
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1 Hems Spärling han kamma och krusa sitt hår 
— Medan man sofver nu alena —
Och så månde han till sin Moder ingå 
— Ty han hadde jumfrun i hågen och talade med dess 

vänner 

2 Och hören ni min Moder hvad jag er säga må 
Jag är nu hitkommen at fråga er om råd. 

3 Och kära min Moder ni gif mig godt råd 
Huru jag med min Jumfru tala skall få 

4 Din jumfru hon tjenar hos Drottningen sin 
Dät blir intet gott at komma därin 

5 Du kläd dig så väl i Såbel och skinn 
Och säg att du är en Jumfru så fin 

6 Hems Spärling tog på sig den klädningen Rö 
Och Rödaste Guldet på golfvet dät strö 

7 Hems Spärling han gick uppför Rödan lofts bro 
Och Rödan Guldfransar han efter sig dro 

8 Och när som han kom till sin Jumfru in 
Så fick han då tala vid kärestan sin 

9 Och Brott kom dät för Drottningen bod 
Att Jumfrur och Fruer skulle till henne gå 

10 Hems Sperling han satte sig Dronningen näst 
Och hören ni Fru Dronning hvar hafver ni som värst 

11 Och ondt i mitt hufvud och ondt i mitt bröst 
Men uti mina länder där hafver jag som värst 

12 De lyfte då Dronningen på Sammetet Blå 
Och där födde hon de små Barnen två 

13 Hems Spärling han satte sig Dronningen näst 
Han löjar och lindar de småbarnen häst 
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14 Och när alt var slutat och alt var väl 
Då stälde Jumfruer och Fruer till en lek 

15 Och när som de Börja på golfvet att spring[a] 
Så Börja Guldsporrarne på fötterna klinga 

16 Och Drottningen talte till Tärnerna så 
Hvem af mina Jumfrur har Guldsporar på 

17 Och hvem är så djerf at hon vågat sig hi[t] 
Den Borde jag straffa med Mycken nit 

18 Och Jumfrun hon föll för Drottningen ner 
För mig är han hitkommen för mig är han här 

19 Och är dät nu sandt du säga må 
När jag Blir frisk skall ditt Bröllop stå 

20 Och alla tacka med tårar och Bön 
— Medan man sofver nu alena —
Jumfrun var dygdig och hon var skön 
— Ty han hadde jumfrun i hågen och talade med dess 

vänner 

Textanmärkning 

Slutomkvädet utskrivet i str. 1 och 20, mellanomkvädet i 
str. 1; båda omkvädena markerade i övriga strofer. In-
terpunktionen troligen i huvudsak införd av Arwidsson, 
här därför ej återgiven. 

	

3:2 	tala ändrat från talla 

	

4:1 	Drottningen ms Drottingen ändrat från Dro- 
ningen 

	

9:1 	Drottningen ändrat från Dronningen 

	

16:1 	Drottningen troligen ändrat från Dronningen 

	

18:1 	Drottningen ev. ändrat ,från Dronningen 

B 
KB Vs 2:1, s. 499-500. Nedskriven vid 1810-talets början i Tuna sn, Småland av fröken Hedda Hammarskjöld 
(1779-1860), möjligen efter egen tradition (Jonsson I, s. 352-353). Tryckt som SF 108 B. 

1 Walleboger tar på sig kiortelen blå 
— medan jag sofver allena —
och klaraste Guldet i sömmarne låg 
— för han hade hågen at tala med sin hjertelig kära 

2 Walleboger tar på sig Tröijan röd 
och aldrig såg jag fagrare mö 

3 Walleboger in genom dörren steg 
det rann up en ros på Wallebogers kära Fästemös 

kind 

4 Och hör Ni min Drottning hvar har ni nu som värst 
I hufvet och i ryggen där står nu som värst  

5 Hvad ären i för en Frua och Mö 
Som intet vet utaf qvinnornas nöd 

6 Jag är väl så nyligen gift 
At jag icke vet utaf qvinnornas brist 

7 Drottningen föll uti Wallebogers knä 
Där födde hon de Söneme två 

8 De tvättade de Barnen i Mjöd och i Win 
De svepte de Barnen i hvitan Armosin 

9 När de hade gjordt ifrån sig och skulle gå i dans 
Walleboger så lätt uppå tiljan sprang 
Så röda Guldsporren under kjortelen sang 
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10 Så vaknade Drottningen i Sängen där hon låg 
och hvem af mina Möer har Stöfvler med Sporrar 

uppå 

11 Då svarade Wallebogers kära Fästemö 
Det är Walleboger kära Fästeman min 

12 Drottningen ropte utöfver sin gård 
Walleboger skall klä' de Steglena sju 

13 Konungen ropte utöfver sin gård 
— medan jag sofver allena — 
Walleboger skall hafva de gårdarne sju 
för uti hans knä födde min Fru sönerne tu 
— för han hade hågen at tala med sin hjertelig kära 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, markerade i övriga stro-
fer. Interpunktionen troligen i huvudsak införd av Ar-
widsson, här därför ej återgiven. 
13:3 	sönerne ms ev. sönerna 

c 
KB Vs 2:2, s. 224-225. Östergötland. Möjligen efter mamsell Anna Catharina Follin, Landeryds sn (f. 1744 i Grebo 
sn; Jonsson I, s. 392-393) eller soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn (f. 1772 i Nykils sn, d. 1818 i Slaka; Jonsson 

s. 386-391, 396-397). Upptecknad av C. P. Grevilli hösten 1813 eller år 1814. Avskrift gjord av J. H. Wallman. 

J 	 J 	 JT 
Pelle 	'ill' tar på sig 	klädningen grann, 

6 

— medan jag sofr' al = lena; 

  

10 

.J  

 

Rödaste 	gullet i 	sömmarne samm, 

 

.15 	 
15 

J 	 •  1 

    

— för 	han hade 	ho - gen att tala 

1 Pelle lill' tar på sig klädningen grann, 
— medan jag sofr' allena; —
Rödaste gullet i sömmarne samm, 
— för han hade hogen att tala med sin hjertelig kära. 

med sin 	hjertelig 	kära. 

D 
ULMA 22266, s. 144-147. Efter mamsell Inga Margareta Regnell, Locknevi prästgård, Småland (f. 1791 i Bottna-
ryds sn, Småland; Ling, s. 35). Upptecknad av L. Chr. Wiede i januari 1819. 
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1 Och Talleborn han går sig i stenstugan in 
— Altid sofver jag alen. — 
Där var så mycket möer och Hedniska qvinn. 
— Ty han hade hågen tala med de Jungfrurna så 

sköna. 

2 Och Talleborn satte sig Drottningen näst. 
Så frågar han Drottningen kvar som hon hade värst. 

3 Hvad är det för en fru uti kjortelen röd. 
Som intet vet utaf qvinnornas nöd. 

4 Jag hafver intet så länge varit fru 
Jag hafver länge setat uti Jungfrubur. 

5 Och Ondt har Jag i mitt hufvud ondt har jag i mitt 
bröst. 

Men uti min rygg där hafver jag värst. 

6 Och Talleborn tog Drottningen i sitt knä. 
Der föder hon en son med värk och sved. 

7 Och Talleborn han ställer Drottningen i säng. 
De Hedniska quinnor togo barnet til sig. 

8 Och drottningen talte till hedniska qvinn 
Ni trår nu up en dans så skall ni få mjöd och vin. 

9 Och Talleborn han sig så i dansen sprang 
Så röda Gullspåren på foten han sang 

10 Och Drottningen titta genom sparlakan ut. 
Hvilken utaf mina möer hafver Gullspore uppå fot.  
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11 Då swarade den satt Talleborn näst 
Det var mitt Gullbälte det var ej bättre fäst 

12 Då swarade Talleborns fästemö. 
Det är väl Talleborn i kjortelen röd. 

13 Och är det nu Talleborn i kjortlen röd. 
Så skall nu han för mig få dö. 

14 De satte Talleborn i mörkan hus. 
Och Talleborns fästemö bar till honom ljus. 

15 De satte Talleborn i svarta tornet in 
— Altid sofver jag alen. — 
Och Talleborns fästemö bar till honom Vin 
— Ty han hade hågen tala med de Jungfrurna så 

sköna. 

Anmärkning 

Före texten står: Sjunges kr. Grenna, Eksjö. etc: — Mel-
lanomkvädet utskrivet i str. 1, 7-15, markerat i övriga 
strofer. Slutomkvädet utskrivet i str. I, markerat i övriga 
strofer. Fortsättning av texten markerad efter str. 15 
med strofnr 16 och en punkterad rad. 
Slutomkvädet: Ty str. 6 i markeringen För 

	

9:1 	Talleborn ändrat från ett påbörjat ord, troligen 
har stått Dro 

	

/1:2 	Det ändrat från Så; bättre fäst osäker läsning 

	

15:2 	Vin står över struket ljus 

E 
UUB R 623:2 nr 156. Gotland. Upptecknad av folkskolläraren Alfred Theodor Snöbohm (f. 1819 i Döderhultsvik, 
Oskarshamn, Småland, kom vid 3-4 års ålder till Gotland, d. 1901; Bjersby, s. 119-128), ev. efter egen tradition. In-
lämnad till P. A. Säve i januari 1846. Utskrift gjord av Säve. Tryckt som Säve nr 156. 

1 Och Riddar Calle bad sin fostermoder om lof 
— Alltid sofver man AU — 
Att han skulle få uti frustugan gå. 
— Att tala med de Fruar uti löndom. 

2 Och inte får du uti frustugan gå: 
Der fins inte annat än fruar och jungfrur. 

3 Riddar Calle han tog sitt eget förlof: 
Och kläder sig uti frua-kläder så. 

4 Så går han uti frustugan ned 

5 Riddar Calle han in genom dörren steg: 
Och fruar och Jungfruar de för honom neg: 

6 Och drottningen hon klappade på hyendet det blå: 
Behagar min fru till att hvila häruppå? 

7 Hvar hafver min fru nu värken som mäst? 
»Ett stygn i min sida, en värk i mitt bröst.» 

8 Och när som det hade varit en stund; 
Då födde den Drottning en Princessa så båld. 

9 De fruar och jungfruar de bädda upp en säng: 
Der lade de drottning och princessan uti. 

10 Och fruar och jungfruar de slogo hop en dans: 
Det gjorde de allt om Riddar Calles hals. 

11 Riddar Calle han dansade, han dansade för fort: 
Så röda gulduret i byxsäcken slog. 

12 »Livad månde väl detta vara för en fru: 
Ty röda gulduret i byx-säcken slår?» 

13 »Jag är ingen fru fast Eder tyckes så: 
Jag är Riddar Calle, en konunga-son!» 

14 »Och är du Riddar Calle, en konunga-son, 
Så skall du i morgon för pålen stå.» 

15 Stor sak, om jag också för pålen skall stå, 
Så har jag likväl sett de qvinnornas nöd. 
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16 Och fröken hon klappade på skarlakan hvit: 
Förlåt han, söta mamma, för min skull gick han hit. 

17 Och fröken hon klappa' på skarlakan grann: 
Förlåt han, söta mamma, det är min fästeman. 

18 Riddar Calle! Riddar Calle! håll dig lustig och glad: 
— Alltid sofver man alkn — 
I morgon skall det vara din bröllops-dag. 
— Att tala med de Fruar uti löndom. 

Titel: Riddar Calle.  

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 18. 
markerade i str. 2. 

	

9:2 	drottning genom radering ändrat från drott- 
ningen 

	

10:2 	gjorde dubbelskrivet 
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RIDDAR MALKOLM FÄNGSLAS FÖR 

HÄSTSTÖLD 
TSB D 359 

A 
KB Vs 2:3, s. 52-55. Efter »Blåsaren Sundquists hustru i Linköping», Östergötland. Upptecknad av J. H. och/eller 
D. S. Wallman 1813. Tryckt som GA 84. 

1 Go dag kära Malkom båd fager och fin 
Å har du lust att byta skön Appelgrå med mig 
— Jag liter på Guds nåder och min Jungfru. 

2 Å inte fattas hästskor och inte fattas sömm 
inte behöfver du vattna förrn du kommer till 

Lindby strömm 

3 Sköna Malkom han rider sej åt Lindeby torg 
Å alla Lindeby borgare undra som de gjort förr 

4 Skön Malkom han rider sig till konungens gård 
Och ute för honom sjelf Konungen står 

5 Go dag sköna Malkom båd' fager och fin 
hvar har du bekommit min sköna Appelgrå 

6 Å inte har jag stulit å inte har jag fått 
Jag hafver med min Morbror i rosendelund bytt 

7 Ja om du än hade de lifvena två 
Ja dem skall du mista för min sköna Appelgrå. 

8 Der stod en liten Båtsman och hörde deruppå 
Dem bådena skall sköna Jungfrun få 

9 Ja om du bär de bådena fram 
dig vill jag gifva ja halfva mitt land 

10 Det var den liten Båtsman han satte sej i sin båt 
han stanna inte förrn han kom till Jungfruns gård 

11 När som han kom till Jungfruns gård 
ute för honom två Små svenner stå 

12 Å är väl Jungfrun hemma, å är hon väl det 
å ja men är hon hemma, å ja men är hon så 

13 Det var den liten Båtsman han steg sej innom dör 
Å Jungfrun hon bleknar å rodnar på sin kinn 

14 Å blifven ej så bleker å blifven ej så röd 
I moron så skall skön Malkom dö  

15 hur skall jag det begripa hur skall jag det förstå 
I går så red han hem med sin sköna Appelgrå 

16 Å Jungfrun hon ropte öfver hela sin gård 
Ni sadlen mej upp tolftusen och min Appelgrå. 

17 Sköna Jungfrun hon rider sej till Konungens gård 
ute för henne sjelf Konungen står. 

18 Go dag sköna Riddare bå fager och fin 
har du lust att dricka både mjöd och vin 

19 Ej lyster mig att dricka mjöd och vin 
men mera lyster mig att se unga fången din 

20 Mitt slott det ligger så långt upp i Nord 
att ingen Riddare kan komma om bord. 

21 Mitt slott det ligger så långt opp i land 
att ingen skön Jungfru kan komma der fram. 

22 Å får jag inte lösa den fången med gull och med säd 
Så skall jag bränna upp landet och konungen med 

23 Och Konungen såg genom fönstret ut 
Han såg inte staden för kulor å krut. 

24 Å Konungen ropte öfver hela sin gård 
Ni tagen skön Malkom ur tornet det blå. 

25 Å hvem som här rider, å hvem som far här fram 
så skall han inte veta ann' än elden farit här fram. 
— Jag liter på Guds nåder och min Jungfru. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1, 24, 25, 
markerat i övriga strofer. 

7:2 min ändrat från mina 
21:1 	det tillskrivet över raden 
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B 
KB Vs 2:1, s. 45-47. Efter kaptenskan Anna Ehrenström f. Gråberg (f. 1786 i Hemse sn, Gotland, d. 1857 i Stock-
holm; Jonsson I, s. 550-552). Upptecknad under tiden 1820-1837. Utskrift av okänd hand. 

1 Och Malkom han rider sig i Rosendelund 
der möter han sin morbror i samma stund, 
— Jag liter på guds nåder och min jungfru. 

2 Och hörer du Malkom hvad jag dig säga må, 
och vill du byta mig din gångare den grå. 

3 Och Malkom satte sig på gångaren den grå, 
så rider han sig till konungens gård. 

4 Och brått kom der bud för konungen då 
här håller en skön riddare med gångaren den grå 

5 Och konungen talade till Malkom så 
hvar har du fått min gångare den grå 

6 Jag ej honom stulit jag har ej honom köpt, 
utan jag har honom redeligen åt mig bytt 

7 Och Konungen talade till tjenarena så: 
I låten fångadörren opp och låten Malkom ingå. 

8 Ack! om min jungfru visste att jag skulle dö 
visst lät hon klä en galge af skarlakan rö 

9 Ack! om min jungfru visste att jag skulle hänga 
visst lät hon klä en galge af röda guldstränga 

10 Ack! om någon nu ville bära de bådena fram 
så skulle han få halfparten af mitt land 

11 Der ute stod en ungersven som lydde deruppå 
de vore fäla synd om jungfrun inte veta detta skulle 

å f. 

12 Och ungersven han tog sig en liten båt 
och seglad sig öfver Lindeboå 

13 Och ungersven han gick sig uppå jungfruns gård, 
och ute för honom jungfrun hon står 

14 Ungersven han talade till jungfrun så: 
Er käraste skall dö för en gångare så grå 

15 Och vore ingen bättre med de bådena hit 
min käraste for bort på en gångare var hvit 

16 Jungfrun hon kastar riddarekläder uppå 
och gångar sig så i stallen då. 

17 Hon skådar den bruna, hon skådar den grå, 
den bästa lägger hon guldsadelen uppå. 

18 Och riddaren han sätter sig på gångaren grå, 
och rider sig så till konungens gård 

19 Brått kom båd för konungen in: 
här håller en skön riddare fager och fin 

20 Konungen sade så till tjenarna sin, 
bjud honom in att dricka mjöd eller vin 

21 Mig lyster ej mjöd, jag törster ej vin, 
men mig lyster tala med unga fången din. 

22 Och lyster dig ej mjöd och törster dig ej vin, 
svarad konungen; men inte får du tala med unga 

fången min. 

23 Och konungen såg sig genom fönstret ut, 
han kunde ej se jord för eld och för krut 

24 Och konungen såg sig genom vindsgluggan då, 
han kunde ej se jord för hestebrinkar grå. 

25 Och konungen talade till tjenarena så: 
I låten fångedörren opp, låt Malkom utgå 

26 Och riddaren drog ut sitt förgyllende svärd, 
ack vore du ej en konung, ja detta var du värd. 
— Jag liter på guds nåder och min jungfru. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet endast i str. 1, 
markerat i str. 2-6, 8, 10, 12-15, 18-20, 23, 25. 

	

1:1 	Och tillskrivet i efterhand; Rosendelund ändrat 
från Rosendegård 

	

7:1 	Och tillskrivet i efterhand 

	

13:2 	och tillskrivet i efterhand 

	

14:2 	så tillskrivet över raden 

	

25:2 	fångedörren ms fångedorren 

c 
KB Vs 4, s. 81-83 (text), KB Vs 3:3 nr 168 C (mel.). Gammelstad, Kila sn, Södermanland. Upptecknad av G. 0. 
Hyltai-Cavallius 1836. En renskrift av texten gjord av HyMn-Cavallius finns i Vs 3:3 nr 168 C. 
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sig åt Herr Malkom han rider 

mötte han kung Adelbrand och det i der sansa stund, 

7 •	 

12 

— Och jag litar up — pci Din 	nåder och min jungfru. 

ro — sende 	lund, 

8 
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1 Herr Malcom han rider sig åt Rosende-lund 
der möter han kung Adelbrand och det i samma 

stund 
— Och jag litar uppå din Nåder och min jungfru. 

2 »Men hörer du Herr Malcom, hvad jag dig säga må 
hvar hafver du bekommit din gångare grå?» 

3 Den har jag intet stulit, den har jag intet köpt, 
utan jag hafver med min morbroder bytt 

4 Kung Adelbrand han säger till Små-svenner två 
»Ni tagen nu Herr Malcom sätten honom i fånga- 

tornet blå.» 

5 Herr Malcom han sitter i fånga-tornet blå 
»Ack! om min fästemö detta veta kunde få!» 

6 Derutanför gångar en liten båtsman 
»Hvad vill du gifva den, som de budena bär fram?» 

7 »Jo, dig vill jag gifva båd städer och land 
Om du de budena till sköna jungfrun bär fram.» 

8 Litten båtsman han satte sig i en Julle till att ro 
Och andra dagen kom han till sköna Jungfrunes bo 

9 Liten båtsman han går uppå Jungfrunens gård 
Derutanför honom hennes småsvenner stå. 

10 God dag! och god dag! mina små-svenner små! 
Är sköna jungfrun hemma? kan jag det veta få? 

11 Åh, ja visst är hon hemma, Åh! ja visst är hon det 
Hon sitter i sin kammare och virkar gull på knä 

12 Liten båtsman han in genom dörren sig steg 
Och jungfrun honom med milda ögon neg. 

13 God dag! och god dag! sköna jungfrun så fin! 
här hafver du ett bref ifrån kärasten din 

14 Hon läste det brefvet från ett och till tu 
sen gångar hon sig åt stalle-gården ut. 

15 Hon strök uppå den bruna och klappar den grå 
Den yppersta lade hon guld-sadelgin på 

16 Och inte fattas hästskor, och inte fattas söm 
och inte dricker fålan förrän vid Lindeko-ström  

17 Hon läste det brefvet från tu och 5. 
sen kläder hon sig till en unger, rasker svenn 

18 Sköna jungfrun hon rider sig till konungens gård 
Och ute för henne sjelf konungen står. 

19 »God dag! och god dag sköna Riddare så fin 
behagas eder mjöd eller behagas eder vin?» 

20 Ej behagas mig mjöd, ej behagas mig vin 
Men mig lyster tala med unga fången din. 

21 Men hörer du kung Adelbrand, hvad jag dig säga må 
får jag nu köpa Malcom för guld eller fä 

22 Du får ej lösa Malcom för guld eller fä 
förr än jag får det Säteri i Rosendegård är 

23 Mitt Säteri i Rosen-gård det kan du inte få 
Jag fick det af min fader, jag håller det så kärt 

24 Får jag ej köpa Malcom för guld eller få, 
så skall jag slå ned staden och plundra landet med. 

25 »Skall du slå ned staden och plundra landet med 
Hvar hafver du de ryttare du tagit har med dig» 

26 Det är väl inga ryttare jag tagit har med mig; 
men Aderton tusen jungfrur vill jag på dina vallar 

ställa 

27 Och konungen han satt vid det talet och log 
till dess det kom en kula och for öfver hans bord. 

28 Konungen han sig genom fönsteret såg 
han såg ej sina vallar för hästabringor grå 

29 Konungen han såg genom fönsteret ut 
han såg icke himmelen för eld och för krut 

30 Och konungen han sade till små-svenner två 
Ni tagen ut Herr Malcom, låten sköna jungfrun få. 

31 Hvar och en gång jag far öfver detta land 
Ni skall inte annat veta än att djefvulen far fram 

32 Och hvar och en gång jag far öfver detta fjäll 
Ni skall inte annat veta än att det är Djefvulen sjelf 
— Och jag litar uppå din Nåder och min jungfru. 

Titel: Herr Malcom (vid texten), Riddaren Malkom (vid 

mel.). 
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Melodianmärkning 	 Omkvädet: din str. 16 Guds (med din däröver) 

T. 5, n. 2: Otydlig, ev. ändrad från c'; under noten står 
bokstaven d. 

T. 11, n. 1: Möjligen påbörjad som g' eller f'. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 15, 32, 
markerat i övriga strofer. 
18:2 	henne tillskrivet över raden 
26:2 jungfrur står inom parentes och ovanför ordet 

står hofmän? 
29:2 	över krut står spjut 
30:2 	över sköna jungfrun står unger-svennen 
31:2 	annat tillskrivet över raden 

Hyltål-Cavallius' renskrift: 

Str. 28 och 29 omkastade. 

	

7:2 
	

budena: buden 

	

8:1 
	

Litten: Liten 

	

9:7 
	

Jungfrunens: jungfruns 

	

12:2 
	

jungfrun: jungfrun hon 

	

15:1 
	

uppå den bruna och: den bruna hästen, hon 

	

15:2 
	

lade hon: hon lade 

	

16:1 
	

inte: intet 

	

16:2 
	

inte: intet; fålan: fålen 

	

17:1 
	

5: till fem 

	

18:1 
	

sig saknas 

	

23:1 
	

inte: icke 

	

27:1 
	

det talet: de orden 

	

29:1 
	

han såg: såg sig 

	

29:2 
	

för eld och för krut: för pilar och spjut 

	

30:2 
	

sköna jungfrun: unga Riddarn 

	

31:2, 	32:2 
	

inte: ej 

D 
KB Vs 4, s. 143. Okänd ort. Upptecknad av G. 0. Hylt&I-Cavallius ca 1835-1845. 

1 Jag är en fattig flicka, inga ryttare mäkta hålla 
men 10 000 jungfrur skall jag på dina vallar ställa 
— dina nåder etc. 

Titel: Herr Malkom. 

E 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 360-361. Dalsland. Upptecknad av komminister Johannes Hardin, Edsleskogs sn, 
1843. 

1 Malkom han rider på Konungens gård 
der möter han sin Morbror, som der månde stå 
— Jag liter på Ers Nåde och min Jungfru. 

2 Hör Du liten Malkom hvad jag säger dig 
Har Du lust, att byta grågångare med mig 

3 Och intet fattas skor och intet fattas söm 
Och intet dricker fålan förän han kommer hem 

4 Och Malkom han rider på Konungens gård 
Och Konungen sjelfver för honom månde stå 

5 Och hör du liten Malkom hvad jag säger dig 
hvar hafver du stulit grågångaren från mig 

6 Å! intet har jag stulit och intet har jag köpt 
Men jag hafver med min egen Morbroder bytt. 

7 Och Konungen talar till Kammartjenare två 
1 tagen liten Malkom och sätt' i tornet blå 

8 Ack! om min Jungfru viste, att jag skull blifva 
hängd 

Så visserlig klädde hon galjen med rödan Gullsträng 

9 Ack! om min Jungfru viste att jag skull blifva död 
Så visserlig klädde hon båren med skarlakan röd: 

10 Der stod en liten Båtsman och lydde der uppå 
Hvad mycket vill Du ge mig om jag med buden går 

11 Dig vill jag gifva städer — dig vill jag gifva Land 
Om du vill bära buden till sköna Jungfrun fram 

12 Båtsmannen tager sin lilla Seglabåt 
det var intet mera än 5 och 50 mil till sköna 

Jungfruns gård. 

13 Och Båtsman han gånger på sköna Jungfruns gård 
Två tjenare der för honom månde stå 
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14 A är Er Jungfru hemma'? — A jamän är hon dä 
Hon sitter i sin kammare och virkar guld på knä. 

15 Och Båtsman han gånger sig åt Kammaren in 
Och Jungfrun hon bleknade och blånade på kind. 

16 Du må väl intet blekna och blåna på kind 
ty jag hafver hud från Kär fästeman din 

17 Sen detta var berättat går sköna Jungfrun in 
Och 18 tusend' Herrar hon klär i kyllerskinn. 

18 Och jungfrun hon gånger sig åt Konungens gård 
Och Konungen sjelfver för henne månde stå 

19 Och lyster jungfrun mjöder eller lyster Jungfrun vin 
Och lyster Jungfrun stiga i stensalen in 

20 Mig lyster intet mjöder, mig lyster intet vin 
men mig lyster tala vid unga fången din 

21 Mitt fångahus det stånder så högt upp i land, 
så att ingen skön Jungfru dit komma kan. 

Mitt blåa torn, det stånder så högt upp i land, 
att ingen skön Jungfru dit upp rida kan. 

23 Och får jag intet lösa Malkom med silfver eller guld 
skall jag förgöra staden och plundra landets tull. 

24 [ 
Hvar har Du då de ryttare som med mig skola stri 

25 Jag är en fattig Jungfru jag inga ryttare har 
men 18 tusen Riddare de stånda vid Din port. 

SMB 163 

26 Jag är en fattig Jungfru jag inga ryttare har 
men 18 tusend Riddare, de stånda på Din gård. 

27 Konungen tittar genom fönsterrutan blå 
Han såg icke jorden för hästebringor grå 

28 Och Konungen tittar genom vinluckan ut 
Han såg intet himlen för kulor och för krut. 

29 Och Konungen talar till Kammartjenare två 
I tagen liten Malkom och låten Jungfrun få. 

30 Hvarje gång jag reser igenom din stad 
skall du ej annat veta än Andan i dig gal. 

31 Hvar enda gång jag reser igenom ditt land 
skall du ej annat veta än djefvulen far fram. 
— Jag liter på Ers Nåde och min Jungfru. 

Titel: Herr Malkom. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 9, 12, 22, 
31, markerat i str. 3. Ovisst vart strofrad 24 bör föras. 

	

6:1 	köpt står över struket bytt 

	

12:1 	Seglabåt ordets början ändrad 

	

16:1 	efter på kind som strukits men återställts står 
för mig överstruket 

	

22:1 	upp ändrat ,från uppå 

	

25:2 	vid står över struket på 

	

31:1 	reser början av ordet ändrad ,från fa 

F 
KB Vs 4, s. 180-184. Småland. Upptecknad ca 
(1810-1846). 

1 Hertigen han rider sig åt gröna lund 
där mötte han sin Morbror i samma stund 
— Jag liter på Guds nåder och min Jungfru 

2 Hör du unga Hertig hvad jag nu säger dig 
har du ej lust att byta grå gångare med mig 

3 Gerna vell jag byta grå gångare med dig 
blott icke någon fara sen drabbar uppå mig 

4 Jnte har jag stulet eller bytt med någon siäl, 
Jag köppt på lynby torget gett röda guld Så väl 

5 Din häst han är så hviter män min är apla grå 
så lägg nu på Guldsadelen och sätt dig sedan på 

6 Hertigen han rider sig till Lyndeby å, 
Och ute för honom Lynby borgare de stå. 

7 Ack hör du unga Hertig hvad vi dig Säga må 
du har den appla hästen som blef stulen här i frå 

1844-1845 av häradsmålaren Sven Sederström, Aringsås sn 

8 Har jag den apla Hästen som blef stulen här j frå 
Jag bytte med min Morbror så långt här j frå 

9 Konungen talte till tjenarena två, 
J sätten unga Hertigen i Lynby tornet blå, 

10 För om han nu hadde de livena fem 
han fingo icke lösa ett enda utaf dem. 

11 Ack om min Junfru veste att jag skulle dö, 
hon låt då klä' min Galge med skarlakanen rö 

12 Der stod en liten Båssman och lydde der uppå 
Jag vell låta Jungfrun veta huru Hertigen han må 

13 Ack! Säg hänne dät, säg hänne dät för vest. 
dig vell jag så gifva gul sadel och en Häst. 

14 Lella båssman går sig tell siöa strand, 
sex hundrade mil hadde han tell Jungfruns land 
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15 När som han kom, tell sköna Junfrus land 
då fälde han ankar och hoppade i land 

16 Lella båssman går sig till sköna Jungfruns går 
ute för honom Jungfruns Kammartjenare står 

17 Hör du unga Kammartjenare hvad jag säger dig, 
är sköna J unfrun hemma, ljug inte för mig. 

18 Ja män ä hon hemma och Ja! män å hon dä 
Hon sitter i sin Kammare och virkar Guld på knä 

19 Lella Båssman går sig för sköna Junfrun in 
när hon feck se honom, hon bleknade på kin 

20 Ack! hör min sköna Jungfru hon bleknar ej så 
Jag vell låta eder veta huru Hertigen han må 

21 Hertigen han setter i Lynby tornet blå, 
alt för den appla Hästen som blef stulen der j frå 

22 Hur skall jag dät begripa eller tro dät med flit 
när han j från mig reste så hadde han en hvit 

23 Han bytte med sin morbror i Grönaste lund 
dät gorde hans morbror af falskhetens grund, 

24 Jungfrun hon går sig ått Kammaren in 
där drager hon på sig de Reddarkläder fin 

25 Junfrun låter sadla sin appelkastade häst 
Ack! hör du lille Båssman du skall rida mig näst 

26 Jungfrun hon reste genom hela sitt land 
Och samlade till hopa Tolf tusen krigsman 

27 Sen rider hon sig uppå Konungens går 
Och uti för hänne kär Konungen står. 

28 Wälkommen unga Reddare välkommen hit till mig 
för er så vell jag blanda båd miö och vin 

29 Jntet så passar jag på miö eller vin 
endast jag får tala med kära fången din 

30 Junfrun fölt neder för Konungens knä 
Säg får jag lösa fången för Guld eller fä 

31 Du får ej lösa fången för Guld eller fä 
ty han skall kläda Galgen å Ja! men ska han dö 

32 Junfruen hon talade till Konungen än 
säg får jag lösa fången för Gultunner 5 

33 Näj om han än hadde de lifvena fem 
du fingo icke lösa ett enda utaf dem. 

34 Får jag ej lösa fången för Guld eller fä 
så skall jag plundra landet till nionde knä 

35 Ja! skall du plundra landet till nionde knä 
så skall du låta se dina Krigsmackter mä 

36 Konungen han såg genom fönsteret ut 
han såg ecke hemmelen för värjor och för spJut 

37 Konungen bleckar genom vins luckan ut 
han såg ecke hemmelen för kulor och för krut 

38 Konungen bod' bleknade och rånade på kin 
vi måste nu väl giva honom fången sin. 

39 Konungen han talte till unga Svenner så 
j given honom fången och låter honom gå 

40 War hälst jag reser genom alla dina land 
jag mycket skall härja och plundra i bland 

41 Jungfrun reste hem och de lefde j fred, 
alt hvad hon jort hadde så blef dät der ved. 
— Jag liter på Guds nåder och min Jungfru 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 41, 
markerat i övriga strofer med undantag för str. 4, 15, 
26, 37. 
Omkvädet: nåder str. 41 nåde 

	

4:1 	siäl ändrat från skäl 

	

4:2 	Så står över struket för 

	

10:1 	livena ändrat från lifvena 
15 : 1 före kom står då överstruket 

	

16:1 	båssman står över struket Junfrun 

	

17:1 	jag tillskrivet över raden 

	

32:1 	hon tillskrivet över raden 

	

36:2 	värjor står över struket kulor 

	

40:1 	War hälst ändrat från Warest 

G 
KVHAA Wiede ks 124. 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 116, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag., MM Wiede nr 124. 

e. 	 •  
2 

 

   

Herr Mol - kum han rider sig dt 	ro 	sunde lund 
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Hans nåder och min jung - fru 

19 Hon beskådar den bruna, hon beskådar den grå 
Den appelagrå hästen den lägger hon gullsadel uppå. 

20 Se'n rider hon sig till Konungens gård 
Och ute för henne sjelfva Konungen står: 

21 »I stånden Guds fre' unga Konungen 
Och kan jag få tala med fången din?» 

22 Inte får jungfrun tala vid fången min, 
Förr än hon skall dricka mjöd uti vin. 

23 »Jag är väl ingen Jungfru, fast Eder tyckes så 
Jag är Herr Malkums fästemö, som fångades här i 

går.» 

24 Är du Herr Malkums fästemö, som fångades här i 
går 

Så skall du aldrig slippa med lifvet ur min gård. 

25 »Och skall jag aldrig slippa med lifvet ur din gård 
Så har jag väl en ryttare, som för mig i spetsen går.» 

26 Och Konungen han såg sig utöfver dess gård 
Han kunde ej se jorden för hästebringor grå 

27 Och Konungen han såg sig genom fönstret ut 
Han kunde ej se himmelen för kulor och krut. 

28 Och konungen han talte till fångevaktarn så: 
Läs up fångatornet, och lät Malkum der utgå 
- Jag litar uppå Hans Nåder och min jungfru. 

Melodianmärkning 

T. 4, n. 6: Otydlig, över noten står bokstaven e. 
T. 5, n. 1: Ändrad ,från åttondelsnot. 
T. 5: Före n. 5 står g' överstruket. 

Övriga utskrifter: 

Upptakten: AINME-e. 
41:1=01: (nothuvudena otydliga, oklart 

om båda alternativen avses) MM 

s 
T. 4, n. 6: [1p• 	 MM 

T. 5, n. 3: g' hs MM 
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4 

wr 	 
Der möter han gin Mor-broder uti 	samma stund 

•  

•	 is 

6 

cc cc 

•  
1 

- jag Ii - tar uppå 

1 Herr Malkum han rider sig åt rosande lund 
Der möter han sin Morbror uti samma stund 
- Jag litar uppå Hans Nåder och min jungfru. 

2 Och hör du, Herr Malkum, hvad jag dig säga vill: 
Hafver du lust att byta häst med mig? 

3 Och inte kan jag byta häst med dig; 
Din är appelagrå, min är snödande hvit. 

4 Än fattas mig skor, än fattas mig söm, 
Och inte dricker min häst än vid Ninnevi ström. 

5 Herr Malkum han rider sig åt Ninnevi torg 
Och alla Ninnevi borgare de undra nu som förr. 

6 Herr Malkum han rider sig till Konungens gård 
Och ute för honom sjelfva Konungen står. 

7 Och hör du, Herr Malkum, hvad jag dig säga må: 
Hvar hafver du tagit din appelagrå? 

8 Och inte har jag stulit, och inte har jag köpt 
Utan jag hafver med min Morbroder bytt 

9 Och Konungen han talte till fångevaktarn sin: 
Sätt in Herr Malkum i tornena min. 

10 Der stodo ett par småsvenner och lyddes deruppå: 
Det var ingen synd att låta Herr Malkums fästemö 

detta veta få 

11 Se'n gingo de sig ned till sjögestrand 
Och seglade sig till Ninnevi stad 

12 Och när som de kummo till Ninnevi gård 
Och ute för dem sjelfva borgaren står 

13 Och är jungfrun hemma? Å, jo, men är hon det. 
Hon sitter uti högan luft och varpar gull på knä 

14 Sen gingo de sig i kammaren in 
Der jungfrun hon rönar och bleknar på sin kind 

15 Herr IvilaVrecirn han fångades hos Konungen i går 
Och det gjorde han för sin appela-grå 

16 Hur kunde Ni bära mig de bådena hit? 
Den häst, som han red borit på, var snödande hvit. 

17 Och jungfrun hon gångar sig i kammaren in 
Der kläder hon på sig sina rese-kläder sin 

18 Se'n gångar hon sig åt stallegård 
Och der beskådar hon de hästarna grå 
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Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Str. 5 står inom parentes 

	

10:1 	par ms pår 

	

12:2 	efter borgaren står (3: borgherren) 

	

17:2 	efter rese- står (ri-); efter sin står (o: fin?) 

	

24:1 	före Ar står Och överstruket 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div.-saml. omfattar endast str. I. 1 hs är str. 5 
ej utskriven, dock markerad med strofnr och utskrivet 
omkväde. 
Genomgående (utom str. 26-28): Konungen/Konung-
ens: Köningen/Köningens hs, MM (i MM med ö i stället 
får 6) 

	

1:2 	Morbror: Morbroder Div.-saml., MM 

	

2:1 	hör: höre hs  

	

2:2 	Hafver: Och hafver hs; med mig: mig mig MM 

	

3:2 	appelagård: apelagård hs 

	

4:1 	än: och än hs 

	

7:1 	hör: höre hs, MM 

	

10:1 	stodo: sutto hs, MM 

	

10:2 	var: vure hs, MM 

	

12:1 	när: når hs, MM 

	

12:2 	borgaren: borjaren hs, MM 

	

14:2 	bleknar: blecknar hs, MM; sin saknas /is, MM; 
kind: kinn MM 

	

16:1 	kunde Ni: kunden I hs, MM 

	

17:2 	rese-kläder sin: (rese-) ridekläder fin (sin I hs, 
MM 

	

18:2 	beskådar: besködar hs 

	

19:1 	beskådar: besköder hs andra gången 

	

19:2 	appelagrå: apela-grå hs; uppå: på MM 

	

21:1 	fre': fred hs 

H 
KVHAA Wiede ks 177. Simonstorps sn, Östergötland. Upptecknad av prästen A. B. Wxrnelius på 1840-talet. Ut-
skrift gjord av L. Chr. Wiede. Ytterligare tre utskrifter gjorda av Wiede finns: KVHAA Wiede hs 165, KVHAA 
Wiede Div.-saml. II, opag., MM Wiede nr 177. 

 

J  

 

2 j diN  

r  
grå Herr Malcom han sadlar sin 	gångare 

  

r 	p 	cc 	 

 

4 

 

     

     

     

Och 
	

sedan så red han sig dt 
	

ro - sande gård 

- Jag 	litar 
	

på 	få 
	

nåder af min jung -fru 

1 Herr Malcom han sadla sin gångare grå 
Och sedan så red han sig åt rosande gård 
— Jag litar på få nåder af min jungfru 

2 Herr Malcom han red sig till rosande lund, 
Der mötte han sin Morbror och det i samma stund. 

3 Guds fre och god dag, kära Systersonen min! 
Har du lust att byta gångare med mig? 

4 Ja, nog kan jag byta gångare med dig, 
Men jag är så rädd att de kunna taga mig. 

5 Herr Malcom han red sig till Liljesta torg, 
Och ute för honom stod konungen sjelf. 

6 Du Malcom, du Malcom, du är välkommen hit 
Men hvar har du stulit din gångare hwit 

7 Åh inte jag stulit, åh inte jag köpt 
Utan jag bytte med Morbror min i går. 

8 Konungen han talade till småsvenner så 
Ni sätten Herr Malcom i fångatornet blå 

9 Ack, om min fästmö wisste att jag i morgon skulle 
hänga, 

Wisst lätt hon klä' galjen med röda gullsträngar 

10 Ack om min fästmö wisste att jag i morgon skulle 
dö 

Wisst lätt hon klä' galjen med skarlakan rö'. 

11 Så stod der en båtsman och hörde deruppå 
Åh, snart skall din käresta det veta få 
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12 Och båtsman han sköt sin snäcka från land 
Och tretti mil det hade han till jungfrun fram 

13 Och båtsman han gick på sköna jungfruns gård 
Och ute för honom twå tärnor månde stå 

14 Guds fre och god dag, I twå tärnor små 
Är er sköna jungfru hemma i dag 

15 Ja men är hon hemma och ja men är hon så 
Hon sitter i sin kammare och tvinnar silkestråd 

16 Och båtsman han stiger till sköna jungfrun in 
Och jungfrun hon bleknar och rodnar på kind 

17 Hwad behöfver jungfrun att blekna och rodna 
för mig, 

Ty jag bär en kär helsning från kärasten till dig. 

18 Bär du en kär helsning från Kärasten till mig, 
I går red han borrt på sin gångare hwit. 

19 Och jungfrun hon ropte öfver hela sitt hus 
I dag skall wi kläda er i kulor och krut. 

20 Och jungfrun hon gångar åt stallgården in 
Der skådar hon fålarna rundter omkring. 

21 Hon klappade den blackiga, hon strök uppå den grå, 
Den bästa den lägger hon guldsadelen uppå. 

22 Och jungfrun hon klädde sig i riddaredrägt 
Och sjelfver så red hon i spetsen för sin slägt. 

23 Så redo de sig stengatan rätt fram 
Och redo tills de kummo till Liljesta torg. 

24 Och när som de kummo till Liljestads torg 
Så ute för dem stod Konungen sjelf 

25 Välkommen, välkommen god riddare till mig 
Jag hafver tillagat godt vin och mjöd för dig. 

26 Godt win och godt mjöd det passar jag ej på 
Men gif mig den löser du fångade i går 

27 Och Konungen han blef så vreder i sitt sinn; 
Ja, att en sådan Riddare törs prata så med mig! 

28 Och Konungen han ut genom fönsteret såg 
Då såg han icke jorden för hästebringor grå 

29 Och konungen han titta genom fönsteret ut 
Då såg han inte jorden för kulor och krut. 

30 Och Konungen han talade till småsvenner så: 
I tagen Herr Malcom ur fångatornet blå  
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31 Och Konungen han sade till sköna jungfrun så: 
Men gif mig nu en kyss för din käraste fick nåd! 

32 Ja, vänta tills jag reser ur staden härut 
Då skall jag väl kyssa dig med kulor och krut. 

33 De sköto tills de kummo hem i sitt land 
Ja, de sköto så, att hela Liljestan brann. 
— Jag litar på få nåder af min jungfru 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

T. 1, n. 1-2, textunderlägget: Malcolm Div. -samt. 

T. 5-6: mh db.h o!)j),hj)j) j 	j 7 i Div.-sainl. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
7:1 Åh ms Ah 

	

75:7 	och tillskrivet över raden 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div.-satnl. °inlånar endast str. I. 

	

1:1 	Malcom: Malcolm Div.-saml; sadla: sadlar hs, 
Div.-saml. 

	

3 : 1 	fre: fred hs; god: gu' hs, MM 

	

3:2 	Har: Och har hs, MM 
4:2 de: du MM 

	

6:1 	välkommen: välkummen hs, MM 

	

7:1 	Åh/åh: Och/och hs, MM 

	

8:1 	talade: talte hs, MM 

	

9:2 	läte lät hs 

	

10:1 	i saknas MM; skulle: skall hs, MM 

	

70:2 	lätt: lät hs 

	

11:2 	käresta: käraste hs, MM 

	

12: I 	från: ifrå hs, MM 

	

14:1 	god: gu' hs, MM 

	

15:1 	och: åh hs, MM 

	

15:2 	silkestråd: silkestrå hs 

	

17:1 	att saknas hs, MM 

	

19:2 	wi: Ni hs, MM 

	

20:2 	rundter omkring: rundt deromkring hs, MM 

	

22:2 	red: rider hs, MM 

	

23:1 	Så: (Och) så hs 

	

24:1 	Liljestads: Liljesta hs, MM 

	

28: I 	fönsteret: fönstret hs 

KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 220-220 a. Tösse sn, Dalsland. Möjligen upptecknad av okänd prästman vid 1800-
talets mitt (Jonsson I, s. 569). 

253 



SMB 163 

• • 

4 

å 

Och 	liten 	Mal -korn rider, 	till 	Ro - sandelund, 

•	 J' 	J' 
8 

fJ  
der möter hon sin morbror uti 

	
densom. ma  stund, 

bb 	 

   

J 

 

1 

 

J 

  

• 

  

   

     

- Hej 
	

Ute 	på, 	ers' nåder och min Jungfru 

1 Och liten Malkorn rider, till Rosandelund, 
der möter han sin morbror uti densamma stund, 
— Hej lite på, ers' nåder och min Jungfru. 

2 »Och hör du liten Malkom hvad jag nu säger dig, 
Har du lust att byta, grå gångare med mig» 

3 »Och inte fattas skorna och inte fattas söm, 
Och inte dricker hästen förrän i Lindeström,» 

4 Liten Malkom han rider på konungens gård 
Och konungen sjelfver för honom utestår, 

5 »Hör du liten Malkom hvad jag nu säger dig, 
Hvar hafver du nu stulit grå gångaren från mig,» 

6 »Inte har jag stulit, ej heller har jag köpt, 
Ty jag har sjelfver med min egen morbror bytt,» 

7 Och konungen han talte till småsvenner så: 
»I tagen liten Malkom och sätt' i tornet blå,» 

8 »Ach om min jungfru viste, att jag skull' hit och dö 
Wist lät hon klä' min galge med skarlakan röd.» 

9 Det stod en liten båtsman, och lydde på de ord 
»Hvad vill du mig gifva om jag bär buden fort» 

10 »Dig vill jag gifva städer, dig vill jag gifva land 
Om du de buden till skön Jungfrun bär fram.» 

11 Liten Båtsman han lade sin' åror till att ro 
Skön Malkom han vänder sina tårar uti blod 

12 Liten båtsman han gångar på Jungfrunes gård 
Och liten fin Jungfru, för honom ute står. 

13 »Och är din Jungfru hemma?» »Ja men är hon det 
Hon sitter uti kammaren och virkar guld på knä» 

14 Liten båtsman han in genom dörren steg 
Skön Jungfrun honom med blida ögon ser 

15 »En hälsning från Malkom, skön Jungfrun nu får 
I dag han blifvit insatt i fångtornet blå» 

16 Skön Jungfrun hon blekna och läste de ord: 
Hon vred sina händer, hon gråt så svårt 

17 Jungfrun hon talte öfver hela sin gård: 
»Attan tusen ridddare skall kläs' i jungfru klär'»  

18 Och Jungfrun hon talte öfver hela sitt slott: 
»I kläden eder alla, i kläden eder godt» 

19 Jungfrun hon rider uppå konungens gård 
Och konungen sjelfver för henne utestår 

20 »Och lyster jungfrun Mjöder, ell' lyster henne win 
Eller lyster Jungfrun gånga i gyllensalen in» 

21 »Mig lyster icke mjöder och mycket mindre vin 
Mig lyster att få tala vid unga fången din» 

22 »Mitt fångetorn det ligger så högt upp i land 
Så ingen liten jungfru kan komma der fram» 

23 »Och får jag lösa Malkom med silfver eller guld 
Annars jag plundrar landet, slår staden omkull» 

24 »Vill du plundra landet och slå min stad omkull 
Hvar har du då de ryttare, som för dig strida kan» 

25 »Jag är en liten Jungfru jag icke strida kan 
Men attantusen jungfrur skall stånda i ditt land» 

26 Konungen han titta' genom vindluckan blå 
Han såg icke jorden för hästebringor grå 

27 Och konungen han titta genom fönstret ut, 
Han såg inte himmelen för kulor och för krut 

28 Och konungen han talte till småsvenner så, 
»I tagen liten Malkom, och låter jungfrun få» 
— Hej lite på, ers' nåder och min Jungfru. 

Melodianmärkning 

Taktstrecken är felplacerade, möjligen är också rvtmi-
seringen felaktig på några ställen. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 28, 
markerat i str. 3-5. 
19:2 	henne ändrat, troligen från honom 
24:2 	Hvar ändrat från hvar 
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J 
UUB 523:2 nr 151. Efter prästsonen Adolf Hägg, Östergarns sn, Gotland (1831-1858; Bjersby, s. 338). Upptecknad 
av P. A. Säve vid 1800-talet mitt. Tryckt som Säve nr 151. 

1 Herr Malcolm han red sig i rosende lund, 
Der mötte han sin morbror, så fager och så fin 
— Jag rider uppå jag, och snadar om min jungfru. 

2 God dagen, Herr Malcolm! så fager, ung och fin: 
Viljen I byta gångare med mig 

3 Gerna vill jag byta med din gångare grå; 
Bara intet fålan är stulen i går. 
— Jag rider uppå jag, och snadar om min jungfru. 

Titel: Herr Malcolm. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet i str. 2 och 3 förkortat till: 
— — — Jag snadar om min jungfru. 

K 
Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I b:1, Folkvisor, psalmer och sånger, s. 93-95. Östra Närke. Uppteck-
nad och utskriven av okänd person vid 1800-talets mitt. Två avskrifter, gjorda av Djurklou, finns också i N. G. Djur-
klous arkiv F I b:1, Folkvisor, s. 91-93 och Folkvisor. A. Äldre folkvisor, s. 135-137. 

1 Skön Riddervall han rider sig till Konungens gård 
Och ute för honom sjelf Konungen står, 
— jag litar på din nåder och min jungfru. 

2 God dag, god dag skön Riddervall för mig 
och har du lust att byta fålar med mig 

3 Och byta fålar med mig det kan du intet få 
ty dina är snöhvita, och min är apelgrå. 

4 Om du hade lif, och lifven vore två, 
så skall du ändå sitta i tornet blå. 

5 Ja om du hade lif, och lifven vore fem 
så skall du ändå hänga i höga galgen. 

6 Ack om min fästmö viste att jag skulle hänga 
vist klädde hon min galge med röda guldsträngar 

7 Ack om min fästemö viste att jag skulle dö 
vist klädde hon min bår med skarlakan röd. 

8 Liten båtsman han stog och hörde deruppå, 
hvad gifver du mig om jag förer detta sändningebåd. 

9 Ack dig vill jag gifva både städer och land 
om du mig detta sändningbådet förer fram 

10 Liten båtsman han skuter sin snäcka från strand 
han stadnar ej förr än vid sköna jungfruns land 

II Liten båtsman han gångar sig till jungfruns gård 
och ute för honom en ungersven står. 

12 Är sköna jungfrun hemma? A ja men är hon så 
hon sitter i kammaren och virkar med guldtråd 

13 Liten båtsman in genom dörren steg 
och sköna jungfrun rodnade och bleknade dervid 

14 Och intet skall du rodna ock blekna för mig 
jag är ett sändningbåd från kärestan din. 

15 Skön Riddervall han sitter i tornet blå 
och der skall han såda] blodt för den apelgrå 

16 Och jungfrun ut genom dörren sprang 
hon slog den igen så låset sang 

17 Och jungfrun går i stallet in 
och der så skådar hon de fålar sin 

18 Hon skådar den hvita hon skådar den grå 
den apelgrå den kastar hon guldsadelen på 

19 Jungfrun rider sig till konungens gård 
och ute för henne sjelf konungen står. 

20 God dag, god dag sköna jungfru för mig 
lyster er att dricka mjöd heller vin. 

21 Mig lyster intet dricka hvarken mjöd eller vin 
mig lyster att få tala vid unga fången din 

22 Konungen såg genom höga låft ut 
han såg intet himmelen för kulor och krut 

23 Konungen ut genom höga låft såg 
han såg intet jorden för hästringar grå 
— jag litar på din nåder och min jungfru. 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 1, 
markerat i övriga strofer. Mellan str. 21 och 22 lämnat 
utrymme för ytterligare strofer. 

3:2 min ändrat från mina 

10:1 	han tillskrivet över raden 
14:1 	för troligen ändrat från der 
15:2 	sitt[a] blodt Djurklous utskrifter har sitta blott 
19:1 	konungens ms konungen 
22:1 	ändrad från: Konungen ut genom höga låft såg 

L 
MM C. E. Södlings saml. II:1, S 18. Efter skrädderiarbetaren Anders Magnus Andersson (»Mäster Plut»), Västervik, 
Småland (f. 1812 i Blackstads sn, Småland, d. 1888 i Västerviks fattighus; Jonsson I, s. 593-594). Upptecknad av C. 
E. Södling 1871-1873. 

Andantino 

1 Herr Malcolm han rider sig till konungens gård 
och ute för honom sjelfva konungen står. 
— Jag litar uppå guds moder och min Jungfru. 

Titel: Herr Malcolm. 

Melodianmärkning 

T. 2 båda systemen och t. 3 undre systemet: Tecken för 
triol saknas. 

M 
MM C. E. Södlings sand. II:1, S 17. Efter soldaten Tjäder, Värnamo, Småland. Upptecknad av C. E. Södling 1876. 
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1 1— - -1 
1 —  — 
— Jag litar uppå Guds nåder och min jungfru.  

Melodianmärkning 

T. 6: Korstecken utsatt även före det andra g2. 

N 
ULMA 42:9, s. 139-141. Östmarks sn, Värmland. Upptecknad av Adolf Noreen 1874-1876. Tryckt i SvLm II, 
1883 

1 Herr Peder han rider till rosandelund. 
Der möter han sin morbror i samma en stund. 

»Du vare välkommen, min systerson, till mej! 
Och har du nu lust byta hästar, så säj! 

3 Men din är den snöhvite och min den appelgrå, 
Vi skifta om gullsadel och lägga silfver på. 

4 Och inte fattas hästsko och inte fattas söm. 
Du vattnar ej din fåle, förrän du kommer till 

Lindesbergsbro ström» 

5 Och när som han kom till Lindesbergsbro, 
Hvar borgare i Lindesberg de ute för' en stog. 

6 Och när som han kommer till konungens gård, 
Sjelfva Lindesbergs konung han ute för' en står. 

7 »Du vare välkommen, skön riddare, till mig, 
Men kvar har du bekommit din sköna apelgrå?» 

8 »Jag hafver den ej stulit, jag hafver den ej köpt, 
Jag hafver den så ärligt af min morbroder bytt.» 

9 »Men om du nu hade de lifvena fem, 
Så nog ska' du mista dem alla för den.» 

10 Och konungen ropar öfver hela sin gård: 
»Ni tager herr Peder och sätter i tornet det blå.» 

11 »Men visste min jungfru, jag i galgen skulle dö, 
Wisst klädde hon min galge med skarlakanet rö'. 

12 Och vore det någon, som budet hure fram, 
Ja, den vill jag gifva båd' städer och land.» 

13 Det var en liten sjöman, som lydde deruppå: 
»Och jammen ska' jungfrun de budena få!» 

14 Och sjöman han sätter sig i en liten båt, 
Och fem och femti mil hade han till jungfruns gård. 

15 När jungfrun hon fick den sjöman se, 
Hon vardt både rö' och blek derve'. 

16 »Och jungfrun hon bör icke blekna för mej, 
Jag hafver de bud från herr Malkom till dej: 
'Herr Peder han sitter i Lindesbergs blå torn'» 

17 »Och inte sitter han i Lindesbergs blå torn. 
Han red härifrån i går på den sköna appelgrå.» 

18 Och jungfrun hon gångar till skräddarehy, 
Då låter hon utskära de riddarkläder ny. 

19 Och jungfrun hon tager en skräddaresax 
Och klipper sitt hår uti riddarelock. 

20 Och jungfrun hon gångar åt stallet hän, 
Hon skådar der fålar både fyra och fem. 

2 1 Hon skådar de fålar både bruna och brå, 
Men den bäste den lägger hon gullsadel uppå. 

22 Och jungfrun hon rider till Lindesbergs gård, 
Och sjelfva Lindebergs konung han ute för'a står. 

23 »Du vare välkommen skön riddare till mej! 
Nu hafver jag bryggadt och blandadt åt dej.» 

24 »Jag passar ej på hvarken mjöd eller vin, 
Men du skall låta mej få se den rika fången din.» 
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25 »Det fångtorn det ligger så långt utaf led, 
Så ingen skön riddare kan komma derte.» 

26 Och jungfrun hon faller på sina bara knä: 
»Jag bjuder för min fästman först gull och sedan få.» 

27 »Och ej får du din fästman för gull eller fä, 
Om inte jag får gården, som står i rosenlund.» 

28 »Och ej så får du gården, som står i rosandelund. 
Den hafver jag trolofvat min käre fåsteman. 

29 Och får jag ej min fåsteman för gull och för få, 
Så vill jag plundra staden och blåa tornet mä'.» 

30 »Och ska du plundra staden och blåa tornet mä, 
Hvar hafver du de ryttare, i striden ska stå?» 

31 Och konungen ut igenom fönstret såg. 
Fem hundra tusen jungfrur för honom månde stå. 

32 Och konungen han ropar öfver hela sin gård: 
»Tager ut herr Peder, låt honom sin fåstemö få!» 

33 »Ja det ska du hafva till spott och till skam, 
Hvar jag har gått i landet, der har elden gått fram.» 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
16:2 	efter Malkom står (Peder?) 
21:1 	brå [sic] 
26:2 för ändrat från på 
30:2 	ska ändrat från skall 

0 
Wigström, Folkdiktning I, s. 34-35. Kågeröds sn, Skåne. 
ringar i Skåne ock Bleking, s. 16-18). 

1 Jag tänkte jag hade en broder så huld, 
men den hafver konungen fått i sitt våld. 
— Vänner och fränder, bröder och systrar, konungar 

och furstar och den som ligger bunden. 

2 Så rider han sig i rosendelund, 
der mötte han sin morbror uti samma stund. 

3 »Hör du, min systerson, hvad jag säger dig: 
Vill du nu byta fålar med mig?» 

4 »Inte fattas hästsko, ej heller fattas söm, 
men denne fåle dricker ej förr'n han kommer till 

Lindeby ström.» 

5 Så rider han sig till Lindeby ström, 
alla Lindebys borgare stodo och sågo derpå. 

6 De togo Malkolm och satte honom i tornet det blå, 
der fick han sitta uti aderton år. 

7 »Ack, om min jungfru hon visste hvar jag satt, 
hon löste mig, om det så var i dag!» 

8 Brefven kommo till kär Hildebrand så: 
»Malkolm han sitter i tornet det blå.» 

9 Kär Hildebrand gångar sig i stallet in, 
der skådar hon de fålar rundt omkring. 

10 Hon klappar den brune, hon klappar den blå, 
den grå gångaren lade hon sadeln uppå. 

11 Så rider hon sig till konungens gård, 
tolftusende män följde henne der fram. 

Upptecknad av Eva Wigström 1879 (jfr Wigström, Vand- 

12 Konungen ser genom fönstret ut, 
han ser icke himlen för värjor och spjut. 

13 Konungen ser genom fönstret ändå, 
han ser icke gården för hästbringor blå. 

14 Konungen ropar öfver hela sin gård: 
»Släpp ut herr Malkolm, låt jungfrun få'n!» 

15 Kär Hildebrand slog sina handskar till jord. 
»Här skall du finna en hjelte så god!» 

16 Kär Hildebrand drager ut sitt blanka svärd, 
så hugger hon konungens hufvud utaf. 

17 Så rider hon sig till slottet fram. 
»Stig upp, Malkolm, tag låset ifrån!» 

18 »Hur skall jag kunna draga låset ifrån, 
jag ligger här bunden från hand och till tå!» 

19 Kär Hildebrand då emot dörren sprang, 
så högt det i låset och spikarne sang. 

20 Kär Hildebrand sparkar på dörren med hast, 
så låset sprang upp och gångjernet brast. 
— Vänner och fränder, bröder och systrar, konungar 

och furstar och den som ligger bunden. 

Titel: Malkolm. 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 20. 
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P 
Bergström & Nordlander, Sagor, sägner ock visor (SvLm V:2, 1885), s. 90-91. Ydre hd, Östergötland. Upptecknad 
av C. F. Hellman ca 1880. 

Riddar Malkolm han ri- der till sin 	kä- ra moders gård, 

4 

   

    

 

•	 • 

 

u - te för ho- nom hans kei - ra mo-der står. 

• 

6 

J 	 	1 
- Jag Ii - tar på Guds nå -der ock min jung - fru. 

1 Riddar Malkolm han rider till sin kära moders gård, 
ute för honom hans kära moder står. 
— Jag litar på Guds nåder ock min jungfru. 

2 »God dag, god dag, riddar Malkolm så fin, 
vill du nu byta skön Appelgrå med mig? 

3 Inte behöfver du vatten, ock inte behöfver du söm, 
inte behöfver du vattna förrän vid Ankarbro ström.» 

4 Riddar Malkolm han rider sig till konungens gård, 
ock ute för honom själf konungen står. 

5 »God dag, god dag, riddar Malkolm så fin! 
Hvar har du fått sköna Appelgrå min?» 

6 »Ock inte har jag stulit, ock inte har jag köpt; 
jag hafver med min morbror i rosengård bytt.» 

7 »Om du hade hufvun ock de vore två, 
så skulle de utaf för min Appelgrå.» 

8 Ock konungen han ropar till småsvennen sin: 
»I sätten riddar Malkolm i fångatornet in!» 

9 »Ack, om min jungfru viste, jag i morgon skulle dö, 
vist klädde hon min galge med guldspetsar röd. 

10 Ack, om min jungfru viste, jag i morgon skulle dö, 
vist klädde hon min stupstock med guldspetsar röd.» 

11 Det var en liten båtsman, som lyddes däruppå: 
»Dem buden skall jag föra till hans sköna jungfrus 

gård.» 

12 »Hur skall jag det begripa, hur skall jag det förstå? 
Han for härifrån på sin sköna Appelgrå.» 

13 Jungfrun hon ropade alt öfver sin by: 
skaffen mig hit en riddarklädning ny!» 

14 Ock jungfrun hon ropar alt öfver sin gård: 
»I sadlen nu tolf tusen gångare grå!» 

15 Ock jungfrun hon rider sig till konungens gård, 
ock ute för hänne själf konungen står. 

16 »Riddar Malkolm han ligger så djupt ned i land, 
så ingen skön riddare kan komma där fram.» 

17 »Om ni ej lemnar mig riddar Malkolm ut, 
skall ni ej få se staden för kulor ock krut. 

18 Om ej riddar Malkolm här strax för mig står, 
skall ni ej få se staden för sköna Appelgrå.» 

19 Ock konungen han tittade alt öfver sin gård: 
han såg icke staden för sköna Appelgrå. 

20 Ock konungen han tittar genom vindsgluggen ut: 
han såg icke staden för kulor ock krut. 

21 Ock konungen han talar till småsvenner två: 
»I hämten riddar Malkolm ur fångatornet blå!» 

22 Skön jungfrun hon svängde sin gångare omkring: 
»Nu har jag narrat konungen, ock det helt gesvindt.» 

23 Ock jungfrun hon rider ifrån konungens gård: 
»Nu skall vi väl reda till bröllop i år.» 

24 »Hade jag vist, det en jungfru hade vatt, 
han skulle ej sluppit lös för hundra tusen mark.» 
— Jag litar på Guds nåder ock min jungfru. 

Titel: Riddar Malkolm. 

Textanmärkning 

Omkvädena återgivna i str. 1 och 24. 
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Q 
August Bondesons Visbok, 1903, nr 9. Efter torparen Johannes Andersson, Backamyren, Holms sn, Dalsland. Upp-
tecknad av August Bondeson 1885. 

Un -go 
	

Mal -kom, hon ri der sig åt 
	

ro - san- de - lund, 

 

r 	p 	 P 	 • 
Sin 	mor- bror han mö - ter, jo, just i samma stund. 

6 

J 	J 	 
jum — fru. 

•  
— Och jag Ii —ter på e -ders nå-der och min 

1 Unga Malkom, han rider sig åt rosandelund, 
Sin morbror han möter, ja, just i samma stund. 
— Och jag liter på eders nåder och min jumfru. 

2 »Luster dej byta gångare grå 
Och luster dej att byta med gullsadel på?» 

3 Unga Malkom, han rider sig åt konungens gård, 
Och konungen själfver för honom ute står. 

4 »Hafver du stulit min gångare grå? 
Och den har du stulit med gullsadel på!» 

5 »Inte har jag stulit och inte har jag köpt, 
Men jag har med min morbror så redeligen bytt.» 

6 Konungen, han ropte på kammartjänar' två: 
»I tager unga Malkom, förer fångebojor på!» 

7 Konungen ropte på kammartjänar' två: 
»I tager unga Malkom, för'n i fångetornet blå!» 

8 »Visste min jumfru, det jag skulle hänga, 
Så klädde hon min galge med rödaste gullsträngar. 

9 Visste min jumfru, det jag skulle dö, 
Så klädde hon min galge med skarlakan röd.» 

10 Liten båtsman, han stod inte långt därifrån: 
»Hvad vill I mig gifva, om jag bär budet fram?» 

11 »Dej så ger jag städer och dej så ger jag land, 
Om du bär detta budet till lilla vännen fram.» 

12 Liten båtsman han skjufver sin snäcka ifrån land, 
Två hundrade mil till lilla vännen fram. 

13 »Här står jumfrun och kammar och krusar gult hår, 
Unga Malkom, han ligger i fångetornet blå.» 

14 Jumfrun skickade bud öfver hela sitt land 
På alla de jumfrur, som kan bära svärd i hand. 

15 Jumfrun skickade bud öfver hela sitt hof: 
»Statt upp mina jumfrur och kläd er i stål!» 

16 Jumfrun, hon rider sig åt konungens gård, 
Och konungen själfver för hänne ute står. 

17 »Luster dig mjöd eller luster dig vin 
Än luster dej komma i fångetornet in?» 

18 »Mej luster inte mjöd, mej luster inte vin, 
Mej luster mer att tala med unga Malkom min.» 

19 Konungen, han titta' gönom fönsterrutan blå, 
Han kunde ej se gården för hästebringer grå. 

20 Konungen, han titta' gönom fönsterrutan ut, 
Han kunde ej se himmelen för kulor och för krut. 

21 Konungen, han ropte på kammartjänar' två: 
»I tager unga Malkom, för'n ur fångetornet blå!» 

22 »För hvar och en gång, som jag reser gönom din 
stad, 

Så skall jag inte lämna hvarken murar eller tak. 

23 För hvar och en gång, som jag reser gönom ditt land, 
Så skall du inte veta ann', än själfva hin far fram.» 
— Och jag liter på eders nåder och min jumfru. 

Textanmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 23. 
7:2 Malkom tr. Malkolm 
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R 
DAG IFGH 3953, s. 16. Efter hemmansägaren Oskar Olsson, Årbol, Dalskogs sn, Dalsland (f. 1863 i Dalskog). 
Upptecknad av Ragnar Nilsson 1937. 

1 Dig ger jag städer, å dig ger jag land, 
om du för detta budet till lilla vännen fram, 
— men jag rider på eders nåder å min jungfru.  

2 Båtsman han förde sin snäcka ifrån land 
200-drade mil till lilla vännen fram, 
— jag rider på eders nåder å min jungfru. 

s 
Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 27. Helsinge sn, Nyland. Sannolikt upptecknad på 1880-talet. 

 

J 	 
4 

 

•  k- 
En 	liten 	Mal - kum re - ser till en fröm- man-de land. 

11 J 	 J 	 
Dör blef han ar - re - ste - rad med järn och bo- jor 

	
svårt. 

12 

d e -• • 	
0 	0 

- Och jag lifter 
	

På 
	

hans nåder 

1 En liten Malkum reser till en främmande land. 
Där blef han arresterad med järn och bojor svårt. 
— Och jag litter på hans nåder och min jungfru. 

2 »Ack om min flicka visste, att jag här skulle dö, 
Sen skull hon galgen kläda med rosorna de rö.» 

3 Det var en liten båtsman, som had en liten båt, 
Han seglade, han rodde till sköna jungfruns slott. 

4 Men lilla jungfrun läser de raderna snart, 
Och tåren började rinna på rosenröda kind. 

5 Men lilla jungfrun gångar sig i fålahuset in, 
Hon sadlade guldsadeln på en appelgråer hingst. 

6 Sen börjar hon att rida till konungens gård: 
»God afton och god afton, skön riddar du! 

7 Behagar skön riddarn hvarken punsch eller vin?» 
»Nej, det behagar hvarken punsch eller vin.» 

8 — — — 

-0- 

och min jung 

9 »Nej, mitt fålahus det ligger så högt upp i tjäll, 
Att ingen skön riddare kan rida dit upp i kväll.» 

10 Men kungen han skådar genom salsfönstret ut, 
Han kunde ej staden skilja för kulor och för krut. 

11 Och kungen han kallar upp sina tjänare två, 
Han bad dem lossa fången, som uti tornet är. 

12 »Nej själf tar jag min Malkum och reser ur din stad, 
Och du bör aldrig tänka att vi lämnar spiran kvar.» 
— Och jag litter på hans nåder och min jungfru. 

Melodianmärkning 

T. 11 omfattar sex fjärdedelar. 

Textanmärkning 

Omkvädet återges i str. 1, 2, 12. 

4 

  

fru. 
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T 
Efter Bertha Velenius, Östersundom, Sibbo sn, Nyland. Ta: IF Dep. Brages Arkiv 3, s. 2-3. Upptecknad av Hanna 
Hagbom på 1910-talet. Texten tryckt som FSF V:1 nr 76 C. Tb: BFA nr 4 b. Inspelad på fonograf av Hanna Hag-
bom. Överförd på IF mgt 1968/37 nr 22. Även på SLS band 1968:108 (nr 32). Transkription av mel. tryckt som FSF 
V:1 nr 76 a. Mel. nedan återgiven enligt den tryckta versionen. 

Ta 

bb 	 

 

2 

• 
Och liten Malcolm re - ser till frdmmande land. 

"I> 

     

.- 
1 

  

 

r  

     

       

       

— Men jag 	litar 
	på hans nåde 

	
och min min jungfru. 

1 Och liten Malcolm reser till främmande land. 
Där blev han arresterad med bojor och med band. 
— Men jag litar på hans nåde och min jungfru. 

2 Ack, om min flicka visste att jag här skulle dö, 
Så skull' hon gallren kläda med rosorna de rö' 

3 Den lille Malcolm skriver ett så litet brev, 
Det brevet vill han skicka till städer och till land. 

4 Det var en liten båtsman; han had' en liten båt, 
Han seglade, han rodde till sköna jungfruns slott. 
— Men jag litar på hans nåde och min jungfru. 

5 Och sköna jungfrun läser upp de raderna snart, 
Och tårarna börja rinna på rosenröda kind. 
— Men jag litar på hans nåde och min Malcolm. 

6 Och sköna jungfrun gångar sig i fålastallet in, 
Hon sadlade gullsadeln på en appelgråer hingst. 

7 Och fängelset det ligger så högt upp i fjäll, 
Att ingen sköner riddare kan komma dit i kväll. 

8 När sköna jungfrun kommer till unga kungens gård: 
God afton, se, god afton, du riddare så god! 

9 Behagar sköna jungfrun mjöd eller vin? 
Nej, jag är kommen hit till att skåda fången din. 

10 Och ville du nu giva mig denna fånge lös, 
Eller skall jag bränna staden och ej lemna spiran 

kvar. 
— Men jag litar på hans nåde och min Malcolm. 

Titel: Malcolms-visan. 

Melodianmärkning 

T. 5, n. 5: Före noten stör b-tecken. 
T. 5-6: Med blyerts har tillagts 5/4 i början ac t. 5 och 

taktstreck efter c'. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 5-10, markerat i str. 3 
och 4. 

Tb 

J 	 •	 

4 

En 	li - ten Mal - kolm 	re - ser 	till 
	

fröm - man-de 	land. 
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Dir blev han ar-res - 

JJ 	 

te — rad med bo-jor och med band. 

J 	J 4 J J 1 
— Men jag li — tar på hans nå— de och min jung -fru. 

Anmärkning 	 1:1 Och: En 

T. 10, n. 1-2, textunderlägget: tro-het (feltryck; på in- 
spelningen sjungs nåde) 	 Anmärkning 

Omkvädet återges i båda stroferna. 

TEXT 	 2:2 hon sjunges han 

Avvikelser från Ta i Tb 

Texten omfattar endast 2 strofer. 
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HERR PEDERS SJÖRESA 
TSB D 361 

A 
Tradition från Västergötland. Aa: UUB V 3 (Bröms Gyllenmärs' visbok), fol. 1. Nedskriven ca 1630 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. 103-104. Abc: Skillingtryck 1830 resp. 1852 (=DgFT 376:2-3; Jonsson I, s. 657) 
återgivande texten Aa efter P. D. A. Atterboms bearbetning i Poetisk kalender för år 1816, s. 52-54. Ad: GA 36 MIL 
Efter Poetisk kalender. Ae: Skillingtryck 1849 (=DgFT 376:4; se Jonsson I, s. 657). Efter GA 36 [:II]. 

Aa 
1 Här Pädhar går på gården, 

krusat hafuer han håår, 
gåår han för sin föster mor, 
lären i migh godh rådh, 
— mädh siön tager så månghen. 

2 Jnthe skalt tu på landhet döö, 
ey heller blifua slaghen i kry, 
vachta tigh vell för hölian blå 
hun krencker titt ongha 

3 Snechan ligher på landhet, 
gräset vndher henne gror, 
then ther icke af landhet drager, 
tienar icke sin herre i tro, 

4 När som the komme sigh mit på sundh, 
bölian bordhe at slå, 
han skreftha sigh för sin styreman, 
han kunne ey presten nåå. 

5 Thet var tå här pedhar, 
han Faller på sin knä, 
och så gorde han sit skrefter måll, 
alt för tet segel trä, 

6 Röfuat hafuer iagh kiörcker, 
klåstter hafuer iagh brent, 
så mången är then stolziungfru 
iagh hafver med ordhen krengt. 

7 Låckat hafuer iagh encker, 
suecket hafuer iagh möö, 
thet kom aldri vthi minn hugh 
iagh skolle på siön dödh, 

8 Kommer här noghen till lande 
min modher spörgh efter migh, 
sigh iag tienar på främmande land, 
så sörgher hun inthe migh, 

9 Kommer här noghen till landhe, 
min Fästemöö spörgh efter migh, 
sigh iagh legher på hafzens grund 
om hun vil giftha sigh, 
— mädh siön tager så månghen. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 5, markerat i str. 2, 3, 
6-9. 
Omkvädet: månghen svårläst i str. 5, ev. monga (efter 

ändring) 
1:1 	Här ms Har 
3:3 	landhet ms lan dhet 
4:3 	för ändrat, sannolikt från på 
5:1 	här ms har 
7:1 	encker ms ev. enckor 
8:1 	lande sista bokstaven något osäker 
8:2 modher med streck över o 
8:3 främmande ms frammande 
9:1 	landhe se 8:1 
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Ab 
1 Herr Pädar går under borgalind, 

Krusat hafwer han sitt hår, 
Gångar han för sin Fostermor in: 
»Lären J mig god' råd!» -
- Medan sjön tager så mången. 

2 »Inte skall du på landet dö, 
Ej heller blifwa slagen i krig; 
Men wakta dig wäl för böljan blå, 
Hon dränker ditt unga lif!» — 

3 Snäckan ligger på sjöastrand, 
Gräset under henne gror; 
»Den der icke drager af land, 
Tjenar icke sin herre i tro!» — 

4 När som de kommo sig midt på sund, 
Böljan började att slå; 
Han skriftade sig för sin styreman, 
Han kunde icke presten nå. 

5 Det war då unge Herr Pädar sielf, 
Han faller på sina knä: 
Och så gjorde han sitt skriftermål, 
Allt framför ett segelträ. 

6 »Röfwat hafwer jag kyrkobord, 
Kloster hafwer jag bränt! 
Så mången är den stolts jungfru god, 
Hwars ära jag hafwer kränkt.» 

7 »Lockat hafwer jag enka och brud, 
Swikit hafwer jag mö; 
Det kom aldrig uti min hug, 
Att jag på sjön skulle dö.» 

8 »Kommer här någon till lands igen, 
Min Moder spörjer efter mig: 
Säg, jag tjenar i främmande land, 
Så sörjer hon inte mig.» 

9 »Kommer här någon till lands igen, 
Min Fästmö spörjer efter mig: 
Säg, jag ligger på hafsens grund, 
Om hon will gifta sig. 
— Medan sjön tager så mången. 

Titel: Herr Pädars Sjöresa. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofer. Omkvädet återgivet i alla strofer. 

Ac-e 
Avvikelser från Ab i Ac—e 

1:1 	Pädar: Päder d, Peder e 
1:4 	Lären: Lär de; god': godt de 
4:3 	sig saknas c; styreman: styrman de 
5:1 	unge: unga de; Pädar: Päder d, Peder e 
7:3 	uti: i de 
7:4 	på: uppå de 
8:3 	Säg: Säg, att de 
9:1 	här någon: någon här de 
9:4 Om: Och e 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i alla strofer. 
Ac: 
Titel som i Ab. 
Ae: 
Titel: Herr Peders Sjöresa. 
Omkvädet: mången str. 5 många 

B 
KB Vs 2:1, s. 383-384. Efter Magdalena Wåhlander f. 1781 i Kisa sn, Östergötland Troligen upptecknad av L. F. 
Rääf 1812. Tryckt som SF 67 (text). 

1 Det var Herr Unge Herr Päder 	 2 Och intet dör du på din Sotesäng 
Han gick till Fostermodren sin 	 Ej eller dör du i krig 
/:Han ville henne fråga 	 Men akta dig väl för de böljorna blå 
Hvad död han skulle få:/ 
	

Att de ej förkorrta ditt lif 
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3 Det var herr Unge Herr Päder 
Han gick till Sjögestrand 
Han lätte bygga sig ett Skepp 
Det bästa som man kan 

4 Det Skeppet var utaf Hvalfiske ben 
och Masterna likaså 
Men flögan hon var utaf rödaste guld 
Som sutte ofvanpå 

5 Det var herr Unge Herr Päder 
Han sköt det skeppet från Land 
Han glömde bom Gud Fader 
Guds son och den helige And 

6 I afton skolom vi dricka 
alt medan vi ölet kan få 
I morgon så skolom vi segla 
Ja om vi vind kan få. 

7 De seglade i dagar 
de seglade i dagarne två 
Men när som de kommo på villande Sjö 
Begynte det Skeppet att stå 

8 De kastade upp en tärning 
och kastade på bredaste bord 
Men lotten han föll på Herr Päder 
Som var en syndare Stor 

9 Och är det nu sant som i sägen för mig 
att jag är en syndare så stor 
Så lät mig dock falla för Herran gud ner 
att gjöra min synda bot 

10 Och gjort hafver jag mången Enka 
och många Faderlösa barn 
Och skämt hafver Jag mången jungfru 
ifrån deras ära Så rar 

11 De togo Herr Unge Herr Päder 
och kastade venster öfver hand 
Men då feck Skeppet sin rätte gång 
Fast de hafver Mistat en Man 

12 Om någon utaf Eder skulle komma till lands 
Och min foster Moder frågar efter mig 
Så säg att jag tjenar på konungens gård 
Och står mig ganska bra. 

13 Om någon utaf Eder skulle komma till lands 
Och min Fästemö frågar efter mig 
Så säg att jag ligger på böljorna blå 
bed henne gifta sig 

14 Ja Amen så ville vi sjunga 
Denna Visan är ganska kora 
/:Gud låte oss få mötas i himmelen 
och blifva himmelens Gäster!:/ 

Anmärkning 

Efter sista raden i varje strof står repristecken; över 
texten står: de 2 sista raderna i hvar vers omsjungas. 
Arwidsson har gjort redigerande ingrepp i texten (hl. a. 
har str. 14 strukits och str. 11 placerats sist); oklart i 
vilken mån interpunktionen är Arwidssons, varför den ej 
återges ovan. 

2:1 	Sotesäng ms Sötesäng 
4:3 	flögan ev. ändrat till flöjan 

KB Vs 2:1, s. 385-387. Okänd proveniens. Upptecknad på 1810-talet. Möjligen en av förlagorna till GA 36 1:I1 (=Ea 
nedan) 

1 Herr Peder han går uppå golfvet 
Och krusar och kammar sitt hår, 
Så gånger han sig till sin foster-Mor 
Och frågar hvad död han skulle få. 

2 Ja inte blir du död på din sotesäng 
Ej häller blir du slagen i krig, 
Men akta dig väl för böljorna blå 
Att de ej förråder ditt lif. 

3 Ja! blifver jag intet på sotesäng död, 
Ej heller slagen i krig 
Nog acktar jag mig för böljorna blå 
Att de ej förråda mitt lif. 

4 Herr Peder han går sig åt sjödestrand 
Alt uppå den venstra hand, 
Der låter han bygga sig ett skepp 
Det bästa som man kan. 

5 Och skeppet det var utaf Hvalfiske-hen 
Och masterna lika så, 
Och spiran hon var utaf rödaste guld, 
Som sutto der ofvan uppå. 

6 Kom Gåssar! och låtom oss dricka, 
I dag vi ölet får, 
I morgon då skola vi segla 
Och se hvad vi vinna då. 
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7 De seglade nu i dagerna tre 
Alt uppå böljan blå, 
Men när de seglade som best 
så började skeppet att stå 

8 De kastade lott med en tärning 
Alt öfver det breda bord, 
Och lotten den föll på Herr Peder, 
Som var en syndare stor. 

9 Ja! nog är det sant som I sägen mig 
Att jag är en syndare stor, 
Men låtom oss falla för Herren ned 
Och göra vår synda bot. 

10 Ja! kyrkor dem hafver jag röfvat, 
Och kloster hafver jag bränt 
Och mången unger skön jungfru 
Hafver jag både narrat och kränkt. 

11 Men skulle jag någonsin komma i land 
Alt uppå den torra sand, 
Då skall jag bygga en kyrka ny 
Och taket utaf bly. 

12 Om någon af Er skulle komma till land 
Och min foster-Mor frågar efter mig 
Så säg att jag tjenar på konungens gård 
Och står mig temmeligen bra. 

13 Om någon af Er skulle komma till land 
Och min Fader då frågar efter mig: 
Så säg att jag ligger på böljan blå 
Bed honom gråta mig. 

14 Om någon af Er skulle komma Till land, 
Och min Fästemö frågar efter mig: 
Så säg att jag ligger på böljan blå 
Bed henne gifta sig. 

15 De fattade uti Herr Peder 
Och kastade honom på strand, 
Och straxt fick skeppet sin förra gång, 
Fast det hade mistat sin man. 

Titel: Herr Peder. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 

	

1:2 	kammar tillskrivet över raden 

	

1:3 	sin tillskrivet över raden 

	

5:2 	masterna ordet först påbörjat man 

	

9:4 	bot ändrat från bön 

	

10:1 	dem tillskrivet över raden 

	

10:2 	bränt ändrat, troligen från brent vid margen 

	

13:2 	då står över struket han 

	

14:1 	Er tillskrivet över raden 

	

14:3 	jag tillskrivet över raden 

	

15:2 	ovanför på står i 

D 
KB Vs 126:8, s. 27-29. Troligen Uppland. Utskrift gjord av A. A. Afzelius. Upptecknad på 1810-talet. Sannolikt en 
av förlagorna till GA 36 [:11 (Ea nedan). 

1 Det var den unga Herr Päder, 
Han krusar och kammar sitt Hår 
Så går han sig, till sin Foster-Mor 
Och fråga hvad död han skulle få 

2 A inte dör du på din sotesäng 
Och inte blir du slagen i krig 
Men akta dig för de böljorna blå 
Att de icke förkorta ditt lif 

3 Det var den unga Herr Päder 
Han går sig åt sjögerstrand 
Der låter han bygga sig ett skepp 
Det bästa som man kann 

4 Och skeppet det var utaf Hvalfiskeben 
Och Masterna likaså 
Men flaggen den var utaf rödaste guld 
som satt der ofvanpå 

5 I dag så låtom oss dricka 
Medan vi öl kunde få 
I morgon så Viljom vi segla 
Långt bort der vi vinsten kan få 

6 Der var både skeppare och alle styremän 
De sköto det skeppet ifrån Land 
Så glömde de bort Gud Fader 
Gud[s] son och den helige And. 

7 De segla i dagar de segla i år 
De segla i mången god dag 
Men när som de kommo på villande haf 
Då började Masterna gå af 

8 Och efter vi äro så långt ifrån land 
Och inte Presten kan få 
så låtom oss falla för Masterna ner 
Och göra vårt Skriftermål 
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9 Kyrkor hafver jag röfvat 
Och kloster hafver jag bränt 
Och mången stolt och skön jungfru 
Dess heder och ära förkränkt 

10 om någon kommer i land utaf er 
Och min Fostermor frågar efter mej 
så säg att jag är vid konungens gård 
Och står mig tämeligen väl 

11 Men om någon kommer i land utaf er 
Och min Fästemö frågar efter mig 
Så säg att jag ligger i böljorna blå 
Och bed Henne Gifta sig. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Referat av handlingen efter str. 8: 
De kastade då lott om hvilken som var den störste syn-
daren utaf dem och lotten föll på Herr Päder och då 
gjorde han sin syndabekännelse; efter str. 11: Och sedan 
kastade de honom i sjön, förmodeligen. 
11:4 	Henne ändrat från Hennen 

E 
Kompilation gjord av A. A. Afzelius »efter Traditioner i Vermland, Nerike och Upland, och jemförd med ett Exem-
plar, tryckt i Carlskrona 1787 [dvs. AA nedan]» (förlagor sannolikt C och D ovan samt AC nedan). Uppteckningarna 
i fråga gjorda på 1810-talet (senast 1814). Ea: GA 36 [:1], texten. Eb: Skillingtryck 1887 (=DgFT 376:5; se Jonsson 
1, s. 657). 

Ea 
1 Det var den unga Herr Peder, 

Han kammar och krusar sitt hår, 
Så gångar han sig för sin Fostermor, 
Frågte henne, hvad död han skull' få? 

2 »Och inte så dör du på sotesäng, 
»Och inte blir du slagen i krig; 
»Men akta dig väl för de böljorna blå, 
»Att de ej förråda ditt lif!» — 

3 Och dör jag inte på sotesäng, —
Ej heller blir slagen i krig; 
Nog aktar jag mig för de böljorna blå, 
Att de ej förråda mitt lif. 

4 Det var den unga Herr Peder, 
Han gångar till sjöastrand; 
Där låter han bygga sig ett skepp 
Alt uppå den hvita sand. 

5 Och Skeppet, det var utaf hvalfiskhen, 
Och Masterna va' lika så; 
Och Flaggorna voro af det rödaste gull, 
Som suto derofvan uppå. 

6 »I dag så låtom oss dricka, 
»Me'n ölet vi kunna få; 
»I morgon skola vi segla, 
»Der vinsten vi kunna få.» 

7 Det var båd' Skeppare och Styresmän, 
De sköto det skepp ifrån land; 
Så glömde de bort Gud Fader, 
Guds Son och Helige And'. 

8 De segla' i dagar, de segla' i år 
Allt uppå det villande haf; 
Och när som de kommo på djupaste grund 
Så började masterna gå af. 

9 Herr Peder tog upp sin tärningebok, 
Han kastade tärning på bord: 
»Vi skola nu alla kasta den lott, 
Hvem som är den syndaren stor.» 

10 Och första tärning på tafvelbord rann 
Emellan de sjöfarand' män, 
Lotten den föll på Herr Peder, 
Den unga Konunga son. 

1 l Den andra tärning på tafvelbord rann 
Emellan de sjöfarand' män, 
Lotten föll på Herr Peder, 
Den unga Konungen sjelf. 

12 Den tredje tärningen på tafvelbord rann 
Emellan de sjöfarand' män, 
Lotten föll på Herr Peder, 
Den unga Konungen sjelf. 

13 Och efter vi äro så långt ifrån land, 
Att vi ingen prest kunna få; 
Så låtom oss falla för masterna ner 
Och göra vårt skriftermål. 

14 Det var den unga Herr Peder 
Vid masten där han låg, 
Han skulle nu göra sitt skriftermål, 
Och det blef honom så svårt. 
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15 »I Kyrkor hafver jag röfvat 
»Och Kloster hafver jag bränt; 
»Och mången adelig Stolts Jungfru, 
»Båd' heder och ära förkränkt. 

16 I skogen hafver jag vandrat, 
Bedrifvit både rån och mord, 
Och mången redlig bondeson 
Låtit sätta qvicker i jord. 

17 »Om Gud Han ville mig hjelpa, 
»Att jag kunde komma till land, 
»Så skulle jag bygga en Kyrka 
»Allt uppå snöhvitan sand. 

18 »Om Gud Han ville mig hjelpa, 
»Att jag kunde komma till by, 
»Så skulle jag bygga en Kyrka 
»Och täcka den all med bly. 

19 »Om någon af Er skulle komma i land, 
»Min Fostermor frågar efter mig; 
»Så säg, att jag tjenar i Konungens gård 
»Och står mig så ridderlig. 

20 »Om någon af Er skulle komma i land, 
»Min Fästemö frågar efter mig; 
»Så säg, att jag ligger i böljorna blå! 
»Bed henne, hon glömmer ej mig!» 

21 Och när han had' utfört de ord, 
Rätt i den samma stund, 
Det stormväder vexte upp så stort, 
Slog skeppet neder i grund. 

Titel: Herr Peders Sjöresa. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. 

Eb 
Avvikelser från Ea i Eb 

Genomgående: unga Herr Peder: unge Herr Peder 
1:4 	skull': skulle 
5:3 	gull: guld 
5:4 	suto: sutto 
6:2 	Me'n: Medan 
7:1 	båd': både 
7:2 	det: de 
9:1 	tärningebok: tärningsbok  

10:3 	den saknas 
10:4, 11:4, 12:4 	unga: unge 
15:3 	adelig: adlig 
20:2 	Fästemö: fästmö 
21:1 	had': hade 

Anmärkning 

8:4 	tr. har kommatecken efter så 
18:2 	kunde tr. kunge 

F 
Melodi av okänd proveniens, möjligen tillhörande någon av texterna bakom Ea ovan. Fa: GA 36, mel. Fl): Grön-
land, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 14. 

Fa 
Efter behag 
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7 

7 	 

7: 	 

frågte hen — ne, hvod död han skulle 

W 	 
han 	kam - mar och kru - sar sitt hår, 

r 	 
i 

Så gångar han sig 

,_i 	FFE  
(8) 

I,  II 
å  i  

för sin 	fos — ter - mor, 

# 	 

	i 4-

få ? 

lik 

_i_____=.•_______5_1  

(15) 

(12) 

14 

1 

n 	 
r 

	S 	 a•I 0 

1 Det var den unga Herr Peder, 
han kammar och krusar sitt hår, 
Så gångar han sig för sin fostermor, 
frågte henne, hvad död han skulle få? 

Melodianmärkning 

T. (14) undre systemet: Troligen saknas återställnings-
tecken före n. 4. 

T. ( 15) undre systemet: Paustecknet saknas. 

Det 	var 	den un - go Herr Pe - 	- der, 

,,-----, „ 
Off 

•	 a 

(9) 
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han gick 	till fostermoder 	sin ; 

•	 
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r 	 
så 	gångar han sig för sin Fo - ster — mor, 

(l3) 

,r 	 
14 

frågte henne, hvad död han skulle 

(1 7) 

Titel: Herr Peders Sjöresa. 	 TEXT 

Text = Fa. 

G 
KB S 163 (Drake) nr 18. Okänd proveniens. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). Tryckt 
som SF 67, mel. 

•	 
4 

få. 

-f==1 

Det var den 	unge 	Herr Pe — der, 

91 	F 	LT 	1 
	

(3) 

9, 	 
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J 	aJ  

Han vils — le hen - ne 	frd 	ga y  

J 	 • 
•	 
to 

s- 
6 

J 

(9) 

1 Det var den unge Herr Peder, 
han gick till fostermoder sin; 
Han ville henne fråga, 
hvad död han skulle få. 

H 
KB S 163 (Drake) nr 20. Okänd proveniens. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). 

fi 
Det var den 	unge 	Herr Pe 	der: 

77 1.1.11:1  

(3) 
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6  	

Han vil - le 	hen - ne frö 

-41- 

r 	 

ga, 

J  

 

(7) 

8 

	

a 	 

hvad död han skulle 
	

få. 

(9) 

1 Det var den unge Herr Peder: 
Han gick till fostermodren sin. 
Han ville henne fråga, 
hvad död han skulle få. 

KVHAA Wiede ks 17 [I]. Efter båtsmannen Erling Nilsson Brax, Bylingstad, Ö. Husby sn, Östergötland (f. 1820; 
Ling, s. 45). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare tre utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 16, 
KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. och MM Wiede nr 17. 

2 
•	 

Herr Pe-der,han gångar på sin fostermoders golf, 

 

• 

   

4 

  

  

• • #. 

   

      

       

Han kammar och kru-se - rar sitt hår, 

  

P 	 
så 
	

frd - gode han 
	

sin 
	

köra fostermoder, 

8 

7 	 	1 
Hvilken död han i verlden skulle 

	
få. 

1 /:Herr Peder, han gångar på sin fostermoders golf, 
Han kammar och kruserar sitt hår,:/ 
/:Så frågade han sin kära fostermoder, 
Hvilken död han i werlden skulle få.:/ 

2 »Inte blir du döder i sotesäng, 
Ej heller blir du slagen uti krig; 
Men akta Dig väl för de böljorna blå, 
Att de icke förkorrta ditt lif.» 
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3 »Och blir jag inte döder i sotesäng, 
Ej heller jag blir slagen uti krig; 
Nog aktar jag mig för de böljorna blå, 
Att de inte förkorrta mitt lif,» 

4 Herr Peder han gångar sig åt stallegården ned, 
Han talar till de stalldrängar twå: 
»Och kom skall vi bygga oss ett gångande skepp, 
Och sedan segla dedan uppå!» 

5 Det skeppet war byggdt utaf valnöta-träd, 
Och masterna likaså, 
Men inuti war det af det rödaste gull, 
Och flaggorna äfvenså. 

6 Herr Peder han gångar sig åt sjöstranden ner, 
Han skjuter det skeppet ifrån land. 
Då glömde han bom Gud Fader och Son, 
Och så Gud den heliga And.» 

7 Och när, som de kummo litet ifrån land, 
Och mötte de böljorna blå; 
Och när som de kummo uti villande haf, 
Då börja det skeppet till att stå. 

8 Men Styrman, som var en förståndiger man, 
Han talade förståndiga ord: 
»Nu äro vi så långt kumna ifrån land, 
Så att vi ingen tröst mera kunna få.» 

9 De satte sig neder, de kastade lott, 
Och lotten han föll på Herr Per: 
»Gud nåde mig arma, syndiga man, 
Som en så stor syndare är!» 

10 »Kyrkor, dem hafver jag röfvat, 
Och kloster dem hafver jag brändt, 
Men så många god hederliga jungfrur, 
Deras heder och ära förkränkt.» 

11 »I skogen der hafver jag wandrat fram, 
Och gjort både mord och hor, 
Men mången god hederliger bondedräng, 
Den hafver jag slagit uti blod.» 

12 »Om någon af Eder skulle komma i land 
Min fostermoder frågar efter mig, 
Så säg att jag tjenar i Konungens gård 
Och säg att jag står mig ganska bra.» 

13 »Om någon af Eder skulle komma i land, 
Min fästemö, hon frågar efter mig, 
Så säg att jag ligger i böljorna blå, 
Och säg att hon får gifta sig.» 

14 /:Herr Peder han breder ut sin kappa blå 
Och lade sig sedan deruppå,:/ 
/:Då sänktes han neder i det villande haf, 
Då börjar det skeppet till att gå.:/ 

Melodianmärkning 

T. 7, n. 5-7: c' a' h' överstrukna, d2  fiss' a' möjligen 
tillagda i efterhand (jfr övriga utskrifter). 

Övriga utskrifter: 

Repristecken gällande andra delen av mel. saknas i 
Div.saml. 
T. 4, n. 2: er (utan det alternativa c2) i hs 
T. 5, n. 1-2: h' (12  (utan det alternativa d 2) i hs. Utan det 

uppåtriktade skaftet i Div.-saml. 

T. 5, n. 5-6: 

T. 7, n. 5-7: d' a t  h' överstrukna i Div.-saml. 

hs, MM 

Textanmärkning 

Repristecken utsatta efter rad 2 och rad 4 i samtliga 
strofer. 

6:4 Och ändrat från och 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div.-saml. omfattar endast str. 1. 
3 : 1 
	

i: på hs, MM 
3:4 
	

inte: intet MM 
4 : 1 
	

ned: ner hs, MM 
4:2 
	

stalldrängar: stalledrängar hs, MM 
4:4 dedan: dädan hs, MM 
5:1 
	

valnöta-träd: valnöteträd hs, MM 
6:1 
	

sjöstranden: sjögestranden hs 
6:2, 7:1, 8:3 	ifrån: ifrå hs 
8:4 	mera: mer hs, mer' MM 
9:3 	nåde: nåda hs 

10:3 många: mångan hs, MM 
12:3--4 säg: säj MM 
13:3-4 säg: säj hs, MM 

hs, MM 
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7 

skulle 	få. 

Melodianmärkning 

Utskriften i ks 17 [VI: 

T. 5, n. 4- 

Textanmärkning 

Övriga utskrifter: 

Texten omfattar endast str. 1. 
1:2 kammar och krusar: krusar och kammar ks 17 

[V] 

SMB 164 

J 
KVHAA Wiede ks 17 [II]. Ringarums sn, Östergötland (Ling, s. 36-37). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-ta-
let. Ytterligare tre utskrifter finns: KVHAA Wiede ks 17 [V], KVHAA ks 210 [III] och KVHAA Div.-saml. II, opag. 
På en utskrift står »Carl i Asplund» ändrat till »Jungfru Ringström» (jfr AI nedan). 

2 

 

r 	cc r 	 

 

7 

  

   

Herr Peder han går uppå 	golf — vet 

k 4 

~bb ) 	p 	JJ 
1.1 

;x1J  

Han frdgade 
	

sin stjuf - mo 
	

der 

I? p  
Hvad död han 

1 Herr Peder han går uppå golfvet 
Han kammar och krusar sitt hår 
Han frågade sin stjufmoder 
Hvad död han skulle få. 

2 Och inte så blifver du sotadöd 
Och inte heller slagen uti krig 
Men akta dig väl för de böljor blå 
Att de ej förkorrta ditt lif 

3 Och blifver jag inte sotadöd 
Och inte heller slagen uti krig 
Nog aktar jag mig för de böljor blå 
Att de ej förkorrta mitt lif. 

4 Herr Peder han går sig åt sjögestrand 

r 

K 
KVHAA Dybeck, Folk-lore I, s. 69. Jämtland. Upptecknad av Oscar Meijerberg, troligen 1844. 

2 

J 	 
Herr 
	

Peder 
	

spatsera 	- de på golf vet, 

Il 	J' 	JN 	 t_r 
	4 

han kammar och krusar sitt 
	

hdr : 
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1' 

 

•	 

   

Då frå 	gar han sin fostermor 

8 

   

J 	 

 

	

st 		

    

 

dip 

  

   

     

hvad död han 	skul -le få. 

1 Herr Peder spatserade på golfvet, 
han kammar och krusar sitt hår: 
Då frågar han sin fostermor-
hvad död han skulle få. 

2 Och inte så dör du på din sotesäng 
Ej heller blir du slagen i krig 
Men akta dig etc etc. 

Textanmärkning 

Upptecknarens anmärkning: Orden öfwerensstämma i 
det närmaste med Geijers upteckning, blott med någon 
afvikelse i en och annan rads ordställning. 

L 
MAB Folkmelodier, hl. 100 r-101 v. Efter mamsell Anna Aurora Aulin, Hedemora, Dalarna. Upptecknad av hennes 
blivande make Emil Öberg 1876-1878. Insänd till Mus. akad. 1878. 

2 

r PPr c J 	 J 	 
Herr Peder han går 

	
sig i 
	

kammaren in 

4 

r 	 r  
Han 
	

kammar och kru - sar sitt hår, 

 

• 

 

P 

    

6 

   

J 

 

   

• • 

 

• IP fy 

  

        

      

1 	 

      

             

Sen 
	

gångar han sig till sin foster- moder in 

8 

 

•	 

     

	1  

      

    

air  d 

 

     

       

och 
	

frågar hvad död han skulle 	få. 

1 Herr Peder han går sig i kammaren in, 
Han kammar och krusar sitt hår, 
Sen gångar han sig till sin fostermoder in 
och frågar hvad död han skulle få. 

2 Och inte så dör du i fält eller krig, 
Ej heller på sotesängen din, 
Men akta dig väl för de böljorna blå 
Att de icke förkorta ditt lif. 

3 Herr Peder han gångar sig till hafsstranden ned, 
Der väljer han det starkaste skepp. 
Det skeppet det var utaf lättaste kork 
Och masterna af hvalfiskaben.  

4 Och seglena de voro utaf hvitaste lärft 
Och vimpelen af blå sidenduk. 
Sen väljer han sig en styrman så djerf, 
Som det skeppet från land förde ut. 

5 Herr Peder han seglade i dagarna två 
Han seglade i nätterna tre. 
Ja han seglade ända i månaderna två, 
Då begynte hans skepp till att stå. 

6 Men styrman, som vis och förståndiger var, 
Han talte till skeppsfolket så: 
Kom låtom oss kasta gullterning 
Om hvem som i böljorna skall gå. 
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7 Den första gullterning, som på taffelbordet rann 
För de unge, sjöfarande män, 
Den lotten han föll på herr Peder, 
Att han skulle kastas i sjön, 

8 Den andra gullterning, som på taffelbordet rann 
För de unge, sjöfarande män, 
Den lotten han föll på herr Peder, 
Att han skulle kastas i sjön. 

9 Den tredje gullterning, som på taffelbordet rann 
För de unge, sjöfarande män 
Den lotten han föll på herr Peder, 
Att han skulle kastas i sjön. 

10 Om någon af eder skulle komma i land 
Och eder min fästemö får se, 
Så säg att jag hvilar uti böljorna de blå 
Och bed att hon gifter sig. 

11 Om någon af eder skulle komma i land 
Och eder min fader skull få se, 
Så säg att jag hvilar uti böljorna de blå 
Och bed att han ej sörjer mig. 

12 Om någon af eder skulle komma i land 
Och eder min fostermor får se, 
Så säg att jag tjenar uppå konungens gård 
Och det står mig så ganska väl till. 

13 Herr Peder han sam väl de milena två, 
Han sam väl de milena tre, 
Sen sjönk han neder uti böljorna de blå 
Och syntes sen vidare ej till. 

Titel: Herr Peder. 

Textanmärkning 

Ms saknar strof Ill". 

M 
Skillingtryck 1882-1904 (se Jonsson 1, s. 657-658). Ma: Växjö 1882 (=DgFT 376:6). Mh—e: Växjö 1883, Malmö 
1887, 1889, 1890 (=DgFT 376:7-10). Mf:-  Landsarkivet i Lund, Ola Cappelins arkiv, vol. 14: Fem alldeles II Nya 
Wisor. II Den första: II Handtwerksmannen. II Den andra: Il Fiskargossen. II Den tredje: II En wacker wisa om herr Pe-
der. Il Den fjerde: II Hwad will du! II Den femte: II Pigan som trampade på brödet. II Pris 12 öre. II Malmö, C. A. An-
dersson & C:s boktr., 1892. Mgh: Malmö 1900, 1904 (=DgFT 376:11-12). Mi—in: Stockholm 1894, 1896, 1901, 
1902, 1904 (=DgFT 13-17). 

Ma 
1 Herr Peder han gångar ut på kammaregolf 

Han kammar och krusar upp sitt hår. 
Sen gångar han sig in till fostermodren sin 
Och han frågade hvad död han skulle få. 

2 Ja, inte skall du dö uppå sotesängen din 
Och ej heller blifwa slagen uti krig; 
Men akta dig wäl för böljorna de blå 
Att de inte förkorta ditt lit'. 

3 Ja, du skall bygga skepp utaf lättaste kork 
Och master utaf hwalfiskaben 
Och wimplarne skall wara utaf rödaste guld 
Och flaggorna de lika så. 

4 Men när de hade seglat en 400 mil, 
Se då började skeppet till att stå, 
Sen bad de till sin gud och till sin far i himmelen 
Om hjelp, om de detta kunde få. 

5 Kaptenen han war wäl en förståndiger man, 
Han talade förståndiga ord: 
Ja låtom oss kasta en guldtärning om bord, 
Få wi se hwem den största synd har gjort. 

6 Den första guldtärningen på sorgebordet rann 
Emellan de skepparemän, 
Så lotten föll på Peder, den föll 
För första gång wår älskelige konungason. 

7 Den andra guldtärningen på sorgebodet rann 
Emellan de skepparemän. 
Ja, lotten föll på Peder, den föll 
För andra gång wår älsklige konungason. 

8 Den tredje guldtärningen på sorgebordet rann 
Emellan de skepparemän. 
Ja, lotten föll på Peder, den föll 
För tredje gång wår älsklige konungason, 

9 Ja efter det är jag, som den största synd har gjort, 
Se då bekänner jag mitt brott inför er: 
Tre kyrkor har jag röfwat, tre kloster har jag brännt, 
Twå flickor har jag narrat och skämt. 

10 Om någon utaf eder skulle komma i land 
Och min fostermoder frågar efter mig, 
Säg henne att jag tjenar uti främmande land 
Och har det både trefligt och godt. 
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11 Om någon utaf eder skulle komma i land 
Och min fosterfader frågar efter mig, 
Säg honom att jag swäfwar uti ewighets qwal 
Bed honom att han bättrar sig då. 

12 Om någon utaf eder skulle komma i land, 
Och min fästemö hon frågar efter mig, 
Säg henne att jag hwilar under böljorna de blå, 
Säg henne att hon gifta sig får. 

13 Sen togo de herr Peder i hans fagergula hår 
Och hyfwade honom uti sjön, 
När herr Peder börjar sjunka börjar skeppet på att gå 
Och swaja utpå böljorna de blå. 

Mb-m 
Avvikelser från Ma i Mb—m 

1:1 	kammaregolf: kammargolf h 
1:3 	sig saknas gh; fostermodren: fostermodern c—m 
1:4 	det första han saknas gh; frågade: frågar h—m 
2:1 	dö saknas bc 
3:3 	skall: de skola g 
4:1 	hade: ha h—k 
4:3 	de: han c—m; det andra till saknas c—m 
5: I 	wäl en: en wäl c—m 
6:1 	guldtärningen: guldtärning i—m 
6:4 	älskelige: älsklige g—rn 
7:3 	lotten: lotten den g 
7:4 	gång: gången g—tn; älsklige: älskelige b—f, h—m 
8:3 	lotten: lotten den g 
8:4 	gång: gången gh; älsklige: älskelige b—f, h—m 
9:4 	skämt: skändt h  

	

10:3 	uti: i g—rn 

	

11:3 	ewighets: ewighetens g 

	

11:4 	sig då: då sig d—m 

	

12:2 	fästemö: fästmö c—m 

	

13:2 	hyfwade: hifwade g 

	

13:3 	börjar: börja endast första stället bc, båda stäl- 
lena d—m 

Anmärkning 

Strofnr saknas i Mc—l. 
Mc: 

	

8:1 
	

guldtärningen tr. guldtärnigen 
Md: 

	

6:4 
	

konungason tr. konuugason 
Me: 

	

9:7 
	

gjort tr. jort 

N 
DAL 760, s. 1. Ale hd, Västergötland. Upptecknad av Sanfrid Welin 1883. 

1 Herr Peder han gångar sig till fostermoder sin, 
Han frågade, hvad död han skulle få. 
Ja det skulle jag väl säga dig, 
Om du ville akta däruppå. 

2 Ja inte blir du lagder uppå sotesäng, 
Och inte blir du slagen i krig 
Men akta dig väl utför böljorna de blå, 
Att de inte förkorta ditt lif 

3 Herr Peder lät göra sig ett gångande skepp, 
Det största som i hafvet fans 
Det skeppet det var utaf malmoträd 
Och master utaf elfenben. 

4 Det skeppet var kantadt med det rödaste guld 
Och belagdt med sidenband blå 
Det skeppet var färdigt att segla 
När som vinden komma må. 

5 När de hade seglat ett stycke uti sjön, 
Så att de inga prester kunde få, 
Så börja' det skeppet att stanna, 
Ty det ville längre ej gå. 

6 Det måste väl vara någon af oss, 
Som är nu orsaken därtill. 
Kom låtom oss spela guldtärning, 
Få vi se, hvem som lotten faller uppå. 

7 Den första guldtärning, som de spelade 
Mellan dessa sjöfarne män, 
Si då föll lotten på herr Peder, 
Den unga konungens son. 

8 Den andra guldtärning, som de spelade 
Mellan dessa sjöfarne män, 
Äfven då föll lotten på herr Peder, 
Den unga konungens son. 

278 



SMB 164 

9 Den tredje guldtärning, som de spelade 
Mellan dessa sjöfarne män, 
Äfven då föll lotten på herr Peder, 
Den unga konungens son. 

10 Eftersom nu lotten hafver fallit på mig, 
Och jag nu skall kastas i sjön, 
Så vill jag nu för eder mina synder bekänna 
Förrän jag nu så hastigt skall dö. 

11 Enkor det hafver jag narrat 
Och laster hafver jag brändt 
Och mången redliger stadsjungfru 
Hafver mig sin ära skänkt. 

12 I skogen där hafver jag vandrat 
Bedrifvit både mord och hor 
Och mången redliger bondedräng 
Hafver jag nederslagit till jord. 

13 Om någon af eder skulle komma i land, 
Och min fostermor hon frågar efter mig, 
Så säg, att jag tjänar uppå konungens gård, 
Och be' henne ej sörja för mig. 

14 Om någon af eder skulle komma i land. 
Och min fästemö hon frågar efter mig 
Så säg, att jag hvilar bland böljorna de blå, 
Och beder henne gifta sig. 

15 Sen togo de herr Peder och kastade i sjön, 
Som lotten hade fallit uppå. 
Se'n börja' det skeppet att segla. 
Till den ort som det skulle gå. 

Titel: Herr Peder. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. 
11:4 	mig sin ändrat från sig min 
14:4 före gifta står ej överstruket 
15:2 	lotten ändrat från låtten 
15:4 före den står det överstruket 

0 
Skillingtryck, Sundsvall 1885 (=DgFT 376:18; se Jonsson I, s. 658). 

1 Herr Peder han gångar sig till fostermodern sin 
Och frågade hwad död han skulle få. 
Ja inte, skall du på sotesängen dö, 
Ej heller blifwa slagen uti krig 
/:Men akta dig wäl för de böljor blå, 
Att de intet förkorta ditt lif:/ 

2 Ja, inte skall böljorna förkorta mitt lif, 
Ej heller blifwa slagen uti krig, 
För jag skall bygga skeppet utaf lättaste kork 
Och masterna af walfiskeben 
/:Och wimpelen skall swaja utaf siden så rödt 
Och flaggorna lika så:/ 

3 Och när de hade seglat wid pass twå hundrade mil, 
Så begynte det skeppet till att stå. 
/:Då bad de till sin Gud och Far i Himmelen 
Om den hjelp, som de icke kunde få:/ 

4 Men kapten, som war en förståndiger man 
Han talade förståndiga ord 
Ja, låtom oss kasta gulterning ombord 
Få wi se hwem som största synden hafwer gjort 

5 Ja, första guldterning, som utpå sorgebordet rann, 
Framför de sjöfarande män 
Ja, lotten den faller på herr Peder första gång. 
0, wår älskade konungason!  

6 Ja, andra guldterning på sorgebordet rann, 
Framför de sjöfarande män. 
Ja lotten han faller på herr Peder andra gång. 
0, wår älskade konungason! 

7 Ja, tredje guldterning på sorgebordet rann, 
Framför de sjöfarande män 
Ja, lotten han faller på herr Peder sista gång, 
0, wår älskade konungason! 

8 Ja, efter som jag största synden hafwer gjort, 
Så bekänner jag för eder mitt brott 
Twå kyrkor har jag röfwat och kloster har jag bränt 
Och flickor har jag narrat och skämt. 

9 Men om någon utaf eder skolen komma i land 
Och min fostermoder frågar efter mig, 
Så säg att jag tjenat uppå konungens gård. 
Säg äfwen att jag hafwer det godt. 

10 Men om någon utaf eder skulle komma i land 
Och min fästemö hon frågar efter mig, 
Så säg att jag hwilar under böljorna de blå, 
Säg äfwen att hon gifta sig får. 

11 Så tager de herr Peder i hans mörkbruna hår 
Och de kasta honom öfwer bord 
/:När herr Peder börjar sjunka börjar skeppet till att gå 
Swajar lätt på de böljor blå.:/ 
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Anmärkning 

Från och med str. 3 är repristecken utsatta före rad 3 
och efter rad 4 i alla strofer. 

P 
ULMA 351 D 11 b, s. 393-395 (text), ULMA 351 D 11 f, s. 976 (mel.). Efter smeden Fredrik Zetterlind, Göteborg 
(f. i Dalsland). Upptecknad av August Bondeson 1895. En renskrift av texten finns i ULMA 351 D 11 f, s. 970-974. 

1 Herr Peder, han gångar sig i kammaren in, 
Han kammar och han krusar sitt hår, 
Sen så gångar han sig för sin fostermoder in 
Och han frågade, hvad död han skulle få. 

2 Ja, inte så dör du på sotesäng 
Ej häller blir du slagen uti krig, 
Men akta dig väl för de böljorna blå, 
Att de icke förråder ditt lif. 

3 Herr Peder, han gångar sig till sjö och till strand 
Allt ut på den sjöhvitan sand, 
Men där låter han bygga ett skepp sådant 
Som i vatten och på landet kunde gå. 

4 Ja skeppet, det var väl utaf valnötaträd 
Och masterna de voro likaså 
Men vimplarna, som suto ofvanpå 
De voro utaf rödaste guld. 
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5 Och skeppare och styreman tillhopa 
De skjuter detta skeppet ifrån land 
Men de glömde bort att bedja Gud fader 
Guds son och den helige and'. 

6 Men när de hade seglat uti artonhundra mil, 
Så att de hvarken kund' se land eller strand 
Ja, då började det skeppet att standa 
Det kunde ej längre gå fram. 

7 Styrmannen han var väl en förnuftiger karl 
Han talte ock förnuftiga ord 
Han sade låt oss masterna nedtaga 
Och göra vårt skriftermål 

8 Kaptenen han var väl en förnuftiger karl 
Han talte ock förnuftiga ord 
Han sade: »låt oss spela guldtärning, 
Får vi se, hvem som synden hafver gjort!» 

9 Och förste gulltärning öfver tafvelbordet sprang 
Emällan de sjöfarne män, 
Men lotten han fall på herr Peder 
Den unga herr konungens son. 

10 Och andre gulltärning öfver tafvelbordet sprang 
Emällan de sjöfårne män, 
Men lotten, han fall på herr Peder igen 
Den unga herr konungens son. 

11 Och tredje gulltärning öfver tafvelbordet sprang 
Emällan de sjolarne män, 
Men lotten han fall på Herr Peder igen 
Den unga herr konungens son. 

12 I mång städer där hafver jag varit 
Många byar hafver [jag] uppbränt 
Mången ärlig mans flicka har jag narrat 
Deras ära, den hafver jag bortskämt. 

13 Om någon utaf eder skulle komma iland 
Och min fostermoder frågar efter mig, 
Så säg, att jag bor uppå konungens slott, 
Och står mig ganska godt. 

14 Om någon utaf eder skulle komma iland 
Och min fästermö hon frågar efter mig, 
Så säj, att [jag] hvilar under böljan den blå, 
Bed häpne, att hon gifter sig. 

SMB 164 

15 Herr Peder han sveper sin blå kappa om sej, 
Sen så gaf han sig ned i hafsens djup, 
Sen så blåser där upp en nordvästelig vind 
Sedan började det skeppet att gå. 

Melodianmärkning 

Tempobeteckningen i ms är tillskriven med blyerts. 

Textanmärkning 

Efter str. 2 står nr 2 1/2, vilket dock strukits. Str. 4 in-
skriven i efterhand mellan str. 3 och 5 med nr 3 1/2; str. 
5-15 därför numrerade 4-14. 

	

4:3 	ofvanpå ms öfvanpå 

	

6:2 	att tillskrivet över raden 
7:1 före Styrmannen men ovanför raden står (Ja) 

	

9:3, 	10:3 	fall ms föll ändrat genom att a har skrivits 
över vokalen (jfr 11:3 som har fall utan än-
dring) 

	

9:3 	Peder ändrat från Päder eller omvänt 

	

9:4 	herr tillskrivet över raden; konungens son troli- 
gen ändrat från konunga son 

	

10:1 	öfver ms ofver 

	

11:4 	unga tillskrivet över raden 

	

12:4 	den tillskrivet över raden 

	

15:1 	Peder ändrat ,från Päder eller omvänt 

Renskriften: 

Namnet Peder genomgående Päder 

	

1 1 
	

in: sin med blyerts ändrat från in 

	

3:2 
	

sjöhvitan: snöhvitan 

	

5:4 
	

helige: heliga 

	

7:1 
	

han saknas 

	

9:3, 	10:3, 11:3 
	

fall: föll 

	

12:1 
	

varit: röfvat med alternativet varit 

	

14:2 
	

fästermö: fästemö 

	

14:3 
	

säj: säg 

	

15:1 
	

sej: sig 

Q 
ULMA 3161:7, s. 1-5 (text), ULMA 3545:6 (mel.). Efter Johannes Eliasson, Bergane, Steneby sn, Dalsland (f. 1866 
i Dals-Eds sn). Upptecknad av Ivan Löfgren 1924. 
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2 

•	 • 

Herr Peder han gick till till sin 
	

fostermoder 	in, 

    

4/1 	

4 	 
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d 

  

 

0 0 

  

    

sporde 	henne 	vod död han skulle 	få 

• 

Om han uppå 	sotesäng 

Å) 
	
6 

J 	 å 
-411- 

döden 	skulle 
	

få, 

eller 	bliva 	slagen 	uti 	krig. 

1 Herr Peder han gick till sin fostermoder in, 
sporde henne vad död han skulle få: 
Om han uppå sotesäng döden skulle få, 
eller bliva slagen uti krig? 

2 »Ja, inte så skall du på sotesängen dö, 
ej heller bliva slagen uti krig. 
Men akta dig väl för de böljorna blå, 
att de icke förråder ditt liv!» 

3 »Skall jag då inte på sotesängen dö 
ej heller bliva slagen uti krig —
så aktar jag mig väl för de böljorna blå, 
att de icke förråder mitt liv.» 

4 »Jag skall bygga skeppet utav lättaste kork 
och masterna av valfiskeben. 
Och vimpel skall vara utav rödaste gull 
och flaggorna lysa såsom eld. 

5 Och i morgon så skola vi alle dricka 
om emedan vi vind kunde få. 
Och sedan så skola vi segla, 
allt uppå de böljorna blå!» 

6 Och när de hade seglat fyrahundra mil 
så begynte det skeppet att stå. 
De ropte till sin Gud och far i himmelen 
efter hjälp, om de hjälp kunde få. 

7 Kaptenen han var en förståndiger man 
han talade förståndiga ord: 
»Kom låt oss kasta en gulltärning på bord, 
få vi se vem största synden haver gjort!» 

8 Den första gulltärningen på silverbordet rann, 
mellan desse sjöfarande män. 
Och lotten den föll på herr Peder, första gång 
på vår älsklige konungason! 

9 Den andra gulltärningen på silverbordet rann, 
mellan desse sjöfarande män, 
och lotten den föll på herr Peder, andra gång 
på vår älsklige konungason. 

10 Den tredje gulltärningen på silverbordet rann 
mellan desse sjöfarande män, 
och lotten den föll på herr Peder, tredje gång 
på vår älsklige konungason. 

11 »Ja, eftersom jag är en så syndiger man, 
så bekänner jag för eder, mitt folk: 
Kyrkor har jag rövat, kloster har jag bränt 
och flickor har jag narrat och skämt. 

12 Om någon utav eder skulle komma i land 
och min fosterfar frågar efter mig 
så säg att jag vistas i främmande land 
där har jag det så trevligt och gott! 

13 Om någon utav eder skulle komma i land 
och min fostermor hon frågar efter mig, 
så säg att jag tjänar i främmande land, 
bed henne hon ej sörjer för mig. 

14 Om någon utav eder skulle komma i land 
och min fästemö hon frågar efter mig, 
så säg att jag vilar under böljorna blå, 
bed henne att hon gifta sig får!» 

15 Så tog de herr Peder i det fagergula hår 
och de kasta honom i böljorna de blå. 
När Peder börjar sjunka så börjar skeppet gå 
och valla på böljorna de blå. 

Titel: Herr Peders visa. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. 
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R 
LUF 3400, s. 10. Efter fru Karolina Karlsson, Vekerum, Mörrums sn, Blekinge (f. 1862 i Vekerum). Upptecknad av 
Arthur Malmgren sommaren 1932. 

2 

ann 	111 

Den förste 	guldtärningen på 	raffel bordet 	rann 
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6 

 

• 

 

• 
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•	 

 

        

fallt lotten på Herr Peder 

J n 
den unga Konunga 	son 

  

J 	 J 	J r 
10 

J J 

   

   

       

fal It 	lotten 	på Herr Peder 

  

J 
12 

   

   

den 	unga 	 konungo 	son. 

J 	 

J 
	8 

1 Den förste guldtärningen på raffelbordet rann 
emellan de sjöfarna män 
fallt lotten på Herr Peder 
den unga konungason 
fallt lotten på Herr Peder 
den unga konungason.  

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara C. 

T. 4, n. 2: oh 

T. 6, n. 2-3: 

Efter f. d. lantbrukaren John Petersson, Hallavara, Hovs sn, Skåne (f. 1872 i Hallavara). Upptecknad ca 1930 av 
Emil Söderman (text) och kantor David Påhlsson (mel.). Sa: SVA 202:3, s. 503-507. Sb: NM Folkminnessaml., Vi-
sor 5, s. 215 (endast mel. med underlagd förstastrof). Insänd till Nord. museet 1942. 

Sa 

J 	J' il 4 
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	• • 

Herr Pe -der han gång-ar sig i 
	

kam -mar-en 
	in, 
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7 

    

 

dör han kom-mar och han kru -sar upp sitt 	hår. 

 

Sen gång-ar han sig 
	

in till fas- ter - mo -dern 	sin 

14 

• • 
och frd -go - de, 	hvad död han skul- le 

1 Herr Peder han gångar sig i kammaren in, 
där han kammar och han krusar upp sitt hår. 
Se'n gångar han sig in till fostermodern sin 
och frågade, hvad död han skulle få. 

»Ja, du skall ej dö uppå sotesängen din, 
ej heller blifva slagen uti krig. 
Men akta dig noga uppå böljorna de blå, 
att de icke förkorta ditt lif!» 

3 Se, jag skall bygga mig ett skepp utaf lättaste kork 
och master utaf hvalfiskaben. 
Och seglen de ska vara utaf rödaste guld 
och vimplarna svaja därikring. 

4 Ja, när de hade seglat en fyrahundra mil, 
så började skeppet till att stå. 
De bådo till Gud och sin far i himmelen 
om hjälp, om de detta kunde få. 

5 Men Peder han var en förståndiger man, 
han talade förståndiga ord: 
»Kom, låtom oss kasta en guldtärning uppå bord 
och se, hvem den största synd har gjort!» 

6 Den första gång guldtärningen på sorgebordet rann 
emellan de skepparemän, 
då lotten föll på Peder och föll för första gång 
på vår älskelige konungason. 

7 Den andra gång guldtärningen på sorgebordet rann 
emellan de skepparemän, 
då lotten föll på Peder och föll för andra gång 
på vår älskelige konungason. 

8 Den tredje gång guldtärningen på sorgebordet rann 
emellan de skepparemän, 
då lotten föll på Peder och föll för sista gång 
på vår älskelige konungason. 

9 Ja, efter det är jag, som största synd har gjort, 
så bekänner jag mitt brott inför Er: 
Tre kyrkor har jag röfvat, tre kloster har jag bränt, 
tre flickor har jag narrat och skämt. 

10 Men om någon af Eder skulle komma i land 
och min fostermoder frågar efter mig, 
säg henne, att jag vistas i främmande land, 
säg henne, att jag står mej ganska gott! 

11 Men om någon af Eder skulle komma i land 
och min fästmö frågar efter mej, 
säg henne, att jag hvilar under böljorna de blå! 
Säg henne, att hon gifta sig må! 

12 Så togo de herr Peder i hans gullgula hår 
och kastade honom öfver bord. 
När Peder börja r...1, börja skeppet till att gå 
och svaja uppå böljorna de blå. 

Titel: Herr Peder. 

Textanmärkning 

Ms saknar strojnr. 

Sb 
MELODI 
	

TEXT 

Mel. = Sa. 	 Text = Sa. — Titel som i Sa. 
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T 
ULMA 18252. Fällfors, Byske sn, Västerbotten. Upptecknad av Carl Edquist 1946 »såsom den allmänt sjöngs där på 
1880- och 1890-talen». 

  

J 
2 

 

C 
J 	 

 

Och Vi - dar han gångar sig kammaren in 

•	 

4 

• a 6 

för att 	kamma och frisera 	sitt 	hår. 

6 

0 	0 	 • 

	

y) 	 
Seen 
	

gångar han ut 	till sin 

O 0 
• 

fostermor 	igen 

8 

       

(11  

      

      

för att 	fråga vilken 	död han skulle 	fä. 

 

2 

O.S.V. 
•	 

3. Nog så skall jag akta 	mig för 	böljorna 	blå, 

1 Och Vidar han gångar sig i kammaren in 
för att kamma och frisera sitt hår. 
Se'n gångar han ut til sin fostermor igen 
för att fråga vilken död han skulle få. 

2 »Och aldrig har du legat uti sotesängen än, 
och aldrig har du varit uti fält. 
Men akta dig väl för de böljorna de blå, 
att de icke förkorta ditt liv.» 

3 »Nog så skall jag akta mig för böljorna blå, 
att de icke förkorta mitt liv. 
Jag skall bygga ett skepp utav lättaste kork 
och master utav valfiskaben.» 

4 När som de hade seglat i fyrahundra mil, 
då började skeppet att stå. 
Då ropte de till Fader och till Gud i himmelen, 
att de hjälpen utav honom skulle få. 

5 Kaptenen, som var en förståndiger man, 
han talade förståndiga ord: 
»Kom låtom oss kasta guldtärningen ombord 
för att se vilken synden haver gjort.» 

6 Den första guldtärningen på sorgebordet rann —
allt för de sjöfarande män. 
Och lotten han föll på vår Vidar första gång, 
som var konungens älskade son. 

7 Den andra guldtärningen på sorgebordet rann —
allt för de sjöfarande män. 
Och lotten han föll på vår Vidar andre gång, 
som var konungens älskade son. 

8 Den tredje guldtärningen på sorgebordet rann —
allt för de sjöfarande män. 
Och lotten han föll på vår Vidar tredje gång, 
som var konungens älskade son. 

9 »Eftersom jag ser, att jag största synd begått, 
så vill jag bekänna för er. 
Kyrkor har jag rövat och kloster har jag brännt 
och flickor har jag narrat alltjämt. 

10 Om någon utav Eder skulle komma i land 
Och min fostermor hon frågar efter mig, 
Säg henne att jag tjänar i ett främmande land 
Säg henne att jag tjänar och mår väl. 
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han 	kom-rnaroch han kru-sar opp sitt här. 

Melodianmärkning 

Str. 2: 

T. 1-2: 

T. 4, n. 2: 

T. 9: 

SMB 164 

11 Om någon utav Eder skulle komma i land 
Och min fästemö hon frågar efter mig. 
Säg henne att jag vilar under böljorna de blå 
Säg henne att hon gifta sig får. 

12 Då togo de Vidar i hans guldgula hår 
och kastade honom över bord. 
Och när som Vidar börjar sjunka, då börjar skeppet gå 
och gunga över böljorna de blå. 

Titel: Vidar-visan.  

Textanmärkning 

Str. 10 och 11 meddelades av upptecknaren vid ett be-
sök i ULMA senare under uppteckningsåret (1946) och 
är utskrivna av Dag Strömbäck. Str. 12 har därför nr 
10. 
Enligt upptecknaren sjöngs str. 2 också »med dessa 
ord»: 

Och aldrig skall du dö uppå sotesängen din, 
nej, hellre må du stupa uti krig. 

U 
SR 60/120:11:1. Efter Kerstin Göransson f. Månsson, Funäsdalen, Tännäs sn, Härjedalen (f. 1883). Inspelad av 
Matts Arnberg 1960. 

M.M. J = ca 120 

• 
4f1411  

Herr Pe - der han gan-gor up- på 	kam- ma-re — golv, 

u' 	J. 	 
8 	Sen gån-gar han in 	till 	fos - ter- mo-dern sin 

I( 	V 
å 	frå-ga-de vad död havskul-le få. 

4 

• 

1 Herr Peder han gangar uppå kammaregolv, 
han kammar och han krusar opp sitt hår. 
Sen gångar han in till fostermodern sin 
å frågade vad död han skulle få. 

2 Ja, inte skall du dö uppå sotesängen din 
og ej heller bliva slagen uti krig. 
Men akta dig väl för de böljorna de blå 
att inte de förkorta ditt liv. 

Efter Georg Söderström, Stockholm (f. 1908 i Stockholm). Va: SVA 975:9 nr 76. Nedskrift gjord av Söderström i 
egen visbok 1963. Vb: SVA BA 973. Inspelad av Margareta Jersild 1970. 
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Va 
1 Herr Peder han gångar sig på kammaregolv 

han kammar och krusar upp sitt hår 
sen gångar han sig till sin fostermoder in 
frågar henne vad död han skulle få 

2 Ja, inte skall du dö uppå sotesängen din 
Ej heller blir du slagen uti krig 
men akta dig väl för de böljorna blå 
att de icke förkorta ditt liv. 

3 Herr Peder, han gångar sig till sjöstranden ned 
emellan de skepparemän 
där låter han bygga sig så präktigt ett skepp 
som kunde gå på vatten och på land. 

4 Det skeppet, det var byggt utav allehanda trä 
med master utav valfiskaben 
och vimplarna voro av det rödaste guld 
och flaggorna, de voro likaså 

5 Men när de hade seglat en fyrahundra mil 
så började skeppet att stå still 
Då ropte de alla: Vår fader och Gud 
han hjälper oss väl härifrån! 

6 Kaptenen, han var en så förståndiger man 
han talte så förståndiga ord: 
Kom och låtom oss kasta guldtärning ombord 
och se, vem den största synd har gjort! 

7 Den första gång guldtärning över tavelbordet rann 
Emellan de skepparemän 
Och lotten, den föll på herr Peder, den föll 
första gången på konungens son 

8 Den andra gång guldtärning över tavelbordet rann 
emellan de skepparemän 
Och lotten den föll på herr Peder, den föll 
andra gången på konungens son 

9 Den tredje gång guldtärning på tavelbordet rann 
emellan de skepparemän 
och lotten, den föll på herr Peder, den föll 
tredje gången på konungens son. 

10 Ja, efter det är jag, som den största synd har gjort 
så bekänner jag mitt brott nu för er: 
Tre kyrkor har jag rövat, tre kloster har jag bränt 
två flickor har jag narrat och skämt 

11 Om någon utav eder skulle komma i land 
och min fostermoder frågar efter mig 
så säg, att jag tjänar i ett främmande land 
och där står jag mig ganska väl! 

12 Om någon utav eder skulle komma i land 
och min fosterfader frågar efter mig 
Säg honom, att jag svävar i evighetskval 
bed honom, att han bättrar sig! 

13 Om någon utav eder skulle komma i land 
och min fästmö, hon frågar efter mig. 
Säg henne, att jag vilar ibland böljorna blå 
säg henne, hon får gifta sig 

14 Så togo de herr Peder i hans fagergula hår 
och kastade honom i sjön 
och när herr Peder sjunkit, så börja skeppet gå 
Framåt över böljorna de blå. 

Anmärkning 

6:3 	guldtärning ändrat från gulltärning 

Vb 

M.M.J = ca :44 

 

PP 	PP 	 
Pe- der han gån-gar 

PP  
sig på 

 

  

Herr kam-ma-re — golv, 

r PP
i 
 PPPP

17 
 

hon kam-mar och kru-sar upp sitt hår. 
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T. 1 i str. 2-5: 

T. 1 i str. 7: 

T. 1 i str. 8-14: 

T. 2 i str. 6: 

T. 2 i str. 7: 

T. 2 i str. 8. 

T. 3 i str. 9: 

T. 4, n. 2 i str. 8-9: h 

T. 10 i str. 3-4 och 13: 

T. 11 i str. 4, 7-8, 10-14: 

T. 12 i str. 4: 

T. 12 i str. 7: 

T. 12 i str. 8, 10-12: 	 GG 

T. 12 i str. 13: 

T. 12 i str. 14: 

T. 14 i str. 2, 5, 7-10, 13: 

T. 14 i str. 3 och 14: 

T. 14 i str. 11-12: 

SMB 164 

12 

cc 

Sen gån-gar han sig till sin 	fos- ter-mo-der 

J' 	 115 r 

	

.  p 	 	
8 	frå- gar 	hen - ne vad död han skut-le 	få. 

f 	 r 	 I P I P 

v) 

Anmärkning 

Upptakten är ej med på inspelningen; här återgiven en-
ligt Va (text) och mel. i övriga strofer. 

TEXT 

Sångaren sjunger ur sin visbok (=Va ovan) med några 
mindre avvikelser orsakade av att han läser fel. 

IF Dep. Brages Arkiv 5 nr 45. Efter 18-årige samskoleeleven Adolf Andersson, Jeppo sn, Österbotten, som lärt visan 

av sin farmor Brita Barkar, Forsby, Pedersöre sn, Österbotten. Upptecknad av Elna Fontell 1909. 

Ett 	skepp vi ville 
	

bygga u - tav re 	naste 	kork 

a r 	f  

7 

7 

och mäster utav 
	val - fiskens 

	
ben. 
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•   

     

         

 

i V. 
3 

      

       

       

        

        

Och flaggorna sko-la 
	

va — ra utav 	re — naste 	guld, 

 

J 	 J 

   

14 

 

J 

   

         

   

• 

     

           

och vim -pe -len öven 

  

så. 

  

1 Ett skepp vi ville bygga utav renaste kork 
och mäster utav valfiskens ben. 
Och flaggorna skola vara utav renaste guld, 
och vimpelen även likaså. 

2 Och när vi hava seglat omkring fyrahundra mil 
då börjar vårt skepp till att stå. 
Vi bådo vår Gud och vår far i himmelen 
Om vi ej någon hjälp kunde få. 

3 Vår kapten han var en förståndiger man 
han talade förståndiga ord 
Han sade: »låt oss kasta en guldtärning ombord, 
för att få se vem som största synd har gjort.» 

4 Den första guldtärningen på sorgebordet rann, 
bland dessa sjöfarande män. 
Och lotten den föll på vår Petri första gång 
vår älskelige konungason 

5 Den andra guldtärningen på sorgebordet rann, 
bland dessa sjöfarande män. 
Och lotten den föll på vår Petri andra gång, 
vår älskelige konungason. 

6 Den tredje guldtärningen på sorgebordet rann 
bland dessa sjöfarande män 
Och lotten den föll på vår Petri tredje gång, 
vår älskelige konungason. 

7 Och är det nu så att jag största synd har gjort 
så vill jag bekänna den för er. 
Att laster har jag rövat, och kyrkor har jag bränt 
vackra flickor har jag narrat och skämt. 

8 Om någon utav eder skulle komma i land, 
Och min fosterfader frågar efter mig. 
Så säg att jag vistas uti främmande land 
sägen även att han ej sörjer mig. 

9 Om någon utav eder skulle komma i land 
och min fostermoder frågar efter mig. 
Så sägen att jag vistas uti främmande land, 
sägen även att han ej sörjer mig. 

10 Om någon utav eder skulle komma i land, 
Och min fästemö frågar efter mig, 
Så sägen att jag vilar under böljorna de blå, 
sägen även att hon nu gifter sig 

11 Då togo de Petri i hans lingula hår 
och kastade honom överbord 
När Petri börja' sjunka, börja' skeppet till att gå 
till att svänga sig på böljorna de blå 

Melodianmärkning 

T. 7, n. 1: Troligen felskrivning för c'. 

Y 
SLS 542, s. 62. Efter Elin Virgin f. Backman, Tuskas, Pyttis sn, Nyland (f. 1881 i Pyttis kyrkby). Upptecknad av Gre-
ta Dahlström 1939. 
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Och ungersven han går i 
	

sin 
	

kammare in 

4 
P 	 

han 

4 4 

kammar och han krusar sitt 	hår. 
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P 	P 	P 
Sen 	gångar han sig in 	till foster modern sin 

Ppr 	 

  

j1J, J>  

  

8 

  

      

1 

     

7 

   

dt 

 

    

för att fråga vad död han skulle 
	

få. 

1 Och ungersven, han går i sin kammare in, 
han kammar och han krusar sitt hår. 
Sen gångar han sig in till fostermodern sin 
för att fråga vad död han skulle få. 

2 Och när de hade seglat i femhundra mil, 
då började skeppet till att stå 

Titel: Herr Peders (Späders) sjöresa. 

Textanmärkning 

Den ofullständiga str. 2 har nr 4 (inom parentes). 

Efter Anna Lindström (»Sjömor»), Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 1875 på Nötö). Za: SVA BA 34. Inspelad av U. P. 
Olrog 1962. Zb: SVA BA 62. Inspelad av U. P. Olrog 1964. 

Za 
M.M. j = ca 132 -136 

8 

4 

i r 	P'r 	
Herr 

1 
	

7 

J J' hit 
• 

Pe -de:-  han 	går sig åt 	kom - mo -ren 7gn 

7a II. 	 112. 

I 	 i  
att 	kom-mo och be - seg- ra sitt 	hår. 	 hår. 

Sen 	går han in 	till sin 	ke - ra fos -ter - mor 

i

14 

	• 

frå -ga -de vad död han skul-le 	få. 

18 

•	  

   

   

       

       

4 	 

 

Sen går han 	in 	till sin 	kö - ra fos -ter-mor 

21 

  

        

        

 

å 	trå -go - de vad död han skul-le 	få. 
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10 /:Så togo de Peder i hans ljusgula hår 
å länsade'n ut över bord.:/ 
/:När Peder börja sjunka, börja skeppet till att gå 
allt uppå de sveaböljor blå.:/ 

Melodianmärkning 

Upptakten: Tas i förekommande fall i repris (utom i str. 
9). 

7'. 3-4 i str. 3: 

ffi» r ,) 
[fostll . • I 

7'. 11 och 18 i str. 2, 5-8: 

T 12 i str. 2-3, 6-10: 

T. 13 i str. 2-10: 

,) 

Textanmärkning 

Rad 1-2 respektive 3-4 upprepas i alla strofer. 
1:1 	Herr sjungs svagt, utelämnas vid upprepningen 
2:1 	Ja otydligt, utelämnas vid upprepningen 
3:3 av vid upprepningen utav 
9:1 Ja utelämnas vid upprepningen 

10:2 å vid upprepningen och 

T. 3 i str. 3: 

T. 8 och 15 i str. 2-3. 

1 /:Herr Peder han går sig åt kammaren in 
att kamma och besegra sitt hår.:/ 
/:Sen går han in till sin kära fostermor 
å frågade vad död han skulle få.:/ 

2 Ja intet skall du bliva på sotesängen död, 
ej heller bliva slagen uti krig. 
Akta dig väl för de sveaböljor blå 
att du intet förkortar ditt liv. 

3 Ja nog skall jag akta mig för sveaböljan blå 
att jag intet förkortar mitt liv. 
Jag skall bygga skepp av lättaste kork 
å mäster utav valfiskaben. 

4 När de hade seglat i fyrahundra dygn, 
då började skeppet att slå. 
Då bådo de alla till Herren vår Gud, 
om de någon hjälp kunde få. 

5 Kaptenen han var en förståndiger man, 
han talade förståndiga ord. 
Han sade: Låt oss kasta gulltärningar ombord, 
får vi se vem som största synden gjort. 

6 Den första gulltärningen på sorgebordet rann 
för dessa sjöfarande män. 
Lotten han föll på vår Peder första gång, 
för vår älskade konungasång. 

7 Den andra gulltärningen på sorgebordet rann 
för dessa sjöfarande män. 
Lotten han föll på vår Peder andra gång, 
för vår älskade konungasång. 

8 Den tredje gulltärningen på sorgebordet rann 
för dessa sjöfarande män. 
Lotten han föll på vår Peder tredje gång, 
för vår älskade konungasång. 

9 Ja är det nu jag som har största synden gjort, 
så måst ja väl bekänna min brott. 
Fattig har jag roffat å kloster har jag bränt 
å flickor har jag narrat å skämt. 

Zb 
MELODI 

Avvikelser från Za i Zb 

Omfattar tre strofer. Sjungs närmast i G-dur, begynnel-
seton (t. 1, n. 1): g (nedan transponerad och noterad i 

A-dur). M.M. j = ca 150. 

Avvikelser från str. 1 i Za: 

Upptakten: Saknas helt i str. 1, tas i repris i str. 3. 

T 11 och 18 i str. 2: Sjungs som i Za. 
T. 12 i str. 2-3: Sjungs som i Za. 

T. 13 i str. 1-3: 
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T. 14, n. 2 och 15 i str. • 

T. 19 i str. • 

TEXT 

Avvikelser från Za i Zb 

Texten omfattar endast str. 1-3. 
I : 1 	Herr saknas 
2:1 	Ja utelämnas vid upprepningen 
2:4 	intet: inte (dock ej vid upprepningen); du: de 

EJ AVTRYCKTA 

Det yngre materialet till SMB 164 är mycket omfattan-
de. Uppteckningar och nedskrifter yngre än skilling-
trycksversionerna från 1882 och senare är starkt bero-
ende av dessa (särskilt av trycken under M ovan). I re-
dovisningen nedan har av de texter, som i det närmaste 
ordagrant återger texten i dessa tryck, endast medtagits 
de som har dokumenterats med melodi. 

AA: Skillingtryck 1787 (=DgFT 376:1; se Jonsson I, s, 
657). Defekt tryck (endast slutet återstår). 4 1/2 
strofer. 

AB: KB Vs 2:3, s. 81. Efter pigan Lisa Rydgren i Lan-
deryds 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 1813.9 strofer. 

AC: KB Vs 2:3, s. 270. Värmland. Upptecknad av E. 
G. Geijer 1814.1 strof. Möjligen en av förlagorna 
till GA 36 [A] (Ea ovan). 

AD: KB S 163 (Drake) nr 19. Okänd proveniens. Upp-
tecknad på 1810-talet eller något senare (senast 
1834). Melodi med underlagd strof. Tryckt som 
SF 67, variant. 

AE: KB Vs 2:1, s. 65-66. Efter kaptenskan Anna Eh-
renström f. Gråberg (f. 1786 i Hemse sn, Gotland, 
d. i Stockholm 1857; Jonsson I, s. 550-552). Upp-
tecknad under tiden 1820-1837. Utskrift av okänd 
hand. 11 strofer. 

AF: KB Vs 3:4 nr 226 A. Småland. Upptecknad av G. 
0. Hyltai-Cavallius under andra hälften av 1830-
talet eller på 1840-talet. Melodi med underlagd 
strof. 

AG: KB Vs 3:4 nr 226 C. Dalarna. Troligen uppteck-
nad på 1830-eller 1840-talet. Utskrift av okänd 
hand. Melodi med underlagd strof. 

AH: KVHAA Wiede ks 16 [I]. Efter soldathustrun In-
geborg Olofsdotter (»Hustru Egg»), Dagsbergs sn, 
Östergötland (f. 1797 i Ö. Husby sn, Östergötland, 
d. 1847; Ling, s. 41). Upptecknad av L. Chr. Wie-
de på 1840-talet. Melodi samt 12 strofer. Ytterli- 

gare fem utskrifter finns: KVHAA Wiede ks 16 
[II], KVHAA Wiede hs 17, KVHAA Wiede Div.-
saml. II, opag. [A, endast text, B, mel. med under-
lagd strof] och MM Wiede nr 16. En mel.-utskrift 
i facsimil hos Ling (nr 17). 

Al: Östergötland. Osäker meddelaruppgift, enligt AIa 
efter »jungfru Ringström», Ringarums sn (jfr dock 
J ovan). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-ta-
let. Ala: KVHAA Wiede ks 17 [III]. Melodi samt 
3 strofer och 1 rad. Alb: KVHAA Wiede ks 17 
[IV]. Melodi med underlagd strof. Mc: KVHAA 
Wiede ks 210 [I]. Melodi samt 3 strofer och 1 rad. 
AId: KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. Melodi 
samt 3 strofer och 1 rad. 

AJ: KVHAA Wiede ks 210 [II]. Text möjligen sam-
manhörande med J ovan (samma omfattning som 
denna). 

AK: KVHAA F. L. Borgström, Uppteckningar af Folk-
visor, s. 93 (mel.), 95 (text). Värmland eller Dals-
land. Upptecknad av studenten Ferdinand Ludvig 
Borgström 1845. Melodi samt 1 strof. 

AL: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 132 b. Småland. 
Upptecknad av Carl Ulric Hollberg, troligen ca 
1850. Melodi med 2 underlagda strofer. 

AM: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 133 (mel.), 133 
a (text). Närmare uppgifter saknas. Melodi samt 9 
strofer. 

AN: Efter skräddaren Johan Erik Öberg, Strängnäs, Sö-
dermanland (f. 1804 i Strängnäs lf, d. 1857 i 
Strängnäs stad). Upptecknad av dennes son Emil 
Öberg på 1850-talet (Jonsson I, s. 580-584). ANa: 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 105 B. Melodi 
samt 3 strofer. ANb: MAB Folkmelodier, bl. 101 
v. Insänd till Mus. Akad. 1878. Melodi med un-
derlagd strof. ANc: ULMA 1951:31. Melodi samt 
10 strofer. Insänd till Södermanl:s Fornminnesför. 
1882. Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre 
kult.hist. IV, 1883, s. 20-21 och mel.-bil. nr  33. 

AO: UUB R 623:2 nr 110. Gotland. Efter sjömannen 
Carl Johan Norling (f. 1833 i Visby, utflyttad till 
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Kristiansand 1855). Upptecknad av P. A. Säve se-
nast 1855.7 strofer. 

AP: Norrbyås sn, Närke. Sannolikt upptecknad av N. 
G. Djurklou vid 1800-talets mitt. Tre utskrifter 
gjorda av Djurklou. 15 strofer. APa: Örebro läns 
museum, N. G. Djurklous Arkiv F 1 h:1, Folkvi-
sor, psalmer och sånger, s. 123-124. De två sista 
stroferna ej utförda. APb: Örebro läns museum, N. 
G. Djurklous Arkiv F I b:1, Antiqvariska anteck-
ningar om Nerike. 2. Folkvisor, s. 4-6. APc: Öre-
bro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F 1 h:1, 
Folkvisor, A. Äldre folkvisor, s. 102-104. 

AQ: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I 
h:1, Folkvisor, psalmer och sånger, s. 53 (mel.), 
175 (text). Av N. G. Djurklou »erhållen af Fröken 
Ida Drakenberg» (f. 1829 på Hjälmarsberg, Alm-
by sn, Närke, d. 1874). Melodi samt 4 strofer. 

AR: Efter Elisabet Sofia Lindborg (»Prostinnan Wes-
terlund»), Västerås, Västmanland (f. 1810 som 
dotter till kyrkoherde Erik Lindborg i Barkarö sn, 
Västmanland). Upptecknad av C. E. Södling 1858. 
Melodi med underlagd strof. ARa: MM C. E. Söd-
lings vissamling II:1, S 079. ARb: MM C. E. Söd-
lings vissaml. 11:4, S 339. 

AS: Efter 72-årige torparen Jonas Hansson, Bolmsö 
sn, Småland. Upptecknad av C. E. Södling., sanno-
likt 1874 (senast 1876). Melodi med underlagd 
strof. ASa: MM C. E. Södlings vissaml. II:1, S 79 
b. ASb: MM C. E. Södlings vissaml. 11:4, S 338. 

AT: Hammarby sn, Södermanland. Texten upptecknad 
av Gustaf Ericsson på 1860- eller 1870-talet, mel. 
upptecknad av Julius Bagge efter Ericssons minne 
1875 eller 1882 (Jansson, Ord är inga visor, s. 
29-32). Melodi samt 13 strofer. ATa: ULMA 
347:55, s. 169-172 (text), MM acc.nr 8285, Julius 
Bagge, Notbok (mel.). En renskrift av mel. finns i 
NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 4, Melo-
dier upptecknade efter föredrag av G. Ericsson, bl. 
3. Mel. i facsimil hos Jansson, s. 34. ATb: 
KVHAA Folkvisor upptecknade av Gustaf Erics-
son, bl. 70-71 (endast text). ATc: ULMA 347:44 
a, s. 91-93 (endast text; felaktig proveniensupp-
gift: Härad och Länna). 

AU: ULMA 347:52, s. 31-33. Härads sn, Söderman-
land. Upptecknad av Gustaf Ericsson på 1860- el-
ler 1870-talet. Något bearbetad tryckt i Bidrag till 
Södermanl:s äldre kult.hist. IV, 1883, s. 22-24. 

A V: UUB R 810 c. Alsike sn, Uppland. Upptecknad av 
friherre E. Cederström ca 1870.10 strofer. 

AX: MAB Folkmelodier, bl. 227 r-228 r (text), 232 
(mel.). Västervåla sn, Västmanland. Upptecknad 
av bruksbokhållaren Gustaf Mattsson. Insänd till 
Mus. Akad. 1878. Melodi samt 10 strofer. 

A Y: Wigström, Folkdiktning I, 1880, s. 43-45. Raus' 
sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström, sanno-
likt 1879.16 strofer. 

AZ: ULMA 25:55, s. 155. Valle hd, Västergötland. 
Upptecknad av A. J. Holmer, sannolikt på 1870- 
talet. Inlämnad till ULMA 1914.15 strofer. 

BA: NM Wistrand, Folkvisor från Småland nr XVI. 
Ryssby sn, Småland. Upptecknad av P. G. Wis-
trand 1882.12 strofer. En annan utskrift gjord av 
Wistrand finns i ULMA 37815:99 (J. A. Lundells 
saml.), s. 64-66 (ms till trycket i SvLm 1904, s. 
71-72). 

BB: DAL 111. Munkarps sn, Skåne. Upptecknad av S. 
Samuelsson 1884. 14 strofer. 

BC: DAL 766. Hjärpås sn, Västergötland. Upptecknad 
av Fr. Salomonson 1884. Melodi samt 11 strofer. 

BD: DAL 789. Västergötland. Upptecknad av G. A. 
Hallbäck 1887. Melodi samt 12 strofer. 

BE: [RosU ], Visor och berättelser samlade af Jödde i 
Göljaryd 1, 1899, s. 36-38. Torsö sn, Västergöt-
land. Möjligen upptecknad av K. P. Ros&I under 
1880- eller 1890-talet. Melodi samt 13 strofer. 

BF: MM FMK II a:11 Erik Olssons saml., Folktoner 
nr 5. Efter torparänkan Kerstin Nilsdotter, Ocke, 
Mörsils sn, Jämtland (1816-1896). Upptecknad av 
folkskolläraren Erik Olsson ca 1890. Melodi samt 
10 strofer. Tryckt i Saxon, Saga, sägen och sång, 
1902, s. 100-101. 

BG: Efter »hushållerskan» Johanna Falk, f. 1809 i Har-
plinge sn, Halland, d. 1898 i Helsingborg. Upp-
tecknad av Selma Colliander ca 1890 (jfr Collian-
der, Några folkvisor från Halland, 1916, s. 
140-143). Melodi samt 13 strofer. BGa: NM 
Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 4. Tryckt hos 
Colliander, s. 156-158. BGb: SVA 310 nr 9 (en-
dast text). 

BH: Fredin, Gotlandstoner, 1909, nr 27. Efter bond-
hustrun Elisabet Olofsdotter, Flors, Burs' sn, Got-
land (f. 1821 i Ardre sn, Gotland, uppvuxen i 
Gammelgarns sn, d. 1897). Upptecknad av hennes 
son August Fredin 1892-1896. Melodi samt 9 
strofer. 

BI: DAL 75. Ljunits hd, Skåne. Sannolikt upptecknad 
av Per Larsson ca 1890 och av honom lämnad till 
Nils Andersson. Melodi med underlagd strof. 

BJ: DAL 106 nr XL (text), DAL 76 nr 40 (mel.). Efter 
fiskaränkan Sofia Samuelsdotter, Brantevik, Sim-
ris sn, Skåne (f. 1817 i Simris, d. 1902). Uppteck-
nad av Lännart Ribbing (text) och Nils Andersson 
1894 (mel.). Melodi samt 1 strof. 

BK: DAL 110 (text), DAL 109 (mel.). Efter fiskarän- 
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kan Sofia Samuelsdotter, Brantevik, Simris sn, 
Skåne (f. 1817 i Simris, d. 1902). Texten nedskri-
ven av Sofia Samuelsdotter, mel. upptecknad av 
Lännart Ribbing 1895. Melodi samt 13 strofer. 

BL: Efter 16-åriga Gerda Varenius, »uppfostrad i 
barnhemmet å Kullen, Lerums församling i Väs-
tergötland, där hon lärt visorna af kamrater, nume-
ra bosatt i Nordamerika» (Bondeson, s. 388). Mel. 
upptecknad av Gustaf Cronsell 1895, textutskrift 
av okänd hand. BLa: ULMA 351 D 11 e, s. 
403-404. Melodi samt 12 strofer. BLh: ULMA 
351 D 11 f, s. 103. Melodi med underlagd strof. 

BM: ULMA 351 D 11 g, s. 368 nr 13. Skåne, sannolikt 
Halmstads sn (Luggude hd). Upptecknad av bok-
hållaren Johannes Bure 1896-1901. Melodi med 
underlagd strof. 

BN: ULMA 351 D 1 1 b, s. 237 (text), 303 nr 5 (mel.). 
Skåne, sannolikt Halmstads sn (Luggude hd). 
Upptecknad av bokhållaren Johannes Bure 1896-
1901. Melodi samt 14 strofer. Tryckt som Bonde-
son nr 50. 

BO: ULMA 303:786 b. Efter »skräddare Settergren», 
Fasterna sn, Uppland (f. 1830 i Fasterna). Upp- 
tecknad av G. Ad. Tiselius 1896.12 strofer. 

BP: ULMA 303:578, s. 2-4. Hållnäs sn, Uppland. 
Upptecknad av Bengt Hesselman 1898.11 strofer. 

BQ: ULMA 41:5, s. 75-81 (text), 41:7, s. 9 (mel.). Ef-
ter arbetaren vid Oaxens kalkbruk August Deman-
der, Egelsvik, Mörkö sn, Södermanland. Uppteck-
nad 1898-1899, texten av Johnny Roosval, mel. 
efter Roosvals minne av Bror Beckman. Melodi 
samt 12 strofer. 

BR: ULMA 303:702, s. 32-36. Skepptuna sn, Upp-
land. Upptecknad av Erik Kruuse 1900.12 strofer. 
Tryckt i Grip, Svenskt allmogeliv, 1917, s. 181-
182. 

BS: Museets i Varberg arkiv 3491, s. 42-45. Småland. 
Inskriven av två händer i visbok signerad Johan 
Johansson, Ljungby, troligen kring sekelskiftet 
1900.13 strofer. 

BT: ULMA 351 D 11 g, s. 258. Ms påtecknat John 
Alexandersson 1902. Närmare uppgifter saknas. 
Melodi med underlagd strof. 

BU: SVA 765:1, s. 199-202. Inskriven 1904 i egen 
visbok av f. d. volontären J. H. Brosenius på Gar-
nisonssjukhuset i Stockholm. 13 strofer. 

BV: Visbok (privat ägo), s. 48-49. Nedskriven 1904 av 
Kristina Eriksson, Odenslund, Brunflo sn, Jämt-
land (1885-1969). 11 strofer. 

BX: Dalkullan 1905 nr 4. Närmare uppgifter saknas. 
14 strofer. 

BY: ULMA 111:499, s. 21-23 (text), Landtmanson, 
Folkmusik i Västergötland. Musikbilaga [19151, s. 
56 (mel.). Åse hd, Västergötland. Efter grosshand-
laren Knut Knutsson, Stockholm (»känd under 
namnet Kamerun Knutsson»; f. i Ås sn, Åse hd). 
Upptecknad av dennes son Bertil Knutsson 1908 
(text) och Samuel Landtmanson (riel.). Melodi 
samt 5 sexradiga och 6 fyrradiga strofer. Även de 
sex första stroferna av texten tryckta hos Landt-
manson, s. 56. 

BZ: Frostvikens sn, Jämtland. BZa: ULMA 19904. 
Nedskriven 1908 av folkskolläraren Levi Johans-
son, som i BZb uppger sig ha hört visan ca 1890 
av en »då c:a 40-årig änka, Karin Bengtsdotter, f. i 
Jorm». Melodi samt 11 strofer. BZh: NM Folk-
minnessaml., Visor 4, s. 17 och 19 (EU 20411). 
Insänd till Nord. museet av Johansson 1942. Me-
lodi samt 10 strofer. BZc: SR L-B 51 / 1 5419:1:5. 
Efter Levi Johansson. Inspelad av Matts Arnberg 
1951. Melodi samt 11 strofer. 

CA: SVA 30, s. 49-52. Införd 1908 i handskriven vis-
bok, sannolikt från Uppland. 11 strofer. 

CB: Efter lantbrukarhustrun Augusta Larsson (f. 1845 
i Slöinge sn, Halland, d. ca 1930); hon hade lärt 
visan av sin mor snickarhustrun Lovisa Lundin, 
Slöinge (f. 1813). Upptecknad av den förras son 
Lars Adlerkull på 1910- eller 1920-talet. CBa: 
DAG IFGH 5977 nr 13 a. Melodi samt 4 strofer. 
CBb: Museet i Halmstad, Lars Adlerkulls vissaml. 
nr  28. Melodi samt 2 strofer. 

CC: Efter Alma Jönsson f. Johansson, Harplinge sn, 
Halland (f. i Uppnora, Getinge sn, Halland). Upp-
tecknad av Lars Adlerkull på 1910- eller 1920-ta-
let. CCa: DAG IFGH 5977 nr 13 h. Melodi med 
underlagd strof. CCh: Museet i Halmstad, Lars 
Adlerkulls vissaml. nr  123. Melodi samt 14 stro-
fer. 

CD: SVA 25, s. 95-99. Inskriven i egen visbok av Har-
ry Carlson, Åsa (Halland?), sannolikt ca 1920.14 
strofer. 

CE: Valla sn, Bohuslän. Upptecknad av Olaus Olsson 
senast 1922 (text) och efter Olaus Olsson (f. 1852 
i Valla, d. 1944) av B. Anrep-Nordin på 1920-ta-
let (mel.). CEa: Tjörns Hembygdsförening, Olaus 
Olssons vissaml. nr  72. 12 strofer. CEh: DAG 
VFF 1319 nr 72. Textutskrift gjord av Olaus Ols-
son 1922, mel.-utskrift av Eric G. Sandberg. Me-
lodi samt 12 strofer. CEc: Tjörns Hembygdsföre-
ning, Olaus Olssons vissaml., blå notbok, s. 99. 
Melodi med underlagd strof. 

CF: SVA 495:2, s. 45 (mel.), 48-50 (text). Texten av-
skriven ur sjömannen Victor Nilssons visbok, Ki- 
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vik, Mellby sn, Skåne. Mel.-utskriften gjord av 
Anna Zeland. Melodi samt 14 strofer. 

CG: Västerås stadsbibl., Ms 1972:N:10. Västmanland. 
Upptecknad av Ruth Rosenius (Högman) under ti- 
den 1920-1950. Melodi med underlagd strof. 

CH: ULMA 708, s. 64-66. Kristianopels sn, Blekinge. 
Upptecknad av Herman Geijer 1922.8 strofer (va-
rav 3 ofullständiga). 

CI: LUF 11735, s. 199-201. Sannolikt efter Kersti 
Björklund f. Mårtensson, S:t Olofs sn, Skåne (f. 
1873 i Borrby sn, Skåne). Upptecknad av Sigfrid 
Svensson 1923.13 strofer. 

CJ: Nedertorneå sn, Norrbotten. Upptecknad av lära-
ren Axel Svedlund, Vessigebro, Halland; han hade 
vid sekelskiftet hört visan sjungas av sjömän »un-
der arbetet med länspump» i hamnen i Seskarö, 
Nedertorneå, där han själv var född. 14 strofer. 
CJa: Museets i Varberg arkiv 3054, s. 2-3. Inläm-
nad 1924. C.1b: DAG Liungman 442, s. 3-5. In-
sänd till Valdemar Liungman 1925. 

CK: DAG IFGH 6125, s. 30-33. Fuxerna sn, Väster-
götland. Upptecknad 1924 av Adolf Carlsson, Lil-
la Edet, efter egen tradition. 11 strofer. 

CL: LUF 1601, s. 72-74. Efter Ida Karlsson, Ekeby 
sn, Östergötland (f. 1863 i Ekeby), som hört sin 
mor sjunga visan. Upptecknad av H. Flemming 
1925.10 (delvis ofullständiga) strofer. 

CM: LUF 1598, s. 40-41. Vikingstads sn, Östergöt-
land. Upptecknad 1925 av torparhustrun Anna Al-
bert, Nybble (f. ca 1880) efter egen tradition. 13 
strofer. 

CN: DAG Liungman 312, s. 11-12. Nedskriven 1925 
av Mimmi Bergfeldt, Sågmyra sn, Dalarna (f. ca 
1850); hon hade lärt visan av sin farmor (f. ca 
1780). 13 strofer. 

CO: DAL 6194, s. 68-71. Esarps sn, Skåne. Uppteck-
nad 1925 av f. d. sockerbruksarbetaren Nils Chris-
tersson, Örup (f. 1851 i Mossheddinge). 13 stro-
fer. 

CP: Al&n, Några folkvisemelodier från Skytts (Skån-
ska folkminnen 1926), s. 84. Skytts hd, Skåne. 
Upptecknad av Olof Aldon. Melodi med under-
lagd strof. 

CQ: DAG IFGH 700, s. 35-37. Efter Josef Andersson, 
Ors sn, Dalsland. Upptecknad av Ivan Markendahl 
1926.9 strofer. 

CR: Torrskogs sn, Dalsland. Upptecknad av Hilma 
Hansson, som hade visan efter sin mor Laura Jo-
hansson (1850-1925). 10 strofer. CRa: DAG 
IFGH 1043, s. 13-15 Upptecknad 1927. CRb: 

ULMA 8018, s. 7-12. Upptecknad 1934. 

CS: DAG IFGH 987, s. 39-42. Efter Hulda Nyl&i, 
Flatebyn, Valbo-Ryrs sn, Dalsland (f. 1859 i Val-
bo-Ryr). Upptecknad av Olof Fors&I 1927. 13 
strofer. 

CT: DAG VFF 868, s. 9-12. Efter Emma Nordgren, 
Torups sn, Halland (f. 1868 i Långaryds sn, Små-
land). Upptecknad av Ernst Nordgren 1926. Melo-
di samt 12 strofer. 

CU: DAG VFF 1529, s. 9-12. Vapnö sn, Halland. 
Upptecknad 1927 av 73-åriga Hanna Samuelsson, 
Gryteryds sn, Småland efter egen tradition; hon 
hade som barn i Vapnö hört sin farmor sjunga vi-
san. 12 strofer. 

CV: ULMA 1161:2, s. 3. Byske sn, Västerbotten. Upp-
tecknad av Ingemar Ingers 1926.13 strofer. 

CX: SVA 853, s. 8-10. Degerfors sn, Västerbotten. 
Upptecknad av Ingemar Ingers 1927.13 strofer. 

CY: SVA 853, s. 44-46. Efter tvätterskan Elvira Carls-
son, Degerfors sn, Västerbotten. Upptecknad av 
Ingemar Ingers 1927. 12 strofer. Version som T 
ovan. 

CZ: Wästerbotten 1927, s. 70-72. Degerfors sn, Väs-
terbotten. Upptecknad av Ingemar Ingers 1927. 
Melodi samt 12 strofer. 

DA: DAG IFGH 1021, s. 23-25. Efter Karl Jansson, 
Gruvan, Finnerödja sn, Västergötland (f. 1864 i 
Finnerödja). Upptecknad av Ingemar Lundgren 
1927.11 strofer. 

DB: DAG VFF 1627, s. 45-47. Efter Hilma Olsson, 
Skee sn, Bohuslän (f. 1865 i Skee). Upptecknad 
av Arnold Olsson 1928.10 strofer. 

DC: DAG IFGH 1350, s. 63-65. Efter Andersson 
Hede, Håksviks sn, Västergötland (f. 1864). 
Upptecknad av Viola Gustafsson 1928. 11 stro-
fer. 

DD: ULMA 1973:15, s. 27-31. Efter den blinde A. Jo-
hansson, Vallerstad sn, Östergötland (f. 1844 i Äl-
vestads sn, Östergötland, från 29 års ålder i Val-
lerstad); han trodde sig ha hört visan »av drängar, 
som sjöngo visor om lördags- och söndagskvällar-
na». Upptecknad av Harry Aldenius 1928-1929. 
12 strofer. 

DE: Efter Alfred Frankman, Högseröds sn, Skåne. 
DEa: LUF 2258, s. 6-8. Avskrift efter okänd för-
laga gjord 1929 av Kurt Frankman. 13 strofer. 
DEb: SVA BB 343. Inspelad på fonograf av Kurt 
Frankman 1929. Melodi samt 11 strofer. 

DF: LUF 3412, s. 5-7. Efter Johan Welter, Ravlunda 
sn, Skåne (f. 1844 i Ravlunda); han hade hört sin 
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mor sjunga visan »för en sjutti år sen». Uppteck-
nad av Arthur Malmgren 1929. 18 strofer. 

DG: LUF 2543, s. 1-4. Efter Edvin Holmgren, N. Rö-
rums sn, Skåne. Upptecknad av Albert Nilsson 
1929. 13 strofer. 

DH: LUF 5711, s. 7. Efter Per Nilsson Gullberg, Rö-
rums sn, Skåne. Upptecknad av Arthur Malmgren 
1929. Melodi. 

DI: LUF 5711, s. 9. Efter Nils Nilsson, Rörums sn, 
Skåne (f. 1886 i Rörum). Upptecknad av Arthur 
Malmgren 1929. Melodi. 

DJ: NM Folkminnessaml., Visor 5, s. 215 (EU 22015; 
variant). Upptecknad av Arthur Malmgren, sanno-
likt 1929. Melodi. 

DK: LUF 3392, s. 14-15. Efter Annette Svensson, 
Åryds sn, Blekinge. Upptecknad av Arthur Malm-
gren 1929.12 strofer. 

DL: LUF 2674, s. 23-26. Härlunda sn, Småland. Upp-
tecknad av Bengt Söderberg 1929. 13 strofer. 

DM: DAG IFGH 1752, s. 6-9. Efter Anders Gustafs-
son, S. Ny sn, Värmland (f. 1862 i S. Ny). Upp-
tecknad av Ragnar Nilsson 1929. 12 strofer. 
Tryckt i Nilsson & Bergstrand, Folktro och folk-
sed på Värmlandsnäs III, 1962, s. 235-236 (med 
en strof utesluten). 

DN: ULMA 2370:4, s, 6-8. Efter Johan Fager, Tröstad, 
Frykeruds sn, Värmland. Upptecknad av Gertrud 
Eriksson 1929.6 fyra— sexradiga strofer. 

DO: ULMA 2667:12, s. 2-5. Efter fru C. W. Wahl-
berg, Eriksberg, St. Malms sn, Södermanland (f. i 
Julita sn, Södermanland). Upptecknad av Sten 
Thornell 1929.11 strofer. 

DP: ULMA 2894:26, s. 5-8. Efter torparhustrun Au-
gusta Karlsson, Ökna, Sättersta sn, Södermanland 
(f. ca 1850 i Bälinge sn, Södermanland). Uppteck-
nad av Sten Thornell 1930.10 (delvis ofullständi-
ga) strofer. 

DQ: Efter fil. dr Ingemar Ingers, Lund, Skåne (f. 1902 
i Tottarps sn, Skåne, d. 1983). DQa: SVA BB 
353. Inspelad på fonograf av Folklivsarkivet i 
Lund, sannolikt ca 1930. Melodi samt 8 strofer. 
DQb: SR 61/M/9378:2:2. Melodi samt 13 strofer. 

DR: Dalarnas museum acc.nr 2128:8 nr 15 a. Dalarna. 
Upptecknad av Karl Sporr senast 1931. Melodi 
samt 2 strofer. 

DS: NM Folkminnessaml., (EU 3977). Efter klockaren 
Alfred Jonsson, Stenkumla sn, Gotland (f. 1864 i 
Suderhys, Västerhejde sn, Gotland). Upptecknad 
av Gunnar Jonsson 1931. 15 strofer. 

DT: ULMA 3300, s. 14-17. Efter f. d. lärarinnan Josc- 

fina Ström, Borgen, S. Kedums sn, Västergötland 
(f. 1864). Upptecknad av Nils Gustafsson 1931. 
13 strofer. 

DU: ULMA 3222:2, s. 6-10. Efter skomakaränkan Til-
da Larsson, Värings sn, Västergötland (f. 1856 i 
Väring); hon hade lärt visan av sin farfar. Upp-
tecknad av C. M. Bergstrand 1931.14 strofer. 

DV: Smålands museum, Kronobergs läns hembygds-
forb : s saml. (avskrift i LUF 4741, s. 16-17 ). Efter 
Kristina Svensson, Opparyd, Råsgård, V. Torsås 
sn, Småland (f. 1859 i Härlunda sn, Småland). 
Upptecknad av hemmansägaren Johan Nilsson 
1932.8 strofer. 

DX: LUF 33520, s. 2-5. Häglinge sn, Skåne. Uppteck-
nad av Erik Jeppsson 1932. 13 strofer. 

DY: ULMA 4117, s. 1-3. Efter Emma Sofia Larsson, 
Bälinge sn, Uppland (f. 1876 i Knutby sn, Upp-
land). Upptecknad av Eva Österberg (Limburg) 
1932.10 strofer. 

DZ: ULMA 4118, s. 2-5. Knutby sn, Uppland. Upp-
tecknad av Eva Limburg 1932. Melodi samt 11 
strofer. Möjligen efter samma tradition som DY. 

EA: ULMA 6028, s. 1-3, Mörkö sn, Södermanland. 
Nedskriven av N. J. Johansson 1933.10 strofer. 

EB: DAG IFGH 3094, s. 3-6. Efter f. d. lärarinnan 
Amalia Nyqvist, Svanskogs sn, Värmland (f. 1863 
i Svanskog). Upptecknad av Ragnar Nilsson 1933. 
11 strofer. 

EC: LUF 4380, s. 11-14. Efter 52-årige f. d. jord-
bruks- och järnvägsarbetaren Mårten Ludvig Hå-
kansson, Tabbemåla, Ramdala sn, Blekinge. Upp-
tecknad av Helge Granberg 1934. 14 strofer. 

ED: ULMA 7481, s. 112. Efter Erik Ludvig Ljung-
gren, Hölö sn, Södermanland (f. 1872 i Skogvak-
tarkrogen invid Tullgarn); han hade visan efter 
modern Maria Sofia Ljunggren (f. 1838 i Hagdala, 
Hölö, d. 1900). Upptecknad av Nils Dencker 
1934. Melodi med underlagd strof. 

EF_: DAG IFGH 3574, s. 50-52. Efter en kvinna vid 
namn Augusta i Redslareds sn, Västergötland (f. 
1860 i Redslared). Upptecknad av C. M. Berg-
strand 1935. 10 strofer. 

EF: ULMA 29073:177 (text), ULMA 29073:114, s. 7 
(mel.; 2 utskrifter). Efter Karl Bengtsson, Instön, 
Lycke sn, Bohuslän (f. 1871), som lärt visan av en 
fiskare kallad Lars från Tjörn. Upptecknad av Nils 
Stålberg, sannolikt vid 1930-talets mitt. Melodi 
samt 12 strofer. 

EG: DAG IFGH 3866, s. 7-10. Efter Augusta Bram-
ström, Slättåkra sn, Halland (f. 1863 i Slättåkra). 
Upptecknad av Helmer Olsson 1936. 13 strofer. 
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EH: ULMA 10106, s. 46-48. Efter Lovisa Bergius på 
ålderdomshemmet, Lena sn, Uppland (f. 1853 i 
Ärentuna sn, Uppland); hon hade lärt visan av 
»fru Jansson i Kylsta». Upptecknad av W. Palm-
blad 1936. 6 (delvis ofullständiga) strofer. 

El: DAUM 1498. Västerbotten. Återgiven 1936 av 
Inga Lisa Forssell i uppsats vid Vindelns folkhög-
skola. 10 strofer. Version som T ovan. 

EJ: DAG IFGH 3953, s. 22-25. Efter Oskar Olsson, 
Dalskogs sn, Dalsland (f. 1863 i Dalskog); han ha-
de lärt visan av sin far. Upptecknad av Ragnar 
Nilsson 1937. 12 strofer. 

EK: V. Vingåkers sn, Södermanland. Upptecknad av 
Johanna Lundström (1864-1957). EKa: Vingå-
kers hembygdsför., Johanna Lundströms visbok, 
s. 19. Inskriven 1937 (avskrift gjord 1976 av Kris-
tina Forslin i SVA 587). EKb: NM Folkminnes-
saml., Visor 3, s. 463, 465 (EU 20184). Insänd till 
Nord. museet 1942. 

EL: ULMA 14830, s. 435-437. Efter skräddarmästa-
ren Erik Ljunggren, Trosa, Södermanland (f. 
1872). Upptecknad av I. Nordin-Grip 1938-1939. 
9 strofer. 

EM: NM Folkminnessaml., Visor 2, s. 403-404 (EU 
13166). V. Tunhems sn, Västergötland. Insänd till 
Nord. museet av 0. G. Svensson 1939. 9 strofer. 

EN: DAG IFGH 4595, s. 36-38. Efter August Anders-
son, Mårdaklevs sn, Västergötland (f. 1865 i Mår-
daklev). Upptecknad av Stina Christensson 1941. 
9 strofer. 

EO: DAG IFGH 4641, s. 35-37. Efter f. d. riggaren 
och sjömannen Ernst Ljungberg, Göteborg (f. 
1866 i Masthugget, Göteborg). Upptecknad av A. 
Westergren 1941. 8 strofer. 

EP: NM Folkminnessaml., Soldatsånger 3, s. 308-311 
(EU 25040). Efter soldaten Karl Mellqvist, Bro 
sn, Bohuslän (f. 1873 i Bro). Upptecknad av Sven 
Rydstrand. Insänd till Nord. museet 1943. 26 stro-
fer (troligen litterärt bearbetad). 

EQ: Vindelns hembygdsförening, Vindeln. Efter Lina 
Holmberg, Vindeln, Degerfors sn, Västerbotten (f. 
1876); hon hade lärt visan »vid 14 års ålder av Jon 
Jongsa från Tegsnäset [Degerfors] midsommar-
bönhelgen 1891. Han spelade fiol.» Upptecknad 
1945. 13 strofer. Version som T ovan. 

ER: ULMA 29073:136 a, s. 12. Efter Lovar Erik Ers-
son, Kallmora, Orsa sn, Dalarna. Upptecknad av 
Nils Stålberg 1945. Melodi. 

ES: ULMA 29073:163, s. 13-16. Orsa sn, Dalarna. 
Upptecknad av Nils Stålberg 1945-1947. l l stro-
fer. Ev. samma tradition som EU ovan. 

ET: SVA 275 A 82 a. Hälsingland. Insänd till Radio-
tjänst 1947 av Marie Samelius, Stråtjära, Skogs 
sn. 13 strofer. 

EU: SVA 275 A 5:1. Bohuslän. Insänd till Radiotjänst 
1947 av Josias Johansson, Käringön. 11 strofer. 

EV: Efter Alfred Källman, Kärr, Tystberga sn, Söder-
manland. EVa: SVA 275 A 458:17. Renskrift med 
textavvikelser som Källman gör i inspelningen. 11 
strofer. Insänd till Radiotjänst 1947. EVh: SR L-B 
11.001:2:3. Inspelad av Matts Arnberg 1949. Me-
lodi samt 11 strofer. 

EX: SVA 275 A 2:1. Västmanland. Insänd till Radio-
tjänst 1947 av direktör Fritiof Hammar, Sala. 13 
strofer. 

E_ Y: SVA 275 A 16:100. Västergötland. Insänd till Ra-
diotjänst 1947 av Augusta Nilsson, Göteborg. 8 
strofer. 

EZ: SVA 275 A 103:10 (kopia). Västergötland. Insänd 
till Radiotjänst 1947 av Gerda Djerf, Grästorp, 
Tengene sn. 8 strofer. 

FA: SVA 1065:2, s. 14. Efter Anders Nilsson, Nybyg-
get, Andrarums sn, Skåne (f. 1860). Upptecknad 
av Thure Hulth&I 31.12.1946. Melodi med under-
lagd strof. 

FB: SVA 1065:2, s. 11-13. Skåne. Mel. efter kyrkvär-
den Ola Månsson, Viggarum, Långaröds sn 
(f. 1862 i Degeberga sn, bosatt där till ca 1880). 
Texten efter upptecknarens syster Anna (f. 1867), 
kompletterad av brodern Nils (f. 1876). Upp-
tecknad 1.1.1947 av Thure HultMn (f. ca 
1880 i Andrarums sn, d. 1950). Melodi samt 13 
strofer. 

FC: SVA 275 A 91:49. Skåne. Insänd till Radiotjänst 
1947 av Joh. Lundquist, Ystad. 10 strofer. 

FD: SVA 275 B 60, s. 71-73. Skåne. Visbok insänd 
till Radiotjänst 1947 av Johanna Rasmusson, Lö-
vestads sn. 13 strofer. 

FE: SVA 275 A 100:63. Värmland. Insänd till Radio-
tjänst 1948 av Marie Magnusson, Brättne, Arvika. 
10 strofer. 

FF: KB acc.nr 1976/149. Gösta Klemmings folkmu-
siksamling, Notbok (»Låtar upptecknade av Gösta 
Klemming»), s. 78. »Ur Ernst Bruces notbok, 
Vimmerby», Småland. Avskrift gjord av Gösta 
Klemming under tiden 1948-1974. Melodi samt 1 
strof. 

FG: Efter bondhustrun Anna Morxus, Bom, Orsa sn, 
Dalarna (f. 1884 i Orsa, d. 1961). FGa: SVA 275 
A 518:58 (kopia). Text insänd till Radiotjänst 
1949 av Anna Moneus. 13 strofer. FGh: SR L-B 
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10.660:7:1. Inspelad av Matts Arnberg 1949. Me-
lodi samt 3 strofer. 

FH: SVA 396:27, bl. 2. Efter Börjes Samuel Hansson, 
Lerdal, Rättviks sn, Dalarna (f. 1877). Uppteck-
nad av Karl Sporr 1949. Melodi. 

FI: Efter lantbrukaren Patrik Lindby, Ångmans, Gam-
melgarns sn, Gotland (f. 1871 vid Kopungs, Ardre 
sn, Gotland, till Gammelgarn 1892, d. 1960). Me-
lodi samt 11 strofer. Fla: ULMA 21379, s. 2-5. 
Upptecknad av Ragnar Bjersby 1951. Tryckt i 
Pettersson & Bjersby, Gutavisor nr 15 (dock med 
12 strofer). Flb: SR Ma 56/10126:4:4. Inspelad av 
Matts Arnberg 1956. 

FJ: SR L-B 15.138:2:5. Efter Olof Jönsson, Överberg, 
Svegs sn, Härjedalen (f. 1867). Spelar på spilåpi- 
pa. Inspelad av Bertil Risberg 1951. Melodi. 

FK: SR B 33.769:5. Efter Margareta Jönza f. Svens-
son, Röjan, Rätans sn, Jämtland (f. 1889). Inspe-
lad av Matts Arnberg 1953. Melodi samt 1 strof. 

FL: ULMA Gr. 5207 A III. Efter smeden och jordbru-
karen Karl Gustafsson, Floda sn, Södermanland 
(f. 1877 i Staffanstorp, Floda). Inspelad av Folke 
Hedblom och Roland Otterbjörk 1953. Melodi 
samt 2 strofer. 

FM: DAG IFGH 5803, s. 11-14. Värmland. Uppteck-
nad 1954 av Selma Nilsson, som hade visan efter 
sin mor Martha Nilsson, Köla sn (f. 1854 i Bål-
stad, Köla). 13 strofer. 

FN: SVA 393:9, s. 5. Efter Nygårds Jonas Persson, 
Öje, Malungs sn, Dalarna. Upptecknad av Karl 
Sporr 1955. En renskrift finns i SVA 399:3 [1], bl. 
7. Melodi samt 2 rader. 

FO: SVA 388:5, s. 24. Gagnefs sn, Dalarna. Uppteck-
nad av Karl Sporr. Melodi. 

FP: SR B 47.231:4:1. Efter Elin Lind, Norhyttan, 
Grangärde sn, Dalarna (1876-1958). Inspelad av 
Matts Arnberg 1955. Melodi samt 5 strofer. 

FQ: SR B 2.586:2:6. Efter småbrukaren Anders Carls-
son, Ytterby sn, Bohuslän (f. 1891 i Ytterby, d. 
1968). Inspelad av Matts Arnberg och U. P. Olrog 
1955. Melodi samt 1 strof. 

FR: SVA 198:1 nr 26. Bohuslän. »Upptecknad ur min-
net» av Artur H. Henriksson, Grebbestad, Tanums 
sn 1956. 11 strofer. 

FS: SVA 198:2 nr 153. Västmanland. Upptecknad 
1957 av Olov Helge, Upplands Väsby efter den-
nes mor, som lärde visan »som barn av sin mor 
för cirka 70 år sedan i Västmanland». Melodi samt 
12 strofer. 

FT: SR M 57/64:2:5. Efter systrarna Helena Lindkvist, 

Nordanede, Torps sn, Medelpad (f. 1880 i Lering-
en, Torp) och Hildur Sahlin, Matfors, Tuna sn, 
Medelpad (f. 1886 i Leringen). Inspelad av Matts 
Arnberg 1957. Melodi samt 2 strofer. 

FU: Familjetradition från Tranås sn, Skåne. FUa: SR 
Ma 57/10617:3:7. Efter Anna Svanberg, Huskvar-
na, Småland (f. 1909 i Tranås). Inspelad av Matts 
Arnberg 1957. Melodi samt 2 1/2 strofer. FUh: 
SVA BA 411. Efter f. d. pigan och kokerskan 01-
ga Hansson f. Knutsson, Svedala, Skåne (f. 1898 i 
Tranås). Inspelad av Märta Ramsten 1969. Melodi 
samt 1 strof. 

FV: SR Ma 57/10617:30:3. Efter Vendla Johansson, 
Delary, Göteryds sn, Småland (f. 1871). Inspelad 
av Matts Arnberg 1957. Melodi samt 13 strofer. 

FX: SR M 57/1 0719:1:2. Efter Eva Hedberg, Söder-
hamn (f. 1879 och till 1898 bosatt i Dorotea sn, 
Lappland). Inspelad av Matts Arnberg 1957. Me-
lodi samt 12 strofer. Återgiven på grammofonski-
vor (Den medeltida balladen, SRLP 5003-5006; 
Visor från södra Lappland, SRLP 1416). 

FY: Efter Ulrika Lindholm, Raukasjö, Frostvikens sn, 
Jämtland (f. 1886 i Frostviken, d. 1977). FYa: SR 
Ma 58/11696:9:5. Inspelad av Matts Arnberg 
1958. Melodi samt 3 strofer. FYh: SVA 54, bl. 8. 
Textnedskrift gjord av Ulrika Lindholm ca 1960. 
3 strofer. 

FZ: DAUM band 24. Efter Oskar Persson, Norsjö sn, 
Västerbotten. Troligen inspelad av Ernst Wester-
lund på 1950-talet. Melodi samt 9 strofer. 

GA: SR MT 60/120:2:3. Efter Alma Lindgren, Över-
hogdals sn, Härjedalen. Inspelad av Matts Arn-
berg 1960. Melodi samt 2 strofer. 

GB: SR MT 60/120:11:1. Efter Kerstin Göransson f. 
Månsson, Funäsdalen, Tännäs sn, Härjedalen (f. 
1883). Inspelad av Matts Arnberg 1960. Melodi 
samt 2 strofer. 

GC: SR MT 60/120:20:6. Efter Signe Hall, Ede, Bergs-
jö sn, Hälsingland (f. 1907 i Bjuråkers sn, Häl-
singland). Inspelad av Matts Arnberg 1960. Melo-
di samt 5 strofer. 

GD: Efter Lena Larsson, Ytterby sn, Bohuslän (f. 1882 
i Ytterby, d. 1967). GDa: SR Ma 57/10617:19:2. 
Inspelad av Matts Arnberg och U. P. Olrog 1960. 
Melodi samt 4 strofer. GDh: SR 61/M/9283:1:4. 
Inspelad av Matts Arnberg 1961. Melodi samt 5 
strofer. 

GE: SR 61/M/9378:6:3. Efter f. d. statarhustrun Maria 
Samuelsson, Örtofta sn, Skåne (f. på 1880-talet i 
Baldringe sn, Skåne). Inspelad av Matts Arnberg 
1961. Melodi samt 13 strofer. 
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GF: Efter f. d. folkskollärarinnan Anna Grady f. Lund-
berg, Katrineholm (f. 1891 i Vilhelmina sn, Lapp-
land, d. 1983). GFa: SVA BA 52. Inspelad av Jan 
Ling 1961. Melodi samt 5 strofer. GFb: SR 
63/M/6051:2:6. Inspelad av Matts Arnberg och 
Märta Ramsten 1963. Melodi samt 2 strofer. 

GG: ULMA Am. 132. Efter Oscar Berglund, Ostmark, 
Minnesota, USA (f. 1892 i Ostmarks sn, Värm-
land); han hade visan efter sin mor. Inspelad av 
Torsten Ordas och Folke Hedblom 1962. Melodi 
samt 10 strofer. 

GH: SR 63/M/6207:6:2. Efter Bror Hedlund, Utanede, 
Edsele sn, Ångermanland (f. 1892 i Edsele). In-
spelad av Matts Arnberg och Märta Ramsten 
1963. Melodi samt 2 strofer. 

GI: Efter Georg Söderström, Stockholm (f. 1908 i 
Stockholm). GIa: SVA 975:9 nr 76. Avskrift efter 
okänd förlaga, gjord 1963 av Georg Söderström. 
14 strofer. Glb: SVA BA 973. Inspelad av Marga-
reta Jersild 1970. Melodi samt 14 strofer (text ur 
handskriven visbok). 

GJ: SR 64/M/6355:7:9. Efter Viktor Gabrielsson, Vä-
sa, Älvdalens sn, Dalarna (f. 1888). Inspelad av 
Matts Arnberg och Märta Ramsten 1964. Melodi 
samt 1 strof. 

GK: Efter arbetaren Erik Johan Källström, Gruvriset, 
Bispberg, Säter, Dalarna (f. 1875 i Gruvriset, d. 
1968). Melodi samt 13 strofer. GKa: SR 64/M/ 
6132:4:1. Inspelad av Matts Arnberg 1964. GKh: 
Norman, Låtar från Dalarnes bergslag, 1977, nr 
204. Upptecknad av Ingvar Norman. 

GL: Efter Helmy Hansson f. Blomfeldt, Stora Tuna sn, 
Dalarna (1910-1993). GLa: SVA BA 84.Inspelad 
av Bengt R. Jonsson, Jan Ling och Margareta Jer-
sild 1964. Melodi samt 2 strofer (efter skriven för-
laga). GLb: SVA BA 1514. Inspelad av Gunnar 
Ternhag 1972. Melodi samt 12 strofer. 

GM: ULMA 26700, s. 21-22 (kopia). Vittinge sn, Upp-
land. Nedskriven i egen visbok av Gideon Gus-
tafsson. Inlämnad till ULMA 1967. 13 strofer. 

GN: SVA BA 127. Efter Emma Molin f. Vikman, 
Gunnarvattnet, Hotagens sn, Jämtland (f. 1892 i 
Rötviken, Hotagen). Inspelad av Märta Ramsten 
1968. Melodi samt 2 1/5 strofer. 

GO: Efter Thyra Karlsson, Östersund (f. 1912 i Alanäs 
sn, Jämtland). GOa: SVA BA 136. Inspelad av 
Märta Ramsten 1968. Melodi samt 2 strofer. GOh: 
Jämtl. läns museum, Musik C 35.1.2. Text ned-
skriven av Thyra Karlsson 1974 (efter skilling-
tryck under M ovan). 13 strofer. GO(..-  SVA BA 
2329. Inspelad av Märta Ramsten 1974. Melodi 
samt 5 strofer (efter nedskriven text). 

GP: SVA BA 139. Efter Ingeborg Jonsson f. Lova, 
Svenstavik, Bergs sn, Jämtland (f. 1900 i Mo, 
Berg). Inspelad av Märta Ramsten 1968. Melodi 
samt 1 strof. 

GQ: SVA BA 144. Efter Gösta Edlund, Klövsjö sn, 
Jämtland (f. 1928 i Klövsjö); han hade visan efter 
sin mor. Inspelad av Märta Ramsten 1968. Melodi 
samt 13 strofer (text nedskriven ur minnet). 

GR: SVA BA 152. Efter Anna Persson f. Olsson, Bål-
stad, Köla sn, Värmland (f. 1884 i Hälle, Köla). 
Inspelad av Märta Ramsten 1968. Melodi samt 9 
strofer. 

GS: SVA BA 172. Efter Judit Pettersson, Karlskoga, 
Värmland (f. 1900 i Karlskoga). Inspelad av Mär-
ta Ramsten 1968. Melodi samt 8 strofer. 

GT: SVA BA 187. Efter Anna Bergström f. Delin, 
Vallsta, Delsbo sn, Hälsingland (f. 1900 i Delsbo); 
hon hade visan efter sin mor. Inspelad av Märta 
Ramsten 1968. Melodi samt 1 strof. 

GU: SVA BA 195. Efter Gertrud Nilsson, Bollnäs (f. 
1875 i Kilafors, Hälsingland). Inspelad av Märta 
Ramsten 1968. Melodi samt 2 strofer. 

GV: SVA BA 269. Efter f. d. fiskaren Olof Jonsson, 
Hudiksvall (f. 1889 i Rogsta sn, Hälsingland). In-
spelad av Märta Ramsten 1968. Melodi samt 1 
strof. 

GX: SVA BA 300. Efter smeden och lantbrukaren 
Martin Martinsson, Henån, Röra sn, Bohuslän (f. 
1913 i Svineviken, Henån). Inspelad av Märta 
Ramsten och Bengt R. Jonsson 1968. Melodi samt 
15 strofer (text efter GA 36 [I]; Ea ovan). 

GY: SVA BA 394. Efter Astrid Krondahl, Brösarps sn, 
Skåne (f. 1907). Inspelad av Märta Ramsten 1968. 
Melodi samt 2 strofer. 

GZ: SVA BA 397. Efter f. d. lantbrukaren August 
Månsson, Lönhult, Brösarps sn, Skåne (f. 1884 i 
S. Mellby sn, Skåne, d. 1979). Inspelad av Märta 
Ramsten 1968. Melodi samt 1 strof. 

HA: SVA BA 511. Efter Amalia Andersson, Kungsör, 
Västmanland (f. 1899 i Kungsör). Inspelad av 
Märta Ramsten 1969. Melodi samt 2 strofer. 

HB: SVA BA 575. Efter Lovisa Jakobsson f. Risberg, 
Björkvattnet, Frostvikens sn, Jämtland (f. 1920 i 
Kyrkbolandet, Frostviken). Inspelad under expedi-
tion anordnad av Inst. för musikvetenskap vid 
Uppsala Univ. 1969. Melodi samt ca 5 strofer. 

HC: SVA BA 595. Efter Britta Moberg f. Jönsson, 
Jormvattnet, Frostvikens sn, Jämtland (f. 1911 i 
Jorm, Frostviken). Inspelad under expedition an-
ordnad av Inst. för musikvetenskap vid Uppsala 
Univ. 1969. Melodi samt 1 strof. 
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HD: SVA BA 687. Efter Lilly Högdahl, Långliden, 
Lidens sn, Medelpad (f. 1923 i Långliden). Inspe-
lad av Gunnar Ternhag 1969. Melodi samt 2 stro-
fer. 

HE: SVA BA 691. Efter Anna Larsson, Sturup, Skåne 
(f. 1893 i Börringe sn, Skåne). Inspelad av Gunnar 
Ermedahl 1969. Melodi samt 2 strofer. 

HF: SVA BA 695. Efter Per Hansson, Stump, Skåne 
( f. 1885 i Börringe sn, Skåne). Inspelad av Gunnar 
Ermedahl 1969. Melodi samt 7-8 strofer. 

HG: SVA 142. Skåne. »Sjöngs i Sölvesborg på 1920-
talet.» Nedtecknad ur minnet av arkivchef Sven 
Benson, Lund 1969.12 strofer. 

HH: SVA 143. Hallaryds sn, Småland. Nedtecknad ur 
minnet av arkivarien Sten-Bertil Vide, Lund 1969. 
12 strofer. 

Hl: SVA BA 952. Efter Elin Svensson, Kullavik, Hal-
land (f. 1885 i Avesta, Dalarna). Inspelad av Gun-
nar Ermedahl 1969. Melodi samt 2 strofer. 

HJ: SVA BA 798. Efter Anna Westling-Lehmann, 
Stockholm (f. 1889 i Stockholm). Proveniens: Lo-
vön. Inspelad av Märta Ramsten 1970. Melodi 
samt 9 strofer. 

HK: SVA BA 801. Efter Edit Samuelsson, Hovman-
torps sn, Småland (f. 1907 i Nöbbele sn, Små-
land). Inspelad av Gunnar Ternhag och Bengt af 
Klintberg 1970. Melodi samt 7 strofer. 

HL: SVA BA 825. Efter Lisa Guldbrantsson, Charlot-
tenberg, Värmland (f. i trakten av Karlstad, till 
Charlottenberg 1914); hon hade visan efter sin far 
(f. 1876). Inspelad av Bo Ingvar Olsson 1970. Me-
lodi samt 2 strofer. 

HM. SVA BA 832. Efter Emil Hansson, Svartbyn, Bo-
den (Överluleå sn), Norrbotten (f. 1904 i Svart-
byn). Inspelad av Märta Ramsten 1970. Melodi 
samt 1 strof. 

HN: SVA BA 854. Efter Elsa Gunnarsson, Döshult, 
Allerums sn, Skåne (f. 1902 i Döshult). Inspelad 
av Gunnar Ermedahl 1970. Melodi samt 12 stro-
fer. 

HO: SVA BA 1179. Efter Elin Blomkvist, Åby, Öster-
götland (f. 1885 i Åby). Inspelad av Märta Ram-
sten 1971. Melodi samt 8 strofer. 

HP: SVA BB 284. Efter Alrik Hällstrand, Kalmar, 
Småland (f. 1901). Inspelad av Hällstrand själv 
1971. Melodi samt 13 strofer. 

HQ: SVA BB 538. Efter Greta Wilhelmsson, Friggerå-
kers sn, Västergötland (f. 1899 i Åsarps sn, Väs-
tergötland). Inspelad av Anna-Britta Nilsson 
1972. Melodi samt 12 strofer. 

HR: SVA BA 1465. Efter Nils Johan Andersson, Vii-
helmina sn, Lappland (f. 1887 i Dikanäs, Vilhel-
mina). Inspelad av Gunnar Ermedahl och Gunnel 
Westerström 1972. Melodi samt 10 strofer. 

HS: SVA BA 1540. Efter Isak Strömberg, Staburnäs, 
Vilhelmina sn, Lappland (f. 1901). Inspelad av 
Gunnar Ermedahl och Gunnel Westerström 1972. 
Melodi samt 9-10 strofer. 

HT: SVA BA 1611. Efter Anselm Johansson, Jokk-
mokks sn, Lappland (f. 1887 i Spadnovare, Jokk-
mokk). Inspelad av Bengt Martinsson 1972. Melo-
di samt 4 strofer. 

HU: SVA BA 1622-1623. Efter Bror Harnesk, Norsjö 
sn, Västerbotten (f.. 1882 i Norsjö). Inspelad av 
Bengt Martinsson 1972. Melodi samt 13 strofer. 

HV: SVA BA 1627. Efter Abel Lundberg, Luleå (f. 
1902 i Vistträsk, Älvsby sn, Norrbotten). Inspelad 
av Bengt Martinsson 1972. Melodi samt 4 strofer. 

HX: Efter Vifast Björklund, Tjalmejaur, Jokkmokks 
sn, Lappland (f. 1928 i Jakobstad, Österbotten, 
under uppväxten bosatt i Överkalix sn, Norrbot-
ten). HXa: SVA BA 1606. Inspelad av Bengt 
Martinsson 1972. Melodi samt 3 strofer. HXb: 
SVA BA 2864. Inspelad av Jan Olofsson och Mi-
kael Segerström 1976. Melodi samt 15 strofer. 

HY: SVA BA 1908-1909. Efter Per Andersson, Tvig-
gasjö, Farstorps sn, Skåne (f. 1889 i Boa, Far-
storp). Inspelad av Gunnar Ermedahl 1973. Melo-
di samt 13 strofer. 

HZ: SVA BA 1913. Efter Albin Lindell, Tostarps sn, 
Skåne (f. 1896 Örsjö sn, Skåne). Inspelad av Gun- 
nar Ermedahl 1973. Melodi samt 11 strofer. 

IA: SVA BA 1916. Efter Folke Nilsson, Arkelstorp, 
Oppmanna sn, Skåne (f. 1912 i Oppmanna). Pro-
veniens: Mölleröd. Inspelad av Gunnar Ermedahl 
1973. Melodi samt 2 strofer. 

IB: SVA BA 2098. Efter August Kronstad, Vilhelmi-
na sn, Lappland (f. 1901 i Vilhelmina). Inspelad 
av Gunnar Ermedahl 1973. Melodi samt 13 stro-
fer 

IC: SVA 484. Upptecknad 1974 av Gustav Olsson, 
Malmö sådan han hörde visan sjungas vid sekel-
skiftet. 10 strofer. 

ID: ULMA bd 3252. Efter Nils Anton Andersson, 
Hällesjö sn, Jämtland (f. 1903 i Vallsjön, Hälle-
sjö). Visan lärd efter mormodern, bondhustrun 
Anna Maria Persson (f. i Storåsen, Hällesjö ca 
1851, d. 1923). Inspelad av Rune Västerlund 
1975. Melodi samt 13 strofer. Transkription av 
texten finns i ULMA 29816. 

300 



SMB 164 

	

IE: SVA BB 769. Efter Axel Björklund, Hille sn, 	IQ: 
Gästrikland (f. 1902). Inspelad av Per-Anders 
Hillblom 1976. Melodi samt 12 strofer. 

	

IF: SVA BA 2896. Efter Arvid Andersson, Sörbyn, 	IR: 
Gunnarsbyn, Råneå sn, Norrbotten (f. 1884) In-
spelad av Jan Olofsson och Mikael Segerström 
1976. Melodi samt 11 strofer. 	 IS: 

IG: DAUM band 3053. Efter Elis Ögren, Örnäsudden, 
Sorsele sn, Lappland (f. 1896). Inspelad av Tho-
mas Andersson 1978. Melodi samt 9 1/2 strofer. 

IH: DAUM band 3476. Efter Lina Eklund, Skellefteå, 
Västerbotten (f. 1909 i Nybrännliden, Burträsks 
sn, Västerbotten). Inspelad av Thomas Andersson 
och Anna Kerstin Nilsson 1980. Melodi samt 11 
strofer. 

II: 	Efter Gustaf Alfred Karlsson (f. 1894 i Skyllberg, 
	IT: 

Lerbäcks sn, Närke). Melodi samt 11 strofer. IM: 
SVA BB 2438. Inspelad av Agneta Bertilsson och 
Lena Hellström 1981. Visan lärd efter Karl Karls-
son, Skyllberg, men sjungs med hustrun Esters 
visbok som stöd för minnet. //b: Från bergslag 

	

och bondebygd 1992, s. 38-39. Texten återgiven 	JU: 
efter hustruns visbok. 

IJ: IF Rancken 5, 169 nr 8. Petalax sn, Österbotten. 
Ur fyrvaktaren Sundqvists visbok, daterad 1868, 
Norrskärs fyr. Avskrift gjord av J. 0. J. Rancken. 

	

8 1/2 strofer (uppställda som 17 tvåradiga). Tryckt 	IV: 
som FSF V:1 nr 38 N. 

IK: IF 42, s. 352, 357. Österbotten. Ur visbok, betitlad 

	

»Folk Visor från Österbottniska Skärgården sam- 	IX: 
lade åren 1870-1872». Insänd 1932 till K. Rob. V. 
Wikman, Åbo från Paul Nyberg. Ca 40 rader (en-
dast delvis strof- och radindelad). 

IL: Replots sn, Österbotten. Upptecknad av J. E. Wef- 
var 1875-1876. Tryckt som FSF V:1 nr 38 P. 7 

	

strofer. /La: IF Rancken 3, 165 nr 114. ILb: IF 	/Y: 
Rancken 3, 165 nr 427. 

IM: IF Rancken 3, 165 nr 418. Vallgrund, Replots sn, 
Österbotten. Avskrift ur lotsen Anders Stolpes 

	

visbok gjord av J. E. Wefvar 1875-1876. 9 stro- 	/Z: 
fer. Tryckt som variant MM till FSF V:1 nr 38 N. 

IN: IF Rancken 3, 165 nr 113. Helsingby, Korsholms 

	

sn, Österbotten. Upptecknad av J. E. Wefvar 	JA: 
1875-1876. 7 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 38 
0. 

	

10: IF 62 nr 2. Österbotten. Upptecknad av Z. Schalin 	JB: 
på 1870-talet. 6 strofer. 

IP: IF Rancken 5, 186 nr 341. Gamlakarleby, Öster- 

	

botten. Upptecknad av J. E. Wefvar på 1870- eller 	JC: 
1880-talet. Melodi samt 11 strofer. Tryckt som 
FSF V:1 nr 38 x och M. 

Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 14 b. Pojo 
sn, Nyland. Upptecknad av K. Forsblom 1876.12 
strofer. Tryckt som variant Ä till FSF V:1 nr 38 C. 

SLS 151, s. 77-78. Borgå lf, Nyland. Upptecknad 
av F. W. Englund 1878.7 strofer. Tryckt som va-
riant FF till FSF V:1 nr 38 C. 

Fagerlund, Anteckningar om Korpo och Hout-
skärs socknar, 1878, s. 194-196, musikbil. nr  4 (i 
IF 19 finns str. 6 med anmärkningen »bortglömd 
föreg. gång»). Allmänt sjungen i Korpo och Hout-
skärs s:nar, Åboland. Upptecknad av L. W. Fager-
lund på 1870-talet (text) och pastorskan S. Ring-
horn och/eller en kvinnlig släkting till Fagerlund 
(111e1.). Melodi samt 12 strofer. Tryckt som FSF 
V:1 nr 38 cc och E. 

SLS 82, s. 47-48 (text), 369 (nr 21; mel.). Nagu 
sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar (text) 
och efter Wefvars minne av 0. R. Sjöberg (mel.) 
på 1880-talet. Melodi samt 12 strofer. Mel. anförd 
i fotnot som variant till FSF V:1 nr 38 bb, texten 
tryckt som FSF V:1 nr 38 A. 

SLS 82, s. 48-49 (text), 369 (nr 22; mel.). Nagu 
sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar (text) 
och efter Wefvars minne av 0. R. Sjöberg på 
1880-talet. Melodi samt 10 strofer. Tryckt som 
FSF V:1 nr 38 bb och B. 

SLS 1, s. 429. Österbotten. Upptecknad av Mikael 
Lybeck 1883. 7 strofer (varav 2 sexradiga). Tryckt 
som variant NN till FSF V:1 nr 38 N. 

Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 14 a. Hel-
singe sn, Nyland. Sannolikt upptecknad av Anna 
Wasenius (text) och efter Anna Wasenius' före-
drag av Ernst Lagus (mel.) 1885-1887. Melodi 
samt 11 strofer. Även tryckt som FSF V:1 nr 38 d 
och K. 

SLS 16, s. 85-87. Pargas sn, Åboland. Uppteck-
nad av Karl Ekman 1890. Melodi samt 11 strofer. 
Mel. anförd i fotnot som variant till FSF V:1 nr 38 
i, texten tryckt som FSF V:1 nr 38 G. 

SLS 24, s. 262-264. Nagu sn, Åboland. Uppteck-
nad av K. P. Pettersson 1890-1891. Melodi samt 9 
strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 38 ff och I. 

SLS 19, s. 53-56. Nykarleby, Österbotten. Upp-
tecknad av M. Thors 1890. 12 strofer. Tryckt som 
variant V till FSF V:1 nr 38 C. 

SLS 19, s. 56-59. Jeppo sn, Österbotten. Uppteck-
nad av M. Thors 1890. 13 strofer. Tryckt som va-
riant X till FSF V:1 nr 38 C. 

SLS 26 c, s. 305-307. Nyland. »Ingå-Kyrkslätt-
Sjundeå.» Upptecknad av Selim Perklai 1891. 12 
strofer. Tryckt som variant Ö till FSF V:1 nr 38 C. 
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JD: SLS 29, s. 144-146 a. Åland. Upptecknad av Karl 
Ekman 1892. Melodi samt 13 strofer. Mel. tryckt 
som FSF V:1 nr 38 q, texten tryckt som variant T 
till FSF V:1 nr 38 C. 

JE: SLS 46, s. 217-219. Föglö, Jomala och Lemlands 
s:nar, Åland. Upptecknad av J. A. Sjöblom 1894. 
Melodi samt 12 strofer. Texten tryckt som variant 
U till FSF V:1 nr 38 C. 

JF: SLS 45, s. 88-90. Efter torpardottern Johanna Ny-
gren, Vassor, Kvevlax sn, Österbotten. Uppteck-
nad av J. A. Nygren 1892. 10 strofer. Tryckt som 
variant JJ till FSF V:1 nr 38 C. 

JG: SLS 45, s. 91-92. Vassor, Kvevlax sn, Österbot-
ten. Avskrift ur Karl Örns visbok gjord av J. A. 
Nygren 1892.9 strofer. Tryckt som variant KK till 
FSF V:1 nr 38 C. 

JH: SLS 35, s. 32-33. Esse, ev. Larsmo sn, Österbot-
ten. Upptecknad av John Finnäs 1893. 8 strofer. 
Tryckt som variant HH till FSF V:1 nr 38 C. 

JI: 	SLS 52, s. 49-51 (text), 157 (mel.). Replots sn, 
Österbotten. Upptecknad av Wilhelm Sjöberg 
1896. Melodi samt 13 strofer. Tryckt som FSF 
V:1 nr 38 v och L. 

JJ: SLS 1068 (Visor från Replot, samlade av Wilhelm 
Sjöberg), s. 112-113. Sommarösund, Replots sn, 
Österbotten. Utskrift daterad 1901. Melodi samt 
16 strofer. 

JK: Efter sjömannen Petter Konstantin Pettersson, 
Sottunga sn, Åland. JKa: IF Dep. Brages Arkiv 
13, P. K. Petterssons visbok, 21-24. Nedskriven 
av Pettersson i Gävle den 14 juli 1901. 13 strofer. 
Tryckt som variant Z till FSF V:1 nr 38 C. JKb: 
IF 170, XI (nr 2). Upptecknad av Otto Andersson 
ca 1910. Melodi. Anförd i fotnot som variant till 
FSF V:1 nr 38 y. 

JL: IF 4, s. 74. Pörtoms sn, Österbotten. Upptecknad 
av Gabriel Krook 1904. Melodi samt 12 rader 
(uppdelade på 6 tvåradiga strofer). Texten tryckt 
som variant LL till FSF V:1 nr 38 C. 

JM: IF 115, s. 77-80. Lindkoski, Lappträsks sn, Ny-
land. Inskriven av rusthållarsonen Gustaf Henriks-
son Gammal i egen visbok, daterad 1904.13 stro-
fer. Efter R. Hollmerus' avskrift i SLS 360 (s. 18-
20) tryckt som variant AA till FSF V:1 nr 38 C. 

JN: IF 170, VII (nr 164). Efter Alfred Lindroos, Sö-
derby, Pellinge, Borgå lf, Nyland (f. 1859). Upp-
tecknad av Otto Andersson 1907. Melodi med un-
derlagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 38 b. 

JO: IF 117, s. 52-56. Inskriven i Bror Silfvasts visbok, 
Lindkoski, Lappträsks sn, Nyland, daterad 1909. 
13 strofer. 

JP: IF 110, h. 6, s. 66-67. Jakobstad, Österbotten. Ef-
ter Elisabeth Thors, f. 1872, som lärt visan av 
sin mor från Jakobstad. Upptecknad av A. P. 
Svensson 1909.9 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 
38 J. 

JQ: IF 110, h. 6, s. 43-45. Ur sjömannen Alarik Sjö-
mans häfte, Nyland; daterad »4.12.1909 Medel-
hafvet Port Said». Avskrift gjord av A. P. Svens-
son ca 1910. 12 strofer. Tryckt som variant A till 
FSF V:1 nr 38 C. 

JR: IF 170, VIII (nr 96). Efter Maria Johansson, Sibbo 
sn, Nyland. Upptecknad av Otto Andersson ca 
1910. Melodi med underlagd strof. Tryckt som 
FSF V:1 nr 38 s. 

is: IF 170, XI (nr 70). Efter Karl Hertzman, Kyrk-
slätts sn, Nyland. Upptecknad av Otto Andersson 
ca 1910. Melodi med underlagd strof. Tryckt som 
FSF V:1 nr 38 c. 

JT: IF 170, XI (nr 75). Efter Fredrik Bäckström, 
Kyrkslätts sn, Nyland. Upptecknad av Otto An-
dersson ca 1910. Melodi med underlagd strof (ste-
nografi). Tryckt som FSF V:1 nr 38 1. 

JU: BFA nr 12. Efter »Syskonen Forsberg», Esbo sn, 
Nyland. Inspelad på fonograf av Otto Andersson 
ca 1910. Melodi samt 2 strofer. Överförd på IF 
mgt 1968/44 nr 24. Även på SLS band 1968:112 
nr 37. Transkription tryckt som FSF V:1 nr 38 i. 

JV: IF 110, h. 4, s. 89-90. Nyland. Ur matrosen Karl 
Anderssons häfte. Avskrift gjord av A. P. Svens-
son ca 1910.13 strofer. Tryckt som variant CC till 
FSF V:1 nr 38 C. 

JX: IF 110, h. 19, s. 14-15. Ur Anna Linnea Lund-
ströms vishäfte, Torbacka, Degerby sn, Nyland. 
Avskrift gjord av A. P. Svensson ca 1910. 13 stro-
fer. Tryckt som FSF V:1 nr 38 H. 

JY: IF 170, IX (nr 150). Efter Tilda Troberg, Pettu, 
Finby sn, Åboland (1860-1933; 0. Andersson, 
Tre finl.-sv. vissångerskor, s. 43-56). Upptecknad 
av Otto Andersson ca 1910. Melodi med under-
lagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 38 ä. 

JZ: IF 170, XI (nr 86). Efter Betty Elfving, Åbo, Åbo-
land. Upptecknad av Otto Andersson ca 1910. 
Melodi med en rad underlagd. Tryckt som FSF 
V:1 nr 38 t. 

KA: IF 110, h. 4, s. 48-49. Kimito sn, Åboland. Upp-
tecknad av A. P. Svensson ca 1910. 14 strofer. 
Tryckt som variant R till FSF V:1 nr 38 C. 

KB: IF 28 b nr 79. Efter Selim Stark, sannolikt från 
Åboland. Upptecknad av Otto Andersson sanno-
likt på 1920-talet, ev. något tidigare. Melodi med 
underlagd strof. 
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KC: IF 170, XII (nr 25). Finland. Upptecknad av Otto 
Andersson ca 1910. Melodi med underlagd strof. 

KD: IF 110, h. 19, s. 18-20. Ur handskrivet häfte. In-
skriven på galeasen »Lovinto» från Lövskär. Av-
skrift gjord av A. P. Svensson ca 1910. Tryckt 
som FSF V:1 nr 38 C. 

KE: IF 110, h. 19, s. 27-29. Ur häfte signerat Albin 
Jansson. Avskrift gjord av A. P. Svensson ca 
1910. 15 strofer. 

KF: Klemetskog, Tusby sn, Nyland. Upptecknad av 
Hanna Hagbom på 1910-talet. KFa: IF Dep. Bra-
ges Arkiv 3, s. 8-10. Melodi samt 14 strofer. 
Tryckt som FSF V:1 nr 38 a och F. KFI): IF 39, s. 
36. Melodi med underlagd strof. 

KG: SLS 1029, s. 18. Östersundom, Sibbo sn, Nyland. 
Upptecknad av Hanna Hagbom på 1910-talet. Me-
lodi samt 4 strofer. 

KH: IF 100:2, h. 9. Nyland, sannolikt Kyrkslätts sn. 
Upptecknad av V. E. V. Wessman 1909-1917. 
Melodi samt 7 strofer. 

KI: IF 29 I, s. 49-52. Lappträsks sn, Nyland. Inskri-
ven i egen visbok av Alfred Petas ca 1911. 14 
strofer. 

KJ: IF 44 nr 412. Finland. Inskriven av Arvid Holm i 
egen visbok. 9 strofer. 

KK: Efter Alvina Storfors (Klotkars), Lappfjärds sn, 
Österbotten (f. 1892). KKa: IF 141, s. 86-90. In-
skriven 1912 i eget vishäfte. 13 strofer. KKh: SLS 
hand 1969:94 (nr 18). Inspelad av Ann-Mari 
Häggman 1969. Sjunger ur sitt eget vishäfte. Me-
lodi samt 2 strofer. 

KL: SLS 951, bl. 318-319. Kyrkslätts sn, Nyland. In-
skriven ca 1915 i Jenny Gerkmans (f. 1897) vis-
häfte. 14 strofer. 

KM: SLS 281, s. 14-16. Efter Alma Sundström, Eke-
näs, Nyland (f. 1891 på Skåldö, Ekenäs). Upp-
tecknad av V. E. V. Wessman 1917. Melodi samt 
13 strofer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 38 u, tex-
ten tryckt som variant Y till FSF V:1 nr 38 C. 

KN: SLS 318, s. 72-75. Efter Hilda Jansson, Träsk, 
Houtskärs sn, Åboland. Upptecknad av Bertel 
Malm 1920. 14 strofer. 

KO: SLS 1301, bl. 152-153 (kopia). Inskriven av en S. 
Lindberg 1920, troligen i Abo, i visbok som till-
hört Rudolf Kvarnström vid Björneborgs infante-
riregemente. 11 strofer. 

KP: SLS 340, s. 68-72. Nyland. Upptecknad av Selim 
Perkkn sannolikt ca 1920 eller något tidigare. 12 
strofer. 

KQ: IF 28 a nr 28. Efter Olga Serafina Eriksson, 

Tängsöda, Saltviks sn, Åland (f. 1854). Uppteck-
nad av Otto Andersson 1921. En annan utskrift 
finns i IF 28 a nr 35. Melodi med 2 underlagda 
strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 38 f. 

KR: IF 28 a nr 34. Efter A. J. Andersson, Listerby, 
Vårdö sn, Åland. Upptecknad av Otto Andersson 
1921. Melodi med underlagd strof. Tryckt som 
FSF V:1 nr 38 e. 

KS: SLS 330, s. 6 (text), 161 (mel.). Efter »Jutus 
Eva», Sundom, Vasa, Österbotten (f. 1830). Upp-
tecknad av Bertel Malm 1921. Melodi samt 1 
strof. 

KT: SLS 1301, bl. 62-63 (kopia). Nyland. Inskriven i 
eget vishäfte av Sigurd Wendelin, Torra Mjölö 
(vid Helsingfors) 1923.10 strofer. 

KU: SLS 352, s. 84. Nötö, Nagu sn, Åboland. Melodi 
med två textrader underlagda. Upptecknad av 
Greta Dahlström 1923. Anförd i fotnot som vari-
ant till FSF V:1 nr 38 p. 

KV: SLS 352, s. 85-89. Efter Augusta Andersson f. Jo-
hansson, Galtby, Korpo sn, Åboland (f. 1871 på 
Nötö, Nagu sn, Åboland). Upptecknad av Greta 
Dahlström 1923. Melodi samt 13 strofer. Mel. 
tryckt som FSF V: 1 nr 38 k, texten tryckt som va-
riant 5 till FSF V:1 nr 38 C. 

KX: SLS 352, s. 90-92. Efter Levina Andersson, 
Rosklax, Korpo sn, Åboland (f. 1854). Uppteck-
nad av Greta Dahlström 1923. Melodi samt 6 stro-
fer. Mel. anförd i fotnot som variant till FSF V:1 
nr 38 p, texten tryckt som variant GG till FSF V:1 
nr 38 C. 

KY: SLS 367, s. 128-130. Efter torparänkan Sofia 
Svanström f. Isaksson, Bötesö, Hitis sn, Åboland 
(f. 1859). Upptecknad av Greta Dahlström 1924. 
Melodi samt 7 strofer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 
38 g, texten tryckt som variant Q till FSF V:1 nr 
38 B. 

KZ: SLS 367, s. 131. Efter bondhustrun Tekla Bergen 
f. Andersson, Stens, Vänö, Hitis sn, Åboland (f. 
1870 i Jurmo, Korpo sn, Åboland). Upptecknad av 
Greta Dahlström 1924. Melodi. Tryckt som FSF 
V:1 nr 38 h. 

LA: SLS 367, s. 1365. Efter Hanna Dyring 1. Karlsson, 
Söderby, Vahterpää, Strömfors sn, Nyland. Upp-
tecknad av Greta Dahlström 1924. Melodi. Anförd 
i fotnot som variant till FSF V:1 nr 38 m. 

LB: Släkttradition från Åboland. LBa: SLS 535 nr 7. 
Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu sn, (f. 1904 på 
Nötö, d. 1980). Hon hade lärt visan efter mormo-
dern Eva Gustava Jansson (f. 1842 i Böle, Hitis 
sn, d. 1929). Upptecknad av Greta Dahlström 
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1926. Melodi. Tryckt som FSF V:l nr 38 p. LBb: 
SR Ma 57/11142:2:5. Efter Svea Jansson. In-
spelad av Matts Arnberg 1957. Melodi samt 12 
strofer. Återgiven på grammofonskiva (Den me-
deltida balladen, SRLP 5003-5006). LBc: SVA 
53:1, bl. 33. Textnedskrift gjord av Svea Jansson 
ca 1960.12 strofer. LBd: SR 61/M/9176:1:9. Efter 
Ester Sjöberg, Nötö, Nagu sn (f. 1913 på Nötö; 
Svea Janssons kusin). Inspelad av Matts Arn-
berg 1961. Melodi samt 10 strofer. LBe: SR 
62/M/6247:3:3. Efter Margit Blomster, Godby, 
Finströms sn, Åland (f. 1902 på Nötö, Nagu sn; 
Svea Janssons syster) Inspelad av Matts Am-
berg, U. P. Olrog och Märta Ramsten 1962. Melo-
di samt 5 strofer. LBil• SR 62/M/6247:6:3. Efter 
Edit Johansson, Kimito sn (f. 1900 på Nötö, Na-
gu sn, från 1937 bosatt i Kimito; Svea Janssons 
kusin). Inspelad av Matts Amberg, U. P. Olrog 
och Märta Ramsten 1962. Melodi samt 10 stro-
fer. LBg: SVA BA 43. Efter John Mattsson, Nötö, 
Nagu sn (f. 1905 på Nötö; Svea Janssons kusin). 
Inspelad av U. P. Olrog 1962. Melodi samt 2 stro-
fer. LBh: SVA BA 63. Efter John Mattson. Inspe-
lad av U. P. Olrog 1964. Melodi samt 2 strofer. 
LBi: SVA BA 1389. Efter Ragnar Jansson, Nötö, 
Nagu sn (f. 1907 på Nötö; Svea Janssons bror). 
Inspelad av Bengt Olrog 1971. Melodi samt 11 
strofer. 

LC: Efter Ellen Snygg f. Kapell, S. Vallgrund, Replots 
sn, Österbotten (f. 1907). LCa: SLS 999:11, s. 
308-311 (kopia). Inskriven 1927 i eget vishäfte. 
14 strofer. LCb: SLS band 1971:199 (nr 5). Inspe-
lad av Ann-Mari Häggman 1971. Melodi samt 14 
strofer. 

LD: SLS 506, s. 126 (text), 136 (mel.). Terjärvs sn, 
Österbotten. Upptecknad av Erla Lund 1928. Me-
lodi samt 8 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 38 m 
och II. 

LE: SLS 508, s. 47. Efter Anna Linekn, Fiskö, Brändö 
sn, Åland (f. 1879). Upptecknad av Alfhild 
Adolfsson (Forslin) 1928. Melodi med underlagd 
strof. Tryckt som FSF V:1 nr 38 å. 

LF: SLS 508, s. 48-51. Efter Johannes Alfr. Gran, Fis-
kö, Brändö sn, Åland (f. 1868). Upptecknad av 
Alfhild Adolfsson (Forslin) 1928. Melodi samt 10 
strofer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 38 ö, texten 
tryckt som variant DD till FSF V:1 nr 38 C. 

LG: SLS 512, s. 54. Efter lotsänkan Sofia Jansson f. 
Mickelsson, Västeränga, Lemlands sn, Åland (f. 
1876 i Hellestorp, Lemland). Upptecknad av Alf-
hild Adolfsson (Forslin) 1929. Melodi med under-
lagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 38 z. 

LH: SLS 512, s. 55. Efter Viktoria Andersson, Norrbo-
da, Lumparlands sn, Åland (f. 1869 i Klemetsby, 
Lumparland). Upptecknad av Alfhild Adolfsson 
(Forslin) 1929. Melodi med underlagd strof. 
Tryckt som FSF V:1 nr 38 y. 

L1: SLS 508, s. 52-54. Efter Emelia Erkas, Jumo, Iniö 
sn, Åboland (f. 1866). Upptecknad av Alfhild 
Adolfsson (Forslin) 1928. Melodi samt 10 strofer. 
Mel. tryckt som FSF V:1 nr 38 o, texten tryckt 
som variant EE till FSF V:1 nr 38 C. 

L1: SLS 523, s. 56. Efter Maria Nygård f. Jansson, 
Lappfjärds sn, Österbotten (f. 1892). Upptecknad 
av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1930. Melodi med 
underlagd textbörjan. Tryckt som FSF V:1 nr 38 
n 

LK: Efter Hulda Krook f. Nyholm, Dagsmark, Lapp-
fjärds sn, Österbotten (f. 1890). LKa: SLS 523, s. 
57. Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 
1930. Melodi med underlagd strof. Tryckt som 
FSF V:l nr 38 dd. LKb: SR MT 60/152:2 (kopia 
från Finlands rundradio). Inspelning. Melodi samt 
6 strofer. 

LL: Efter Emelie-Louise Malm f. von Willebrand, Lo-
visa, Nyland (f. 1901). Hon hade lärt visan efter 
Otto Henriksson, Pemå sn, Nyland (f. 1842). LLa: 
SLS 534 nr 4. Upptecknad av John Rosas 1931. 
Melodi med underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 
nr 38 j. LLb: SVA 481 nr 6. Notbok insänd av L.-
E. Malm till Alfhild Forslin 1959. Utskrift gjord 
av Rosas. Melodi med underlagd strof. 

LM: SLS 535 nr 6 och 8 (två utskrifter). Efter Terese 
Österberg f. Borgström, Gröndal, Esbo sn, Nyland 
(f. 1867 på Kavall, Esbo). Upptecknad av Greta 
Dahlström 1932. Melodi. Tryckt som FSF V:1 nr 
38 r. 

LN: SLS 529 nr 6. Efter Alma Berglund, Köpskog, 
Karis sn, Nyland (f. 1877). Upptecknad av Alfhild 
Adolfsson (Forslin) 1933. Melodi med underlagd 
strof. Tryckt som FSF V:1 nr 38 aa. 

LO: SLS 529 nr 7. Efter Ida Jakobsson, Snappertuna 
sn, Nyland (f. 1875). Upptecknad av Alfhild 
Adolfsson (Forslin) 1933. Melodi med underlagd 
strof. 

LP: SLS 529 nr 8. Efter Erika Grönlund f. Sundström, 
Ekerö, Pojo sn, Nyland (f. 1861). Upptecknad av 
Alfhild Adolfsson (Forslin) 1933. Melodi med un-
derlagd sexradig strof. 

LQ: IF 37, s. 4. Efter S. E. 011us, Bertby, Vörå sn, Ös-
terbotten, som på 1890-talet vid 15 års ålder lärde 
visan av den 70-årige Matts Strand, Bertby. Upp-
tecknad och insänd till Hufvudstadsbladet av J. E. 
Enges, Vörå 1934.9 strofer. 
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LR: IF 56, s. 3. Efter Ture Björklund, Kronoby sn, Ös-
terbotten. Upptecknad av Sigurd Snåre vid 1930-
talets början (senast 1934). Melodi samt 3 strofer. 
Mel. tryckt som FSF V:1 nr 38 ee. 

LS: IF 56, s. 4. Efter Ture Björklund, Kronoby sn, Ös-
terbotten. Upptecknad av Sigurd Snåre vid 1930-
talets början (senast 1934). Melodi med underlagd 
strof. 

LT: Hufvudstadsbladet 9.2.1934. Åland. Insänd av 
sign. A. H. som uppger sig ha hört visan sjungas 
på Åland på 1890-talet. 12 strofer. 

LU: Hufvudstadsbladet 10.2.1934. Nyland. Insänd av 
sign. J. A. N. som i sin barndom i Helsingfors på 
1870-talet hörde visan sjungas av modern (f. 1831 
på Svinö, Sjundeå sn). 4 strofer. 

LV: IF 37, s. 5-9. Nyland. »Denna visa har sjungits i 
Pernå på 1850-talet.» Troligen insänd 1934 till 
Hufvudstadsbladet. 13 strofer. 

LX: SLS 532 nr 8. Efter Anna Karlsson, Stor-Pellinge, 
Borgå lf, Nyland (f. 1874 i Tenala sn, Nyland). 
Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1934. 
Melodi. 

LY: SLS 536 nr 16. Efter dödgrävaren och »folkskal-
den» Johan Adolf Johansson, Näsby, Närpes sn, 
Österbotten (f. 1883). Upptecknad av Alfhild 
Adolfsson (Forslin) 1935. Melodi. 

LZ: IF 58. Åboland. Upptecknad av August A. An-
dersson, Kimito sn. Inlämnad 1936. 12 strofer. 

MA: SLS 542, s. 59. Efter timmermannen Edvard 
Väppling, Mogenpört, Pyttis sn, Nyland (f. 1867). 
Upptecknad av Greta Dahlström 1939. Melodi. En 
text om 6 rader i SLS 542, s. 61 hör sannolikt till 
denna uppteckning. 

MB: SLS 542, s. 60. Efter Gustaf Nylund, Tenala kyrk-
by, Nyland (f. 1871 på Skogby bruk, Tenala). 
Upptecknad av Greta Dahlström 1940. Melodi. 

MC: SLS 1029, bl. 54 (nr 74 a). Efter Rudolf Mikan-
der, Sibbo sn, Nyland. Upptecknad av Torsten 
Stenius ca 1950. Melodi med underlagd strof. 

MD: SLS 1029, bl. 54 (nr 74 b). Efter Rudolf Mikan-
der, Sibbo sn, Nyland. Upptecknad av Torsten 
Stenius ca 1950. Melodi med underlagd strof. 

ME: SR Ma 57/11142:13:15. Efter fabriksarbeterskan 
Hilma Ingberg f. Sarin, Billnäs bruk, Pojo sn, Ny-
land (f. 1886 i Korsuddarna, Bromarvs sn, Ny-
land). Inspelad av Matts Arnberg 1957. Melodi 
samt 4 strofer. Återgiven på grammofonskiva 
(Den medeltida balladen, SRLP 5003-5006). 

MF: SR Ma 57/11142:43:5. Efter Mimmi Johansson f. 
Karlsson, Åbo (f. 1878 i Vestergård, Brattnäs, 

Pargas sn, Åboland, till Åbo 1905). Inspelad av 
Matts Arnberg 1958. Melodi samt 7 strofer. 

MG: SR Ma 58/11869:16:3. Efter Ida Jansson, Borgbo-
da, Saltviks sn, Åland (f. 1885 i Ålands norra 
skärgård). Inspelad av Matts Arnberg och Bengt 
R. Jonsson 1958. Melodi samt 13 strofer. 

MH: SLS band 1962:41 (nr 759). Efter kontoristen El-
len Rosenblad, Helsingfors, Nyland (f. 1903). In-
spelad av Greta Dahlström 1961. Melodi samt 12 
strofer. Transkription, gjord av Greta Dahlström, 
finns i SLS 742 B nr 732. 

MI: SVA BA 43. Efter Fingal Danielsson, Nötö, Nagu 
sn, Åboland (f. 1897 på Nötö). Inspelad av U. P 
Olrog 1962. Melodi samt 1 strof. 

MJ: Efter Xenia Rönnblom, Piparby. Nagu sn, Åbo-
land (f. 1902 i Piparby); hon hade lärt visan av 
grannen Väinö Holmros (f. 1902). MJa: SVA 
199:6 nr 322. Utskrift gjord 1962 av Xenia Rönn-
blom. 12 strofer. MJb: SVA BA 60. Inspelad av 
U. P. Olrog 1964. Melodi samt 12 strofer. 

MK: SLS 1967:19 (nr 567). Efter Signe Beijar f. Sjö-
ström, Petsmo, Kvevlax sn, Österbotten (f. 1901 i 
Petsmo). Inspelad av Sinikka Segerståhl 1967. 
Melodi samt 10 strofer. 

ML: IF mgt 1968/13 nr 57. Efter Hilda Östman, Bergö, 
Petalax sn, Österbotten (f. troligen 1887). Inspelad 
av Erik Geber och Bjarne Berg 1967-1968). Me-
lodi samt 9 strofer. 

MM: IF mgt 1968/12 nr 28. Efter Ulla Ström, Munsmo, 
Korsholms sn, Österbotten (f. 1880 i Pörtoms sn, 
Österbotten). Inspelad av Erik Geber och Bjarne 
Berg 1968. Melodi samt 5-6 strofer (minns ensta-
ka strofer/rader, delvis berättande). 

MN: IF mgt 1968/5 nr 9. Efter Jenny Flakholm, Vörå 
sn, Österbotten (f. 1904 i Kvimo, Maxmo sn, Ös-
terbotten). Inspelad av Ann-Mari Häggman 1968. 
Melodi samt 3 strofer. 

MO: Efter Lennart Selin, Kilen, Sideby sn, Österbotten 
(f. 1894). Inspelad av Ingmar Hanses 1969. Visan 
lärd 50 år tidigare. MOa: SLS band 1969:1 (nr 4). 
Melodi samt 6 strofer. MOb: SLS band 1969:104 
(nr 1). Melodi samt 3 strofer (fortsättning från ti-
digare inspelning). 

MP: SLS band 1969:1 (nr 3). Efter Hilma Vestervik, 
Vestervik by, Sideby sn, Österbotten (f. 1897). 
Melodi samt 6 strofer. 

MQ: SLS band 1969:54 (nr 14). Efter Elin Kull, Peta-
lax sn, Österbotten (f. 1893). Inspelad av Ann-
Mari Häggman 1969. Melodi samt 8 strofer (och 
fragment av ytterligare en eller flera). 
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MR: SLS band 1969:43 (nr 8). Efter Edit Södergrann, 
Bäckliden, Närpes sn, Österbotten (f. 1903 i Gott-
böle, Närpes). Inspelad av Ann-Mari Häggman 
och Ann-Marie Ivars 1969. Melodi samt 12 stro-
fer. 

MS: SLS band 1970:24 (nr 3). Efter Linda Mattsson, 
Hyppeis, Houtskärs sn, Åboland (f. 1890 i Saver-
keit, Houtskär). Inspelad av Ann-Mari Häggman 
1970. Melodi samt 11 strofer. Även på IF mgt 
1970/24 nr 3. 

MT: SLS band 1971:73 (nr 12). Efter Anselm Asplund, 
S. Vallgrund, Replots sn, Österbotten (f. 1901 i S. 
Vallgrund). Inspelad av Karin Sandqvist 1971. 
Melodi samt 10 strofer. 

MU: SVA BA 1398. Efter Agda Saarinen, Åbo (f. 1905 
på Nötö, Nagu sn, Åboland). Inspelad av Bengt 
Olrog 1972. Melodi samt 12 strofer. Möjligen fa-
miljetradition (jfr Z ovan; modern Anna Lind-
ström). 

MV: SLS band 1976:92. Efter Frans Lindholm, Tall-
backa, Strömfors sn, Nyland (f. 1889). Inspelad av 
Birgitta Karlsson och Ake Karlsson 1976. Melodi 
samt 9 strofer. 
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RIDDAR STIGS FALL 
TSB D 365 

A 
KB Vs 21 (KB:s visbok i 8:o), s. 159-161. Uppskrift från tiden 1620-1640 (Jonsson I, s. 211). Tryckt som SF 16 
och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 267-269. 

1 Konungenn talla till Riddarstigenn sin, 
tu skals nu föra min phana wthi krigh, 
— Menn Riddarstigenn rider in för wålle, 

2 Huru skall iagh föra tynn phana så tungh, 
min hest ehr så litenn, och iagh ehr sielf så wngh. 

3 Huru skall iagh föra tynn phana såå blåå, 
min hest ehr så litenn, och iagh ehr sielf så lågh, 

4 Riddarstigen rider sigh öfuer eenn Engh, 
Efter kommo fienden, som nederfaller regenn, 

5 Riddarstigen rider sigh öfver eenn siöö, 
Effter föllo fiendenn, som neder faller Snöö, 

6 Riddarstigenn rider sigh öfuer een broo, 
Effter kommo fiendenn som fallande flood. 

7 Konungenn tala till riddarstigen sin, 
tu släp neder tin phana och wärr tytt wnga lyf, 

8 Det skall Alrigh Spörias wthi mit land, 
det iagh skall sleppa phanann wthur min egenn hand 

9 Det skall Allrigh spörias till wår by, 
det iagh skall sleppa phanann med skammenn till at 

fly, 
— Menn Riddarstigenn rider in för wålle,  

10 Riddarstigenn rider sigh öfver eenn öö, 
Efter föllo fiendenn de slogo honom till dööz 
— Menn nu ligger Riddarstigen slagen 

11 Som de finge wätta, Riddarstigen war dööd, 
Efter honom greto så mången fru och möö, 

12 De Lade Ridderstigenn vpå Högan båår, 
fruer och Jungfrur de felle så mången tåår, 

13 De Lade Ridderstigen i Svarta Muld, 
Fruer och Jungfrur de ofrade gull 

14 Tröste nu Gud huar fattigh krigs Mann, 
som mister sit lif för fienders hand, 
— Menn nu ligger Riddarstigen slagen 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Stroferna ej radindelade. Omkvädet 
utskrivet i str. 1 och 10, markerat i övriga strofer (i str. 
1-9 endast med ,förkortningar av Riddarstigenn, dvs. 
Menn saknas där). 

	

1:1 	Konungenn ms snarast Konumgenn 
4:2, 6:2 kommo ms komno 

	

13:2 	gull ändrat från gud 
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HERREN BÅLD 
TSB D 367 

A 
GA 16. Uppland. Upptecknad på 1810-talet (senast 1814). 
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1 Herren Båld han sadlar sin gångare grå; 
— Kunde man sig rättelig betänka! — 
Så rider han sig på sin moders gård; 
— Herren Båld träder viller öfver stigen. 

2 Varen välkommen, herren Båld! till mig; 
Jag hafver så mycket att tala med dig. 

3 »Så är det väl sant som dig varit spådt: 
»Herren Båld han hafver sig en Trollkona fått. 

4 Och kära min moder, ni talen inte så! 
Gud nåde! den lögnen kommer uppå. 

5 »Jo jag såg henne uppå heden i går, 
»Ibland alla andra Trollpackor små. 

6 »Och björnen den så red hon uppå, 
»Och ulfven den hade hon till sadel derpå. 

7 »Och ormen den hade hon till piska; 
»Jag sjelf der varit och vistats. 

8 Herren Båld han svänger sin gångare grå, 
Så vred han rider från sin moders gård. 

9 Herren Båld rider hem allt uppå sin gård. 
Liten Kerstin hon ute för honom står. 

10 Var välkommen hem, herren Båld! till mig: 
Jag hafver så länge väntat på dig. 

1 1 »Det är inte åt, du gläds öfver mig! 
»Då jag är så litet glader åt dig. 

12 Han tog liten Kerstin vid gullgulan lock; 
Han slog henne ner, han ryckte henne opp. 

13 »Herren Båld, låt mig litet få lefva; 
»Jag mitt testamente får skrifva! 

14 Liten Kerstin hon gångar i kammaren in, 
Herren Båld går efter med sju falska sinn'. 

15 Herren Båld han slog den dörren i lås, 
Der var ingen inne förutan de två! 

16 »Min fader gifver jag min gångare grå: 
»Och den skall han rida i sorgstället på. 

17 »Min moder gifver jag min silkesydda särk; 
»Hon för mig har lidit båd' smärta och värk. 

18 »Min bror gifver jag min gullkrona röd; 
»Jag vet han frågar ock efter min död. 

SMB /66 

19 »Och till mina kära systrar små, 
»Så gifver jag mina gullskrin två. 

20 Herr Båld drog ut sitt förgyllda svärd, 
Dermed hugger han liten Kerstin till jord. 

21 Herren Båld han talte till tjenaren så: 
»Och hvad skall jag nu taga för råd? 

22 »Min herre låter sadla sin höga häst, 
»Så rider han dit, som skogen skyler mest. 

23 Herren Båld låter sadla sin gångare grå, 
Så rider han sig på sin svärmoders gård. 

24 »Välkommen hem, Herren Båld, till mig: 
»Och huru mår nu liten Kerstin din? 

25 Liten Kerstin hon mår som allrabäst; 
Jag menar hon lefver i himmelen visst. 

26 »Så mycket ser jag på ditt blodiga svärd, 
»Du slagit har liten Kerstin ihjel. 

27 Liten Kerstin de lad' på förgyldan en bår; 
Herren Båld de lade bojor uppå. 

28 Liten Kerstin de lade i svartan mull; 
— Kunde man sig rättelig betänka! —
Herren Båld de satte på stegel och hjul. 
— Herren Båld träder viller öfver stigen. 

Titel: Herren Båld. 

Melodianmärkning 

T.3 övre systemet: Sångstämmans n. 6 felaktigt återgi-
ven som åttondelsnot. 

T. 4 övre systemet: Återställningstecken utsatt även före 
det andra och tredje e l . 

T. 6 övre systemet: 1 ackordet a' fl cl är understämmor-
na felaktigt återgivna som fjärdedelsnoter. 

T. 7 övre systemet: Återställningstecken utsatta även fö-
re det andra och tredje e'. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: stigen str. 17 stige 

B 
Efter Anna Andersdotter Öberg f. Lenngren (f. 1780 i Överselö sn, Södermanland, d. 1856 i Strängnäs; Jonsson I, s. 
581-584). Upptecknad av Emil Öberg vid 1850-talets början. Ba: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 87 B. Bb: 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 91 B. Be: MAB Folkmelodier, bl. 113 r. Insänd till Mus. Akad. 1881. Bd: ULMA 
1951:31. Insänd till Södermanl:s Fornminnesför. 1882. Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. IV, 1883, s. 
11 och mel.-bil. nr  28. 
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Ba 

— "Herr Åke 	han rymmerut af 	landet:' 

1 Herr Åke han rider på sin fostermoders gård, 
— »Uti rymden,» — 
Och ute för honom hans fostermoder står. 
— »Herr Åke han rymmer ut af landet.» 

Bb-d 
MELODI 

Avvikelser från Ba i Bb—d 

Taktartsbeteckning: C Herr / Åke han rider på sin / etc. 
Bc är noterad i e-moll, begynnelseton: e' (nedan trans-
ponerad till g-moll). 
Upptakten: d' b 
T. 2-3 och 9, textunderlägget: Se textanmärkningen 

nedan. 
T. 2, n. 4: Utan återställningstecken. 
T. 6, n. 1: f2  d 

T. 7, n. 1-2: d> j) c 	(1 

T. 8, n. 2-3: b' c2  hc  

TEXT 

Avvikelser från Ba i Bb-d 

1:1 	på: till b; fostermoders: kära moders (i c ändrat 
från fostermoders) 

7:2 	fostermoder: kära moder 

Anmärkning 

Titel: Herr Åke. 
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KUNG VALDEMAR OCH HANS SÖNER 
TSB D 372 

A 
KB Vs 23 (Harald Oluffsons visbok), s. 13-19. Nedskriven 1572 eller något tidigare, troligen i Uppland (se Jonsson 
I, s. 133-161). Tryckt som SF 156 och i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 8-10. 

1 thett war konung waldemars sönner, 
the wore twå rosenve blommer, 
och the ginge sigh till dannemarck, 
och wunne ther seger och frome, 
— så wunne the sin fadher vtaff sine boijor 

2 The ginge sigh till dannemark, 
altt vti thett fiskere lägre, 
så ginge the sigh i fiskere bodhe, 
och bytte ther om sine kläder, 

3 Och the ginge sigh i konnungens gårdh, 
altt inn för konungen att stånda, 
herre loffuenn tuå fiskere sönner, 
att fiskfe vtth för edre lande, 

4 Swarade danske dröttningenn, 
hon swarade för altt sitt rijke, 
i ärenn konung waldemars sönner, 
i ärenn honom bådhe så lijke, 

5 Hörenn i danske dröttningh, 
i torenn oss icke så hädhe, 
wij äre tuå fattige fiskere sönner, 
thett synes weil på wåre klädher, 

6 Och hörenn i danske drottning 
i oss icke retth kenne, 
wij wandade icke konung waldemar 
hann wore i eldenn brender, 

7 The ginge sigh till siögestrand, 
the satthe sigh nidh till att bethe, 
the toge fram skafftaffuell aff gull, 
och begynte till att leke, 

8 Thett war och enn fiskere, 
hann war them eij myckitt hwll, 
thett pläger icke ware fiskere sedh, 
atth leke skafftaffuell aff gull, 

9 Och thett ähr icke thett rödhe gull, 
änn ty tigh tyckes så, 
thett är och thenn blanke messingh, 
och solenn honn skijnn ther på, 

10 The toge skreppen altt på sinn baak, 
och pijkstaffuen i sine hender, 
så ginge the sigh vti stadenom inn, 
att ingen man them kende, 

11 The ginge sigh till smidie, 
och toghe Järnstänger till låne, 
så bruthe the kull then starcke mwur, 
som lenge hadhe ståndhett vdi Skåne, 

12 Och ropade yngste broderenn, 
her liggie wår skepp för lande, 
i kommens her vtth min käre Fader, 
om i Bittenn ride eller gånge, 

13 Hörenn i minn käre sönner, 
iagh orkar icke ride eller gånge, 
iagh haffuer her Tegatt i femtenn åhr, 
och waritt konnungens fånge, 

14 The toge honom vppå sinn baak, 
the bore honom nidh för lijdhe, 
the bore honom 15 walske mile, 
för änn them lyste att hwille, 

15 Och thett war konung Waldemar, 
hann hörde the hester gny, 
i leggenn migh nidh min käre sönner, 
i tagenn till att fly, 

16 Och thett skall aldrigh spöries, 
aff frwger eller Jomfrwr till byss, 
att wi skole för femtenn danske hoffmenn, 
altt både ryme och fly. 
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17 Så droge the vth sinn godhe swerdh, 
the glemmede som gullett thett röde, 
så woge the femtenn danske hoffmenn, 
att blodenn ran them till döde, 

18 Och tack haffue konnung waldemars sönner, 
hwar finner mann theris lijke, 
the torde hempte sinn Fader igenn, 
altt vtaff dannemarckz rijke, 
— så wunne the sin fadher vtaff sine boijor 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i den form det 
återgivits ovan i str. 1, 2, 18; i str. 3, 8, 14, 17 står som 
omkväde så wunne the honom, i str. 4-6, 9, 11, 12, 15 
står markeringen så wunne (eller förkortningar därav), 
i str. 7, 10, 13, 16 saknas omkvädet helt. 
Omkvädet: boijor str. 18 böijer 

	

5:3 	tuå ms tua 

	

10:4 	them ms then 
14:4 änn ms ann 

B 
KB Vs 24 (Drottning Sofias visbok), s. 375-378. Uppskrift gjord i Västergötland på 1630- eller 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) och av ytterligare en person, 
möjligen Kristoffer Torstensson (Jonsson I, s. 185-190). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 69-72. 

1 Thett war biskop waldemars söner 
de woro tuå Rosenblomer 
och de droge sigh till danemark 
der wone de seger och frome 
— så vune de sin fader aff sine boijer 

2 Och the ginge sigh till siöge strandh 
der skepen lågo för landh 
så togo de sigh en fiskare bått 
och fiskare wille the wara 

3 Och de stige sigh J båtten Jn 
ther byte the om sine kläder 
så droge de sigh till danemark 
för fiskare wille the ther wara 

4 The toge skräpen vppå sin bak 
pikstaffuen vthij therres hender 
så gå the sigh J staden 1n 
och ingen man them kiäner 

5 The ginge sigh J staden Jn 
för danske kåning att stånde 
herre J låffua oss J dagh 
att fiska för Edert landhe 

6 Thett suarade danske dråningen 
så wäldigh öffuer sitt Ricke 
Aldrigh sågh iagh tuå fiskare 
att warre kongh walemar så like 

7 Och hören J danska dråningh 
J tören oss intet så häda 
wy äre tuå fatige fiskare söner 
thett synes wäll på wårra kläder 

8 Thett war alt om En heligh torsdagh 
kåningen Rider vth till att betta 
och the toge sigh ett skafftaffuell aff guldh 
de satte sigh neder till att leka 

9 Thett sågh den danske portenär 
han war dem inte huldh 
Aldrigh sågh iagh tuå fiskare söner 
att leka skafftauell vthaff guldh 

10 Thett är Jke dett Röde gull 
för ty digh tyckes så 
thett är den klare klåkemallm 
och sollen skin ther vppå 

11 Och the ginge sigh till näste by 
the toge Jernstänger till låne 
så brutte the den starke mur 
som lenge hade stått J skåne 

12 Och sittie J her kiär fader wår 
och årke J någet att gånge 
ney iagh haffuer her suttitt J femton år 
och vthij de wintrar så långe 

13 Och the toge honom på sin bak 
the bära honom ett gått skede 
the boro honom någre miler wägh 
förän them lyster att huila 

14 Och når the kåmme J Rosenlundh 
der hörde the heste gny 
J sätte migh neder mine kiäre barn 
J löpen både måsar och dy 
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15 Och thett skall aldrigh Någon Spöria 
till landett at wij skole Rymma 
och hällt Jfrån wår fader kiär, 
Så lenge wij orka att Stånda, 

16 Och thett war Bijskop waldemars söner 
The skotho Sin Sneka Jfrån Land, 
och ther kom danske konungens homän 
the Rasta Sijnna hestar på strandh 

17 Och wij [ha] här waritt J danmark J åhr, 
och löst wår Fader aff kujda, 
och wela J någott medh oss Tala, 
så må J hitt till oss Rijda: 

18 Och wij ha här waritt J danmark J åhr, 
och Löst wår fader af wånde, 
wij drage nu hem Till Suerige Jgen 
the kommer oss wäll till Stånda 
— så vune de sin fader aff sine boijer 

SMB 167 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 15, 18, 
markerat (förkortat) i övriga strofer. 
Omkvädet: vune str. 4, 7, 16 wone, str. 15 won, str. 18 

wonne; aff str. 15 och 18 wth aff; sine str. 18 
sin; boijer str. 15 boie, str. 18 böier 

1:1 waldemars ms waldemart 

	

/:2 	tuå ms tua 

	

2:1 	ginge ms snarast gingee 
6:4 så ms sa 
7:3 före tuå står troligen oss överstruket 

	

15:1 	Spöria ms Spiöia 

	

15:2 	landett ms lamdett 
15:4 Stånda ms ev. Standa 

	

16:4 	hestar ms höstar eller höster 
17:3 medh ms ev. midh 

Esplunda gårdsarkiv 1:53 (Barbro Banas visbok) [nr 31. Införd i visboken ca 1660, möjligen efter småländsk tradi-
tion men bearbetad (Jonsson I, s. 200-204, 749). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 355-362. 

1 Det war Bijskoph Waldmar Sönner, 
dee wore Twå Rosenne blommor, 
så skulle dhe sig till danmark fahra, 
och winna bådhe heeder och fromma, 
— Så wunno dee sin fadher Vthaf sina Boijor, 

2 Det war Bijskoph Waldmar Sönner, 
dee wille till dammark gånga 
och ginge dee sig den wägen så Lång 
att Lösa sin fader Vthaf sin wånda 

3 Ginge dhe sigh ått wägen fram. 
Allt till den siöde Strande, 
och hörer tu nu du fergekarl, 
du förr oss till danmarkz Lande 

4 Och hörer tu nu du Färgekarl, 
allt hwad wij bedie om 
du giff nu oss det waldmar Grå 
för Sametz kleder Wår 

5 Ginge the Sigh till Börtingens Borgh. 
och än till Börtingens By, 
dhe frågade sig så Lönneligh 
hwadh Torn deres Fader satt fången Vtj 

6 När som dee komme till det höga Slådt. 
och i then samma By, 
finge dhe Spöria hwar deres fadher war, 
och hwadh Torn han satt fången Vthj, 

7 Dhet war danske drånningen. 
hon vth genom fönsteret Sågh, 
hwadan då är det fremmande fålk 
som gånger sig der Vthe medh Åå. 

8 Dhet war Bijskoph Waldmar Sönner. 
dhe swarade drånningen såå, 
wij äre kompne af fremmande Lande 
och äre fijskiare Sönner Twå 

9 Dhet war danske drånningen. 
och hon oppå dem sågh, 
det i säya eder fiskiare Sönner at wara 
det Liuga i eder Vppå, 

10 Hören I danske drånningh, 
som är både mechtig och Rijker 
Låfwen i oss fathige fiskiare Sönner 
att fiskia vtj edra dijker, 

11 Dhet I Begiären att Fijskia 
der medh achten i mig ath swika 
I ären wist Biskop Waldmars sönner 
och ären honom så Lijke, 

12 Wij ären twå Fattige Fijskiare Sönner. 
det synes oppå wåra kleder 
och hören I danske drånningen 
I mågen oss icke så heda. 
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13 Ähr thet sandt I Säygen För migh. 
J welen mig icke Swijka 
iag gifwer eder Låff och frijheet 
alt vtj detta mith Rijke 

14 Så toge dhe af sigh sine Fijskiare Klädher. 
dee Låto dem på Jorden Liggia, 
och togo thee sig Skafftafwel och Tärning af guldh 
och satte sig neder ath Leeka, 

15 Dhet war danske dråningen. 
war Kledt vtj Scharlakan Rödh 
fick hon see Terningen och Skafftafwel Speel 
Det war af Gullet Rödh, 

16 Hwadh ähren I För Fijskiare 
iag fruchtar i ären icke huld 
J hafwen Skafftafwel och Tärningar 
dhe äre Vthaf Röda Guld, 

17 Dhet är och icke det rödha Guldh. 
Endoch eder tycker Såå. 
det är den klara messing 
och Solen Skijner der Vppå. 

18 Dhet war alt om en Söndagz Morgon. 
dhee sungo messan så Lenge. 
dhe ginge sig till Smedian 
och ländte både hammar och Tänger, 

19 Dhe Stöte och the Brute, 
och arbetade så Swåra 
Ären i her Jnne bijskop Waldmar 
och hafwen i någon förmågo. 

20 Hwem är den som nu klappar. 
eller hwem är den murarna bryter 
her hafwer iag Legat i Fempion Åhr 
och aldrig hördt sådana Gnyer. 

21 Hören I Bijskoph Waldemar. 
det är edra sönner båda 
wij äre kompna af Sweriges Landh 
att hielpa eder af Järn och boijor. 

22 Här hafwer iagh Legat I Fempton Åhr 
allt som een fattig fånge 
och hören i mine käre Sönner 
iag förmå nu intet Gånga. 

23 Dhet war Bijskoph Waldmar Sönner 
The satte sin fader på förgyltan Stool 
Buru dee honom så sachtelig, 
alt vtj den Gröna Skough, 

24 Buro the honom Så Sachteligh. 
igenom then Gröna ängen 
fingo the höra the hestars Gny 
Tee töfwade icke Lenge 

25 Hören I nu mine Käre Sönner. 
J låten mig på Jorden Liggia 
Rädden i nu edert Vnga Lijff 
och Vthaf Skougen bårdt rymmen 

26 Hören nu I wår Käre Fadher. 
wij hafwe hulpit eder Vthaf boijor 
och det skall aldrig till Swerige Spönas 
wij gånge eder ifrå handa 

27 Dhet war Bijskoph Waldmars Sönner. 
The woro twå Riddare så Starke 
Femp så wore the Vthaf drånningens Håffmän 
The slogo dem alla till marke 

28 Nu Liggia drånningens håfmän döda 
och neder fallen af hest, 
wij sättie wår Fadher på Gångaren Grå 
han tjänar och honom best 

29 Dhet war Bijskoph Waldemar. 
han war så myket gladh, 
så rede dee så Lustelig, 
alt till den Färigestadh. 

30 Så gofwe dhe den Fergiekarl. 
Sölfwer och guldh på handen 
så förde han dem Vthöfwer det Sundh 
och heem till sweriges Landen 

31 Dhet war Bijskoph Waldmars Sönner. 
Dee Lyffte oppå sin hath, 
Och hörer du nu tu Färigekarl 
du säg danske dråningen så myken otack. 

32 Du Sägh nu danske drånningen. 
bådhe Laster och Skam 
den Spoth hon hafwer wår Fader giordt 
den wele wij hempnas på danmarkz Landh 

33 Dhet war glädie och myken Frögdh 
och helsande mera Gamman 
Fader och sönner dee wore heem Kompne 
så wijdt Vthaf Fremmande Lande. 

34 Nu hafwer Bijskoph Waldmar. 
förwunnit all ångest och qwida 
och Leffwer han så gladelig, 
medh sine Sönner så rijka 
— Så wunno dee sin fadher Vthaf sina Boijor, 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
1:4 fromma ms foromma 

27:3 	så skrivet i rasar 
28: 1 	drånningens ms drånninges 
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D 
LUB Anders Knutssons visbok, s. 18-21. Inskriven i egen visbok 1693 av bondsonen Anders Knutsson, S. Unnaryds 
sn, Småland (f. ca 1676; Jonsson I, s. 286-289). 

1 Fruan stånder i höga Lofttz swal, 
hon talar till sönerne sina, 
i skolen draga på fremmande land, 
och lösa igien faderen ider, 
— Så wunno the sin fader uthaf sina bojor. 

2 The läto skära sig silke och samet, 
och walmar ther uthan på, 
så drogo the på främmande landh, 
tijt ingen man them kände, 

3 Så ginge the till den danska konung 
och in för honom att stånda, 
willien i lofua 2 fiskare dränga, 
fiska inför [e]den lande, 

4 Tå swara den danska konungen 
han swara så blideliga, 
fiske nu hwem som fiska will, 
ty watnet Inlår oss alla till, 

5 När the hade fått både ööl och maat, 
så tacka dhe för gott bete, 
s[å] togo the upp en tärningh af guld, 
o[chl begynte till att leka 

6 Då swarar den danska drottninge[n] 
för hon war sin herre huld, 
aldrig sågh iagh några fiskare dränga, 
lek[a] med röda guld, 

7 Då swarar den danska drottningen 
alt under sin silcke hufwa, 
ären i icke Biskop Bållemans söner, 
så kalla mig icke en frua 

8 Wij ärom ey biskop båldeman[s] söner, 
ey heller wij biskoppen kän[nom] 
och wij så lite wånde 
om biskoppen wore up hängder, 

9 Stallbroder tala till stallbroder sin, 
nu wille wij oss tillskynda, 
när folcket har fått sin första sömpn 
och vackena i sina sängia 

10 Så ginge the till smedie, 
101...lida iernstänger långa, 
så bruto the ned then hårda wall, 
som länge hade stådt och stånda 

11 Hören i dhet kära fader wår, 
och orcken i något gånga, 
snäckan hon står rede giord, 
wij kunnom inga hästa bekomma 

12 Hören i det mine käre söner, 
huru skall iagh orka gånga, 

här haffuer iag leggitt i 15 åhr 
i denne iernen så kalla 

13 Här haffuer iag liggit i 15 åhr, 
i thenne iärnen så kalla 
aldrig skars nagel uth af min handh, 
eller borste kom i mitt hufuud 

14 Dhen yngste lade honom på sin rygg, 
han bar honom 15 mila, 
dhe ginge sig åth wägen fram 
dhe läto sig inthet hwila 

15 Dhe ginge sigh åth wägen fram, 
the hörde the skodde hästa, 
i släpp[en] nu migh mine käre söner, 
låten [...Igen wara edert bästa, 

16 Dhe drogo sig åth wägen fram 
the hörde the hästa gny, 
i släppe[n] nu mig mina kära söner 
i löpen både mossar och fly, 

17 Och om wij eder släppe, 
det giöre wij inthet giärna, 
ty få dhe eder e[n] gångh igien 
dhe sättia edher i kalla iärnen 

18 The gå för sin moder och stå 
och för sin moder och stånda, 
nu hafwe wij fått wår fader igen 
ther före hafwe wij lijdet wånda 

19 Hon togh sig en liten kamb 
hon kämbde hans hwitgåla håå[r] 
hwar den låck hon kämde, 
fälde hon tårar uppå, 
— Så wunno the sin fader uthaf sina bojor. 

Anmärkning 

Ms saknar egentlig radindelning. Omkvädet utskrivet i 
str. 1 och 19, markerat övriga strofer. Ms skadat i kan-
ten, varav lindriga textförluster. 

	

3:2 	att tillskrivet över raden 

	

4:4 	Inlår av första bokstaven syns endast en del, al- 
ternativ tolkning [g]år 

	

5:3 	s[å] något osäker tolkning 

	

8:1 	ärom ms ärem 

	

8:2 	känEnomi ordet skrivet vid bladets kant, snarast 
känn med ett o över nn 

8:4 wore ms wora 

	

9:4 
	sängia ms sangia 

	

17:4 	edher ms edhr 

	

19:4 
	

fälde ändring, ev. fälte 
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168 

OLYCKLIGT LEVNADSLOPP 
TSB D 374 

A 
UUB R 623:2 nr 137. Efter fältmusikanten och målaren Ferdinand Lundgren, Visby, Gotland (f. 1825 i Visby, d. 
1901; Bjersby, s. 273-274). Upptecknad av P. A. Säve vid 1800-talets mitt. Tryckt som Säve nr 137. 

1 När jag var ett litet barn, då miste jag min mor; 	8 Åtta år tillsammans vi var, och söner fick vi sju, 
Min fader gaf mig Styfmor, hon var mig inte god. 	Två drunknade med fadren, två lades på stegl och 
— Hvi skulle jag icke sörja! 	 hjul. 

2 Hon lindade mig i snöhvitan lind' och kastade mig 
i sund: 

Der låg jag så länge, jag sjönk till hafsens grund. 

3 Då kom der en skeppare seglande: han tog mig upp 
till sig; 

När honom var jag så länge, jag slet ut lindan hvit. 

4 Hos honom var jag så länge, hos honom i årena två, 
Hos honom var jag så länge tills dess jag kunde gå. 

5 Hos honom var jag i årena, hos honom var jag i tre, 
Hos honom var jag så länge, jag lärde skrifva bref. 

6 Hos honom var jag i årena, hos honom var jag i fem, 
Hos honom var jag så länge, jag kunde bädda säng. 

7 Hos honom var jag i årena, hos honom var jag i sju 
Hos honom var jag så länge, jag blef hans unga 

brud.  

9 Jag hade blott det minsta qvar som uti vaggan låg: 
Det tog' de grymma röfvare och skar i stycker små. 
— Hvi skulle jag icke sörja! 

10 Nog hade jag guldprydda kläder, nog hade jag 
silfspända skor, 

Det var mig likväl förelagdt, jag skulle i hafvets 
flod: 

— Då vände jag om att sörja! 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 10, 
markerat i str. 2. 

1:2 	var ms vi 
8:1 	söner fick vi sju ändrat från sju söner vi fick 
8:2 	under radens andra del står (och tvenne brän- 

des opp) 

B 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 253 a. Dalarna. Upptecknad av Carl Ulric Hollberg, troligen ca 1850. 

1 När jag var ett litet barn, så mistade jag min moder 
Min fader gaf mig styfmor, hon var mig intet god 
— Hvad skulle jag icke sörja. 

Titel: Dalkarlsvisa. 
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ULMA 9909, s. 17-19. Nora och Lindes bergslag, Västmanland. Upptecknad av Erik Bore 1887-1890. Insänd till J. 
A. Lundell 1890. 

1 När jag var ett litet barn, 
Så miste jag min mor. 
Min far gaf mig styfmoder. 
Hon blef mig intet god: 
— I skolen icke sörja. 

2 Hon lindade mig i snöhvitan lind 
Och kastade mig i sund. 
Der [ låg] jag så länge, 
Till dess jag sjönk i hafvets brunn 

3 Det kom en seglare 
Med segel upp i tupp, 
Han var mig så barmhertig: 
Han tog mig till sig upp, 

4 Och der var jag i årena, 
Och der var jag i ett, 
Och der var jag så länge, 
Till dess jag lärde mig att se. 

5 Och der var jag i årena, 
Och der var jag i två, 
Och der var jag så länge, 
Till dess jag lärde mig att gå. 

6 Och der var jag i årena, 
Och der var jag i tre, 
Och der var jag så länge, 
Till dess jag lärde mig att skrifva bref. 

7 Och der var jag i årena, 
Och der var jag i fyr', 
Och der var jag så länge, 
Till dess jag lärde mig att sy. 

8 Och der var jag i årena, 
Och der var jag i fem, 
Och der var jag så länge, 
Till dess jag lärde mig att bädda säng. 

9 Och der var jag i årena, 
Och der var jag i sex, 
Och der var jag så länge, 
Till dess jag blef fullväxt. 

10 Och der var jag i årena, 
Och der var jag i sju, 
Och der var jag så länge, 
Till dess jag blef hans unga brud. 

Il Vi åtta år tillhopa var 
Och nio söner fick. 
Det gör mig ondt i hågen, 
Hvad död de alla fick. 

12 Att två med far sin drunknade, 
Och två som brändes upp 
Två, som hang på stegel, 
Och två, som hängdes upp. 
- 1 skolen icke sörja. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer, 
dock insatta i efterhand. Efter str. 12 står: ofullständig: 
den sista versen fattas. 

2:4 	hafvets ms hufvets 

D 
ULMA 11642:18, s. 37 (text, str. 1), 11642:21, s. 26-27 (resten av texten), 11642:20, s. 15 (mel., renskrift). Efter 
jordbrukarhustrun Sigrid Andersdotter (Hultman), Eda sn, Värmland (f. 1830 i Hulteberg, Eda, d. 1900; Ramsten, 
Einar Övergaards folkmusiksamling, s. 111-112). Upptecknad av Einar Övergaard 1898. En renskrift av hela texten 
finns i ULMA 619:13 nr 12. Mel.-konceptet finns i ULMA 11642:18; ytterligare två renskrifter av mel. (med textstr. 
1 underlagd) finns i ULMA 619:13 nr 12 och 11642:26. 

När jag var ett lit - et barn så 
	

mistade 	jag min mor 
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min far got mig sted-mo -der och 

5 

J' 	J 	 
—vi 	sko-la in - tet 	sör - ga 

den var intet go - der 

J 

1 När jag var ett litet barn så mistade jag min mor 
min far gaf mig stedmoder och den var intet goder 
— vi skola intet sörja 

2 Hon svepte mig i hvitan lind och kastade mig på 
sund 

der var ja så länge till ja kom på hafsens grund. 

3 Det kom en båssman seglande han seglade med vind 
och han var så beskedlig han tok mig till sig in 

4 Å der va ja i årona och di va ja i två, 
Å der va ja så länge till jag lärde mig att gå. 

5 Å der va ja i årona och di va ja i tre 
Å der va ja så länge till jag lärde skriva brev 

6 Å der va ja i årona och di va ja i fyr 
Å der va ja så länge till jag lärde mig att sy 

7 Å der va ja i årona och di va ja i fem 
Å der va ja så länge till jag lärde bädd upp säng 

8 Å der va ja i årona och di va ja i sex 
der va ja så länge till jag vardt med honom fäst 

9 Å der va ja i årona och di va ja i sju 
Å der va ja så länge till ja vardt hans unga brud 

10 När åtta år förgångna var och nie barn jag har 
Det är så svårt att tala om hvad död de haver fått 

11 Di två druknes med sin far di två di brännes upp 
Di två vart satt på stregler di två di hängdes upp 
— vi skola intet sörja 

Melodianmärkning 

Taktartsbeteckning saknas, bör närmast vara 4/4, t. 1 
omfattar dock fem fjärdedelar (jfr övriga utskrifter). 

T. 3, n. 6-7: ah 	(jfr övriga utskrifter) 

T. 4, n. 1: Otydlig, över noten står bokstaven h. 
T. 4: Efter n. 6 står b-tecken med blyerts. 
T. 5: Vid n. 2 står korstecken med blyerts. 

Mel. -konceptet: 

Saknar klav, taktartsbeteckning, taktindelning och fast 
förtecken (taktstreck dock utsatta efter t. 4, n. 4 och 7 
samt t. 5, n. 4). Rytmiseringen ej klar (avvikelser från 
mel. ovan: t. 1, n. 2-4 och 7, t. 2, n. 5-6, t. 3, n. 1-4 och 
6 samt t. 4, n. 2 och 6 utskrivna som fjärdedelar). 

T. 1, n. 6: Otydlig, troligen ändrad från e', över noten 
står bokstaven d. 

T. 3, n. 2: Med alternativt h' (endast nothuvud). 

T. 3, n. 5-6: 

T. 5, n. 2: Otydlig, troligen avses g', som ändrats från 
a 

T. 5, n. 5: Ändrad från åttondelsnot. 
Under mel står t. 1-4 transponerade till g-moll, med 
taktindelning och rytmisering som i stort motsvarar ren-
skrifterna. 

Övriga renskrifter: 

Taktartsbeteckning C . Repris av t. 1-2 resp. 3-5 i 
ULMA 619:13. 

T. 1, n. 7-8: 

T. 3, n. 3, textunderlägget: mej ULMA 619:13 

(med båge i ULMA 11642:26) 

T. 3, n. 7, textunderlägget: å 

T. 4, n. 6-7: 	oh ULMA 619:13 

T. 5, n. 2: a' ULMA 11642:26 

Textanmärkning 

Str. 11 av misstag numrerad 12. Omkvädet utskrivet i 
str. 1 och 2. 
Omkvädet: intet str. 2 inte 

4:1 	va ändrat från var (båda ställena); årona ms 
arona 

5:2 	va ändrat från var 
7:2 bädd ändrat från bädda 

10:1 	åtta ändrat från 8; nie ändrat från nye; barn 
dubbelskrivet, andra gången struket 

10:2 	tala ändrat från nu oläsligt ord; död ms dod, 
ändrat från dodlig; fått tycks ändrat till får 

11:1 	druknes ordet oläsligt, här återgivet efter ren- 
skriften; brännes ändrat, möjligen från brinner 

11:2 	hängdes ms hangdes 

Renskriften i ULMA 619: 13 : 

Texten omfattar 12 strofer. 1 den under mel. lagda str. 1 

T. 3, n. 5: 
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upprepas rad 1, medan repristecken står,  .före rad 2 och 
efter omkvädet. 

	

1:2 	mig: mej; och: å 

	

2:1 	skriven tvåradig 

	

2:2 	det andra ja: jag 

	

3:2 	och: (å) tillskrivet i efterhand; tok: tog 

	

4:1 	och: å 

	

9:2 	ja: jag 

	

11 : 1 	druknes: di druknes 

Som str. 12 står följande: 

Det lilla barn jag hade kvar som uti vaggan låg 
Det kom två falska bröder skar det i stycken små 

Renskriften i ULMA 11642:26: 

1:2 	och: å 

E 
DAG Liungman 285, s. 2. Nedskriven 1925 av Brita Erikson, Mobodarne, Mo sn, Hälsingland (f. 1857); hon hade 
lärt visan av sin morfar, när hon var »helt ung». 

1 När som jag var ett littet Spet barn, då mistade jag 
min Mor 

min Fader gaf mig stymor ock hon var ganska svår 
— 0 skule jag ick sörja, 

2 hon lindade mig utti en vit lind ock kastade mig i en 
dam 

och der fik jag liga tils den andra dagen kom, 

3 Då kom det en Herre Seglandes som tog mig upp till 
sig 

ock der var jag i åren ock der var jag i 7 
ock der var jag så länge tills jag kunde bli hans brud 

4 vid 18 år tillsaman vi var den 9 Sonen jag fåt 
men uss jag tös ej tänka på så ryslig död de fik 

5 Två med Fadren drunknade ock två de Hängdes upp 
ock två de sat i steglen ock två de Brändes upp 

6 Den yngsta minsta sonen som utti Wagan låg 
det kom två falska bröder skar den i Styken små 
— 0 skule jag ick sörja, 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr och radindelning. Omkvädet utskrivet 
i alla strofer. 
Omkvädet: skule str 2 och 4 skulle 
4:1 	tillsaman ms tillsamar 

F 
DAG IFGH 1754, s. 3-4. Efter Anna Erlandsdotter, Köla sn, Värmland (f. 1860 i Köla); hon hade lärt visan av sin 
far. Upptecknad av Edvard Olsson 1929. 

1 När jag var ett litet barn, så miste jag min mor, 	7 A där var jag i årorna, å där var jag i fem, 
min far var inte goder han gav mig styvemor, 	 å där var jag så länge, tills jag lärde bädda säng. 
— I skolen intet sörja. 	 8 A där var jag i årorna, å där var jag i sex, 

2 Hon svepte mig i vitan lin, och kastade mig på sand, 	å där var jag så länge, tills jag blev vid honom fäst. 
å där låg jag så länge, så jag kom till havets strand. 	9 A där var jag i årorna, å där var jag i sju, 

3 Så kommer där en seglare, han segla med god vind, 	å där var jag så länge, tills jag blev hans unga fru. 
och han var så beskedelig, han tog mig med sig inn 	10 När åtta år framgångna var, så hadd jag nio barn, 

4 A där var jag i årorna, å där var jag i två 
	

det gör mig ont om hjärtat, vad död de fick en var. 
å där var jag så länge, tills jag lärde mig att gå 	11 De två med fadren drunknade, de två de hängdes 

5 A där var jag i årorna, å där var jag i tre, 	 opp, 
å där var jag så länge, så jag lärde skriva brev 	 de två de hang på stegel, de två de brändes opp, 

6 A där var jag i årorna, å där var jag i fyr, 	 12 Ett litet barn jag hade kvar, som uti vaggan låg, 
å där var jag så länge, så jag lärde mig att sy 

	
det kom två falska bröder, skar det i stycken små. 
— I skolen intet sörja. 

319 



SMB 168 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 6, 12, markerat i övriga 
st fer.  

	

7:1 
	

i årorna står över struket så länge 

	

7: 2 
	

tills ms tils 

	

1 I : 1 
	

drunknade korrigerat ,från druknade 

G 
ULMA 8044, s. 112-113. Efter bergsmanshustrun Anna Pettersson, Klacken, Norbergs sn, Västmanland (f. bergs-
mansdotter 1864 i Spjutsbo, Norberg). Hon hade lärt visan av »en gammal gubbe» (f. ca 1810), som sjöng den i hen-
nes barndom. Upptecknad av Ellen Lagergren 1934. 

2b 

PIIIMNOW 

   

    

 

4 

 

  

1 Då jag var ett litet barn så mista ja min mor, 
Då jag var ett litet barn så mista ja min mor. 

Å far min tog en styvmor, ho va väl int så god 
— varför skall jag inte sörja. 

2 /:Å där va ja i årena å där va jag två:/ 
å där va ja så länge jag kunn på benen stå 
— å varför ska jag inte sörja. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. 

H 
DAG IFGH 5801, s. 13-15. Köla sn, Värmland. Upptecknad 1954 av Selma Nilsson som hört sin mor Martha Nils-
son (f. 1854 i Bålstad, Köla) sjunga visan; den senare hade lärt visan av sin mor Anna Nyman (f. 1826). 

1 /:Och när jag var ett litet barn, då mistade jag min 
mor:/ 

min far gav mig styvmoder, hon var mig inte god. 
— 1 skolen intet sörja! 

2 Hon svepte mig i vitan lind, och kastade mig på 
strand 

och där låg jag så länge, att jag kom på havets sand. 

3 Då kom en båtsman seglande, han seglade med vind 
och han var så beskedelig, och tog mig till sig in 

4 Och där var jag i årena, och där var jag i ett 
och där var jag så länge, att jag började få vett 

5 Och där var jag i årena, och där var jag i två 
och där var jag så länge, att jag lärde mig att gå. 
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6 Och där var jag i årena, och där var jag i tre 
och där var jag så länge att jag lärde bön att be. 

7 Och där var jag i årena, och där var jag i fyr' 
och där var jag så länge att jag lärde mig att sy. 

8 Och där var jag i årena, och där var jag i fem 
och där var jag så länge, att jag lärde bädda säng. 

9 Och där var jag i årena, och där var jag i sex 
och där var jag så länge att jag blev vid honom fäst. 

SMB 168 

10 /:Och där var jag i årena, och där var jag i sju:/ 
och där var jag så länge, att jag blev hans unga fru. 
— I skolen intet sörja! 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i alla strofer. Re-
pristecken i alla strofer. 

IF 110, h. 6, s. 11-12. Efter Amanda Grönqvist, Rönnäs, Sarvsalö, Pernå sn, Nyland; visan sjöngs av hennes farfar 
som lärde sina barn den. Upptecknad av A. P. Svensson ca 1910. 

1 när jag var ett litet barn, dog min moder bort, 
då fick jag mig en styfmor, hon var mig icke god, 
— /:o hvad skulle jag icke sörja:/ 

2 der var jag i årena ock der var jag i ett, 
der var jag sålänge jag lärde mig mitt sätt. 

3 der var jag i årena ock der var jag i två, 
der var jag sålänge jag lärde mig att gå. 

4 der var jag 1 årena ock der var jag i tre, 
der var jag sålänge jag lärde mig A.B.C. 

5 der var jag i årena der var jag i fyr', 
der var jag sålänge jag lärde mig att sy. 

6 der var jag i årena der var jag i fem, 
der var jag sålänge jag valde mig en vän. 

7 der var jag i årena der var jag i sex, 
der var jag sålänge jag lärd mig sticka täck. 

8 der var jag i årena ock der var jag i sju, 
der var jag sålänge jag blef hans trogna brud, 

9 åtta år jag tillsammans var med maken den jag fick, 
ock under dessa åtta år, nio arfvingar vi fick. 

10 två med far min drunknade ock två de hängdes opp, 
två de gick i galgen ock två de brändes opp. 

11 Yngsta barnet litet som än i vaggan låg, 
sen kom der en ung man inne ock skar det i stycken 

ock två. 
— /:o hvad skulle jag icke sörja:/ 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 11. 
7:1 	i ändrat från j 
9:1 	före det första jag står var överstruket 

J 
SLS 328, s. 65-67 (text), 167-168 (mel.). Efter Erik Flinkas, Andersby, Pernå sn, Nyland (f. 1874). Upptecknad av 
Sulo Salonen 1921. 

2 

er 	' 

Medan jag vor ett så 	Ii - tet barn 

4 

	1 

 

Då 
	

miste jag min mor. 

6 

r 	r 

 

  

Då fick jag mig en 	styv mor, 

321 



SMB 168 

8 

Hon 	var mig ej så 
	

god. 

	4N 	 

10 

Rvad skole jag inte 	sörga! 

1 Medan jag var ett litet barn, 
Då misste jag min mor, 
Då fick jag mig en styvmor 
Hon var mig ej så god, 
— Vad skole jag inte sörge! 

2 Hon svepte mig uti vita linnen, 
Och kastade mig uti sjön, 
Där kom en skeppare seglande, 
han tog mig upp till sig. 

3 Se där var jag uti årena, 
se där var jag i ett, 
se där var jag så länge, 
tills jag lärde mig att se. 

4 Se där, var jag i årena, 
se där, var jag i två 
se där, var jag så länge, 
att jag lärde mig att gå 

5 Se där var jag i årena, 
Se där var jag i tre, 
se där var jag så länge, 
att jag lärde mig a,b,c, 

6 Se där, var jag i årena, 
Se där, var jag i fyr, 
se där, var jag så länge, 
att jag lärde mig att sy. 

7 Se där var jag i årena, 
Se där var jag i fem, 
se där var jag så länge, 
att jag lärde mig bädda säng. 

8 Se där var jag i årena 
se där var jag i sex 
se där var jag så länge 
att jag lärde mig sticka täck 

9 Se där var jag i årena 
se där var jag i sju 
se där var jag så länge 
tills jag skulle stå brud. 
— Vad skole jag inte sörge! 

Melodianmärkning 

T. 9, textunderlägget: Under skole står (skulle). 

Textanmärkning 

Ornkvädet utskrivet i str. 1 och 2, markerat i övriga 
strofer. 
6:4 	lärde ms läre 
9:2 
	

var tillagt över raden 
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169 

KLOSTERJUNGFRUN 
TSB D 376 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 69—[70]. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestad sn, Västergötland 
(1601/1602-1686; Jonsson I, s. 244-285). Upptecknad på 1670-talet. Tryckt som SF 123 och i 1500- och 1600-ta-
lens visböcker II, s. 318-319. 

1 Jagh war Migh så lijtet et barn 
vti min fägraste glädie 
Fader och Moder fölle Migh ifrå 
som Migh skulle föda och kläda. 
— J falle nedh löffwen af alle gröne skoger 

2 Fader och Moder fölle Migh ifrån 
dhet war emot min willje 
Riddar' och Swehner dhe ginge på Rådh, 
huru dhe min ähra skull spilla. 

3 Jagh skall Migh i Clostret gefwa 
och lefwa som en Closter wigd Fruga 
Aldrigh skal af migh blifwa sport 
Jagh skall hoos Någor Man soffwa. 

4 Dhe ledde henne i Clostret ihn 
der mötte henne tränne Rätter 
Däth ene war hunger, den andre war törst 
den tridie wak om Nätter. 

5 Herr' Gudh gifwe wårt Closter wore brändt 
och alle wåre Nunner döde 
Så skal Jagh fly migh en fager vnger Swen 
som Migh kan kläda och föda. 
— J falle nedh löffwen af alle gröne skoger 

Anmärkning 

Stroferna skrivna tvåradiga (rad 1 och 2 respektive 3 
och 4 ihopskrivna). Omkvädet utskrivet i str. 1 och 5. 

2:4 	ähra fris ahra; skull saknar diakritiskt tecken, ev. 
skall 

5:3 	Så tillskrivet i margen före struket När 

B 
Bo: Skillingtryck från 1700-talets senare hälft (=DgFT 513:1; se Jonsson I, s. 664-666). Bb-g: Skillingtryck 1797, 
1801,1802, 1802, utan tryckår, 1805 (=DgFT 513:2-7). 

Ba 
1 När som jag war et oskyldigt barn 

Och jag skulle lära mig at krypa 
Från mig är fader och moder blefwen död, 
Som mig skull kläda och föda, 
— För Linden fäller löf, 

Och löfwen faller af, 
Och jorden bär alla gröna skogar. 

2 Så förde de mig i Stadshuset in, 
där mötte mig Waktmästaren med de nycklar 
Han läste up dörren och bad mig stiga in, 
I detta fångahuset skal du sitta, 

3 När som jag kom i fångahuset in 
Där mötte mig tre underliga rätter 
Den ena war hunger, den andra war törst, 
Den tredje de sömnlösa nätter 
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Avvikelser från Ba i Bb—g 

2:1 	Stadshuset: Statshuset c—g 
2:3 	dörren: dören g; och: han c—g 
4:4 	så saknas c—g 
5:2 	bygger: bygga g; sit: sin g 
5:3 	det andra en saknas c—f 
6:2 	se 5:2 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet som i Ba. 
Bg: 
Omkvädet: faller str. 7 falla 

6:3 ensammen: ensam g 
7:1 	wore: woro c—f 

SMB 169 

4 Så likna de mig wid en fåwisker man 
Som bygger sit hus uppå isen, 
När isen smälter bort faller huset omkull 
Af skadan så blifwer man wiser, 

5 Så likna de mig wid de Turtur-dufwor små, 
Som bygger sit bo uppå källa, 
När en flyger bort sitter en ensam qwar, 
Gud nåde den som har ingen hulder 

6 Så likna de mig wid de fåglar små 
Som bygger sit bo uppå qwisten 
När en flyger bort sitter en ensammen qwar, 
Gud nå den som wännen sin bortmister, 

7 Gud gifwe i werlden ingen owän wore til, 
Och alla falska tungor woro döda, 
Och jag hade mig en fulltrogen wän, 
Som mig kunde kläda och föda 
— För Linden fäller löf, 

Och löfwen faller af, 
Och jorden bär alla gröna skogar. 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 7, markerat i övriga 
strofer. 

Bb—g 

c 
Cah: Två skillingtryck från 1700-talets senare hälft (båda KB A 21, Ca=DgFT 513:9; se Jonsson I, s. 665). 

Ca 
1 [Till mig så friar en fager Ungerswen, 

Som mig kunde kläda och föda, 
Ju mer jag honom trodde, ju mer han mig swek, 
När jag war i min fägraste gröda. 
— Medan linden här löf och jorden bär alla gröna 

skogar. 

2 Så gick jag mig åt klostret fram, 
Där mötte mig tre skarpa rätter, 
Den ena war hunger, den andra war törst, 
Den tredje war sömnlösa nätter. 

3 Ack gifwe det klostret wore upbrändt, 
Och alla lundar wore öde, 
At jag kunde få min Föräldrar igen, 
Som mig kunde kläda och föda. 

4 Jag må mig wäl likna wid en fattig man, 
Som sitter wid Tullen och tigger: 
Den ene han seglar, den andra han ror, 
Och ingen den fattige gifwer. 

5 Jag må mig wäl likna wid fogel liten, 
Som bygde sit bo uppå qwisten; 
Den ene flyger bort, kommer aldrig [igen] 
Ack, hielpe den [ lit] så bortmister. 

6 Jag må mig wäl likna wid en fåwisk man, 
Som bygde sit hus uppå isen; 
När isen smälter bort, faller huset omkull: 
Af skadan blifwer man wiser. 
— Medan linden bär löf och jorden bär alla gröna 

skogar. 

Anmärkning 

Både str. 2 och 3 numrerade 2. Omkvädet återgivet i str. 
1 och 6, markerat i övriga strofer. Tr. något .vondrigt, 
det felande ovan inom klammer insatt efter Ch. 

1:3 	han tr. hau 
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Cb 
Avvikelser från Ca i Cb 

	
Anmärkning 

2: I 	klostret: klosteret 
	

Omkvädet återgivet som i Ca. 

4:3 	andra: andre 
5:1 	fogel liten: en fogel så lill 

D 
Skillingtryck 1806 (=DgFT 513:8; se Jonsson I, s. 665). 

1 Ack! när som jag war ett omyndigt barn, 
Jag skulle mig lära att gå; 
För mig woro Fader och Moder bortdöda, 
Som mig skulle kläda och föda. 
— För Linden hon bär löf, och löfwen faller af, 

Och jorden bär alla gröna skogar. 

2 Och när som jag kom uppå Rådstugan in, 
Där möter mig Waktmästaren med twå nycklar: 
Han läste upp dörren och bad mig stiga in, 
I detta fångahuset skall du sitta. 

3 Och när som jag kom uti fångatornet in, 
Där möter mig tre underliga rätter: 
Det ena war hunger, Det andra war törst, 
Det tredje war sömnlösa nätter. 

4 Så liknar de mig wid de Turturdufwor små, 
Som bygger sitt bo uppå kullar, 
När en flyger bort, Sitter den andra qwar. 
Ack! trösta den som mister sin hulda! 

5 Så liknar de mig wid de foglarne små, 
Som bygger sitt näste uppå qwistar, 
När en flyger bort, sitter den andra qwar, 
Ack! trösta den sin käresta bortmister! 

6 Så liknar de mig wid de fåwiske män, 
Som bygger sitt hus uppå isen, 
När isen smälter bort, faller huset omkull. 
Af skadan så blifwer man wiser. 

7 Truls gifwe att Smedgården uti Ryssland wore 
bränd, 

Och alla falska tungor woro döda, 
Och att jag hade mig en så fulltrogen wän, 
Som mig kunde kläda och föda. 
— För Linden hon bär löf, och löfwen faller af, 

Och jorden bär alla gröna skogar. 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 7, markerat i övriga 
strofer. 

4:3 	den dubbelskrivet 

E 
SVA Dep. Allmogevisbok från Blekinge. Inskriven på 1810-talet (Jonsson I, s. 101 n. 96). 

1 När som jag war et litet et omyndit barn, 
dät första de lärde mig att krypa, 
så blef min fader död och moder lika så, 
som mig skulle föda och kläda, 
— för linden hon bär löf, och löfwen faller af, 

och jorden bär alla gröna skoger, 

2 Så liknade de mig wid de fåwiske män 
som bygga set bo uppå isen 
när isen bortsmälter faller huset omkull 
af Skadan så blifwer man wiser, 

3 Så liknade de mig wid de tutturdufwer små 
som bygga set bo uppå qwesten 
när dän nena flyger bort setter dän andra ensam 

qwar 
gud nåde dän sin käresta bortmester, 

4 Så kröp jag mig åt den staden där in, 
där de fåwiske mäner woro hemma 

[— — 
[--- — 
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men linden bdr löf och löfven falla 

n 	 n 12 

Och våren 	klär alla 

af 

•- J  
gröna 	skogar. 
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5 Och när som jag kom litte bättre där fram 
där mötte mig en man mäd tre nyklar 
han låste up dörarna han bad mig stiga in 
i däta fångatornen skal du blifwa 

6 Och när som jag där jnom dörena steg 
där mötter mig tre underliga rätter 
dät nena war hunger dät andra dät war törst 
dät tredje war sömnlösa nätter, 

7 Kristgifwe dät klosteret i stockholm woro bränt 
och alla falska tungor woro döda, 
Så skulle jag upsöka mig en ful trogen wän, 
som mig skulle föda och kläda, 
— för linden hon bär löf, och löfwen faller af, 

och jorden bär alla gröna skoger, 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet alla strofer. 
Omkvädet, rad 2: bär str. 4 bar 

3:3 	gwar tillskrivet över raden 
7:2 	tungor im' tugor 

F 
Västergötland. Upptecknad på 1810-talet (Jonsson 1, s. 414). Fa: KB Vs 126:4, s. 44-45. Mel.- och textutskrifter av 
okända händer. Fh: Skillingtryck 1849 (=DgFT 513:11; se Jonsson 1, s. 665), utan avvikelser återgivande en av A. 
A. Afzelius gjord och i Afsked af swenska folksharpan, 1848, s. 25-26, publicerad bearbetning av Fa. 

Fa 

•	 J 	 J • 

2 

Så 	liten jag var, 	jag 	miste min Mor 

4 

• 

Snart Fader min de 

 

buro 	till 	grafven. 

 

J 
6 

  

  

 

• • 	 

Mitt endaste 

 

 

art 	var 	Sor = gen så 	stor 

J 	 
8 

Mitt stöd det blev tiggare — stafven. 

10 
0 	- 
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1 Så liten jag var, jag miste min Mor. 
Snart Fader min de buro till grafven. 
Mitt endaste arf var sorgen så stor 
Mitt stöd det blef tiggarestafven. 
— Men linden bär löf och löfven falla af 

Och våren klär alla gröna skogar. 

2 Och när jag kom till Upsala Stad 
Där mötte mig en man med tre nycklar, 
Han läste upp dörren och bad mig stiga in, 
I detta fångahus skall du sitta. 
— Ty linden bär löf och löfven falla af 

Och jorden bär alla gröna skogar. 

3 När jag kom in i detta fångahus 
Där mötte mig tre underliga rätter, 
Den första var hunger, den andra var törst 
Den tredje var de sömnlösa nätter. 

4 De liknade mig vid den fåvitske man 
Som bygger sitt hus uppå isen, 
När isen brister faller huset om kull, 
Af skadan så blifver man viser, 

5 De liknade mig vid den lilla fågelen 
Som bygger sitt bo uppå qvisten, 
När en flyger bort sitter en ensamen qvar, 
Gud nåda den sina så bortmister. 
— Ty linden bär löf och löfven falla af 

Och jorden bär alla gröna skogar. 

Titel: Den Försvarslösa. 

SMB /69 

Melodianmärkning 

T. 1, n. 1-2: Anpassningen text/mel. är oklar; jfr mot-
svarande ställe i t. 5, där giss' dubblerats. 

T. 3, n. 7: Ändrad från fiss', under noten står bokstaven 
e. 

T. 4: Korstecknet saknas före g'. Före n. 3 står kors-
tecken, närmast på första mellanrummet. 

T. 5: Anpassningen text/inel. är inte entydig, men ordet 
var är närmast placerat under n. 5-6. 

T. 6: Anpassningen text/inel. är inte entydig, men första 
stavelsen i ordet Sorgen är närmast placerad under n. 
1-2. 

T. 7: Anpassningen text/mel. är inte entydig, men ordet 
stöd är närmast placerat under n. 1-2. 

T. 8: Korstecknet saknas före g'. Ordet men ändrat från 
För. 

T. 9, textunderlägget: bär tillagt i efterhand. 
T. 11: Korstecken utsatt före n. 6, men ej före n. 4. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 2, 
markerat i övriga strofer. 
Omkvädet: Men (str. 1) insatt med annan penna nedan-

för struket För; bär i str. 1 insatt i efterhand 
(med annan penna) 

Fb 
1 Så liten jag war, jag miste min mor; 

Snart fader min de buro till grafwen; 
Mitt endaste arf war sorgen så stor; 
Mitt stöd, det blef tiggare stafwen. 
— Men linden bär löf, och löfwen falla af, 

Och wåren klä'r alla gröna skogar. 

Så wäxte jag upp, gick bygden omkring, 
Att söka bröd och tjenst, utåt wägen. 
Men tiggarens bön är wanskelig ting, 
Och rik mans gård wid klippan belägen. 

3 Och hwar har du hem? — Hwar har du förswar? —
Så ropade med wredesmod en stämma. —
Förswarslös jag är, och döda mor och far, 
Och under himlen blå är jag hemma. 

4 Så förde de mig till fånghuset in, 
Der mötte mig en man med tre nycklar; 
Då war hon ej mycket glader i sinn'. 
Förswarslösa tiggareflickan. 

5 Och när som jag kom till Upsala stad, 
Der mötte mig tre underliga rätter: 
Det ena war hunger, det andra war törst, 
Det tredje war sömnlösa nätter. 

6 Så likna de mig wid fogeln på qwist, 
Som ensam sitter klagande i lunden; 
Gud nåda den så de sina har mist 
Och sitter med sorgen bebunden! 

7 Men presten, som i det fångahus war, 
Han sade — aldrig glömmer jag de orden: —
»Den fattige har i Himmelen en Far; 
Förswarslös är ingen på jorden.» 
— Men linden bär löf, och löfwen falla af, 

Och wåren klä'r alla gröna skogar. 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 7, markerat i övriga 
strefer. 
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G 
KB Vs 4, s. 281. Almundsryds sn, Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt&I-Cavallius 1839. 

1 När jag var mig ett omyndigt barn 
och jag skulle lära att krypa 
från mig så dödde fader, från mig så dödde mor, 
Som mig skulle kläda och föda, 
— Men linden hon bär löf Och löfven falla af, 

Och jorden bära alla gröna skogar. 

2 Och likna må de mig vid den fåvitske man, 
Som bygger sitt hus uppå isen 
När isen smälter bort faller huset omkull 
Af skadan så blifver man viser. 

3 Och likna må de mig vid de turturdufvor små 
Som bygga sitt hus uppå qvistar, 
När hannen flyger bort sitter honan allen, 
Gud nåda den som vännen sin bortmister. 

4 Och hvilken fogel flyger väl så högt, 
Som falken gör med sina ungar 
Och hvilken timmerman han hugger väl så djupt 
Som menniskor med sin falska tunga. 

5 Och äpplet det sitter väl så högt opp i topp 
Det lyster väl till jorden att falla 
När som det blifver moget så faller det ned 
Så går det med oss menniskor på jorden. 

6 Så förde de mig väl åt Klosteret fram, 
Der mötte mig vaktmästarn med 3 nycklar 
Han öppnade på dörren och bad mig stiga in 
I detta fångahuset skall du sitta. 

7 Och när som jag kom då i Klosteret in 
Der föllt mig 3 underliga rätter 
Det ena det var hunger, det andra det var törst 
Det 3 var sömnlösa nätter. 

8 Gud gifve Ryss mans Kloster uti Ryssland vore 
brändt 

Och alla falska tungor vore döda, 
Och jag hade mig en fulltrogen vän 
Som mig kunde kläda och föda. 
— Men linden hon bär löf Och löfven falla af, 

Och jorden bär alla gröna skogar. 

Titel: Nunnans visa. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. I och 8 (i 
str. 1 treradigt). 
Omkvädet: Men str. 8 för 

2:1 	må tillskrivet över raden 
8:1 	över raden anges en alternativ lydelse: 

Gud gifve i verlden all Kloster vore bränd. 

H 
KB Vs 4, s. 283. Urshults sn, Småland. Efter »Läsare-Sven fr. Urshult på Vexjö hospital». Upptecknad av G. 0. 
HyMn-Cavallius under 1830-talets andra hälft eller på 1840-talet. 

1 Christ gifve i verlden alla kloster vore brä[nd] 
Och alla falska tungor voro döda 
Och att jag mig hade en huld och trogen vän 
Som ville mig älska till döda. 
— Men linden hon bär löf 

Och löfven falla af 
Men jorden hon bär alla gröna skogar 

Anmärkning 

Traditionsbäraren uppges kunna en visa, men endast en 
strof anförs. 

1:1 	textförlust i margen 

1 

KB Vs 3:4 nr 256:24 B. Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt&I-Cavallius under andra hälften av 1830-talet eller på 
1840-talet. 
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gröna 
	skogar. 

1 När jag var mig ett omyndigt barn 
Och jag skulle lära att krypa 
För mig så dödde fader för mig så dödde mor 
Som mig skulle kläda och föda 
— För linden hon bär löf Och löfven falla af 

Och jorden bär alla gröna skogar. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas. 
System 1, n. 4 (d2): Notvärdet svårtolkat, möjligen åt-

tondelsnot. 
System 1: Före n. 6 (a2) står en överstruken, nu oläslig 

not. 
System 1, n. 7 (g2): Troligen ändrad ,från åttondelsnot, 

över noten står 1/4. 
System 1, n. 6-11 (a2—e2), textunderlägget: Utskrivet 

omyndig-gtför att markera anpassningen till mel. 
System 2, n. 8-9 (h' a' ): Otydliga, över resp. noter står 

med bokstäver h a. 
System 2, n. 10 (f'): Otydlig, möjligen ändrad från a'. 
System 3, n. 3 (g'): Otydlig, över noten står bokstaven g. 
System 4: Texten delvis utskriven utan anpassning till 

mel. 
System 4, n. 1 (e'): Otydlig, över noten står troligen 

bokstaven e. 
System 5, n. 5 (g'): Otydlig, ev. avses f' eller al. 

System 5, n. 10 (a' ): Otydlig, möjligen g'. 

System 5, n. 10-11 (a' a'), textunderlägget: lofven 
Efter mel. står 

Vp2 	P02 	P p 
för mig så dödde foder för mig så dödde mor 

vis utskriven utan anpassning till mel. N. 2-7 (e2—f2) 
otydliga, över resp. noter står med bokstäver e e f e d f. 

Anteckningen om oktavering i system 2 avser troligen 
resten av mel., som i så fall skulle noteras enligt följan-
de: 

P 

7  Texten del- 

r  X 422 
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Textanmärkning 

Den i övrigt ej återgivna texten uppges vara efter ett 
skillingtryck från 1802 (jfr under B ovan). 
Omkvädet: löfven ms lofven 

1:1 	omyndigt se Melodianmärkning 

J 

KB Vs 3:4 nr 256:24 C (mel. och str. 1-5 av texten), KB Vs 4, s. 159 (resten av texten). »Denna visa sjöngs af en 
gammal blind spelman på Lunds marknad d. 9. Jun. 1818. Den sjunges ock i Halland.» Texten nedskriven av okänd 
hand, mel. möjligen upptecknad av en L. G. Welin på 1830- eller 1840-talet. 

•	 
4 

När som jag vor ett o - myn - di - get barn, 

7 

r 	cc 	
 

r 
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från mej dödde fader, frön mej 	dödde 	mor, 
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slätt ingen som om mej vill vårda. 

PPP 	 r 	 

18 

— Ty 
	

linden hon bör löf och löfven fäller 
	

af 

21 
N 	3 

å 4. 	 

och jorden bör al - la gröna skogar. 

1 När som jag var ett omyndiget barn, 
att jag skulle börja att läsa 
från mej dödde fader, från mej dödde mor, 
slätt ingen som om mej vill vårda. 
— Ty linden hon bär löf och löfven faller af 

och jorden bär alla gröna skogar. 

2 Ja nu må jag liknas vid en fåvisker man 
som bygger sitt hus uppå isen. 
När isen smälter bort faller huset omkull 
af skadan månd' man blifva viser. 

3 Ja nu må jag liknas vid turturdufvor två 
som såto på quisten och qwittra. 
När en flyger bort sitter maken mors allen, 
Gud hjelpe den som vänner bortmister. 

4 I fjol så hade jag mej en vän och den var tro 
hon var så rosende röder. 
I år är hon blefven båd' bleker och kall 
som Fikona-trädet bladet mister. 

5 Om alla Stockholms Kloster de voro ett slott 
och alla falska tungor voro döda. 
Ack! om jag hade mej en fulltrogener vän 
som mej kunde kläda och föda. 
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6 Så gick jag mej åt stora gatan fram 
der mötte mej en man med två nycklar. 
Han läste opp dörren, han bad mej stiga in 
ja detta Fånga-tornet skall du sittja. 

7 Och när som jag kom af Fånga-tornet in 
der mötte mej tre underliga rätter. 
Den ena var hunger, den andra var törst 
den tredje var sömnlösa nätter. 
— Ty linden hon bär löf och löfven faller af 

och jorden bär alla gröna skogar. 

SMB 169 

Melodianmärkning 

Mel. är i ms avsedd att utgöra mel. -stämman i ett arran-
gemang, vilket dock inte påbörjats. Över mel. står Alle-
gretto, som troligen skulle gälla den arrangerade mel. 
T. 21: Efter sluttonen står en överstruken åttondelspaus. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 1 
(under mel.), markerat i str. 2-6. 
Omkvädet: faller ändrat, ev. från fälla 

K 
KVHAA Dybeck, Folk-lore I, s. 158. Daga hd, Södermanland. Upptecknad av Richard Dybeck ca 1840. Tryckt i 
Runa 1842, h. 2, s. 61, mel.-bil. nr  12. I tr. är tredje strofen utbytt mot en sannolikt av Dybeck författad strof och 
proveniensen anges vara Gästrikland (se Jonsson I, s. 558); 

 

J 	 11J JiN 
2 

  

Jag önskar all verlden och kloster vore 	bränd. 

För 	mig hafver fader 	och 	moder blifvit död
) 

4 

4 4 	 

Och alla 	falska tungor voro 	döda. 

Som 
	

mig 	skulle 
	

klä = da och 	föda. 

i) 	r 	 
- 

P 0 do- 

För linden han bör löf 
	

och löfven falla 	af 

4 
JJ' 	 GG 	 .1\YJ J 1 

Och jorden bör alla 
	

gröna 
	

skogar. 

1 Jag önskar all verlden och kloster vore bränd. 
Och alla falska tungor voro döda. 
För mig hafver fader och moder blifvit död, 
Som mig skulle kläda och föda. 
— För linden han bär löf och löfven falla af 

Och jorden bär alla gröna skogar. 

2 Och när som jag kom uti fångahuset in 
Der mötte mig tre underliga rätter. 
Det ena var hunger, det andra var törst, 
Det tredje var tre sömnelösa nätter. 

3 De liknade mig vid en fåviser man 
Som bygger sitt bo uppå isen. 
När isen smälter bort faller boet omkull 
Af skadan så blifver man viser. 
— För linden han bär löf och löfven falla af 

Och jorden bär alla gröna skogar. 

Melodianmärkning 

T. 2 och 4 omfattar vardera nio åttondelar. 
T. 3, textunderlägget: Se textanmärkningen. 
T. 6, n. 2-3: Otydliga, möjligen avses a' a'. 
T. 6, n. 4: Delvis förlorad i inbindning av ms, notvärdet 

. framgår ej. 
T. 6, n. 6: Otydlig. 
T. 7: Före n. 1 står ett bortraderat d' (fjärdedelsnot). 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 2, markerat i str. 3. 
1:2 	tungor ändrat av Dybeck efter 1845 till nunnor 
3:3 	boet ändrat från bodet 
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Skillingtryck 1844 (=DgFT 513:10; se Jonsson I, s. 665). 

1 Jag war wäl intet mer än på mitt fjortonde år, 
Då jag skulle läsa och skrifwa, 
Från mig afled fader från mig afled mor, 
Som mig skulle kläda och föda, 
— För linden den bär löf och löfwen faller af 

Och jorden bär alla gröna skogar. 

2 Sen likna de mig wid de fåwitske män, 
Som byggde sitt hus uppå isen, 
När isen smälter bort faller husen omkull, 
af skadan så blifwer man wiser. 

3 Sen likna de mig wid den turturdufwan snäll, 
Som bygger sitt hus uppå qwisten, 
När honan flyger bort sitter hanen allen, 
Gud hjelpe den sin maka bortmister. 

4 Sen gångar jag mig ett stycke bättre fram, 
Der mötte mig en waktmästar med tre nycklar, 
Han läste upp dörren, Han bad mig stiga in 
I detta fångatornet skall du sitta.  

5 Och när som jag kom i det fångatornet in, 
Der mötte mig tre underliga rätter, 
Den ena war hunger den andra war törst, 
Den tredja war sömnlösa nätter. 

6 Christ gife att alla kloster wore bränd 
Och alla falska tungor woro döda, 
Och om jag hade mig en huld och trogen wän, 
Som mig kunde kläda och föda, 
— För linden den bär löf och löfwen faller af 

Och jorden bär alla gröna skogar. 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 6, markerat i övriga 
strofer. 

L 

M 
KB Vs 126:4, s. 62-63. Efter en gammal piga i Kyrkefalla sn, Västergötland. Upptecknad av prästmannen Claes Jo-
han Ljungström 1844 (Vestergötl:s fornminnesför:s tidskrift, 1869, s. 71 och 81). Insänd till A. A. Afzelius vid 
1800-talets mitt. 

1 Alt till mig så fria en fager ungerswen 
Som mig kunde kläda och föda 
Ju mer jag honom trodde, ju mera han mig swek, 
Medan jag war i min fägrings gröda. 
— Medan linden bär löf, och jorden bär alla gröna 

skogar. 

2 Jag må mig wäl likna vid en fattiger man, 
Som sitter vid tullen och tigger; 
Den ene han seglar, den andre han ror, 
Slätt ingen den fattige gifwer. 

3 Jag må mig väl likna vid en fåvitsker man, 
Som bygde sitt hus uppå isen; 
När isen smälter bort, faller huset omkull, 
Af skadan så blifwer man viser. 

4 Jag må mig wäl likna vid en fogel så liten, 
Som bygde sitt hus uppå qwisten; 
Den ene flyger bort, kommer aldrig igen, 
Ack, hjelpe den som sitt så bortmister. 

5 Sen gångar jag mig åt klostret fram, 
Der mötte mig tre skarpa rätter: 
Den ena war hunger, den andra war törst, 
den tredje war sömnlösa nätter. 

6 Ack gifwe det klostret wore uppbrändt, 
Och alla lundar woro öde, 
Och jag kunde få mina föräldrar igen, 
Som mig kunde kläda och föda! 
— Medan linden bär löf, och jorden bär alla gröna 

skogar. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 6. 
3:2 före isen står sanden överstruket 
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Enkelt. 
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SMB 169 

N 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 152. Västergötland, ev. Sandhems sn. Upptecknad av Carl Ulric Hollberg, troligen 
ca 1850. 

4a 4b 

# 
411 	 

Ila , 
y 	 

men 

i;  

Jorden 

• i • 

hon bör alla 	gröna 	sko -gar. 	Men 	skogar. 

1 Jag vill mig förlikna vid en fåvitsker man, 
som byggde sitt hus uppå isen; 
När isen smälter bort faller huset omkull. 
Af skadan så blifver man viser. 
— Men Linden hon bär löf, och löfvet faller af, 

men Jorden hon bär alla gröna skogar. 

Melodianmärkning 

T. 1 övre systemet: ciss' utskrivet som åttondelsnot. 
T. 4a, textunderlägget: När står också under upptakten. 
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0 

NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 101. Gislövs fiskeläge, Gislövs sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 
1882 (jfr Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 57-58). 

1 Jag var väl icke mer än på mitt fjortonde år, 
då jag skulle läsa och skrifva; 
från mig dödde fader, från mig dödde mor, 
som mig skulle kläda och föda. 
— För linden den bär löf 

och löfven falla af, 
och jorden bär alla gröna skogar. 

2 Nu liknad' de mig vid ett äpple så rödt, 
som sitter allrahögast' i toppen; 
när det blifver moget, så faller det ner, 
så går det med oss menniskor på jorden. 

3 Sen likna de mig vid de fåvitske män, 
som bygde sitt hus uppå isen; 
när isen smälter bort, faller huset omkull, 
af skadan så blifver man viser. 

4 Sen likna de mig vid de turturdufvor tre, 
som bygger sitt hus uppå kvisten; 
när två flyga bort, så sitter jag allen', 
Gud hjälpe den sin make bortmister! 

5 Sen gångar jag mig ett stycke längre fram, 
der mötte mig en man med tre nycklar, 
han låste upp dörren, han bad mig stiga in: 
»I detta fångatornet skall du sitta.» 

6 Och när som jag korn i det fångatornet in, 
der mötte mig tre underliga rätter, 
den ena var hunger, den andra var törst, 
den tredje var sömnlösa nätter. 

7 Krist gifve, att alla kloster voro bränd' 
och alla falska tungor voro döda 
och att jag mig hade en fulltrogen vän, 
som mig kunde kläda och föda! 
— För linden den bär löf 

och löfven falla af, 
och jorden bär alla gröna skogar. 

Titel: Klosterjungfruns klagan. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 7. 

P 
DAL 554, s. 10-11. Kyrkhults sn, Blekinge. Upptecknad av Sven Thomasson under 1880-talets förra hälft. Ytterli-
gare en utskrift finns i ULMA 10531 (ms till trycket i SvLm VII:6, 1890, nr 26). 

1 När som jag var så litet ett barn, 
Jag kunde hvarken gå eller krypa 
Så dödde då bort både far och mor, 
Som mig skulle kläda och föda 
— För linden bär blad, 

Och bladen falla af, 
Och jorden bär alla gröna skogar 

2 Sen liknar de mig vid den fåvitske man, 
Som bygger sitt hus uppå isen 
När isen smälter bort faller huset omkull, 
Af skadan blir man vis icke riker 

3 Sen liknar de mig vid fogeln så snäll, 
Som bygger sitt hus uppå kvisten 
När kvisten blåser ner faller huset omkull, 
Gud nåde den som sin käraste bortmister 

4 Sen likna de mig vid turturdufvor två, 
som bygga sitt hus uti tornet 
När makan flyger bort sitter enstimmen kvar, 
Och sjunger med sorgefulla toner 

5 Sen när jag korn till Alvastra port, 
Der möter mig en kneckt med tre nycklar 
Han låser upp dörren han bad mig stiga in, 
I detta fångatornet skall du sitta 

6 Men när som jag kom der lite bätter fram, 
Der möter mig tre underliga rätter 
Den ena var hunger den andra var törst, 
Den tredje var sömnlösa nätter 

7 Krist gifve att alla Kloster voro bränd, 
Och alla falska tungor voro döda, 
Då skulle jag utvälja mig en fulltrogen vän, 
Hvarmed jag i ro kunde lefva 
— För linden här blad, 

Och bladen falla af, 
Och jorden bär alla gröna skogar 

Titel: Fången. 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 7. 
2:3 	smälter ms smältar 
3:3 	före blåser står faller överstruket 

Q 
DAL 74 (text), 75 (mel.) Hofterups sn, Skåne. Upptecknad av Nils Andersson ca 1890. 
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1 Jag var väl inte mer än på mitt fjortonde år 
Då jag skulle läsa och skrifva 
Från mig dödde fader från mig dödde mor 
Som mig skulle kläda och föda. 
— För linden bär löf och löfven falla af 

Och jorden bär alla gröna skogar. 

2 Så likna de mej vid den fåvitska man, 
Som byggde sitt hus uppå sanden 
När isen smälter bort, faller huset omkull, 
Af skadan så blifver man viner. 

3 Se'n likna de mej vid den turturdufvan snäll 
Som bygger sitt hus upppå qvisten 
När hannen flyger bort, sitter honan igen 
Gud hjelpe den sin make bortmister 

4 Se'n gångar jag mig lite bättre fram 
Der mötte mig vaktmästarn med tre nycklar 
Han låste upp dörren han bad mig stiga in: 
»1 detta fångahuset skall du sitta.» 

5 När som jag korn uti fångahuset in, 
Så mötte mig tre underliga rätter: 
Den ena var hunger den andra var köld, 
Den tredje var sömnlösa nätter. 

6 Krist gifve att alla kloster vore uppbränt 
Och alla falska tungor vore döda 
Ack om jag hade mig en huld och trogen vän 
Som mig kunde kläda och föda! 

7 Äpplet det växer så högt upp i topp, 
Det måste väl en gång nedfalla, 
Det växer högt, det smakar så godt, 
Men smakar inte lika för alla. 
— För linden bär löf och löfven falla af 

Och jorden bär alla gröna skogar. 

Melodianmärkning 

T. 2, textunderlägget: för troligen felskrivning för från; 
jfr textuppteckningen. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 7. 
6:2 	vore ändrat från voro 
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Nä ja 
	

va 	mi ett ou - myn-dit 	ban, 

   

J 	 
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skut-Id mi ti at le - rd ga, 

6 	J 	I 
mi 	had-dd fa - dar u mou-dar döt i - fran, 

sum mi skul-lä ide - dd u 	föi - dd. 

10 

Nä Nä jour - dän 	bdr lind u 	lin- dön fäl - lar 	löv, 

12 

	r 	 
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JJ 	 
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1P# 	 
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å  
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Gu nå - dd dis-sum fa-dar sin bort -mis - tar! 
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J  J\ 21 
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• J 	YI 
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R 
Fredin, Gotlandstoner, 1909, nr 40. Efter bondhustrun Elisabet Olofsdotter, Flors, Burs' sn, Gotland (f. 1821 i Ardre 
sn, Gotland, uppvuxen i Gammelgarns sn, d. 1897). Upptecknad av hennes son August Fredin 1892-1896. 

1 Nä ja va mi ett oumyndit ban, 
skullä mi ti at lerä ga, 
mi haddä fadar u moudar döt ifran, 
som mi skullä kledä u föidä. 
Nä jourdän bär lind u lindän fällar löv,  

u jourdän bär allä gröinä skougar, 
da läiknar di mi vi en fåviskar man, 
sum byggdä sitt häus uppa sandän. 
Nä sandn rinnar bort, fallar häusä omkull. 
Gu nådä dislum fadar sin bortmistar! 

- 
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Och hör som jag var 

J 	 e 	  

8 

• J 	 1 	J 	 • • 
Hvem skall mig då kla —da och 	fö - da ? 

stp 	 

107 ap_ 11  

Och löf- ven fal-la 	af, 

6  

• 
4t1  o'N  • 	 

död-de de bort bä -de fa - der och mor, 

• 
så 

•	 

— Men lit - jan hon bär löf 

	1  

2 Di läiknädä mi vi en fåviskar mann, 
sum byggdä sitt häus uppa äisän: 
nä äisän smältar bort, faller häusä omkull. 
Gu nådä daim, sum far u mour bortmistar! 

3 Di läiknädä mi bäi fäuglar di sma, 
sum byggar sitt bou uppå kvistar. 
nä ein flaugar däit, flöir n annän ifran. 
Gu nådä daim, sum moudri säin bortmistar! 

SMB /69 

Melodianmärkning 

T. 9 och 71, textunderlägget: Se textanmärkningen. 

Textanmärkning 

Str. 1 (egentligen bestående av två strofer) lagd under 

7:5, 7:6 	jourdän tr. jourdän 

Lagus, Nyländska folkvisor 2, 1893, nr 450. Lappträsks sn, Nyland. Troligen upptecknad på 1880-talet, ev. något ti-
digare. 

	n  	 
ett 	o - myn-digt barn, 

2 

4 

Så 	lör- de jag mig först till att 	kry - - - pa 

Och jor - den bör al - la 	gröna 	sko —gar. 

1 Och när som jag var ett omyndigt barn, 
Så lärde jag mig först till att krypa. 
Så dödde de bort både fader och mor, 
Hvem skall mig då kläda och föda? 
— Men liljan hon bär löf 

Och löfven falla af, 
Och jorden bär alla gröna skogar. 

2 De liknade mig vid en fåvitsker man, 
Som bygde sitt hus uppå isen. 
När isen smälter bort, faller huset omkull, 
Efter skadan blir man viser. 

3 De liknade mig vid den lilla fågelen, 
Som bygger sitt hus uppå kvisten; 
När hanen flyger bort, så blifver honan kvar, 
Gud nåde den sin maka så bortmister. 

4 De liknade mig vid den fattige tiggaren, 
Som sitter vid porten och tigger. 
Den ena han gick bort, den andra gick igen, 
Och ingen åt den fattige vill gifva. 

5 Men när som jag kom på stadstorget in, 
Så mötte mig vaktmästaren med nycklar. 
Han läser upp dörren och bad mig stiga fram: 
»I detta fångahuset skall du sitta.» 
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6 Och när som jag kom uti fängelset in, 
Där mötte mig tre underliga gäster. 
Den ene var hunger, den andra var törst, 
Den tredje var sömnlösa nätter. 

7 Jag önskar här i världen all ovänner vore långt, 
Och alla falska tungor vore öde. 
Ack, om jag kunde få mina föräldrar igen, 
Som mig skola kläda och föda! 
— Men liljan hon bär löt- 

Och löfven falla af, 
Och jorden bär alla gröna skogar. 

Melodianmärkning 

T. 11, n. 6-9: Anpassningen text/tuel. är oklar. 

Textanmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1, 2, 7. 

T 
SLS 30, s. 20-21. Efter Edla Johansson, Teisala, Borgå lf, Nyland. Upptecknad av J. A. Björkström 1891-1892. 
Tryckt som FSF V:1 nr 70 B. 

1 När som jag var ett så litet barn 
Och jag mig mot lära att krypa 
Från mig är båd fader och moder blifven död, 
Som mig skulle kläda och föda. 
— När linden fäller löfven och löfven falla af 

Och jorden bär alla gröna skogar. 

2 Liknar jag mig vid en fåvitsker man, 
Som bygde sitt hus uppå isen; 
När isen börjar smälta far huset omkull, 
Af skadan så blifver man viser. 

3 Liknar jag mig vid de fåglarna små, 
Som bygger sitt bo uppå kvisten, 
När den ena flyger bort blir den andra ensam kvar; 
Gud nåde den som vännen bortmister! 

4 Liknar jag mig vid de turturdufvor små, 
Som bygde sitt bo uppå kullen, 
När den ena flyger bort blir den andra ensam kvar; 
Gud nåde den som ej har någon hulla. 

5 Gud gifve i världen ingen ovän funnes till, 
Och alla falska tungor vore döda, 
Och jag hade mig en så fulltrogen vän, 
Som mig skulle kläda och föda. 
— När linden fäller löfven och löfven falla af 

Och jorden bär alla gröna skogar. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 5, markerat i str. 2 och 
3. 

1:2 	efter raden står ett frågetecken inom parentes 
2:3 
	

far ändrat från får 
4:4 
	

före hulla (sic) står ha överstruket 

U 
SLS 1, s. 117. Efter Johan Abrahamsson Ahlholm, Södra Österbotten. Upptecknad av Johan Dahlbo 1892-1893. 
Tryckt som FSF V:1 nr 70 A. 

1 Och när som jag var ett oskyldigit barn, 
så lärde jag min ungdom att beskåda. 
Min fader han är bort, min moder hon är död, 
Som mig skulle kläda och föda. 

2 Så liknar jag mig vid en fåvitsker man, 
Som bygde sitt hus uppå isen, 
När isen smältar bort, faller huset omkull. 
Af skadan så blifver man viser. 

3 Så liknar jag mig vid turturdufvan snäll, 
Som bygde sitt hus uppå kvisten; 
Den ena flyger bort, den andra blifver kvar, 
Gud nå den, som makan sin bortmister 

4 Och när, som jag kom i spetsegården in, 
Där mötte mig en man, som hade nycklar. 
Han läste upp dörren och bad mig stiga in: 
»I detta fångahuset skall du sitta!» 
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dr  	vd)  

mig till att kry - pa, 

	J' b 7 .5  
8 	X, 

1. 	Nek som jag var ett o - skyl(1) - digt mans barn 

från 	mig så hor bli- vit bå- de fa - der och mo-der död, 

och skul-le la- ra 

SMB 169 

5 Och när som jag kom i fångahuset in, 
Där mötte mig tre underliga rätter: 
Den ena var hunger, den andra var törst, 
Den tredje var så sömnlösa nätter. 

Titel: (Klosterjungfrun?). 

Anmärkning 

5:4 	slutar med anföringstecken 

v 
BFA nr 39 a—c. Efter Karl Rosenström, Östersundom, Sibbo sn, Nyland. Inspelad på fonograf av Otto Andersson 
1908. Överförd på IF mgt 1968/37 nr 25. Även på SLS band 1968:108 (nr 25). Mel. med textunderlägg här återgiven 
efter Greta Dahlströms transkription i FSF V:1 nr 70 a. Texttolkningen gjord under jämförelse med Dahlströms 
transkription. 

som 	mig skul-le klä - da och 	K — da. 

f fibob J' 	4)  
P 

— Men 	lin-den den bär löv, och lö- ven fal-ler av, 

II 	is 	 r  UPP J 

12 

1 
och 

+-- 

jor-den bör al-lo grö -no sko — gor. 

   

  

2 

2. Den lik - nar jag mig till den 

 

fat - ti - go man, 

bbb  d a .P • 4  
dr e J A 7 

         

han 	sit-ter jämt bre-ve vd -gen och han 	tig - ger. 
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d 	 
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`Nj  
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14 
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6  
r; r .141>11.1  
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117 

4 d 

hon 
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Den e - na d - kar av 
	

och den and-ra 8 - kar an, 

8 

men in-gen åt den fat - ti - go 	gi - ve r. 

bh 	 

 

at is- j)  jr 

   

  

• 

 

     

— Men lin-den den bör löv, och 	lö - ven fal - ler av, 

12 

ebb 	 

  

    

st 	 

    

    

och 
	

jor - den bitr ol - la grö-na 
	

sko - gar. 

- hon sin rna - ke bort-knyck-te. 

4°l  

och 

— Men 
	

lin-den den bör löv, och 

12, 

r cccc 
jor - den böra! - la 	[ g rö -na  

lö- ven fal-ler 
	

0 v, 

st 
• 

sko - gar.] 

2 Den liknar jag mig till den fattiga man, 
han sitter jämt breve vägen och han tigger. 
Den ena åkar av och den andra åkar an, 
men ingen åt den fattiga giver. 

1 När som jag var ett oskyldigt [...]mans barn 
och skulle lära mig till att krypa, 
från mig så har blivit både fader och moder död, 
som mig skulle kläda och föda. 
- Men linden den bär löv, och löven faller av, 

och jorden bär alla gröna skogar. 
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3 Den liknar jag mig till den turturduvan snäll, 
hon simmar uppå vattnet och hon flyter. 
Den ena blir där borta och den andra simmar kvar, 

— hon sin make bortknyckte. 
— Men linden den bär löv, och löven faller av, 

och jorden bär alla gröna skogar. 

SMB 169 

Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 
Omkvädet: gröna skogar saknas i str. 3, tagningen av-

bryts 
1:1 	före mans en svårtolkad stavelse 
3:4 	raden börjar med två svårtolkade ord 

SLS 352, s. 1277. Ur en visbok från Nötö, Nagu sn, Åboland, daterad 1846-1853. Avskrift gjord av Greta Dahlström 
1923. Tryckt som FSF V:1 nr 70 D. 

1 När som jag var ett oskyldigt barn, 
jag skulle lära mig krypa, 
från mig är fader och moder bleven död, 
som mig skulle kläda och föda. 
— För linden fäller löv 

och löven faller av 
och jorden bär alla gröna skogar. 

2 Så förde de mig i statshuset in; 
med de nycklar han läste upp dörren. 
Han bad mig stiga in: 
»I detta fångahuset skall du sitta.» 

3 När som jag kom i fångahuset in, 
det mötte mig tre underliga rätter: 
den ena var hunger, den andra var törst, 
den tredje var sömnlösa nätter 

4 Jag liknade mig vid en fåvitsker man, 
som bygger sitt hus uppå isen. 
När isen smälter bort, faller huset omkull. 
Av skadan så bliver man viser. 
— För linden fäller löv 

och löven faller av 
och jorden bär alla gröna skogar. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga strofer. 

Y 
SLS 367, s. 1187-1189. Efter torparänkan Sofia Svanström f. Isaksson, Bötesö, Hitis sn, Åboland (f. 1859). Upp-
tecknad av Greta Dahlström 1924. Tryckt som FSF V:1 nr 70 b och C. 
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1 De liknade mig vid en fåvitsker man, 
som bygger sitt hus uppå isen. 
När isen smälter bort faller huset omkull, 
efter faran så bliver man viser. 
— Linden den bär frön och löven faller av, 

och jorden bär alla gröna skogar. 

2 De liknade mig vid turturduvan snäll, 
som bygger sitt bo uppå kvisten. 
När den ena flyger bort, blir den andra ensam kvar. 
Gudnåde den, som maken sin bortmister. 

3 De liknade mig vid — — — 

4 Och närsom jag kom i fångarfarstun in, 
där mötte mig en man med dessa nycklar. 
Där han läste upp dörren, han bad mig stiga in. 
I detta fångahus så skall du sitta. 

5 Närsom jag kom i fångahuset in, 
där mötte mig tre underliga rätter. 
Den ena var hungern, den andra var törst, 
den tredje var sömnlösa nätter. 
— Linden den bär frön och löven faller av, 

och jorden bär alla gröna skogar. 

Melodianmärkning 

T. 1-2: Bokstäverna står sannolikt för alternativt utfö-
rande (d' resp. g'). 

T. 6-7: Punkterna avser säkert dubblering av berörda 
noter i reducerade värden för anpassning till texten i 
senare strofer. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 5, markerat i str. 2. 

342 






	lb8205812_0001
	Page 1

	lb8205812_0002
	Page 1

	lb8205812_0003
	Page 1

	lb8205812_0004
	Page 1

	lb8205812_0005
	Page 1

	lb8205812_0006
	Page 1

	lb8205812_0007
	Page 1

	lb8205812_0008
	Page 1

	lb8205812_0009
	Page 1

	lb8205812_0010
	Page 1

	lb8205812_0011
	Page 1

	lb8205812_0012
	Page 1

	lb8205812_0013
	Page 1

	lb8205812_0014
	Page 1

	lb8205812_0015
	Page 1

	lb8205812_0016
	Page 1

	lb8205812_0017
	Page 1

	lb8205812_0018
	Page 1

	lb8205812_0019
	Page 1

	lb8205812_0020
	Page 1

	lb8205812_0021
	Page 1

	lb8205812_0022
	Page 1

	lb8205812_0023
	Page 1

	lb8205812_0024
	Page 1

	lb8205812_0025
	Page 1

	lb8205812_0026
	Page 1

	lb8205812_0027
	Page 1

	lb8205812_0028
	Page 1

	lb8205812_0029
	Page 1

	lb8205812_0030
	Page 1

	lb8205812_0031
	Page 1

	lb8205812_0032
	Page 1

	lb8205812_0033
	Page 1

	lb8205812_0034
	Page 1

	lb8205812_0035
	Page 1

	lb8205812_0036
	Page 1

	lb8205812_0037
	Page 1

	lb8205812_0038
	Page 1

	lb8205812_0039
	Page 1

	lb8205812_0040
	Page 1

	lb8205812_0041
	Page 1

	lb8205812_0042
	Page 1

	lb8205812_0043
	Page 1

	lb8205812_0044
	Page 1

	lb8205812_0045
	Page 1

	lb8205812_0046
	Page 1

	lb8205812_0047
	Page 1

	lb8205812_0048
	Page 1

	lb8205812_0049
	Page 1

	lb8205812_0050
	Page 1

	lb8205812_0051
	Page 1

	lb8205812_0052
	Page 1

	lb8205812_0053
	Page 1

	lb8205812_0054
	Page 1

	lb8205812_0055
	Page 1

	lb8205812_0056
	Page 1

	lb8205812_0057
	Page 1

	lb8205812_0058
	Page 1

	lb8205812_0059
	Page 1

	lb8205812_0060
	Page 1

	lb8205812_0061
	Page 1

	lb8205812_0062
	Page 1

	lb8205812_0063
	Page 1

	lb8205812_0064
	Page 1

	lb8205812_0065
	Page 1

	lb8205812_0066
	Page 1

	lb8205812_0067
	Page 1

	lb8205812_0068
	Page 1

	lb8205812_0069
	Page 1

	lb8205812_0070
	Page 1

	lb8205812_0071
	Page 1

	lb8205812_0072
	Page 1

	lb8205812_0073
	Page 1

	lb8205812_0074
	Page 1

	lb8205812_0075
	Page 1

	lb8205812_0076
	Page 1

	lb8205812_0077
	Page 1

	lb8205812_0078
	Page 1

	lb8205812_0079
	Page 1

	lb8205812_0080
	Page 1

	lb8205812_0081
	Page 1

	lb8205812_0082
	Page 1

	lb8205812_0083
	Page 1

	lb8205812_0084
	Page 1

	lb8205812_0085
	Page 1

	lb8205812_0086
	Page 1

	lb8205812_0087
	Page 1

	lb8205812_0088
	Page 1

	lb8205812_0089
	Page 1

	lb8205812_0090
	Page 1

	lb8205812_0091
	Page 1

	lb8205812_0092
	Page 1

	lb8205812_0093
	Page 1

	lb8205812_0094
	Page 1

	lb8205812_0095
	Page 1

	lb8205812_0096
	Page 1

	lb8205812_0097
	Page 1

	lb8205812_0098
	Page 1

	lb8205812_0099
	Page 1

	lb8205812_0100
	Page 1

	lb8205812_0101
	Page 1

	lb8205812_0102
	Page 1

	lb8205812_0103
	Page 1

	lb8205812_0104
	Page 1

	lb8205812_0105
	Page 1

	lb8205812_0106
	Page 1

	lb8205812_0107
	Page 1

	lb8205812_0108
	Page 1

	lb8205812_0109
	Page 1

	lb8205812_0110
	Page 1

	lb8205812_0111
	Page 1

	lb8205812_0112
	Page 1

	lb8205812_0113
	Page 1

	lb8205812_0114
	Page 1

	lb8205812_0115
	Page 1

	lb8205812_0116
	Page 1

	lb8205812_0117
	Page 1

	lb8205812_0118
	Page 1

	lb8205812_0119
	Page 1

	lb8205812_0120
	Page 1

	lb8205812_0121
	Page 1

	lb8205812_0122
	Page 1

	lb8205812_0123
	Page 1

	lb8205812_0124
	Page 1

	lb8205812_0125
	Page 1

	lb8205812_0126
	Page 1

	lb8205812_0127
	Page 1

	lb8205812_0128
	Page 1

	lb8205812_0129
	Page 1

	lb8205812_0130
	Page 1

	lb8205812_0131
	Page 1

	lb8205812_0132
	Page 1

	lb8205812_0133
	Page 1

	lb8205812_0134
	Page 1

	lb8205812_0135
	Page 1

	lb8205812_0136
	Page 1

	lb8205812_0137
	Page 1

	lb8205812_0138
	Page 1

	lb8205812_0139
	Page 1

	lb8205812_0140
	Page 1

	lb8205812_0141
	Page 1

	lb8205812_0142
	Page 1

	lb8205812_0143
	Page 1

	lb8205812_0144
	Page 1

	lb8205812_0145
	Page 1

	lb8205812_0146
	Page 1

	lb8205812_0147
	Page 1

	lb8205812_0148
	Page 1

	lb8205812_0149
	Page 1

	lb8205812_0150
	Page 1

	lb8205812_0151
	Page 1

	lb8205812_0152
	Page 1

	lb8205812_0153
	Page 1

	lb8205812_0154
	Page 1

	lb8205812_0155
	Page 1

	lb8205812_0156
	Page 1

	lb8205812_0157
	Page 1

	lb8205812_0158
	Page 1

	lb8205812_0159
	Page 1

	lb8205812_0160
	Page 1

	lb8205812_0161
	Page 1

	lb8205812_0162
	Page 1

	lb8205812_0163
	Page 1

	lb8205812_0164
	Page 1

	lb8205812_0165
	Page 1

	lb8205812_0166
	Page 1

	lb8205812_0167
	Page 1

	lb8205812_0168
	Page 1

	lb8205812_0169
	Page 1

	lb8205812_0170
	Page 1

	lb8205812_0171
	Page 1

	lb8205812_0172
	Page 1

	lb8205812_0173
	Page 1

	lb8205812_0174
	Page 1

	lb8205812_0175
	Page 1

	lb8205812_0176
	Page 1

	lb8205812_0177
	Page 1

	lb8205812_0178
	Page 1

	lb8205812_0179
	Page 1

	lb8205812_0180
	Page 1

	lb8205812_0181
	Page 1

	lb8205812_0182
	Page 1

	lb8205812_0183
	Page 1

	lb8205812_0184
	Page 1

	lb8205812_0185
	Page 1

	lb8205812_0186
	Page 1

	lb8205812_0187
	Page 1

	lb8205812_0188
	Page 1

	lb8205812_0189
	Page 1

	lb8205812_0190
	Page 1

	lb8205812_0191
	Page 1

	lb8205812_0192
	Page 1

	lb8205812_0193
	Page 1

	lb8205812_0194
	Page 1

	lb8205812_0195
	Page 1

	lb8205812_0196
	Page 1

	lb8205812_0197
	Page 1

	lb8205812_0198
	Page 1

	lb8205812_0199
	Page 1

	lb8205812_0200
	Page 1

	lb8205812_0201
	Page 1

	lb8205812_0202
	Page 1

	lb8205812_0203
	Page 1

	lb8205812_0204
	Page 1

	lb8205812_0205
	Page 1

	lb8205812_0206
	Page 1

	lb8205812_0207
	Page 1

	lb8205812_0208
	Page 1

	lb8205812_0209
	Page 1

	lb8205812_0210
	Page 1

	lb8205812_0211
	Page 1

	lb8205812_0212
	Page 1

	lb8205812_0213
	Page 1

	lb8205812_0214
	Page 1

	lb8205812_0215
	Page 1

	lb8205812_0216
	Page 1

	lb8205812_0217
	Page 1

	lb8205812_0218
	Page 1

	lb8205812_0219
	Page 1

	lb8205812_0220
	Page 1

	lb8205812_0221
	Page 1

	lb8205812_0222
	Page 1

	lb8205812_0223
	Page 1

	lb8205812_0224
	Page 1

	lb8205812_0225
	Page 1

	lb8205812_0226
	Page 1

	lb8205812_0227
	Page 1

	lb8205812_0228
	Page 1

	lb8205812_0229
	Page 1

	lb8205812_0230
	Page 1

	lb8205812_0231
	Page 1

	lb8205812_0232
	Page 1

	lb8205812_0233
	Page 1

	lb8205812_0234
	Page 1

	lb8205812_0235
	Page 1

	lb8205812_0236
	Page 1

	lb8205812_0237
	Page 1

	lb8205812_0238
	Page 1

	lb8205812_0239
	Page 1

	lb8205812_0240
	Page 1

	lb8205812_0241
	Page 1

	lb8205812_0242
	Page 1

	lb8205812_0243
	Page 1

	lb8205812_0244
	Page 1

	lb8205812_0245
	Page 1

	lb8205812_0246
	Page 1

	lb8205812_0247
	Page 1

	lb8205812_0248
	Page 1

	lb8205812_0249
	Page 1

	lb8205812_0250
	Page 1

	lb8205812_0251
	Page 1

	lb8205812_0252
	Page 1

	lb8205812_0253
	Page 1

	lb8205812_0254
	Page 1

	lb8205812_0255
	Page 1

	lb8205812_0256
	Page 1

	lb8205812_0257
	Page 1

	lb8205812_0258
	Page 1

	lb8205812_0259
	Page 1

	lb8205812_0260
	Page 1

	lb8205812_0261
	Page 1

	lb8205812_0262
	Page 1

	lb8205812_0263
	Page 1

	lb8205812_0264
	Page 1

	lb8205812_0265
	Page 1

	lb8205812_0266
	Page 1

	lb8205812_0267
	Page 1

	lb8205812_0268
	Page 1

	lb8205812_0269
	Page 1

	lb8205812_0270
	Page 1

	lb8205812_0271
	Page 1

	lb8205812_0272
	Page 1

	lb8205812_0273
	Page 1

	lb8205812_0274
	Page 1

	lb8205812_0275
	Page 1

	lb8205812_0276
	Page 1

	lb8205812_0277
	Page 1

	lb8205812_0278
	Page 1

	lb8205812_0279
	Page 1

	lb8205812_0280
	Page 1

	lb8205812_0281
	Page 1

	lb8205812_0282
	Page 1

	lb8205812_0283
	Page 1

	lb8205812_0284
	Page 1

	lb8205812_0285
	Page 1

	lb8205812_0286
	Page 1

	lb8205812_0287
	Page 1

	lb8205812_0288
	Page 1

	lb8205812_0289
	Page 1

	lb8205812_0290
	Page 1

	lb8205812_0291
	Page 1

	lb8205812_0292
	Page 1

	lb8205812_0293
	Page 1

	lb8205812_0294
	Page 1

	lb8205812_0295
	Page 1

	lb8205812_0296
	Page 1

	lb8205812_0297
	Page 1

	lb8205812_0298
	Page 1

	lb8205812_0299
	Page 1

	lb8205812_0300
	Page 1

	lb8205812_0301
	Page 1

	lb8205812_0302
	Page 1

	lb8205812_0303
	Page 1

	lb8205812_0304
	Page 1

	lb8205812_0305
	Page 1

	lb8205812_0306
	Page 1

	lb8205812_0307
	Page 1

	lb8205812_0308
	Page 1

	lb8205812_0309
	Page 1

	lb8205812_0310
	Page 1

	lb8205812_0311
	Page 1

	lb8205812_0312
	Page 1

	lb8205812_0313
	Page 1

	lb8205812_0314
	Page 1

	lb8205812_0315
	Page 1

	lb8205812_0316
	Page 1

	lb8205812_0317
	Page 1

	lb8205812_0318
	Page 1

	lb8205812_0319
	Page 1

	lb8205812_0320
	Page 1

	lb8205812_0321
	Page 1

	lb8205812_0322
	Page 1

	lb8205812_0323
	Page 1

	lb8205812_0324
	Page 1

	lb8205812_0325
	Page 1

	lb8205812_0326
	Page 1

	lb8205812_0327
	Page 1

	lb8205812_0328
	Page 1

	lb8205812_0329
	Page 1

	lb8205812_0330
	Page 1

	lb8205812_0331
	Page 1

	lb8205812_0332
	Page 1

	lb8205812_0333
	Page 1

	lb8205812_0334
	Page 1

	lb8205812_0335
	Page 1

	lb8205812_0336
	Page 1

	lb8205812_0337
	Page 1

	lb8205812_0338
	Page 1

	lb8205812_0339
	Page 1

	lb8205812_0340
	Page 1

	lb8205812_0341
	Page 1

	lb8205812_0342
	Page 1

	lb8205812_0343
	Page 1

	lb8205812_0344
	Page 1

	lb8205812_0345
	Page 1

	lb8205812_0346
	Page 1

	lb8205812_0347
	Page 1

	lb8205812_0348
	Page 1

	lb8205812_0349
	Page 1

	lb8205812_0350
	Page 1

	lb8205812_0351
	Page 1

	lb8205812_0352
	Page 1


