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170 

PARIS OCH HELENA I 
TSB D 380 

A 
Släkttradition. Aa: Skoklosters slotts bibl.: Per Brahe d.y.:s bibl., Per Brahes visbok. s. [1]—[11]. Nedskriven av frö-
ken Ebba Brahe (f. 1601 i Gävle, d. 1638 i Stockholm) under tiden augusti 1621—juli 1622, sannolikt på Rydboholm 
i Ö. Ryds sn, Uppland (Jonsson I, s. 178-180). Tryckt som SF 151 B och i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 
387-393. Ab: Esplunda gårdsarkiv 1.53 (Barbro Ban&s visbok) [nr 4]. Nedskriven ca 1660, sannolikt på uppdrag av 
Barbro Ban& (Ebba Brahes dotter, f. i Stockholm 1634, d. där 1691; Jonsson I, s. 200-204). Tryckt i 1500- och 
1600-talens visböcker I, s. 362-369. 

Aa 
1 pryammus han uar en kånigh båldh 

både landh och ryke hade han y uålldh 
— uäll up roser om y uylle paris föllia 

2 fäm sönner hader han både starkar och raska 
y bllandtt huyllaka parystt uar mykett karsk 

3 och hörre du nu myn ssån parystt huadh iagh säger 
dygh 

ttyll greken skall du reda dygh 

4 de greker de toger uår syster bårtt 
dätt giorde de oss tyll hån och spått 

5 utty llyka måtta du bettalla dem 
den degellygesta kuynna för ttyll oss hem 

6 äftter de orden drager parys åstta 
mädh ttyuge skep uttöfuer dä storra haf 

7 en llytten stun seglla de der hän 
upå hafuett mötter kånyngh menellafus dem 

8 af honom uystte icke paryst då 
så llätt han skepen för segellen gå 

9 up sttyger paryss på gröna sttran 
han ttackade gudh han kom y llandh 

10 brått kom buden för hellena [bordh] 
om paryss hörde hon många sttålz ordh 

1 1 hellena sttyger up ifrån breda bordh 
hon llåter syna hästtar ttömma up fortt 

12 ärllygh går hellena y kyrkyan yn 
och der sttodh parys som sollan han sken 

13 så komer ttyll hopa de degellyogha ttu 
ssådana fynness icke utty uärden nu 

14 parystt han går för hellena att stå 
gudh unne eder allttydh uäll må 

15 sttor mäcktighe kånygh ssom iagh utaf tråyam är 
så llönlygha ttyender iagh hem ttyll eder bär 

16 icke har iagh utty uärdenne någen ssårgh 
om y uylle migh föllia hem ttyll tråya bårgh 

17 och råde y migh ttyll tråya llandh 
så skulle y bllyfua min käre man 

18 up styger parystt mädh all sinna män 
y ryden eder ttyll och uarre icke sen 

19 når natten uar myken morck 
så ttoge de drånyngh hellena bårtt 

20 de yämmrade ssigh y samma sttundh 
alltt fållkett utty staden så margellundh 

21 stor yämmer kllaghan sårgh och myken ue 
måtte man på könyngh menelafus see 

22 ygen kom kånyngen mädh syne skep 
så snartt han de ttyender uetta feck 

23 så full han neder på gröner iordh 
och alldrygh då kunnde han ttalla itt ordh 

24 äftter den ssårgh en llytten sttundh 
sttodh kånungen up af dä sårgha rum 

25 krysttuss y himmellen han uare mytt rådh 
iagh måtte hämnass dä öfueruålldh 
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26 så skrefuer han bref tty I 1 kånygar båll 
att dee uylle hämnass dädh öfueruåll 

27 här fynge dee förstar så sttor en sårgh 
derastt dellygstta kuynna uar y ttråya bårgh 

28 och alldrygh hade dee en sådana kuynna sett 
icke häller någan af sådna säya uett 

29 så llägär de greker sina skep ifrån llandh 
ytt ttusen ttu hundrade och ttyuge för sann 

30 hasttelly komme dee in för tråya sttadh 
der af uar kånygen pryammus yntte glladh 

31 wp sttyger dee ttyll den fastta bårgh 
de sätter där före så mång en skanse kårgh 

32 dee llågee där förre y ttye årr 
der uankar så många dödellygha sår 

33 de kunne icke brytta den sttarka mur 
han hade när bllyfuytt de greker sur 

34 sädan dee fynge där yngen mack[tt] 
att uyka af hade dee utty acktt 

35 llyck uäll funne dee på ett skallka snedh 
och gyorde en hästt uttaf tträ och uedh 

36 hästtän apryss kånsterllygha giorde så 
ttre tusen man u[tt]y buken llågh 

37 up sändess båden ttyll pryame bordh 
eder skäncker dee grekär en hästt så sttor 

38 hästten skäncker de bådee sttor och ny 
alldrygh uar han sttöre uty tråye by 

39 ttyll klåstter u[tt]y sttaden hafua de honom 
skän[ck]tt 

att dee icke u[tt]y syön skulle blifua för dränck[tt] 

40 y samma sttun sttegh pryammuss up ifrån brede 
bordh 

så geck han utt igenom dän högha portt 

41 ttråya sttadh utt mädh honom geck 
den högha hästt han där skådha feck 

42 up utty hästtenäss buck llaokem han sttack 
han uylle försökia om hästten uar rap 

43 rätt kunne han icke ygenom portten gå 
tty bödh pryamuss muren om kull sllå 

44 så llede dee hästtän för ttråya bårgh 
da bllef dem dåck både ttyll grått och sårgh 

45 dee druke och glladess den llånga natt 
dee me[n]tte hafua fått en rykan skatt 

46 somligha llåge utty sängen nedh 
och somligha årka icke röra sigh 

47 ttröstt och modh ttoghe dee greker ttyll sigh 
uttaf hästtenss buck så krupe de 

48 y sttaden tende dee ellenden rödh 
der bllef dåck yämmer mädh ssårgh och nödh 

49 stt[r]ax dee andra dätta förnume 
utty sttaden dee alla sttrax komme 

50 de mörde och brände y alla rum 
och skonade yngen huarken gammall äller ungh 

51 menellafuss feck där sin drånyngh ygen 
y kåmmer ttill migh min gamlla uän 

52 nu hafuer ttråye en ända fått 
ssom kasandra hon hafuer om honom spått 

53 icke hyellper hugnnadh äller öfuer uålldh 
man bllyfuer där förre så illa såll 

54 så bllef ttråyee paryss och pryamus 
dän starke häckttor och ttråye llustt 

55 gudh Linne oss alla syn hellgha andess nådh 
och beuara oss yfrån öfuer dåå 
- uäll up roser om y uylle paris föllia 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Stroferna ej radindelade. Omkvädet 
utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: uäll str. 30 uall; up roser ihopskrivet i alla 

strofer utom str. 10; om saknas i str. 10; uylle 
str. 26-30 ulle, saknas i str. 50; paris str. 2, 
11-40 paryst; föllia str. 41-43, 45 föllie, str. 
46, 48-55 fölle, str. 47 fölla 

	

3: / 	dygh ändrat från dydh 

	

10:1 	efter hellena står bratt kom budden för med de 
tre sista orden överstrukna; raden här komplet-
terad enligt Ab 

	

26:1 	skrefuer ändrat, ms snarast skrefuyr 

	

28:2 	häller dubbelskrivet 

	

29:2 	sann ms snarast sam 
31:2 mång möjligen ändrat från mångt 

	

35:2 	före tträ står ett överstruket ord, ev. ett felskri- 
vet tträ 

	

40: 7 	bordh ms brodh 

	

46:1 	nedh ihopskrivet med sängen, efter ordet står 
än en gång nedh överstruket 

	

46:2 	röra ms rora 

	

48:1 	tende ms dende; ellenden möjligen avses ellen 
den 

	

48:2 	der ms dee 

	

50:2 	huarken otydligt p.g.a. ändring 

	

51: I 	i drånyngh är r sannolikt ändrat från ä 
52:2 hon ms hom 

2 
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Ab 
1 Priamus han war en Konungh Boldh. 

Både Landh och Rijke hade han i Woldh, 
— wäll op i Roser om i welen Pariss föllia 

2 Fähm Sönner hade han bådhe Starke och Raske. 
J blandh dem alle war Parriss myket Karsk. 

3 Hörer du min Sohn Parriss hwadh iagh säger tigh. 
Till Greekelandh skall tu Reesa ner 

4 Dhe Greeker togo wår Syster Bordt. 
det giorde dee oss till håån och Spoth 

5 Vthi Lijka måtto du bethala dhem. 
Dheres däygeligste Qwinna för till oss heem. 

6 Efter dee Ordh drager Parriss åstadh. 
medh Tiugu Skeep Öfwer det wilda haft'. 

7 När som dee komme sigh mitt oppå haaf. 
och der mötte konung Melanus dhem. 

8 Af honom wiste Parriss inthet aff 
Ty lett han sina Skeep för Segel gåå 

9 Dhe ladhe sina Skeeph på hwitan Sandh. 
och det war Parriss tråder först oppå Landh, 

10 Brådt kom buden för dråning Helena Bordh. 
Af Parris hörde hon så mången Ståldtz ordh. 

11 Parris Stiger vppå högan Luftz Broo. 
han låter sina hestar Thämia op fordt 

12 Erligen gånger dråning Helena I Kyrkian Ihn. 
och der Stodh Parris, som Sohlen hoon Skeen 

13 Så kommo till hopa the deygelige Tuu 
Så Skiöna finss icke i werlden nu. 

14 Och icke hafwer iagh i werlden någon Sorgh. 
Om i welen föllia mig till Trogen borgh. 

15 Och Råden I migh till Troghe Landh. 
Så skolle i blifwa min Käre mann 

16 När dagen war Framleden och natten giordes mörk. 
Så Stulo dhe drånning heelena bårdt 

17 Brådt kom Konung Melanus medh sine Skeeph. 
Så snart han dee tijenderna weeta fick 

18 Så föll han nedher på grönnan Iordh. 
och aldrig då kunde han tahla eth ordh 

19 Straxt der efter een Liten Stundh, 
Stodh konungen Op af det sorga Rum 

20 Gudh I Himmelen ware mitt Rådh. 
att iag måthe hempnas det Ofwerdådh 

21 Så Skrifwer han bref till Konungen Boldh. 
att dee willia hempnas det Öfwerwåldh. 

22 Då finge dee Förstar så Storan en Sårgh. 
dheres däygeligste Qwinna war i Troge Borgh. 

23 Och aldrigh hade dhe en sådan qwinna Sedt. 
myket mindre af någon så Skiön säyga weet 

24 The Greeker dhe Lade sine Skeph Ifrån Landh. 
Ettussen Twåhundrade och Tiugu försann 

25 Dhe Ladhe sine Skeeph För Troge Stadh. 
der af Priamuss blef intet gladh 

26 Dhe Lågo derförre I Tijo Åhr. 
det wancka så många dödeliga Såår 

27 När som the Finbo ther ingen macht, 
ath wijka aff hadhe dee i acht, 

28 Lell funno dhe på ett Skalka Seedh. 
Thee giorde een hest af trä och weedh 

29 Hästen af Trää Konstelig giordhe dhe Såå. 
Ettusendh man Vthj honom Lågh. 

30 Brådt Kom mo buden för Priamus Bordh. 
Eder Skencker dee Greker een hest så Stoor. 

31 Hästen Skenckte dhe bådhe Stoor och Rijk. 
Aldrig war han Skiönare i Troge by. 

32 Till Klostre I Staden hafwa de honom Skenckt 
att dhe icke i Siöön skulle blifwa fördrenkt, 

33 Vpstiger Konung Priamus från Bredhe Bordh. 
han wille den hesten Skodha fordt 

34 Troghe-Stadh Vth medh honom gick. 
så snart dee den hesten Skodha fick, 

35 Dhe Förde dhen hesten vp till Trogenborgh. 
det blef dem då alla till grååt och Stoor sorg, 

36 Hästen war Stoor och Porten war Trångh. 
dee bruto nedh murar medh Jerne Stång. 

37 Hesten Fördes In, I Troghe medh Bångh. 
det hördes Vthi honom så Storanen Klangh. 

38 The drucko och gladdes then Långa Natt. 
The meente sig hafwa fådt een så Storanen Skatt 

39 Somblige Lågo I Sängen ner. 
och somblige orka icke röra sig 

40 Tröst och modh togo de Greeker till sigh. 
Vthur hestens buck så Krupo dhe Vth 

41 Dhe Thände Straxt Elden I Staden så Rödh 
det blef thee Trogjaner till sorg och dödh. 

42 Vthi Stadhen dhe andra då Straxt Kommo. 
Så snart dee Greeker det förnummo 

43 The Sköflade och brände Så Margelundh. 
The Skondte hwarken Gammal eller Vng 

44 Melaus Fick der sin drånning Igen. 
I kommen till mig min gambla och goda wänn. 

3 
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45 Nu Hafwer Troghe en Ända Fådt. 
som Casandra hafwer om honom Spoodt 

46 Christus I Himmelen ware wårdt Rådh. 
och beware oss alla för Öfwerdådh. 
— wäll op i Roser om i welen Pariss föllia  

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: Pariss str. 2-6, 8-18, 23, 27-38, 40, 43-46 

Parri ss 
8:1 	Af samt IT i al tillskrivet i efterhand 

4 
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171 

PARIS OCH HELENA II 
TSB D 381 

A 
Messenius, Disa, 1611. Citerat i akt V, scen 2 av skådespelet. 

1 Paris han war så liten een Drengh/ 
Han tiente Konungh Menelaus för sin sängh. 
— Waller vp Roser om j welen Paris finna/etc. etc. 

etc. 

Anmärkning 

Närmast före strofen säger Rex: 
Här om een annan wijsa i wårt Landh/ 
Siunga plägar altijdh gemene Man. 
Jagh haffuer och så lärt then samma sångh/ 
Han haffuer och een sådan noot och gångh. 

B 
Catonius, Troijenborgh, 1632. Citerat i akt IV, scen 4 av skådespelet. 

1 Paris han war så rasker en dreng etc. Anmärkning 

Närmast färe textraden står en replik av iEhra: 
Clymene mijn syster kähra/ 

Wij wiliom wår Frw til ähra/ 
Dichta een skön och liufligh sång/ 

At tijdhen ey görs oss förlång. 

C 
Tradition bevarad i skillingtryck och i folkboken En vnderlig och mycket sällsam HISTORIA Om then Tolamodige 
HELENA ANTONIA Af Constantinopel (se Jonsson I, s. 661-662; uppgifterna där om folkboksupplagorna här ned-
an korrigerade). Ca: Folkbok 1699. Cbc: Folkbok 1707, 1727. Cde: Folkbok, två upplagor utan tryckår (1700-talet). 
Cf: Folkbok 1746. Cg: SVA 504:1 (Bergshammarvisboken I), s. 81-93. Avskrift gjord vid 1700-talets mitt efter 
tryckt text. Tryckt som SF 151 A. Ch: Folkbok 1772. Ci: Skillingtryck från senare delen av 1700-talet (=DgFT 
467:1). Cj-m: Folkbok 1802, 1802, 1811, 1835. Cn: Skillingtryck 1844 (=DgFT 467:2). 

• Ca 
1 PAris han war så lijten en Dräng/ 

	
2 Han tiänte där för ingen annan Lön/ 

han tiente Konung Menelaus alt för sin Säng/ 
	

än Drottning Helena hon war så skön/ 
— Wahler up Roser om J willien Paris följa. 
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3 Menelaus skulle i Ledingen fara/ 
Och hemma skulle Paris på Drottning Helena taga 

wahra/ 

4 Arla om Morgonen dät war dager/ 
Då Paris uppå sin Gullharpa slår/ 

5 Paris så liuflig på Gullharpa slogh/ 
Dät hörde Helena i höga Löfft låg/ 

6 Drottning Helena ropar på Smådrängen sin/ 
Hwem är som slår på Gullharpan sin/ 

7 Jagh kan intet höra annat Klang/ 
Dät måste wist wara EnglaSång/ 

8 Min Nådige Drottning dät är icke så/ 
Uthan dät är Paris som på Gullharpan slår/ 

9 Och hör du Smådrängen min/ 
du bed nu strax Paris komma i Steenstugun in/ 

10 Och hör du Paris högwördat Swän/ 
du skatt nu strax komma för drottningen in/ 

11 Paris igenom Dören steg/ 
och Drottningen honom med blida ögon ned h/ 

12 Min Nådige Drottning hafwer sändt migh Ord/ 
Därföre ställer jagh migh in wid Bord/ 

13 Ach Paris Ach Paris fager ungerswän/ 
Gudh gifwe Menelaus han wore så Wän/ 

14 Min Nådige Drottning j säye så/ 
här stånder så många och lyssna där på/ 

15 Lysna hwad de lyssna will/ 
Jagh säger doch uth hwadh min Hog leker till/ 

16 Jagh räcker nu Paris min sniöhwijta Hand/ 
at j skola blifwa min Echta Man/ 

17 Hör nu skön Helena/ haff J Acht/ 
huru kunna wij slippa undan Menelai Macht/ 

18 Du äst en Herre öfwer det fasta Trojenborg/ 
där kunna wij lefwa för uthan all Sårg 

19 Dät jagh Paris kan säya med Krafft/ 
tädan tager oss ey Menelaus med all den Grekske 

Macht/ 

20 Priamus allerkäreste Fader min/ 
Han släpper gärna mig, med Eder der in/ 

21 Sedan hafwer Fader här på grannan achtl 
för Hosia min Farsyster de Greker togo med Macht/ 

22 Helena nu willia wij oss skynda/ 
och från Menelao aff Landet rymma/ 

23 Heem kom Menelaus från Ledingens Orth/ 
och då war Paris medh sköna Helena aff Landet fort/ 

24 Menelaus [han war så wreder i sinn/ 
Ty han] hade mist Helenam Drottningen sin/  

25 Ach Gudh nåde migh arma Mann/ 
för dät jag lefwererade Helenam Paris i Hand/ 

26 Konung Menelaus lät ropa om alla sina Land/ 
at the skulle wara tilreds hwar endeste Man/ 

27 Til Trojenborg måste wij oss hamna/ 
och thet Trojaniske öfwermod hämna/ 

28 Dijt drog Menelaus med dän starckeste macht/ 
som nånsin i Werlden war sammanbracht/ 

29 Menelaus Menelaus haff ingen Qwijda/ 
jag såfwer hwar Natt wid sköna Helena sijda/ 

30 0 Paris 0 Paris du giör migh stoor Harm/ 
därföre ar jag kommen til Trojenborg medh största 

Allarm/ 

31 För Trojenborg har jagh legat i Sju Åhr/ 
och lijka så när dät är i dag som dät war i går/ 

32  Alt uthan för Trojenborgs Portar/ 
hafwer jag förlorat Konungar fiorton/ 

33 Dessutan Etthundrade gånger Sextijo Tusend Män/ 
Med Generaler Öfwer och Under Officerare ibland/ 

34 Paris jagh wil medh dig Frijdh Biöra/ 
där om wille wij nu röra/ 

35 Helena må du Paris behålla/ 
ty du hafwer henne i Wålde/ 

36 Eder Gudinna Minerva til ähra/ 
wil jagh en kostelig och konstig Häst förähra/ 

37 Denne j tagen emot till ett godt Fridz-Fördrag/ 
så giören j migh ett godt behag/ 

38 Denne Fredh jag emot tager/ 
allenast Menelaus med Krijgzmachten aff Landet 

bårtdrager/ 

39 Dätta Paris jag hastelig giör/ 
at du i Sanning dät wisserlig spör/ 

40 Nu Måste wij medh ähra/ 
Denna stora Häst i Staden införa/ 

41 Denna Häst är alt för stor/ 
dän kan ey komma genom Trojenborgs Port/ 

42 Därföre måste wij nu så drijfwa/ 
och ett Stycke af Trojenborgs Muur nedrijfwa/ 

43 Swarade Helena medh godt Förstånd/ 
O Paris 0 Paris denne Häst kommer oss till Twång 

44 Den Häst begynte at luta/ 
rödaste Elden at sputa/ 

45 Femtusend Mann i Hästens Buuk låg/ 
de mörde och brände i hwarje wråå/ 

46 Wid nedrefna Muren war ingen Wacht/ 
de Greker kommo in med all Macht/ 

6 



47 Och detta war alt medh Liste 
De Trojanske Förstar sitt Liff miste 

48 Dät war effter Grekiske Konungars Anslag/ 
i Trää så måste sköna Helena taga sin sista Dag/ 

49 Altså bleff den sköna Trojenborg åter lagd til Mull/ 
Dät skedde alt för en Qwinna skull/ 
— Wahler up Roser om J willien Paris följa.  
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Anmärkning 

Str. 28 har nr 38. Omkvädet återgivet i str. 1, 8, 16, 
46-49, markerat (förkortat) i övriga strofer. 
Omkvädet: willien str. 12 (i förkortningen) wille, str. 49 

willen 
18:1 	fasta tr. falsta 
18:2 	där tr. dän 
21:2 	min tr. nna 
24:1-2 textförlust p. g. a. att tr. beskurits, det förlorade 

insatt inom klammer efter Cb 
41:1 	Denna tr. Danna; för stor tr. förstor 

Cb-n 

Avvikelser från Ca i Cb—n 	 14:2 

Cc är defekt, endast str. 1-31 återstår. 
Omkvädet: Wahler: Waller eh, j—l; up: op ci; Roser: Ro-

sor fmn 

	

1:1 	så lijten en: liten en bcdi, en liten egh, j—1, så li- 
ten fmn 

	

1:2 	sin saknas fmn 

	

3 : 1 	Ledingen: Ledningen fmn 
3:2 Och saknas j 

	

4:1 	war dager: dager, war c, dager war deh, j—1 

	

4:2 	Gullharpa: Guldharpaf 

	

5:1 	liuflig: ljufligt fh, j—n; Gullharpa: Gullharpan 
c—e, h—n, Guldharpanf 

	

5:2 	Löfft: lofft c—n 

	

6:1 	Drottning: Drottningen c; Smådrängen: små- 
dräng n 

	

6:2 	Gullharpan: Guldharpan f,• sin: fin de, min 1 

	

7:1 	annat: annan fmn 

	

8:1 	Nådige: Nådigafmn; icke: intet fmn 

	

8:2 	på: uppå mn; Gullharpan: Guldharpanf 

	

9:1 	du: du nu 1 

	

9:2 	strax: straxt bce, g—l; Steenstugun: Steenstugan 
cef, h—n, stenastugan d 

	

10:1 	hör: hörde fin; högwördat: högvördige eh, j—1, 
högwördaelfg, högwörda mn 

	

10:2 	skalt: skall gmn; nu saknas d; strax: straxt b—e, 
g—I; in: igen 1 

	

11:1 	Dören: Dörn d, dörren fgmn 

	

11:2 	blida ögon nedh: ögonen negh b—e, g—1, ögonen 
såg finn 

	

12:1 	Nådige: nådigste eh, j—1, nådiga finn; Ord: sin 
ord j—1 

	

12:2 	jagh saknas m; in saknas eh, j—l; Bord: hennes 
bord 1 

	

13:1 	fager: säger j—/ 

	

13:2 	Gudh gifwe: Jag önskar g; wore: woro m 

	

14:1 	Nådige: Nådiga finn; säye: säge d, säjen intet 
ehjk, sägen ej finn, säjen ej g, sägen intet 1 

16:1 
16:2 

17:1 
18:2 
19:1 
19:2 
20:1 
20:2 
21 : I 
21:2 
22:1 
22:2 
23 : 1 
23:2 
24:1 
24:2 

25 : 1 
25:2 
26:1 

26:2 
27:2 

28:1 
29:2 
30:2 

31:1 
31:2 
31:2 
32:1 

32:2 

stånder: stånda finn, ståndar j—I; lyssna: lyssnar 

sniöhwijta: snöhwita b—e, h—n 
skola: skolen c—e, gi, skal finn, skole j—l; blif- 
wa: lefwa eh, j—l; min saknas finn; Echta: ägte 
d 
skön: skjöna.fmn 
kunna: kunne e; all saknas eh, j-1 
säya: säga dfln 
tädan: Dädan l—n; Grekske: Grekiske c—f, h—n 
allerkäreste: allerkärastefi, l—n 
gärna mig: migh giärna cdimn; der saknas ehjl 
Fader: Fadrenfmn; grannan: grann b—n 
Farsyster: Faster eh, Fader j-4 Fad-Syster inn 
willia: wilje e 
Menelao: Menelaus eh, j—1 
Ledingens: Ledningens mn 
aff Landet fort: bort mn 
han saknas d 
han hade: hade han fmn; Helenam: Helena 1—n; 
Drottningen sin: Drottning fin el, Drotningen 
sin g, Drottning sin hjk 
Ach Gudh: Ack! ack! g; arma: arme finn 
Helenam: Helena l—n 
lät: låt d; ropa: utropa eh, j—l; alla sina: all sin 
eh, j—1 
endeste: endaste b—n 
Trojaniske: Trojanske bg, Trojaniska c—f, h—n; 
öfwermod: öfwermodet eh, j—1 
dän saknas eh, j—l; starckeste: starckaste b—n 
Helena: Helenas e—n 
är jag kommen: kommer jag eh, j—l; Trojen- 
borg: Trojenburgf; största: stor d 
Trojenborg: Trojenburg fm; i saknas n 
Och lika så när i dag, som i går, eh, j—1 
dät är: är det dfrnn; dät war saknas mn 
Trojenborgs: Trojenborg d, Trojenburgs f, Troj- 
enborga jk, Trojenborgska 1 
Konungar: Konugar k 
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33:1 	Dessutan: Dessutom mn; Etthundrade: tuhun- 
drade j-1; gånger: gångor h-l; Tusend: Tusende 
bdfimn 

34:2 Therom wi 1 tu mig nu här höra fmn (mn saknar 
här) 

34:2 	wille: will j; nu: nu här bde, g-1 
35 : 1-2 Helena, Paris jag intet mer begär, 

Efter hon är tig så mycket kär, eh, j-1 
35 : 1 	du: ju fmn 
35:2 	hafwer: hafwer ju fmn; i: uti fmn 
36:2 	kostelig: kosteli j; och konstig saknas eh, j-1 
37:1 	Denne: Denna eh, j-n; emot saknas eh, j-1; 

Fridz-Fördrag: Fredzfördrag bdfgimn, stridsför-
drag j-1 

38:1 	Denne: Denna egh, j-n; jag: jag gärna eh, j-1 
38:2 	allenast: Allena eh, j-l; Krijgzmachten: krigs- 

makt mn; Landet: Lande bfm; bårtdrager: dra-
ger eh, j-1 

39:1 	hastelig: hasteliga mn 
39:2 	At tu det i Sanning wisserliga spör, eh, j-1 
40:1 	ähra: mycken ära eh, j-1 
40:2 	Denna: Denne di; i saknas m 
41:1 	Denna: Denne di; är: är nu eh, j-1 
41:2 	Trojenborgs: Trojenburgs fjm 
42:1 	nu saknas en; drijfwa: rifwafmn 
42:2 	Trojenborgs: Trojenburgs fin; Muur: port mn; 

nedrijfwa: nederrifwa eh, j-1 
43:2 	denne: denna eh, j-n; Twång: wånd eh, j-1 
44:1 	Denna Häst begynte sig luta, eh, j-1 
44:1 	Häst: hästen di 
44:2 	rödaste: och rödaste 1; sputa: spruta d-f, h-n 
45:1 	Femtusend: Femtusen k; Mann: män d-j, n 
45:2 	mörde: mörda eh, j-n 
46:1 	nedrefna: nederrifna eh, j-1, nedrifna fmn; Mu- 

ren: porten mn 
46:2 	kommo: komma bi; in saknas mn; all: all sin 

de, h-1 
47:1 	alt: alle n; Liste: stor list eh, List finn, en stor 

list j-/ 
47:2 	Trojanske: Trojaniske de, h-n; Förstar: Furstar 

1; sitt: sin d; miste: har mist j-/ 
48:1 	Dät: Detta eh, j-l; war: war alt eh, j-l; Grekis- 

ke: Grekiska eh, j-l; Konungars: Konugens j, 
Konungens kl 

48:2 	Trää: träd g, trät mn; sista: sidste d 
49:1 	lagd: lagt eh, j-1 
49:2 Qwinna: Qwinnas eg 

Anmärkning 

Cb: 
Str. 49 har nr 40. Omkvädet återgivet i str. 1 och 49, 
markerat (förkortat) i övriga strofer. 

Omkvädet: Wahler str. 48 (i förkortningen) Wahle; Ro-
ser str. 23 (i förkortningen) Reser; willjen str. 
16, 24, 31, 32, 37, 41 (i förkortningen), 49 wil-
len 

	

4:2 
	

Gullharpa tr. Gullhappa 

	

7:2 
	

wara tr. war 

	

19:2 
	

tager tr. teger 

	

41:1 
	

alt utplånat i tr.; för stor tr. förstor 
Cc: 
Omkvädet återgivet i 
ga strofer. 
Omkvädet: op str. 3-31 vp 

	

29:2 	Helena tr. Helenaa 
Cd: 
Omkvädet återgivet som i Cb. 

	

23:1 	Ledingens tr. Ledigens 

	

43:1 	Swarade tr. Swareda 

	

49:2 	skedde tr. skedda 
Ce. 
Omkvädet återgivet i str. 1, 30, 49, markerat (förkortat) 
i övriga strofer. 
Omkvädet: Roser str. 5 (i förkortningen), 49 Rosor 

	

22:2 	Landet tr. Lander 
Cf: 
Omkvädet återgivet i str. 1, 10, 20, 31, 43, 45, 49, mar- 
kerat (förkortat) i övriga strofer. 
Cg: 
Omkvädet utskrivet i str. 1 (utom de två sista orden) och 
i str. 49, markerat i övriga strofer. 
Ch: 
Omkvädet återgivet i str. 1, 30, 37, 49, markerat i övri- 
ga strofer. 

	

36:2 	jag tr. jeg 
Ci: 
Omkvädet återgivet som i Cb. 
Omkvädet: op str. 3-49 up 
Cjk: 
Omkvädet återgivet i str. 1, 30, 33, 37, 49, markerat i 
övriga strofer. 
Cl: 
Omkvädet återgivet som i Cb. 
Omkvädet: Roser str. 3-6, 8-28, 44 (i förkortningen) 

Rosor 
Cm: 
Omkvädet återgivet i str. 1 och 49, saknas i övriga stro- 
fer. 
Cn: 
Omkvädet återgivet som i Cm. 

	

1:2, 	3:1, 19:2, 23:1, 24:1, 26:1 	Merielaus tr. Mene- 
lans 
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HERTIG FRÖJDENBORG OCH 
•• 

FROKEN ADELIN 
TSB D 390 

A 
Text bevarad i skillingtryck 1757-1871 (se Jonsson I, s. 653-655). Aa: Skillingtryck 1757 (=DgFT 305:1). Ah—g: 
Skillingtryck från 1700-talet (=DgFT 305:2-7; Af: 1775). Ah: Twenne Nya II Wackra och mycket behageliga II Kär-
leks= II Wisor, II Den första: Il Om II Fröken Adelin II Och Hertig Frögdenborg. II Den Andra: II Jag war nylig på den 
Ort, etc. II Bägge kunna sjungas under sina ljufliga och Il bekanta Melodier. II Tryckt 1785, och säljes för 2 styfwer 
stycket. Skillingtryck i privat ägo (kopia i SVA inf 364). Ai—o: Skillingtryck 1802, 1802, 1809, 1811, 1815, 1817, 
1826 (=DgFT 305:8-14). Ap: GA 19 (texten). Ag: KVHAA Göt. förbundets vissaml., s. 8 B-1 1. Avskrift efter skil-
lingtryck utan tryckår insänd 1816 till Göt. Förbundet av prosten J. J. Lagergren, Tofteryds sn, Småland. Ars: Skil-
lingtryck 1835, 1837 (=DgFT 305:15, 16). At—x: Skillingtryck 1811, 1823, 1826, 1826 (=DgFT 305:17-20). Ay: 
Skillingtryck utan särskild titelsida. Stockholm 1828 (KB G 7, ej redovisat hos Jonsson). Az: Skillingtryck 1832 
(=DgFT 305:21). Ad—c': Skillingtryck 1856, 1857, 1859 (=DgFT 305:22-24). AX: Skillingtryck 1871 (=DgFT 
305:25). 

Aa 
1 Fröken Adelin hon gånger sig i Rosende Gård, 

— För alt hwad som kiärt är i werlden: —
At hämta där Roser både hwita och blå. 
— Mig tyckes det är tungt til at lefwa. 

2 Hon hämtade der Rosor både hwita och blå, 
At göra Hertig Frögdenborg der Krantsar utaf. 

3 Hertig Frögdenborg sig ut genom Fönstret såg, 
Där fick han se hwar Fröken Adelin hon går. 

4 Hertig Frögdenborg tager sin Hatt under Arm, 
Så gångar han sig för Fröken Adelin fram. 

5 Hertig Frögdenborg klappar Fröken Adelin på rödan 
Kin, 

Christ gifwe du wore aldrakärestan min. 

6 A kära Hertig Frögdenborg I talen intet så, 
Jag fruchtar min Fader detta weta får. 

7 Och weta det hwem som weta det wil, 
Jag biuder intet annat än med äran til. 

8 De falska Tärnor gingo för Konungen in, 
Hertig Frögdenborg lockar bort kiär Dottren din.  

9 A lockar Hertig Frögdenborg bort Dottren min, 
Så skal jag låta sättan i Tornet in. 

10 Konungen han tala 01 små Swänner twå, 
J tagen Hertig Frögdenborg, lägg boyorna uppå. 

11 Konungen talte 01 små Swänner sin: 
J sätten: Hertig Frögdenborg i Tornet in. 

12 Fröken Adeln gångar sig i Rosende-Gård 
At hämta der Rosor både hwita och blå. 

13 Hon hämta de Rosor både hwita och blå, 
At göra Hertig Frögdenborg en Krants der utaf. 

14 Konungen sig ut genom Fönstret såg. 
Der fick han se hwar Fröken Adelin hon tår. 

15 Konungen han talte til Tienaren sin, 
J beden Fröken Adelin komma til mig in. 

16 Tienaren han talte til Fröken Adelin så, 
Behagar kära Fröken för sin Fader at gå. 

17 Hur skal jag töras för min fader ingå, 
Han har intet welat se mig på femton År. 
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18 Fröken Adelin in genom dören steg, 
Hennes Fader henne med wreda ögon neg. 

19 Konungen han talte til Fröken Adelin så, 
Hwad giorde du i Rosenlund i går? 

20 Jag hämta der Rosor både hwita och blå, 
At göra Hertig Frögdenborg en Krants derutaf. 

21 Konungen han talte til Fröken Adelin så, 
Har du intet glömt bort Hertig Frögdenborg ändå. 

22 Om jag än lefde uti Hundrade åhr, 
Hertig Frögdenborg aldrig af mit sinne går. 

23 Har du intet glömt bort Hertig Frögdenborg ännu, 
Så skal jag göra på Er Kjärlek et kort slut. 

24 De togo Hertig Frögdenborg ur Tornet blå, 
Hans hår war grått, Hans skiägg war lika så. 

25 Här hafwer jag setat uti Femton år, 
Mig tyckes det har warit uti dagarna få. 

26 Om jag än i dag skulle mista mitt lif, 
Jag wet jag mister det för et så ädelt Wijf. 

27 De bundo Hertig Frögdenborg under et Trä, 
Och slagtade honom som Bönder slachta Fä. 

28 De lade Hertig Frögdenborg uppå en Disk, 
Och ristade honom som Bönder rista Fisk. 

29 Så stego de falska Tärnor därnäst, 
De togo Hertig Frögdenborgs Hjärta så färskt. 

30 De togo Hertig Frögdenborgs Hjärta så färskt, 
Och lagade deraf en så kostelig Rätt. 

31 När Rätten blef lagad och färdig gjord, 
Så buro de honom för Fröken Adelins Bord. 

32 Hwad är detta för en kostelig Rätt, 
Mig tyckes mitt Hjärta det blifwer så förskräckt. 

33 Det är Hertig Frögdenborgs Hjärta så färskt, 
Tillagad för Fröken en så kostelig Rätt. 

34 Är det Hertig Frögdenborgs Hjärta så färskt, 
Så skal det nu blifwa min sidsta Rätt. 

35 Fröken Adelin satt med ett högt bedröfwadt mod, 
Hon wiste hwad för pina Hertig Frögdenborg utstod. 

36 J gifwen mig in de Win-Glasen twå, 
Der i skall jag dricka Hertig Frögdenborgs Skål. 

37 J gifwen mig in et Glas med Mjöd, 
Der i skal jag dricka mig sjelfwan til Död. 

38 Den första Drick hon af Mjö-Glaset drack, 
Hennes Ögon de runno, Hennes Hjärta det sprack. 

39 Bod kom brått för Konungen in, 
Fröken Adelin sitter död i Kammaren sin. 

40 Konungen ut, genom Dörena sprang, 
Han slog igen Dörren så låsen han sang. 

41 Ach! Ach! jag arme och elände Man, 
Som hafwer förrådt mitt endaste Barn. 

42 Hade jag wist deras Trohet så starck, 
Han skulle icke dödt för Hundra Marck. 

43 Hade jag wist deras Trohet så hull, 
Han had' ej skulla dödt för Hundra Tunnor Gull. 

44 De lade de Liken uppå en Bår, 
Fruer och Jungfrur de krusa Deras Hår. 

45 De lade de Twå Liken uti en Graf, 
Der sofwa de sött til Dome-Dag. 

46 Der wäxte en Lind uppå Deras Graf, 
Hon ståndar der Grön til Dome-Dag. 

47 Den Lind hon wäxte öfwer Kyrko-Kam, 
Det ena Bladet tager det andra uti famn. 

48 Den Wijsan hon är nu rungen til slut, 
— För alt hwad som kiärt är i werlden: —
Ach, gifwe ingen kunde i Werlden det stå ut. 
— Mig tyckes det är tungt til at lefwa. 

Anmärkning 

Str. 13 och 14 båda numrerade 13. Omkvädena återgiv-
na i str. 1 och 48. 
34:1 	Frögdenborgs tr. Frögdenbors 

Ab-d2  
Avvikelser från Aa i Ab—d2  

Ap, At—d2  omfattar 47 strofer. 
Genomgående: Frögdenborg: Fröjdenborg p, t—d2  
Mellanomkvädet: saknas d—f, o—r 

1:1 	gånger: gångar b—k, m—s, u—d2; i: till d—f, oqr 
1:2 	där: de hp, s—d2; Roser: Rosor epq, s—d2; både: 

båd 1 
2:1 	hämtade: hämta bc, f—o, qr, hämtar degs, plock- 

ade p, t—d2  der saknas p, t—d2; Rosor: Roser k—n 
2:2 	göra: binda pr, t—d2; der Krantsar utaf: Crantzar  

der utaf 	o, en Krants der utaf g—j, p, t—d2, 
kransar deraf q, kransar derå r 

3:1 	ut genom: uti genom 0; Fönstret: fönsteretf 
4:1 	Frögdenborg: Frögdenborg han p 
4:2 	gångar: gånger deglot 
5:1 	Hertig Frögdenborg: Han p, t—d2; rödan: rosen- 

de p, t—d2; Kin: kind g—j, Inpr, t—d2  
5:2 	Christ: Ack fpq, t—d2; wore: woro de; aldrakä- 

restan: aldrakiärasten b—d, fk, o, q—s, allerkäres- 
tan g—j, allrakärasten p, alrakärestan t—d2  
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6:1 

6:2 
7:1 
7:2 
8:1 
8:2 

9:1 

9:2 

10:1 

10:2 

11:1 

11:2 

12:1 

12:2 
13:1 

13:2 
14:1 
15:1 
15:2 
16:1 
16:2 

17:1 

17:2 
18:1 
18:2 
19:1 

19:2 

20:1 

20:2 
21:1 

21:2 
22:1 
22:2 
23:1 
23:2 

Å: Och pr; kära: kär 1; I: Ni p, t—d2; talen: talte 
1, talar t; intet: inte p 
Fader: Fader han or; weta får: höra må p, t—d2  
weta: höra p, t—d2; det wil: wil e 
Jag saknas o; intet: inte p; til: dertil (1-1: o—r, t—d2  
falska: falske dfoqr 
bort saknas p, t—d2; kiär saknas g—j, unga p, 
t—d2; Dottren: Dotteren d—g, pq, t—d2, dottern n, 
dotter or 
Å: Och prvyz; lockar: låcker o; bort: unga p, 
t—d2; Dottren: Doteren bc, Dotteren dfk, p—d2  
låta saknas g—j, p, t—d2; sättan: sättian de, sätta 
han s, sätta honom p, t—d2; Tornet: mörka Tor- 
net p, t—d2  
Konungen: Och Konungen p, t—d2; tala: talte 
de, g—j, lopr, t—d2, talar nqs 
J läggen Hertig Fröjdenborg bojorna uppå. p, 
t—d2  [t har: bojorne/ 
Konungen: Konungen han d—f, oqr, Och Kon- 
ungen han p, t—y, a2—d2, Och Konungen z; talte: 
tala f, talar q; små Swänner: tjenaren p, t—d2  
J: Ni p; sätten: sättien b—e, gij1; Tornet: mörka 
Tornet p, t—d2  
Adelin: Adelin hon pq, t—d2; gångar: gånger 
d—f, loqt; i: åt b, d—j, 1, o—r, t—d2  
der: de de, g—j, lopr, t—d2  
hämta: hämtar q, hämtade vyz; de: der d—f, qr, 
saknas ovyz 
göra: binda r; der utaf: derå r 
Fönstret: Fönsteret b—e, kmn 
han saknas y; Tienaren: Tienare or 
J: Ni p; beden: bedjenflpqr, t—d2; til: för de 
Adelin: Adlin e 
Behagar Fröken Adelin för Konungen ingå. p, 
t—d2  
Hur: Och huru p, t—d2; töras: töra b—m, oqrs, 
saknas p, t—d2  
intet: ej fpq, t—d2; se: sett b, d—j, loqr 
in: sig in p, t—d2; dören: dörren bc, k—d2  
neg: sned 1, såg s 
Konungen: Och Konungen p, t—d2; talte: talade 
fq; Fröken saknas p, t—d2  
Rosenlund: Rosendelund pr, u—d2; i går: uti går 
ptvyz 
hämta: hämtar es, hämtade p, t—d2; der: de g—j, 
ls, saknas p, t—d2; och: å e 
göra: binda r; derutaf: derå r 
Konungen han: Och Konungen p, t—d2; Fröken 
saknas p, t—d2  
intet: inte p, t—y, a2—d2; bort saknas p, t—d2  
uti: i b2—d2; Hundrade: hundra b 
af: utaf d—f, oqr, ur n, utur p, t—d2  
intet: inte p, s—d2; bort saknas d—f, oqr, u—d2  
Så skall jag på er kärlek väl göra ett slut. p, t—d2  
[t har: en slut; x har: snart wälJ 

Mellan str. 23 och 24 står i p, t—d2  följande strof: 
Och konungen han talte till små svenner två: 
J tagen Hertig Fröjdenborg ur tornet det blå. 
(han saknas i y; det saknas i x) 

24:1 	ur: utur ux, a2—d2; blå: det blå p, t—d2  
24:2 	hår: hår det p, t—v, y—d2; Hans: och hans p, t—d2; 

det andra war saknas p, t—d2  
25:1 	setat: settat b—e, g, k—m, o, sittat rs, sutit p, t—y, 

a2—d2, suttit z; Femton: sjuton kmns 
25:2 	uti saknas kmns, i z; dagarna: dagarne dlp 
26:1 	än saknas 1 
26:2 	Jag wet: Så wet at h, Jag wet att t—d2; mister 

det: det mister p, t—d2; et så ädelt: så ädelt bcg, 
i—n, s, så ädelt ett d—f, oqr, ädelt ett p, t—d2  

27:1 	Frögdenborg: Frögdenbergf; Trä: träd p 
27:2 	Och slagtade: Der slachta de d—f, oqr, De slag- 

tade p, t—d2; slachta: slachtar dor 
Str. 28 saknas i p, t—d2. 
28:2 	Och ristade: Der rista de 	oqr 
29:1 	De falska tärnor de stego dernäst. p, t—d2  
29:1 	Så stego: Der stogo d, Der stodo eor, Där stego 

fq; falska: falske fq 
30:2 	deraf: åt Fröken ptvyz, Fröken ux, a2—d2  
31:1 	blef: war d—f, o—r, t—d2; lagad och färdig gjord: 

lagat och färdig gjord g, lagat och färdig gjordt 
o, lagad och färdiger gjord p, t—d2  

31:2 	De buro honom in på Fröken Adelins bord. p, 
t—d2  

31:2 	buro: huru f, boro g—j, 1; för: på d—f, hl, n—r 
32:1 	detta: det 1 
32:2 	tyckes: tyckes att s; det saknas d—f oqrx; blif- 

wer: blir g—j, 1, p, t—d2  
33:2 	Tillagad: Tillagat /z; för: åt p, t—d2  
34:1 	det: detta or 
34:2 	nu: nu wist h 
35:1 	Adelin: Adelin hon p, t—d2  
35:2 	wiste: tänkte p, t—d2; hwad för pina: hvad plåga 

p, t—d2, hwad plågor y 
36:2 	Der i: Der de, Deruti p, t—d2; skall: vill p, t—d2  
37:1 Mjöd: Miö bckor 
37:2 	sjelfwan: sjelfwer 1; Död: dö or 
38:1 	första: förste p, t—v, a2—d2; Drick: dryck g—j, 

dricken /; Mjö-Glaset: miödglaset d—f, hlnpq, 
s—d2  

39:1 	ordföljden: Bod kom brått: Brått kom bud p; 
Bod: Bud dehp, r—d2, Bådfpfloq; brått: strax r 

40:1 	Konungen: Konungen sig p, t—d2; Dörena: Dör- 
ren e, p—r, 	y—d2, Dörrena fo, dören lx; 
sprang: språng d—j, q 

40:2 	Dörren: dören dgl; låsen: låset 1; han: hon g, de 
h, det 1, den t; sang: sång d—j, q 

41:1 HERre GUD nåde migh arme Man, h—e, g—o, 
q—s (e, g—j har: arma man), Ack! Herre Gud nå-
da mig arma Man! p, t—d2  (u—d2  har: nåde) 

41:2 	endaste: enda g—j 

Il 
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42:1 	wist: trott p, t-d2; Trohet: kärlek p, t-d2  

	

42:2 	icke: inte p, intet u-d2; Hundra: hundra tusend 
b-k, m-o, rs, Hundra Tusen lpq, hundrade t, 
hundrade tusen u-d2  

	

43:1 	wist: vest p, t-d2; hull: huld p, s-d2  

	

43:2 	had' ej skulla: had ej skullat d, had ej skolat f, 
hade ej skulla g, had ej skola h, hade ej skulle 1, 
skulle inte pt, skulle ej hafva q, skulle ej r, had 
ej skulle s, skulle intet u-d2; Hundra: hundrade 
r, u-d2; Gull: guld d-f, o-d2  

	

44:1 	de: de två p, t-d2; uppå: allt uppå p, t-d2  

	

44:2 	Fruer: Fruar c, Och fruar p, t-d2; Jungfrur: 
Jungfruer dkrs 

	

45:1 	uti: allt uti p, t-d2; en saknas m 

	

45:2 	sofwa: sofwer bc, g-m, os 

	

46:1 	Der: Det p, t-b2, d2; wäxte: wäxer 1; Deras: 
bägga deras t, begge deras p, u-y, a2-d2; begges 
deras z 

	

46:2 	Hon: Han s; ståndar: stånder deot 

	

47:1 	Lind hon: Linden han s, Linden hon p, t-d2; 
wäxte: wäxer 1; Kyrko-Kam: Kyrkio-Kam b-d 

	

47:2 	uti: i s; famn: fam 1 
Str. 48 saknas i p, t-d2. 

	

48:1 
	

sungen: sjungen c-o, q-s 

	

48:2 
	

Ack gifve att ingen i verlden det kunde stå ut! q 

	

48:2 
	

Ach: Christ b-e, g-o, rs; kunde: skulle der, 
måtte gl 

Anmärkning 

Titel i Ap, t-d2: Hertig Fröjdenborg och Fröken Adelin. 
Ab: 
Omkvädena återgivna i str. 1, 39, 48, slutomkvädet där-
till markerat i övriga strofer. 

	

5 : I 
	

rödan tr. röddn 

	

8:2 
	

bort tr. bot 

	

10:1 
	

Swänner tr. Swärner 

	

19:1 
	

Konungen tr. Konuugen 

	

32:2 
	

i förskräckt är sk ersatt med en svårtydd typ 

	

35:2 
	

pina tr. piva 

	

43:2 
	

Tunnor tr. Tuunor 

	

44:2 
	

Deras tr. geras 
Ac: 
Omkvädena återgivna i str. 1 och 48. 

	

36:2 	Frögdenborgs tr. Frödenborgs 
Ad: 
Omkvädet återgivet i str. 1, 17, 21, 48, markerat i övri-
ga strofer. 

	

7:2 
	

[der]til textförlust 

	

19:1 
	

talte tr. talt 
Ae: 
Str. 10 numrerad 16. Omkvädet återgivet i str. 1, 5, 10, 
17, 26, 35, 44, 48, markerat i övriga strofer. 

	

21:2 	ändå tr. åndå 

	

41:2 	Som tr. Son 

Af: 
Str. 27 numrerad 37. Omkvädet återgivet i str. 1 och 48, 
markerat i övriga strofer. 
Ag: 
Str. 15 och 16 har båda nr 15. Mellanomkvädet återgi-
vet i str. 1 och 48. Slutomkvädet helt återgivet i str. 1, 
46-48, förkortat i övriga strofer. 

	

3:1 	såg tr. sag 
23:2 jag saknas 

	

28:2 	Bönder tr. Bonder 
Ah: 
Omkvädena återgivna i str. 1 och 48, slutomkvädet för- 
kortat i övriga strofer. 
Slutomkvädet: är str. 7 blir 

	

27:1 	Frögdenborg tr. Frögdenbord 
At. 
Mellanomkvädet återgivet i str. 1 och 48, slutomkvädet i 
alla strofer (dock förkortat i str. 35). 
Slutomkvädet: tungt str. 12 tugt 

	

7.1 	det wil tr. deti wl 
Aj: 
Omkvädena återgivna i samma omfattning som i Ai. 
Slutomkvädet: at str. 24 at at 
Ak: 
Omkvädena återgivna som i Ac. 
Al. 
Slutomkvädet återgivet i .sir. 1, 15, 48, markerat i övriga 
strofer; mellanomkvädet återgivet i str. 1 och 48. 
Am: 
Omkvädena återgivna som i Ac. 
An. 
Omkvädena återgivna i str. 1 och 48, slutomkvädet mar- 
kerat i alla strofer utom 36 och 47. 

	

10:2 	Frögdenborg tr. Frödenborg 
Ao: 
Omkvädet återgivet som i Af 

	

37:2 
	

dricka tr. dricken 
Ap: 
Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer. 
Texten har möjligen sjungits till mel. GA 19 (C nedan). 
Aq: 
Omkvädet utskrivet i str. 1 och 48, markerat i övriga 
strofer utom 13-15, 20, 22, 28, 31, 38, 43, 47. 

	

8:2, 	9:1, 10:2, 11:2 	Frögdenborg ms Frögdeborg 
15:2 komma ms komma komma 

	

16:1 	han tillskrivet över raden 
36:2 Frögdenborgs ms Frödenborgs 
Ar: 
Omkvädet återgivet som i Af 
As: 
Omkvädena återgivna som i Ac. 
At: 
Mellanomkvädet återgivet i str. 1, markerat i övriga 
strofer; slutomkvädet återgivet i alla strofer. 
Omkvädet: är str. 31 war 

12 



	 J/ 	I) 	 

18 	
) 	) 	 

Fröken Adelin 	hon gånger sig i 

J4)  • • 

7 

Rosende gård, 

19:2 	det första i saknas 
Au: 
Str. 36 numrerad 56. Omkvädena återgivna som i At. 
23:2 	ett tr. en 
Av: 
Slutomkvädet återgivet i alla strofer; mellanomkvädet 
återgivet i str. 1 och 48, markerat i övriga strofer. 
21:2 	inte tr. inet 
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Axy: 
Omkvädena återgivna som i Av. 
Az: 
Omkvädena återgivna i str. 1 och 48, markerade i övri- 
ga strofer. 
Aa2—d2: 
Omkvädena återgivna som i Av. d2  saknar strofer. 

B 
KB Köpenhamn. R. Nyerups papirer, Additamenta 651' 4:o, hl. V'. Av C. B. Rutström tillställd Rasmus Nyerup ca 
1812-1813. Ort och meddelare okända (Jonsson I, s. 108-109). 

-•- 	• 	 

 

   

- för 	alt hvad som Ort dr 
	verlden: - 

7  7  r  
Att 
	

hörn ta 
	

der Rosor både 	hvita 	och blå 

8 

      

•	 

       

• 
=-1 

             

            

2 	

 

        

/11~,  

     

              

  

Is  

            

- Mig tyckes det dr 	til 	att 
	

lefva. 

• r 
6 

• 

1 Fröken Adelin hon gånger sig i Rosende gård, 
— för alt hvad som kärt är i verlden: —
Att hämta der Rosor både hvita och blå 
— Mig tyckes det är tungt til att lefva. 

Melodianmärkning 

Texten i ms delvis utskriven utan anpassning till mel. 
Kommentar i ms: Denna hyperioniska Melodie synes 
vara yngre, men ehuru Sången har någon form (fortsätt-
ningen bortklippt). 
7'. 5, n. 4-6: Anpassningen text/mel. är oklar; troligen 

har g2  dubblerats i reducerade notvärden. 

GA 19 (mel.). Södra Sverige. Upptecknad på 1810-talet (senast 1814); upptecknaren okänd. 

13 



ro - sende lin hon gdngar sig 

7 

J •	 

. Slut 2.dra vd rs , 

-- 0- 

- Mig tyckes det ör tungt till att 	lef - va. 

r•••"' (8) 

att 	hdmta 	de rosor både 	hvi - ta och blå. 

• b  

(5) 

12 

d 	 

Lir • 

	  al 
ler 4: ler 

a 	a 

gård, 

• a  

Fröken 	Ade - 

.55. 

91, 	 

9' 

— för allt hvad som kärt dr i 	vdrlden,— 

9' 1,111,  7  

4 

i J  
ro - sen- de gård, 

ar; lj  

— Får  

J 	 aty MN 	 .h 	./N 4 	 
Fröken A - de - lin hon gångar sig i 

Andante. 
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Ldngsamt 

Anmärkning 
	

TEXT 

T. 9 övre systemet: Återställningstecken utsatt före f'. 	Se Ap ovan. 

D 
Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 1 2. Troligen från Uppland (Jonsson I, s. 831). 

14 



14 tutti. 

— Mig 	tyckes det är 	tungt 	till 	att lef - va. 

P 	 

— Mig tyckes det är tungt till att 
• 

lef - va. 

att hämta de ro - sor, bå-de 

«IP 

hvi - ta och blå. 

2 [IT  

P 
1717 	 

11 

Wth)  

solo. 
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4 	 

 

tutti. 7 

NI 	Ii ii • ) 
fr.~12 

N M J 	gå  

p r 11r 
allt hvad som kärt 	är i 	verlden — 

4 	
 

P P r 	r 
allt hvad som kärt 	är i 	verlden 

   

   

   

 

— För 

  

  

1 Fröken Adelin hon gångar sig i rosende gård, 
— För allt hvad som kärt är i verlden —
Att hämta de rosor, både hvita och blå. 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva. 

Titel: Hertig Fröjdenborg och Fröken Adelin. 

Melodianmärkning 

Taktstreck ej utsatt i tr. efter t. 7, n. 2, ej heller före pau-
sen i slutet av mel. 

E 
KB Vs 2:3, s. 173-174. Upptecknad på 1810-talet (senast 1819). Överlämnad till L. F. Rääf av sekreteraren Adolf 
Daniel Enander, V. Eneby sn, Östergötland. Närmare uppgifter saknas. 

1 Fröken Adelin hon gånger i sin Örtegård 
— Ty tiden gjordes hänne lång. — 
Att hemta sig Rosor både hvita och Blå 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva. 

2 Hon hemtade Rosor både bruna och blå 
Och tänkte ingen man der hänne såg 

3 Hon tänkte ingen man der hänne såg 
Men Hertig Fröjdenborg gånger till hänne ändå. 

4 Hertig Fröjdenborg sätter sin hatt under arm 
Så gånger han sig till Fröken Adelin fram 

5 Och hör Fröken Adelin, hvad jag säger dig! 
Och vill Du blifva allrakärestan min 

6 Hertig Fröjdenborg, Herrtig Fröjdenborg i snacken 
icke så 

Jag är så rädd, min Fader det veta får  

7 Strax Kom det bod för Koningen inn, 
Hertig Fröjdenborg han låckar borrt Dottren din 

8 Konungen talte till Småswenner twå, 
I beden Fröken Adelin in till mig gå! 

9 Fröken Adelin hon drager på Scharlakan fin 
Så gånger hon sig. för Konungen in 

10 Fröken Adelin sig inom dören steg 
Och Konungen med wreda ögon på hänne ser. 

11 Och hör du Fröken Adelin, hvad jag säjer dej! 
Hvad är det Hertig Fröjdenborg talade med dej 

12 Han har intet annat talat med mig, 
Än han frägar om jag vill bli allrakeresten sin. 

13 Konungen talte till Småswenner twå 
I ska häfva Hertig Fröjdenborg i Tornet det blå 

15 
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14 Hertig Fröjdenborg låg uti Tornet det blå, 
Och der låg han i femton år. 

15 Och när de 15 år voro gångne omkring 
Så går Fröken Adelin åt Örtegården sin. 

16 Hon hemtade örter både hvita och blå 
Hon gjorde Hertig Frögdenborg en krans derå 

17 Koningen talte till småsvenner twå 
— Ty tiden gjordes hänne lång. —
I bed nu Fröken Adelin in för mig gå! 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet endast i str. 1, slutomkvädet i 
str. 1 och 8; båda omkvädena markerade i övriga stro-
fer. Omkvädesmarkeringarna liksom interpunktionen 
dock något osäker i str. 11, 14, 16 p. g. a. att ms bundits 
in. 

2:1 	över bruna står hvita 
6:1 
	

Hertig Fröjdenborg skrivet på andra nu oläsliga 
ord 

F 
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). Upptecknad av Carl Säve på 
1830-talet (text) och Wilhelm Söhrling (mel.). Fa: ULMA 28985:22, [s. 1-4]. Textutskrift gjord av Carl Säve. In-
sänd till A. I. Arwidsson 1839. Fb: UUB R 623:2 nr 166 (mel.). Ytterligare en utskrift finns; återgiven i facsimil som 
Säve nr 166. 

Fa 
1 Fröken Adel hon gångar sig i rosende lund; 

— För allt hvad som kärt är i verlden: —
Hon plockade rosor, både hvita och blå, 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva. 

2 Hertig Frögdenborg ut genom fönstret såg, 
Der fick han se Fröken Adelina gå. 

3 Hertig Frögdenborg tog sin hatt under arm, 
Så gick han nu för Fröken Adelina fram 

4 Hertig Frögdenborg klappa Fröken Adel på snöhvita 
kind 

»Christ gifve du vore allrakärestan min!» 

5 »Kära Hertig Frögdenborg! ni talen intet så, 
Jag fruktar för min kära Far, om han det veta får.» 

6 »Och veta hvad han veta vill, 
Jag bjuder intet annat än äran dertill.» 

7 De falska tärnor för Konungen in 
»Hertig Frögdenborg lockar bort dotteren din.» 

8 »Och lockar Hertig Frögdenborg bort dotteren min 
Så skall jag sätta honom i tornet det blå.» 

9 De satte Hertig Frögdenborg i tornet det blå, 
Så lade de honom de bojor uppå. 

10 Och Fröken Adel hon går sig i rosende lund 
Hon plockar de rosor båd' hvita och blå 

11 Och Konungen ut genom fönstret såg, 
Der fick han se fröken Adelina gå. 

16 

12 Och Konungen sade ti l 1 Svennerne så: 
»J sägen Fröken Adelina inför mig stå.» 

13 Och svennerne sade till Fröknen så: 
»Behagar sköna Fröken för sin kära far ingå.» 

14 »Och hvad töres jag för min fader ingå, 
Han har ej velat se mig på femton år.» 

15 Och Fröknen in genom dörren steg 
Hennes kära far på henne med vreda ögon ser 

16 »Hvad gjorde du nu i rosende lund?» 
»Jag plockade de rosor båd' hvita och blå; 

17 Jag plockade de rosor båd' hvita och blå, 
Der skall jag göra Hertig Frögdenborg en krans 

derutåf» 

18 »Har Du intet glömt bort Hertig Frögdenborg ännu? 
Så skall jag väl göra på Er kärlek ett slut.» 

19 Och Konungen sade till Svennerne så: 
»J tagen Hertig Frögdenborg ur tornet det blå.» 

20 De togo Hertig Frögdenborg ur tornet det blå, 
Så togo de honom hans bojor utåf. 

21 »Här har jag nu suttit i femton runda år, 
Mitt hår är nu grått, mitt skägg är likaså!» 

22 De lade Hertig Frögdenborg allt öfver en disk, 
Och ristade honom som bönder rista fisk. 

23 De bundo Hertig Frögdenborg allt under ett trä, 
Så slagta de honom som bönder slagta fä. 



r 	6G 	 
Hon plockade rosor båd' hvita och blå 

J 	J 	 
- Mig 	tyckes det dr 

	
tungt till att 
	

lefva 

8 
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24 De falska tärnor som stodo dernäst 
De togo Hertig Frögdenborgs hjerta så färskt 

25 De togo Hertig Frögdenborgs hjerta så färskt 
Och lade för Fröken sådan kostelig rätt 

26 »Ack! hvad var det för en kostelig rätt? 
Det gjorde mitt hjerta helt förskräckt!» 

27 »Det var Hertig Frögdenborgs hjerta så färskt, 
Vi lade för Fröknen som kostelig rätt» 

28 »J hämten mig in de vinglasen två, 
Så skall jag dricka Hertig Frögdenborgs skål!» 

29 Och första drycken af glaset hon drack 
Så glömde hon bort allt hvad i verlden var sagdt 

30 Och andra drycken af glaset hon drack 
Hennes ögon utrunno, hennes hjerta det brast 

31 De falska tärnor för Konungen in: 
»Fröken Adel sitter döder i Kammaren sin.» 

32 Och Konungen ut genom dörren sprang 
Han slog uti dörren så låset det sang 

33 »0! Gud nåde mig jag arme man! 
Nu hafver jag förrådit mitt endaste barn; 

34 Och hade jag visst deras kärlek så stark, 
Jag hade henne intet mist för många hundra mark,  

35 Och hade jag visst deras kärlek så huld! 
Jag hade henne intet mist för mång' hundra tunnor 

guld.» 

36 De lade de två liken allt uppå en bår, 
Fruar och Jungfruer de krusa hennes hår. 

37 De lade de två liken allt uti en graf, 
Der såfva de sött till dommedag! 

38 Det växte två lindar öfver kyrkans kam 
Den ena linden växte den andra i famn. 

39 »Nu hafver jag sjungit denna visan till slut, 
— För allt hvad som kärt är i verlden: — 
Christ gifve alldrig några den sorgen må stå ut.» 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva. 

Titel: Fröken Adel och Hertig Frögdenborg. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 39. 

	

7:1 	efter för står (gaf) 

	

39:2 	anföringstecknet står efter slutomkvädet 

Fb 

bh  C 1S- 

 

i 

 

J  2  

   

   

r 

  

     

       

 

Fröken 	Adel hon går sig i rosende 	lund 

4 

 

- För allt hvad kört dr i 
	

verlden - 

6 

1 Fröken Adel hon går sig i rosende lund 
— För allt hvad kärt är i verlden —
Hon plockade rosor båd' hvita och blå 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva 

Titel: Hertig Frögdenborg och Fröken Adolina. 

NIelodianmärkning 

Versrad 1 och 4 i ms delvis utskrivna utan anpassning 
till mel. 

17 



SMB 172 

G 
KB Vs 4, s. 237-241. Västmanland. Upptecknad av G. 0. HyltM-Cavallius ca 1840. 

1 Hertig Fröjdenborg han tager sin hatt under arm 
— För allt hvad som kärt är i världen — 
Så spatserar han för skön Fröken Adelin fram 
— Mig tyckes det är tungt till att lefwa 

2 Han klappar Fröken Adelin på blekblommand kind 
Christ gifwe att jag vore allrakärestan din 

3 Kära Hertig Fröjdenborg säg intet så 
jag rädes min fader det veta får 

4 Och strax kom budet för konungen in 
Att fröken Adelin hon gångar i Rosendelund 

5 Och konungen talte till Småsvenner twå 
J beder skön fröken för sin fader ingå 

6 Och småsvenner talte till skön Fröken så: 
Behaga skön fröken för sin fader ingå 

7 »Hur skall jag töra för min Fader ingå 
Han har ej welat sett mig på 15 år» 

8 Fröken Adelin in genom dörrena steg 
Så konungen på henne med vreda ögon neg 

9 Är det inte slut mellan Hertig Fröjdenborg än 
Då skall jag då göra ett slut mellan Er 

10 Och Konungen talte till Småsvänner twå 
I tag nu Hertig Fröjdenborg lägg bojorne på 

11 De satte Hertig Fröjdenborg i tornet det blå 
Der han skall få sitta uti 15 år 

12 Fröken Adelin hon gångar i rosendelund 
Hon plockade rosor båd hvita och blå 

13 [— — —] 
Att göra Hertig Fröjdeborg en krans utå 

14 Och Konungen ut genom fönstret såg; 
Der får han se hvar Fröken Adelin går 

15 Och Konungen talte till Småsvenner två 
Och beden skön fröken för sin fader ingå 

16 Och konungen talte till Småsvenner twå 
J beder skön fröken för sin fader ingå 

17 Konungen talte till fröken så: 
Och hvad gjorde du i rosenlund 

18 jag plockade rosor båd hvita och blå 
Att göra Hertig Fröjdenborg en krans deraf 

19 Är det inte slut mellan Hertig Fröjdenborg än 
Då skall jag göra ett slut mellan Er 

20 Han tog Hertigen ur tornet blå 
Der han hade settat i 15 år 

21 De togo Hertigen ur tornet blå 
Hans hår voro grå och hans skägg var likaså 

22 De bundo Hertig Fröjdenborg allt under ett träd, 
De slaktade honom som bönder slakta fä 

23 De lade Hertig Fröjdenborg allt uppå en rist 
De ristade honom som bönder rista fisk 

24 De togo Hertig Fröjdenborgs hjerta så färskt 
Sen lagade de det som en kostelig rätt 

25 När maten var lagad och färdiger gjord 
sen buro in det på Fröken Adelins bord 

26 Hvad är det här för en kostelig rätt 
jo det är Hertig Fröjdenborgs hjerta så färskt 

27 Och Tagen mig hit 2 wineglas 
Ty nu så ska jag dricka Hertig Fröjdenborgs skål 

28 Och Tagen mig hit ett glas med möd 
Ty nu ska jag dricka mig sjelf till död 

29 Och Första dricken hon ur mödglaset drack 
Hennes ögon de runno hennes hjerta det sprack 

30 Och Strax kom budet för konungen in 
Fröken Adelin sitter döder i kamaren sin 

31 Och konungen ut genom dörrena sprang 
Han slog igen dörren så låsen de sang 

32 Gud nåde, Gud trösta mig armaste fru 
jag har nu hafvit ihjel mitt endaste barn 

33 Och hafver jag vetat deras kärlek så stark 
Han ha int' skulla dödt för 100 marker guld 

34 Hafver jag vetat deras kärlek så huld 
han ha int' skulla dödt för 100 tunnor guld 

35 De lade 2 liken allt uppå en bår 
och Fruar och jungfrur de krusa deras hår 

36 De lade 2 liken allt uti en graf 
der sofva de sött till domedag 

37 Der vexte en lind allt uppå deras [...] 
— För allt hvad som kärt är i världen —
Det ena bladet tar det andra i famn 
— Mig tyckes det är tungt till att lefwa 

Titel: Hertig Fröjdenborg och stolts Adelin. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, 
markerat i str. 4 och 12; slutomkvädet utskrivet i str. 1, 
markerat i str. 2, 4, 13. 
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Mellanomkvädet: i saknas i str. 1 
Slutomkvädet: före Mig är i str. 1 några bokstäver 

strukna 

	

1:2 	Så ändrat från Sen; Adelin tillskrivet över ra- 
den 

	

2:2 	över jag respektive din står du respektive min 

	

7:1 	töra osäker läsning av ordets ändelse 

	

8:2 	Så tillskrivet före struket Och; över neg står 
troligen ne' 

	

12:1 	i rosendelund är stavelsen de tillskriven över 
raden 

14:1 	fönstret ms fonstret 
14:2 	efter raden står :,: 
Str. 16 ej utskriven, markerad Lika med 5 v. 
Str. 19 endast påbörjad Är det inte slut, men markerad 

Lika med föreg. (dvs. str. 9) 
21:2 
	

likaså ändrat från nu oläsligt ord 
22:1 
	

bundo står över struket satte 
Till str. 37 anförs följande variant: 

Den linden hon vexte öfver kyrkokam 
Det ena bladet tog det andra i famn 

H 
KVHAA Wiede ks 12 [1]. 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 12 [I], KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. 
[A] (endast text) och [B] samt MM Wiede nr 12. 

2 

Fröken 
	

Adelin 
	

hon gångar sig i 
	

ör — ta - gård 
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— För allt hvad som kärt ar werl -den — 
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Att plocka sig rosor både 
	

hv i ta 	och blå 
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fT 	 
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— Mig 	tyckes det dr tungt till att 	lefva. 

1 Fröken Adelin hon gångar sig i örtagård 
— För allt hvad som kärt är i verlden —
Att plocka sig rosor både hvita och blå 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva. 

2 Och bud kommer det för Fröken Adelin 
»Fröken Adelin skall gånga för sin Fader in.» 

3 Och huru skall jag för min fader ingå 
Han har ej velat se mig på femtonde år 

4 Fröken Adelin sig in öfver tröskelen steg, 
Och köningen på henne med vreda ögon bleg. 

5 Och Hvad gjorde du i örtagård 
Du plockade rosor både hvita och blå 

6 Jag plockade rosor både hvita och blå 
Att göra Hertig Fröjdenborg en krans derutåf  

7 Har du inte glömt Hertig Fröjdenborg ännu 
Så skall jag på er kärlek väl göra ett slut 

8 De togo Hertig Fröjdenborg ur tornet det blå 
Hans hår voro grå och hans skägg likaså 

9 De bundo hertig Fröjdenborg allt vid ett träd 
De slagtade honom, som bönder slagta fä 

10 De lade hertig Fröjdenborg allt uppå en disk 
De fläckade honom, som bönder fläcka fisk 

11 De togo hertig Fröjdenborgs hjerta så färskt 
Och deraf så laga de en kostelig rätt 

12 När rätten den var lagad och allting var gjord 
Då satte de den rätten på Fröken Adelins bord. 

13 Hvad är väl detta för en kostelig rätt 
Jag tycker att mitt hjerta det blir så förskräckt 
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14 Och det är hertig Fröjdenborgs hjerta så färskt 
Och deraf är lagad en så kostelig rätt 

15 Och är det hertig Fröjdenborgs hjerta så färskt 
Så skall det också blifva min sista rätt 

16 I gifven mig in de vinglasen två 
Och der skall jag dricka hertig Fröjdenborgs skål 

17 J gifven mig in ett glas med mjöd 
Och der skall jag dricka mig sjelfvan till död 

18 Den första dryck hon af vinglasen drack 
Hennes ögon de runno hennes hjerta det brast 

19 Och bud kom det för konungen in 
Fröken Adelin sitter död i kammaren sin 

20 Och konungen ut genom dörren sprang 
Han slog igen dörren så låsen han sang. 

21 Och hade jag trott deras kärlek så stark 
Han skulle icke dött för hundratusend mark 

22 Och hade jag trott deras kärlek så hulld 
Han skulle icke dött för hundra tunnor gulld 

23 De lade de twå liken allt uppå en bår 
Och fruar och jungfrur de krusa deras hår 

24 De lade de två liken allt uti en graf 
Der sofva de sött till dommedag. 

25 Det vexte en lind uppå bägge deras graf 
Den linden hon grönskar till dommedag 

26 Den linden hon växte öfver kyrkokam 
Det ena bladet tager det andra i famn 

27 Och söder om kyrkan der höres ett sus 
Det är väl Fröken Adelins brudehus 

28 Och öster om kyrkan der höres ett bång 
Det är väl Hertig Fröjdenborgs spatseraregång 

29 Och Gude nåde mig jag arme man 
— För allt hvad som kärt är i verlden —
Jag hafver förrådt mitt enda barn 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva.  

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

Div. -saml. är noterad i B-dur, begynnelseton: f i (nedan 
transponerad till A-dur). Repristecknet i slutet saknas i 
samtliga (bortraderat i hs). 

Upptakten: „b„h Div.-saml., MM 

T. 1, textunderlägget: Parentes kring sig tillagd i efter-
hand i MM. 

T. 1, n. 5-7: oNit)ohj) hs, Div. -saml. 

T. 4, n. 3: Osiikert om al eller hl avses i Div.-saml. 
T. 5, n. 4: 1 Div.-saml. ändrad från e2, över noten står 

bokstaven g (dvs. i transp. =f). 
T. 8: Utan paustecken i Div.-saml. och MM. 

Textanmärkning 

Sir. 22 och 23 först felnumrerade. Omkvädena utskrivna 
i alla strofer. 

	

5:1 	Och tillskrivet i efterhand 

	

27:1 	sus står över struket gny 

Övriga utskrifter: 

Texterna i Div.-saml. omfattar endast str. 1. Avvikande 
strofföljd i hs: str. 29 placerad som str. 21. 
Slutomkvädet: tungt: tung MM (str. 29) 

1:1 sig saknas MM 

	

4:2 	köningen: konungen hs, koningen MM 

	

9:1 	träd: trä hs 

	

11:2 	en: en så hs 

	

1 7: 1 	gjord: gjordt hs 

	

14:1 	hertig: Herting hs 

	

15:1 	hertig: Herting hs; Fröjdenborgs: Fröjenborgs 
MM 

	

17:2 	sjelfvan: sjelfva hs 

	

18:1 	vinglasen: vinglaset hs 

	

21:2 	hundratusend: hundratusen MM 

	

22:2 	gulld: gull MM 

	

23:2 	fruar: fruer MM 
26:1 Den: Det MM 

	

29:1 	Gude nåde: Gud nåda hs 

KVHAA Wiede ks 168 [I]. Simontorps sn, Östergötland. Upptecknad av prästen A. B. W2ernelius på 1840-talet. Ut-
skrift gjord av L. Chr. Wiede. Ytterligare fyra utskrifter gjorda av Wiede finns: KVHAA Wiede ks 168 [VII], 
KVHAA Wiede hs 156 [I], KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. och MM Wiede nr 168. 
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— Mig tyckes det ör tungt till att 	lefva. 

1 Fröken Adelin hon gångar sig åt rosende gård 
— För allt hvad som kärt är i werlden —
Hon plockade rosor båd' hvita och blå 
— Mig tyckes det är tungt till att lefwa. 

2 Hon plockade rosor båd hvita och blå 
Att göra Herting Fröjdenborg en krans derutaf 

3 Herting Fröjdenborg han ut genom fönsteret såg 
Då fick han se hvar Fröken Adelin hon går. 

4 Och Herting Fröjdenborg han tager sin hatt under 
arm 

Så gångar han sig för Fröken Adelin fram. 

5 Herting Fröjdenborg klappar Adelin på rödaste kind. 
Gud gifve du vure allra kärasten min 

6 Ack, kära Herting Fröjdenborg, du tala inte så 
Jag fruktar att min Fader allt detta veta få 

7 Ja weta det hwem som veta will 
Men nu så är du min, nu hörer du mig till 

8 Och Konungen han ut genom fönsteret såg 
Då fick han se hwar Fröken Adelin hon går 

9 Och Kungen han talte till småsvenner så: 
I bedjen Fröken Adelin allt intill mig gå. 

10 Ack huru skall jag töras för min fader ingå. 
Han har ej welat se mig på femtonde år 

11 Fröken Adelin hon in genom dörren steg 
Hennes fader på henne med vreda ögon bleg. 

12 Och Kongen han talte till Adelin så 
Hvad gjorde du i rosend lund i går 

13 Jag plockade rosor båd hvita och blå 
Att göra Herting Fröjdenborg en krans derutå 

14 Och har du icke glömt Herting Fröjdenborg ännu, 
Så vill jag göra på er kärlek korrt slut. 

15 Och Konungen han talade till småsvenner så 
I sätten Herting Fröjdenborg i fångatornet blå.  

16 Der satt han nu uti femtan långa år 
Hans hår var grått och hans skägg likaså. 

17 De bundo Herting Fröjdenborg allt under ett träd 
Så slagta de honom som bönder slagta fä 

18 De lade Herting Fröjdenborg allt uppå en disk 
Så ränsa de honom som bönder rensa fisk. 

19 De togo Herting Fröjdenborgs hjerta så grannt 
Och buro det för fröken Adelin fram. 

20 Är detta Herting Fröjdenborgs hjerta så färskt 
Så vill jag deraf göra mig en kostelig rätt 

21 Fröken Adelin hon sade till pigone sin, 
Du hämtar mig hit ett glas fullt med vin 

22 Och första drycken hon utaf vinglaset drack 
Hennes ögon de runno, hennes hjerta det sprack. 

23 Och bud kom det hastigt till Konungen in 
Fröken Adelin hon sitter der i kammaren sin 

24 Ack Gud nåde och gud tröste mig olyckelige man 
Jag hafver sjelf dödat mitt endaste barn. 

25 Ack, om jag hade visst att deras kärlek var så stark 
De skulle icke hafva dött för hundra tusen mark 

26 Ack om jag hade wisst att deras kärlek var så hulld 
De skulle icke hafwa dött för hundra tunnor gulld 

27 De lade nu liken allt uppå en bår 
Och fröknar och grefvinnor de kamma deras hår. 

28 De lade nu liken allt uti en graf 
Der sofva de sött till domedag. 

29 Der wexte en lind uppå deras graf 
Der ståndar hon grön till domedag 

30 Den linden hon höjde sig allt öfver kyrkokam 
— För allt hvad som kärt är i werlden —
Och bladen de taga hvarandra i famn 
— Mig tyckes det är tungt till att lefwa. 
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Melodianmärkning 

T. 3, 11. 1: Ändrad från åttondelsnot. 

Utskriften i ks: 

T. 3, n. 1: Ändrad från åttondelsnot. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

	

9:2 	allt står inom parentes 

	

16:1 	långa står inom parentes 

Övriga utskrifter: 

Texterna i ks och Div.-saml. omfattar endast str. I. 

	

1:1 	rosende: rosande  

	

2:2 	Fröjdenborg: Fröjendenborg MM; derutaf: de- 
rutåf hs, MM 

4:1 Och saknas hs, MM 

	

6:2 	få: får hs, MM 

	

7:1 	veta: weta (det) MM 

	

12:2 	rosend lund: rosenlund hs, MM 

	

13:2 	derutå: derutåf hs, MM 

	

14:1 	icke: inte hs, MM 

	

23:2 	der: der med alternativet död hs, MM 

	

25:2 	hafva: ha' hs, MM 

	

26:2 	icke hafwa: ej ha hs, MM 

J 
KVHAA Wiede ks 353. Jämjö, Ö. Husby sn, Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. 
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Fröken Adelin hon gångar sig i 	rosende 	lund 
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För allt hvad som kärt ör i verlden - 

1' 	 
Att 
	

hemta 
	sig rosor både 	hvita 	och blå 

8 

11:9-11 

- Mig 

1 Fröken Adelin hon gångar sig i rosende lund 

— För allt hvad som kärt är i werlden —
Att hemta sig rosor både hvita och blå 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva. 

K 
KVHAA Wiede hs 12 [III]. Vikbolandet, Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. 

di 	i  
i 	) 
tyckes det ör 	tungt till ött lefvo. 

9 	 
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Fröken 	Ade — lin 	hon gångar sig åt 	ör - ta - gård 
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	 För 	allt hvad som kärt är i 	vverl -den — 

4 	 

  

Art plocka de rosor 	både 	hvita 	och blå 

  

cc~ 	cc  
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— Mig tyckes det är tungt till att 

 

lef - va. 

 

1 Fröken Adelin hon gångar sig åt örtagård 
— För allt hvad som kärt är i werlden —
Att plocka de rosor både hvita och blå 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva.  

Melodianmärkning 

T. 5, textunderlägget: Se textanmärkningen. 

Textanmärkning 

1:2 	de ändrat, ev. från sig 

L 
KVHAA Wiede Div.-saml., opag. Efter drängen Botvid Persson (»Botvid i Skälf»), Ö. Husby sn, Östergötland (f. 
1810 i Ö. Husby; Ling, s. 38). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. 

P 	  
Fröken 	Adelin 	hon gångar sig i 	ro - sande lund 

4 

Att hemta sig rosor både 

J 	 

hvita 
	

och blå 

8 

— Mig 	tyckes det är tungt till att 	lefva. 

1 Fröken Adelin hon gångar sig i rosande lund, 	Melodianmärkning 
— För allt hvad som kärt är i verlden 

	

	
•h T. 6, n. 5-6: Genom radering ändrade från 

Att hemta sig rosor både hvita och blå 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva 	 Textanmärkning 

Ytterligare tre strofer markerade med strofer och ut-
skrivna omkväden. 
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M 
KVHAA Wiede ks 168 [IV]. Svartsjölandet, Uppland. Upptecknad av A. F. Sonden vid 1800-talets mitt. 

4 	) 
	 • 	

 
7 

Fröken Adelin 	hon gångar sig åt 	rosende 	gärd 

12 

 

4  

de 

   

    

att 	hdmta rosor båd bylta och blå 

1111.1.1011.1  

a 

15 

J 	J 	 1 
- mig tyckes det dr tungt till att 	lefva 

1 Fröken Adelin hon gångar sig åt rosende gård 
— för Allt hvad som kärt är i verlden —
att hämta de rosor båd hvita och blå 
— mig tyckes det är tungt till att lefva  

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. 
T. 2, n. 1: Med punkt. 
T. 9, textunderlägget: Se textanmärkningen. 

Textanmärkning 

1:2 hämta ms hamta 

N 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 56-56 B. Upptecknad på 1840-talet av Oscar Meijerberg (f. 1820 i Dvärsätt, Röd-
öns sn, Jämtland, d. 1849), sannolikt i dennes hembygd. En annan utskrift av mel. och str. 1 finns i KVHAA Dy-
beck, Folk-lore I, s. 173. 

4 11  • 	 å  

Hertig 	fröken = borg klappar fröken Adelin 	på kind 

2 
dp 

9 P 
4 	  

«  

- För 	allt hvad som kärast är i 	verlden 
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Christ gifve du vor' oldra 	kefrestan min 

4 	 .1s • 
f) cc 

• • 

•) 

8 

- Mig 	tyckes det dr tungt till att 	lefva. 

1 Hertig Frökenborg klappa fröken Adelin på rosende 
kind 

— För allt hvad som kärast är i werlden —
Christ gifve du vor' aldrakärastan min 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva 

2 Hastigt kom bud för Konungen in 
Hertig Frökenborg lockar bort dotteren din 

3 Lockar Hertig Frökenborg bort dotteren min 
Så skall jag låta sätta'n i tornet in. 

4 Fröken Adelin gick sig i rosende gård 
Hon plockade rosor båd' hvita och blå 

5 Hon plockar de rosor båd' hvita och blå 
Dem skulle hon göra Hertig Frökenborg en krans 

utå. 

6 Konungen talte till småsvenner två 
I be'n fröken Adelin in till mig gå. 

7 Konungen talte till Fröken Adelin så 
Hvad gjorde du i rosende gården i går 

8 Jag plockade rosor båd' hvita och blå 
Dem skulle jag göra Hertig Frökenborg en krans 

utaf. 

9 De togo Hertig Frökenborg ur tornet blå 
Hans skägg var grått, hans hår lika så. 

10 Här har jag sutit i femton år 
Mig tyckes som det vore i dagarne två. 

11 De lade Hertig Frökenborg uppå ett trä 
De slaktade honom som bönder slakta fä 

12 De lade Hertig Frökenborg uppå en list. 
De slaktade honom som bönder slakta fisk 

13 Då stod där två falska tärnor der när 
De togo Hertig Frökenborgs hjerta så färskt 

14 De togo Hertig Frökenborgs hjerta så färskt 
Och laga in för Fröken Adelin en kostelig rätt. 

15 Hvad månde det vara för en underlig rätt 
Jag tycker mitt hjerta det blifver förskräckt 

16 Det är ingen annan underlig rätt 
Det är Hertig Frökenborgs hjerta så färskt. 

17 Och är det Hertig Frökenborgs hjerta så färskt 
Så skolen det hlifva min sista rätt 

18 I sänden mig hit vinglasena två 
Så skall jag dricka Hertig Frökenborgs skål. 

19 I sänden mig hit ett glas med mjöd. 
Så skall jag dricka mig sjelf till död. 

20 Och hastigt kom bud för Konungen in 
Fröken Adelin sitter i kammaren sin 

21 Han sade Gud nåda mig arma man 
Nu har jag förrått mitt enda barn. 

22 Had' jag kunnat tro deras kärlek så huld 
Han skull' int' ha dött för hundra tunnor guld 

23 Had jag kunnat trott deras kärlek så stark 
Han skull int ha dött för 100c-k mark 

24 De lade de likena uppå en bår 
Ja fruar och mödrar krusa upp deras hår. 

25 De lade de likena uti en graf 
Der sofva de sött till dome dag. 

26 Der växte en lind på deras graf 
Det ena bladet tog det andra i famn. 

27 Den linden han vax öfver kyrkokam 
— För allt hvad som kärast är i werlden —
Han ståndar der grön till domedag. 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva 

Melodianmärkning 

Över textuppteckningen i ms står följande anmärkning 
till ordet rosende i versrad 1: Jag minns ej nu gm hla 
drillar denna rad gick ihop med musiken, hvarföre jag 
slutit ut ett ord —. 

Den andra utskriften: 

T. 1, n. 4-5: 41) ji) 

T. 7, n. 6-7: ohoh 

T. 8: Med fjärdedelspaus efter n. 2. 

Textanmärkning 

Str. 11 och 12 omkastade, rätt ordningsföljd angiven ge-
nom ändring av strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, 
markerade i str. 2. — Efter str. 8 står: Här synes vara en 
lucka som berättelsevis fylldes. 
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1:2 
	

vor' ändrat från vore 
4:2 
	

plockade ms ev. plockad 
5:1 
	

rosor ms rososor 
5:2 
	

efter utå står (utaf) 
7:2 
	

före gården står lund överstruket; i gården är 
ändelsen en satt inom parentes med frågetecken 
över 

	

13:1 	före der står när överstruket 

	

17:2 	skolen det står inom citationstecken 

Den andra utskriften: 

	

1:1 	klappa: klappar; rosende saknas 

	

1:2 	aldrakärastan: aldra kärestan 

0 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 74 (text), 152 a (mel.). Södertörn, Södermanland. Upptecknad av Carl Ulric Roll-
berg, troligen ca 1850. 

Fröken 	Ade — lin hon gångar sig åt ro — sende lund. 

 

J 
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Att hdmta sig de 	rosor både 	hvi— ta 	och blå; 

 

(16) 
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— Mig 	tyckes det ök tungt till att lef — va. 

	r  

(20) 

1 Fröken Adelin hon gångar sig åt Rosendelund 
— För allt hvad som kärt är i verlden —
Att hämta de rosor både hvita och blå 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva. 

Melodianmärkning 

T. 4 undre systemet: b-tecken utsatt före h. 
T. (5) undre systemet: Ett av paustecknen saknas. 
T. 6 övre systemet: b-tecken utsatt före e'. 
T. 9 undre systemet: ess saknar punkt. 
T. 14 övre systemet: b-tecken utsatt före h. 

P 
Efter änkan Brita Karin Karlsdotter, Alsike sn, Uppland (f. 1805 i Holms sn, Uppland, d. 1873 i Alsike fattighus). 
Upptecknad av friherre E. Cederström ca 1870. Pa: UUB R 810 a. Pb: UUB R 810 c. 

Pa 

9. 	 

1 Fröken Adelin gångar sig i rosendegård, 
— För allt hvad som kärt är i verlden, —
Hon plockade rosor både gula och hvit. 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva 

2 Hon plockade rosor båd gula och blå, 
Hon fläta' hertig Fröjdenborg en krans derutaf. 

3 De småsvenner in för konungen gå, 
»Hon plockar de rosor båd' gula och blå.» 

4 Och konungen han talte till småsvenner så: 
»Ni skall be' fröken Adelin inför mig gå.» 

5 »Hur skall jag kunna inför min fader gå, 
Han har ej velat se mig på femton år.» 

6 Fröken Adelin inför konungen går, 
Och konungen på henne med vreda ögon såg. 

7 »Och hvad gjorde du i rosengård i går?» 
»Jag plockade rosor både gula och blå.» 

8 »Har du icke glömt hertig Fröjdenborg ändå, 
Så skall jag låta sätta honom i tornet blå.» 

9 De satte hertig Fröjdenborg i tornet blå, 
Och der så satt han uti femton år. 

10 De togo hertig Fröjdenborg ur tornet blå, 
Hans hår det var grått, hans skägg likaså. 

11 De bundo hertig Fröjdenborg vid ett trä', 
De slagtade honom, som bönder slagta fä. 

12 De lade hertig Fröjdenborg allt uppå en disk, 
De ristade honom, som bönder rista fisk. 

13 De togo hertig Fröjdenborgs hjerta så färskt, 
Och lagade fröken Adelin en kostelig rätt. 

14 »Hvad månde det vara för en kostelig rätt, 
Mig tyckes att mitt hjerta det blifver förskräckt?» 

15 »Och gifven mig hit de vinglasen två, 
Deri så vill jag dricka hertig Fröjdenborgs skål.» 

16 Och första dricken hon ur vinglaset drack, 
Hennes tårar de runno, hennes hjerta det sprack. 

17 Och hastigt kom hud inför konungen in: 
»Fröken Adelin sitter döder i kammaren sin.» 

18 Och konungen öfver hela salen sprang, 
Så dörrar och lås de efter honom sang. 

19 »Och hafver jag trott deras kärlek så stark, 
Jag har ej velat mista dem för hundrade mark. 

20 Och har jag trott deras kärlek har varit så huld, 
Jag har ej velat mista dem för hundra tunnor guld.» 

21 De lade båda liken allt uti en graf, 
Der hvila dom allt intill domedag. 

22 Det växte en lind på bådaderas graf, 
— För allt hvad som kärt är i verlden, —
Det ena bladet tager det andra uti famn, 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva 
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Titel: Hertig Fröjdenborg och fröken Adelin! 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 22, markerade i övri-
ga strofer. 

Pb 
Avvikelser från Pa i Pb 

	

1:2 	både: båd' 

	

3 : 1 	gå: går 

	

3:2 	Hon: Fröken Adelin; de saknas 

	

4:2 	Ni skall: Idag skall ni 

	

5:2 	ej: icke 

	

7:/ 	rosengård: rosendegård 

	

7:2 	både: båd 

	

8:1 	glömt: glömt bort 

	

10:2 	hans: och hans 

Anmärkning 

Titel som i Pa. — Ms saknar strofer. Båda omkvädena 
utskrivna i str. 1, slutomkvädet även i str. 22, markerade 
i övriga strofer (mellanomkvädet alltså även i str. 22). 

13:2 
	

fröken: åt fröken; kostelig: kostliger 
14:1 
	

kostelig: kostliger 
14:2 
	

det saknas 
19:1 
	

trott: trott att; så: har varit så 
21:1-2 allt saknas 

Q 
ULMA 25:71, s. 1-8. Västergötland. Upptecknad av K. A. Östergren på 1870-talet (senast 1877). En likalydande ut-
skrift finns i ULMA 25:24, s. 34-41. 

1 Fröken Adeli hon gångar sig åt rosendelund 
Att plocka de blommor både hvita och blå 
Att binda hertig Fröjdenborg en krans derutaf. 
— Mig tyckes, det är tungt till att lefva. 

2 Hertig Fröjdenborg tar sin hatt sätter under sin arm, 
Så gångar han sig till fröken Adeli fram 
Och klappar så henne på blekblommand kind. 

3 »Och kära hertig Fröjdenborg, du snacka inte så, 
Jag är så rädd, min fader det veta skall få.» 

4 »Ja, vete nu hvem, som veta det vill, 
Jag bjuder intet annat än med äran till.» 

5 Det var de falska tärnor, de lydde deruppå: 
»Och vi skola in för konungen gå.» 

6 Och hastigt går bud til konungen in: 
»Hertig Fröjdenborg snackar bort dotteren din.» 

7 »Och är det icke slut på deras kärlek ännu, 
Så skall jag försöka att göra ett godt slut.» 

8 Och konungen ropte på tjenarne så: 
»I beden Fröken Adeli till mig ingå.» 

9 »Och hur skall jag kunna till konungen gå, 
Som icke varit inför hans kammardörr på femton 

år?» 

10 »Hvad gjorde du i rosendelunden i går?» 
»Att plocka de blommor både hvita och blå 
Och binda hertig Fröjdenborg en krans derutaf.» 

11 Han satte hertig Fröjdenborg i tornet det blå. 
Och der fick han sitta i femton år. 

12 Sen tog han hertig Fröjdenborg ur tornet det blå 
Hans hår, det var hvitt, hans skägg likaså. 

13 Så lad' de hertig Fröjdenborg allt under ett träd, 
Der slagta de honom, som bönder slagta fä. 

14 Så lad' de hertig Fröjdenborg allt uppå en disk, 
Der riste de honom, som bönder rista fisk. 

15 Det var de falska tärnor, de stodo dernäst, 
De togo hertig Fröjdenborgs hjerta så färskt 
Och lagade för fröken en så kosteliger rätt. 

16 När bordet var dukadt och rätten var gjord, 
Så bad de fröken Adeli gå in till sitt bord, 

17 »Men hvad är detta för en kostelig rätt, 
Med' mitt hjerta det blifver så hiskeligt förskräckt?» 

18 »Det är väl ingen så kosteliger rätt, 
Det är hertig Fröjdenborgs hjerta så färskt.» 

19 »Ja, är det hertig Fröjdenborgs hjerta så färskt, 
Så skall jag också äta min sista rätt.» 
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20 »Fröken Adeli, hon ropte på tjenarne så: 
I bären mig in de vinglasen två!» 

21 Den första drick, hon af vinglasen drack, 
Hennes ögon de runlo, hennes snodd det brast. 

22 Den andra drick, hon af vinglasen drack, 
Hennes ögon de runno, hennes hjerta det brast. 

23 Och hastigt gick bud för konungen in: 
Fröken Adeli sitter död uti kammaren sin. 

24 Och konungen upp på dörrarne sprang, 
Så gångjernen lossna' och spikarne sang. 

25 »Och Gud nåde mig arma far! 
Nu har jag förlorat mitt endaste barn.» 

26 »Och hade jag trott, deras kärlek hade varit så stark, 
Han skulle icke dött för trettio mark.» 

27 »Och hade jag trott, deras kärlek hade varit så huld, 
Han skulle icke dött för tio tunnor guld.» 

28 De lade de liken allt uppå en bår. 
De fröknar och tärnor de krusa deras hår.  

SMB 172 

29 De lade de liken allt uti en graf, 
Der hvila de båda till domedag. 

30 Det växer en lind uppå deras graf, 
Hon står också gröner till domedag. 

31 Den linden, hon växer öfver kyrkokam, 
Det ena bladet tager det andra i famn. 
— Mig tyckes, det är tungt till att lefva. 

Titel: Hertig Fröjdenborg och Fröken Adeli. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
5:1 före lydde står ett påbörjat ord överstruket 
9:2 frågetecknet i efterhand (med blyerts) ändrat 

från utropstecken 
12:1 	före ur står ut överstruket 
29:2 före hvila står ligga överstruket 

R 
NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 109. V. Alstads sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1882 (jfr Wig-
ström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 54-59). 

1 Fröken Adelin hon gångar sig i rosendegård, 
der plockar hon de rosor både hvita och blå. 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva. 

2 Hon plockar de rosor både hvita och blå, 
så binder hon hertig Fröjdenborg kransarne två. 

3 Bud kom der genast för konungen in: 
»Hertig Fröjdenborg lockar bort dotteren din.» 

4 Konungen kallade på småsvenner två: 
»I sätten hertig Fröjdenborg i tornet det blå!» 

5 Så satte de honom uti tornet det blå, 
och der fick han sitta i hela fjorton år. 

6 Fröken Adelin hon gångar sig i rosendegård, 
der plockar hon de rosor både hvita och blå. 

7 Hon plockade de blommor både hvita och blå 
så binder hon Fröjdenborg de kransarne två. 

8 Bud kom der genast för konungen in: 
»Hertig Fröjdenborg lockar bort dotteren din.» 

9 Konungen han kallar på småsvennerna två: 
»I tagen hertig Fröjdenborg ur tornet det blå.» 

10 Så tog' de hertig Fröjdenborg ur tornet det blå, 
hans hår det var grått och hans skägg likaså. 

11 Så band de hertig Fröjdenborg allt vid ett träd, 
de slagtade honom som bönder slagta fä.» 

12 De band hertig Fröjdenborg allt vid en disk, 
de ristade honom som bönder rista fisk. 

13 Så tog' de hertig Fröjdenborgs hjerta så färskt, 
de lagade deraf så kostelig en rätt. 

14 När rätten var färdig och allting var gjordt, 
så satte de honom på fröken Adelins bord. 

15 »Ack, hvad är nu detta för en underlig rätt, 
mens mitt hjerta det blifver så illa förskräckt?» 

16 »Jo, det var hertig Fröjdenborgs hjerta så färskt, 
vi lagade deraf så kostelig en rätt.» 

17 »Ack, är det hertig Fröjdenborgs hjerta så färskt, 
så skall det också blifva min sista rätt! 

18 Ni hemta mig in vinglasen de två, 
så skall jag nu dricka hertig Fröjdenborgs skål! 

19 Ni hemta mig in vinglasen med mjöd, 
så skall jag sjelfver mig dricka till död!» 

20 Den första dryck hon derutaf drack, 
hennes ögon de runno, hennes hjerta det sprack 

21 Bud kom der genast för konungen in: 
»Fröken Adelin sitter död uti kammaren sin.» 
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22 Konungen ut genom salen nu sprang, 
slog dörren uti så att låsen den sang. 

23 »Hade jag trott deras kärlek var så stark, 
han skulle icke dött för hundra tusen mark! 

24 Hade jag trott deras kärlek så huld, 
han skulle icke dött för hundra tunnor guld!» 

25 De lade de två liken allt uppå en bår, 
der fruar och jungfrur de krusa deras hår. 

26 De lade de två liken allt uti en graf, 
der sofva de så sött till den stora domedag. 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva. 

27 Der växte en lind uppå deras graf, 
det ena bladet tog det andra i famn. 
— Så gjorde de när de lefde. 

Titel: Hertig Fröjdenborg och fröken Adelin. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 26, 27. 
15:2 	illa förskräckt ändrat från underligt beklämdt 
I 7: 1 	så tillskrivet över raden 
19:1 	hemta ändrat från hemtar 
20:1 	före derutaf står drack ofullbordat och struket 

NM Folkminnesaml., Folkmusik, kapsel 4. Efter »hushållerskan» Johanna Falk, f. 1809 i Harplinge sn, Halland, d. 
1898 i Helsingborg. Upptecknad av Selma Colliander ca 1890 (jfr Colliander, Några folkvisor från Halland, 1916, s. 
140-143). 
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— Mig 	tyckes 	det är 

1 Fröken Adelin hon gångar sig åt rosendegård, 
Hon plockade blommor både hvita och blå. 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva. 

2 Hon plockade blommor både hvita och blå 
Att binda hertig Fröjdenborg kransar derutå'. 

3 Då konungen ut genom fönstret såg, 
Såg han fröken Adelin i rosendegård. 

4 Konungen befalde sina tjenare två: 
»I beden fröken Adelin in till mig gå.» 

5 »Hvad gjorde du uti rosendegård?» 
»Jag plockade blommor både hvita och blå,» 

6 »Jag plockade blommor hvita och blå 
Att binda hertig Fröjdenborg kransar derutå'.» 

7 »Har du ej glömt hertig Fröjdenborg ännu, 
Så vill jag på er kärlek göra ett godt slut.» 

8 »Om jag än lefde i hundrade år, 
Hertig Fröjdenborg aldrig utur mitt hjerta går.» 

tungt till att lefva. 

9 Konungen befalde sina tjenare två: 
»I sätten hertig Fröjdenborg i fångatornet blå.» 

10 De bundo hertig Fröjdenborg upp till ett trä', 
Der slagta' de honom som bönder slagta fä. 

11 De lade hertig Fröjdenborg uppå en disk, 
Så rista' de honom som bönder rista fisk. 

12 Och den falska tärnan hon stod dernäst, 
Hon stal bort hertig Fröjdenborgs hjerta så färskt. 

13 Hon stal bort hertig Fröjdenborgs hjerta så färskt 
Och laga' deraf en smakelig rätt. 

14 »Hvad är detta för en kostelig rätt? 
Mig tyckes, att mitt hjerta blifver så förskräckt.» 

15 »Det är hertig Fröjdenborgs hjerta så färskt, 
Tillagadt för fröken en så älskelig rätt.» 

16 »Är det hertig Fröjdenborgs hjerta så färskt, 
Så skall det också blifva min allra sista rätt.» 
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Att 	ploc -ka de blommor både blå 

17 »Hemta mig in två glas utaf vin, 
Så vill jag dricka afskedsskål för allra körasten 

n,» 

18 Den första drycken hon då drack, 
Hennes ögon de brusto och hjertat det sprack, 

19 Så gick der bud till konungen in: 
»Fröken Adelin sitter död i kammaren sin!» 

20 Konungen ut genom dörren sprang, 
Han fattar i dörren så låsen sang, 

21 »Ack, trösten mig, jag, arme man 
Nu hafver jag mördat mitt endaste barn, 

22 Hade jag trott deras kärlek så stark, 
Han skulle icke dött för en hundra tusen mark, 

23 Hade jag trott deras kärlek så huld, 
Han skulle icke dött för 3 000 tunnor guld,» 

24 De lade de två liken uppå en bår, 
Fruar och jungfrur de krusa' deras hår. 

25 De lade de två liken uppå en bår, 
Der skola de ligga intill den sista dag. 

26 Der växte två liljor uppå deras graf, 
De växte tillhopa med alla sina blad. 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva. 
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Titel: Hertig Fröjdenborg. 

Melodianmärkning 

Taktstrecken är felaktigt utsatta i ms, där mel. inleds 

utan upptakt: o)  d oh oh oh 	 d  oN 	etc. 
Fröken Ade 	= lin hon gångar sig i ro 

Mel. slutar: 	 I Taktindelningen här återgi- 

ven enligt tr. i Colliander & Berg, Folkvisor, s. 8. 
T. 4, n. 1: Åttondelsnot. 
T. 8: Åttondelspaus efter n. I. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga strofer. 
1:1 	rosendegård ändrat från rosendelund 
3:1 Då konungen ändrat från Konungen 

72: 1 	,före Och står Men överstruket 
20:2 	sang ändrat från spang 

T 
ULMA 4639, s. 29-38. Efter 79-årige f. båtsmannen Viktor Sundbom, Nikolai sn, Södermanland (f. i Nikolai ); han 
hade lärt visan av sin mor (f. 1808 i Svärta sn, Södermanland). Upptecknad av W. Palmblad 1932. 

J7- 	
Frö-ken A -de- ting hon 	gångar sig åt  ro - sen-de 	lund 

4 

~1~ 
För 	allt vad som kärt är i 

	
värt - den. 

 

16 

  

- Mig tyckes det är 	tungt till utt le 	va. 

1 Fröken Adeling hon gångar sig åt rosendelund. 
— För allt vad som kärt är i världen. —
Hon plockade blommor både gula och blå. 
— Mig tyckes det är tungt till att leva. 

2 — -- 
att binda hertig Fröjdenborg en krans därutav 

3 Konungen ut genom satsfönstret såg. 
Där fick han se, var fröken Adeling hon går. 
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4 Konungen talte till småsvenner två. 
Ni bedjen fröken Adeling in till mig gå. 

5 Småsvenner talte till fröken Adeling alltså: 
Att hon skulle in till konungen gå. 

6 Fröken Adeling hon sade till småsvenner två 
Huru skall jag till min fader kunna gå. 

7 Han har icke velat sett mig på femton år. 
Fröken Adeling hon in till konungen går. 

8 Fröken Adeling in genom salsdörren steg. 
Och konungen på henne med vredgad blick såg. 

9 Vad gjorde fröken Adeling i rosenlund i går? 
Jag plockade blommor både gula och blå. 

10 Har du inte glömt bort hertig Fröjdenborg ännu'? 
Så skall jag göra på eder kärlek ett slut. 

1 1 De togo hertig Fröjdenborg till tornet det blå: 
Hans skägg det var grått och hans hår likaså. 

12 Här har jag setat i femton år. 
Jag har inte tyckt det varit längre än dagarna två. 

13 De togo hertig Fröjdenborg å lade honom på en bår. 
Där slakta de honom, som bönder slakta får. 

14 Så lade de honom uppå en bänk. 
Där styckade de honom, som bönder stycka fä. 

15 De togo hertig Fröjdenborgs hjärta så färskt. 
Att därav tillreda en kostelig rätt 

16 När rätten var färdig, de buro honom fram. 
De buro honom fram på fröken Adelings bord. 

17 Fröken Adeling hon frågte, vad det var för kostelig 
rätt. 

Jo, det är hertig Fröjdenborgs hjärta så färskt. 

18 Är det hertig Fröjdenborgs hjärta så färskt? 
Så skall det få bliva min sista rätt 

19 I hämten mig hit ett glas med vin. 
Så skall jag dricka hertig Fröjdenborgs skål. 

20 Ni hämta mig hit ett glas med mjöd. 
Så skall jag dricka mig själver till döds.  

21 Första drycken hon ur mjödglaset drack. 
Hennes ögon de runno å hennes hjärta det brast. 

22 Brått kom det bud till konungen in. 
Fröken Adeling ligger död uti kammaren sin. 

23 Konungen ut genom salsdörren sprang. 
Han slog igen dörren, så låsen klang. 

24 Haver jag vetat deras kärlek så stark. 
Han hade inte skola dö för hundratusen mark. 

25 Haver jag vetat deras kärlek så huld. 
Han hade inte skola dött för hundra tunnor guld. 

26 De lade bägge liken allt uti en grav. 
— För allt vad som kärt är i världen. —
Där sover di sött nu till domedag. 
— Mig tyckes det är tungt till att leva. 

Titel: Fröken Adeling. 

Melodianmärkning 

Till t. 9-10 resp. 13 anger upptecknaren de noter, vilka 
voro variabla hos sagesmannen: 

9 	 10 	 13 
lur 

plock- a- de blommor både tyckes det år 

Kommentar till t. 7-8 resp. 15-16: kunde ifråga om takt 
vara på i noterna angivna sätt: 

7-8 	 15-16 
1,1M.of 
.71•11111 
1 	 

        

      

	r 	 

 

       

       

          

världen. 	Att lef - va 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer (utom den ofullstän-
diga str. 2). 
10:1 	bort tillskrivet över raden 
26:2 	Där osäker läsning 

1 

U 
Efter Lena Larsson, Ytterby sn, Bohuslän (f. 1882 i Ytterby, d. 1967). Ua: SVA 71, s. 10. Textutskrift gjord av Lena 
Larsson. Ub: SR Ma 57/10617:61:6. Inspelad av Matts Arnberg och U. P. Olrog i januari 1960. Uc: SVA 52, bl. 23. 
Textutskrift gjord av Lena Larsson 1960. Ud: SR 61/M/9283:3:1. Inspelad av Matts Arvberg 1961. 
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-o- 

för allt vad som kört dr i 	vari -den 

a 
	

4 

•	 • • 

inte   ha-de 4' hon 

12 

a• 

dött för de 	tolv 	tun -nor 	gull. 
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Ua 
1 Fröken Adelin hon gångar i rosende lund 

— För allt vad som kärt är i världen — 
Att hemta de rosor både vita och blå 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva 

2 Härtig Fröjdenborg sig ut genom fönstret såg 
Där fick han se var fröken Adelin går 

3 Han klappar fröken Adelin på rosende kind 
Ack give du vore aldra kärasten min 

4 Och käre härtig Fröjdenborg i talen inte så 
Ja fruktar min fader detta höra må 

5 Och konungen talte till Adelin så 
Har du inte glömt härtig Fröjdenborg ändå 

6 Om ja än lefde uti hundrade år 
Härtig Fröjdenborg aldrig ur mitt sinne går 

7 De togo härtig Fröjdenborg ur tornet det blå 
Hans hår det var grått o hans skägg likaså 

8 Och om än i dag ja skulle mista mitt lif 
ja vet ja det mister för ädelt ett viv 

9 De bundo härtig Fröjdenborg till hand och till fot 
De slaktade honom vid grönan linds rot 

10 Brådt kom det bud för konungen in 
— För allt vad som kärt är i världen —
Fröken Adelin är död i kammaren sin 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i sir. 1; 
efter 10:2 (före och på samma rad som slutet av 10:2) 
står dock följande: 
Solen höjde sig stolt — — Sen dess har hon aldrig fått 
skåda — — 

8:1 	ja tillskrivet över raden 

Uh 

M.M. 	= 66 - 70 

1 J 	j)  
s 	 

d 

4 

Å 	ha - de ja 	trott de - ras 	kör - lek så 
	

huld, 

16 

-42 
a •	 • 70 a 	 .4  IP • 	1 

Mig 	tyc - kes det Or 

1 A hade ja trott deras kärlek så huld, 
— för allt vad som kärt är i världen —
han hade inte dött för de tolv tunnor gull. 
— Mig tyckes det är tungt till att leva. 

tungt till att 	le 	 va 
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	• 	 

- Mig 	tyc -I<es det ör 

Anmärkning 

Str. 9-10 sjungs en helton högre än tidigare strofer. 

Upptakten i str. 3-9: 

T. 1 i str. 2, 5-6, 8, 10: 

Upptakten till t. 8 i str. 6 och 10: 

T. 8 i str. 10- 
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Uc 
1 Brådt kom det bud för konungen in 

— För allt vad som kärt är i världen —
Fröken Adelin är död i kammaren sin 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva 

2 Konungen sig ut genom dörren sprang 
Han slog igen dörren så låsen han sang 

3 Hade ja trott deras kärlek så stark 
Han skulle inte dött för hundra tusen mark  

4 Hade ja vest däras trohet så huld 
— För allt vad som kärt är i världen —
Han skulle inte dött för hundra tunnor gull. 
— Mig tyckes det är tungt till att lefva. 

Titel: Hertig Fröjdenborg och fröken Adelin. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 2-4. 
Slutomkvädet: tyckes str. 2 och 4 tycker 

2:1 genom ms genon 

Ud 
J = ca 

bbb 	 

76 4 

• 
8 	Frö -ken A -de-lin hon gån-gar i 

	
ro - sen-de 	lund 

4 	3 	 ,17,  
d 

7 

N J 
8 — för 	allt vad som kört ör 

	vörl - den 

att höm-ta 	de 	ro - sor bäd vi - 	ta 	och blå. 

14 

T. 13-14: Rytm och tempo varierar i olika strofer, i någ-

ra t. ex. närmast j 

TEXT 

	1  

Avvikelser från Ua i Ud 

	

1:2 	både: båd 

	

2:1 	ut genom: utigenom 

	

2:2 	se: då se 

	

4: 1 	Och: 

	

4:2 	Ja: Jag; höra må: kunde höra få 

	

6:1 	ja än: än jag än; uti: i 

	

6:2 	aldrig ur: allri utur 

	

7:1 	ur: utur: det saknas 

	

7:2 	o: och 

	

8:1 	ja skulle: jag skull 

	

8:2 	ja vet ja: jag vet jag 

Anmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 

	

2:2 	p. g. a. ett melodiskt misstag utelämnas det sis- 
ta ordet 

	

10:1 	för sjungs först från 

	NU_ 

tungt till att 	le - 	va. 
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Anmärkning 

Upptakten i str. 7 och 17: 

T. 1 i str. 20: [ 

T. 9 i str. 15: 

T. 9 i str. 17-18: 

T. 9 i str. 21: 

T 10 i str. 2, 13, 17 och 20: 
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v 
SR 63/M/6207:5:1. Efter Bror Hedlund, Utanede, Edsele sn, Ångermanland (f. 1892 i Edsele). Inspelad av Matts 
Arnberg och Märta Ramsten 1963. 

M.M. J = ca 60-64 

IN- 	 i ngll 	 j) j 	 

Fröken 	A —de -lin hon 	gin-gar sig i 
	

ro - sen-de 	gård 
8 

7  

i 	 

 

7 

4- • 
• i) 

8 
— för allt vad som kört or i 	värl - den — 

att 
	

hörn — ta de 	ro -sor bå -de 	vi - to 	å 	blå. 

— Mig tyc -kes det dr 	tungt till att 	le — va. 

T. 3, n. 4: Intoneras i några strofer något lägre än ciss. 

Upptakten till t. 8 i str. 8 och 18. 

T. 8 i str. 8: 

T. 8 i str. 23: 

T. 9, n. 2: Intoneras i en del strofer något högre än c.  

T. 11, n. 1: Intoneras i en del strofer något lägre än 
Giss. 

TEXT 

Texten omfattar 24 strofer och följer skillingtryck som 
under A ovan, str. 1-20 och 24-27, med följande avvi-
kelser från Act: 
Genomgående: Frögdenborg: Fröjdenborg 

	

1:1 	gånger: gångar 

	

1:2 	där Roser: de rosor; och: å 

	

2:1 	hämtade der: plocka de; och: å 

	

2:2 	göra: binda; der Krantzar utaf: en krans därutav 

	

4:1 	Frögdenborg: Fröjdenborg han 

	

5:1 	Hertig Frögdenborg: han; rödan Kin: rosende 
kind 

	

5:2 	Christ: Ack; aldrakärestan: allrakärestan 

	

6:1 	Å: Och; I: Ni; intet: inte 

	

6:2 	weta får: höra må 

	

7:1 	weta: höra 

	

7:2 	intet: inte; til: därtill 

	

8:2 	bort kiär Dottren: unga dotteren 

	

9:1 	Å: Och; bort Dottren: unga dottern 

	

9:2 	låta sättan: sätta honom; Tornet: mörka tornet 

	

10:1 	Konungen: Och konungen; tala: talte 

	

10:2 	1 läggen hertig Fröjdenborg bojorna uppå 

	

11:1 	Konungen: Och konungen han; små Swänner: 
tjänaren 

	

11:2 	Tornet: mörka tornet 

	

12:7 	Adelin: Adelin hon 
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sin 	hatt under ormen, Herten Fröjdenborg han tager 

	111.--11.-- 

-- För allt Kvad som kärt är verlden. 

6 

tungt till att lefva. — Mig tyckes det ar 

Så 	gån —ger hon sig för fr-öken A 
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12:2 	der: de 
14:2 	hwar utelämnas 
15:2 	J beden: Ni bedjen 
16:2 	Behagar fröken Adelin för konungen ingå 
17:1-2 Och hur skulle jag för min fader ingå 

Han har ej velat se mig på femton år 
18:1 	in: sig in; dören: dörren 
18:2 	Fader: far (dock ej vid omtagningen) 
19:1 	Konungen: Och konungen; Fröken saknas 
19:2 	Rosenlund i går: rosende lund uti går 
20:1 	hämta der: hämta de; och: å  

24:1 	blå: det blå 
24:2 	Hans: och hans; det andra war saknas 
25:1 	setat: suttit 
25:2 	tyckes: tycktes; har warit: vara 
26:2 	Jag vet det jag mister för ett ädelt viv 
27:2 	Och: De; som: såsom 

Anmärkning 

Str. 1 och 18 sjungs två gånger. 

IF Rancken 3, 165 nr 258. Efter bonden Karl Gustaf Lång, Dagsmark, Lappfjärds sn, Österbotten. Upptecknad av J. 
E. Wefvar (text) 1875-1876 och 0. R. Sjöberg (mel.) under 1870-talet. Tryckt som FSF V:1 nr 69 a och C. 

2 

1 Herten Fröjdenborg han tager sin hatt under armen 
— för allt hvad som kärt är i verlden. —
Så gångar han sig för fröken Adel fram; 
— mig tyckes det är tungt till att lefva. 

2 Så klappade han fröken Adel på rosenröda kind 
Kris gifve! Kris gifve du vore aldra kärastan min. 

3 Kära Herten Fröjdenborg i talen icke så 
Jag rädes för min fader han detta veta få; 

4 Ja veta, ja veta, ja veta vem som vill 
Jag bjuder dig ej annat än nu ärona din. 

5 Der falska ternor [...] för konungen in 
Herten Fröjdenborg lockar bort kär dottren din. 

6 Lockar herten Fröjdenborg kär dottren min, 
Så vill jag sätta honom i tornet Blå. 

7 Och konungen talte till småsvännen så, 
I tagen herten Fröjdenborg och sätt bojorna på.  

8 Och konungen talte till tjenaren så 
I läggen herten Fröjdenborg i tornet Blå. 

9 Fröken Adel, hon gångar sig i rosende gård; 
Hon plockade hen rosorna båd hvita och blå; 

10 Och konungen ut genom fönstret såg; 
Der såg han fröken Adel i rosende gård. 

11 Och konungen talte till tjenare så 
Be nu fröken Adelen inför mig gå. 

12 Och tjenaren talte till fröken Adel så, 
Vill du nu inför din fader gå. 

13 Nej hur sku ja törs för min fader ingå; 
Han har ej velat sitt mej på femtonde år. 

14 Fröken Adel hon inför konungen gick; 
Och konungen på dottren sin med vreda ögon såg. 

15 Vad gjorde du i rosende gård? 
Jag plockade der rosorna båd hvita och blå. 
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16 Vad skulle du med rosorna båd hvita och blå? 
Att göra herten Fröjdenborg en krans derutaf. 

17 Nåh har du intet glömt herten Fröjdenborg ännu 
Så vill jag honom sätta ett ord dertill. 

18 Ack om jag lefde i hundrade år; 
så skull ej herten Fröjdenborg ur mitt sinne gå. 

19 Och konungen talte till tjenaren så; 
I tagen herten Fröjdenborg ur tornet Blå; 

20 De togo herten Fröjdenborg ur tornet Blå; 
der så har [han] suttit i femton år 

21 Hans skägg var grå och hans hår likaså; 

22 De togo herten Fröjdenborg och lade den på disk. 
De ristade honom som bönder ristar fisk. 

23 De lade herten Fröjdenborg uppå en bår; 
De slagtade honom som bönder slagtar får. 

24 De togo herten Fröjdenborgs hjerta så färskt; 
Och gjorde fröken Adel en kostelig rätt. 

25 Hvad är de her för en kostelig rätt? 
Det är herten Fröjdenborgs hjerta så färskt! 

26 Är det herten Fröjdenborgs hjerta så färskt 
Så vill jag äta min sista rätt! 

27 Skänken nu in de mjödglasen två 
så vill jag nu dricka herten Fröjdenborgs skål. 

28 Skänken nu in ett glas med mjöd 
Så vill jag nu dricka mig sjelfvan till döds 

29 Å när som fröken Adel det sista mjödglaset drack, 
Hennes ögon de runno, hennes hjerta det sprack. 

30 Det gingo ett båd för konungen fram 
Fröken Adel sitter döder i kammaren sin 

31 Och konungen ut genom dören sprang 
Han slog igen dören så att gangjernen sang 

SMB 172 

32 Om jag viste deras kärlek så stark 
Så hade jag ej velat mista min enda dotter för 

hundrade fallt! 

33 Om jag viste deras kärlek så huld 
Så hade jag ej velat mist on för hundra tunnor gull. 

34 De lade dem begge uppå en bår 
De krusa, de kamba, de knöla deras hår. 

35 De lade dem båda uti en graf 
Der sofver de sött allt intill domedag 

36 Det vexte en linde uppå deras graf 
Den linden den vexte öfver kyrkokamb. 

37 Det ena bladet tager det andra i fam 
— för allt hvad som kärt är i verlden. —
Uppå bladen stodo deras nam 
— mig tyckes det är tungt till att lefva. 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i alla strofer; slutomkvädet 
utskrivet i str. 1-6, 8, 10-12, 14, 15, 19, 20, 22-28, 30, 
31, 33-35, 37, något förkortat i övriga strofer. 
Mellanomkvädet: str. 24 för allt hvad är kärt uti verlden; 

kärt str. 2-4 kärast, str. 22 kart 

	

1:1 	Fröjdenborg ms Frojdenborg 

	

6:2 	efter Blå står (blå?) 

	

7: I 	småsvännen möjligen ändrat till små vännen 

	

11:2 	efter fröken Adelen står (äfven min dotter) 

	

22:1 	se 1 1 

	

31:2 	efter gangjernen står (äfven låsen) 

	

32:1 	efter kärlek står (äfven trohet) 

	

36:1 	efter linde står (lind) 

	

37:1 	fam troligen ändrat från hand 

	

37:2 	efter raden, som är satt inom parentes, står ett 
frågetecken 

Y 
IF 170, löst blad i kapsel. Finland. Ort och meddelare okända. Upptecknad av Otto Andersson ca 1910. 

•ij 
 

• • 4 • • • 4  

2 

 

  

Fröken 	Adelin 	hon gånger sig i 
	

rosende 	gård. 
Hertig 	Fröjdenborg han tager 	sin 

	
hatt under 
	

arm. 
Hon klappade 	henne 

	
På rödaste kind 

4 

 

- För allt vad som Kört dr i 

 

världen. 
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•	 

fram 
min. 

vita 	och 
Adelin 
körestan 

'1 	8  
• •	 I 0 

6 

de rosor både 
han sig för fröken 
du vore allra 

• J 	 

plocka 
gånger 
önskar 

- • • 
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-Mig 
	

tyckes det sd tungt till att 
	

leva . - 

1 Fröken Adelin hon gånger sig i rosende gård. 
— För allt vad som kärt är i världen. —
Att plocka de rosor både vita och blå. 
— Mig tyckes det så tungt till att leva. 

2 Hertig Fröjdenborg han tager sin hatt under arm. 
Sen gånger han sig för fröken Adelin fram 

3 Han klappade henne på rödaste kind 
— För allt vad som kärt är i världen. —
Jag önskar du vore allra kärestan min. 
— Mig tyckes det så tungt till att leva. 

Titel: Fröken Adelin. 

Textanmärkning 

Ms saknar stroftir. Omkvädena utskrivna i str. 1, marke-
rade i övriga strofer. 

SLS 535 s. 37-45. Efter lotsänkan Augusta Westerberg, Pargas port, Åboland. Upptecknad av Greta Dahlström 
1926. Tryckt i Brage Årsskrift XXVI—XXX, tr. 1936, s. 28-32. 

N 	 

   

4 

•	 

  

0- 

 

      

• 
OF' 	0 

12 

	t
0 	  7 	

1 Det var i maj månad när vi utseglade 
till själva huvudstaden, där vi nu ankrade. 

2 Vi kastade vårt ankar allt under konungens slott. 
Vi gingo så i land, på några timmar blott. 

3 Fröken Adelin hon gångar sig i rosendegård 
att hämta sig de rosor både vita och blå. 

4 Hon plockade de rosor både vita och blå 
att binda sjömatrosen en krans därutav. 

5 Och vackra sjömatrosen igenom parken såg, 
där ock han genast såg var fröken Adelin går. 

6 Och vackra sjömatrosen tar hatten i sin hand, 
så gångar han sig till fröken Adelin fram. 

7 Han klappar fröken Adelin på rosende kind. 
»Ack, give Gud du vore aldra kärlstan min!» 

8 »Och kära vackra gosse, varför talar du så? 
Jag fruktar att min fader skall detta höra få.» 
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9 »Och höra det kan den som detta höra vill, 
jag bryter intet annat än med äran därtill.» 

10 De falska tärnor gingo till konungen in. 
»Vet, vackra sjömatrosen lockar unga dottren din.» 

11 »Och lockar sjömatrosen den unga dottren min, 
så skall jag sätta honom i mörka tornet in.» 

12 Och konungen han talte till sina männer så: 
»I läggen den matrosen de bojorna uppå.» 

13 Och konungen han talte till tjänaren sin: 
»I läggen sjömatrosen i mörka tornet in.» 

14 Fröken Adelin hon gångar sig i rosendegård 
att hämta sig de rosor båd vita och blå. 

15 När konungen då ut igenom fönstret såg, 
där fick han också se var fröken Adelin går. 

16 Och konungen han talte till tjänaren sin: 
»I bedjen fröken Adelin komma till mig in.» 

17 Och tjänaren han talte till fröken Adelin så: 
»Behagar fröken Adelin till konungen ingå.» 

18 »Och huru skulle jag nu till konungen ingå? 
Han har ej velat se mig på hela femton år.» 

19 Fröken Adelin sig in igenom dörrarna steg. 
Hennes fader på henne med vreda ögon ser. 

20 Och konungen han talte till fröken Adelin så: 
»Vad är det du nu i rosende lunden går?» 

21 »Jag hämtade de rosor båd vita och blå 
att binda sjömatrosen en krans därutå.» 

22 Och konungen han talte till fröken Adelin så: 
»Har du inte glömt sjömatrosen ändå?» 

23 »Och om jag än levde i hundrade år, 
skall sjömatrosen aldrig utur mitt minne gå.» 

24 »Har du inte glömt sjömatrosen ännu, 
så skall jag nu på eder kärlek göra slut.» 

25 Och konungen han talte till små vännerna två: 
»I tagen den sjömatrosen ur tornet det blå.» 

26 De togo den matrosen ur tornet det blå. 
Han hår det var grått och hans skägg likaså. 

27 »Här haver jag suttit i femton långa år. 
Mig tyckes det har varit uti dagarna få.» 

28 »Om jag än i dag skulle mista mitt liv, 
jag vet jag det mistar för ett ädelt viv.» 

29 De bundo sjömatrosen allt under ett träd, 
de slaktade honom som bönder slaktar fä. 

30 De unga falska tärnor, de stego härnäst, 
de togo sjömatrosens hjärta, så rent och färskt 

31 De togo sjömatrosens hjärta så oskuldsfullt och rent 
och lagade åt fröken en så kostelig rätt. 

32 Då rätten var lagad och färdiger stod, 
de buro honom in på fröken Adelins bord. 

33 »Vad är nu detta för en kostlig rätt? 
Mig tyckes att mitt hjärta det blir så förskräckt.» 

34 »Det är sjömatrosens hjärta så oskuldsfullt och färskt, 
tillagade åt fröken en så kostelig rätt.» 

35 Fröken Adelin satt med ett bedrövat mod, 
hon tänkte på den plåga sjömatrosen utstod. 

36 »Nu given I mig in de vinglasen två, 
däruti vill jag dricka min aldra käristas skål.» 

37 »Nu given I mig in ett glas fullt med mjöd, 
däruti vill jag dricka mig själver till döds.» 

38 Den första dryck hon då utur glaset drack, 
då kinderna de bleknade och lilla hjärtat sprack. 

39 Rätt kom där ett bud till konungen in, 
att fröken Adelin sitter uti kammaren död. 

40 Konungen då straxt igenom dörrarna sprang 
och slog så hårt igen dem så låsen dem sprang. 

41 »Ack store Herre Gud, bevare mig arme man, 
att jag så har förrått mitt endaste barn.» 

42 »Och hade jag trott deras kärlek så stark, 
hon skulle icke dött för hundratusen mark.» 

43 »Och hade jag vetat deras kärlek så huld, 
hon skulle ej ha dött för hundra tunnor guld.» 

44 Sen lades de två liken allt uppå en bår, 
och fruar och jungfrur de krusar deras hår. 

45 Sen lades de båda liken i en och samma grav, 
där de förnöjda vilar till domens stora dag. 

46 Där växte en lind uppå bägge deras grav, 
där skulle hon stå så grön till den stora dag. 

47 Den sköna linden växte allt över kyrkokam, 
det ena bladet tager det andra uti famn. 

Titel: Sjömatrosen och fröken Adelin. 

Melodianmärkning 

Enligt textunderlägget i tr. sjungs andra versraden två 
gånger. 

Textanmärkning 

P. g. a. att ms bundits in, är interpunktionen i radslut 
osäker i raderna 7:1, 9:2 10:2, 22:1, 23:2, 30:1, 33:2, 
38:2, 40:2, 41:1, 42:1-2, 43:2, 45:2, 46:2, 47:1-2. 

	

1:2 	i trycket upprepas raden 

	

7:2 	aldra ändrat från allra 

	

10:2 	dottren ändrat från dottern 

	

12:1 	efter männer står frågetecken (inom parentes) 

	

31:1 	oskuldsfullt står över struket färskt 
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EJ AVTRYCKTA 

AA: KB Vs 2:1, s. 714-715. Har troligen ingått i L. F. 
Rääfs samling. Upptecknad på 1810-talet; närma-
re uppgifter saknas (se Jonsson I, s. 358 n. 64). 10 
strofer. 

AB: Stifts- och landsbibl. i Linköping, B 151:2 (J. H. 
Wallman, Topographica Smolandix), s. 22. Små-
land. Upptecknad av J. H. Wallman 1819. 1 strof. 

AC: KB Vs 4, s. 95. Okänd proveniens. Troligen upp-
tecknad på 1830- eller 1840-talet. 2 strofer. 

AD: KB Vs 4, s. 462. Småland. Upptecknad ca 1840 
av Johanna Gustava Angel f. Lagergr&n, Ryssby 
sn (f. 1791 i Tolgs sn, d. 1869). 2 strofer. 

AE: UUB R 623:2 nr 166. Efter Stina Greta Lärka, 
tjänstepiga i Vänge och angränsande socknar, 
Gotland (f. 1817 i Vänge). Upptecknad av P. A. 
Säve vid 1800-talets mitt. 35 strofer. Tryckt som 
Säve nr 166. 

AF: KVHAA Wiede ks 12 [II]. Efter »Stina i Stensö», 
Ö. Husby sn, Östergötland (Ling, s. 39). Uppteck-
nad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Melodi med 
underlagd strof. Mel. i facsimil hos Ling (nr 12:2). 
Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 
12 [H] och KVHAA Div.-saml., opag. 

AG: KVHAA Wiede ks 168 [II]. Efter båtmanshustrun 
Anna Qvarsbom f. Ericsdotter, Ö. Husby sn (f. 
1774 i Ö. Husby, d. 1847; Ling, s. 43). Melodi 
samt 4 strofer. Ytterligare fem utskrifter finns: 
KVHAA Wiede ks 168 [III] och 168 [VI], 
KVHAA Wiede hs 156 [II] och KVHAA Wiede, 
Div.-saml. II, opag. (två utskrifter). En mel.-ut-
skrift i facsimil hos Ling (nr 156:1). 

AH: KVHAA Wiede ks 168 [V]. Textutskrift gjord av 
L. Chr. Wiede på 1840-talet under jämförelse med 
skillingtryck (A ovan). 15 strofer. 

Al: Dybeck, Runa fol. I, s. 34 (1865). Kila sn, Söder-
manland. Upptecknad av Richard Dybeck vid 
1800-talets mitt. 8 strofer. 

AJ: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 240 a. Jäders sn, 
Södermanland. Upptecknad av C. G. Österberg 
vid 1800-talets mitt. 10 rader. 

AK: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I 
b:1, Folkvisor, psalmer och sånger, s. 165-168. 
Till Djurklou meddelad av mamsell Eva Helena 
Norberg, Gunnarstorp, Norrbyås sn, Närke (f. 
1788 i Säterbo sn, Södermanland) vid 1800-talets 
mitt. 20 strofer. Något bearbetad (till 22 strofer) 
tryckt i Djurklou, Ur Nerikes folkspråk och folk-
lif, 1860, s. 96-98. Två sekundära utskrifter, gjor-
da av Djurklou, finns i Örebro läns museum, N. 
G. Djurklous Arkiv F I b:1, Antiqvariska anteck- 

ningar om Nerike. 2. Folkvisor, s. 25-29 och ib., 
Folkvisor. A. Äldre folkvisor, s. 92-93 (båda med 
22 strofer). 

AL: ULMA 1951:31. Lunda sn, Södermanland. Upp-
tecknad av Emil Öberg 1862. Insänd till Söder-
manl:s Fornminnesför. 1862. Melodi med under-
lagd strof. Mel. tryckt i Bidrag till Södermanl:s äl-
dre kult.hist. I, 1877, s. 31, texten i II, 1881, s. 16. 

AM: UUB R 810 c. Efter änkan Brita Karin Karlsdot-
ter, Alsike sn, Uppland (f. 1805 i Holms sn, Upp-
land, d. 1873 i Alsike fattighus). Upptecknad av 
friherre E. Cederström ca 1870. 22 strofer. 

AN: Valla sn, Bohuslän. Upptecknad av Alfred Olaus-
son, troligen 1873. 42 strofer. ANa: Tjörns Hem-
bygdsförening, Olaus Olssons vissaml. nr  21. 
ANb: DAG VFF 1319 nr 21. 

AO: NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 109. V. 
Alstads sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 
1882 (jfr Wigström, Vandringar i Skåne ock Ble-
king, s. 54-59). 27 strofer. 

AP: ULMA 9909, s. 7-16. Nora och Lindes bergslag, 
Västmanland. Upptecknad av Erik Bore 1887-
1890. 39 strofer. 

AQ: Jämten 1926, s. 106. Jämtland. Efter fru Christina 
Strindberg f. Tir&L Upptecknad av Karl Tir61 
omkring sekelskiftet. Melodi (samt 5 strofer efter 
GAB 18). 

AR: ULMA 1919:6, s. 18. Fjällsjö sn, Ångermanland. 
Upptecknad 1918 av Ella Ohlson efter sitt minne 
av en nedskriven visa som hon fått av »en gammal 
gumma». 3 strofer och prosareferat. 

AS: IF Rancken 3, 155, s. XXXVI. Malax sn, Öster-
botten. Upptecknad av Eliel Aspelin 1870. Ca 29 
strofer. Tryckt som variant G till FSF V:1 nr 69 A. 

AT: FSF V:1 nr 69 J. Nyland. Upptecknad av Arvid 
Nyberg 1870. 24 strofer. 

AU: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1877, nr 8 a. Snap-
pertuna sn, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 
1880-talet. Även tryckt som FSF V:1 nr 69 o och 
B. Melodi samt 47 strofer. 

A V: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 8 b. Sibbo 
sn, Nyland. Upptecknad av Th. Wegelius på 1870-
talet. Melodi samt 2 strofer. Mel. även tryckt som 
FSF V:1 nr 69 v, texten som variant 0 till FSF 
V:1 nr 69 A. 

AX: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 8 c. Pojo 
sn, Nyland. Upptecknad av K. Forsblom 1876. 
Melodi med underlagd strof. Även tryckt som FSF 
V:1 nr 69 1. 
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A Y: SLS 127, s. 87-90 (text), 182 (mel.). Petalax sn, 
Österbotten. Upptecknad 1881 av Isak Smeds 
(text) och Karl Flodin (mel.). Melodi samt 47 stro-
fer enligt skillingtryck som under A ovan. Tryckt 
som FSF V:1 nr 69 j och A. 

AZ: SLS 82, s. 309-312 (text), 402-403 (mel.). Efter 
fiskarhustrun Edla Jakobsson, Högsåra, Hitis sn, 
Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar (text) och 
0. R. Sjöberg (mel) efter Wefvars minne på 1880-
talet. Melodi samt 44 strofer. Mel. tryckt som FSF 
V:1 nr 69 m, texten som variant D till FSF V:1 nr 
69 A. 

BA: SLS 22, s. 138-142. Oravais sn, Österbotten. 
Upptecknad av M. Thors 1891. Oklar uppställ-
ning, motsvarar 16-18 strofer. Tryckt som variant 
L till FSF V:1 nr 69 A. 

BB: SLS 46, s. 189-195. Föglö-Jomala-Lemlands 
s:nar, Åland. Upptecknad av J. A. Sjöblom 1894. 
Melodi samt 29 strofer. Mel. tryckt som FSF V: 
1 nr 69 p, texten som variant E till FSF VI nr 69 
A. 

BC: Tradition från Replots sn, Österbotten. BCa: SLS 
63, s. 29-34 (text), 74 (mel.). Upptecknad av Vil-
helm Sjöberg 1897. Melodi samt 45 strofer. Mel. 
tryckt som FSF V:1 nr 69 g, texten som variant F 
till FSF V:1 nr 69 A. BCb: SLS 1068 (Visor från 
Replot, samlade av Vilhelm Sjöberg), s. 109-111. 
Söderudden, Replots sn, Österbotten. Utskrift da-
terad 1901. Melodi samt 46 strofer. BCc: SLS 
band 1973:43. Efter Ragnhild Sjöberg, Replots 
kyrkby (f. 1901). Inspelad av Helena Boucht 
1973. Melodi samt 41 strofer. 

BD: IF Brages Arkiv 2 nr 28. Efter Augusta Nymalm, 
Kårböle, Helsinge sn, Nyland. Upptecknad av Fri-
dolf Andersson 1909. Melodi samt 4 treradiga 
strofer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 69 t, texten 
tryckt som variant P till FSF V:1 nr 69 A. 

BE: FSF V:1 nr 69 i. Efter Tilda Troberg, Pettu, Finby 
sn, Åboland (1860-1933; 0. Andersson, Tre finl.-
sv. vissångerskor, s. 43-56). Upptecknad av Otto 
Andersson 1909. Melodi med underlagd strof. 

BF: IF 170, XII (nr 42). Efter Klara Öhman, Kimito 
Åboland. Upptecknad av Otto Andersson ca 

1910. Melodi med underlagd strof. Tryckt som 
FSF V:1 nr 69 s. 

BG: IF 170, VII (nr 111). Efter Amanda Sjöblom, Kö-
kars sn, Åland. Upptecknad av Otto Andersson ca 
1910. Melodi med underlagd strof. Tryckt som 
FSF nr 69 f. 

BH: Efter Johanna Lindström, Rödskog, Esbo sn, Ny-
land (f. 1839); hon hade lärt visan av sin mor. 

BHa: IF 110, h. 6, s. 7-10. Upptecknad av A. P. 
Svensson ca 1910.30 strofer. Tryckt som variant 
H till FSF V:1 nr 69 A. BHb: IF 170, XII (nr 150). 
Upptecknad av Otto Andersson ca 1910. Melodi. 
Tryckt som FSF V:1 nr 69 u. 

Bl: Efter lantarbetaränkan Alexandra Lag f. Holm-
ström, Snappertuna sn, Nyland (f. 1855 i Snapper-
tuna). Bla: SLS 204, s. 271-278. Upptecknad av 
Edv. Hedman 1909. Melodi samt 28 strofer. Tex-
ten tryckt som FSF V:1 nr 69 I. Blb: BFA nr 43 
a-c. Inspelad på fonograf av Edv. Hedman 1909. 
Melodi samt 6 strofer. Överförd på IF mgt 
1968/37 nr 12-13. Även på SLS band 1968:108 
(nr 12-13). Transkription tryckt som FSF V:1 nr 
69 r. Blc: SLS 422, s. 1-2. Upptecknad av V. E. 
V. Wessman 1934. Melodi samt 28 strofer. 

BJ: IF 32, s. 15-16. Efter Lovisa Lönnrot, Kjulböle, 
Snappertuna sn, Nyland. Upptecknad av Widar 
Brenner 1910-1913. 23 strofer. Tryckt som vari-
ant K till FSF V:1 nr 69 A. 

BK: Efter Helmi Brenner f. Granroth (f. 1891 i Snap-
pertuna sn, Nyland). Ev. släkttradition (jfr BI 
ovan; kusinen Alexandra Lag). BKa: IF 28 a, s. 5. 
Upptecknad av Otto Andersson, sannolikt på 
1920-talet. Melodi med underlagd strof. Tryckt 
som FSF V:1 nr 69 k. BKb: SR Ma 57/11142: 
15:2. Inspelad av Matts Arnberg 1957. Melodi 
samt 1 strof. 

BL: SLS 352, s. 69. Efter sjömansänkan Ida Mårtens-
son f. Mickelsson, Svinholm, Korpo sn, Åboland 
(f. 1858 i Korpo). Upptecknad av Greta Dahl-
ström 1923. Melodi samt 2 strofer. Mel. tryckt 
som FSF V:1 nr 69 h, texten tryckt som variant N 
till FSF V:1 nr 69 A. 

BM: SLS 352, s. 73. Efter torparhustrun Matilda An-
dersson, Bastvik, Houtskärs sn, Åboland (f. 1849 
eller 1850 i Kivimo, Houtskär). Upptecknad av 
Greta Dahlström 1923. Melodi. Tryckt som FSF 
V:1 nr 69 c. 

BN: Familjetradition från Nötö, Nagu sn, Åboland. 
BNa: SLS 352, s. 70-72. Efter Eva Gustava Jans-
son (f. 1842 i Böle, Hitis sn, Åboland, d. 1929). 
Upptecknad av Greta Dahlström 1923. Melodi 
samt 5 strofer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 69 n, 
texten tryckt som variant M till FSF V:1 nr 69 A. 
BNb: SR Ma 58/ 1 1869:9:2. Efter Svea Jansson (f. 
1904 på Nötö, d. 1980; E. G. Janssons dotterdot-
ter). Inspelad av Matts Arnberg 1958. Melodi 
samt 7 strofer. BNc: SVA 53:1, s. 30. Textned-
skrift gjord av Svea Jansson ca 1960. 

BO: SLS 383, s. 42. Efter bonden Alexander Jansson, 
Karlby, Kökars sn, Åland (f. 1845). Upptecknad 
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av Greta Dahlström 1925. Melodi. Tryckt som 
FSF V:1 nr 69 e. 

BP: SLS 508, s. 46. Efter Charlotta Westerberg, Kal-
sor, Tövsala sn, Åboland (f. 1873). Upptecknad av 
Alfhild Adolfsson (Forslin) 1928. Melodi med un-
derlagd stof. Tryckt som FSF V:1 nr 69 q. 

BQ: SLS 523, s. 29. Efter Hulda Krook f. Nyholm, 
Dagsmark, Lappfjärds sn, Österbotten (f. 1890). 

Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1930. 
Melodi med underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 
nr 69 d. 

BR: SLS 523, s. 30. Efter Matilda Lång f. Långfors, 
Dagsmark, Lappfjärds sn, Österbotten (f. 1872). 
Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1930. 
Melodi samt 1 1/2 strof. Tryckt som FSF V:1 nr 
69 b. 
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DEN BORTSÅLDA 
TSB D 391 

A 
KB Vs 2:2, s. 155-157. Texten upptecknad 1810-1813 av J. H. och/eller D. S. Wallman i Landeryds sn, Östergöt-
land efter Anna Stina Hallman, vilkens härkomst dock är obekant (Jonsson I, s. 393-394); mel. sannolikt upptecknad 
av A. M. Weselius. Utskrift gjord av J. H. Wallman. 

Det bodde en 	Torpare uppå en ö 

4 	 
5 

 

  

 

•	 
- uti lundan, — 

han sålde bort sin dotter 	för ett litet stycke bröd 

1 • J 	 J 	 s a  

15 

1 

— ack Gud tröstade mej som skall komma åt det 	judiska 	landet att för - derfvas. 

1 Det bodde en Torpare uppå en ö 
— uti lunden. — 
Han sålde bort sin doter för ett litet stycke bröd. 
— Ack Gud tröstade mej som skall komma åt det 

judiska landet att förderfvas. 

2 Skepparen han sätter sig i båten till att ro 
Jungfrun hon vrider sina händer uti blod. 
— Ack Gud tröstade mej som skall komma åt det 

judiska landet att förderfvas. 

3 Kära Ni min Skeppare ni töfva här en stund 
Jag tycker att min Syster kommer i rosande lund 
och vill lösa mig igen. 
— och aldrig lät mig komma åt det judiska landet att 

förderfvas. 

4 Kära Du min Syster Du var mig för en go' vän 
och sälj bort Dina ringar och lösa mig igen 
— och aldrig lät mig komma åt det judiska landet att 

förderfvas. 

5 Ringar det hafver jag ej flera än fem 
Den ena skall jag hafva sjelf, de andra likaså 
— Du må fälle komma åt det judiska landet att 

förderfvas. 

6 Skepparen han sätter sig i båten till att ro 
och Jungfrun hon vrider sina händer uti blod 
— Ack Gud tröstade mej som skall komma åt det 

judiska landet att förderfvas. 

7 Och kära ni min skeppare ni töfva här en stund 
Jag tycker att min broder kommer i rosande lund 
och vill lösa mig igen. 
— och aldrig lät mig komma åt det judiska landet att 

förderfvas. 

8 Kära Du min Broder du var mig för en go' vän 
Du sälj bort dina hästar och lösa mig igen 
— och aldrig lät mig komma åt det judiska landet att 

förderfvas. 
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9 Hästar det hafver jag ej flera än tre 
Den ena skall jag hafva sjelf de andra likaså 
— Du må fälle komma åt det judiska landet att 

förderfvas. 

10 Skepparen han sätter sig i båten till att ro 
Jungfrun hon vrider sina händer uti blod 
— Ack Gud tröstade mej som skall komma åt det 

judiska landet att förderfvas. 

11 Kära Ni min skeppare ni töfva här en stund 
Jag tycker att min moder kommer i rosande lund 
och vill lösa mig igen 
— och aldrig lät mig komma åt det judiska landet att 

förderfvas. 

12 Kära Ni min moder ni var mig för en go vän 
Ni sälj bort Era kronor och lösa mig igen 
— och aldrig lät mig komma åt det judiska landet att 

förderfvas. 

13 Kronor det hafver jag ej flera än två 
Den ena skall jag hafva sjelf, den andra likaså. 
— Du må fälle komma åt det judiska landet att 

förderfvas. 

14 Skepparen han sätter sig i båten till att ro 
Jungfrun hon vrider sina händer uti blod 
— Ack Gud tröstade mej som skall komma åt det 

judiska landet att förderfvas. 

15 Kära Ni min skeppare Ni töfva här en stund 
Jag tycker att min Fader kommer i rosande lund 
och vill lösa mig igen. 
— och aldrig lät mig komma åt det judiska landet att 

förderfvas. 

16 Kära Ni min Fader, ni var mig för en god vän 
Ni sälj bort era gålar och lösa mig igen 
— och aldrig lät mig komma åt det judiska landet att 

förderfvas. 

17 Gårdar det hafver ,jag ej flera än två 
Den ena skall jag hafva sjelf den andra likaså 
— Du må fälle komma åt det judiska landet att 

förderfvas. 

18 Skepparen han sätter sig i båten till att ro 
Jungfrun hon vrider sina händer uti blod 
— Ack Gud tröstade mej som skall komma åt det 

judiska landet att förderfvas. 

19 Kära Ni min skeppare Ni töfva här en stund 
Jag tycker att min Fästman kommer i rosande lund 
och vill lösa mig igen 
— och aldrig lät mig komma åt det judiska landet att 

förderfvas. 

20 Kära Du min fästeman Du var mej för en go vän 
Sälj bort dina gålar och lösa mig igen 
— och aldrig lät mig komma åt det judiska landet att 

förderfvas. 

21 Gålar det hafver jag ej flera än två 
— uti lunden. — 
Den ena skall jag ha sjelfver, den andra ska' du få. 
— Och aldrig ska' Du komma åt det judiska landet att 

förderfvas. 

Melodianmärkning 

T. 3, n. 1: Ändrad från fjärdedelsnot (troligen felskriv-
ning). 

Textanmärkning 

Ms saknar strofer. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, 
markerat i övriga strofer. Slutomkvädet utskrivet i str. 1, 
3, 5, 7, 19, 21, förkortat i str. 4, 6, 8-18, 20, markerat i 
str. 2. 
19:3 före och står och lösa överstruket 

B 
KB Vs 2:3, s. 153-156. Östergötland. Utskrift gjord av Per Adam Reuterswärd (1786-1861). Möjligen upptecknad 
av denne på 1810-talet (Jonsson I, s. 357). 

1 Krigsman, Krigsman han ville ut å ro, 
jungfrun hon gret så bittlin der hon sto 

— Gud låt mig aldrig komma till det judiska land å 
bli förderfvad! 

2 Å käre Ni min Krigsman Ni biden mig en stund! 
Nu ser jag min fader, han kommer ifrån lund 
— Gud låt mig aldrig komma till det judiska land å 

bli förderfvad! 

3 A käre Ni min fader, Ni hören mina bön, 
Säljen Edra Gårdar och lösen mig derför 
— Eljest så får jag komma till det judiska land och bli 

förderfvad. 

4 Å inte hafver jag mer än Gårdarna två: 
Den ene skall jag hafva den andre låta stå 
— Du har väl tid att komma till det judiska land å bli 

förderfvad 
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5 Krigsman, Krigsman han ville ut å ro 
jungfrun hon gret så bittlin der hon sto 

— Gud låt mig slippa komma till det judiska land å 
bli förderfvad 

6 A käre Ni min Krigsman Ni biden liten stund! 
Nu ser jag min Moder hon kommer ifrån lund. 
— Gud låt mig slippa komma till det judiska land å 

bli förderfvad 

7 Å kära Ni min Moder Ni hören mina bön! 
Säljen Edra Tjortlar å lösen mig derför 
— Ty eljest får jag komma till det judiska land å bli 

förderfvad. 

8 A inte hafver jag mer än tjortlarna två 
Den ene skall jag hafva den andre låta stå 
— Du har väl tid att komma till det judiska land å bli 

förderfvad 

9 Krigsman, Krigsman han ville ut å ro 
A jungfrun hon gret så bittlin der hon sto 
— Gud låt mig slippa komma till det judiska land å 

bli förderfvad 

10 A käre Ni min Krigsman Ni biden mig en stund 
Nu ser jag min Broder han kommer ifrån lund 
— Gud låt mig slippa komma till det judiska land å 

bli förderfvad 

11 Å käre Ni min Broder Ni hören mina bön! 
Ni säljen Edra Skepp å lösen mig derför 
— Ty eljest får jag komma till det judiska land å bli 

förderfvad. 

12 Å inte hafver jag mer än Skeppena två 
Det ena skall jag hafva det andra låta stå 
— Du har väl tid att komma till det judiska land å bli 

förderfvad 

13 Krigsman, Krigsman han ville ut å ro 
A jungfrun hon gret så bittlin der hon sto 
— Gud låt mig slippa komma till det judiska land å 

bli förderfvad 

14 Å käre Ni min krigsman Ni biden mig en stund 
Nu ser jag min Syster hon kommer utpå land 
— Gud låt mig slippa komma till det judiska land å 

bli förderfvad 

15 Å kära Ni min Syster Ni hören mina bön 
Säljen Edra Gullskrin å lösen mig derför 
— Ty eljest får jag komma till det judiska land å bli 

förderfvad.  
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16 Å inte hafver jag mer än Gullskrina två 
Det ena skall jag hafva det andra låta stå 
— Du har väl tid att komma till det judiska land å bli 

förderfvad 

17 Krigsman Krigsman Ni hören mina bön 
jungfrun hon gret så bittlin der hon sto 

— Gud låt mig slippa komma till det judiska land å 
bli förderfvad 

18 A käre Ni min Krigsman Ni biden mig en stund 
Nu ser jag min Fästman han kommer ifrån lund 
— Gud låt mig slippa komma till det judiska land å 

bli förderfvad 

19 A käre Ni min fästman Ni hören mina bön 
Säljen Edra Pistoler å lösen mig derför 
— Ty eljest får jag komma till det judiska land å bli 

förderfvad. 

20 Å inte hafver jag mer än Pistolerna två 
Den ene skall jag hafva den andra skall du få 
— Du får visst aldrig komma till det judiska land å 

bli förderfvad 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 3-6, 17, 20, markerat (för-
kortat) i övriga strofer. 
Omkvädet: över aldrig står i str. 1 slippa; över slippa 

står i str. 5 aldri 

	

1:1 	med enskilda bokstäver tillagda över raden an- 
ges den alternativa lydelsen Krigsmän, Krigs-
män Ni villen ut å ro, 

	

2: j 
	

Krigsman med alternativet Krigsmän; före bi- 
den står mig en stund överstruket; över mig 
står än 

	

2:2 	över ifrån står ut på; över 1 i lund står L 

	

5:1 	se 1:1 

	

6:1 	Krigsman se 2:1; över liten står mig 

	

6:2 	efter kommer står ut överstruket; över ifrån står 
ut på; överl i lund står L 

	

7:2 	å ändrat från och 

	

9: / 	båda Krigsman se 2:1 ovan 

	

10:1 	Krigsman se 2:1; över mig står än en 

	

10:2 	över ifrån står utpå; över 1 i lund står L 

	

12:2 	stå ms sta eller sto 

	

13:1 	det första Krigsman se 2:1 

	

14:1 	krigsman se 2:1 

	

16:1 	Gullskrina något osäker läsning 

	

18: 1 	biden mig en stund står över struket hören mina 
b[ön] 

KB Vs 2:3, s. 157-158. Östergötland. Upptecknad av Clas Livijn på 1810-talet. 
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1 Sjömännerne de kasta' sina åror omkring 
Och Jungfrun hon vrider sina händer uti blod. 
— Jag må väl aldrig komma åt det hedniska land till 

att lefva. 

2 Och kära 1 Sjömän I töfva litet än, 
Jag väntar min fader han löser mig igen 

3 Och kära I min fader, I hållt mig så kär, 
Att blott med ett guldur I lösen mig igen. 
— Jag må väl aldrig komma åt det hedniska land till 

att lefva. 

4 Och guldsvärd det hafver jag flera än fem, 
Doch intet har jag till att lösa dig igen 
— Du må fälle komma till det hedniska land till att 

lefva. 

5 Sjömännerne de kasta sina åror omkring, 
Och Jungfrun hon vrider sina händer i blod. 
— Jag må väl aldrig komma åt det hedniska land till 

att lefva. 

6 Och kära I sjömän I töfva litet än, 
Jag väntar min Moder hon löser mig igen. 

7 Och kära I min Moder! I hållt mig så kär, 
Att blott med en guldring I lösen mig igen. 
— Jag må väl aldrig komma åt det hedniska land till 

att lefva. 

8 Och guldringar hafver jag flera än fem, 
Men ingen har jag till att lösa dig igen 
— Du må fälle komma till det hedniska land till att 

lefva. 

9 Sjömännerne de kasta sina åror omkring, 
Och Jungfrun hon vrider sin händer i blod. 
— Jag må väl aldrig komma åt det hedniska land till 

att lefva. 

10 Och kära I sjömän! I töfven litet än. 
Jag väntar min Syster, hon löser mig igen. 

11 Och kära I min Syster, I hållt mig så kär, 
Att blott med ett guldskrin I lösen mig igen. 
— Jag må väl aldrig komma åt det hedniska land till 

att lefva. 

12 Och guldskrin det hafver jag flera än fem 
Men intet har jag till att lösa dig igen 
— Du må fälle kommma till det hedniska land till att 

lefva. 

13 Sjömänneme de kasta sina åror omkring, 
Och Jungfrun hon vrider sina händer i blod. 
— Jag må väl aldrig komma åt det hedniska land till 

att lefva. 

14 Och käre I sjömän! I töfva litet än. 
Jag väntar min broder han löser mig igen. 

15 Och käre I min Broder I hållt mig så kär, 
Att blott med ett guldur I lösen mig igen. 
— Jag må väl aldrig komma åt det hedniska land till 

att lefva. 

16 Och guldur det hafver jag flera än fem. 
Men intet har jag till att lösa dig igen. 
— Du må fälle komma till det hedniska land till att 

lefva. 

17 Sjömännerne de kasta sina åror omkring, 
Och Jungfrun hon vrider sina händer i blod. 
— Jag må väl aldrig komma åt det hedniska land till 

att lefva. 

18 Och kära I Sjömän! I töfva litet än. 
Jag väntar min fästman han löser mig igen. 

19 Och Käre I min fästman, I hållt mig så kär. 
Att blott med ett guldskepp I lösen mig igen 
— Jag må väl aldrig komma åt det hedniska land till 

att lefva. 

20 Och guldskepp, det hafver jag flera än fem. 
Med alla de fem vill jag lösa dig igen 
— Du må aldrig komma åt det hedniska land till att 

lefva. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 2, 
markerat (oftast med förkortning) i övriga strofer. 
Omkvädet: åt står i str. 2 över struket till; i str. 1 är ti Il 

dubbelskrivet, andra gången ändrat till att 
1:1 	Sjömännerne ändrat från Båtsmännerne 
3:2 	guldur över ordets slut står alternativet svärd 

15:2, 16:1 guldur över ordets slut står alternativet 
spjut 

D 
GA 15 [I]. Upptecknad på 1810-talet (senast 1814) »med sin melodi från stränderna af Vettern och Norra skogsbyg-
den af Vestergötland». 
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1 Min fader och min moder de hafva lidit nöd, 
Då sålde de mig för en liten beta bröd, 
— Allt intill det hedniska landet att förödas. 

2 Och krigsman han kastar sina åror till att ro: 
Skön jungfru lilla vrider sina händer uti blod. 
— Och trösta den som skall komma till det hedniska 

landet att förödas. 

3 Och kära min krigsman, ni vänten liten stund! 
»Jag ser väl hvar min fader kommer ifrån 

rosendelund: 
»Han håller mig så kär 
»Han tager sina oxar och löser mig dermed; 
— »Så slipper jag att komma till det hedniska landet 

att förödas. 

4 Och inte har jag mer än de oxarna två: 
Den ena skall jag nyttja, den andra låta stå. 
— Du slipper ej att komma till det hedniska landet att 

förödas. 

5 Och krigsman han kasta sina åror till att ro. 
Skön jungfru lilla vrider sina händer uti blod. 
— Trösta den som skall komma till det hedniska 

landet att förödas. 

6 »Och kära min krigsman ni vänten liten stund! 
»Jag ser väl hvar min moder kommer ifrån 

rosendelund. 
»Hon håller mig så kär, 
»Hon tager sina gullskrin och löser mig dermed; 
— »Så slipper jag att komma till det hedniska landet 

att förödas. 

7 Och inte har jag mer än de gullskrinen två; 
Det ena skall jag nyttja, det andra låta stå. 
— Du får väl lof att komma till det hedniska landet 

att förödas. 

8 Och krigsman han kasta sina åror till att ro. 
Skön jungfru lilla vrider sina händer uti blod. 
— Gud trösta den som skall komma till det hedniska 

landet att förödas. 

9 »Och kära min krigsman ni vänten liten stund! 
»Jag ser väl hvar min syster kommer ifrån 

rosendelund: 
»Hon håller mig så kär, 
»Hon tager sina gullkronor och löser mig dermed; 
— »Så slipper jag att komma till det hedniska landet 

att förödas. 

10 Och inte har jag mer än de gullkronor två: 
Den ena skall jag nyttja, den andra låta stå. 
— Du slipper ej att komma till det hedniska landet att 

förödas. 

1 1 Och krigsman han kasta sina åror [till] att ro; 
Skön jungfru lilla vrider sina händer uti blod: 
— Och stackar den, som skall komma till det 

hedniska landet att förödas. 

12 »Och kära min krigsman, ni vänten liten stund! 
»Jag ser väl hvar min broder kommer ifrån 

rosendelund. 
»Han tager sina fålar och löser mig dermed; 
— »Så slipper jag att komma till det hedniska landet 

att förödas. 

13 Och inte har jag mer än de fålarna två: 
Den ena skall jag nyttja, den andra stilla stå. 
— Du slipper ej att komma till det hedniska landet att 

förödas. 

14 Och krigsman han kasta sina åror till att ro. 
Skön jungfru lilla vrider sina händer uti blod: 
— »Ack! stackars den som skall komma till det 

hedniska landet att förödas. 

15 »Och kära min krigsman, ni vänten liten stund. 
»Jag ser väl hvar min fästman kommer ifrån 

rosendelund. 
»Han tager sina guldringar och löser mig dermed, 
— »Så slipper jag att komma till det hedniska landet 

att förödas. 

16 »Och kära min fästman, ni hållen mig så kär; 
»Ni tagen edra guldringar och lösen mig dermed; 
— »Så slipper jag att komma till det hedniska landet 

att förödas. 

17 Och inte har jag mer än guldringar tolf. 
Med sex skall jag lösa dig; de andra skall du få, 
— Så slipper du att komma till det hedniska landet att 

förödas. 

Titel: Den Bortsålda. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 

E 
GA 15 [II]. Småland. Upptecknad på 1810-talet (senast 1814). 
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1 Min Fader och min Moder de bodde på en Ö, 
De sålde bort sin Dotter för en liten betta bröd; 
— Men aldrig må jag komma till det Hedniska landet 

att lefva. 

2 Sjömänner kasta sina åror ut att ro; 
Skön Jungfrun hon vrider sina händer uti blod: 
— Och visst skall Du komma till det Hedniska landet 

att lefva. 

3 »Och kära min Syster! Du håller mig så kär; 
»Sälj Dina gullkedjor och lös mig igen! 
— »Men aldrig må jag komma till det Hedniska 

landet att lefva. 

4 Gullkedjor hafver jag flere än fem; 
Men ingen att sälja och lösa dig igen; 
— Och fritt må Du fara till det Hedniska landet att 

lefva. 

5 Sjömänner kasta sina åror ut att ro; 
Skön Jungfrun hon vrider sina händer uti blod: 
— Och visst skall Du fara till det Hedniska landet 

att lefva. 

6 Kära min Broder! Du håller mig så kär; 
Så sälj Dina qvarnar att lösa mig igen! 
— Men aldrig må jag komma till det Hedniska landet 

att lefva. 

7 Qvarnar hafver jag flera än fem; 
Men ingen för att sälja och lösa Dig igen; 
— Och fritt må Du fara till det Hedniska landet att 

lefva. 

8 Sjömänner kasta sina åror ut att ro; 
Skön Jungfrun hon vrider sina händer uti blod: 
— Och visst skall Du komma till det Hedniska landet 

att lefva. 

9 Och kära min Moder! Ni hafven mig så kär, 
Så sälj Edra gullskrin att lösa mig igen! 
— Men aldrig må jag komma till det Hedniska landet 

att lefva.  
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10 Gullskrin så hafver jag flera än fem; 
Men intet för att sälja och lösa Dig igen; 
— Och fritt må Du fara till det Hedniska landet att 

lefva. 

11 Sjömänner kasta sina åror ut att ro, 
Skön Jungfrun hon vrider sina händer uti blod: 
— Och visst skall Du komma till det Hedniska landet 

att lefva. 

12 Kära min Fader! Ni håller mig så kär, 
Så sälj edra gårdar att lösa mig igen! 
— Men aldrig må jag komma till det Hedniska landet 

att lefva. 

13 Gårdar så hafver jag flera än fem; 
Men ingen för att sälja att lösa Dig igen; 
— Och fritt må Du fara till det Hedniska landet att 

lefva. 

14 Sjömänner kasta sina åror ut att ro; 
Skön Jungfrun hon vrider sina händer uti blod: 
— Och visst skall Du komma till det Hedniska landet 

att lefva. 

15 Kära min fästeman! Du håller mig så kär, 
Så sälj dina gullskepp att lösa mig igen! 
— Men aldrig må jag komma till det Hedniska landet 

att lefva. 

16 Gullskepp så hafver jag flera än fem; 
Och alla vill jag sälja att lösa Dig igen; 
— Och aldrig skall Du komma till det Hedniska 

landet att lefva. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 

F 
KB Vs 2:1, s. 610-611. Värmland eller Dalsland. Upptecknad av E. G. Geijer 1814-1817 (Jonsson I, s. 421-423). 

1 Det var ock en Konung, han kom i så stor nöd, 
Han sålde bort sin dotter alt för ett stycke bröd. 
— Gud låt dig aldrig komma till det Hedniska landet 

at förderfvas! 

2 Och Styreman han lade sina åror uti rodd, 
Och Jungfrun hon vred sina händer och slog. 

3 Och käre min Styreman, J töfver liten stund, 
Medan jag går till min Moder, hon frälsar mig af å 

4 Och kära min Moder, J håller mig så kär, 
I säljer edra gullkronor och lossar mig nu här. 

5 Gullkronor, de hafver jag ej flera än tre. 
De två vill jag sälja, den tredje vill jag ha sjelf. 

6 Och Styreman han lade sina åror uti rodd, 
Och Jungfrun hon vred sina händer och slog. 

7 Och käre min Styreman, J töfver liten stund, 
Medan jag går till min syster, hon frälsar mig af å. 
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8 Och kära min syster, du håller mig så kär, 
Du säljer dina Gullskrin och lossar mig nu här. 

9 Och gullskrin de har jag inte flera än tre, 
De två vill jag sälja, det tredje vill jag hafva sjelf. 

10 Och Styreman han lade sina åror uti rodd, 
Och Jungfrun hon vred sina händer och slog. 

11 Och käre min Styreman, J töfver liten stund, 
Medan jag går till min broder, han lossar mig af å. 

12 Och käre min broder, du håller mig så kär. 
Du säljer dina guldstycken och lossar mig nu här. 

13 Guldstycken de har jag inte flera än tre. 
De två vill jag sälja, det tredje vill jag ha sjeif. 

14 Och Styreman han lade sina åror uti rodd, 
Och Jungfrun hon vred sina händer och slog. 

15 Och käre min Styreman, J töfver liten stund, 
Medan jag går till min fästeman, han lossar mig af å 

16 Och käre min fästeman, du håller mig så kär. 
Du säljer dina guldstycken och lossar mig nu här. 
— Gud låt dig aldrig komma till det Hedniska landet 

at förderfvas! 

17 Guldstycken de har jag inte flera än tio; 
Men alla vill jag sälja och gifva för dip; 
— Ty du skall aldrig komma till det hedniska landet 

at förderfvas. 

18 Och Gud gifve dig så mången en god dag, 
Som stjernor på Himmelen och solen så klar. 
— Ty du skall aldrig komma till det hedniska landet 

at förderfvas. 

19 Och Gud gifve dig så mången en god stund, 
Som stjernor på Himmelen och Solen så rund. 
— Och jag skall aldrig komma till det hedniska 

landet at förderfvas. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 17, 19. 
10:1 	sina dubbelskrivet, struket på första stället 
14:2 	före vred står lade överstruket 

G 
KB S 163 (Drake) nr 109. Okänd proveniens. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). 

4:‘ 4 

liten De sålde 	bort sin dotter för en 

4/1'1  
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- Men aldrig må jag 	komma till det hedniska 	landet att lefva. 

(l6)'  
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1 Min fader och min moder, de bodde på en ö; 
De sålde bort sin dotter för en liten beta bröd; 
— Men aldrig må jag komma till det hedniska landet 

att lefva. 

Melodianmärkning 

T. (2) undre systemet: Återställningstecken utsatt före G 
och g. 

T. 4 övre systemet: Återställningstecken utsatt före gl . 
T. 9 övre systemet: Återställningstecken utsatt före det 

första g'. 
T. (16) undre systemet: Paustecknet saknas. 

H 
KVHAA Dybeck, Folklore V, s. 33 B-34 B. Västergötland. Möjligen upptecknad av prästmannen Daniel Danelius, 
i så fall troligen vid 1830-talets mitt (Jonsson I, s. 567-568). 

1 Sjömännerna de kasta ut sin åror till att ro 
Skön Jungfrun hon vrider sina händer i blod 
— Jag må väl aldrig komma på den hedniska orten 

till att tjena 

2 Kära I min Sjömän, I töfven litet än, 
Jag wäntar på min Fader, som löser mig igen 

3 Ack kära I min Fader, I hållen mig så kär 
I säljen Edra gårdar och lösen mig igen 
— Jag må väl aldrig komma på den hedniska orten 

till att tjena 

4 Ja gårdar det har jag väl flera än fem 
Men ingen till att sälja och lösa dig igen 
— Du må fritt fara på den hedniska orten till att tjena 

5 Sjömännerna de kasta ut sin åror till att ro 
Skön Jungfrun hon vrider sina händer i blod 
— Jag må väl aldrig komma på den hedniska orten 

till att tjena 

6 Kära mina Sjömän, I töfven litet än 
Jag wäntar på min moder som löser mig igen 

7 Och kära I min moder, I hållen mig så kär 
I säljen Edra guldskåp och lösen mig igen 
— Jag må väl aldrig komma på den hedniska orten 

till att tjena 

8 Ja guldskåp det har jag väl flera än fem 
Men intet till att sälja och lösa dig igen 
— Du må fritt fara på den hedniska orten till att tjena  

9 Sjömännerna de kasta ut sin åror till att ro 
Skön Jungfrun hon vrider sina händer i blod 
— Jag må väl aldrig komma på den hedniska orten 

till att tjena 

10 Ack kära ni min Sjömän, I biden litet än 
Jag wäntar på min broder, som löser mig igen 

11 Kära ni min broder, 1 hållen mig så kär, 
I säljen Edra guldur och lösen mig igen 
— Jag må väl aldrig komma på den hedniska orten 

till att tjena 

12 Ja guldur det hafwer jag väl flera än fem 
Men intet till att sälja och lösa dig igen 
— Du må fritt fara på den hedniska orten till att tjena 

13 Sjömännerna de kasta ut sin åror till att ro 
Skön Jungfrun hon vrider sina händer i blod 
— Jm.y, må väl aldrig komma på den hedniska orten 

till att tjena 

14 Kära ni min Sjömän, ni töfven litet än 
Jag wäntar på min Syster, hon löser mig igen 

15 Ack kära ni min Syster, ni hafver mig så kär 
Ni säljer Er guldkedja och lösen mig igen 
— Jag må väl aldrig komma på den hedniska orten 

till att tjena 

16 Guldkedjor det har jag väl flere än fem 
Men ingen till att sälja och lösa dig igen 
— Du må fritt fara på den hedniska orten till att tjena 
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17 Sjömännerna de kasta ut sin åror till att ro 
Skön Jungfrun hon vrider sina händer i blod 
— Jag må väl aldrig komma på den hedniska orten 

till att tjena 

18 Ack kära mina Sjömän I biden litet än 
Jag väntar på min Fästeman, han löser mig igen 

19 Ack kära du min Fästeman du hafver mig så kär 
Du säljer dina hästar och löser mig igen 
— Jag må väl aldrig komma på den hedniska orten 

till att tjena 

20 Ja hästar det har jag ej mera än fem 
Men dem vill jag sälja och lösa dig igen 
— Du må väl aldrig komma på den hedniska orten till 

att tjena 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 20, förkortat i övriga 
strofer-. Str. 5, 9, 13, 17 ej utskrivna, markerade = med 
(eller: lika med) den första. 
Omkvädet: fara str. 4 fåra 

	

1:2 	blod sista bokstaven avskild med ett streck men 
ej struken 

	

4: I 	Ja ms ev. Jo 

	

7: 1 	hållen ändrat från hafven 
I I:1-2 över ni ochl står du 

	

15:1 	över ni står på båda ställena du 

	

15: 2 	över Ni står du; över Er står din 

KVHAA Wiede ks 10. Efter »Stina i Stensö», Ö. Husby sn, Östergötland (Ling, s. 39). Upptecknad av L. Chr. Wie-
de på 1840-talet. Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 10 och KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. 
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Och sköna jungfrun vrider sina hetnder uti 
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r 	r 
— Jag 	vill 	inte 
	

komma till det 
	

turkiska 	landet att för - derf - vas. 

1 Och skepparen han tager sina ådror att ro, 
Och sköna jungfrun vrider sina händer uti blo'. 
— Jag vill inte komma till det turkiska landet att 

förderfvas. 

2 Och kära ni, min skeppare, ni håll en liten stund 
Jag ser att min fader han kommer uti lund 

3 Och kära ni, min Fader, ni håller mig så kär, 
Ni sälj nu edra gårdar, lös mig igen dermed! 
— Jag vill inte komma till det turkiska landet att 

förderfvas. 

4 Och inte så har jag flera gårdar än fem, 
Inte sätter jag bort dem, och löser dig igen; 
— Du får wäl lof att komma till det turkiska landet att 

förderfvas. 

5 Och skepparen han tager sina ådror till att ro 
Och jungfrun hon wrider sina händer uti blo 
— Jag vill inte komma till det turkiska landet att 

förderfvas. 

6 Och kära ni, min skeppare, ni håll en liten stund 
Jag ser att min moder hon kommer uti lund 

7 Och kära ni, min moder, ni håller mig så kär 
Ni sälj nu edra gullringar, lös mig igen dermed 
— Jag vill inte komma till det turkiska landet att 

förderfvas. 

8 Och inte har jag flera gullringar än fem 
Inte sätter jag bort dem, och löser dig igen 
— Du får väl lof att komma till det turkiska landet att 

förderfvas. 
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9 Och skepparen han tager sina ådror att ro, 
Och jungfrun hon vrider sina händer uti blo 
— Jag vill inte komma till det turkiska landet att 

förderfvas. 

10 Och kära ni, min skeppare, ni håll en liten stund! 
Jag ser att min broder, han kommer uti lund 

11 Och kära ni, min broder, ni håller mig så kär, 
Ni sälj nu edra gårdar, lös mig igen dermed 
— Jag vill inte komma till det turkiska landet att 

förderfvas. 

12 Och inte har jag flera gårdar än fem 
Inte sätter jag bort dem och löser dig igen 
— Du får väl lof att komma till det turkiska landet att 

förderfvas. 

13 Och skepparen han tager sina ådror att ro 
Och jungfrun hon wrider sina händer uti blo 
— Jag will inte komma till det turkiska landet att 

förderfvas. 

14 Och kära Ni, min skeppare, Ni håll en liten stund 
Jag ser att min syster hon kommer uti lund 

15 Och kära ni, min Syster, ni håller mig så kär 
Ni sälj nu edra gullkedjor, lös mig igen dermed 
— Jag will inte komma till det turkiska landet att 

förderfvas. 

16 Och inte har jag flera gullkedjor än fem 
Inte sätter jag borrt dem, och löser dig igen 
— Du får wäl lof att komma till det turkiska landet att 

förderfvas. 

17 Och skepparen han tager sina ådror att ro 
Och jungfrun hon wrider sina händer uti blo 
— Jag vill inte komma till det turkiska landet att 

förderfvas. 

18 Och kära ni, min skeppare, ni håll en liten stund, 
Jag ser att min fästeman han kommer uti lund 
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19 Och kära Ni, min Fästeman, Ni håller mig så kär 
Ni sälj nu edra gårdar, lös mig igen dermed. 
— Jag vill inte komma till det turkiska landet att 

förderfvas. 

20 Och inte har jag flera gårdar än fem 
Nog säljer jag bort dem, och löser dig igen 
— Du slipper då att komma till det turkiska landet att 

förderfvas. 

Melodianmärkning 

Utskriften i hs: 

T. 2, n. 1-4: 
ådror till att ro, 

T. 2, n. 5: Ändrad från e'. 

T7:JJt711 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: förderfvas str. 13 och 19 forderfvas 

2:1, 6:1, 10:1, 14:1, 18:1 	till håll står alternativet 
bet 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div.-saml. omfattar endast str. 1. 
Omkvädet: till: på hs (str. 15) 

1:1 	att: till att hs 
4: / 	så saknas hs 
5:2 	jungfrun hon: sköna jungfrun hs 
9:1, 13:1, 17:1 	att: till att hs 
9:2, 13:2, 17:2 	jungfrun hon: sköna jungfrun hs 

J 

KVHAA Wiede ks 11 [I]. Efter soldathustrun Ingeborg Olofsdotter (»Hustru Egg»), Dagsbergs sn, Östergötland (f. 
1797 i Ö. Husby sn, Östergötland, d. 1847; Ling, s. 41). Upptecknad av L. Chr. Wiede 1843. Ytterligare fyra utskrif-
ter finns: KVHAA Wiede ks 11 [II], KVHAA Wiede hs 11, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. och MM Wiede nr 
11. 

C 	 
dt 

F r 7 

Och båtsmän 	de skifta sina 
	

åror till att ro 
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nåde mig som skall uppå det 
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4 

• 	 •   • 

Och 	jungtrunhon vrider sina 
	

händer uti 
	

blod. 

1 Och båtsmän de skifta sina åror till att ro 
Och jungfrun hon vrider sina händer uti blod 
- Ack nåda mig som skall uppå det hedniska landet 

att förderfvas 

Och kära mina båtsmän ni töfven liten stund 
Jag väntar min fader från rosende lund. 

3 Och kära ni min fader ni hören nu min bön 
Ni säljen mig er gångare och lösen mig ur nöd 
- Ack nåda mig som skall uppå det hedniska landet 

att förderfvas 

4 Jag har väl inte flera gångare än twå 
Den ena har jag hemma den andra sitter jag på 
- Du får väl lof att komma till det hedniska landet 

att förderfvas. 

5 Och båtsmän de skifta sina åror till att ro 
Och jungfrun hon vrider sina händer uti blod 
- Ack nåda mig som skall uppå det hedniska landet 

att förderfvas 

6 Och kära mina båtsmän ni töfven liten stund 
Jag väntar min moder från rosende lund. 

7 Och kära ni min moder ni hören nu min bön 
Ni säljen er gullkjortel och lösen mig ur nöd. 
- Ack nåda mig som skall uppå det hedniska landet 

att förderfvas 

8 Jag har väl inte flera gullkjortlar än twå 
Den ena har jag hemma den andra sitter på. 
- Du får väl lof att komma till det hedniska landet 

att förderfvas. 

9 Och båtsmän de skifta sina åror till att ro 
Och jungfrun hon vrider sina händer uti blod 
- Ack nåda mig som skall uppå det hedniska landet 

att förderfvas 

10 Och kära mina båtsmän ni töfven liten stund 
Jag wäntar min broder från rosende lund 

11 Och kära ni min broder, ni hören nu min bön 
Ni säljen edra fåhlar och lösen mig ur nöd 
- Ack nåda mig som skall uppå det hedniska landet 

att förderfvas 

12 Jag har väl inte flera fohlar än två 
Den ena har jag hemma, den andra sitter jag på 
- Du får väl lof att komma till det hedniska landet 

att förderfvas. 

13 Och båtsmän de skifta sina åror till att ro 
Och jungfrun hon vrider sina händer uti blod 
- Ack nåda mig som skall uppå det hedniska landet 

att förderfvas 

14 Och kära mina båtsmän ni töfven liten stund 
Jag wäntar min syster från rosende lund 

15 Och kära du min syster, du hören nu min bön 
Du sälje dina gullskrin och löse mig ur nöd 
- Ack nåda mig som skall uppå det hedniska landet 

att förderfvas 

16 Jag har väl inte flera gullskrin än twå 
Det ena har jag hemma det andra [- - -1 
- Du får väl lof att komma till det hedniska landet 

att förderfvas. 

17 Och båtsmän de skifta sina åror till att ro 
Och jungfrun hon wrider sina händer uti blod 
- Ack nåda mig som skall uppå det hedniska landet 

att förderfvas 

18 Och kära mina båtsmän ni töfven liten stund 
Jag wäntar min fästeman från rosende lund 

19 Och kära ni min Fästeman ni hören nu min bön 
Ni säljen er gullkrona och lösen mig ur nöd 
- Ack nåda mig som skall uppå det hedniska landet 

att förderfvas 

20 Jag hafver inte flera än gullkronor två 
Den ena har jag hemma den andra skall du få 
- Du skall väl aldrig komma till det hedniska landet 

att förderfvas. 

Melodianmärkning 

Över mes. i ms står rätt. Mel. har ursprungligen haft föl-
jande taktindelning (med taktartsbeteckning 2/4): Och / 
båtsmän de / skifta sina / etc. Vartannat taktstreck har 
sedan raderats bort. Repristecken har troligen stått i 
slutet av mes. 
T. 4, n. 1-2: Ändrade från c2  d2. 

Övriga utskrifter: 

ks och Div.-saml. har taktartsbeteckning 2/4: Och / 
båtsmän de / skifta sina / etc. MM har ursprungligen no-
terats i 2/4-takt, vilken genom radering ändrats till C . 
ks har repristecken före t. I och i slutet av mes. samt 
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1:2 
2:1 
3:1 
5:2 
6:1 
7:2 
8:1 
9:2 

10:1 
II:1 
11:2 
13:2 
14:1 
15:2 
16:1 
16:1-2 

17:2 
18:1 
18:2 
20: I 
20:1 

blod: blo' hs 
ni: I ks; töfven liten: töf'en liten hs 
Och: Ack ks 
blod: blo' hs 
töfven liten: tör en liten hs 
gullkjortel: gulldkjortel MM 
gullkjortlar: gulldkjortlar MM 
blod: blo' hs 
Och: Ack ks; töfven liten: tören liten hs 
Och: Ack ks 
edra: mina hs 
blod: blo' hs 
töfven liten: tör en liten hs 
gullskrin: gullskrina hs 
inte: intet MM 
Jag hafver inte flera än Bullkronor två 
Det ena har jag hemma, det andra sitter på ks 
blod: blo' hs 
töfven liten: töf'en liten hs 
rosende lund: rosende lunde hs 
Jag har väl inte flera gullkronor än twå; hs 
inte: intet MM 

SMB 173 

upptakt till t. 1. MM har ursprungligen noterats i annan 
tonart men sedan transponerats till f-moll. 
Upptakten: el hs, Div.-saml. 
T. 1, n. 7: e2  hs 
T. 4, n. 5, textunderlägget: blo hs 
T. 4, n. 6: e' hs, Div. -saml. 
T. 5, n. 5: Ändrad från d2  i Div. -saml. 
T. 6: Före n. 1 står ett överstruket g' (åttondelsnot) i ks. 

N. 1 utan förslag i Div.-swnl. 

T. 7: j j 	hs, MM 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1-4, markerat (förkortat) i öv-
riga strofer (utom str. 5). 
Omkvädet: nåda str. 10 nåde 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div.-saml. omfattar endast str. I. 
Omkvädet: Så slipper jag att komma på det hedniska 

landet att förderfvas. hs (str. 3, 7, 11, 15, 19); 
lof saknas hs (str. 12); till: på hs (str. 4, 8, 12, 
16, 20) 

K 
KVHAA Wiede ks 112. 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 104 och KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. 

2 

P 	 P 	 p 	 r 
Och 	skepparn får 
	

i åror — no och börjar till att ro. 

4 

P 	 r 	 
Och 	jungfrun hon wrider sina 

	
händer uti 	blo 

0 	0 

P 	 P 	 

7 

-- För det hon skulle komma till det Mor 	di—ska landet att för-derfvas. 

1 Och skepparn får i ådrorna och börjar till att ro 
Och _jungfrun hon wrider sina händer uti blo 
— För det hon skulle komma till det Mordiska landet 

att förderfvas. 

2 Och kära min skeppare, ni vänt en liten stund. 
Jag ser min fader komma ifrån rosande lund 
— Så slipper jag att komma till det Mordiska landet 

att förderfvas. 

3 Och hör du, min Fader, med gångare grå, 
Ni sälj bort den ena och lossa mig ifrå 
— Och låt mig slippa till det Mordiska landet att 

förderfvas. 

4 Och gångare hafver jag inte mer än twå. 
Inte kan jag sälja den ena och lossa dig ifrån 
— Du når fälle komma till det Mordiska landet att 

förderfvas. 
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T. 1, n. 5-8: [..... 	.. ....« ,,............... ..MVIIIIIIIIIIIEr.ffl hs 

saml. 
T. 3, n. 2-3: ohol) hs 

T. 4, n. 5, textunderlägget: blod Div. -saml. 

Mffil 
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5 Och skepparn får i ådrorna och börjar till att ro 
Och jungfrun hon wrider sina händer uti blo 
— För det hon skulle komma till det Mordiska landet 

att förderfvas. 

6 Och kära min skeppare, ni wänt en liten stund 
Jag ser min moder komma ifrån rosende lund 
— Så slipper jag att komma till det Mordiska landet 

att förderfwas. 

7 Och hör du, min Moder, med gullkistor twå 
Du säljer borrt den ena och lossar mig ifrå 
— På det jag må slippa till det Mordiska landet att 

förderfwas. 

8 Gullkistor det hafwer jag inte mer än twå 
Dem kan jag inte sälja och lossa dig igen 
— Du får fälle komma till det Mordiska landet att 

förderfvas. 

9 Och skepparn får i ådrorna och börjar till att ro. 
Och jungfrun hon wrider sina händer uti blo 
— För det hon skulle komma till det Mordiska landet 

att förderfvas. 

10 Och, kära min skeppare, ni vänt en liten stund 
Jag ser min fader komma ifrån rosende lund 
— Så slipper jag att komma till det Mordiska landet 

att förderfvas. 

11 Och hör du, min Broder, med gullstolar twå, 
Du säljer borrt den ena, och lossar mig ifrå 
— På det jag må slippa till det Mordiska landet att 

förderfvas. 

12 Gullstolar det hafver jag inte mer än twå, 
Dem kan jag inte sälja och lossa dig ifrå 
— Du får fälle komma till det Mordiska landet att 

förderfvas. 

13 Och skepparn får i ådrorna och börja till att ro 
Och jungfrun hon wrider sina händer uti blo 
— För det hon skulle komma till det Mordiska landet 

att förderfvas. 

14 Och kära ni min skeppare, ni vänt en liten stund. 
Jag ser min syster komma ifrån rosende lund 
— Så slipper jag att komma till det hedniska landet 

att förderfvas. 

15 Och hör du min syster med gullkronor twå 
Du säljer borrt den ena, och lossar mig ifrå 
— På det jag må slippa till det Mordiska landet att 

förderfwas. 

16 Gullkonor det hafwer jag inte mer än twå 
Inte kan jag dem sälja, och lossa dig igen. 
— Du får fälle komma till det Mordiska landet att 

förderfwas. 

17 Och skepparn får i ådrorna och börjar till att ro 
Och jungfrun hon vrider sina händer uti blo 
— För det hon skulle komma till det Mordiska landet 

att förderfvas. 

18 Och kära min skeppare, ni vänt en liten stund 
Jag ser min fader komma ifrån rosende lund 
— Så slipper jag att komma till det Mordiska landet 

att förderfwas. 

19 Och hör du, min Fästeman med gullringar fem 
Du säljer borrt den ena och lossar mig dermed 
— På det jag må slippa till det Mordiska landet att 

förderfwas. 

20 Gullringar det hafwer jag inte mer än fem 
Och dem skall jag sälja, och lossa dig igen 
— På det du må slippa till det Mordiska landet att 

förderfvas. 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

T. 1, n. 3-4: dbj) hs 

T. 1, n. 5-7, textunderlägget: ådrorna 

	

T. 7: 	J 7 i , Div. -saml. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div. -saml. omfattar endast str. 1. 
Omkvädet: får: når hs (str. 8, 16) 

	

1:2 	blo: blod Div.-saml. 

	

2: 2 	ifrån: ifrå hs 

	

3:1 	hör: höre hs 

	

3:2 	sälj: sälje hs 

	

4:1 	hafver: det hafver hs 

	

4:2 	ifrån: ifrå hs 

	

6:2 	rosende: rosande hs 

	

7:1 	hör: höre hs 

	

8:2 	igen: ifrå hs 

	

10:2 	rosende: rosande hs 

	

I I :1 	hör: höre hs 

	

14:2 	rosende: rosande hs 

	

16:2 	Inte kan jag dem: Dem kan jag inte hs; igen: 
ifrå hs 

	

18:2 	fader: Fästeman hs; rosende: rosande hs 

	

19:1 	hör: höre hs 

	

19:2 	dermed: dermed med igen som alternativ hs 
20:2 Och dem: Dem alla hs 

Div.- 
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sina 	d - ror att ro; I. Och Sjöman han lagar 
2. Och Köra ni min Sjö — man I vänten litet 	än ! 

händer i blod; 
löser mig i — gen; 

61ti  

(5) 

och sköna Jungfrun vrider sina 
Jag be — der min Fa — der han 

giJ 

map 	 
J 7>  

rum"«"«.:  för jag må väl alldrig ömma till det 
för jag må 

t=r=t- fi 
hedniska landet att 	lefvo. 

	• 	 

(3) 11~M~MIll anm 
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L 
KVHAA Dybeck, Folklore V, s. 131. S. Vedbo hd, Småland. Upptecknad av Carl Ulric Hollberg ca 1850. 

Ej fort. 

 Och Sjöman han lagar sina åror att ro; 
och sköna Jungfrun vrider sina händer i blod; 
— för jag må väl alldrig komma till det hedniska 

landet att lefva. 

2 Och Kära ni min Sjöman I vänten litet än! 
Jag beder min Fader han löser mig igen; 

3 Och Käre I min Fader I hållen mig kär 
I tagen Ert Gullsvärd och lösen mig dermed 
— för jag må väl alldrig komma till det hedniska 

landet att lefva. 

4 Och Gullsvärd dem hafver Jag flera än Fem 
Men inget hafver jag till att lösa dig igen 
— Du må väl komma till det hedniska landet att 

lefva. 

5 Och Kära I min Moder J hållen mig Kär 
I tagen er Gullring och lösen mig dermed 
— för jag må väl alldrig komma till det hedniska 

landet att lefva. 

6 Och Gullringar hafver jag flere än fem 
Men ingen hafver jag till att lösa dig igen 
— Du må väl komma till det hedniska landet att 

lefva. 

7 Och Kära 1 min Broder I hållen mig kär 
I tagen [— — —] och lösen mig dermed 
— för jag må väl alldrig komma till det hedniska 

landet att lefva. 

5 Och [— — —] hafver jag flere än fem 
Men ingen hafver jag till att lösa dig igen 
— Du må väl komma till det hedniska landet att 

lefva. 

9 Och Kära I min Syster I hållen mig kär 
I tagen [— — H och lösen mig dermed 
— för jag må väl alldrig komma till det hedniska 

landet att lefva. 

10 Och [— — —] hafver jag flere än fem 
Men ingen hafver jag till att lösa dig igen 
— Du må väl komma till det hedniska landet att 

lefva. 
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11 Och kära I min Fästeman I hållen mig kär 
I tagen Ert Gullskepp och lösen mig dermed 
— för jag må väl alldrig komma till det hedniska 

landet att lefva. 

12 Och Gullskepp dem hafver jag flera än Fem 
Och Nog hafver jag till att lösa Dig igen 
— För Du må väl alldrig komma till det hedniska 

landet att lefva. 

Melodianmärkning 

T. ( I ) och sluttakten: Paustecknen i t. (1) har strukits 
genom ett vertikalt streck genom båda systemen. 
Strecket avses troligen samtidigt vara taktstreck. Jfr 
sluttakten, där paustecknen tillagts i efterhand. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 4, 12, markerat (förkortat) i 
övriga fullt utskrivna strofer. Rad 7:2 och 9:2 ej utskriv-
na, markerade med etc. och streckade rader. Str. 8 och 
10 ej utskrivna, markerade med orden (Nekande svar). 
6:1 raden först påbörjad Och Kära I min Bro 

M 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 276 a-277 a. Dalarna. Upptecknad och utskriven av okänd person, sannolikt vid 
1800-talets mitt. 

1 Båtsman lägger ut sina åror till att ro 
Och sköna Jungfrun vrider sina händer i blo 
— Jag vill icke komma, jag vill icke komma De 

Nordiska Land till att vandra. 

2 Å kära I min Fader, I lösen mig igen 
I säljen borrt Ert Guldsvärd och lösen mig igen 
— Jag vill icke komma, jag vill icke komma De 

Nordiska Land till att vandra. 

3 Guldsvärd, dem hafver jag intet mer än två 
Det ena skall din Broder ha, det andra skall jag 

sjelfver ha 
— Du gitter väl komma, du gitter väl komma De 

Nordiska land, till att vandra. 

4 A kära I min Moder, I lösen mig igen 
I säljen borrt Ert Guldskrin, och lösen mig igen 
— Jag vill icke komma, jag vill icke komma De 

Nordiska Land till att vandra. 

5 A kära I min Syster I lösen mig igen 
I säljen borrt Ert Guldband och lösen mig igen 
— Jag vill icke komma, jag vill icke komma De 

Nordiska Land till att vandra. 

6 Å Guldband dem hafver jag intet mer än två 
Det ena ska min fästman ha — det andra ska jag 

sjelfver ha 
— Du gitter väl komma, du gitter väl komma De 

Nordiska Land, till att vandra. 

7 A kära I Min Broder, I lösen mig igen 
I säljen bom Er Guld-sahl, och lösen mig igen 
— Jag vill icke komma, jag vill icke komma De 

Nordiska Land till att vandra. 

8 Å Guldsahlar, hafver jag intet mer än två 
Den ena skall jag sjelfver ha, [— — 
— Du gitter väl komma, du gitter väl komma De 

Nordiska Land, till att vandra. 

9 Båtsman lägger ut, sina åror till att ro 
Och sköna Jungfrun vrider sina händer i blo 
— Jag vill icke komma, jag vill icke komma De 

Nordiska Land till att vandra. 

10 Å käre I, min Fästman I lösen mig igen 
I säljen bom Ert Guldskrin — och lösen mig igen 
— Jag vill icke komma, jag vill icke komma De 

Nordiska Land till att vandra. 

l Ja — Guldskrin dem hafver jag ända till fem 
Och dem vill jag sälja, och lösa dig igen 
— Du skall icke komma; Du skall icke komma De 

Nordiska land till att vandra. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1-3, 11, 
markerat (förkortat) i övriga strofer. 
Omkvädet: icke str. 4 intet, str. 5, 7, 9 inte 
8:2 det utelämnade markerat m m. 

58 



SMB 173 

N 
Efter »Mor Al», Alsike sn, Uppland. Upptecknad av friherre E. Cederström ca 1870. No: UUB R 810 a. Nb: UUB R 

810 c. 

Na 
1 Min fader och min moder de ledo stor nöd, 

De sålde bort mig för en liten beta bröd. 

2 Sjömännerna de lade sina åror till att ro, 
Sköna Jungfrun hon vrider sina händer uti bio'. 

3 »Kära ni sjömänner, I vänten liten stund, 
Jag ser min fader komma i rosende lund.» 

4 »Och kära ni min fader, ni varit mig så huld, 
Ni säljen edra gårdar och lösen mig igen.» 

5 »Ja gårdarna så hafver jag, ja fyra eller fem, 
Men ingen till att sälja och lösa dig igen.» 

6 Sjömännerna de lade sina åror till att ro, 
Sköna Jungfrun hon vrider sina händer uti blo'. 

7 »Kära ni Sjömänner I vänten liten stund, 
Jag ser min moder komma i rosendelund.» 

8 »Och kära ni min moder, ni varit mig så huld, 
Ni säljen edra gullringar och lösen mig igen.» 

9 »Gullringar så hafver jag, ja fyra eller fem, 
Men ingen till att sälja och lösa dig igen.» 

10 Sjömännerna de lade sina åror till att ro, 
Sköna Jungfrun hon vrider sina händer uti blo'. 

11 »Kära ni Sjömänner I vänten liten stund, 
Jag ser min syster komma i rosendelund.» 

12 »Och kära du min syster, du varit mig så huld, 
Du sälje dina gullkronor och löse mig igen.» 

13 »Gullkronor så hafver jag, ja fyra eller fem, 
Men ingen till att sälja och lösa dig igen.» 

14 Sjömännerna de lade sina åror till att ro, 
Sköna Jungfrun hon vrider sina händer uti blo'. 

15 »Kära ni Sjömänner I vänten liten stund, 
Jag ser min broder komma i rosendelund.» 

16 »Och kära du min broder, du varit mig så huld, 
Du sälje ditt gullur och löse mig igen.» 

17 »Gulluren de hafver jag, ja fyra eller fem, 
Men intet till att sälja och lösa dig igen.» 

18 Sjömännerna de lade sina åror till att ro, 
Sköna Jungfrun hon vrider sina händer uti bio'. 

19 »Kära ni Sjömänner I vänten liten stund, 
Jag ser min fästman komma i rosendelund. 

20 »Och kära du min fästman, du varit mig så huld, 
Du sälje ditt gullskepp och löse mig igen.» 

21 »Ja gullskeppena så hafver jag, ja fyra eller fem, 
Och ett så skall jag sälja och lösa dig igen. 

Titel: Den Bortsålda. 

Nb 
Avvikelser från Na i Nb 

1:2 	en liten beta: ett litet stycke 
2 :2 	uti: i 
S:1 	så saknas; ja saknas 
6 :2 	uti: i 
9:1 	Gullringar: Gullringarna; ja saknas  

13:1 	ja saknas 
20:2 	igen: derför 

Anmärkning 

Titel som i Na. — Ms saknar strofnr. Andraraden uppre-
pas i förkortad . form i alla strofer. 

0 
Gåsinge sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 1860-1890. Ou: ULMA 347:55, s. 63-66. 
Ob: ULMA 347:44 a, s. 143-145. 
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Oa 
1 Min fader och min moder var mig icke huld 

— jag tungt bär sorgen — 
De sålde mig bort för silfver och guld 
— Att komma till det hedniska landet 

2 Och krigsmännerna de kommo med båten uti land 
De togo den jungfrun med våld uti hand 
— Att föra till det hedniska landet. 

3 Och krigsmännerna de svängde sina breda åreblad 
Och jungfrun hon gret och hjärtligen bad 
— Jag vill ej till det hedniska landet! 

4 0 käre mina krigsmän I dröjen litet än 
Jag väntar på min fader han löser mig igen 
— Jag vill ej till det hedniska landet! 

5 0 käre min fader I löser mig igen 
I hafver ju i stallet de apelgrå fålar fem 
— Och slipper jag komma till det hedniska landet 

6 Nog hafver jag flera än fålarna fem 
Men ingen tager jag och löser dig igen 
— Du skall till det hedniska landet! 

7 Och jungfrun hon vrider sina händer uti blod 
O käre mina krigsmän i dröjen till att ro 
— Jag vill ej till det hedniska landet! 

8 0 käre mina krigsmän I dröjen litet än 
Jag väntar på min moder hon löser mig igen 
— Jag vill ej till det hedniska landet 

9 O käre min Moder I löser mig igen 
Därtill hafven I guldklänningar fem 
— Så slipper jag det hedniska landet. 

10 Guldklädningar hafver jag flera än fem 
Men ingen tager jag för att lösa dig igen 
— Du skall till det hedniska landet 

11 Och jungfrun hon vrider sina händer uti blod 
O käre mina krigsmän i dröjen med att ro. 
— Jag vill ej till det hedniska landet. 

12 0 käre min broder du löse mig igen 
Du har en guldstickad mantel gif krigsmännerna den 
— Jag slipper då hedniska landet. 

13 Guldstickade mantlar det hafver jag väl flera 
Men ingen af dem för dig bort jag ger 
— Du skall till det hedniska landet 

14 0 käre mina krigsmän I dröjen litet än 
Jag väntar på min syster hon löser mig igen 
— Jag vill ej till det hedniska landet 

15 0 käre min syster du löse mig då 
Därtill kan du taga de guldskrinen två 
— Jag slipper då det hedniska landet 

16 Fastän du är min syster jag lösa dig ej vill 
Ty guldskrinen två hör mig själfvan till 
— Du må gärna till hedniska landet! 

17 Nu sviken jag är af min fader och mor 
Och sviken är jag utaf syster och bror 
— De sålde mig till hedniska landet 

18 Jungfrun hon vrider sina händer uti blod 
O käre mina krigsmän I dröjen till att ro 
— Jag vill ej till det hedniska landet! 

19 Jag hafver en fästman jag litar uppå den 
Att han snart skall komma och lösa mig igen 
— Så slipper jag det hedniska landet 

20 0 käre min fästman du löse mig igen 
I floden hafver du guldskeppen fem 
— Och jag slipper hedniska landet. 

21 Skepp hafver jag lastade med silfver och guld 
Och dem vill jag gifva för min fästemö så huld 
— Så slipper hon det hedniska landet 

22 0 käre mina krigsmän ett skepp med guld 
Det vill jag gärna gifva för min fästemö så huld 
— Så slipper hon komma till det hedniska landet 

23 Krigsmännerna tog jungfrun alt uti hand 
— jag tungt bär sorgen — 
Och sedan så ledde de henne uti land 
— Och hon slapp komma till det hedniska landet 

Anmärkning 

Siffran 22 överhoppad vid strofnumreringen. Mellanom-
kvädet utskrivet endast i str. 1 (sedan rad 2 skrivits), 
slutomkvädet utskrivet i alla strofer. 

	

3:1 	sina ms snarast sin 

	

22:1 	käre ms kare 

Ob 
Avvikelser från Oa i Ob 

Mellanomkvädet: Men tungt bär jag sorgen 
Slutomkvädet: str. 12: då: då det; str. 21: Hon skall ej 

till det hedniska landet. str. 22: komma till sak-
nas 

3:2 	hjärtligen: så jämmerliga 
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5:2 	apelgrå: apelgråa 

	

9:2 	guldklänningar: guldklädningar 

	

10:1 	jag: jag väl 

	

11:2 	med: till 

	

12:1 	löse. löser 

	

13:1 	väl flera: ej fler 

	

13:2 	Än att jag för dig någon skulle bortge 

	

15:1 	löse: löser 

	

16:1 	du: jag 

	

17.•1 	mor: min mor 

18:2 	1 dröjen: dröj ännu 
20:1 	löse: löser 
21:2 	Och dem ger jag gärna för en fästmö så huld 
23:1 	hand: sin hand 
23:2 	uti: uppå 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna som i 0a. 

P 
ULMA 41:124, bl. 14-17. Efter Nils Jonsson, Hyttringe, Edsbergs sn, Närke. Upptecknad av Robert Larsson 1897. 

1 »Min fader och min moder, de ledo stor nöd, 
de sålde mig bort för ett litet stycke bröd. 
— Jag vill aldrig åt judalandet fara.» 

2 Och skepparen han kasta' sina ådror i flod, 
Och flickan hon grät utav hjärtat, där hon stod. 

3 »Kära Ni min skeppare, ni töven liten stund, 
jag ser, var min fader går, han går i rosenlund.» 

4 »Kära ni min fader, håll mig nu så kär, 
Sälj bort edra oxar och löser mig därmed! 
— Jag vill aldrig åt judalandet fara.» 

5 »Oxarna, dem haver jag visst inte mer än två, 
och dem ska ja ha till att plöja och så. 
— Du når väl bort åt judalandet fara.» 

6 Och skepparen han kasta' sina ådror i flod, 
Och flickan hon grät utav hjärtat, där hon stod. 
— »Jag vill aldrig åt judalandet fara.» 

7 »Kära Ni min skeppare, ni töven liten stund, 
Jag ser, var min moder går, hon går i rosenlund. 

8 »Kära ni min moder, ni håller mig så kär, 
sälj bort edra mjölkekor och löser mig därmed! 
— Jag vill aldrig åt judalandet fara.» 

9 »Mjölkekorna haver jag visst inte mer än fem, 
dem skall jag hava gå'nnes på åker och på äng! 
— Du når väl bort åt judalandet fara». 

10 »Och skepparen han kasta' sina ådror i flod, 
Och flickan hon grät utav hjärtat, där hon stod. 
— Jag vill aldrig åt judalandet fara.» 

11 »Kära ni min skeppare, ni töven liten stund, 
jag ser, var min broder går, han går i rosenlund.» 

12 »Kära du min broder, du håller mig så kär, 
sälj bort dina hästar och löser mig därmed! 
— Jag vill aldrig åt judalandet fara.» 

13 »Hästarna, dem haver jag visst inte mer än två, 
dem skall jag hava att rida brudgum på. 
— Du når väl bort åt judalandet fara.» 

14 »Och skepparen han kasta' sina ådror i flod, 
Och flickan hon grät utav hjärtat, där hon stod. 
— Jag vill aldrig åt judalandet fara.» 

15 »Kära ni, min skeppare, ni töven liten stund, 
Jag ser min syster gå, hon går i rosenlund.» 

16 »Kära du min syster, du håller mig så kär, 
sälj bort dina guldringar och löser mig därmed! 
— Jag vill aldrig åt judalandet fara.» 

17 »Gullringarna, dem haver jag visst inte mer än två, 
dem skall jag hava på mina fingrar små. 
— Du når väl bort åt judalandet fara.» 

18 »Och skepparen han kasta' sina ådror i flod, 
Och flickan hon grät utav hjärtat, där hon stod. 
— Jag vill aldrig åt judalandet fara.» 

19 »Kära ni min skeppare, ni töven liten stund, 
Jag ser, var min fästman går, han går i rosenlund.» 

20 »Kära du, min fästman, du håller mig så kär, 
sälj bort dina gullkronor och löser mig därmed! 
— Jag vill aldrig åt judalandet fara!» 

21 »Gullkronorna, dem haver jag visst inte mer än två, 
den ena skall jag sälja, den andra skall du få. 
— Du skall aldrig åt judalandet fara.» 

22 Och skepparen han kasta' sina ådror i flod, 
och flickan hon gladdes av hjärtat, där hon stod. 
— »Jag skall aldrig åt judalandet fara.» 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer utom str. 3 och 4, där 
det är förkortat. Str. 6, 10, 14, 18 ej utskrivna, markera-
de = vers 2. 
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3:2 	var tillskrivet över raden 

	

7:2 	moder står över struket fader 

	

17:1 	slutstavelsen i Gullringarna tillskriven över ra- 
den 

Q 
MM FMK 111:3 nr 24. Skåne. Sannolikt upptecknad av Per Larsson ca 1890 och av honom lämnad till Nils Anders-
son. 

Der bod -de en ko - nungallt uppå 	en ö 

4 
• g  

1' 
Han sål -de sin dat- ter allt för 

	
en bit bröd,ja bröd 

4 	 

 

6 

     

•	 

 

•	 

    

     

     

       

Han sål -de sin dat -ter allt för 	en bit bröd 

1 Der bodde en konung allt uppå en ö 
Han sålde sin dotter allt för en hit bröd, ja bröd 
Han sålde sin dotter allt för en bit bröd 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara C. 

R 
Halland. Efter lantbrukarhustrun Augusta Larsson (f. 1845 i Slöinge sn, d. ca 1930). Upptecknad av hennes son Lars 
Adlerkull på 1910- eller 1920-talet. Ra: DAG IFGH 5977 nr 101. Rb: Museet i Halmstad, L. Adlerkulls vissaml. nr  
46. 

Ra 

ff 	 J  TT J' 
4 

• 

     

Dör bodde en 	bonde 	allt ute 	på en 	ö ; 

Hon bytte bort sin dater 
	allt för ett stycke 

	
brö; 

a?'  • r •  

12 

• J' .1' 
Han 	bytte bort sin dater 	allt 	för ett stycke 	bröt  

0 • 
•  
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1 Där bodde en bonde allt ute på en ö; 
Han bytte bort sin doter allt för ett stycke brö', 
Han bytte bort sin doter allt för ett stycke brö'. 

2 Sjömännerna de kasta sina åror till att ro, 
och jun tgm n hon vrider sina händer uti blo'. 

3 »Ack kära 1 sjömänner, I töven liten stund! 
Jag väntar på min fader från rosendelund. 

4 »Ack, kära du min fader, du vare mig så huld, 
sälj en av dina gårdar och lossa mig från skuld!» 

5 »Ja, gårdarna dem har jag väl fyra eller fem, 
men ingen vill jag sälja för att lösa dig igen.» 

6 Sjömännerna de kasta sina åror till att ro, 
och jungfrun hon vrider sina händer uti blo'. 

7 »Ack, kära I sjömänner, I töven liten stund! 
Jag väntar på min moder från rosendelund. 

8 Ack, kära du min moder, du vare mig så huld, 
sälj bort dina guldringar och lossa mig från skuld!» 

9 »Guldringarna dem har jag, väl fyra eller fem, 
men ingen vill jag sälja för att lösa dig igen.» 

10 Sjömännerna de kasta sina åror till att ro, 
och jungfrun hon vrider sina händer uti blo'. 

11 »Ack, kära I sjömänner, I töven liten stund! 
Jag väntar på min broder från rosendelund. 

12 Ack, kära du min broder, du vare mig så huld, 
sälj bort dina hästar och lossa mig från skuld!» 

SMB 173 

13 »Ja, hästarna dem har jag väl fyra eller fem, 
Men ingen vill jag sälja för att lösa dig igen.» 

14 Sjömännerna de kasta sina åror till att ro, 
och jungfrun hon vrider sina händer uti blo'. 

15 »Ack, kära I sjömänner, I töven liten stund! 
Jag väntar på min syster från rosendelund. 

16 Ack, kära du min syster, du vare mig så huld, 
sälj bort dina schalar och lossa mig från skuld!» 

17 »Ja, schalarna dem har jag väl fyra eller fem, 
men ingen vill jag sälja för att lösa dig igen.» 

18 Sjömännerna de kasta sina åror till att ro, 
och jungfrun hon vrider sina händer uti blo'. 

19 »Ack, kära I sjömänner, I töven liten stund! 
Jag väntar på min fästman från rosendelund. 

20 Ack, kära du min fästman, du vare mig så huld, 
sälj bort dina guldkronor och lossa mig från skuld!» 

21 »Guldkronorna dem har jag väl en eller två, 
den ena skall jag sälja, den andra skall du få, 
den ena skall jag sälja, den andra skall du få.» 

Textanmärkning 

Upprepning av rad 1 endast i str. 1 (underlagd mel.). 
Str. 6, 10, 14 ej utskrivna, markerade lika med str. 2. 
Str. 9 och 13 förkortade med hänvisning till str. 5. 

Rb 
MELODI 

Avvikelser från Ra i Rb 

Repristecken utsatta före t. 4, n. 2 samt i slutet av mel. 

Anmärkning 

Ms föreligger endast i kopia i SVA.  

TEXT 

Avvikelser från Ra i Rb 

Omfattar endast str. 1, 18-21. För texten i övrigt hänvi-
sar upptecknaren efter str. 1 till August Bondesons vis-
bok nr 373. 
20:2 	bort: en av; guldkronor: kronor 
21 : 1 	Guldkronorna: kronorna 

Anmärkning 

Avvikelserna ovan uppkomna först efter ändring från ly-
delse som i Ra. 

s 
Borrby sn, Skåne. Sa: DAG Liungman 60, fol. 10-11. Avskrift ur egen visbok gjord av Elma Elborgh 1925. Sb: 
LUF 9434, s. 3-4. Avskrift gjord 1944 av samma hand som Sa. 
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Sa 
1 Där bodde en bonde långt ute på en ö 

Han sålde sin dotter allt för ett stycke bröd. 

2 »Ack kära I sjömännerna! I töven väl en stund 
Jag väntar min fader ifrån rosendelund.» 

3 »Ack kära du min fader, du varder mig väl huld? 
Sälj ett av dina hemman och lossa mig igen.» 

4 »Ja, hemmanen de haver jag en, två, tre, fyra, fem, 
men intet vill jag sälja och lossa dig igen.» 

5 Skön jungfrun hon vrider sina händer uti kras 
skön jungfrun hon vrider sina händer uti kras. 

6 »Ack kära I sjömännerna! I töven väl en stund 
jag väntar min moder ifrån rosendelund» 

7 »Ack kära du min moder, du varder mig väl huld 
sälj en av dina guldkronor och lossa mig igen.» 

8 »Ja, guldkronorna de haver jag en, två, tre, fyra, 
fem, 

men ingen vill jag sälja och lossa dig igen.» 

9 Skön jungfrun hon vrider sina händer uti kras 
skön jungfrun hon vrider sina händer uti kras. 

10 »Ack kära I sjömännerna! I töven väl en stund 
jag väntar min syster ifrån rosendelund.» 

11 »Ack kära du min syster, du varder mig väl huld? 
Sälj en av dina schalar och lossa mig igen.» 

12 »Ja, schalarne de haver jag en, två, tre, fyra, fem 
men ingen vill jag sälja och lossa dig igen.» 

13 Skön jungfrun hon vrider sina händer uti kras 
skön jungfrun hon vrider sina händer uti kras. 

14 Ack kära I sjömännerna! I töven väl en stund? 
Jag väntar min broder ifrån rosendelund.» 

15 »Ack kära du min broder, du varder mig väl huld? 
Sälj en av dina hästar och lossa mig igen.» 

16 »Ja, hästarne de haver jag en, två, tre, fyra, fem, 
men ingen vill jag sälja och lossa dig igen.» 

17 Skön jungfrun hon vrider sina händer uti kras 
skön jungfrun hon vrider sina händer uti kras. 

18 Ack kära I sjömännerna! I töven väl en stund? 
Jag väntar min fästman ifrån rosendelund.» 

19 »Ack, kära du min fästman, du varder mig väl huld? 
Sälj ett av dina guldur och lossa mig igen.» 

20 »Ja, gulduren de haver jag en, två, tre, fyra, fem. 
Ett vill jag sälja och lossa dig igen.» 

21 Ja, bra är att hava båd' fader och mor 
ja, bra är att hava båd' syster och bror, 
men bättre är att hava en vän på denna jord. 

Titel: Bonden som sålde sin dotter. 

Anmärkning 

2:1, 6:/, 10: 1 	det förstal ändrat från i 

Sb 
Avvikelser från Sa i SI) 

	
Anmärkning 

4:1 	hemmanen de: hemman det 
	

Ms saknar strofer. 
8:1 	guldkronorna de: guldkroner det 

T 
NM Folkminnessaml., Arbetssånger I, s. 465-466 (EU 19931). Kimstads sn, Östergötland. Upptecknad efter egen 
tradition av Lisen Johansson, Tannefors, S:t Lars sn, Östergötland (f. 1871 i Kimstad). Insänd till Nord. museet 
1942. 

1 Ett barn jag haver mördat uti Rosendelind 
Men ingen vill mig hjelpa, för att lösa mig igen 
— Under tiden 

2 A kära du min fader ifrån Rosendelind 
har du guldpengar fem så giv mig en för att lösa mig 

igen  

3 Ja nog så har ja guldpengar guldpengar fem 
Men ingen vill jag giva för att lösa dig igen 

4 Å kära du min moder ifrån Rosendelind 
Har du Guldskålar fem så giv mig en för att lösa mig 

igen 
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	 p 	 

för att ro, 

1
8 

å ran ja u - ti 

• 

för att ro, 
12 

) 	 

å 	jung - frun hon vred flod. si - na 	hän-der u - ti 

M.M. J= ca 96 

Sjö - män-nen ha - de å 	ran ja 	u - ti 

sjö - män-nen ha - de 

å 	jung - frun hon vred si - na 	hän-der u - ti 	flod, 
16 
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5 Ja nog så har ja guldskålar guldskålar fem 
Men ingen vill jag giva för att lösa dig igen 

6 Å kära du min syster ifrån Rosendelind 
Har du guldkedjor fem så giv mig en för att lösa mig 

igen 

7 Ja nog så har ja guldkedjor guldkedjor fem 
Men ingen vill jag giva för att lösa dig igen 

8 Å kära du min broder ifrån Rosendelind 
Har du guldklockor fem så giv mig en för att lösa 

mig igen 

9 Ja nog så har ja guldklockor guldklockor fem 
Men ingen vill jag giva för att lösa dig igen 

10 Å kära du min fästman ifrån Rosendelind 
Har du guldringar fem så giv mig en för att lösa 

mig igen 

11 Ja nog så har ja guldringar guldringar fem 
Och alla vill jag giva för att lösa dig igen 
— Under tiden 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

U 
Efter Ulrika Lindholm, Raukasjö, Frostvikens sn, Jämtland (f. 1886 i Frostviken, d. 1977). Ua: SR Ma 58/11696:1:6. 
Inspelad av Matts Arvberg 1958. Ub: SVA 54, bl. 9. Textnedskrift gjord av Ulrika Lindholm själv ca 1960. 

Ua 

1 /:Sjömännen hade åran ja uti för att ro,:/ 
/:å jungfrun hon vred sina händer uti flod.:/ 

2 Ack kära I sjömänner I töven liten stund, 
ja väntar min fader från rosendelund. 

3 Ack kära du min fader du löser mig igen, 
du giver din gullvagn att lösa mig igen. 

4 Gullvagnar har ja lika båd' fyra å fem, 
men ingen kan ja giva för att lösa dig igen. 

5 Ack kära I sjömänner I töven liten stund, 
ja väntar min moder från rosendelund. 

6 Ack kära du min moder du löser mig igen, 
du giver din gullstol att lösa mig igen. 

7 Gullstolar har ja flera båd' fyra å fem, 
iucn ingen kan jag giva för att lösa dig igen. 

8 Ack kära I sjömänner I töven liten stund, 
ja väntar min broder från rosendelund. 

9 Ack kära du min broder du löser mig igen, 
du giver guldpiskan att lösa mig igen. 

10 Guldpiskor har ja flera båd' fyra å fem, 
men ingen kan jag giva för att lösa dig igen. 
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T. 10 i str. 2, 5, 7, 8, 11, 12: 

T. 10 i str. 3 och 6: 

T. 10 i str. 9: 

T. 14 i ,sir. 2, 8, 9, 11, 12: 
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11 Ack kära I sjömänner I töven liten stund, 
jag väntar min fästeman från rosendelund. 

12 Ack kära du min fästeman du löser mig igen. 
du giver guldsadeln att lösa mig igen. 

13 /:Gullsadlar har ja flera ja fyra å fem,:/ 
/:och alla vill ja giva för att lösa dig igen.:/ 

Melodianmärkning 

Versrad 1 tas ej i repris i str. 13, versrad 2 ej i str. 4, 7 
och 10. I några strofer gör sångerskan smärre textänd-
ringar i repriserna, i str. 2 en korrigering; se textan-
märkningen. 
Upptakten i str. 4: g; i str. 5, 7, 8, 10, 13: d' 

T. 2, n. 1-2 i str. 12: 

T. 4, n. 2 i str. 5: dl 
T. 5, n. 2 i str. 2 och 11: e' 
T. 5, n. 4 i str. 7 och 12: dl 

T. 6, n. 4 i str. 12: 

T. 7, n. 1-2 i str. 7: g' f'; i str. 12: f' fl 
T. 7, n. 3-4 i str. 6: fl el 
T. 8, n. 2 i str. 2, 4, 9, 13: dl 

T. 8, n. 2 i str. 5, 7, 8, 10: 

T. 9-10 i str. 4, 10 (sjungs osäkert), 13 samt t. 13-14 i  

Textanmärkning 

Upprepning av rad 1 i alla strofer utom str. 13, av rad 2 
i alla strofer utom str. 4, 7, 10. Efter upprepningen av 
rad 9:1 börjar sångerskan om och sjunger raden ytterli-
gare två gånger. 

	

2:1 	i stället för det förstal sjunger sångerskan först 
Du men korrigerar sig (gäller ej upprepningen) 

	

5 : 1, 	8:1 	liten vid upprepningen än en 
8:2 ja vid upprepningen jag 

	

10:1 
	

Guldpiskor sjungs första gången Guldpiskar 

	

13:2 
	

och alla vill ja vid upprepningen Ja alla kan jag 

förekommande fall: 

Uh 
1 /:Sjömännen hade åran ja uti för att ro:/ 

/:och jungfrun hon vred sina händer uti flod/ 

2 Ack kära, I sjömänner i töven liten stund 
jag väntar min fader från rosende lund 

3 Ack kära du min fader du löser mig igen 
Du giver en guldstol att lösa mig igen 

4 Guldstolar har jag lika med 4 å 5 
Men ingen kan jag giva för att lösa dig igen. 

5 Sjömännen hade åran ja uti för att ro 
jag väntar min Moder från rosende lund 

6 Ack kära du min moder du löser mig igen 
Du giver ditt halsband att lösa mig igen 

7 Guldhalsband har jag lika 4 å 5 
Men inget kan jag giva för att lösa dig igen.  

8 Sjömännen hade åran ja uti för att ro 
och jungfrun hon vred sina händer uti flod 

9 Ack kära i sjömänner i töven liten stund 
jag väntar min syster från Rosendelund 

10 Ack kära du min syster du löser mig igen 
Du giver ditt armband att lösa mig igen 

11 Guldarmband har jag lika båd 4 och 5 
Men inget vill jag giva för att lösa dig igen 

12 Sjömännen hade åran ja uti för att ro 
jag väntar min broder från Rosendelund. 

13 Ack kära min broder du löser mig igen 
Du giver din guldklocka att lösa mig igen 

14 Guldklockor har jag lika med fyra och fem, 
men ingen vill jag giva för att lösa dig igen. 
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mön -ner, ack vän-ten än ack kö-ros-te sjö- 
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. Ack 	kö- ros -te 

•	 

sjö-män-ner, ack vdn-ten dn en 

i •  

-s- 

stund ja stund, 

8 

	 1 

en 	stund. 

15 Sjömännen hade åran ja uti för att ro. 
Och jungfrun hon vred sina händer uti flod. 

16 Ack kära I sjömänner i töven liten stund. 
Jag väntar min fästman från Rosendelund. 

17 Ack du min kära fästman du löser mig igen 
Du giver din guldvagn att lösa mig igen! 

18 /:Guldvagnar har jag lika båd fyra och fenr/ 
/:Ja. Alla vill ,jag giva för att lösa dig igen.:/ 

SMB 173 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr; i stället är texten uppdelad på 5 
(numrerade) block. Repristecken utsatta i str. 1-9 (utom 
för 4:2, 7:2, 9:1), 17-18 (utom för 18:2). 

	

4:1 	å ms a 

	

9: 1 	sjömänner ms sjomanner 

	

12:2 	väntar ms vantar 

	

16:1 	sjömänner ms sjömanner 

	

16:2 	väntar ms vantar; fästman ms fastman 

SVA BA 398. Efter August Månsson, Brösarps sn, Skåne (f. 1884 i Svineberg, S. Mellby sn, Skåne); han hade lärt 
visan som barn i Bertilstorp, Brösarp. Inspelad av Märta Ramsten 1968. 

4 

4 • •	 
Ja 	vän -tar min fa - der i - från ro - se- ne 	lund ja lund, 

8 

Ja 
	

vän-tar min 
	

fa — der i - från ro - se- ne 	lund. 

4 
i  

• • 4 
• 

p,1  

0 	 

ock 	kd -ras-te min fa —der, du hål-ler mig väl 	huld. 

8 3 Ack kä -ras-te min 

• 4 	• i 
0 

fo - der, du 	hål-ler mig väl hull jo 

8 

1 

• -er 
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1 

Id - sa dig 	1 - gen. 

SMB 173 

4 I  

a 	a  

  

8 

1 	 
f 	 

5 Ja går - dar det har jag en två tre fy -ra fem, 

i8 	
 

W 
--o- 

men 	in -gen ja vill 	stil - ja å 
	

lö - sa dig 	i - gen i - gen, 

1 	I  
EP • 	4 	d 

men in-gen ja vill 	söl - ja 	å 

1 Ack käraste sjömänner, ack vänten än en stund ja 
stund, 

ack käraste sjömänner, ack vänten än en stund. 

2 Ja väntar min fader ifrån rosene lund ja lund, 
ja väntar min fader ifrån rosene lund. 

3 Ack käraste min fader, du håller mig väl hull ja hull, 
ack käraste min fader, du håller mig väl huld. 

4 Du säljer dina gårdar och löser mig från skull ja 
skull, 

du säljer dina gårdar å löser mig från skuld. 

5 Ja gårdar det har jag en två tre fyra fem, 
men ingen ja vill sälja å lösa dig igen igen, 
men ingen ja vill sälja å lösa dig igen. 

6 Och sjömännerna de lade sina åror till att ro. 
Ack käraste sjömänner, ack vänten än en stund en 

stund, 
ack käraste sjömänner, ack vänten än en stund. 

7 Ja väntar min moder ifrån rosene lund ja lund, 
ja väntar min moder ifrån rosene lund. 

8 Ack käraste min moder, du håller mig väl hull ja 
hull 

ack käraste min moder, du håller mig väl huld. 

9 Du säljer dina gullkedjor å löser mig från skull ja 
skull, 

du säljer dina gullkedjor å löser mig från skull. 

10 Ja guldkedjor det har ja en två tre fyra fem, 
men ingen ja vill sälja å lösa dig igen igen, 
men ingen ja vill sälja å lösa dig igen. 

11 Och sjömännerna de lade sina åror till att ro. 
Ack käraste sjömänner, ack vänten än en stund en 

stund, 
ack käraste sjömänner, ack vänten än en stund. 

12 Ja väntar min broder ifrån rosende lund ja lund, 
ja väntar min broder ifrån rosende lund. 

13 Ack käraste min broder, du håller mig väl hull ja 
hull, 

ack käraste min broder, du håller mig väl huld. 

14 Du säljer dina hästar å löser mig från skull skull 
skull, 

du säljer dina hästar å löser mig från skuld. 

15 Ja hästar det har ja en två tre fyra fem, 
men ingen ja vill sälja å lösa dig igen igen, 
men ingen ja vill sälja å lösa dig igen. 

16 Och sjömännerna de lade sina åror till att ro. 
Ack käraste sjömänner, ack vänten en stund en 

stund, 
ack käraste sjömänner, ack vänten än en stund. 

17 Ja väntar min fästman ifrån rosende lund ja lund, 
ja väntar min fästman ifrån rosende lund. 

18 Ack käraste min fästman, du håller mig väl hull ja 
hull 

ack käraste min fästman, du håller mig väl huld. 

19 Du säljer dina gullkronor å löser mig från skull ja 
skull, 

du säljer dina gullkronor å löser mig från skuld. 

20 Ja gullkronor det har ja men inte mer än två ja två, 
ja gullkronor det har ja men inte mer än två. 

21 Men den ena skall ja sälja, den andra skall du få, 
den ena skall ja sälja, den andra skall du få. 

Melodianmärkning 

Sångaren bygger visans mel. på ett antal motiv, som 
kombineras på olika sätt i de olika stroferna. Mel. till 
str. 5-6, 10-11 och 15-16 omfattar tre fraser, övriga 
två. Av utrymmesskäl återges här endast str. 1-3 samt 5. 
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har ej 
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tid att komma i det 	hedniska 	land, att för - ödas. 
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at • 

SMB 173 

SLS 532 nr 3. Efter Rudolf Forsblorn, Illby, Borgå lf, Nyland (f. 1894). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 
1934. 

4 

 

17, 	• 

      

•	 

    

  

• 

 

0 • 

    

        

            

Sjö = männen de 	lade 	sina 	ärar 	till att 	ro, 

• • • • I 4 
skön Anna 	hon vrider 	sina 	händer 	uti 	blod. 

1 Sjömännen de lade sina årar till att ro, 
skön Anna hon vrider sina händer uti blod. 

Y 
SLS 536 nr 19. Efter Maria Rusk, Kalax, Närpes sn, Österbotten. Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1935. 

417 	e r  

  

2 

  

• 

 

0- 
• ap j. 

Sjö = männen de 	hiva 	sina 	åror 	ut om Kord3 

1 Sjömännen de hiva sina åror ut ombord, 
skön jungfrun hon vrider sina händer uti blod. 
— Jag har ej tid att komma i det hedniska land, att förödas. 

SLS 542, s. 63. Efter Matilda Ståhle f. Lan&n, Gammelgård, Övre Röös, Esbo sn, Nyland (f. 1863 på Stensvik, Es-
bo). Upptecknad av Greta Dahlström 1939. 

2 

Min fader och min moder de 	ledo en stor nöd, 
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Melodianmärkning 

T 1, n. 7 — t. 2, n. 2: Upptecknarens kommentar: även att jag Icke må komma till det hedniska hand 

SMB 173 

4 
bbbb 
	

i  7 

de 	sålde 	mig bort for ett 

a- 
litet stycke bröd, 

	

4 	 
de 	sålde 	mig bort för ett 	litet 

	
stycke 	bröd . 

1 Min fader och min moder de ledo en stor nöd, 
de sålde mig bort för ett litet stycke bröd, 
de sålde mig bort för ett litet stycke bröd. 

Titel: Den bortsålda. 

Upptecknarens kommentar: Sångerskan mindes inte de 
följande stroferna, men sade sig känna igen dem, då 
upptecknaren läste dem ur »Nyland». Vid uppmaning 
att sjunga en av de följande stroferna, gav hon omkvädet 
denna form 

kbl 	 
T. 3, n. 6: Upptecknarens kommentar: även 

1:472,.,ealeerami. 
till 	att 	vandra. 

Textanmärkning 

Angående omkväde se Melodianmärkning. 

P 	 

EJ AVTRYCKTA 

AA: KVHAA Dybeck, Folk-lore I, s. 157. Åkers hd, 
Södermanland. Upptecknad av Richard Dybeck ca 
1840. Melodi samt 2 strofer. 

AB: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 57. Ingår i brev 
till Richard Dybeck från C. A. Söderström, daterat 
Uppsala och Vendel 13.12.1845. Melodi med 2 
underlagda strofer. 

AC: UUB R 623:2 nr 105. Efter Selma Un& (f. 1822; 
Bjersby, s. 267-268) och fältmusikanten och må-
laren Ferdinand Lundgren, Visby, Gotland (f. 
1825 i Visby, d. 1901; Bjersby, s. 273-274). Upp-
tecknad vid 1800-talets mitt av P. A. Säve. Tryckt 
som Säve nr 105. 17 strofer. 

AD: Ahlström, 300 nordiska folkvisor, 1855, nr 51. 
Blekinge. Upptecknad av J. N. Ahlström. Melodi 
med underlagd strof. 

AE: Axelson, Vesterdalarne, dess natur, folklif och 
fornminnen, 1855, s. 174. Järna sn, Dalarna. Upp-
tecknad av Maximilian Axelson under 1850-talets 
förra hälft. Melodi samt 3 strofer. 

AF: DgF VIII, s. 473. Skåne. Efter »Skaaningen, M01-
lersvend JOrgen Kronberg paa Tadre M011e i Saa-
by Sogn, Voldborg Herred, Sj2elland». Uppteck-
nad av Chr. Weiss 1855. 3 strofer. 

AG: Westgötilen, 1858, nr XI (text), 11 (mel.) Ort och 
upptecknare okända. Melodi samt 12 strofer. 

AH: Efter »en gammal blind gumma» i fattighuset, 
Lunda sn, Södermanland. Upptecknad av Emil 
Öberg 1862 (Jonsson I, s. 580-585). AHa: ULMA 
1951:31. Insänd till Södermanl:s fornminnesför. 
1862. Melodi samt 12 strofer. Tryckt i Bidrag till 
Södermanl:s äldre kult.hist. I, 1877, s. 23-25. 
AHb: MAB Folkmelodier, bl. 104. Insänd till 
Mus. Akad. 1878. Melodi samt 11 strofer. 

Al: Hofberg, Nerikes gamla minnen, 1868, s. 256-
258. Längbro sn, Närke. Sannolikt upptecknad av 
Herman Hofberg på 1860-talet. 17 strofer. 

AJ: ULMA 347:44, s. 141-142. Efter »Kalle Glader», 
Strängnäs, Södermanland. Upptecknad av Gustaf 
Ericsson 1860-1890. 16 strofer. 

AK: ULMA J. A. Lundells saml., Carlheim-Gyllen-
skiöld, Visor ock melodier (nr 8). Efter arbeter-
skan Tekla Eriksson i Häggens gårdar utanför 
Svartbäckstull, Uppsala, Uppland; hon hade lärt 
visan av sin mor (d. 1820). Upptecknad av Vil-
helm Carlheim-Gyllenskiöld 1879. Tryckt i SvLm 
VII:7, 1892, nr 8. Melodi med underlagd strof. 

AL: ULMA 89:27, s. 13-16. Kvistbro sn, Närke. Upp- 
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tecknad av G. E. Forsberg på 1870- eller 1880-ta-
let. 15 strofer. 

AM: Wigström, Folkdiktning 1, 1880, s. 62-63. As-
mundtorps sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wig-
ström 1879 (se Wigström, Vandringar i Skåne ock 
Bleking, s. 5). 21 strofer. 

AN: NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 6. Örke-
neds sn, Skåne. Upptecknad av P. G. Wistrand 
1881. 13 strofer. 

AO: August Bondesons Visbok, 1903, nr 373. Efter 
14-åriga Mia Tunberg, Gamlebo, Lerums sn, Väs-
tergötland. Mel. upptecknad av Gustaf Cronsell 
1896, texten sannolikt upptecknad av August 
Bondeson. Melodi samt 21 strofer. 

AP: ULMA 351 D 11 g, s. 367 nr 12 (mel. och 2 stro-
fer), 360-361 (resten av texten). Skåne, sannolikt 
Halmstads sn (Luggude hd). Upptecknad av bok-
hållaren Johannes Bure 1896-1901. Melodi samt 
8-9 strofer. 

AQ: ULMA 303:919, s. 1-3. Hammarby sn, Uppland. 
Upptecknad av Arvid Ulrich 1897. 14 strofer. 

AR: ULMA 303:613, s. 15-17. Efter Jan Jakobsson, 
Persbylånga, Tegelsmora sn, Uppland. Uppteck-
nad av Bengt Hesselman 1898. 16 strofer. 

AS: Forsslund, Med Dalälven 1:5, 1921, s. 171. Efter 
Kånå Anna Persdotter, Morkarlby, Mora sn, Da-
larna (f. 1834), som hade visan efter Anders Otter. 
Upptecknad av Carl Gudmundsson, sannolikt på 
1910-talet. Melodi med underlagd strof. 

AT: ULMA 1421, s. 1-3. Efter lantbrukaränkan Ker-
stin Ola Mårtens, Dalby sn, Skåne (f. 1844 i 
Odarslövs sn, Skåne). Upptecknad av E. Thunell 
ca 1920. 16 strofer. 

AU: Efter Ida Karlsson, Ekeby sn, Östergötland (f. 
1863 i Ekeby, Östergötland); hon hade visan efter 
sin farmor (f. ca 1815, d. 1889). AUa: LUF 1601, 
s. 19-20. Upptecknad av H. Flemming 1925. För-
kortande utskrift motsvarande 11-12 strofer. A Ub: 
NM Folkminnessaml., Visor 1, s. 538 (EU 3620). 
Insänd till Nord. museet av Ida Karlsson 1931. 2 
strofer. AUc: NM Folkminnessaml., Visor 3, s. 
892 (EU 20311). Insänt till Nord. museet av Ida 
Karlsson 1942. 14 strofer. 

A V: LUF 2129, s. 19-20. Ingelstads hd, Skåne. Upp-
tecknad av A. J. Lindskog, Smedstorps sn 1929. 
13 strofer. 

AX: LUF 3682, s. 21-24. Billinge sn, Skåne. Efter en 
kvinna i 70-årsåldern som lärt visan i sin ungdom. 
Upptecknad av Helga Persson 1932. 21 strofer. 
Tryckt i Skånes Hembygsförb:s Årsbok 1937, s. 
79-81. 

A Y: ULMA 4694, s. 37-39. Efter Maria Persson, Dal-
by sn, Värmland (f. 1875 i Branäs, Dalby). Upp-
tecknad av Gertrud Eriksson 1932. 11 strofer. 
Tryckt i Turesson, Värmländska kulturtraditioner 
IX, 1980, s. 99-100. 

AZ: DAG IFGH 4443, s. 3-5. Efter Karolina Lelky, ål-
derdomshemmet i Bjuvs sn, Skåne (f. 1864 i Fjä-
restads sn, Skåne). Upptecknad av Helmer Olsson 
1940. 16 strofer. Mel.-angivelse: Jag gick mig ut 
en afton. 

BA: DAG IFGH 4443, s. 37-41. Efter Asserina Jöns-
son, ålderdomshemmet i Kropps sn, Skåne (f. 
1864 i Kropp). Upptecknad av Helmer Olsson 
1940. 22 strofer. Samma mel.-angivelse som för 
AZ ovan. 

BB: LUF 8593, s. 4-5. Bjäre hd, Skåne. Upptecknad 
1942 av Amanda Åkesson, Vejby, Barkåkra sn; 
hon hade visan efter Anna Holm (f. 1841 i Grevie 
sn, Skåne). 11 strofer. 

BC: Nedskriven av Ellen Svanström, Malmö, efter 
eget minne; hon hade lärt visan av sin mor från 
Hällaryds sn, Blekinge (f. 1870). 12 strofer. BCa: 
SVA 207. Utskrift gjord 1962. BCb: DAL 10837. 
Utskrift gjord 1968. 

BD: IF Rancken 3, 165 nr 265. Efter bonden Karl 
Gustaf Lång, Dagsmark, Lappfjärds sn, Österbot-
ten. Upptecknad av J. E. Wefvar 1875-1876. 7 
strofer. Texten är en hybrid främst mellan SMB 
173 och SMB 20. Tryckt i Rancken, Några prof, 
1878, s. 16-17 och som FSF V:1 nr 1 P. — En text 
i SLS 19, s. 27-28, som uppges vara från Munsa-
la sn, Österbotten, synes hämtad från Ranckens 
tryck. 

BE: Efter Maria Bergström, Härkmeri, Lappfjärds sn, 
Österbotten. Upptecknad av J. E. Wefvar 
1875-1876 (text) och Johan Spolander (mel.). 
BEa: IF Rancken 3, 165 nr 324. Melodi samt 22 
strofer. Mel. tryckt i Rancken, Några prof, 1878, 
nr 2 b och som FSF V:1 nr 53 i, texten tryckt som 
variant J till FSF V:1 nr 53 A. BEb: SLS 125, s. 
30. Melodi med underlagd strof. 

BF: IF Rancken 3, 165 nr 119. Ur Leander Björkqvists 
vissamling, Knivsöby, Kronoby sn, Österbotten. 
Avskrift gjord av J. E. Wefvar 1875-1876. 21 
strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 53 C. 

BG: IF Rancken 5, 186 nr 268. Efter M. L. Ahlskog, 
Nedervetils sn, Österbotten. Upptecknad av J. E. 
Wefvar på 1870-talet (senast 1878). 22 strofer. 
Tryckt som FSF V:1 nr 53 B. 

BH: IF Rancken 6, 197. Efter Mathilda Laura', Vasa, 
Österbotten. Upptecknad av Elin Kock på 1870-
talet (senast 1878). Melodi samt 21 strofer. Mel. 

71 



SMB 173 

tryckt som FSF V:1 nr 53 h, texten tryckt som va-
riant M till FSF V:1 nr 53 A. 

BI: Österbotten. Upptecknad av 0. R. Sjöberg eller 
Robert Kajanus ca 1875. BIa: IF Rancken 6, 191 
nr 89. Melodi med 3 underlagda strofer. BIb: SLS 
125, s. 29. Melodi med underlagd strof (ej samma 
som i BIa). Tryckt i Rancken, Några prof, 1878, 
mel.-bil. nr  2 a samt som FSF V:1 nr 53 k. 

BJ: R. Kajanus' efterlämnade papper. Möjligen från 
Österbotten. Upptecknad av J. E. Wefvar och Ro-
bert Kajanus på 1870- eller 1880-talet. Melodi 
med underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 53 v. 

BK: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 6 b. Ingå 
sn, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet, 
texten troligen av J. E. Wefvar. Melodi samt 17 
strofer. Även tryckt som FSF V:1 nr 53 t och D. 

BL: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 6 c. Östra 
Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. 
Melodi samt 16 strofer. Mel. även tryckt som FSF 
V:1 nr 53 s, texten även tryckt som variant Q till 
FSF V:1 nr 53 A. 

BM: SLS 82, s. 70-71 (text), 373 (mel.). Hitis sn, Åbo-
land. Texten upptecknad av J. E. Wefvar på 1880-
talet, mel. upptecknad efter Wefvars minne av 0. 
R. Sjöberg 1883. Melodi samt 13 strofer. Tryckt 
som FSF V:1 nr 53 y och I. 

BN: Hitis sn, Åboland. Upptecknad av 0. R. Sjöberg 
1882. Melodi med underlagd strof. BNa: IF 
Rancken 6, 198 nr 5. Tryckt som FSF V:1 nr 53 e. 
BNb: SLS 82, s. 374. BNc: SLS 125, s. 40. BNd: 
SLS 126, s. 3 

BO: SLS 1, s. 118-119. Efter Johanna Strömbäck, 
Nämpnäs, Närpes sn, Österbotten. Upptecknad av 
Johan Dahlbo 1882-1883. 14 strofer. Tryckt som 
variant P till FSF V:1 nr 53 A. 

BP: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 6 a. Hel-
singe sn, Nyland. Texten sannolikt upptecknad av 
Anna Wasenius 1885-1887, mel. i så fall uppteck-
nad efter dennas föredrag av Ernst Lagus. Melodi 
samt 21 strofer. Även tryckt som FSF V:1 nr 53 p 
och E. 

BQ: SLS 19, s. 119-123 (text), 825 (mel.). Munsala sn, 
Österbotten. Texten synes hämtad från Rancken, 
Några prof, 1878, s. 7-9. »Melodi, ur en gammal 
visbok.» Melodi samt 22 strofer. Mel. anförd i fot-
not som variant till FSF V:1 nr 53 k. 

BR: SLS 25, s. 42-46. Efter Johanna Forsman, Voitby, 
Korsholms sn, Österbotten. Upptecknad av Th. af 
Reeth 1891. 22 strofer. Tryckt som variant L till 
FSF V:1 nr 53 A. 

BS: SLS 25, s. 417. Sannolikt Österbotten. Uppteck- 

nad av 0. W. Forst&i. Melodi med underlagd 
strof. 

BT: SLS 40, s. 44-47. Vårdö sn, Åland. Upptecknad 
av J. Torckell 1893. 23 strofer. Tryckt som FSF 
V:1 nr 53 H. 

BU: SLS 50, s. 14. Munsala sn, Österbotten. Uppteck-
nad av J. A. Strandberg 1895. Melodi med under-
lagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 53 u. 

BV: Replots sn, Österbotten. Traditionssambanden 
svårutredda; källförhållandena oklara. BVa—e 
upptecknade av Vilhelm Sjöberg (BVa—c 1897), 
åtminstone en av mel. sannolikt efter hustrun Bet-
ty Sjöberg f. Gädda. BVa: SLS 63, s. 75 (nr 130). 
Melodi med underlagd strof. Tryckt i Hembygden 
1915, s. 79 och som FSF V:1 nr 53 d. BVb: SLS 
63, s. 75 (nr 131). Melodi med underlagd strof. 
Tryckt i Hembygden 1915, s. 79 och som FSF V:1 
nr 53 1. BVc: SLS 63, s. 36-38. 21 strofer. BVd: 
SLS 1068 (Visor från Replot, samlade av Vilhelm 
Sjöberg), s. 113-114. Utskrift daterad 1901. Melo-
di samt 23 strofer. BVe: Hembygden 1915, s. 
79-81. 24 strofer. Även tryckt som FSF V: I nr 53 
A. BVf: SLS band 1973:43. Efter Ragnhild Sjö-
berg, Replots kyrkby (f. 1901). Inspelad av Hele-
na Boucht 1973. Melodi samt 24 strofer. 

BX: FSF V:1 nr 53 o. Lövö, Vårdö sn, Åland. Upp-
tecknad av Otto Andersson på 1890-talet. Melodi 
med underlagd strof. 

BY: IF 170, VIII (nr 199; mel.), IF 170 (löst blad; 
text). Efter Lovisa Blomkvist, Kurböle, Borgå lf, 
Nyland (1846-1926; 0. Andersson, Tre finl.-sv. 
vissångerskor, s. 36-43); hon hade lärt visan av 
sin mors moster Maria Kant (f. 1779). Uppteck-
nad av Otto Andersson 1908. Melodi samt 17 stro-
fer. Tryckt som FSF V:1 nr 53 x och F. 

BZ: IF Dep. Brages Arkiv 2 nr 34. Efter Augusta Ny-
malm, Kårböle, Helsinge sn, Nyland. Upptecknad 
av Fridolf Andersson ca 1908 (inlämnad 1909). 
Melodi samt 2 strofer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 
53 r, texten tryckt som variant Z till FSF V:1 nr 53 
A 

CA: IF 110, h. 5, s. 134-137. Ingå sn, Nyland. Ur Vik-
tor Hernströms handskrivna häfte. Avskrift gjord 
av A. P. Svensson ca 1910. 22 strofer. 

CB: SLS 204, s. 306-312. Snappertuna sn, Nyland. 
Upptecknad av Edv. Hedman 1909. Melodi samt 
20 strofer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 53 g, tex-
ten tryckt som variant R till FSF V:1 nr 53 A. 

CC: Orts- och släkttradition från Snappertuna sn, Ny-
land. CCa: IF 32, s. 12. Upptecknad av Widar 
Brenner 1910-1913. 18 strofer. Tryckt som vari- 
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ant S till FSF V:1 nr 53 A. CCb: IF 28 a nr 3-4. 
Efter Klara Granroth (f. 1861). Upptecknad av Ot-
to Andersson 1924. Melodi samt 5 strofer. Mel. 
tryckt som FSF V:1 nr 53 z, texten tryckt som va-
riant X till FSF V:1 nr 53 A. CCc: SR Ma 
57/11142:15:3. Efter Helmi Brenner (f. 1891 i 
Snappertuna, Klara Granroths dotter). Inspelad av 
Matts Arnberg 1957. Melodi samt 13 strofer. 

CD: SLS 281, s. 21. Efter 70-åriga Henrika Ahlfors, 
Ekenäs, Nyland (f. och till 45-årsåldern bosatt i 
Snappertuna sn, Nyland). Upptecknad av V. E. V. 
Wessman 1917. Melodi med underlagd strof. 
Tryckt som FSF V:1 nr 53 q. 

CE: SLS 277, s. 283-286. Efter G. A. Kronström, Väs-
termark, Kimito sn, Åboland. Upptecknad av Vivi 
Peters 1916.22 strofer. Tryckt som variant T till 
FSF V:1 nr 53 A. 

CF: IF 28 a nr 33. Efter Ad. Nordman, Kvevlax sn, 
Österbotten. Upptecknad av Otto Andersson 1922. 
Melodi med underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 
nr 53 j. 

CG: SLS 367, s. 83-88. Efter postförerskan Anderetta 
Blomkvist f. Mickelsson, Äpplö, Houtskärs sn, 
Åboland (f. 1866 i Näsby, Houtskär); hon hade 
lärt visan av sin ca 80 år gamle morbror (d. 1920). 
Upptecknad av Greta Dahlström 1924. Melodi 
samt 16 strofer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 53 a, 
texten tryckt som variant U till FSF V:1 nr 53 A. 

CH: SLS 367, s. 89-94. Efter bondhustrun Alma Isaks-
son f. Davidsson, Vänö, Hitis sn, Åboland (f. 
1874). Upptecknad av Greta Dahlström 1924. Me-
lodi samt 15 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 53 n 
och G. 

CI: SLS 506, s. 129-132 (text), 137 (mel.). Efter Em-
my Lund, Terjärvs sn, Österbotten (f. 1876). Upp-
tecknad av Erla Lund 1928. Melodi samt 21 stro-
fer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 53 ni, texten 
tryckt som variant N till FSV V:1 nr 53 A. 

CJ: SLS 535 nr 9. Efter Therese Österberg f. Borg-
ström, Gröndal, Esbo sn, Nyland (f. 1867 på Ka- 

vall, Esbo). Upptecknad av Greta Dahlström 
1932. Melodi samt 2 strofer. Mel. tryckt som FSF 
V:1 nr 53 b, texten tryckt som variant Y till FSF 
V:1 nr 53 A. 

CK: SLS 535 nr 10. Efter Linnea Forsberg, Gröndal, 
Esbo sn, Nyland (f. 1909). »Sjungits av en gubbe 
vid namn Lindstedt, som kommit till Esbo från 
Viktis [Nyland].» Upptecknad av Greta Dahlström 
1932. Melodi samt 13 strofer. Mel. tryckt som 
FSF V:1 nr 53 c, texten tryckt som variant V till 
FSF V:1 nr 53 A. 

CL: SLS 529 nr 16. Efter Alma Berglund, Köpskog, 
Karis sn, Nyland (f. 1877). Upptecknad av Alfhild 
Adolfsson (Forslin) 1933. Melodi samt 3 strofer 
(därtill 2 balladfrämmande avslutningsstrofer). 
Mel. med str. 1 underlagd tryckt som FSF V:1 nr 
53 f. 

CM: Hembygdsminnen, 1934, s. 98-99. Östra Nyland. 
Meddelad av G. Lindblad, vilkens farfar sjöng vi-
san som ung. 15 strofer. 

CN: SLS 532 nr 2. Efter Alfred Blomkvist, Illby, Bor-
gå lf, Nyland (f. 1879). Upptecknad av Alfhild 
Adolfsson (Forslin) 1934. Melodi. 

CO: SLS 536 nr 20. Efter Alexandra Wikström f. Ale-
nius, Svartå, Karis sn, Nyland (f. 1860 i Pojo sn, 
Nyland). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Fors-
lin) 1935. Melodi. 

CP: SLS 542, s. 64. Efter torparänkan Olivia Lind, Te-
nala sn, Nyland (f. 1866 i Bromarvs sn, Nyland); 
hon hade lärt visan av en gumma i Snappertuna 
sn, Nyland. Upptecknad av Greta Dahlström 
1939.1 strof. 

CQ: SR Ma 57/11142:36:5. Efter Ola Brenner, Åbo; 
han hade visan från Barösund, Ingå sn, Nyland. 
Inspelad av Matts Arnberg 1957. Melodi samt 20 
strofer. 

CR: SLS band 1975:35 nr 7. Efter Elma Hoxell f. Kull, 
Lappfjärds sn, Österbotten (f. 1909). Inspelad av 
Ann-Mari Häggman 1975. Melodi samt 10 strofer. 
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174 

DAVID OCH SOLFAGER 
TSB D 392 

A 
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [44]-49. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland 
(1601/1602-1686; Jonsson I, 244-285). Upptecknad på 1670-talet. Tryckt som SF 25 A och i 1500- och 1600-talens 
visböcker II, s. 302-305. 

1 Sohlfager war så wähn en Möö 
— Mädan J äre Vngh — 
At fagrar' war ey på denna Öö 
— Migh lyster både dichta och rimma 

2 Sohlfager war så wänt et wijff 
däth war stor fahra om Herr Davidz lijff. 

3 Han stöter Guld korss på Sohlfagers hand 
at hoon skulle kiennes på fremmande land. 

4 Sohlfager ståhr widh Borgeleedh 
kommer Nougårds konung rijdande der widh. 

5 Statt her Sohlfager fager och fijn 
är David hemma kier Mannen din. 

6 Herr David han drogh af gården i gåhr 
kommer icke hem i dätta åhr. 

7 Sohlfager om J willje Migh loffwa 
hwar dagh skole J på röda Guld tråda 

8 Sohlfager lofwa Mig din troo 
hwar dagh skall du tråda på röde Guldsko. 

9 Huru länge thörste J hålla Migh så 
at Jagh skal hwar dagh på röde Guld gå 

10 Så länge thörste Jagh hålla digh så 
at land och Rijke wil medh migh stå. 

11 Ney Jagh thet ingalunda giör 
dy Jagh haar Herr David af hiertat kier. 

12 Så gifwer han henne dwahledrick en 
hoon dånade och föll til Jorden der widh. 

13 Så gifwer han Sohlfager dwaledricker twå 
at Sohlfager dånade dersom hon ståhr. 

14 Så swepa dhe henne och leggia på Båhr 
och bära så henne i kyrckegård 

15 Dhe settia henne på grifftesteen 
och löffte så henne i Jorden Nedh. 

16 Dhe bära henne i kyrkegård 
Herr David ståhr i lunden och seer derpå 

17 Dhe settia Röhr Piper i Sohlfagers Mund 
at hoon skulle haffwa anderum. 

18 Dhe löffta Sohlfager af Jorden vpp 
och föra så henne af landet bort 

19 Herr David låtte giöra skräppa och spijk 
Gåer om kring landet en Pelegrim lijk. 

20 Herr David gåhr j konungens gård 
Vthe Nougårds konung för honom ståhr. 

21 Statt her konung fager och fijn 
will du låhna hwss en fattig Pelegrim. 

22 Gack du digh i Stufwan ihn 
där skall du få både Miödh och wijn 

23 Dhe settia tillhopa en Pelegrims ring 
Och Sohlfager bryter brödh för dem 

24 Höer du Sohlfager fager och fijhn 
hwij bryter du ey bröd medh bahra hand tin. 

25 Fulle ästu så gammal en dåhr' 
Will du icke äta så gack her ifrå. 

26 Konungen satte sigh i sängen nedh 
Hwadh är som den dåre seyer 

27 Min kiere herre leggen Eder nedh 
däth är ey åth hwadh en dåre seyer. 

28 Alle dhe sombna j Säten sin 
— Mädan J äre Vngh — 
Sedan fölgde Sohlfager Herr David hem 
— Migh lyster både dichta och rimma 

Anmärkning 

Str. I 1 och 12 har först numrerats 10 respektive 11, vil-
ket senare korrigerats. Str. 17 och 18 har först numre- 

74 



SMB 174 

rats 16 respektive 17, vilket korrigerats. Omkvädena ut-
skrivna i str. 1 och 28. 
Mellanomkvädet: Mödan str. 28 Medan 
7:2, 8:2 	hwar ms ev. hwer 
9:2 	hwar ms ev. hwer; röde ms rode 

B 
KB Vs 2:1, s. 592-594. Värmland eller Dalsland. Upptecknad av E. G. Geijer 1814-1817 (Jonsson I, s. 421-423). 
Tryckt som SF 25 B. 

1 Jungfru Sölfat hon speglar sitt ansigt i vattn, 
— Medan vi varde ung — 
Och Herre Gud hjelpe mig för vänleken min. 
— Mig lyster uti lunden at rida. 

2 Jungfru Sölfat hon speglar sitt ansigt i vattn, 
Och visserlig så kommer jag på främmande land. 

3 Och Danekung han talar till Jungfru Sällat så. 
Jag skall skrifva ett kors i din högra hand. 

4 Jag skall skrifva ett kors i din högra hand, 
Jag skall hitta dig igen om jag är en man. 

5 Jungfru Sölfat hon gångar sig ut på gård, 
Hon kammar och krusar sitt fagergula hår. 

6 Och Ormekungen talar till Jungfru Sölfat så 
Och hafver du gullkronan att sätta deruppå? 

7 Guldkronor har jag både fyra och fem, 
Och Danekungen har gifvit mig alla dem. 

8 Ormekungen gaf jungfrun en svaledryck in, 
Hon bleknar och blånar under båda sina kind. 

9 De satte Jungfru Sölfat i svartan jord, 
Men Ormekungen viste väl hvar Jungfrun hon låg. 

10 Ormekungen tog jungfru Sölfat ur svartan jord, 
Och förde henne död alt hem till sin by. 

11 Ormekungen gaf Jungfrun de dvaledryckar sju, 
Så stod hon upp en jungfru både fager och god. 

12 Och Danekung lät skära Pelegrims kläder ny, 
Så rider han sjelfver till Ormekungens by. 

13 Och när som han kommer till Ormekungens by, 
Ute ståndar Sölfat och kammar gult hår. 

14 Och hörer J min Jungfru hvad jag säga må. 
Och fins här något Pelegrims hus? 

15 Och norr på vår gård där ståndar ett hus, 
Som fattig Pelegrimer plär hålla godt rus! 

16 Så stälde de Pelegrimer sig uti en ring, 
Och Jungfru Sölfat hon skulle skifta mjödet 

omkring. 

17 Och Danekung slog sina handskar i bord, 
Och talte dessa dristeliga ord: 

18 De bruka inte sådan sed här på land. 
Fruer och jungfrur skifta mjöd med barer hand. 

19 Och Ormekung han slog sina handskar i bord: 
Det var nu ett dristeligt Pelegrims ord! 

20 Och var det et dristeligt Pelegrims ord, 
Det var dristigare grafva Jungfru Sölfat ur jord. 

21 Och Danekung han gjorde sin Gångare spak, 
— Medan vi varde ung — 
Så satte han Jungfru Sölfat alt vid sin bak. 
— Mig lyster uti lunden at rida. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. I. 
Interpunktionen osäker p.g.a. Arwidssons ingrepp i tex-
ten. 
20:1 	dristeligt ms dristelig 

c 
KB Vs 4, s. 175 (text), KB Vs 3:4 nr 210 A (mel.). Efter »Vedinskan», Moheda sn, Småland. Upptecknad av G. 0. 
Hylten-Cavallius 1837 eller 1839. En renskrift av texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:4 nr 210 A. 
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1 	 
Sol = fager hoppade Davids lille famn, 

  

  

— Vore 	jag 	sjelfver ung.— 

is 	■ 

Och aldrig 

it d 

kan jag tro 

• 

ni ar min förra 	-fös te mcrn , 

r 	 
— Mig lyster uti 	lunden 

1 Solfager står och krusar ut sitt hår: 
— Vore jag sjelfver ung — 
Hertigen sade: Der passar en gullkrona derpå: 
— Mig lyster uti lunden att hvila. 

2 När David lille kommer från ledinge hem, 
så får jag gullkrona och rödesta gull-ring. 

3 David läter sy sig kläder utaf skinn 
och sjelfver så ville han vara en liten pilegrim. 

4 Och rest hafver jag öfver vatten och land 
men aldrig tog jag almosa af handskader hand. 

5 Och hvad är ni för en tydande man 
som aldrig tagit almosa af handskader hand. 

6 Och aldrig var jag någon tydande man 
men ofta har jag kysst Solfagers hand 

7 Och Solfager hon så lätteligen sprang 
och hoppade så lätt i Davids lille famn. 

8 Solfager hoppade i David lilles famn 
— Vore jag sjelfver ung — 
Och aldrig kan jag tro ni är min förra fästeman 
— Mig lyster uti lunden att hvila. 

Titel: Solfager och David. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas. Mel. är delvis ortografiskt felnoterad och 
utskriven med tillfälliga förtecken; här ortografiskt rät-
tad (jfr nedan) och återgiven med fyra fasta b-tecken. 
Str. 8 lagd under mel. Versrad 1 och 2 överstrukna av 
Stephens och ersatta av textuppteckningens str. I. 

att hylla_ 

System 1, textunderlägget: Före Solfager står Och över- 
struket. 

System 1, n. 2 och 12 (dess2): ciss2  
System 1, n. 6-7, 9 (ass1 ): giss' 
System 2, n. 2-3, 5 (ass'): giss' 
System 2, n. 7 (ess'): diss' 
System 3, n. 1-6, 10 (ass'): giss' 
System 3, n. 13-14 (dess2  c2): ciss2  c2  (korstecknet före 

n. 13 avser troligen bara denna not, n. 14 inleder nytt 
system i ms; jfr också slutet av system 1) 

System 4, n. 4 (dess2): ciss2  
System 4, n. 7 (ass'): giss' 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1-3 (i 
str. 1 först även som slutomkväde men där struket), slut-
omkvädet utskrivet endast i str. 1. — Mellan str. 2 och 3 
står följande prosareferat: Hertigen ger henne en dval-
dryck så att hon blef död och begrafven i flera dar hvar-
på han gräfver opp henne och för henne hem — David 
lilles sorg. Vill se henne i sin kista och öppnar den och 
finner den tom. Mellan str. 3 och 4 står: Kommer dit 
och går till henne — och tigger åf henne. Mellan str. 7 
och 8 står: Huru de redo i dagarne två och tre, men Her-
tigen hann dem ej ändå förr än han hunnit hem och då 
var det för sent. 

7: 1 	ledinge ändrat från Lydinge 
3: 7 	över läter sy står som alternativ lilla sydde 
5: 1 	tydande ms snarast lydande (Stephens renskrift 

har tydande; jfr 6:1 och F nedan, str. 3 och 4) 
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D 
KB Vs 3:4 nr 210 B [I]. Småland. Med all sannolikhet upptecknad av G. 0. Hylt61-Cavallius under andra hälften av 
1830-talet eller på 1840-talet. Textutskriften gjord av George Stephens. HyltUi-Cavallius' egen textutskrift finns i 
stympat skick på baksidan av mel.-utskriften. 

:J 	J 
Ungersven 	skdnke o. Solfager 

	
drack, 

• 

— wore 
	

jag 
	sjelfver ung;— 

Till Solfager 	somnade 
	 sättet der hon satt 

    

J 	 

 

J 	 

   

1 

   

J 	 

  

J 

 

 

d 

    

     

— Mig lyster 	uti 

1 Ungersven skänkte, och Solfager drack, 
— Vore jag sjelfver ung; — 
Till Solfager somnade på sätet der hon satt. 
— Mig lyster uti lunden att hvila. 

2 »Visste jag den som pengar tordes ta', 
Skulle jag lä' vaka öfver Solfagers graf.» 

3 Klockaren svarade, som pengar tordes ta', 
»Jag skall låta vaka öfver Solfagers graf.» 

4 Det första slag på kistan slog, 
Solfager vaknade och hjerteligen log. 

5 David lilla tog sig stafven i hand, 
Så gick han sig åt främmande land. 

6 David lilla gick sig öfver en spång, 
Så fick han höra Solfagers gull-harpa sång. 

7 David lilla gick sig öfver en bro, 
Då fick han höra hvar de sutto till bords. 

8 David lilla tog sin mössa under arm, 
Han bad om allmosa i Jesu namn. 

9 Hon gaf'n en allmosa, hon gaf'n två, 
Men David lilla var inte nöjder ändå. 

10 »Hör du fattige vandrings-man, 
Du tag nu allmosa hvar du kan. 

1 1 Hör du, oförnöjde vandrings-gäst, 
Tag nu allmosa hvar du får mest.» 

12 »Inte var jag någon vandrings-man, 
När jag satte gull-ringen på Solfagers arm. 

lund att sofwa. 

13 Inte var jag någon vandrings-gäst, 
När jag fick sofva Solfager näst.» 

14 Så stridt runno tårarne på Solfagers kind: 
Aldrig tror jag du är David lilla, fästemannen min!» 

15 Solfager tog David lilla i sin famn, 
— Vore jag sjelfver ung; — 
Och, Gud vare lof, fick blifva hennes man. 
— Mig lyster uti lunden att hvila. 

Titel: Solfager och David. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Taktartsbeteckning och taktindelning sak-
nas. Texten utskriven utan anpassning till mel. Mel. är 
delvis ortograf skt felnoterad och utskriven med tillfälli-
ga förtecken; här ortografiskt rättad (jfr nedan) och 
återgiven med två fasta korstecken. 
System 1, textunderlägget: Versraden inleds med Solfa-

ger, som sannolikt är en felskrivning (jfr textuppteck-
ningen). Ordet struket av Stephens och ändrat till 
Ungersven. 

System 2: Före n. 2 (fiss') står g1  med återställnings-
tecken överstruket. 

System 2, n. 2 (fiss1 ): gess' 
System 2, n. 4 (dissi): ess' 
System 2, sista noten och system 4, sista noten (h): Med 

korstecken före resp. not; här tolkade som h. 
System 3, n. 4 (diss'): ess' 
System 3, textunderlägget: der dubbelskrivet. 
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System 4, textunderlägget: lund kan också tolkas som 
lunden. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 15, markerade i str. 2. 
10:1, 11:1 	Hör ms Hor 

Hyltbi-Cavallius' utskrift saknar omkvädena, hela str. 
13-15 samt slutet (högst tre ord) av övriga rader utom 
4:1, 6:1, 7:1, 12:1, som är fullständigt bevarade; följan-
de avvikelser från Stephens' utskrift är iakttagbara: 

	

9:1 	gaf'n: gaf an 

	

9:2 	lilla: lille 

	

12:2 	gull-ringen: guldringen 

E 
KB Vs 3:4 nr 210 B [II]. Småland. Med all sannolikhet upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius under andra hälften av 
1830-talet eller på 1840-talet. Utskrift gjord av upptecknaren. 

7JJ J r 	PP" 
David lilla gick sig ät främmande land 

	

J 	 
— Vore 	jag 	sjelfver ung— 

•	 
	d 	 

•   

Sd gick han sig åt 

.11  

1 David lilla gick sig åt främmande land 
— Vore jag sjelfver ung — 
Så gick han sig åt främmande land 
— Mig lyster uti lunden att hvila. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Taktartsbeteckning och taktindelning sak-
nas. Texten delvis utskriven utan anpassning till mel. 
System 1: Före n. 5 (a') har ev. påbörjats en not (W). 

fraffiande land 

1 

System I, textunderlägget: Se textanmärkningen. 
System 1, n. 8 (c2): Ev. avsedd att vara struken. 
System 2: Före n. 4 (h') står gl  överstruket. 
System 3: Före n. 1 (e') står e' överstruket. 
System 3, sista noten (c2): Troligen ändrad från e'. 

Textanmärkning 

I : I 	lilla ms ev. lille; åt ms at 

— Mig lyster uti lunden 

• • 

att hylla. 

 

F 
KB Vs 4, s. 163-164. Troligen upptecknad i Småland av G. 0. HyMn-Cavallius på 1830- eller 1840-talet. Fragment. 

1 David lille sydde sig en påse af skinn 
så ville han vara en liten pilgrim. 
— Vore jag sjelfver ung. 

2 Jag hafver välla rest öfver vatten och land, 
men aldrig har jag tatt allmosor af handskader hand. 
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• P P 

   

skul-le 	sig till 	Me-de - vi 	fa- ra, 

3 Hvad måtte ni vara för en lydande man 
som aldrig fått allmosor af handskader hand. 

4 Jag måtte ej vara någon lydande man 
ty mången natt har jag sofvit på Solfagers arm 
— Vore jag sjelfver ung. 

5 Solfager hoppade i Davids lilles arm 
— Vore jag sjelfver ung, — 
Och aldrig kan jag tro ni är min förra fästeman 
— Mig lyster uti lunden att hvila. 

SMB 174 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, 2, 5, 
markerade i str. 3 och 4. 
3:1, 4:1 	lydande jfr C ovan, str. 5 och 6; man ms 

ev. mans 
5:1 	Davids lilles står över Solfagers (vilket ej stru- 

kits); lilles osäker läsning 

G 
SVA 513:5 nr 22 (text), ULMA 351 D 11 c, s. 507 (mel.). N. Vedbo hd, Småland. Upptecknad av friherre Joseph 
Hermelin på 1870-talet eller något senare (text) och av Gösta Geijer efter Hermelins minne vid 1900-talets början 
(mel.). 

-0- 

Och 	Do - vid Iii - le 

4 	 

   

•	 6 
• 

  

IL 

   

 

2 

      

       

— Vo- e 	jag sjdlf-ver ung — 

 

	r 	 

  

   

•	 

  

   

Hemma skulle 
	

då 
	

Sol - fagra 	111--ila 	va - ra 

14 

 

• 

  

•- 

    

 

• 

  

1 

  

   

2 

    

       

— Mig 	lyster ut- i 
	

lunden att spat- se - ra 

1 Och David lille skulle sig till Medevi fara, 
— Vore jag sjelfver ung — 
Hemma skulle då Solfagra lilla vara 
— Mig lyster uti lunden spatsera. 

2 Och David lille var en så förståndiger man 
Han läte stöpa guldkors i Solfagra lillas hand. 

3 Men kungen gaf Solfagra lilla dvaledryck; 
Solfagra lilla somnade der hon gick. 

4 Så satte de Solfagra lilla varlig'n i graf, 
Der ståndar Solfagra alltintill tredje dag. 

5 Då togo de Solfagra lilla varlig'n ur graf 
Så satte de Solfagra uppå hästebak. 

6 De redo litet fortare än fogelen flög, 

7 Hvad är nu detta för en fuler man, 
Som ej vill ta' allmosa ur igenlykter hand?  

8 Och inte var jag så fuler en man, 
— Vore jag sjelfver ung — 
När jag lät stöpa gullkors i Solfagra lillas hand. 
— Mig lyster uti lunden spatsera. 

Melodianmiirkning 

T. 9, n. 3: Ändrad från 	(al al, möjligen al gl). 
T. 10: Före n. 1 står överstruket fl fI (åttondelsnoter). 
T. 13: Ändrad från fjärdedelsnot. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. I. 
Mellan str. 6 och 7 är utrymme lämnat för ytterligare ett 
par strofer. 
Slutomkvädet: före spatsera har att med blyerts tillskri-

vits över raden, sannolikt av mel. -upptecknaren 
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HERTIG HENRIK 
TSB D 393 

A 
KB Vs 2:1, s. 697-698. Avskrift gjord av L. F. Rääf efter »en af ett fruntimmer, under 1780-talet, uti Östergöthland 
gjord samling af folkvisor» (Jonsson I, s. 313-314). Tryckt som SF 168. 

1 Hertig Hendrik han talte till sin fru 
mig lyster resa bort uti årena sju. 

2 Om jag skulle bli borta uti åtta nie år 
så tag då den vän som din håg ligger på. 

3 Hertig Hendrik han högg en guldring itu 
den ena hälften behöll han sjelf den andra feck hans 

fru. 

4 Hertig Hendrik han kom till en hednisker fru 
å där tjente han uti årena sju. 

5 A där tjente han som han kunde bäst 
ja han drog halfva plogen likt en annan häst. 

6 Hertig Hendrick han kom till en hednisker herr 
ja där vart han fången dät var mycket vän 

7 Hertig Hendrik fick höra ett förskräckeligt skri 
det var ett ungt leyon och en elephant hölt strid. 

8 Det lejon ropa ett förskräckeligt rop 
du hjelp mig hertig Hendrik du äst en man så klok. 

9 Hertig Hendrik drog ut sitt förgyllande svärd 
å så högg han den elephant ihjäl. 

10 Haf tack hertig Hendrik för du har frälst mitt lif 
din väg vill jag stäcka ett tusende mil. 

11 Hertig Hendrik han somna i Lejonets famn 
han vakna inte förr förn han kom i sitt eget land. 

12 Hertig Hendrik han vakna och vardt så glad 
när han feck höra brunswigs valleherde gå vall. 

13 Go dag, go dag, kär valleherde min 
å fins det någon mat åt en fattig pelegrim. 

14 Å ingen mat hafver jag åt eder här 
men gå till brunswigs herrgård där bröllopet står  

15 Hvad är det för bröllop på brunswigs gård 
jo det är hertig Hendriks förriga gemål. 

16 Hertig Hendrik han gångar sig till brunswigs gård 
(lär ute för honom hans älsta dotter står. 

17 Go dag, go dag, kär (lotteren min 
fins det någon mat åt en fattig pelegrim. 

18 Å det må ni väl intet säga för mig 
att några pelegrimar föra Lejon med sig. 

19 De gåfvo honom dricka ur förgyllande skål 
å deruti så drack han unga brudens skål. 

20 Och bruden hon drack ur samma skål 
der fick hon se på botten hvar den halfva ringen låg. 

21 Bruden hon trefvade i tjortelsäcken sin 
där fick hon igen den andra halfva ring. 

22 De kasta de två ringarne på tärningbolet fram 
det var de båda halfvorna tillsammans rann. 

23 Å gå dig brudgumme hvart du kan 
men jag tar hertig Hendrik min förriga kära man. 

Anmärkning 

Efter str. 5 står ett tecken hänvisande till följande fot-
not: Obs. utom numereringen finnes mellan 5 och 6 ver-
sen följande inskrifven: 
Hertig Hendrik han feck ett förgyllande svärd 
men mer än 50 sådana var det värdt. 

	

7:1 	fick ms ev. feck 

	

8:2 	klok står över struket god 

	

11:2 	förn osäker läsning 

80 



SMB 176 

176 

KNUT HULING 
TSB D 394 

A 
0. Rudbeck, Atland II, 1689, s. 628-629. Citerad av Olof Rudbeck d.ä. 

Herkul war een Mader så rask 

Midsommar Natt han war icke lång, 
50 Waggor kom han på gångh, 
det war en man som så kunde lulla, när han gick 

wall.  

Anmärkning 

Rudbeck berättar om en lek som brukade lekas om mid-
sommarnatten, varvid man sjöng Herculs Wijsa. — Efter 
citatet av första raden uppges att alla strofer slutade 
med det ordstäfwe, dvs. resten av texten. 

B 
KB Vs 2:1, s. 587-589. Värmland eller Dalsland. Upptecknad av E. G. Geijer 1814-1817 (Jonsson I, s. 421-423). 
Tryckt som SF 25 B 

1 Knut Holing han körde sitt fä i grön vall, 
Och femton pigor de lågo på hans arm. 
— I blås i horn, förgyllande lur. 

Den Nordenlandske Holingen. 

2 Knut Holing han körde sitt fä i grön äng, 
Och femton pigor de bädda hans säng. 

3 Knut Holing han körde sitt fä öfver bro, 
Och femton pigor han lofvat sin tro. 

4 Det ryktet det fördes så vida omkring, 
Att det ock kom för Konungen in. 

5 Och Konungen talar till liten smådräng. 
Du bed nu Knut Holing gå för mig in. 

6 Den smådräng han går för Knut Holing och står, 
Och J skall nu in för Konungen gå. 

7 Och Knut Holing han går för Konungen in. 
Och Konungen på honom med vreda ögon ser. 

8 Och hör du Knut Holing hvad jag säger dig, 
Och har du nu sofvit hos quinnor fem? 

9 Och säga de det, då ljuga de på mig 

10 Då svara en piga i hvar och en vrå: 
Slätt inte så ljuga vi på dig. 

11 Och Konungen stod och gorde Korss för sig. 
Och Gud bevara min Drottning från dig. 

12 Knut Holing han svarar där han står, 
Er Drottning hon är väl en utaf dem. 

13 Och Konungen talar till liten smådräng: 
Du bedjer min Drottning gå in för mig. 

14 Den småsven han går för Drottningen och står. 
Och J skall nu in för Konungen gå. 

15 Och Drottningen går för Konungen in, 
Och Konungen på henne med vreda ögon ser. 

16 Och hör nu min Drottning hvad jag säger dig: 
Och har nu Knut Holing sofvit hos dig? 

17 Säger han det, då ljuger han på mig. 
[— — 

18 Knut Holing han svarar där han står: 
Slätt inte så ljuger jag på Er. 

19 Och Konungen skar af Drottningens kläder vid knä. 
Och gack nu med Knut Holing och valla fä. 

81 



SMB 176 

20 Och heldre vill jag Knut Holings vallekulla vara, 
Än jag vill stålkronan i Dannemark bära. 

21 Den Midsommars natt hon var inte lång; 
Men femton vaggor hon kom uti gång. 

22 Skall Knut Holing längre det hornet bära; 
Det blir inte tre pigor i hela vårt härad. 

23 Och aldrig gick han en dag valle med fä, 
Utan han högg hem ett vaggeträ. 
— I blås i horn, förgyllande lur. 

Den Nordenlandske Holingen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. I. 
Interpunktionen osäker p. g. a. Arwidssons ingrepp i 
texten. 

9:1 	det dubbelskrivet 

C 
»Visan sjunges i Bohuslän och det dit gränsande Vestergötland.» Upptecknad på 1810-talet (senast 1816). Ca: GA 
57. Cb: Grönland, Alte schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 22. 

Mel. saknar arrangemang och föredragsbeteckning men 
är i övrigt identisk med överstämman i Cb med följande 
undantag: 
T. 6, n. 1, textunderlägget: Horn 

T.8-9: 
Lur. 	Fem - ton 

MELODI 

Slutomkvädet: ..JJJ; d J 
- för den utlöndske Hulin - gen. 

1 Knut Huling han tullar sin fä' öfver bro, 
— J blåsen i horn, förgyllande lur —
Femton flickor det har han i tro. 
— För den utländske Hulingen. 

2 Knut Huling han tullar sin fä' uti äng, 
Femton flickor de bädda hans säng. 

3 Det talet det gick så högt uti ros, 
Att Konungen kom det talet att tro. 

4 Konungen sade till Svennerna så: 
J beden Knut Huling inför mig gå, 

5 Knut Huling han in genom dörren steg, 
Och Kungen honom med ögonen neg. 

6 Hör du, Knut Huling, hvad jag säger dig: 
Hur många stolts Jungfrur har du för dig? 

Ca 
7 »Och om jag det vet eller minnes nog, 

»Så är det väl sju på det sjunde tjog.» 

8 Och Konungen gjorde ett kors för sig, 
Så många hade jag aldrig för mig. 

9 »Kungen behöfver ej kors för sig, 
»Ty Drottningen är uti råd med mig.» 

10 Och hör du, min Drottning, hvad jag säger dig, 
Här står nu Knut Huling och klagar på dig. 

11 Står nu Knut Huling och klagar på mig, 
»Så skamligen månde han ljuga på mig.» 

12 Han skar af hennes kläder allt jemt efter knä, 
Förr var du en Drottning, gå ock nu vall med fä. 

13 Knut Huling tog Drottningen uti sitt knä, 
Han gaf henne riket och fästningen med. 

14 Knut Huling tog Drottningen uti sin famn, 
— J blåsen i horn, förgyllande lur — 
Gaf henne gullkrona och Drottninge-namn. 
— För den utländske Hulingen. 

Titel: Knut Hulings Visa. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer. 

82 



solo. 12 

SMB 176 

Cb 
Con moto. 

r r r r r r 
• 

r 	 

K nut Hul ing han tulla r 	sin 	fä' öf ver 	bro, 

• •	 

tutti. 
• 	r 	r 
	

8 
9 	Pf- 

J 	blåsen i 	lur, 	för - gyllan - de 	lur - 

1 	 r  r 	 r r r 
J 	bld - sen i för- gyllan - de 	lur - 

Väl 	fem - ton 	flickor det 	har han i 	tro, 

tutti. 

r r r 'r J 	 J 	 

- För den 	ut - ländske 	Hu - lin - gen. 

r 	 
- För den 	ut - Itindske 	Hu - lin - gen. 

Titel: Knut Huling. 	 TEXT 

Avvikelser från Ca i Cb 
Anmärkning 

1 ms är C-klaverna i undre systemen utsatta omedelbart 
före de första nottecknen i resp. system. I början av sys-
temen står F-klav. 

Mellanomkvädet: horn: lur 
1:2 	Femton: Väl femton 
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pi 	ger de har 

8 

han i tru. Fem-ton 

Knud Hu - ling han 	tul 	- 	lar sin o - ver bru. 

blå - sen i horn, 	för - gyl - Ian - de 	lur — I 

T. 1, n. 1-3 i str. 2-3: 

T. 1, n. 1-3 i str. 4, 6-14: 

T. 1, n. 1-3 i str. 5: 

T. 4, n. 1-3 i str. 3-14: 

SMB 176 

D 
SVA BA 298. Efter smeden och lantbrukaren Martin Martinsson, Henån, Röra sn, Bohuslän (f. 1913 i Svineviken, 
Henån); han hade lärt melodin av sin far Johannes Martinsson. Inspelad av Märta Ramsten och Bengt R. Jonsson 
1968. 

_ För den ud - länd- ske 	hu - lin - gen. 

Anmärkning 

Omkvädena sjungs i friare tempo. Diss intoneras ofta 
lågt. Beträffande uttalet jfr textanmärkningen. 

Upptakt till t. 5 i str. 3-5, 7-14: a; i str. 6: g 

T. 5, n. 1-2 i str. 4-5: 

T. 5, n. 1-2 i str. 6-14: 

TEXT 

Texten sjunges efter GA 57 (Ca ovan) med enstaka avvi-
kelser och med starkt dialektfärgat uttal; i namnet Hu-
ling uttalas den första vokalen närmast u. 
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PER SVINAHERDE 
TSB D 395 

A 
KB Vs 2:1, s. 491-494. Östergötland eller Småland. Upptecknad av L. F. Rääf under 1810-talets förra hälft. Tryckt 
som texten SF 104 A. 

1 Per Svineherde ståndar uppå et berg 
— för en hu hu hu hu — 
Han önskar en önskan så goder för sig 
— För en liten talalalalalalej 

2 Per Svineherde önskar en önskan altså 
ack huru skall jag väl prinsessa kunna få 

3 Svarade Ulfven i busken låg 
du vet aldrig hvad lycka du kan få 

4 Per Svineherde gångar åt konungens gård 
och ute för honom Konungen står 

5 Min nådiga Konung hör hvad jag säga må 
Behöfver Ni någon smådräng i år 

6 Fälle behöver jag smådräng i år 
så litet törer du den tjensten förstå 

7 Svarade den Herrn som står honom näst 
vår kock den tjenar han aldrabäst 

8 Konungen svarar med en glad min 
vill du gå vall med mina svin 

9 Per Svineherde båcka sig han blef så glad 
den tjensten vill jag altför gärna ha 

10 Per Svineherde drager med Svinena vall 
så började han en så ljufligan trall 

11 Prinsessan hon talte till sin tärna altså 
Hvem är det som på min guldharpa slår 

12 Ingen är det som på guldharpan slår 
det är Per Svineherde med svinena går 

13 Prinsessan ut genom fönstret såg 
vackrare man jag alldrig såg 

14 Och när det var skumt i hvar och en vrå 
så geck prinsessan dit Per Svineherde låg 

15 Hon knappade på dörren med fingrarne små 
stig up Per Svineherde drag låsen ifrån 

16 Ingen har jag med stämman satt 
och ingen släpper jag in om natt 

17 Prinsessan med fingrar både mjuka och små 
och sjelf drager hon den låsen ifrån 

18 Prinsessan satte sig på en stol 
stig up Per Svineherde drag af mig mina skor 

19 Du sätt din häl emot din tå 
du dra'r så väl å dem som du klädde dem på 

20 Prinsessan blef vred vid Per Svineherdes ord 
hon sprang up i sängen med båd' strumpor och skor 

21 Prinsessan hon lade sig i sängen ned 
Per Svineherde vände sig till väggen dervid 

22 Hör du Per Svineherde gör mig ingen harm 
du vänd dig hit du lägg mig på din arm 

23 Får jag intet vara i fred för dig 
så skall jag gå till Konungen och klaga på dig 

24 När det var dager och dager var ljus 
så geck Per Svineherde åt Konungens hus 

25 Min nådige Konung ödmjukast jag ber 
om lof till at lägga en klagan här ner 

26 Om dagen går jag med era svin 
om natten får jag intet ro för dotteren din 

27 Konungen slog sina näfvar i bord 
och på två timmar talte han aldrig ord 

28 Konungen talte till tjenaren sin 
I bedjen Prinsessan till mig komma in 

29 Tjenaren talte till Prinsessan altså 
Behagar nådig Fröken till sin Fader ingå 

30 Prinsessan in genom dörren steg 
Konungen henne med vreda ögon ser 

31 Dig har jag ärnat bli en Konunga brud 
Nu hör jag du skall blifva Per Svineherdes Fru 
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32 Dig har jag ärnat en Konung till man 
Nu hör jag du vill följa Per Svineherde af Land 

33 Och hör du liten Kjerstin hvad jag säger dig 
gack ut och kom aldrig för ögonen på mig 

34 Liten Kjerstin ut genom dörren steg 
så svåra hon gråter sina händer hon vred 

35 Tvi vare dig Per Svineherde och låte dig få skam 
som har klagat mig hos min Fader ann 

36 Per Svineherde klädde af sig sin svinepäls 
Prinsessan önska' honom långt nordan till fjälls 

37 Och hör du liten Kjerstin du vet nu hvad du svär 
du tör få bättre man än du är värd 

38 Du menar väl det jag är ej din gelik 
Jo jag är unga Konungen från Frankerik 

39 Prinsessan in genom dörren steg 
Konungen henne med vreda ögon ser 

40 Mins intet Liten Kjerstin längre än 
jag bad dig gå ut kom aldrig mer igen 

41 Min nådiga Fader han är ju min gelik 
han är unga Konungen från Frankerik 

42 Min nådige Konung förlåten mitt brott 
hvad jag har gjort illa det skall nu bli godt 

43 Hade jag kommit med vagnar och häst 
aldrig hade jag då liten Kjerstin fått fäst 

44 Hade jag kommit med hästar och vagn 
aldrig hade Liten Kjerstin då fått följt mig af land 

45 Konungen fälte af glädje mång tårar på Kinn 
Och så välsignade han barnen sin 

46 Där blidde glädje och där blidde gamman 
De unga tu de kommo tillsamman 

47 Där blidde glädje och där blidde frögd 
— för en hu hu hu hu — 
Det hördes högt i himmels högd 
— För en liten talalalalalalej 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 47. 
Interpunktionen mycket osäker i ms p. g. a. Arwidssons 
redigerande ingrepp, här därför borttagen. 

	

6:1 	Fälle ändrat, troligen av Arwidsson, till Väl 
8:2 före A står och överstruket 

	

10:2 	över an i ljufligan står en överstruket 

	

13:2 	man står över struket menniska 

	

36:2 	nordan felskrivet men förtydligat 

B 
KB Vs 126:4, s. 17. Okänd proveniens. Upptecknad på 1810-talet. 

e 	 

	

(0 ) 	 
• • 41,-. 411 4. 

( Och) Svinaherden satt uti 	busken och sang, 

3 

- kom falilalilej. - 

5 

	

GG 	 

Ack r hade 
	

jag Konungens 
	

Dotter i min famn 

a- dir 

7 

4 J 	 	1 

      

- kom falilej, 	komfalilej 	kom falila. 

1 Och Svinaherden satt uti busken och sang, 
— kom falilalilej. — 
Ack! hade jag Konungens Dotter i min famn 
— kom falilej, kom falilej kom falila. 

Textanmärkning 

/:/ 	Och skrivet med mindre bokstäver och satt in- 
om parentes 

86 



- van och sang, Svinaher-den satte sig på 	tuf 
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 	rik 	di air dp  

Lr Lr 
sr 

(3) 

(6) 	r  

SMB 177 

KB S 163 (Drake) nr 145. Uppland. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834), möjligen av Erik 
Drake. Tryckt som SF 104 B, mel. 

..... 	 ...,, 	 ....... 
# 	1 	k 	b 1 	1. 1 	\ 	....... 	 Db. ...e 
aelleffille I 	il 	e N ~ID K II« 	Ii.  Ml lElill Illffl =mina IMIENINI 	«I MB MILIIIM 	ra 11.11 r.  "".• 	 1011111 b 

o Iliffi.i.P..... fina anal II E. GINIM I 0 faafa • I'..  Ml IITIM fao lEI WI, IM., Iffl fal EN,  11, Iffillinr." IM MIMEN. 	 f arm e 
lit b 1.1.11.1111INEW 11=If N 1~ g kir it I . d, IM i» r• 4, 111111.111.1111 mr-  • ...gemeeur JI, WIIN MV' IM 	 . 
momer-e~«~Neer-Inew ag.„,,år I 	 . T /MG. I. JEll.".1, W.  1.11,  

— kom fallera' -1e-ralle - rall' - 	lej, lalli - 	lej, lalli - 	lej, 	falli - lej; — 

J' J4 	 JJ 
r r r 

Hon önskade en jung -fru u - ti sin famn. 

9= 	 J 	 

 

 

(8)  

10 

— kom falleralle - ralle - ralli - lej, faralli - lej,faralli - lej, folie - lej. 

1 Svinaherden satte sig på tufvan och sang, 
- kom fallerallerallerallilej, lallilej, lallilej, fallilej; -
Han önskade en jungfru uti sin famn. 
- kom fallerallerallerallilej, farallilej, farallilej, 

fallelej. 

Melodianmärkning 

T. 4 övre systemet: Korstecken utsatt även före det an-
dra g'. 

T. 6 övre systemet: Återställningstecken utsatt före f'. 
T. 8 övre systemet: Endast det första tecknet för triol ut-

satt. 
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D 
UUB V 6 a. Skåne. Upptecknad av sedermera ärkebiskopen Henrik Reuterdahl ca 1820 (Jonsson I, s. 516-518). 

1 Per Svinaherre låg och tänkte vid sig 
— huhum haha! — 
Gif att jag had' liten Kjerstin hos mig 
— För hon tittar efter alla trallalla 

2 Liten Kjerstin hon knopla med fingrarne små 
Statt upp herr Svinaherre — tag låsarne frå! 

3 Slätt ingen hafver jag med stämma satt 
Och ingen så släpper jag in om natt. 

4 Sjelf hade hon fingrar båd mjuka och små 
Sjelf kunde hon taga låsarne frå. 

5 Liten Kjerstin hon satte sig på en stol, 
Statt upp Herr Svinaherre drag åf mig strumpor och 

sko. 

6 Du sätt dig ned emot din tå 
Så gå di så lätt å, som di gick på. 

7 Liten Kjerstin hon vredgas vid dessa ord 
Hon sprang opp i sängen med strumpor och skor. 

8 Kan jag intet få ligga i fred för dig, 
Så skall jag gå till Konungen och klaga på dig 

9 Klaga mens du klaga vill 
Jag skall vara så när och svara dertill. 

10 Morgonen är som dagera lius 
Så gick Per Svinaherre till Konungens hus.  

11 Per Svinaherre gick för Konungen in 
Jag får ej ligga i fred för den lilla Kjerstin. 

12 Förr skulle du fått den Riddar så båld 
Nu skall du vara i Per Svinaherres våld. 

13 Förr skull du fått den Riddar så fin 
Nu skall du gå med Per Svinaherre och vakta svin. 

14 Per Svinaherre tog af sig sin slokige hatt 
Så var det både Gull och Gullspetser omsatt. 

15 Per Svinaherre tog af sig sin gamle grå rock 
Så var der fint kläde och Gull uppå. 

16 Der blef glädje och mycken gamman 
— huhum haha! — 
För det var kungens son af Engeland. 
— För hon tittar efter alla trallalla 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
Slutomkvädet: trallalla läsningen osäker 
10:2 	Så ms Sa 
12:1 	du tillskrivet över raden 
14:2 	omsatt osäker läsning p.g.a. ändring 

E 
Efter 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. 58-60. Upptecknad under tiden 1820-1837. Utskrift av okänd hand. Eb: KB Vs 4, s. 333. Upptecknad 
av G. 0. Hylt61-Cavallius i Stockholm 1842. En renskrift av en del av texten, gjord av George Stephens, finns i KB 
Vs 3:4 nr 207 B. 

Ea 
1 Liten Kjerstin hon axlar sin kappa den blå, 

— Håh! Håh! Håh! — 
så gångar hon sig dit som svinaherden låg 
— Hej hopp! falirallila! Hej faralla! 

2 Hon bultade på dörren med fingrarna små 
statt opp svinaherde dra låsen ifrå 

3 Och inte har jag dörren så hårdeligen stängd 
och inte släpper jag dig in uti qväll 

4 Hon gjorde sina fingrar både mjuka och små 
och sjelf så drog hon då låsen ifrå. 

5 liten Kjerstin sprang in, satte sig på förgyllande stol 
statt opp svinaherde dra af mina skor. 

6 Och sätt din häl emot din tå 
och sjelf kan du dra af dina skor. 

7 Och liten Kjerstin vredgas öfver dessa ord 
hon sprang i säng med strumpor och skor. 

8 Och kära svinaherde, du vänd dig åt mig. 
en silkestickad skjorta den vill jag gifva åt dig 

9 En silkestickad skjorta den passar jag ej på 
hellre vill jag i blagarn gå 
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10 Och kära svinaherde, du vänd dig åt mig. 
hest och guldsadel vill jag gifva åt dig 

11 Hest och guldsadel dem passar jag ej på 
får jag inte rida jag orkar fella gå. 

12 Och kära svinaherde, du vänd dig åt mig. 
min faders halfva rike det vill jag gifva dig. 

13 Och får jag inte ro i natt för dig 
skall jag gå i morgon och klaga på dig. 

14 Och vill du gå i morgon och klaga på mig 
jag skall väl vara så när, jag skall svara för mig. 

15 När det var morgon och dager var ljus 
så stod svinaherden i konungens hus. 

16 Om dagen skall jag gå i vall med svin 
om natten får jag inte ro för liten Kristin. 

17 Konungen talade till tjenarena så 
I sägen liten Kjerstin för mig till att stå. 

18 Och liten Kjerstin in genom dörren steg 
och konungen henne med vreda ögon neg. 

19 Och hör liten Kjerstin hvad jag säger dig 
svinaherden är här och klagar på dig 

20 Och väl var det sant jag till svinaherden gick 
men ingen kärlek jag af honom fick 

21 Och väl var det sant jag [hos] svinaherden låg, 
men ingen kärlek jag af honom såg. 
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22 Och svinaherden kasta af sig [sin] slarfvige rock 
derunder satt både silke och stoft. 

23 Och svinaherden kasta af sig sin slokige hatt 
der under så var en gullkrona satt. 

24 Och svinaherden tog liten Kjerstin i sin famn 
— Håh! Håh! Håh! — 
han gaf henne krona och drottningenamn. 
— Hej hopp! falirallila! Hej faralla! 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefrängerna utskrivna i str. 1, 
markerade i str. 1-5, 7-10, 11:2. Str. 6 är först skriven 
som en rad, varefter ord tillskrivits "(jfr nedan) och ra-
den delats på två. 
Andra trallrefrängen: falirallila står under två ändrade 

och nu strukna, något avvikande lydelser. 

	

1:1 	den möjligen struket 

	

5:1 	före liten står Och överstruket; sprang in till- 
skrivet över raden 

	

6:1 	sätt tillskrivet över raden 

	

6:7 	sjelf kan du tillskrivet över raden 

	

11:1 	före dem står jag överstruket 

	

12:2 	det tillskrivet över raden; före dig står åt över- 
struket 

	

18:2 	henne tillskrivet över raden 

	

23:2 	så tillskrivet över raden 

Eb 
Avvikelser från Ea i Eb 

Ms omfattar 25 strofer. 
Andra trallrefrängen: Hej hopp far ideli da, hej far alla. 

	

1:1 	Liten: Och liten; hon saknas 

	

1:2 	som: der 

	

2:1 	bultade: bultar 

	

2:2 	dra: drag 

	

3:2 	och: men 

	

4:1 	både: båd 

	

4:2 	då: de 

	

5:1 	liten: Och liten; satte: satt; förgyllande stol: rö- 
dan gull-stol 

	

5:2 	dra af: drag af mig 

	

6:2 	och saknas; dra af: draga af dig 

	

7:2 	säng: sängen 

	

8:1 	åt: emot 

	

8:2 	åt saknas 

	

9:1 	En: Och; ej saknas men senare tillskrivet, san- 
nolikt av Stephens 

	

10:1 	se 8:1 

	

10:2 	guldsadel: guldsadel den; åt saknas 

11:1 	dem: det 
11:2 	får: Och får 
12:1 	åt: mot 
13:2 	skall: så skall 
14:2 	vara: va' 
15:1 	Och innan det var dager, och innan det var ljus 
16:2 	inte: int; liten Kristin: dottern din 
17:1 	Konungen: Och Konungen; tjenarena: tjenare 
17:2 	för: inför 
Mellan str. 17 och 18 är följande strof tillagd: 

Och tjenarena talade till liten Kerstin så: 
I skolen nu neder för er fader till att stå. 

19:1 	hvad jag säger dig: du svar mig säg 
19:2 	svinaherden: Och Svina-herden 
22:1 	kasta: kastar; slarfvige: slarfviga 
22:2 	satt: så satt; stoft: stoff 
23:1 	slokige: slokuta 
23:2 	var: satt; satt: fast 
24:1 	tog: slöt 
24:2 	krona: kronan 
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Anmärkning 

Trallrefränger utskrivna i str. 1 och 25. Viss osäkerhet i 
läsningen av bokstäver i ordslut, vilka ofta bara antytts. 

1:1 	sin tillskrivet över raden 

13:2 före på står öf överstruket 
14:2 före svara står klaga överstruket 
17:1 	före så står två överstruket 

F 
Tradition från Jämtland. Fa: KB Vs 2:1, s. 495-496. Förmodligen upptecknad av en uppsalaakademiker på 1830-ta-
let. Tryckt som texten SF 104 B. Fbc: Två skillingtryck från 1895 baserade på SF 104 B (=DgFT 527:1-2; se Jons-
son I, s. 666). 

Fa 
1 Å Svinaherden han satte sig på tufvan å sang 

— kom fallerallerallerilelilelej, ril etc. m.m. —
Han önskade en Jungfru uti sin famn. 
— kom fall etc. etc. 

2 Å ormen som uti buskarna låg: 
Int' får Du nå'n Jungfru ännu på ett år. 

3 Om morgonen innan dagen blef all 
stog Svinaherden utanföre konungens stall 

4 Om dagarna så går jag å vallar Dina svin 
Om nättren får jag int' sofwa för Drottninga Din 

5 Å svinaherden tog af sej sin gamlade hatt 
Så fick man då si hvar Guldkronan hon satt. 

6 A svinaherden tog af sej sin gamlade Vant 
Så fick man då si en Gulldiamant 

7 Jag är väl ingen svinaherde fastän Ni tycker så. 
— kom fallerallerallerilelilelej, ril etc. m.m. —
Jag är den största konung som på jorden månde gå 
— kom fall etc. etc. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefrängerna aldrig fullständigt 
utskrivna, på olika sätt markerade i alla strofer. 

1: I 
	

efter Å står (=Och) 
3:1 	under all står (eller: ljus); strykning av all och 

stall (i 3:2) till förmån för rimparet ljus/hus tro-
ligen gjord av Arwidsson inför tryckningen av 
SF 

3:2 	under stall står (eller: hus), jfr 3:1 

Fbc 
Avvikelser från Fa i Fbc 

Texten omfattar endast 6 strofer (str. 2 saknas). Str. 5 
och 6 omkastade. 
Str. 1 med trallrefränger: 

Per Swinaherde satt uppå tufwan och sang 
Kom falle ralle la le (c: la) la lej 
Sjung falle rale lej 
Sjung falle rala lej falla lej 
Han önskade en jungfru allt uti sin famn 
Kom fallala lalala lalala lalala lej 
Sjung falle rala lej 
Sjung falle rala lej falalej. 

3:1 	all: ljus 
3:2 	stog: stod; utanföre: utanför; stall: hus 
4:1 	dagarna: dagarne; å: och  

4:2 	Om nätterna så drömmer jag om drottningen 
din 

5:1 	Å: Och; af sej: utaf 
5:2 	si: se; hon saknas 
6:1 	Å: Och; af sej: utaf 
6:2 	si: se; Gulldiamant: gulddiamant 
7:1 	Ni: i 
7:2 	största: störste; månde: månd' 

Anmärkning 

Båda tr. saknar strofnr, trallrefrängerna återgivna i str. 
1, markerade i övriga strofer. 
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G 
KB Vs 3:4 nr 207 A. Uppland. Upptecknad av okänd person, förmodligen på 1830- eller 1840-talet. Texten (utom 
str. 1 under melodin) utskriven av George Stephens. 

c 

 

JJJ 	 J JJ •	 

 

Svinaherden 
	

låg 	uti 
	

diket 
	

och 
	sang; 

6 

— kom = falira - li - ra. — 

 

rr  r JJ  
10

s;ej 

 

  

Ack 	om jag hade 
	

liten 
	

Kjerstin i 
	

min 	famn. 

14 

J 	 

 

  

  

 

•	 

   

Kom.foli - ra -Ii — ra kom-fa = ra — leri rep 

1 Svinaherden låg uti diket och sang; 
— komfaliralira. — 
Ack om jag hade liten Kjerstin i min famn. 
— Komfaliralira komfaralerirej 

2 Svarade Ormen i busken der han låg; 
»Du vet ännu intet hur din lycka den kan gå.» 

3 Om aftonen när som mörkt var i hus; 
Så kom liten Kerstin till Svina-herdens hus. 

4 Hon klappa' på dörren med fingrarne små; 
»Stig upp, Svina-herde! och drag låset ifrån.» 

5 »Och ingen stämnad hafver jag satt; 
Ingen stolts Jungfru slipper in till mig om natt.» 

6 Hon sparka' på dörren med silfverspänd fot, 
Att låset och dörren flög Svina-herden mot. 

7 Liten Kerstin hon satte sig uppå en stol. 
»Stig upp, Svina-herde! och drag af mig mina skor. 

8 »Väl är jag en Svina-herde god; 
Dock stiger jag ej upp och drar af dig dina skor.» 

9 Liten Kerstin hon sticknar vid dessa ord; 
Hon sprang upp i sängen, med bå' strumpor och 

skor. 

10 »I morgon, när som dagen blir ljus, 
Så går jag väl upp till din faders hus.» 

11 »Gå du mans upp och klaga för dej; 
Jag följer väl med, och svarar för mej.» 

12 Om morgonen, när som dagen upprann, 
Så gick Svina-herden för Konungen fram. 

13 Svina-herden in genom dörren steg; 
Och Konungen honom med milda ögon neg. 

14 »Alldranådigste Konung, ödmjukast jag ber 
Att få lägga en ödmjuk klagoskrift här ner: 

15 »Om dagen går jag vall med dina svin; 
Om natten får jag ej ro för dotteren din.» 

16 Konungen ropte till svennerne små; 
»Ni heden liten Kerstin att straxt till mig gå.» 

17 Liten Kerstin in genom dörren steg; 
Och Konungen henne med vreda ögon neg. 

18 »Hör du, liten Kerstin! hvad jag vill säga dej, 
Svina-herden kommer att klaga för mej: 

19 »Om dagen går han vall med mina svin; 
Om natten får han ej ro för kärleken din.» 

20 »En enda gång till honom jag gick; 
Men inga goda ord af honom jag fick.» 

21 Och Konungen slog sina handskar i bord; 
Han kunde för vrede ej säga ett ord. 

22 Konungen ropte öfver hela sin gård; 
»Ni resen mig upp ett brinnande bål:» 

23 »Ni resen mig upp ett brinnande bål; 
Tag sedan liten Kerstin, sätt henne ofvanpå.» 

24 »Och hör nu min Konung, hvad jag dej säga må; 
Aldrig skall liten Kerstin på brinnande bål: 

25 »Jag är ej Svina-herde, som ni det tro kan; 
Jag är Konungens son ifrån Bjarmaland.» 
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26 Svina-herden maka' af sig sina lappiga skor; 
Och röda guld-sporrar i golfvet han slog. 

27 Han kastade af sig sin trasiga rock; 
Och guld och juveler satt i sömmarne tjockt. 

28 Det var mera guld på hans klädes fåll, 
Än Konungen ägde i hela sitt våld. 

29 Han tog liten Kerstin uppå sitt knä, 
Han gaf henne guldringar och fästningen med. 

30 Han tog liten Kerstin uti sin famn, 
— komfaliralira. — 
Han gaf henne guld-krona och Drottninge-namn. 
— Komfaliralira komfaralerirej 

Melodianmärkning 

T. 6: Omfattar tre fjärdedelar. En not samt ordet Ack 
bortraderat i slutet av takten. 

Textanmärkning 

Trallrefrängerna utskrivna i str. 1 och 30. 

	

/:2 	Kjerstin ändrat från Kjertin 

	

22:1 	sin ändrar, troligen från sitt 

H 
KVHAA Wiede ks 351 a. Östergötland. Upptecknad av prosten Pehr Erik Rudebeck vid 1800-talets mitt. Utskrift 
gjord av L. Chr. Wiede. 

Herr Peder 
	

han tjenade 
	

Konungens 	gård 

4 

17 I  • • 

 

  

- Medan I 
	

sofven nu så al- le - na - 

I 	femtio 

0 i 0 

veckor och dertill 
	ett år 

8  
• 	• • • 

• 

Ty han hade jungfrun i 	hågen 

10 

J 	J I' 2' 
talen alla OM den 

	ena 

1 Herr Peder han tjenade i konungens gård 
— Medan I sofven nu så allena — 
I femtio veckor och dertill ett år 
— Ty han hade jungfrun i hågen 

I talen alla om den ena 

2 Han tjente der icke så mycket för lön 
Men liten Kerstin var honom så skön 

3 Herr Peder han satt upp i högan loft och sang 
Ack om jag hade liten Kerstin i famn 

4 Då svarade ormen i busken der låg 
Det kan ingen veta hurdan lycka du kan få 

5 Liten Kerstin låter krusa och kringskära sitt hår 
Och genast hon sig upp till konungen går 
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6 Och hören I herr Konung hvad jag er säga må 
Behöfver ni väl någon stalldräng i år 

7 Och stalldräng behöfver jag som allramest 
Men jag har icke rum för stalldrängens häst 

8 Herr Peder han småler under skarlakans skinn 
Stalldrängens häst kan stå i stallrum med min. 

9 Liten Kerstin hon in genom dörren steg 
Herr Peder henne med blida ögon neg. 

10 Liten Kerstin hon satte sig på sängestock 
Hon lyskade Herr Peders fagergula lock 

11 Och får jag inte vara i fred för dig 
Så skall jag gå till kungen och klaga uppå dig 

12 Du må väl klaga så mycket du kan 
Du skall ändå blifva min ägta man 

13 Herr Peder drar af sig sin smutsiga hatt 
Derunder var han med perlor besatt 

14 Herr Peder drar af sig sin smutsiga rock 
Derunder han hade en gulidstickad rock 
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15 Herr Peder drar af sina smutsiga skor 
Derunder han hade gulldspända skor 

16 Och inte är jag någon svinedräng. 
— Medan I sofven nu så allena —
Men jag är Kungens son af Engeland. 
— Ty han hade jungfrun i hågen 

I talen alla om den ena 

Melodianmärkning 

Över mel. i ms står rätt med blyerts. 

Textanmärkning 

Båda omkvädena utskrivna i str. 1-4 och 16, mellanom-
kvädet dessutom också i str. 5 där slutomkvädet blott är 
markerat. 
Mellanomkvädet: nu så saknas i str. 2 

2:1 	lön ms lon 
6:2 	ni ms snarast nu 

KVHAA Wiede ks 351 b. Östergötland. Upptecknad av prosten Pehr Erik Rudebeck vid 1800-talets mitt. Utskrift 
gjord av L. Chr. Wiede. Ytterligare en utskrift finns: KVHAA Wiede, Div.-saml. II, opag. 

2 

bob' 	C 

    

    

• 

   

    

 

Herr Peder han tjente konungens gård 

3 

bub 	 

   

 

• 

 

   

- Hu, hu, ho ! - 

•	 • • f1 	 
•	 

I 	femtio 	 weckor 	och 	dertill 	ett år 

-För en 
	liten 	tri tri trailala ra -lala 	ra 	tralla rola 	rolla 

Melodianmärkning 

T. 4, n. 1-4: jjjj (här återgivet enligt en ändring 

med blyerts) 

Den andra utskriften: 

Över mel. står B moll? 

T. 2: Utan ornament. 

TEXT 

Avvikelser från II ovan i 1 

Texten har trallrefränger i stället för omkväden. 
Trallrefräng I: Hu, hu, ha! 
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Trallrefräng II: För en liten tri tri tralla etc. 

	

1 : 1 	tjenade: tjente 

	

1:2 	femtio: femton 

	

3 : 1 	högan: höga 
3:2 famn: min famn 

	

6:2 	Behöfver ni: Behöfven I 

	

9:2 	Peder: Peder han 

	

11:2 	uppå: på 

	

12:1 	mycket: mycke 

	

14:2 	han hade: hade han; en gulldstickad: guldsticka- 
der 

	

15:2 	gulldspända: guldspännade 

	

16:2 	Kungens: Konungens 

Anmärkning 

Första trallrefrängen utskriven i str. 1-5, 10-13, den 
andra aldrig utskriven helt, endast i olika förkortade 
former i str. 1-6, 10-13. 

	

3:1 	höga ms hoga 

	

7:1 	behöfver: behofver 

	

8:2 	stallrum förkortat stallr. 

Den andra utskriften: 

Trallrefräng 	Str. 4-16: Hu, hu, hu! 
Trallrefräng II: För en liten tri tri tra lalla ra lalla ra 

Tralla ralla ralla 
1 övrigt har utskriften de avvikelser från H som ovan an-
förs för raderna 1:1, 11:2, 14:2, 15:2 och 16:2 men 
därtill också följande: 

	

7:1 	allramest: allra bäst 

	

8:1 	småler: smilar 

	

9:1 	in genom: inom 

	

11:2 	kungen: Konungen 

	

15:2 	han hade: hade han 

J 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 327. Uppteckning från 1800-talets mitt. Närmare uppgifter saknas. 

J 	 • J 
	4 

Svin = herden han låg 
	uti 
	

sundet och samm 

6 

s go  • 

- Kom fa ralla 

• r 
lej ' 

r 	 P 	 
10 

p 
	

P 	 

r 	66 
14 

J 	 7 1 

1 Svinherden han låg uti sundet och samm 
— Kom fa ralla lej! — 

K 
Efter Anna Andersdotter Öberg f. Lenngren, Strängnäs lf (f. 1780 i Överselö sn, Södermanland, d. 1856 i Strängnäs; 
Jonsson I, s. 581-584). Upptecknad av Emil Öberg vid 1850-talets början. Ka: MAB Folkmelodier, bl. 114 r. Insänd 
till Mus. Akad. 1881. Kb: ULMA 1951:31. Insänd till Södermanl:s fornminnesför. 1883. Tryckt i Bidrag till Söder-
manl:s äldre kult.hist. VI, 1886, s. 40 (text), mel.-bil. nr  39 (mel.). 
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Ka 
2 

cc 	 

Och svinaherden satt på tufvan och sang. 

4 

— Sjung falla — la !anala lalla.lala  

Han önskar sköna 	jungfrun ut — i 
	

sir famn. 

% N k 
11111111 

• 4# •  
8 

irpleedierr 

—Sjung fallala 	lalla -la lallala 
	lala 
	

lalla. 

1 Och svinaherden satt på tufvan och sang. 
— Sjung fallala lallala lala lalla. —
Han önskar sköna jungfrun uti sin famn. 
— Sjung fallala lallala lallala lala lalla. 

Titel: Svinaherden. 

Kb 
MELODI 

Avvikelser från Ka i Kb 

Mel. noterad i c-moll, begynnelseton: gl (nedan trans-
ponerad till a-moll). Fermat över sluttonen i varje fras. 
T. 5, n. 1-2, textunderlägget: önska' 
T. 7, n. 2: d2  
T. 7. n. 5: c2  
T. 7, n. 8: hl 

TEXT 

Avvikelser från Ka i Kb 

1:2 	önskar: önska' 
Ms har ytterligare en strof: 

Och detta hörde ormen, bak' busken han låg, 
»Jag vet väl hvilken lycka, som står i din håg.» 

Anmärkning 

Titel som i Ko. 

L 
UUB R 810 a. Uppland. Efter Amalia Johanna Brunnqvist (f. 1835 i Odensala Husby sn, gift med statdrängen A. G. 
Holmgren, Qvarnstugan vid Brantshammar, Vassunda sn). Upptecknad av friherre E. Cederström ca 1870. 

1 Svinaherden satt vid stranden och sang: 
	

3 Svinaherden motade hem sina svin, 
»Krist gifve jag hade en skön jungfru i famn» 

	
Så gångar han sig uti kammaren in. 

2 Så svarade ormen, i busken han låg: 
	

4 Lilla Kristin hon spatserar öfver högavallanbro 
»Jag vet väl hvad lycka det syftar uppå.» 	 Med silkesstickad' strumpor och gullbroderad sko. 
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7'hE1 	c 

        

        

        

        

 

il 	 A  

 

• 

  

7 	\___5__ 

— tra lalla, 	lalla lej! — 

 

SMB 177 

5 Lilla Kristin klappa med fingrarna små: 
»Statt upp Svinaherde drag låsen ifrå!» 

6 »Och ingen hafver jag med stämmona lagt, 
Och ingen släpper jag in i denna mörka natt.» 

7 Lilla Kristin hade fingrar så smala och små, 
Så lätt drager hon de låsen frå'. 

8 Lilla Kristin spasserar den tiljan rätt fram, 
Så fick hon si Svinaherdens snöhvita arm. 

9 Liten Kristin satte sig på förgyllande stol: 
»Stig opp Svinaherde drag af strumpor och skor!» 

10 »Nog är det väl sant, jag är en Svinaherde så god, 
Men inte drar jag af dig hvarken strumpor eller 

skor.» 

11 Lilla Kristin vardt vreder vid sådana ord, 
Hon sprang upp i sängen med båd' strumpor och 

skor. 

12 »Och får jag inte ligga med freden för dig, 
Så skall jag opp i morgon och klaga på dig.» 

13 »Och klaga du, hur du klaga må, 
Nog skall jag din klagan höra uppå.» 

14 Om morgonen bitti när som dager blef ljus, 
Spassera svinaherden opp till konungens hus. 

15 »Min nådigaste konung ödmjukast jag ber, 
Att jag må få lägga en klagan här ner.» 

16 »Klaga du, hur du klaga må, 
Nog skall jag din klagan höra uppå.» 

17 »Om dagen går jag och vallar dina svin, 
Om natten får jag ej sofva för dotteren din.» 

18 Och konungen han talade till tjenaren sin: 
»I beden fröken Kristin för mig komma in.» 

19 »Och Svinaherden är här och klagar på dig, 
Att inte han får sofva med freden för dig.» 

20 »Nog var det väl sant, att jag en natt till honom gick, 
Men allsingen kärlek af honom jag fick.» 

21 »Och jag är en konung öfver tre konungaland, 
Och ändå skall min dotter ta' en svinaherde till 

man.» 

22 Svinaherden drog af sig sin lappiga rock, 
Derunder hade han demanter så tjock. 

23 »Och är du en konung öfver tre konungaland, 
Så är jag ock en kejsare öfver sju konungaland.» 

24 »Och är du en kejsare öfver sju konungaland, 
Så tag då min dotter och skrif kejsarenamn.» 

Titel: Svinaherden. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 

M 
MM C. E. Södlings sam 1. 11:3, S 249. Efter 66-årige arbetskarlen »Elsa-Calle», Skeens gästgivargård, Annerstads sn, 
Småland. Upptecknad av C. E. Södling 1874. 

Andantino 	 2 
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8 	 

1 Per Svinaherde uti högan loft sang: 
— tra lalla, lalla lej! — 
han önskade att hafva liten Kjerstin i sin famn 
— tra lallalla, trallalalla lej! 

Titel: Per Svinaherde. 

Melodianmärkning 

Upptecknarens kommentar: Sångare kunna saklöst ute-
sluta de tvänne, för melodien begagnade höjningsteck- 

nen, hvilka utg. endast af undseende för »nya smaken» 
varit nog efterlåten att utsätta — i strid med gamle »Elsa-
Calles» sång. 
T. 1 övre systemet: Med blyerts står återställningstecken 

för n. 2. 
T. 2 övre systemet: Punkten saknas i understämmans b. 
T. 3 undre systemet: Med blyerts står återställningsteck-

en före understämmans ess. 
T. 4 undre systemet: b-tecken utsatt före understämmans 

ess (jfr t. 3). 

N 
Gåsnäs, Ärla sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 1860-1886. Na: ULMA 347:55, s. 
120-121. Nb: ULMA 347:44 a, s. 133-134. Nc: ULMA 347:48, s. 207-208. Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre 
kult.hist. VI, 1886, s. 40-42. 

Na 
1 Swinherden han satt på en kulle och sang 

— Farallarallarej! — 
Han önskade han hade kungsdottren i sin famn 
— Farallalej! 

2 Men bäst som han satt der och tralla och sang 
Så kommer kungens dotter springandes fram 

3 Först kysste hon honom på munnen så röd 
Och då låg han som han skulle varit död 

4 Sen tog hon honom i snöhvitan hand 
Och då låg han ja! liksom en hand 

5 Och får jag intet vara tillfreds för dig 
Så skall jag gå till Kungen och klaga uppå dig 

6 Om morgonen helt bittida innan dager biet' ljus 
Så ståndar Svinherden i Konungens hus. 

7 Svinherden är här och klagar uppå dig 
Att han intet får vara tillfreds för dig. 

8 Och intet mera jag rörde honom vid 
Först kysste jag honom på munnen så röd 

9 Sen tog jag honom i snöhvitan hand 
Och då låg han, ja! liksom en hand 
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10 Svinherden tager af sig sin gamla råck 
Och stora guldgalonen därinnanföre satt 

11 Svinherden kastar sedan af sig sin hatt 
Och röda guldkronan därunder satt 

12 Svinherden tager af sig sina gamla skor 
Så stora silfverspännen där i golfvet slog 

13 Och viljen I nu sedan veta mitt namn 
Så är jag högste konungssonen ifrån Engeland  

14 Och är du högste konungssonen ifrån Engeland 
— Farallarallarej! — 
Så visst skall du få blifva min dotters man 
— Farallalej! 

Titel: Swinherden och prinsessan. 

Anmärkning 

Trallrefrängerna utskrivna endast i str. I. 

Nbc 
Avvikelser frän Na i Nbc 

	

2:1 	tralla: tralla' b, tralläö' c 

	

2:2 	kungens dotter: Kungsdottren b, kungens dotter 
där c; springandes: springande b 

	

3:2 	varit: vara 
5:2 Kungen: Konungen b 

	

6:1 	bittida innan: bitti' inna' c 

	

10:2 	satt: sått c 

11:2 	röda: rödan c; därunder: därinnanföre c 
12:2 	Så: Och b; där i golfvet: i golfvet där c 
13:2, 14 : I 	högste: högsta c 
14:2 	visst saknas; få saknas b 

Anmärkning 

Titel som i Na. — Strofnr saknas i c. 
11:2 	till därinnanföre står i margen (därunder) c 

0 
ULMA 347:55, s. 117-118. Efter en sannolikt äldre person i fattighuset, Härads sn, Södermanland. Upptecknad av 
Gustaf Ericsson under tiden 1860-1890. Möjligen samma tradition som AD nedan. 

1 Ungersven han klädde sig i lakan och guld 
— Han tänkte i löndom att tjena —
Och utanpå drager han råcken så ful 
— Hur tungt vara ensam och allena 

2 Så tager han på sig en krona så röd 
Och utanpå sätter han mössan så snöd 

3 Och skor drager han med spännen uti 
Dem drager han af och gömmer dem nid 

4 Och ungersven går sig till sjödestrand 
Och talar vid de skeppare som gå uppå land 

5 Och ungersven vaknar på villande sjö 
Det hade så nära blifvit hans död 

6 Och ungersven vaknar på villande haf 
Det hade så nära blifvit hans graf 

7 Han ville ej blifva der Konungs man 
Han tjente så som han likligast fann 

8 Svinherden satt på en kulle och sang 
Han önskade hafva kungsdottren i sin famn 

9 Och svinherden sjöng en visa altså: 
0, gifve jag finge bli Konungens måg! 

10 Och bäst som han satt och trallä' och sang 
så kommer kungsdottren springandes fram 

11 Och kungsdottren in för konungen går 
Hon klagar att svinherden vill bli konungens måg 

12 Och Konungen sade till svinherden altså: 
Jag vill låta sätta dig i tornet det blå 

13 Och konungen sade till tjenaren sin: 
Du får icke ge honom dun eller linn' ! 

14 Svinherden drager af sig sin fula råck 
Och breda guldbanden där innanföre satt 

15 Och svinherden drager fram sina likstande skor 
De stora silfverspännen i golfvet slog 

16 Och viljen I nu veta mitt namn 
Så är jag högste konungssonen ifrån Engeland 

17 Och är du högste konungssonen ifrån Engeland 
Så sannerlig skall du blifva min dotters man 

18 Ja får jag blifva Eder dotters man 
Jag gifver henne mitt hjärta och min hand 

19 Om jag min faders rike ärfva kan 
— Han tänkte i löndom att tjena —
Så skall vi blifva hustru och man 
— Hur tungt vara ensam och allena 

Titel: Svinherden och Kungsdottren. 
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Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. I. 

P 
Efter en kvinna kallad »Socken-Lotta», Linna sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 
1860-1890. Pa: ULMA 347:55, s. 115-116. Ph: ULMA 347:44 a, s. 137-138. 

Pa 
1 Svinherden satt på kullen och kvad 

— Så ensam och allena — 
Ack gifve kungsdottren mig ville ha 
— För guld jag icke vill tjena 

2 Räfven han sade i busken där han låg: 
Dig och din lycka vet ingen utaf! 

3 Svinherden körde hem sina svin 
Sen gångar han sig uti kammaren in 

4 Fröken knackade med sina händer så mjuka och fin 
Statt upp Svinherde och drag låset ifrån! 

5 Fröken klappade med sina händer så mjuk' 
Statt upp Svinherde och lås låset upp! 

6 Sen hafver jag min föresatts 
Att ingen jag släpper in i natt! 

7 Fröken klappar med sin hand så len 
Käre min Svinherde: du släpp mil! in! 

8 Får jag ej sova i ro för dig 
Så klagar jag för kungen uppå dig 

9 Ja klagar du för kungen på mig 
Nog kan jag försvara mig 

10 Om morgonen Arla när dager blef ljus 
Svinherden går uti kungens hus 

11 Nådige konung ödmjukast jag ber 
Att få lägga ned en klagan för er 

12 Nog får du lägga en klagan för mig 
Blott det är sannt du säger för mig 

Avvikelser från Pa i Pb 

Omkvädena saknas. 
4:1 	knackade: klappade 
5 : 1 	mjuk': små 
6:1 	Sen: Nu; min föresatts: fast mig föresatt 
7:1 	klappar: klappade 

13 Om dagen jag vaktar och aktar edra svin 
Om natten får jag ej ro för dotteren din 

14 Fröken hon gångar sig på högande spång 
Så smaler om midjan och så smid i sin gång 

15 Fröken gångar sig på högande bro 
Och silke och sammet det sväfvar för sko 

16 Svinherden är nu och klagar på dig 
Att han icke får nattero för dig 

17 Aldrig mer än en gång jag till honom gick 
Ingen god vilje jag af honom fick 

18 Svinherden drager af sig sin sko 
Därunder var guld och demanter så stor 

19 Svinherden drager af sig sin lappiga råek 
Därunder satt guld och demanter så tjockt 

20 Svinherden framsträcker sin snöhvita hand 
Därpå satt en ring af guld och demant 

21 Svinherden visar sin snöhvita hand 
— Så ensam och allena — 
Behagar nådig fröken en sådan en man? 
— För guld jag icke vill tjena 

Titel: Svinherden och Kungsdottren. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
5:1 	Fröken ändrat från Svinherden 

Pb 
8:1 
8:2 
9:1 

10:2 
12:2 
13: I 

ej: icke 
Så: Visst 
på: uppå 
kungens: konungens 
sannt: sannt som 
vaktar och aktar: aktar och vaktar 
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16:1 	på: uppå 
17:2 	vilje: vilja 
18:1 	sig saknas 
20:1 	framsträcker: framräcker 
21:1 	visar: bjuder 

Anmärkning 

Titel som i Pa. — 1 .s.tr. I har utrymme lämnats för om-
kväden. 

Q 
NM Folkminnessaml., Manuskript 9, hl. 111. V. Alstads sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1882 (jfr Wig-
ström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 54-59). 

1 Per svinaherde stod och tänkte vid sej 
— hnu, hnu, hnu — 
ge jag hade kungens dotter i famnen på mej! 
— För en tante rante rär, för en lirer lirer la. 

2 Den nunnan hon tänkte i busken der hon lå: 
Der är ingen som vet, hvad lycka du kan få. 

3 Liten Kerstin hon knabba med sina fingrar små: 
»Statt upp, Per svinaherde, tag låset ifrå'!» 

4 »Slätt inte hafver jag någon stämning satt, 
ej heller tager jag mitt lås från i natt.» 

5 Hennes fingrar voro hvita, hennes fingrar voro små, 
men sjelf så tager hon låset ifrå'. 

6 Liten Kerstin hon satte sig ner på en stol: 
»Statt upp, Per svinaherde, drag af mina skor!» 

7 »Nej, du kan sätta hälen allt emot din tå 
och sjelf så kan du dra din sko af och på.» 

8 Liten Kerstin hon vredgades vid dessa ord, 
så sprang hon i sängen med strumpor och skor. 

9 »Ja, jag skall gå till kungen och klaga uppå dej; 
om natten kommer du och vill våldtaga mej.» 

10 »Ja klaga du, som du klaga vill, 
men jag skall vara när och svara dertill. 

11 Ja klaga du, som du klaga må, 
men jag skall vara när och svara derpå.» 

12 Om morgonen innan dagen blef ljus, 
så var Per svinaherde uti konungens hus. 

13 »Om dagen så går jag i vall med dina svin, 
om natten får jag inte ro för dotteren din» 

14 Kungen skickad' ut de små svenner två: 
»1 beden liten Kerstin in för mig gå!» 

15 Jag hade ju aktat dig en riddare så fin; 
i dag så skall du få vakta mina svin. 

16 Jag hade ju aktat dig en riddare så båld; 
i dag ger jag dig min svinaherde i våld! 

17 »Ni hade väl ej aktat mig en riddare så fin, 
men aldrig så skall jag vakta edra svin. 

18 Ni hade väl ej aktat mig en riddare så båld, 
men aldrig ger jag mig svinaherden uti våld.» 

19 Per svinaherde tog af sin slokede hatt, 
der under var kronan med perlor besatt. 

20 Per svinaherde slänger sina slarfvige rock, 
der under guldmundering från tå till topp. 

21 »Ni tro väl att jag är en svineman, 
— hnu, hnu, hnu — 
men jag är kungens son ifrån Engeland.» 
— För en tante rante rär, för en lirer lirer la. 

Titel: Per svinaherde. 

Anmärkning 

Trallrefrängerna utskrivna i str. 1 och 21. 

	

4 : 1 	hafver ms häfver 

	

16:2 	ger ändrat från gifver 

	

17 : 1 	så fin tillskrivet före struket så båld 

R 
Teckningar och toner ur skånska allmogens lif, 1889, s. 47-49 (text), mel.-bil. s. 3 (mel.). Snårestads sn, Skåne. Tro-
ligen upptecknad av Per Larsson (text) och Nils Andersson (mel.) på 1880-talet. 
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-Viska fd - ra vå -ra run - or så völ 	med den d-  - ron. 

1 Svinaherden stod på höhjällen och sang: 
»Krist gifve att jag hade prinsessan i min famn!» 
- Vi ska föra våra runor så väl med den äran. 

2 Ormen låg bak busken och lyddes deruppå. 
Hvem kan veta huru lyckan den hon går? 

3 Om aftonen serla, när natt faller på, 
Lyster det prinsessan till svinaherden gå. 

4 Hon bankar på dörren med fingrarna små. 
»Statt upp, svinaherde, tag låsen ifrå!» 

5 »Slätt ingen så hafver jag stämma utsatt, 
Slätt ingen så släpper jag in i natt» 

6 Prinsessan hon sticknar vid svinaherdens ord, 
Tog uti dörren, så låsen sprang ifrå.» 

7 Prinsessan hon satte sig uppå ena stol. 
»Statt upp, svinaherde, drag af mina skor!» 

8 »Jag är ju en kungason i Engeland så god, 
Slätt inte drar jag af dig hvarken strumpor eller 

skor.» 

9 Prinsessan hon sticknar vid svinaherdens ord, 
Hon sprang upp i sängen med strumpor och skor. 

10 »Får jag inte lof njuta freden för dig, 
Så skall jag gå till kungen och klaga på dig.» 

10 »Du må gerna klaga, hvar du klaga må, 
Jag skall vara nära och svara deruppå.» 

11 Om morgonen bittida, när dag faller på, 
Lyster det svinherden till konungen att gå. 

12 »Nådigaste majestät, jag ber dig om lof 
Att lägga en klagan inför dig. Hör på! 

13 Om dagen går jag vall med svinena din, 
Om natt får jag ej sofva för dotteren din.» 

14 Konungen ropar prinsessan till sig. 
»Svinaherden hafver lagt klagan uppå dig.» 

15 »Ja, visst är det sant att jag till honom gick, 
Men aldrig en god vilje af honom jag fick. 

16 Visst är det sant att jag hos honom låg, 
Men aldrig ett godt ord jag, af honom har fått.» 

17 Svinherden drog af sig sin trasige rock 
Så stod han silkeklädder ifrå tå och till topp 

18 Svinherden drog af sig sin slarfviga skor, 
Stora demantspännen han i golfvet för sig slog. 

19 »Jag är visst ej svinherde, fast eder tyckes så, 
Jag är den bäste kungason i Engeland månd bo.» 

20 »Är du den bäste kungason i Engeland månd bo, 
Så halfva mitt rike det skall du visst få.» 

21 Så tog han prinsessan så vänligt i sin famn 
Och skänkte henne gullkrona och drottninganamn. 
- Vi ska föra vår runor så väl med den äran. 

Titel: Svinaherden. 

Melodianmärkning 

T. 5: Återställningstecken utsatt även före n. 4 och b-
tecken före n. 6. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 21. 

ULMA 91:32. Aspelands hd, Småland. Sannolikt upptecknad på 1880-talet. 
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Och 	svinaherden satt uppå en 	tufva 	och song, 
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•	 
Han 	önskade 	han hade kungens dotter sin famn. 

 

- Triod liadliodlej. 

 

1 Svinaherden satte sig på tufvan och sang 
— tralala tralala tralala — 
han önskar att han hade kungens dotter i sin famn 
— tralala tralala tralala 

2 Svinaherden gick sig upp på konungens gård 
han önskade att tala med konungen så 

3 Om dagen går jag vall med hans kungliga svin 
om natten får jag inte sofva för fröken Adelin 

4 Och konungen han sade till de små svänner två 
sägen till min dotter att genast för mig gå 

5 Och Jungfrun hon trädde innom konungens dörr 
Och konungen på henne med vreda ögon såg 

6 Svinaherden står nu här och klagar för mej 
att han får inte sofva om nätterna för dej 

7 Och kära ni fader I sägen icke så 
Det är väl ej om natten jag till kärasten månd gå 

8 Will du då taga dig en svinaherde till man 
då skämmer du ju ut både städer och land 

9 Och får jag taga mig den Svinaherden till man 
Får jag en herre öfver sju konunga land 

10 Jag är väl ingen svinaherde fast ni tycker så 
Jag är den största konung på jorden månde gå 

11 Och svinaherden tog af sig sin slokiga hatt 
Der under var en krona med perlor öfversatt 

12 Och svinaherden tog af sig sin trasiga rock 
Derunder var en kungaskrud med guldbälte tjockt 

13 Och svinaherden tog af sig sina lappade skor 
Derunder var stöflar med guldsporrar på 

14 Är du nu herre öfver sju kungaland 
— tralala tralala tralala — 
Så stig då här fram och tag min dotter i famn. 
— tralala tralala tralala 

Titel: Svinaherdens visa (vid texten), Svinaherden (vid 
mel.). 

Melodianmärkning 

Mel. är ursprungligen noterad med korstecken för c2  
och g' i t. 1-3, 5 och 7. Korsen senare överstrukna och 
tre fasta förtecken tillagda i efterhand. Versrad 1 delvis 
utskriven utan anpassning till mel. 
T. 5: Anpassningen text/mel. är inte helt entydig, men 

ordet hade är närmast placerat under n. 5. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofer. Trallrefräng helt utskriven på första 
stället i str. 1, markerad i str. 2, 3, 4 (endast på första 
stället), 5, 6, 7 (endast på andra stället), 10. 

	

3 : 1 	hans ms han 

	

4:2 	ti 11 tillskrivet över raden 

	

5:1 	raden ändrad från: Jungfrun hon gick för sin 
fader att stå 

	

11:2 	öfversatt står inom anföringstecken 
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T 
SVA 310 (text), Colliander, Några folkvisor från Halland, 1916, s. 147 (mel.). Efter »hushållerskan» Johanna Falk, f. 
1809 i Harplinge sn, Halland, d. 1898 i Helsingborg. Upptecknad av Selma Colliander ca 1890. Även texten tryckt 
hos Colliander, s. 147-149. 
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Per Svinahyre 

5 

stod och tänkte vid sig 

   

   

- Tralla - la - la - 

  

or> 

4 

skoll 	jag få 	liten 
	

Kersti 	i 	famnen uppå 	mig. 

4 

Hur 

• å å å • 

1 Per Svinahyre stod och tänkte vid sig, 
—Tralalalala— 
Hur skall jag få liten Kjersti i famnen på mig. 
— För en tira lira lantanterallalala. 

2 Ormen han svara' i busken han låg 
Du kan inte veta hvad liten Kjersti kan få råd 

3 Kjersti hon axla' sig i kappan den blå 
»I natt skall jag till Per Svinahyre gå.» 

4 Hon klappa' på dörren med fingrarna små 
»Statt opp, Per Svinahyre, tag låsen ifrå» 

5 »Inte har jag nå'n stämma satt, 
Och ingen släpper jag in om natt.» 

6 Kjersti hade fingrar, båd' mjuka och små 
Hon kunde så lätt draga låsen ifrå. 

7 Kjersti hon satte sig ned på en stol: 
»Statt opp, Per Svinahyre, drag å mina sko' !» 

8 »Sätt din häl emot din tå, 
Du kan så väl draga'n av som på.» 

9 Kjersti hon sticknade vid dessa ord, 
Så sprang hon i sängen med strumpor och skor. 

10 »Kan jag nu inte få ro för dig, 
Så skall jag i morgon klaga på dig.» 

11 »Klaga vad du klaga vill, 
Jag skall väl va så när, att jag lydes därtill.» 

12 När som dagen på himmelen var ljus 
Så stod Per Svinahyre för konungen så fus.  

13 »I dag så vaktar jag inte dina svin 
För jag får inte ro för liten Kjersti din.» 

14 Konungen befallte sina tjänare två: 
»I beden liten Kjersti in för mig gå!» 

15 »Hör du, liten Kjersti, vad jag säger dig, 
Här står Per Svinahyre och klagar på dig.» 

16 »Ja, visst var det sannt, att jag till honom gick, 
Men ingen god vilja af honom jag fick. 

17 Visst var det sannt, att jag hos honom låg, 
Men ingen god vilja af honom jag såg.» 

18 Per Svinahyre tog af sin gamla rock; 
Silke till skjorta och sammet till rock. 

19 Per Svinahyre tog af sin gamla peruk: 
Hans hår det var utav pärlor besatt. 

20 Där blev glädje och stor gamman. 
— Tralalalala — 
De gjorde då bröllop och levde tillsamman. 
— För en tira lira lantanterallalala. 

Titel: Per Svinahyre. 

Textanmärkning 

Trallrefrängerna utskrivna i str. 1, markerade i str. 2 
(den första även i str. 3). 

3:1 
	

Kjersti ändrat från Kjerstin 
4:2 före tag står d överstruket 
7:1 
	

se 3:1 
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kom falleri 

•  -0- 

- kom falleri 

•  

kom fallallerej 

7 
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U 
ULMA 111:226, bl. 26-29 (text), ULMA 111:521 a, s. 5 (mel.). Efter f. bondhustrun Lina Lustig, Sunnersbergs sn, 
Västergötland (f. 1829; Landtmanson, Folkmusik i Västergötland. Musikbilaga, s. 22). Upptecknad av Samuel 
Landtmanson 1900. 
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Och Fåra herden satt uppå gär- det och song 

 

r 	p 	u  5 

P 

han önskte ha prinsessan 	allt 
	

uti 
	

sin famn 

P  

b • 	9 

-kom etc. 

• 
5 P 

r 	r 	
 

r 
	

1 

1 Fåraherden satt uppå gärdet och sang, 
— kom falleri kom falleri kom fallallerej, —
han önskte ha prinsessan allt uti sin famn 
— kom falleri kom falleri kom fallallerej. 

2 Strax svara den, som bakom busken låg: 
»Hon tör väl inte vara så långt härifrå'.» 

3 Och fåraherden körde hem sina får, 
han stängde intill dörren med stickor och med strå. 

4 Prinsessan hade fingrar båd' mjuka och små, 
så lätteligen drager hon det låset ifrå'. 

5 Prinsessan hon sätter sig på högan gullstol; 
»Statt upp fåraherde, drag af mig mina skor!» 

6 Och inte har du att göra allt uppå min stol, 
och inte står jag upp och drar af dina skor.» 

7 Prinsessan hon vredgades öfver dessa ord, 
hon sprang upp i sängen med strumpor och med 

skor. 

8 Och fåraherden sig åt väggen vred 
Prinsessan sig därefter vred. 

9 »Och håller du nu inte styr på dig, 
Så går jag upp till konungen och klagar på dig.» 

10 »Och klaga nu hvad du klaga må, 
jag går väl så långt, så jag hörer därpå.» 

11 »God morgon, min konung, ödmjukligt jag ber, 
Får jag nu lof att lägga en klagan här ned?» 

12 »Och klaga nu hvad du klaga må, 
Jag får väl stå och lyda och höra därupppå.» 

13 »Om dagen går jag valle med fåren din, 
om natten får jag ej sofva för dotteren din.» 

14 »Och var det nu sant som han säger om dig. 
aldrig i världen jag lyder dig mer.» 

15 »Visst var det fälle sant, att jag till honom gick, 
men aldrig en kyss jag gaf eller fick.» 

16 »Visst var det fälle sant, att jag när honom låg, 
men aldrig en blid min jag af honom såg.» 

17 »Är det nu sant som I sägen båda två, 
visst skall då den fåraherden få blifva min måg.» 

18 »Ack tack min konung, I hafven stor tack, 
nu tror jag bestämdt jag lyfter på min hatt.» 

19 Och fåraherden kasta' af sig vadmalsrocken grå, 
han hade sammetskläder med guldsnören på. 

20 »Jag är väl ingen fåraherde, fast eder tyckes så, 
jag är den bäste konungason i England månd' gå.» 

2 1 Och strax tog han drottningen allt uti sitt knä 
Och femton gullringar han fäste henne mä'. 

22 Och kungen tog drottningen allt uti sin famn, 
han gaf henne krona och ett drottningenamn. 

23 Och sen tog han henne allt uti sin famn 
och reste med henne till det engelska land. 
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24 Hon somna uti Rosendals famn 
— kom falleri kom falleri kom fallallerej, —
och vakna inte upp innan de kom' igenom sju 

konungaland. 
— kom falleri kom falleri kom fallallerej. 

Melodianmärkning 

1 ms har med blyerts senare tillagts ett fast b-tecken. 
Även b-tecknet i t. 8 är utskrivet med blyerts. 

SMB 177 

Textanmärkning 

Ms saknar strolår. Trallrefrängerna utskrivna endast i 
str. 1. 
21:2 
	

mä' i efterhand (med blyerts) tillagt över stru- 
ket med 

Halland. Upptecknad av Lars Adlerkull under 1910- eller 1920-talet. Va: DAG IFGH 5977 nr 263. Vb: Museet i 
Halmstad, L. Adlerkul Is vissaml. nr  189. 

Va 

TT 	 
4 

J  
Kerstin hon gängar sig till svinaherdens 

6 

7 

— Sjung tro - lala — lala 	la ! 	 

dörr, 

O I 0 J' 	 • 

10 

J 	 
"Statt upp, du 	svina — her — de, drag 

	låsen 	i — frå!" 

• 

13 

J 	)  	1 

— Trala — lala — tak] — lala — lala — lo! 

1 Kerstin hon gångar sig till svinaherdens dörr, 
— Sjung tralalalalala! — 
»Statt upp, du svinaherde, drag låsen ifrå!» 
— Tralalalalalalalalalala! 

2 »Aldrig så stiger jag upp ur min säng, 
ej heller så drager jag den låsen ifrå.» 

3 Kersti hade fingrar både mjuka och små, 
och själver så drager hon den låsen ifrå. 

4 Kerstin hon satte sig på tagelstoppad stol. 
»Statt upp, du svinaherde, drag av mina skor!» 

5 »Aldrig så stiger jag upp utur min säng, 
och aldrig så drager jag skorna av dej.» 

6 Kersti vart vreder vid alla dessa ord, 
och springer upp i sängen med båd' strumpor och 

skor. 

7 Svinaherden sade då så vreder i sitt sinn: 
»I morgon skall jag klaga dig för faderen din.» 

8 »Ja, klaga, ja, klaga, ja, klaga bäst du vill, 
för jag är inte rädder för att svara därtill.» 

9 »Om dagen så vallar jag alla dina svin, 
om natten får jag ingen frid för dotteren din.» 

10 »Han är väl ingen svinaherde, fast ni tycker så, 
— Sjung tralalalalala! — 
han är en stolter kungason, hans far i England bor, 
— Tralalalalalalalalalala! 
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Textanmärkning 

Ms saknar stroinr. Trallrefränger i .str. 1 och 10. 
Mellanrefrängen: tralalalalalala str. 10 (med blyerts har 

refrängen här dock ändrats till sjung tralalala- 
lala) 

Slutrefrängen: sjung tralalalalalalalalala! str. 10 (med 
blyerts har refrängen även i str. 1 ändrats till 
denna lydelse) 

Vb 
MELODI 

Avvikelser från Va i Vb 

T 1, n. 1-2: j 

T. 2, n. 1-2: 	p 

T. 7, n. 1-2: Med båge. 

Anmärkning 

Ms föreligger endast i kopia i SVA. 

TEXT 

Avvikelser från Va i Vb 

2:1 	ur: utur 
4:2 	du saknas 
5:2 	skorna: de skorna 
6:1 	vart: blev 

Anmärkning 

Trallrefränger endast i str. 1. 
1:2 	du tillskrivet över raden 

LUF 3416, s. 39-40. Efter lantbrukarhustrun Mathi Ida Pålsson f. Svensson, Hovs sn, Skåne (f. 1861 i Ö. Karups sn, 
Halland, från 1883 bosatt i Hov). Upptecknad av Arthur Malmgren 1929. 

1 Ja får jag inte sofva om nätterna för dig  
— Sjung fa li la la lej — 
Så går jag inför konungen och klagar på dej 
— Sjung fa li la la la la lej 

2 Ja går du inför kungen och klagar på mej 
Så är jag väl så när att jag kan svara för mej 

3 Svinaherden han gångar sig på högavallsbro 
med slokiger hatt och med trasiga skor. 

4 Svinaherden han sig inför konungen ter 
och kungen uppå honom med blida ögon ser. 

5 Adeline hon gångar sig på högavalls bro 
med sidensars till klänning och gullspänne på sko. 

6 Adeline hon sig in för konungen ter 
och kungen uppå henne med vreda ögon ser. 

7 Her står svinaherden och klagar på dej 
att han får inte sofva om nätterna för dej. 

8 Allt sen den första gång jag till Svinaherden gick 
en hjertelig kärlek till honom jag fick. 

9 Men vill du då ha en svinaherde till man 
så skämmer du ju ut både städer och land. 

10 Ja skämmer hon ut både städer och land 
så råder jag öfver de kungarike tre 

11 Svinaherden tog af sig sin slokige hatt 
der under satt gullkronan och guldlöfven hängde 

tätt. 

12 Svinaherden tog af sig sin trasiga rock 
derunder satt gullmanteln med gullperlorna så tätt 

13 Svinaherden tog af sina trasige skor 
— Sjung fa li la la lej — 
der under satt gullskorna med gullspänne uppå. 
— Sjung fa li la la la la lej 

Anmärkning 

Trallrefrängerna utskrivna i str. 1, markerade i str. 2. 
Över str. 7 står (Till prinsessan). 
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er • er 
- Tra-ra- ral- la-da- la - la - la - lej tra- do-da-da- da-da- dej tra-do-do-da-da da-dej. - 

h 	h 	t) 	.h J .h 	.h  # 

System 2, n. 4-5 (g g): d d 

System 3, n. 9-14 (b—a): [ 

System 4, n. 1 (d): d d (till texten Tra-ra-) 

Textanmärkning 

2:1 	första ordet otydligt 

Melodianmärkning 

Str. 2: 

System 1: [ 	 
4

1; h .h.-r.4 J).N0 J 

12121 C  
Och hör du sköna 	jungfru 	vad jag nu säger 	dig 

J 	Ii 	 
2 

  

SMB 177 

Y 
SVA BA 300. Efter smeden och lantbrukaren Martin Martinsson, Henån, Röra sn, Bohuslän (f. 1913 i Svineviken, 
Henån); visan hade sjungits av fadern Johannes Martinsson. Inspelad av Märta Ramsten och Bengt R. Jonsson 1968. 

M.M.1 ca 172 
Rubato 

Per svi - na - her-de satt 	nu up- på tu - van å sang. 

6 	
r7  r 

	2. 
lg 	Han öns- ka-de en jung - fru 	allt u - ti 	sin 

  

  

ff •  

famn. 

 

 

f ' -"PPPP 	P 	-h 	.,„N -h ,„, 
- Tra- ral - da- da - dan- da- da- dal - da da-da- da- da- da-dej 

# 	. . 	ipt,  
i 	tra- ra - ra - ra - ra - da - dej tra - da - da - da- da - a - ej. 

7 

1 Per svinaherde satt nu uppå tuvan å sang. 
— Trararalladalalalalej tradadadadadadej 

tradadadadadadej. —
Han önskade en jungfru allt uti sin famn. 
— Traraldadadandadadaldadadadadadadej 

trararararadadej trararararadadej. 

2 [...] ormen som uti buskarna då: 
— Trararaldadadaldadadej tradadadadadadej 

tradadadadadadej. — 
Int får du någon jungfru ännu på ett år. 
— Trararaldadadaldadadaldadadadadadadej 

trararararadadej tradadadadadadej. 

SLS 536 nr 21. Efter kalkbruksarbetarhustrun Klara Sonntag f. Hellman, Virkby, Lojo sn, Nyland (f. 1870 i Snapper-
tuna sn, Nyland); hon hade troligen lärt visan av sin mor. Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1935. Tryckt i 
Forslin, Några nyfunna balladvarianter, 1937, s. 123-124. 
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r  
morgon så går jag å 

• 

klagar 	på dig 
-[7b17  

5 

J 	 
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bbb 	 
3 

sjung fa - rollarolla 	ra. 

bbt, 	 

       

7 

 

	1 
dr • • 0- •	 • 

 

t,t 
sjung fe = ralla 	ralla 	ro, 	sjung fa = ralla 

1 Och hör du sköna jungfru vad jag nu säger dig, 
— sjung farallarallara — 
I morgon så går jag och klagar på dig, 
— sjung faralla ralla ra, sjung faralla. 

2 Och hör du min dotter vad jag nu säger dig 
här står nu svinaherden och klagar uppå dig 

3 Om dagen går han och vallar mina svin 
Om natten får han ej sova för kärleken din. 

4 Visst tillstår jag att jag i natt hos honom var 
men ingen kärlek jag till honom bar. 

5 Och svinaherden sparkar av sig sina näverskor 
därunder var gullsporrar som han i golvet slog. 

6 Och svinaherden kastar av sig sin gamla rock 
därunder var gull och dimanter så tjock 

7 Jag är ingen svinaherde fast eder tyckes så 
jag är den största konungsson som uti England går. 

8 Och andra dagens morgon när dagen blev ljus 
så steg svinaherden till konungens hus. 

9 Och svinaherden innanför dörrarna steg 
och konungen mot honom med blida ögon ser 

10 Och prinsessan innanför dörrarna steg 
konungen mot henne med arga ögon ser 

11 Och är du den största konungason som uti England 
går 

— sjung farallarallara — 
så skall du få min dotter, ja om jag hade två. 
— sjung faralla ralla ra, sjung faralla. 

Titel: Svinaherden. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallrefrängerna ej utskrivna i text-
utskriften, annat än i förkortad form i str. 1; ovan åter-
givna efter texten under melodien. 
11:1 	som uti England tillskrivet i efterhand i utrym- 

me som först lämnats tomt 

EJ AVTRYCKTA 

AA: KB Vs 4, s. 203. Småland. Upptecknad av befall-
ningsmannen och kronofogden C. Gustaf Crona 
(1792-1872) på 1830-talet. 4 strofer. 

AB: KB Vs 4, s. 145. Närmare proveniens okänd. Tro-
ligen upptecknad på 1830- eller 1840-talet. 5 stro-
fer. 

AC: [FlygarelCar1U, Pål Värning, 1844, s. 32. Sjungs 
i romanen av dess huvudperson under vandring. 4 
strofer. 

AD: ULMA 347:44 a, s. 135-136. Aspö sn, Söderman-
land. Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 
1860-1890. 19 strofer. Möjligen samma tradition 
som 0 ovan. 

AE: Norra Södermanland. Upptecknad av Gustaf 
Ericsson under 1860-1890. 8 strofer (ev. har en 

del av texten förkommit). AEa: ULMA 347:55, s. 
114. AEb: ULMA 347:44 a, s. 139. 

AF: Wigström, Folkdiktning I, 1880, s. 68-69. Norrvi-
dinge sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 
1879. 20 strofer. 

AG: SVA 39, s. 65. Handskriven visbok av oviss pro-
veniens, troligen från 1800-talets senare del. 5 
strofer. 

AH: ULMA 6751, s. 85-86. Drothems sn, Östergöt-
land. Upptecknad av Emilia Karlsson 1932. Ca 5 
strofer. 

Al: IF 110, h. 6, s. 12-14. Efter Johanna Lindström, 
Rödskog, Esbo sn, Nyland (f. 1839); hon hade lärt 
visan av sin mor. Upptecknad av A. P. Svensson 
ca 1910. 15 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 59. 

108 



SMB 178 

178 

KERSTIN STALLDRÄNG 
TSR D 396 

A 
KB Vs 2:1, s. 510, 513, 515-516. Upptecknad 1811 i Östergötland eller Småland. Textutskrift gjord av Augusta 
Fredrika von Hartmansdorff (Jonsson I, s. 348-351, 842). Tryckt som SF 109. 

1 Liten Cherstin hon låter kringskära sitt hår 
— Kung Gramman — 
Alt som hon ville Resa till hofvet i år 
— Capentärling Ommijäntan tulimäntan 

Än talar Liten gramman 

2 Liten Cherstin hon låter sig Manskläder skära 
Dem ville hon i hofvet bära 

3 Liten Cherstin hon låter sina Hästar guldsko 
Hon ville då Resa på ära och tro 

4 Och när som hon kom till Konungens gård 
Härtigen skälf ute för henne står 

5 Och härtigen in till sin Fader går 
Och lyster min fader hafva en stalldräng i år 

6 Den stalldrängen kan jag behöfva som bäst 
Men jag har intet stallrum för hans häst 

7 Och Härtigen svarade faderen sin 
Han skall få stå i stallet hos min 

8 Den stalldrängen gick sig både åter och fram 
Och hvar natt sof han på Härtigens arm 

9 I otta år Red han de hästar i bet 
Till dess at han var så mycket fet 

10 I otta år Red han de Hästar till hvatten 
Och altid så sof han hos Prinsen om natten 

11 Wår stalldräng har blifvit så strängelig fet 
Han tol intet Rida när solen skin het 

12 Wår stalldräng har fått en så underlig sot 
Han kan ej spänna Sporrarne på sin fot 

13 Liten Cherstin hon går sig i kammaren in 
Och där föder hon en liten Blomkinn 

14 Och Drottningen talte till konungen sin 
Wår stalldräng har fått en liten Blomkin 

15 Och Härtigen går för sin Fader in 
Han tänckte så mycket på kärestan sin  

16 Och kära min fader ni var mig huld 
Dät Barnet hör mig och liten Cherstin till 

17 Liten Cherstin är en konungadotter så god 
Henne har jag lofvat min ära och tro 

18 Och är hon en konungadotter så god 
Så skall du ock hålla henne ära och tro 

19 Och konungen Ropade öfver hela sin gård 
Nu hafver jag fått mig en Sonson i år 

20 Dät barnet dät skall min glädje bli 
För honom skall skiutas af mitt Artelleri 

21 Liten Kjerstin är en konungadotter så god 
Henne har min son lofvat ära och tro 

22 Liten Kjerstin skall ligga på sametet b[..1 
Och kunglit uppvagtas Befaller jag o[...] 

23 Och konungen talte till Småsvänner t[vå] 
Ni skall Båda hit hela mit Råd 

24 Och ni skall båda hit hela mit Rad 
Och de skall äta vid mit Bord 

25 Och konungen tog Guldhornet fram 
Ni skall dricka skålar för mig och min[a] Barn 

26 Dät Barnet vill jag trycka intill mit Bröst 
— Kung Gramman — 
Och dät skall blifva min ålderdoms trös[t] 
— Capentärling Ommijäntan tulimäntan 

Än talar Liten gramman 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 26, markerade i övri-
ga strofer. Interpunktionen mycket osäker p. g. a. Ar-
widssons ingrepp i texten, här därför utelämnad. 
19:2 	fått ms snarast fål 
20:2 	Artelleri ms ev. Attelleri 
22:1-2, 23:1, 25:2, 26:2 	textförlust i ulerna.s .slut 

p. g. a. att ms bundits in 
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B 
KB Vs 2:3, s. 231-232. Efter Anna Beckstrand (»Mamsell Beckstrand, Torpa»; f. 1786 på Brostorp, Torpa sn, Öster-
götland; Jonsson I, s. 331). Upptecknad av L. F. Rääf 1812. 

1 Liten Kerstin hon säljer sin sidenkappa blå 
— och den lilla— 
derföre så köper hon sig en apelhäst grå 
— i vårt stall har hon tjent i stor löndom. 

2 liten Kerstin hon säljer sin sidenstrumpa hvit 
derföre så köper hon sig både handskar och pisk. 

3 och liten Kerstin hon rider sig till Konungens gård 
och ute för henne sjelf Konungen står 

4 Behöver nådig Konungen en stalldräng i år 
och stalldräng behöfver jag alt om det vore två 

5 och stalldräng behöfver jag som aldra bäst 
men intet så föder jag din apelgrå häst. 

6 Så svarade konungens yngsta son 
din apelgrå häst får stånda bredevid min. 

7 Och liten Kerstin hon rider små fålar uti bet 
så följer hon med unga hertigen uppå lek. 

8 Liten Kerstin hon rider små fålar uti stall 
så sofver hon uppå unga hertigens arm. 

9 Liten Kerstin hon rider små fålar uti äng 
så följer hon med unga hertigen i säng. 

10 vår stalldräng är blifven så istrande fet 
han orkar knappast rida Kungens hästar i bet 

11 vår stalldräng är blifven så istrande tjock 
han orkar knappast i sadelen gå op. 

12 Och när som 7 år voro gångna förbi 
behagar nådig drottningen att stallet besi. 

13 Drottningen sig genom stalledörren steg 
så feck hon höra ett litet spädt barn 

14 Och drottningen hon ropar öfver hela sin gård 
och hvem har blifvit narrad af vår stalldräng i år. 

15 Då svarade Konungens yngsta son 
det är väl ingen stalldräng fast eder tyckes så 
det är liten Kerstin som jag har hållit å. 

16 och Hertigen han faller för sin faders knä 
och kära ni min fader ni skonen mitt lif. 

17 Statt up min son tag din fästemö i hand 
mitt halfva land och rike det vill jag gifva dig. 

18 och 14 drabanter och lifgardet mitt 
skall skjuta och blåsa på brölloppet ditt. 

19 I går så red jag Kungens hästar i bet 
i natt så får jag dricka mig så istrande fet 

20 i går så red jag Kungens hästar i stall 
i natt så får jag sofva på unga hertigens arm. 

21 i går så red jag kungens hästar i äng 
i natt så får jag följa med hertigen i säng 

22 och skall jag blifva drottning på denna jorde ö 
— och den lilla — 
så skall jag vara hulder för alla dem som äro komna 

i nöd. 
— i vårt stall har hon tjent i stor löndom. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 

	

1:2, 	2:2 	derföre tillskrivet i margen före så 

	

3:1 	och liten Kerstin hon rider sig ändrat från Så ri- 
der hon sig 

	

7:1 	före Och står var överstruket 

	

9:2 	med tillskrivet över raden 

	

12:2 	att tillskrivet över raden 

	

16:1 	han tillskrivet över raden 

	

16:2 	det första ni tillskrivet över raden 

	

21:2 	följa står över struket gå 

	

22:2 	vara står över struket blifva 

KB Köpenhamn, R. Nyerups papirer, Additamenta 65 4:o, V2. Av C. B. Rutström tillställd Rasmus Nyerup ca 
1812-1813. Ort och meddelare okända (Jonsson I, s. 108-109). 
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Anmärkning 

Efter texten står: Sluteligen gal-  hon sig Stalldräng hos 
en Riddare, blef hafvande och gifte sig med honom. —
Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet endast i 
str. 1. Slutomkvädet endast kommenterat (efter str. 1): 
(Här följer ett långt omkväde, som är förgätit och slutar 
—Kung Grammon). 
Mellanomkvädet: Kung i str. 1 ändrat från Kong 
2:2, 3:2 	Kerstin står inom parentes, i 3:2 med fot- 

noten rätta namnet är förgätit 

1 Der bodde en bonde söder om å. 
— Kung Grammon — 
Han hade de fagraste döttrarna två. 
— [—J Kung Grammon 

2 Han hade väl fyra han hade väl fem 
Liten Kerstin hon var dock fagrast utaf dem 

3 De andra de spunno båd silke och trå 
— Kung Grammon — 
Men Kerstin red helst sin gångare grå. 
— [— — —I Kung Grammon 

Titel: Liten Stalledrängs visa. 

D 
GA 33 (text), KB Vs 126:4, s. 7 (mel.). »Traditionen af ord och Melodi från Vestergötland.» Upptecknad på 1810-
talet (senast 1816). 

Ly,J 	cr r 	r 4r 
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1 Liten Kerstin hon låter sig kläder tillskära, 
— Åh, den lilla! — 
Så gifver hon sig, som en stalldräng till att tjena. 
— I vårt stall har hon tjent i stor lönndom. 

2 Så rider hon sig uppå Konungens gård; 
»Behöfver väl Konungen nå'n stalledräng i år? 

3 Och stalldräng behöfver jag i år som allrabäst, 
Men intet föder jag din apelgrå häst. 

4 Unga Hertigen han stod och lydde der uppå, 
»Och fö'r min Fader drängen, väl fö'r jag gångar'n 

grå. 

5 »En stalldräng behöfver vi i år som allrabäst 
Och fö'r min Fader drängen, väl föder jag hans 

häst.» 

6 Den första dagen red hon de fålarna i bet; 
Om natten följer hon den unga Hertigen i lek. 

7 Och andra dagen rider hon de fålarna i äng; 
Om natten hvilar hon med unga Hertigen i säng. 

8 Den tredje dagen rider hon de fålarna i vall; 
Om natten sofver hon på unga Hertigens arm. 

9 Liten stalledräng är blefven så underligen fet, 
Han orkar inte rida när som Solen bränner het. 

10 Liten stalledräng är blifven så ovig och tjock, 
Han orkar sjelf ej stiga i sadelen opp. 

11 Unga Hertigen sig åt stallgården går, 
Att se hur liten Kerstin stalledräng hon mår. 

12 Unga Hertigen in genom stalldörren såg, 
Så fick han se hvar Kerstin liten stalledräng låg. 

1 1 1 



år ? Be - höfver 	min 	Konung 	stolle - drdng 
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13 Så bredde unga Hertigen ut sin kappa blå, 
Där födde liten stalldräng de svennebarnen två. 

14 Och brådt kom det budet för Konungen in, 
Liten Kerstin hade födt en liten rosenblommand' 

kind. 

15 Och Konungen han ropade utöfver sin gård: 
»J bedjen unga Hertigen, att inför mig gå! 

16 Unga Hertigen in genom dörren han steg, 
Och Konungen honom med vreda ögon neg. 

17 »Och hör, du unga Hertig! hvad jag dig säga må. 
Är du väl Fader åt de tvenne svennebarnen små? 

18 Och är du nu Fader åt de små barnen två, 
Så tag då liten Kerstin och drag af min gård!» 

19 Unga Hertigen faller på sina bara knä, 
»Och, kära min Fader, förlåten J mig det! 

20 »Så tag då liten Kerstin och sätt uppå ditt knä! 
»Tag så de tolf gullringar, trolofva henne med!» 

21 Och unga Hertigen blandade mjöd och vin, 
Men falska Tärnan lade förgift deruti. 

22 Unga Hertigen blandade mjöd och vin, 
Och lyster dig dricka Kärasten min? 

23 Den första drick utaf vinet hon drack, 
Hennes gullkedja kring halsen hon sprack. 

24 Och Konungen blef så vred i sitt mod, 
— Åh, den lilla! — 
Lät sätta falska Tärnan qvicker i jord. 
— I vårt stall har hon tjent i stor lönndom. 

Titel: Liten Kerstin Stalldräng (vid texten), Stalldrängen 
(vid mel.). 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer. 

E 
Värmland. Upptecknad av E. G. Geijer 1814. Ea: KB Vs 2:3, s. 233-234 (text), GA 34 (mel.). En textrenskrift, gjord 
av Geijer, finns i KB Vs 2:3, s. 236, 235. Även texten tryckt som GA 34. Eb: Grönland, Alte Schwed. Volks-Melo-
dien, 1818, s. 14. 

Ea 
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— Hon 	sade, 	hon hor lust till att ri - da. 	if 

11111,11~ ~I 

(20) 

1 Stolts Botelid hon rider på konungens gård 
/:Behöfven I leja Stalledräng i år.:/ 
— Hon sade hon har lust till att rida. 

2 Konungen titta' genom hvita gardin 
Mig tyckes I vara quinnoblommekind 

3 Konungen talte till Småsvennerna två 
J bedjen stolts Botelid inför mig gå. 

4 Huru skull' jag töras inför konungen gå 
Jag sliter intet än vallmare grå 

5 Och Slita hvad I slita må 
Så skall I nu inför konungen gå. 

6 Stolts Botelid hon tjente der i sju år så god 
Det åttonde året blef hon tunger på sin fot 

7 Stolts Botelid hon tager af sin vallmarsråck 
Derunder så hade hon Damaste blått 

8 Stolts Botelid hon gångar sig på långa farstu bro 
Med silkesydda strumpor och silverspända sko[r] 

9 Stolts Botelid hon in igenom dörren steg 
Och konungen henne med blida ögon ser 

10 Och konungen tager henne i sin famn 
/:Och gaf' na Gullkrona och Drottningenam n11 
— Hon sade hon har lust till att rida. 

Titel: Stolts Botelid. 

Melodianmärkning 

T. (2): Återställningstecken utsatta före a l  i övre syste-
met och före d i undre. 

T. 5: Återställningstecken utsatta före det första r i övre 
systemet och före f i undre. 

T. 11 övre systemet, n. 1: Felaktigt återgiven som fjär-
dedelsnot. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 2, markerat i övriga 
strofer. Repristecken före andra raden i alla strofer. Str. 
7 skriven före str. 6, rätt ordningsföljd markerad genom 
strofnr. 

5:1 	Och tillskrivet i efterhand 
8:2, 10:2 	sista bokstaven ej synlig p. g. a. att ms 

bundits in 

Renskriften: 

3: / 
	

Småsvennerna: småsvenner 
4: / 
	

skull': skall 
4:2 
	

intet: intet annat; vallmare: vallmaret 
5:2 
	

skall: skolen 
6:1 
	

der saknas 
6:2 
	

året: så 
9:1 
	

igenom: genom 

Eb 
Avvikelser från Ea i Eb 

Mel. är försedd med annat ackompanjemang, omkvädet 
är avsett att utföras av en kör. Tempobeteckning: Alle- 

gro e vivo. Noterad i a-moll, mel. -stämmans begynnel-
seton: el. Taktartsbeteckning C: Stolts / Botelid hon ri-
der på / etc. 
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Mel. -stämman: 

Upptakten: åttondelsnot; textunderlägget: Stolts 

Anmärkning 

Titel: Stolts Botelid Stalldräng. 

 

F 
KB Vs 2:3, s. 397-399. Sannolikt från Uppland. Upptecknad på 1810-talet. 

1 Där bodde en Bonde vid konungens gård 
— Konung Ramund — 
Han hade Döttrar båd stora och små. 
— Kapiten utigen samturi lantei tali liten Gramman. 

2 Han hade fyra Han hade väl fem 
men liten Kerstin var fagrast af dem. 

3 Liten Kerstin Hon krusar och kammar sitt Hår 
sedan drager Hon Riddarklädningen uppå. 

4 Liten Kerstin Hon gångar i stallet in 
Hon skådar de fålarna rundtom kring 

5 Hon skådar den Bruna Hon skådar den grå 
den svarta så lägger Hon sadelen uppå. 

6 Liten Kerstin Hon rider På konungens  gård 
konungen ute för Henne står. 

7 »Hörer min nådig konung Hvad jag säga må, 
behöfver nådig konungen en stalledräng i år.» 

8 »Jag behöfver nu stalledräng aldrasom Bäst 
men jag har intet rum för stalledrängens Häst» 

9 då svara den som konungen stod näst 
»väl har vi rum för stalledrängens Häst» 

10 Hon stälde sin Häst i stallet in 
men sjelf fick Hon gå för konungssonen in. 

11 Hon la' under sin Häst den hvita långhalm 
men sjelf fick Hon sofva på konungssonens arm. 

12 Vår stalledräng har fådt Ett så underligit [...] 
Han årkar intet draga stöfvelen på Ben. 

13 Vår stalledräng har blifvit så istertjock 
Han årkar intet stiga i sadelen opp. 

14 Vår stalledräng har blifvit så underligt fet. 
Han årkar intet Rida sina fålar uti bet. 

15 Brådt kom det båd för konungen in 
vår stalledräng har födt En så underlig ting 

16 Konungen Ropa öfver hela sin gård 
»Hvem af mina stalldrängar skall stå Far i år?» 

17 Konungsonen föll på sina Bara knän, 
»Kära min Fader skona mitt lif.» 

18 »stig up min son tag Din unga Brud i famn, 
Dig vill jag gifva mitt halfva konung'land. 

19 Hvar nittonde karl af mitt Artilerie 
de skall skjuta skålar för Ditt unga lif 

20 Hvar nittonde karl af mitt Kavalerie 
de skall skjuta skålar för Unga sonen Din 

21 Mig har Du tjent för stalledräng i åtta år 
— Konung Ramund — 
men nu skall Du blifva Drottningen vår.» 
— Kapiten utigen samturi lantei tali liten Gramman. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i ,str. 1. 
Mellanomkvädet: Ramund ändrat från Rammund; efter 

omkvädet står Konge Rammun 
Slutomkvädet: samturi något osäker läsning 

	

5 : 1 	det första skådar ms skadar 
9:1 den ändrat från dem 

	

10:1 	Hon stälde sin står över tre ej helt läsbara ord 

	

12:1 	sista ordet ej läsbart p.g.a. att ms bundits in 

	

14:1 	Vår ms Var 

G 
ULMA 22266, s. 103-107. Efter Maria Larsdotter i backstugan Borgen, Locknevi sn, Småland (f. 1783 i Blackstads 
sn, Småland; Jonsson I, s. 519-524). Upptecknad av L. Chr. Wiede i januari 1819. 
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1 Liten Cherstin låter sig Manskläder skära. 
— Och den lilla — 
Sen gifver hon sig ut för en Stalledräng till att tjena. 
— I vårt stall har hon tjent i stor Löndom. 

2 Liten Cherstin Gångar sig åt stallgården in 
Hon skådar de fålarna runds deromkring. 

3 Hon klappar den hvita, hon svansar den grå. 
Den aplegrå kastar hon sadlen uppå. 

4 Liten Cherstin hon rider sig för Konungens gård 
Och ute för henne nådig Konungen står. 

5 Se god dag! Nådig Konung öfver hela hans hof. 
Behöfver nådig Konungen nån' stalldräng i år 

6 Stalldrängar behöfver Jag som aldramäst. 
Men inte så föder jag stalldrängens häst. 

7 Så svarade konungens yngsta son 
Stalldrängens häst får stå breda med vår 

8 I sju år följde hon folar i Grön äng 
Den viste ej annat än det var den raskaste stalldräng. 

9 I åtta år följde hon hästar och vagn 
De viste ej annat än det var den raskaste Dravant 

10 Wår stalldräng har fått ett så hiskeligt me' n. 
Han kan ej draga stöflarne på sina ben 

11 Wår stalldräng är blufven så hiskeliga fet. 
Han orkar ej att rida när solen skiner het. 

12 Wår stalldräng är blufven så hiskeliga tjock 
Han orkar rättnu intet på gångaren opp 

13 När som de åtta åren voro gångna förbi. 
Då lyster sköna Drottningen att stallet få se 

SMB 178 

14 Och drottningen axlade kappan blå 
Så gångar hon sig åt stallegård. 

15 Men när som hon kom i stallgården in 
Så fick hon höra ett spädt barn ropa till 

16 Och Drottningen ropar öfver hela sitt hof. 
Men hvem är blufven narrad af vår Stalldräng i år 

17 Då svarade Konungens yngsta son 
Det är wist ingen Stalldräng fast eder tyckes så 
Det är den lilla Jungfrun som jag har hullit af. 

18 Sonen han föll för sin faders fötter ned. 
Och kära ni min fader förlåt mig detta här. 

19 Konungen tog sin unga son i hand. 
Statt up min son! tag din unga brud i famn. 

20 Och Sextusen hofmän och Lifgardet mitt. 
De skola få skjuta på Bröllopet ditt. 

21 Och sextusen hofmän och Lifgardet mitt. 
De skola få vagta på unga sonen din 

22 I fjol följde hon de fohlar i Grön äng. 
I år får hon sofva på unga Prinsens arm 

23 I fjol körde hon både hästar och vagn. 
— Och den lilla- 
1 år får hon sofva i Konungssonens famn. 
— I vårt stall har hon tjent i stor Löndom. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: stall har i str. 1 ändrat från något nu 

otydbart; har hon tjent str. 2-5 tjenar hon 

H 
ULMA 22266, s. 33-36 (text), KVHAA Wiede ks 15 [II] (mel.). Efter bonddottern Eva Lotta Andersdotter (f. 1802 i 
Säby sn, Småland) eller pigan Eva Persdotter (f. 1796 i Säby), båda boende i Källås, Säby (Ling, s. 35; Jonsson I, s. 
520-524). Upptecknad av L. Chr. Wiede i juli 1820. Mel.-utskriften gjord först på 1840-talet. Ytterligare två utskrif-
ter finns: KVHAA Wiede hs 15 [III] och MM Wiede nr 15 [V]. 

J  
Det 	bodde en bonde allt 	sö - der om ö 

3  
	• 	 
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han ha - de tre döttrar och rara voro de 

J 	J  r 
	

JN 

	
7 

- I vårt stall har hon tient 
	

stor 	löndom 

1 Det bodde en bonde alt Söder om ö 
— Och den lilla — 
Han hade tre döttrar och rara voro de 
— 1 vårt stall har hon tjent i stor löndom. 

g  Han hade väl fyra han hade väl fem. 
Men liten Cherstin var vackrast av dem. 

3 Så salas der upp en gångare grå 
Så rider hon sig till Konungens gård. 

4 Och när som hon kom till Konungens gård 
Ute för henne unga Hertigen står 

5 Hertigen talte till Konungen så 
Och lyster eder konung ha' stalldräng i år. 

6 Stalldrängar vill jag hafva ja om det vore sex 
Bara jag sluppe att föda hans häst. 

7 Så sade unga Hertigen som stod honom näst 
Föder konungen stalldrängen, så föder jag hans häst 

8 Nio månar red hon hästarna på stall 
Hvar afton så tager hon Herr Peder uti famn 

9 Tre månader red [hon] fålarna på äng 
Hvar afton så följer hon Herr Peder uti säng. 

10 Wår stalldräng är blufven så skräckeligen fet. 
Han orkar ej rida de fohlar i bet. 

11 Wår stalldräng är blufven så skräckeliga tjock 
Han orkar ej spänna de stöflar på sin fot. 

12 Wår stalldräng är blufven så skräckeliga sjuk 
Lika som de qwinnor som pläga föda barn. 

13 Unga Hertin går sig åt stallgården in. 
Då hade liten Cherstin födt sönerna två. 

14 De svepte de barnen i hvita hermelin 
Så buro de dem för Konungen in. 

15 Unga hertin föll för sin fader på knä 
Och desse små kinderna kännes jag vid 

16 Statt upp unga hertig följ din unga brud i säng 
För dig vill jag gifva både åker och äng 

17 Statt up unga Hertig tag din unga brud i famn 
— Och den lilla — 
För dig vill jag gifva mitt halfva kungaland. 
— I vårt stall har hon tjent i stor löndom. 

Melodianmärkning 

T. 6, n. 6: Felaktigt utskriven som fjärdedelsnot. 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i alla strofer. Slutomkvädet 
utskrivet i str. 1 och 17, markerat i övriga strofer. 

5:2 	eder ändrat från er (efter eder står punkt); kon- 
ung ändrat från komma; ha' står över struket 
en; i infogat i efterhand 

Övriga utskrifter: 

Texterna omfattar endast str. 1. 

KB Vs 3:4 nr 204 C. Småland. Troligen upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius under andra hälften av 1830-talet el-
ler på 1840-talet. Texten på samma ställe även renskriven av George Stephens. 

MilieliaNPIRMAIMEIME 

Liten 
	

Kerstin 
	

hon rider sig till skräddaregård 

- Hon 	sär 
	

hon 	vill 
	

till 
	

hofs, - 
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der låter 	 hon  rundtkringskära 	 sitt 	hår 

7) 	P 	 
hon 	vill 
	

till 	hofva 	lära 	 rida. 

1 Liten Kerstin hon rider sig till skräddaregård 
— Hon sär hon vill till hofs, —
der låter hon rundtkringskära sitt hår 
— Hon sär hon vill till hofva lära rida. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas. 
System 3, n. 1-6 (c2—g'): Utskrivet två gånger; här åter-

givet enligt andra utskriften. I den första står c2 c2 e2 

d2 c2 C2. Härefter står följande överstruket, troligen 
återgivande olika försök till uppteckning av mel:s 
fortsättning: 

4rjj#J'rJ13-4 rr 	r 	 

N. 2, 8, 10, 12 och 14 (f, g', c2, g', c2) svårlästa 
p. g. a. strykningar. 

Efter mel. står följande noter samt texten Hon sär hon 
vill till hofva etc. etc. 

Di" ( pub% pJgJJJ  
Före n. 7 (h') står c2  överstruket. 
System 4, textunderlägget: Se textanmärkningen. 

Textanmärkning 

Slutomkvädet: sär ms sar 

^ 

- 

J 
KB Vs 4, s. 31-33 (text), KB Vs 3:4 nr 204 B (mel.). Småland. Texten upptecknad ca 1840 av Johanna Gustava 
Angel f. Lagergr&n, Ryssby sn (f. 1791 i Tolgs sn, d. 1869), mel. upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius. En ren-
skrift av en del av texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:4 nr 204 B. 

Der bodde 	en bonde i öster om vår by 

 

-Åh den lilla - 

 

 

N 	 

 

J .1) 

 

N 

 

    

    

       

Han hade 
	

3 	döttrar ö 
	

vackra voro 
	de 

J  
- I värt stall hor hon tjent i 

	
stor löndom. 

1 Det bodde en Bonde i öster om vår by. 
— å den lilla— 
han hade tre döttrar och vackra voro de, 
— i vårt stall har hon tjent i stor löndom.  

2 han hade väl fyra, han hade väl fem, 
men liten Kärstin hon var väl den vackraste af dem. 

3 Hertigen han rider sig ut på jagt 
Så fick han då se hvar liten Kärstin satt. 
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4 Hertigen talte till liten Kärstin så 
vill du ej blifva stalldräng på min faders gård. 

5 Liten Kärstin hon går sig i folastallet ned. 
der skådar hon folarna alla tre. 

6 hon skådade den bruna, hon klappade den grå. 
den ypperste så lade hon Guldsadelen uppå. 

7 Liten Kärstin hon rider till skräddare by 
der låter hon sjära sig en mansklänning ny. 

8 liten Kärstin hon rider till Konungens går 
ute för henne Konungen sjelf står. 

9 behöfver hans majestät nån stalldräng i år 
så skall jag blifva den samma tils mot vår. 

10 stalldräng behöfver jag som aldra bäst 
men inte så föder jag stalldrängens häst. 

1 1 då svarade hertigen som stod der näst. 
föder min fader stalldräng i år, nog föder jag häst. 

12 liten Kärstin hon går sig i folastallet ner 
der skådar hon folarna alla tre. 

13 hon skådade den Bruna hon klappade den grå 
den ypperste så lade hon Guldsadelen uppå. 

14 Liten Kärstin hon rider de folarne i bet 
om nätterne så följer hon med härtigen på lek 

15 å bud kom der brott för hertigen opp 
vår stalldräng är blefven så temmeliga tjock 

16 å bud kom der brott för hertigen in 
vår stalldräng är blefven så tämeligen tri nn 

17 i stallen der orkar han knapt gå ikring 
behagar ej hertigen at sjelf se derin 

18 Hertigen går sig i folastallet ned 
så fick han då se hvar liten Kärstin hon smög. 

19 hon gömde sig bakom folarnes ben, 
Ack komen å hjelper mig nu hvar å en. 

20 å Härtigen klappar liten Kärstin på kinn. 
ack sötaste Kärstin I följen mig in 

21 å bud kom der brott för Konungen in 
vår stalldräng har födit de sönerna två 

22 å hertigen föll för sin faders fot 
förlåt mig min fader h vad jag gjort er emot.  

23 Så tag nu liten Kärstin å drag na ur min går 
å kom aldrig för mig på 1000de år 

24 men hertigen föll för sin fars och mors knä 
min Kärstin har födt mig de sönerne tre, 

25 Så tag nu liten Kärstin och fäst na vid din arm. 
å gif na Guldkrona å drottninga namn, 

26 å fruer å fröknar de krusa hennes hår 
å drottningen sjelf efter Guldkronan går 

27 å fruer å fröknar de gråta i harm 
— å den lilla— 
nu sofver Bondedottren på hertigens arm 
— i vårt stall har hon tjent i stor löndom. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas. De båda versraderna samt slutomkvädet 
utskrivna utan anpassning till mel. 
System 2, n. 3-4 (g' f'): Otydliga, möjligen ändrade 

från f' el. Över resp. noter står med bokstäver g fis. 
System 3: Före n. 4 (h') står a' överstruket, före n. 7 (e') 

står e' överstruket. Före n. 10 (e') resp. 11 (d') har 
också stått noter, nu överstrukna och otydbara. 

System 3, n. 5 (a'): Ändrad från åttondelsnot. 
System 3, n. 6 (g'): Ändrad från e'. 
System 3, slutnoten (c'): Kan ev. tydas som h; vid noten 

står dock bokstaven c. 
System 4: Före n. 4 (c') står d' överstruket. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, 2, 15, 25, 27, mellanom-
kvädet även i str. 4-7, markerade (förkortade) i övriga 
strofer. Str. 14 och 15 omkastade, ordningsföljden dock 
angiven genom numreringen. 
Mellanomkvädet: lilla str. 25 lille 
Slutomkvädet: vårt i str. 1, 2, 25 troligen ändrat från 

hvart (övriga strofer, dvs. str. 15 och 27 samt 
alla som har ordet i förkortningen, har hvart) 

	

4:2 	stalldräng ms stallsträng 

	

7:2 	mansklänning ms mansklännin 

	

9:2 	skall ändrat från är 

	

16:1 	in står över struket opp 

	

20:1 	Härtigen ändrat från bud kom (jfr 21:1) 

K 
KB Vs 4, s. 335 (text), KB Vs 3:4 nr 204 E (mel.). Efter kaptenskan Anna Ehrenström f. Gråberg (f. 1786 i Hemse 
sn, Gotland, d. 1857 i Stockholm; Jonsson I, s. 550-552). Upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius i Stockholm 1842. 
En renskrift av fyra strofer av texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:4 nr 204 E. 
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4 	 
Och liten 	Kerstin red sig skräddareby 

 

— Hon sad hon vill i hof. — 

	—Ap 	 

   

   

Hon låter 	skära 	klädning den var helt 	ny. 

— Hon sad hon vill konung—gården vara. 

1 Och liten Kerstin red sig i skräddare by. 
— Hon sad hon vill i hof — 
Hon låter skära klädning han var helt ny 
— Hon sad hon vill i konung-gården vara. 

2 Och liten Kerstin satte sig på gångaren grå. 
så rider hon sig till konungens gård. 

3 Och när som hon kom i konungens gård 
Ute för henne konungen står. 

4 Och liten Kerstin talar till konungen så: 
behagar nådig konung någon stall-dräng i år? 

5 Jag behöfver stalldrängar om det vore sex. 
men inte så föder jag stalldrängens häst. 

6 Då svarade den som konungen stod näst: 
»Föder nådig konung stallsdräng han föder väl hans 

häst.» 

7 Hon red med fålarne i grön äng 
Det visste ingen annat än det var en stalls-dräng. 

8 Hon red med fålarne opp och ner 
Det visste ingen annat än det var en kavaljer. 

9 Hon red med fålarne ofvan och an 
det visste ingen annat än det var en dravant. 

10 Och när hon va'tt i konung-gården tu årena kring 
Begynte liten stalldräng bli ändteligen trind. 

11 Och brådt kom båd för drottningen in: 
Och liten stalldräng är så dödeligen sjuk. 

12 Och drottningen axlar sin kappa blå 
Så gångar hon sig neder i stallen då. 

13 Och drottningen in genom stalls-dörren steg 
Och liten Kerstin gömdes under fålarnes ben. 

14 Och drottningen bredde ut sin kappa den blå 
Der på fick liten Kerstin de sönerna två. 

15 Den ena var röd och den andra var hvit 
och båda voro de Herr Peder så lik. 

16 Herr Peder han gick för sin fader in 
med utslaget hår och med blekan kind. 

17 Herr Peder han föll på sina bara knän 
Ack kära min fader förlåt mig detta här. 

18 »Statt opp min son! drag bröllopps-kläderna på: 
När unga bruden orkar, så skall ert bröllop stå. 

19 Och der blef glädje och mycken gamman. 
— Hon sad hon vill i hof — 
Och der vart bröllopp och barns-öl tillsamman. 
— Hon sad hon vill i konung-gården vara. 

Titel: Liten Kerstin Stalledräng. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas. De båda versraderna delvis utskrivna utan 
anpassning till mel. 
System 3: Före n. 6 (fiss2) står e2  överstruket. Mellan n. 

7 (e2) och 8 (d2) står överstruket. Efirarnwl" Em. 

System 3, textunderlägget: helt närmast hel; här återgi-
vet enligt textuppteckningen. 

System 4, n. 4-5 (c2  c2): Möjligen ändrade från h' h', 
under resp. noter står med bokstäver c c. 

Textanmiirkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 19. 

	

6: 1 	stod tillskrivet över raden 

	

6:2 	stallsdräng ändrat från stallsdränge 

	

11.1 	för ms for 
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L 
KVHAA Wiede ks 15 1/2. 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 ks 15 [VI] och [VII], KVHAA Wie-
de hs 15 [I] och MM Wiede nr 15 [I]. 

Liten 	Karin 
	

hon gångar sig åt 	Kongsgården fram 

3 

- Liten 	Rank -man 

•	 

Be -höfver nådig 
	

Konungen nå'n stall-dräng i år 

7 

   

    

- Kapi - tär) tull 
	

findan 	tar ja liten 	Rank -man 

1 Liten Karin hon gångar sig åt Kongsgården fram 
— Kongen rankman — 
Behöfver Nådig Konungen nån' stalldräng i år 
— Kapit&i, tuli-ändan, tar ja liten rankman. 

2 Stalldräng behöfver jag som allra-bäst 
Men jag har ingen stånds att ställa din häst 

3 Prinsen han svara' med leende min: 
Han skall få ställa'n i stallet mitt. 

4 I fem år så red han Kungens hästar åt grön äng 
Och under den tid gick han med hertingen i säng. 

5 I fem år så red han Kungens hästar i bet 
Och under den ti'n gick han med hertingen i lek 

6 Wår stalldräng har blifvit för underligen fet 
Han orkar inte rida, när solen skiner hett 

7 Wår stalldräng har blifvit för underligen tjock 
Han orkar inte rida något fort. 

8 Liten Karin hon går sig båd ut och in 
Hon hade så ondt öfver ryggen sin 

9 Och Brådt kommer boden för Konungen in 
Wår stalldräng har fått sig en rosend blom kind 

10 Och Konungen gjorde mång under sann 
Och är det nu en qvinna, som förr har varit man. 

11 Och Konungen går sig åt stallgården in 
Då kallar han liten stalldräng till sig 

12 Då frågar han liten stalldräng så: 
Hvem hafver kränkt borrt äran din? 

13 Det vill jag säga till en stor mon 
Det hafver Konungens enda son 

14 Hvad var din fader, och hvad var din mor? 
Och hvad var din syster, och hvad var din bror? 

15 Min fader var Grefve i Hamsterdamn 
Min Moder var Grefvinna i samma namn. 

16 Min syster hon sitter i Svea-rik 
Och der virkar hon det silket så hvitt. 

17 Här skall bli bröllop och det skall ske fort. 
— Kongen rankman — 
Så sorlet skall höras till Romareport. 
— Kapit&i, tull-ändan, tar ja liten rankman. 

Melodianmärkning 

Mel. är i ms skriven ovanpå en, delvis läslig, blyerts-
skiss, som sannolikt är primäruppteckningen. 
T. 1, textunderlägget: Med blyerts har gångar ändrats 

till går och åt till på. 
T. 2, textunderlägget: Kongsgården ändrat med blyerts 

till Konungens samt svårläsligt ord (troligen gård), 
Liten till Kungen. 

T. 3, n. 1-2: 1 primäruppteckningen står 
a =mol 

1111.8111•11.1•11MIIIP' (91.11r 
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ks [VI] 
hmeli 

=11,11111, 
(9,1= 

Övriga utskrifter: 

ks [VI] är noterad i c-moll, begynnelseton: g' (nedan 
transponerad till a-moll). Versrad 2 har följande lydelse 
i hs: Och ute för henne sjelfve Konungen står. 
T. 1, n. 4: giss' 
T. 1, n. 4 — t. 2, textunderlägget: går sig på Konungens 

gård Kungen. 
T. 4, n. 1-2: Av textskäl noterad som fjärdedelsnot i hs 

(jfr ovan). 
T. 4, n. 6: e2  (troligen felskrivning) ks [VI] 

T. 5, n. 4-6: 

Textanmärkning 

Ändringar i strofnr: nr 4 ändrat från 5, nr 8 ändrat till 
9. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
8:1 	vid början av raden står (Stalldr.) 
9:1, 10:1, 11:1 	Och tillskrivet över raden 

17:1 	vid början av raden står (Konungen): 

Efter textens slut tillägges: 

Framför första wersen inskjutes: 
Liten karin hon gångar sig till skräddareby 
— Kungen Rankman — 
Der låter hon skära till en klädning så ny 
— Kapiten, tuli ändan, tar jag liten Rankman 

Övriga utskrifter: 

Texterna i ks omfattar endast sir. I. I Ils och MM saknas 
str. 8. 

SMB 178 

Mellanomkvädet: Kongen: Kungen ks [VI], hs, MM (sir. 
1-4, 7), Liten med blyerts ändrat till Kungen ks 
[VII] 

Slutomkvädet: Kapit61: Kapitän ks [VI] och [VII), MM 
(str. 1-7) 

Str. 1 motsvaras i hs och MM av två strofer: 
Liten Kerstin (MM: Karin) hon går sig på 

Konungens gård, 
Och ute för henne sjelf Konungen månde stå. 

Och hör Ni, nådig Konung, hvad jag er säga 
må: 

Behöfver nådig Konungen nån stalldräng i år? 

	

1:1 	gångar: går ks [VI], hs, MM; åt Kongsgården 
fram: på Konungens gård ks [VI], hs, MM 

	

2:2 	ingen ständs: ingenstands hs, MM 

	

3:1 	min: mine hs, MM 

	

4:1 	Kungens: konungens hs, MM 

	

4:2 	tid: tiden hs, MM; hertingen: Hertigen hs, MM 

	

5:1 	Kungens: kongens hs, MM 

	

5:2 	ti'n: tiden hs; hertingen: hertigen hs, MM 

	

6:2 	inte: intet MM; när: når hs, MM; hett: het hs 

	

7:2 	inte: intet hs, MM 

	

9:1 	kommer: kom hs; boden: båden hs 

	

9: 2 	rosend blom: rosenblom hs, MM 

	

11: I 	stallgården: stallegården hs, MM 

	

12:1 	stalldräng: stalledräng MM 

	

13:1 	Det: Och det hs, MM 

	

14:1 	det första var: var då hs, MM 
15: I Hamsterdamn: Hamsterdam hs, MM 

	

16:2 	silket: silke hs 

	

17:1 	Här: Och här hs; det andra skall: ska MM 

M 
KVHAA Wiede ks 56. Efter Catharina Maria von Yhlen (»Öfverstinnan Klingspor») på Tvärdala, V. Husby sn, Ös-
tergötland (f. 1799 på Äggeby, Ö. Husby sn; Ling, s. 35). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare tre 
utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 55, KVHAA Wiede, Div.-saml. II, opag. och MM Wiede nr 56. 

2 

Liten 	Ker —stin hon ri — der till Ko 

3 

— nungens gård 

 

r 	- 

 

  

  

  

— För hon sd'r hon vill till hofs 

 

5 

Och 
	

ute 
	

för hen - ne sjelf Konungen 	står 
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För hon sä'r hon vill till hofs att löra ri — da. 

1 Liten Kerstin hon rider till Konungens gård 
- För hon sä'r hon vill till hofs -
Och ute för henne sjelf Konungen står 
- För hon sä'r, hon vill till hofs att lära rida. 

2 Liten Kerstin hon rider öfver åkrar och äng 
- För hon sä'r hon vill till hofs - 
Det visste ingen ann än det var en liten stalldräng 
- För hon sä'r, hon vill till hofs att lära rida. 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

Upptakten: oh.hI Div. -saml 

T. 1, n. 2-3, t. 2, n. 1-2, t. 3, n. 1-2 och 3-4, t. 4, n. 2-3 

och 6-7, t. 5, n. 1-2 och 6-7 samt t. 6, n. 1-2, 3-4 

och 5-6: j) 	hs 

T. 4, n. 4-5: Utskrivna med flaggor i hs. 

Textanmärkning 

Slutomkvädet: sä'r str. 2 säg'r 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div.-saml. omfattar endast str. 1. 
1:2 Konungen: Konungens MM 
2:1 	åkrar: åker hs, MM 

N 
KVHAA Wiede ks 218. Efter »jungfru Ringström», Ringarums sn, Östergötland (Ling, s. 36-37). Upptecknad av L. 
Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare tre utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 208, KVHAA Wiede, Div.-saml. II, 
opag. och MM Wiede nr 218. 

r 	gp 
•	 

	2 

2 

Liten 	Cherstin hon går och fan = derar 	uppå 

3 

  

   

b 	 

 

'1 

 

— Och den unga 

 

Allt hur hon skulle 
	

korn -ma på 	Konungens gård 

7 

r r 	 	1 
—1 wårt stall har hon tjent i 

	
stor lön — dom. 

1 Liten Kerstin hon går och fanderar uppå 
- Och den unga - 
Allt hur hon skulle komma på Konungens gård 
- I vårt stall har hon tjent i stor löndom. 

2 Först låter hon omskära sina kläder och sitt hår 
Sen rider hon sig uppå konungens gård 

3 God dag, eder Konung, god dag på er gård 
Behöfver eder Konung nå'n stalldräng i år 

4 Och stalldräng behöfver jag som allderabäst 
Bara jag visste hvar jag ställte hans aplagrå häst 

5 Unga Hertin swarade faderen sin. 
Den aplagråhästen skall få stå bredvid min 
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6 Om dagen så rider hon de fålarna i bet 
Om natten så följer hon unga hertigen på lek 

7 Om dagen så rider hon de fålarna i äng 
Om natten så följer hon Unga Hertigen i säng 

8 När åtta åt voro gångna förbi 
Då lyster gamla Konungen sin stallagård besi 

9 Wår stalldräng är blifven så faseligen fet 
Han orkar inte rida de folarna i bet 

10 Wår stalldräng är blifven så faseligen tjock 
Han orkar inte stiga i gullsadelen opp. 

11 Gamla Kungen sig inom stallatröskeln steg 
Liten Kerstin hon sig uti fålaspiltan smög 

12 Konungen bredde ut sin kappa den blå 
Derpå så födde Kerstin de sönerna twå 

13 Unga Hertigen han för sin fader föllt ned. 
Och kära Ni, min Fader, Ni gifven mig till 

14 Statt up, min kära Son, och tag din käraste på knä! 
Femton gullringar du fästa henne med. 

15 Statt up min kära Son och tag din käraste i famn! 
— Och den unga — 
Gif henne gullkrona och drottningenamn. 
— I vårt stall har hon tjent i stor löndom.  

SMB 178 

Melodianmärkning 

Mel. är i ms skriven ovanpå en, mestadels oläslig, bly-
ertsskiss, som sannolikt är primäruppteckningen. 

Övriga utskrifter: 

T. 1, 11. 7 — t. 2, n. 2, textunderlägget: fun-derar 
T. 4, ii. 6: f2  (utan det alternativa ess') hs, Div.-saml. 
T 7: Paustecknet saknas i Div.-saml. I MM står åtton-

delspaus. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. Texten utskriven på 
primäruppteckningen. 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div. -saml. omfattar endast str. 1. 

	

1:1 	fanderar: funderar 

	

4:2 	Bara: Bare MM; aplagrå: apelagrå hs 
5:1 Unga: Och unga MM 

	

5:2 	aplagråhästen: apelagrå hästen hs, aplagrå häs- 
ten MM 

	

7:2 	Hertigen: Hedin MM 

	

9:2, 	10:2 	inte: intet hs 

	

1 1 : 1 	stallatröskeln: stallatrösklen MM 

	

15:1 	och saknas hs 

0 
Skillingtryck från 1843 (=DgFT 267:1; se Jonsson I, s. 651). 

1 Liten Kjerstin ser sig in i stallen 
— Hon säger hon will till hof — 
Der skådar hon de fålar Både bruna och grå 
Den swarte lade hon sadelen uppå, 
— Hon will till hofwet lära rida. 

2 Så red hon till en skräddare i byn 
— Hon säger hon will till hof —
Der lät hon skära munkekläder ny. 
— Hon will till hofwet lära rida. 

3 Så red hon sig till Konungens gård, 
— Hon säger hon will till hof — 
Ute på gården Konungen stod, 
— Hon säger hon will till hof lära rida. 

4 Behöfwer Konungen någon liten stalldräng, 
Wäl behöfwer jag en liten stalldräng, 
Om jag hade stallrum att sätta hans häst, 

5 Dane Peter han stode Konungen näst, 
Han sade den kan stå i stallen hos min, 
Bägge bäddar wi sängar bra. 
I fem år red hon fålar i äng, 
Der war ingen wisste annat än det war en stalldräng.  

6 I fem år red hon de fålar till watten, 
Ingen wisste annat än det war en hofman. 

7 Wår stalldräng är blifwen så hiskeligen fet, 
Han kan intet spänna spårrar när solen skiner het. 

8 Hasteligen kom bud från Drottningen ut 
Att wår stalldräng war blifwen så hasteligen sjuk. 

9 Är wår stalldräng blifwen så hasteligen sjuk, 
Så sjelf jag skall till honom gå ut. 

10 De lade liten Kjerstin på bolstren blå 
Der först födde hon de sönerna twå, 

11 De swepte de barnen i linnekläder hwitt, 
Bägge barnen buro de för Konungen fram 

12 Konungen skrattade och hjerteligen log, 
Kunna alla mina stalldrängar få sönerna twå. 

13 Dane Peter han föll på sina bara knän. 
Min hjertans fader tillgif mig, det. 

14 Statt upp Dane Peter tag kläder uppå, 
I morgon skall ditt bröllop då stå. 
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15 Nu hafwer liten Kjerstin öfwerwunnit all harm, 
Nu får hon sofwa säkert på Dane Peters arm. 

16 Nu hafwer liten Kjerstin öfwerwunnit all sin qwida, 
— Hon säger hon will till hof — 
Nu får hon sofwa säkert wid Dane Peters sida, 
— Hon säger hon will till hof lära rida. 

Anmärkning 

Str. 16 återgiven som två strofer (rad 1 och mellanom-
kvädet som en strof med nr 16, rad 2 och slutomkvädet 
som en annan strof med nr 17). — Mellanomkvädet åter-
givet i str. 1, 2, 4, 16, slutomkvädet i str. 1, 3, 4, 10, 16. 
Slutomkvädet: lära str. 16 att lära 

P 
KB Vs 126:4, s. 64-66. Efter en gammal piga i Kyrkefalla sn, Västergötland. Upptecknad av prästmannen Claes Jo-
han Ljungström 1844 (jfr Vestergötlands fornminnesför:s tidskrift, 1869, s. 7). Insänd till A. A. Afzelius vid 1800-
talets mitt. 

1 Det bodde en bonde alt vestan för wår by, 
— Och den lilla — 
Han hade många döttrar, och rara woro de. 
— I wår stall har hon tjent uti löndom. 

2 Han hade fälle fyra, han hade fälle fem, 
Men lilla Kerstin hon war aldra wackrast af dem. 

3 Unga Hertigen han gångar sig på jagt, 
Så fick han då se hwar lilla Kerstin hon satt. 

4 Unga Hertigen han talte till lilla Kerstin så: 
»Har hon intet lust att tjena på Konungens gård?» 

5 »Jo jag har lust att tjena på Konungens gård, 
Allen jag kan få weta hwad tjenst jag der kan få.» 

6 »Jo du skall låta dig riddarekläder skära 
Och gifwa dig ut för en stalldräng att tjena.» 

7 Liten Kerstin hon gångar sig åt fålastallen fram, 
Der skådar hon alla de fålarne an. 

8 Hon klappar den hvita, hon stryker den grå, 
Den yrersta den lägger hon guldsadelen uppå. 

9 Se'n rider hon sig till Konungens gård, 
Ute för henne Konungen står. 

10 Liten Kerstin hon talte till Konungen så: 
»Behöfwer Hans Majestät lega stalldräng i år?» 

11 »Jo jag behöfwer stalldräng, och det som alrabäst, 
Wäl föder jag drängen, men intet hans häst.» 

12 Och unga Hertigen han ståndar dernäst: 
»Föder min fader drängen, väl föder jag hans häst.» 

13 Om dagen då rider hon de hästar uti bet, 
Om nätterna så håller hon med unga Herti'n lek 

14 Om dagen då rider hon de hästar uti äng, 
Om nätterna då hvilar hon i unga Herti'ns säng. 

15 Om dagarne då ryktar hon de hästar uppå stall, 
Om nätterna då hvilar hon i unga Herti'ns famn  

16 Men när som det war lidit ett halft år omkring, 
Begynner lilla Kerstin blifva tjocker och trind. 

17 »Wår stalldräng är blifwen så underliga fet, 
Han orkar intet rida när solen skiner het.» 

18 »Wår stalldräng är blifwen så underliga tjock, 
Han orkar intet klifwa i guldsadeln opp.» 

19 Och Konungen han ropade så högt i sin gård: 
»Ja hvilka utaf eder skall bli barnafar i år?» 

20 Unga Hertigen han föll på knä: 
»Käre I min fader, förlåt I mig det!» 

21 »Tag då liten Kerstin, sätt henne på ditt knä, 
De rödaste guldringar befäst henne med.» 

22 »Tag då liten Kerstin, lägg henne på din arm, 
Gif henne gullkrona och drottningenamn.» 

23 De fröknar och mamseller, de greto uti harm: 
»Den förr har varit stalldräng bär drottningenamn.» 

24 De fröknar och mamseller, de greto uti blod: 
— Och den lilla — 
Den förr har warit stalldräng, är drottning så god. 
— I wår stall har hon tjent uti löndom. 

Anmärkning 

Upptecknarens kommentar: Melodien var okänd, men 
orden utsades af en quinna, som lärt sig dem utan att 
hafwa fått lära sig »tonen på visan». — Omkvädena ut-
skrivna i str. 1 och 24. 

4:1 	till tillskrivet över raden 
8:2 	till yrersta har upptecknaren kommentaren: 

obs. språkets Superlativus härvidlag! 
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Q 
KB Vs 4, s. 189-190 (str. 1-18), KB Vs 3:7 a före nr 174 (str. 19-21). Upptecknad av häradsmålaren Sven Seder-
ström, Aringsås sn, Småland (1810-1846). Insänd till G. 0. Hylth-Cavallius i juni 1844, sannolikt upptecknad sam-
ma år. 

1 Der bodde en Bonde vid Uddevalla le 
— å dä lilla,— 
han hadde några Döttrar, å rasska voro de 
— J vår stall har hon känt j stor löndom. 

2 Han hadde välla fyra han hadde välla fem 
män lella Kerstin, hon var raskast utaf dem 

3 Lella Kärstin hon rider sig tell Uddevalla by 
der låter hon ut skära sig de rid kläder ny 

4 Sen sadlade hon en sin gångare grå 
sen rider hon sig uppå Konungens går 

5 Når som hon kommer tell Konungens går 
Behöfver Herr Konungen nån stalldräng i år 

6 Wäl vell jag hafva stalldrängar om jag finge 6 
män jag har ecke rum med några stall Drängars häst 

7 Då svarade Prinsen som stod hänne näst 
Tar min Fader mott drängen så tager jag hans häst 

8 Lella Kerstin hon rider de hästar i grön äng 
hon var väll som en liten annan Små dräng 

9 Om dagen så rider hon de folar i grön äng 
Om natten så går hon med Prinssen i säng 

10 Om dagen rider hon de folar i grön bet 
Om natten så går hon med Prinsen på lek. 

1 1 Där känte lella Kerstin uti Sta år om kring 
sen blefv lilla Kersten bode feter och trin 

12 Lella Kärstin hon siuknade i stallen då ner 
hon kröp och hon geck under folarnes ben 

13 Wår stalldräng är blifven så underligen vid. 
att han ej kan draga sina stöflar uppå sig 

14 så kom der ett bud för Drottningen Brått 
Jngen vet hvad för sjuka vår stalldräng har fått 

15 När Drottningen går seg ått stallen då ner 
lella Kirstin så ängslet uppå Drottningen ser. 

16 Drottningen hon breder ut sin kappa den blå 
Och skälver sätter hon lella Kerstin der uppå 

17 Och medan liten Kerstin låg på kappan den blå 
så födde liten Kärstin de sönerna två 

18 Prinsen han föll ned på sina bare knä 
Ack kära min Fader ni förlåten mig dä 

19 Statt upp min Son drag nu kläder uppå 
i morgon så skall edert bröllopp få stå 

20 Prinsen, han blef nu så gerteligen glad 
att han icke veste om dät var natt eller dag 

21 Prinsen tog lilla Kärstin uppå sett knä 
— å dä lilla,— 
och femton guldringar han fäste hänne mä 
— J vår stall har hon känt j stor löndom. 

Titel: Prinsen och den förklädda Bonddottren. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 21, 
markerade i övriga strofer. 

	

4:1 	en tillskrivet över raden 

	

5:1 	hon tillskrivet över raden 

	

6:2 	några ändrat från någon; Drängars tillskrivet 
över raden 

	

7:1 	Prinsen som står över struket drängen; som till- 
skrivet över raden 

	

7:2 	tager ändrat från tar 

	

8:2 	var tillskrivet över raden 

	

I I: 1 	Kerstin ändrat från Kirstin 

	

14:1 	först har skrivits Drottningen hon breder ut 
Kappan den blå (jfr 16:1), vilket dock strukits 

	

14:2 	sjuka ändrat från siuka; har tillskrivet över ra- 
den 

	

16:1 	breder ändrat från beder 
17:2 före två står 2 överstruket 

	

18: 1 	ned ändrat från neder 

R 
SVA 539. Okänd proveniens. Upptecknad senast vid 1800-talets mitt. Ytterligare en utskrift av mel. finns i ms. 
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, 	 4 	 • 

1 liten kerstin rider till skrädare by 
— och den lilla — 
så låter hon beställa en ridarkläning ny 
— i wår stall har hon tjent i stor löndom 

2 kerstin lilla rider till kunnongens gård 
behöfwer inte kunnongen någon stall dräng i år 

3 jo jag behöfwer stall dräng om det wure sex 
men inte så föder jag stall drängens häst 

4 och kronprinsen som stod kunnongen härnäst 
och föder min far stall dräng så föder jag hans häst 

5 kerstin lilla rider de fållarna galant 
der kunde ingen weta än det war en drawant 

6 och kerstin lilla rider de fållarna så warm 
om natten så willar hon på kronprinsens arm 

7 och kerstin lilla rider de fållarna i bet 
om natten så går hon med herr kronprins i lek 

8 wår lilla stall dräng han är blifwen så fet 
han orckar inte draga de stöfiarna af ben 

9 wår lilla stall dräng han är blifwen så tjock 
han orckar inte löfta gullsadelen opp 

10 så twätar de di barnnen i klarsta win 
sen lindar de dem i det finna armglin 

11 du ta nu kerstin lilla och sätt uppå ditt knä 
— och den lilla— 
och fem par gull ringar trolöfwar henne med 
— i wår stall har hon tjent i stor löndom 

Melodianmärkning 

Ms saknar klav, taktartsbeteckning och genomförd takt-
indelning (några av taktstrecken tillsatta i efterhand). 

System 1, n. 9-11 (g' ess' d1 ): Troligen ändrade från 
ess' d' h. Under resp. noter står med bokstäver g es d. 

System 1, sista noten (c'): Otydlig, under noten står 
bokstaven c. 

System 3, n. 6 (c2): Troligen ändrad från b', över noten 
står bokstaven c. 

System 3, n. 7 (b'): Ändrad från g', över noten står bok-
staven b. 

System 3, n. 8 (b'): Troligen ändrad från e' (som änd-
rats från g'), över noten står bokstaven b. 

System 3, n. 9-14 (f'4): Ändrade från g' g' g' a' g' e', 
under resp. noter står med bokstäver f es f g es f. N. 
14 ändrad från åttondelsnot. 

Den andra utskriften: 

Mel., som är en, delvis förtydligad, utskrift av den här 
återgivna, är noterad i d-moll, begynnelseton: a' (nedan 
transponerad till c-moll). Klav och taktartsbeteckning 
saknas, men taktindelning är gjord i 2/4-takt. 

	

System 3, n. 8-14 (1)1 4 ): 	 bob » 	1)1) .h1 	

Textanmärkning 

Onikvädena utskrivna endast i str. 1. 
1:1 	skrädare slutvokalen ändrad från annan otyd- 

bar form 
4:2 	far ms fars; stall dräng ms snarast stald dräng; 

häst ms hast 
5:2 	än ms an 
7:2 	natten tillskrivet över raden 

Efter Stina Hirdman (»Oppstugu Stina»), Norrbyås sn, Närke. Upptecknad av friherre N. G. Djurklou vid 1800-talets 
mitt. Tre utskrifter gjorda av Djurklou. Sa: Örebro läns museum, N. G. Djurklous arkiv, F 1 b:1, Folkvisor, s. 
121-122. Sb: Örebro läns museum, N. G. Djurklous arkiv, F I h: 1, Antiqvariska anteckningar om Nerike. 2. Folkvi-
sor, s. 67-70. Se: Örebro läns museum, N. G. Djurklous arkiv F 1 b:1, Folkvisor. A. Äldre folkvisor, s. 97-99. 
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Sa 
1 Liten Karin hon låter kringskära sitt hår 

— Och den lilla — 
Så rider hon sig till konungens gård, 
— I sitt stall tjenar hon i stor löndom 

2 Och när som hon kommer till konungens gård, 
Ute för henne sjelf konungen står, 

3 Och liten Karin talar till konungen så: 
»behöfver nådig konung någon stalldräng i år» 

4 Stalldräng behöfver jag nu som allra bäst, 
Men jag har intet rum för stalldrängens häst 

5 Konungssonen talar till faderen sin: 
»Han kan ju få stånda till breddes med min» 

6 Liten Karin hon fästes vid konungens gård 
Hon tjente för stalldräng i sju fulla år 

7 Om dagen rider hon sina hästar i grön äng 
Om natten sofver hon uti konungssonens säng 

8 Om dagen rider hon sina hästar i vall 
Om natten sofver hon uppå konungssonens arm 

9 Men stalldrängen blifver så hiskeligen fet 
Hon orkar icke rida när solen skiner het 

10 När åtta år voro lidna omkring 
Behagade skön drottningen i stallet gå in 

11 Och drottningen in genom dörren steg 
Då hörde hon ett svenbarn så litet och så klent 

12 Och drottningen ropar öfver hela sin gård 
Och hvem har blifvit narrad af stalldrängen vår 

13 Konungssonen talar till drottningen så 
Det är väl ingen stalldräng fast Eder synes så 

14 Det är väl ingen stalldräng fast Eder synes så 
Det är en skön fröken som jag har hållit af 

15 Och är det en skön fröken, som Du har hållit af 
Så skall hon icke slippa med lifvet härifrån 

16 Och konungssonen föll för sin kära moder ned 
Och käraste min moder I varen oss ej vred 

17 Och konungssonen föll för sin kära fader ned 
Och kära min fader I skonen våra lif 

18 Och konungen ropar öfver hela sin gård 
Nu hafver jag fått mig en sonson i år 

19 Statt upp min son tag din unga brud i famn 
Och dig så vill jag gifva mitt rike och land 

20 Och tolfhundra man utaf lifgarden min 
— Och den lilla — 
De skola skjuta salfvor för unga sonen din 
— I sitt stall tjenar hon i stor löndom 

Titel: Liten Karin Stalldräng. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet endast i str. 1, slutomkvädet i 
str. 1 och 20. 

	

1 : 1 	kringskära ms snarast krengskära 

	

20:2 	din osäker läsning 

She 
Avvikelser från Sa i Sbc 

	

1:1 	hon saknas c 

	

2:1 	till: på b 

	

2:2 	sjelf: sjelfva 

	

6:2 	fulla: runda c 

	

8:2 	uppå: på c 

	

9:2 	icke: inte b, intet c; när: då c 

	

10 : 1 	voro: vore b 

	

12:2 	af: utaf c 

	

14:2 	skön: ädel c 

	

15:1 	Och saknas c; skön: ädel c 

	

15:2 	skall: kan; icke: inte b, intet c 

	

16:1 	konungssonen: konungsson b 

	

16:2 	Och: Ack c; käraste: kära; oss ej: ej så c 

	

17:1 	konungssonen: konungsonen b 

	

18:1 	konungen: Konungen han c 

Anmärkning 

Sb: 
Titel som i Sa. — Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
11 : 1 	in ändrat från ut 
18:2 före nu står Och överstruket 
Sc. 
Titel: Liten Karin. — Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
20. 
12:2 
	

Och tillskrivet i efterhand; har blifvit narrad änd- 
rat från är som hafver narrat 
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Liten 	Kjerstin 
	

hon rider 	sig till 	sk rädda 	re by, 

Adagio. 

- Å h, den 	I illa ! — 

der 	låter hon sig sköra 	till en klädning 	så 	ny. 

Allegretto. Roll. 

      

v. 

	

	 •  -7111- 

n'f—I vårt stall har hon tjenat 
P 

   

   

 

stor 	lön — dom. 

     

     

     

   

P 	 

 

    

      

0 tempo. 
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T 
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. Ta: MM 
C. E. Södlings saml. II:1, S 29. Tb: MM C. E. Södlings saml. II:2, S 102. 

Ta 
Andantino. 

1 Liten Kjerstin hon rider sig till skräddareby, 
— Åh, den lilla! — 
der låter hon sig skära till en klädning så ny. 
— I vårt stall har hon tjenat i stor löndom. 

Titel: Liten Kjerstin stalledräng. 

Melodianmärkning 

T. 1 övre systemet: d' (halvnot) tillskriven med blyerts 
som understämma till överstämmans n. 4-7. 

T. 2 undre systemet: Tecknet för triol saknas. 
T. 3: Med blyerts har samtliga noter i 2:a ackordet änd-

rats till halvnoter och fermatet strukits. 
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Tb 
MELODI 	 T. 3, n. 2: Halvnot utan fermat (jfr Ta). 

Avvikelser från Ta i Th 

Arrangemanget i Tb är i stort detsamma som i Ta och 
har inte påverkat utformningen av mel. -stämman (jfr av-
vikelserna nedan). Föredragsbeteckning i början av 
mellan- och slutomkvädena: Rall. 

Mel. -stämman: 

T. 2, n. 7-9: 
å den 

TEXT 

Text = Ta. 

Anmärkning 

Titel: Liten Kjerstin Stalldräng. 

U 
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. Ua: MM C. E. Södlings saml. II:1, S 99. Ut-
skrift gjord av Södling. Ub: MM C. E. Södlings saml. 11:4, S 370. Utskrift av mel. med str. 1 gjord av Södling samt 
utskrift av resten av texten gjord av Sundhammar. Uc: ULMA 91:33, s. 5-6. Textutskrift gjord av Sundhammar. 

Ua 
Allegretto. 

It 	14 	 
Liten 	Kjerstin 	hon rider 	sig till 	skräddare 	by, 

  

Andantino. 

J 	
 3 

Tl 	 

         

           

  

Hon 	sär hon vill ti Il Hafs, - 

      

                 

                 

  

Tempo I ,rno. 
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Hon 
	

sär 	hon vill till hofs att lära 

_apa_ 	41P 	  

rida. 

Melodianmärkning 

T. 4 undre systemet: Överstämmans g ändrad från fjär-
dedelsnot. 

1 Liten Kjerstin hon rider sig till skräddareby, 
— hon sär hon vill till hofs — 
der låter hon skära sig en riddarklädning ny. 
— Hon sär hon vill till hofs att lära rida. 

Liten Kjerstin hon rider sig till konungens gård; 
behöfver nådig konungen non stalledräng i år? 

3 Och stalledräng behöfver jag nu som allra bäst, 
— hon sär hon vill till hofs — 
men jag har inte foder åt din applagrå häst. 
— Hon sär hon vill till hofs att lära rida. 

Titel: Liten Kjerstin stalledräng. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
2:2 	nådig ms nådi(g); non ev. ändrat från nan 

Ub 
MELODI 

Avvikelser från Ua i Ub 

Arrangemanget i Ub är likartat Ua och har inte påver-
kat utformningen av mel. -stämman (jfr avvikelserna 
nedan). Föredragsbeteckningarna saknas. 

Mel. -stämman: 

T. 2, n. 4-5: j 7 

T.3:jjjj 

T. 5, n. 6: Utan fermat. 
T. 6, n. 5 samt paustecknet: Punkterad åttondelsnot utan 

fermat. 

Anmärkning 

Mel.-stämman: 

T. 5: Efter n. 5 har stått en åttondelspaus, som raderats 
bort. N. 6 ändrad från åttondelsnot. 

T. 7: 1 slutet av mel. har stått en åttondelspaus, som ra-
derats bort. 

1 Liten Kerstin hon rider sig till skräddareby 
— Hon sä'r hon vill till Hofs — 
Där låter hon skära sig en riddarklädning ny. 
— Hon sä'r hon vill till Hofs att lära rida.  

2 Då svarade hertingen, som konungen satt näst, 
att föder I en stalledräng, nog föder jag hans häst. 

3 Liten Kerstin red folarna i 8 år galant, 
det viste ingen annat än det var en drabant. 

4 Liten Kerstin red folarna i 8 år omkring, 
till slut hon börja bli så faseligen trint. 

5 Och straxt geck det bod för konungen opp, 
att vår stalledräng är blifven så faseliga tjock. 

6 Hvad är det för sjuka vår stalledräng har fått? 
jag fruktar så mycket, att der utaf blir smått. 

7 Och hertingen föll för sin fader ned: 
och kära I min fader, förlåten I mig! 

8 Så gingo de sig åt stallet ned, 
liten Kerstin dolde sig bak folarnas ben. 

9 Liten Kerstin blef lagd på bolstrarna blå, 
och der på födde hon de piltabarnen två. 

10 Och Konungen tog liten Kerstin i sin famn, 
— Hon sä'r hon vill till Hofs — 
gaf henne guldkrona och drottninganamn. 
— Hon sä'r hon vill till Hofs att lära rida. 

Titel: Liten Kerstin stalledräng. 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 10. 
Omkvädena: sä'r str. 10 sär 

2:1 	hertingen ms herti(n)gen 
5:1 	bod ms bo(d)  

5:2 	faseliga ms faseli(g)a 
6:1 	Hvad är det ms Hva(d) ä(r) de(t); har ms ha(r) 
6:2 	mycket ms mycke(t); blir ms bli(r) 
7:1 	se 2:1 

Uc 
Avvikelser från Ub i Uc 

Texten omfattar 12 strofer. 
1:2 	skära: sy 

Mellan str. 1 och 2 står ytterligare två strofer: 
Liten Kerstin hon rider sig till konungens gård. 
»behöfver nådi konungen non stalledräng i år?» 

»Och stalledräng behöfver jag nu som allra 
bäst, 

men jag har inte foder åt din applagrå häst.» 
2:1 	hertingen: hertigen 
4:2 	börja: börjar; trint: trin(d) 
5:1 	bod: bud; opp: upp 
5:2 	är blifven: har blifvit; faseliga: faseligen  

	

6:2 	mycket: mycke; der utaf: deraf 

	

7:1 	hertingen: hertigen han 

	

8:2 	dolde: gömmer 

	

9:1 	på: uppå 

	

9:2 	på: så 

	

10:1 	tog: han satte; sin famn: sitt knä 

	

10:2 	drottninganamn: drottningenamn 

Anmärkning 

Titel: Liten Kerstin stalledräng. — Ms saknar strofnr. 
Omkvädena utskrivna i str. 1 och 12. 

	

7:2 	min dubbelskrivet 

v 
Åkers sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 1860-1890. Va: ULMA 347:55, s. 99-100. 
Vb: ULMA 347:44a, s. 115-116. 

Va 
1 Och jungfrun hon sade till småsvennen så: 

— Med det dagas — 
Lägg guldsadlen på min gångare grå! 
— Mig lyster i löndom att tjena. 

2 Och jungfrun hon sade till svennen altså: 
I kläden mig harnesk och sporrar uppå 

3 Och jungfrun sade till sin tärna altså: 
I kläden mig uti den mantelen blå 

4 Och jungfrun hon sade till tärnan dessa ord: 
I kläden mig nu uti svärd och i gjord! 

5 Och jungfru Ungersven hon rider sig af fadrens gård 
För att han emot henne har varit så hård 

6 Och jungfru Ungersven hon rider sig till konungs 
gård 

Behagar nådig konung någon småsven i år? 

7 Småsvenner har jag till månget tal 
Och många har jag som än står i val 

8 Och ungersven jungfrun sade till konungen altså: 
Behagar nådig konung någon stalldräng i år? 

9 Och konungen svarte sven jungfrun altså: 
Hvarför har du tagit harnesk och sporrar uppå'? 

10 Och konungen sade till sven-jungfrun dessa ord: 
Hvem har gifvit dig lof bära svärd uti gjord? 

11 Stalldräng behöfver jag som alläbäst 
Men [hvar] skall jag ställa din apelgråa häst? 

12 Och hertigen sade till faderen sin: 
Han kan få stå-å alt bredde vid min! 

13 Och jungfrun rider stolt som den fagraste ungersven 
Och tjente så troget i årena fem 

14 Och jungfrun hon var sig en stallsven så båld 
Men snart lämna' hon sig i hertigens våld 

15 När konungen sådana tidender veta fick 
Han sorgsen och vred uti stallet gick 
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Vb 
14:1 
14:2 
15:1 
17:1 
18:2 

sig saknas 
lämna': lämnade 
tidender: ti'ender 
kära: käre 
under: uti 

Anmärkning 

Titel: Skön Jungfru Stallesven. — Omkvädena utskrivna 
som i Va. 

   

   

s t 	 

"Vår stalldröng dr bliven 
Hon orkar ej att rida 

så gruveligen 
med höstarna i 

fet, 
bet:' 

SMB 178 

16 Och konungen sade till hertigen altrå: 
Du skall med din käresta lämna min gård 

17 0 kära min fader var huld och vård! 
— Med det dagas — 
En konungs dotter är uppå din gård! 
— Mig lyster i löndom att tjena. 

18 Är det sanning alt som du sagt 
— Med det dagas — 
Så tag henne under din vård och makt 
— Ej likligt att hon tjent uti löndom. 

Titel: Skön Jungfru Stalledräng. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, slutomkvädet utskrivet 
i str. 1 och 18. 
12:2 	efter min har tillskrivits /gångaren/ möjligen av- 

sett att inplaceras före min 

Avvikelser från Va i Vb 

Slutomkvädet i str. 1: Mig lyster att tjena i löndom 

	

1:1 	småsvennen: småsvenner 

	

4 : I 	sade: talte 

	

5:2 	emot henne har varit: har varit mot henne 

	

6:1 	hon rider sig: sig rider 

	

8:2 	stalldräng: stallesven 

	

1 1 : 1 	Stalldräng: Stallesven 

	

12:2 	stå-å alt bredde vid: stå bredvid gångaren 

Halland. Efter lantbrukarhustrun Augusta Larsson (f. 1845 i Slöinge sn, d. ca 1930). Upptecknad av hennes son Lars 
Adlerkull på 1910- eller 1920-talet. Xa: DAG IFGH 5977 nr 100. Xh: Museet i Halmstad, L. Adlerkulls vissaml. nr  
54. 

Xa 

     

2 

•	 •	 

 

         

Ung 

3 

hertig hon gick inför 

 

foderen 

 

sin, 

        

         

         

- 0 du 	lilla ! 

vårt stall 	nar hon tjänt i stor londom. 
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1 Ung hertig han gick inför faderen sin, 
— 0 du lilla! — 
»Vår stalldräng är bliven så gruveligen fet, 
Han orkar ej att rida med hästarna i bet.» 
— I vårt stall har hon tjänt i stor löndom. 

2 Ung hertig han gick inför faderen sin, 
— 0 du lilla!— 
»Vår stalldräng har blivit så gruveligen tjock, 
så han kan inte kliva i sadelen opp.» 
— I vårt stall har hon tjänt i stor löndom. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. 

Xb 
MELODI 

Avvikelser från Xa i Xb 

Reprisen saknas, t. 4-5 har i stället upprepats med vers-
rad 3 som textunderlägg. 

T. 4, n. 1-2: j (vid upprepningen j) ) 

Anmärkning 

Ms föreligger endast i kopia i SVA. — 1 efterhand, och 
troligen med blyerts, har repristecken utsatts och fjärde- 

delsnoten i början av t. 4 ändrats till två åttondelsnoter 
med båge (jfr Xa). 

TEXT 

Avvikelser från Xa i Xb 

Omfattar endast str. 1. 
Slutomkvädet: i: för 

Y 
Valla sn, Bohuslän. Källförhållandena oklara. Upptecknad efter en eller två personer. Yc är möjligen en redigering 
av Yb. Ya: DAG VFF 1319 nr 140. Efter smeden Alfred Rutgersson, Grindarna (1857-1939). Upptecknad av Olaus 
Olsson 1923. Yb: Tjörns Hembygdsförening, Olaus Olssons saml. (löst blad; endast mel.). Uppgift om meddelare 
saknas. Upptecknad av Henry Andersson ca 1926. Yc: DAG VFF 1319 nr 140. Efter Alfred Rutgersson. Utskrift 
gjord av Georg Ågren 1927. 

Ya 
1 Liten Kirstin hon gångar sig till skräddaren in 

— och den lilla— 
han gör åt henne kläder och fina var de 
— i vårt stall har hon tjent i stor löndom. 

2 Liten Kirstin gångar sig ned till fålastall 
der skådar hon de fålar å raska var de all. 

3 Först skådar hon de hvita så skådar hon de grå 
den apelgrå den lägger hon guldsadel uppå. 

4 Och sedan så rider hon till konungens gård 
behöfver Herr konung någon stalldräng i år 

5 En stalldräng behöfver jag i år allrabäst 
men aldrig vill jag föda din apelgråa häst. 

6 Föder vi vår stalldräng nog föder vi hans häst 
eljest vi utskämmer vår konung allramest 

7 Om dagen så rider hon de fålar i äng 
om natten så sofver hon i härtingens säng 

8 Om dagen så rider hon de fålar till van 
om natten så sofver hon på härtingens arm. 

9 Och genast gick det bud till Herr konungen in 
Eder stalldräng är blifven så förunderligt trin 

10 Eder stalldräng är bliven så förunderligt fet 
han orkar knappast rida de fålar i bet. 

11 Eder stalldräng är blifven så förunderligt tjock 
han orkar knappast bära sin egen riderock. 
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12 Konungen han sig åt fålastallet gick 
liten Kirstin hon svimmar och två gossar hon fick 

13 Konungen han fråga hvem är fader till (le små? 
de sade deras fader Eder son nog vara må. 

14 Är det du som är fader till dessa barnen små? 
så tag då din Kirstin och gå långt härifrå 

15 Ja! kära i min fader förlåten mig nu det 
Ja tag du liten Kirstin och sätt henne på ditt knä. 

16 Han tog så liten Kirstin och satte på sitt lang 
— och den lilla— 
och femton guldringar det gaf han på en gång 
— i vårt stall har hon tjent i stor löndom.  

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 16. 

	

8:1 	efter van står förklarande (vatten) 

	

9:2 	efter trin står förklarande (rund) 

	

10:1 	förunderligt ms förunderlig 

	

15:2 	ditt ms dit eller det 

Yb 

6 

g 

Titel: Liten Kersti. 

Anmärkning 

T. 6: Fermattecken tillagt med blyerts efter takten. 

- och den [Ila. - 

- -1 	r 	 • 

Han hade 	två döttrar och raska voro de. 

- 1 vårt stall har hon tjänt och svår sorg har hon bur't i stor löndom. 
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da. ---Hon 	sa - de hon har lust till att 	ri 

M.M.J= ca 132 

Stolts Bo - 	de - lid hon ri - der på ko - nun- gens gård. 
8 

Be - hö - ver min ko - nung stall- dräng i 

T. 2 i str. 3: 

T. 2 i str. 4: 

T. 2 i str. 5: 

T. 3 i str. 4 och 5: 

T. 6 i str. 3: 

T. 9, n. 4 och t. 10, n. 1 i str. 4 och 5: e' 0 

SMB 178 

1 Där bodde en bonde allt söder om en ö, 
— och den lilla. — 
Han hade två döttrar och raska voro de. 
— I vårt stall har hon tjänt och svår sorg har hon hur't 

i stor löndom. 

Melodianmärkning 

T. 3, n. 1: Möjligen ändrad från fjärdedelsnot. 

SR 63/M/6345:2:9. Efter Edit 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. 

I Stolts Botelid hon rider på konungens gård. 
Behöver min konung stalldräng i år? 
— Hon sade hon har lust till att rida. 

2 Å konungen han talte till småsvenner två. 
I bedjen stolts Botelid in till slottet gå. 

3 Hur skall jag väl töras till konungen gå, 
jag sliter ju endast vallmaret det grå. 

4 Och du må väl gå klädd i vallmaret det grå, 
du skall dock dig strax för konungen framgå. 

5 Och konungen behag till stolts Botelid fann 
å gav henne krona å drottninganamn. 
— Hon sade hon har lust till att rida. 

Melodianmärkning 

Upptakten och t. 1 i str. 2-5: Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 

EJ AVTRYCKTA 

AA: KB Vs 2:3, s. 400. Västergötland. Fragment i A. 
A. Afzelius' piktur av uppteckning från 1810-ta-
let. 8 strofer. Ev. utnyttjad för texten GA 33 (D 
ovan). 

AB. KB Vs 4, s. 91. Okänd ort. Upptecknad av G. 0. 
HyltU-Cavallius 1835-1845.8 strofer. 

AC. KB Vs 4, s. 260-262. Okänd ort. Upptecknad av 
G. 0. Hyltai-Cavallius 1835-1845.19 strofer. 
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AD: KB Vs 4, s. 193-194. Närmare proveniens okänd. 
Troligen upptecknad på 1830- eller 1840-talet. 13 
strofer. 

AE: KB Vs 3:4 nr 204 A. Östergötland. Upptecknad på 
1830- eller 1840-talet av okänd person. Renskrift 
av George Stephens. 14 strofer. 

AF: KB Vs 3:4 nr 204 D. Småland. Troligen uppteck-
nad av G. 0. Hylten-Cavallius under andra hälften 
av 1830-talet eller på 1840-talet. Renskrift gjord 
av George Stephens (börjande med str. 9). 5 stro-
fer. 

AG: KVHAA Wiede ks 15 [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 1843. Melodi samt 15 strofer. Ytterligare åtta 
utskrifter finns: KVHAA Wiede ks 15 [III-IV] 
(endast mel. med underlagd strof), ks 15 [V], 
KVHAA Wiede hs 15 [II] (endast mel. med un-
derlagd strof), KVHAA Div.-saml. II, opag. [A] 
(endast mel. med underlagd strof) och [B] (endast 
1 textstrof) samt MM Wiede nr 15 [III-IV] (en-
dast mel. med 1 strof). En mel.-utskrift i facsimil 
hos Ling (nr 15:1). 

AH: MM Wiede nr 15 [II]. Efter »Stina i Stensö», Ö. 
Husby sn, Östergötland (Ling, s. 39). Upptecknad 
av L. Chr. Wiede på 1840-talet. 1 strof. 

Al: UUB R 623:2 nr 220. Efter Margareta Helena Lal-
ler (1772-1860), f. i Visby, Gotland; hon hade »ur 
allmogens mun» lärt sig visan »i sin ungdom 
(1793-1805)», då hon vistades i Fardhems präst-
gård (se Bjersby, s. 260-266). Upptecknad av P. 
A. Säve (text) och Wilhelm Söhrling (mel.), san-
nolikt på 1840-talet. Melodi samt 4 strofer. Tryckt 
som Säve nr 220. 

AJ: Efter »en gammal blind gumma» i fattighuset, 
Lunda sn, Södermanland. Upptecknad av Emil 
Öberg 1862. Melodi samt 7 strofer. AJa: ULMA 
1951:31. Insänd till Södermanl:s fornminnesför. 
1862. Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre 
kult.hist. I, 1877, s. 28-29. AJb: MAB Folkmelo-
dier, bl. 116 v-117 r. Insänd till Mus. Akad. 1881. 

AK: Efter Maria Drakenberg f. Roth, Knista sn, Närke 
(f. 1832 på Riseberga, Edsbergs sn, Närke, d. 
1912 i Knista). Upptecknad av Herman Hofberg 
på 1860-talet. 18 strofer. Två utskrifter gjorda av 
N. G. Djurklou. Tryckt i Hofberg, Nerikes gamla 
minnen, 1868, s. 254-256. AKa: Örebro läns mu-
seum, N. G. Djurklous Arkiv F I b:1, Antiqvariska 
anteckningar om Nerike. 2. Folkvisor, s. 88-91. 
AKb: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv 
F I b:1, Folkvisor. A. Äldre folkvisor, s. 99-100. 

AL: ULMA 89:27, s. 5-8. Kvistbro sn, Närke. Upp-
tecknad av G. E. Forsberg på 1870- eller 1880-ta-
let. 14 strofer. 

AM: Wigström, Folkdiktning I, 1880, s. 66-68. Tofta 
sn, Skåne, Upptecknad av Eva Wigström 1879 (se 
Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 5). 
20 strofer. 

AN: August Bondesons Visbok, 1903, nr 10. Efter tor-
paren Johannes Andersson, Backamyren, Holms 
sn, Dalsland. Upptecknad av August Bondeson 
1885. Melodi samt 25 strofer. 

AO: ULMA 351 D 11 c, s. 317. Efter Lars Johan Pet-
tersson, Svarvarehemmet, sannolikt i Finnerödja 
sn, Västergötland. Troligen upptecknad av August 
Bondeson vid 1800-talet slut. 8 strofer. 

AP: Colliander & Berg, Folkvisor, [1902], s. 24-25. 
Efter »hushållerskan» Johanna Falk, f. 1809 i 
Harplinge sn, Halland, d. 1898 i Helsingborg. 
Upptecknad av Selma Colliander ca 1890 (jfr Col-
liander, Några folkvisor från Halland, 1916, s. 
140-143). Melodi samt 22 strofer. 

AQ: NM Folkminnessaml., Visor 3, s. 897-898. Efter 
Frits Johansson, Harplinge sn, Halland (f. 1866 i 
Harplinge). Upptecknad av Karl A. Karlsson 
1942.14 strofer. 

AR: SLS 82, s. 103-105 (text), 377 (mel.). Efter bond-
hustrun M. L. Holsten, Rosala, Hitis sn, Åboland. 
Upptecknad på 1880-talet av J. E. Wefvar (text) 
och efter Wefvars minne av 0. R. Sjöberg (mel.). 
Melodi samt 12 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 
75. 
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179 

MÖNS MORGONDRÖMMAR 
TSB D 397 

A 
KB Vs 2:1, s. 501-502. Efter Anna Beckstrand (»Mamsell Beckstrand, Torpa»; 1. 1786 på Brostorp, Torpa sn, Öster-
götland; Jonsson I, s. 331). Upptecknad av L. F. Rääf 1812. Tryckt som SF 110. 

1 Fröken Ädela hon sitter uti buren sin 
— och är det intet dager än. —
och ingen till henne tordes gå in. 
— i salen där dansar Kung Erik. 

2 Och Drottningen sig genom dörren steg 
och fröken Ädela för henne med ögonen neg. 

3 De andra mina döttrar sticka röda gullsöm 
men du min fröken Ädela du sofver i din söta sömn. 

4 De andra mina döttrar väfva röda gullband i la 
men du min fröken Ädela du sofver till ljusan dag. 

5 så Väl håller jag min morgondröm klar 
så väl som de andre mina systrar väfva röda 

gullband i la. 

6 Jag drömde om gud fader och den helige and. 
det betyder du skall bli rådande öfver Engeland. 

7 Jag drömde om solen och Månan. 
det betyder du ska bli rådande öfver Skåne. 

8 Jag drömde om den största ek 
och alla hennes grenar de böjde sig för mig. 

9 Och drottningen blifver så hjertelig glad: 
där kommer friare som mina döttrar vill ha. 

10 Min största begäran till fröken Ädela står 
om jag henne till Drottning kan få. 

11 De andra mina döttrar sticka röda gullsöm 
men fröken Ädela hon sofver i sin söta sömn. 

12 De andra mina döttrar väfva röda gullband i la 
men fröken Ädela hon sofver till ljusan dag. 

13 Min största begäran till fröken Ädela står 
om jag henne till drottning kan få. 

14 Och fröken Ädela hon är ej mer än på sitt 15ä år 
och drottninga syslan hon intet förstår. 

15 Min nådigste Konung kom i kammaren härin 
och Här har jag döttrar med bollande kind 

16 Konungen tar fröken Ädela och sätter på sitt knä 
gaf henne gullringar att fästa sig med. 

17 Och konungen tar fröken Ädela uppå sin arm 
gaf henne gullkrona och drottninga namn. 

18 Det breddes ut scharlakan både röda och blå 
och fröken Ädela hon skulle till sjöstranden gå. 

19 Och drottningen hon vinkar åt fröken Ädela med 
snohvitan hand 

— och är det intet dager än. — 
gud gifve dig min fröken Ädela ett fröjdefullt land. 
— i salen där dansar Kung Erik. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. Interpunktionen 
något osäker p.g.a. Arwidssons ingrepp i texten. 
Slutomkvädet: där tillskrivet över raden 

	

1:1 
	

uti tillskrivet över struket i 

	

1:2 	och ev. struket (bläckplump) 

	

5:1 	så tillskrivet i efterhand 

	

6:2, 	7:2 	du skall/ska bli ändrat från att du blir 

	

/k/ 	raden påbörjad Fröken vilket strukits 

	

12:2 	före ljusan står tjus överstruket 

	

15:2 	och tillskrivet i efterhand (senare struket, troli- 
gen av Arwidsson) 

	

16:1 	raden lydde först: Konungen tar fröken Ädela 
uppå sitt knä, över raden har sedan, efter 
Ädela, tillskrivits och sätter henne, varpå henne 
strukits och uppå ändrats till på (det senaste 
ovisst om av Rääf eller Arwidsson) 

	

18:2 	före till står spatsera överstruket 

	

19:1 	snöhvitan hand osäkert, ändrat från snöhvita 
hander ovisst om av Rääf eller Arwidsson 
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B 
ULMA 22266, s. 108-109. Efter Carin Pehrsdotter, Locknevi sn, Småland (f. 1745 i Viby sn, Östergötland; Ling, s. 
34-35; Jonsson I, s. 523). Upptecknad av L. Chr. Wiede i januari 1819. 

1 Växa hvita Lin ligger i höga lofts Sal. 
Hon sofver så gärna till tjusande dag. 
— I vinnen om I tråden till den borgen. 

2 Och Drottningen gångar sig i höga lofts sal. 
Hon väcker Växa hvita Lin från söta sömnen af 

3 När andra Jungfrur de sticka och de sy. 
Så vill du så gärna springa i By. 

4 När andra Jungfrur de väfva 
Så sofver du så Gärna till Ljusande Dag. 

5 Och kära ni min Moder ni låten mig få sofva. 
Alt medan mina drömmar rinna mig så hastelig i 

håga. 

6 Jag drömde jag såg en villande Ram. 
Han flög allt öfver Danska Konungens land. 

7 Jag drömde jag såg de stjernorna små 
De blänkte alt under den Himmelen blå. 

8 Jag drömde jag såg de bänkar 
Som voro med blod bestänkta. 

9 Och drömde du du såg den villande Gam. 
Det betyder att du får danska konungen till man 

10 Och drömde du du såg de stjernorna små 
Det betyder at du får de barnena små. 

11 Och drömde du du såg de bänkar 
Det betyder at du blifver konungens Enka. 
— I vinnen om I tråden till den borgen. 

Anmärkning 

Ms har överskriften Fragment. — Omkvädet utskrivet i 
str. 1 och 11, markerat i övriga strofer. Med strofnr 12 
och en punkterad rad har markerats en fortsättning av 
texten. 

1:1, 2:2 
	

Växa hvita Lin understruket 
5 : I 
	

låten ändrat från låsen 
6:1 
	

över Ram har markerats att ordet uttalats med 
kort vokal 

7:1 	efter drömde står struket de 
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180 

KUNG DAVID OCH STOLTS MALFRED 
TSB D 398 

A 
KB Vs 2:1, s. 479-483. Efter majorskan Ulrika Westerling f. Enander (f. 1736 i Stockholm, till 1776 bosatt i Upp-
land, d. 1820 i V. Eneby sn, Östergötland; Jonsson I, s. 346). Hon hade lärt visan av sin mormor Brita Hadorph (f. 
1680). Upptecknad 1810 på Västraby, Hults sn, Småland av August von Hartmansdorff (text) och C. V. Westerling 
(mel.). Tryckt som SF 102. 

d q 	g  

  

111, 	411. • 
2 

-7r  • 

  

  

    

	

Kong Daniel han rider fil 
	

Nettos gård, 

r LL. 
• 	

 

4 	'4 	 
8 

 

	1 
- med rosor och utskurna 

	
kläder 

1 Kong Daniel han rider till liten Nettas gård 
— Hastrong rider med ära. — 
Liten Netta hon sjelf ute för honom står. 
— Med rosor och utskurna kläder. 

2 Och hörer Du liten Netta hvad jag säga må 
Skulle Stoltz Malfred vara på Er gård. 

3 Stoltz Malfred hon hafver så strängelig ondt 
Att hon ej tål tala vid Ungkarlar ett ord. 

4 Och hör du liten Netta hvad jag säger Dig 
Svarar Du så det kostar ditt lif. 

5 Liten Netta bad Konungen gå i Stenstugan in 
Medan hon fick gå opp till dotteren sin. 

6 Liten Netta hon geck upför högan lofts spång 
Stoltz Malfred hon lyddes uppå hennes gång. 

7 Liten Netta hon klappa med fingrarna små: 
Statt up Stoltz Malfred drag låset ifrå. 

8 Kong Daniel är kommen uppå vår Gård 
Du måste straxt inför honom gå. 

9 Stoltz Malfred drog på sig en Silkessydd särk 
Det var hennes ädla händers verk. 

10 Stoltz Malfred tog på sig en kjortel blå 
Och rödaste Guldet i Sömmarna låg. 

11 Stoltz Malfred tog på sig, en gyllende Mantod 
Och rödaste guldet på Golfvet det stod. 

12 Stoltz Malfred hon kammar och krusar sitt hår 
Liten Netta sjelf guld deruti slår. 

13 Stoltz Malfred tog på sig strumpor och skor 
Och så går hon utför Högan lofts bro. 
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14 Stoltz Malfred drog på sig de Handskarna små 
Och så månde hon inför Konungen gå. 

15 Stoltz Malfred in för Konungen steg 
Och Konungen henne med blida ögon neg. 

16 Konungen talte till Små Svenner två: 
I hämten mig in mitt Taffelebord. 

17 I hämten mig in en kanna med Vin 
Och så mitt lilla förgyllande skrin. 

18 Och hör Du Stoltz Malfred hvad jag säger Dig 
Du skall spela Guldtaffel med mig. 

19 Jag sätter nu upp mitt Lindebergs Slott 
Vinner Du det jag håller Dig godt. 

20 Första Guldtärning öfver Taffelbordet rann 
Kong Daniel han tappa' stoltz Malfred hon vann. 

21 Jag sätter nu opp min Gångare grå 
Och vinner du den, så skall Du den få. 

22 Andra Guldtärning öfver Taffelbordet rann, 
Kong Daniel han tappa' Stoltz Malfred hon vann. 

23 Jag sätter nu opp min hvita hals 
Men Du sätter opp Din Jungfrudom. 

24 Konungen talte till liten Smådräng: 
I hämten mig in min Skarlakans Säng. 

25 Liten Netta hon var ej så långt derifrå 
Hon ville väl se huru leken skulle gå. 

26 Liten Netta slog stoltz Malfred på rödblommand 
kind 

Så blodet det stänkte på Skarlakan fin.  

27 Kung Daniel han mälte ett ord med hast: 
Liten Netta I slog nu allt för fast. 

28 Vore du så vettig som Du är båld 
Danska Kronan kunde Du fått i Våld. 

29 Jag har lärt Dig både Sy och Spinna 
Men aldrig med Ungkarlar tärningar rinna. 

30 Jag hafver lärt Dig både Spinna och sy 
Men aldrig med ungkarlar fara af by. 

31 Väl är jag så vettig som jag är båld 
Vill Gud Danska Kronan får jag väl i våld. 

32 Konungen tog henne uti sitt knä 
Gaf henne Gullringar och fästningafä 

33 Konungen tog henne uti sin famn 
— Hastrong rider med ära. — 
Gaf henne Guldkrona och Drottninganamn 
— Med rosor och utskurna kläder. 

Textanmärkning 

Str. 15 (numrerad 14 1/2) inskriven vid sidan av str. 14. 
Omkvädena utskrivna i str. 1 och 33, markerade i övri-
ga strofer. Interpunktionen osäker p. g. a. Arwidssons 
ingrepp i texten. 

	

2:1 	hörer Du ändrat från Hören I; säga må ändrat 
från säger Er 

	

29:2 	före aldrig står intet överstruket 
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181 

LITEN BÅTSMAN 
TSB D 399 

A 
KB Köpenhamn Thott 2195 4:o (samlingsband skapat av sedermera kommerserådet Bengt von Hofsten, f. 1689 i 
Karlstad, d. 1752). Uppteckning från okänd ort. Renskrift gjord ca 1710 av okänd hand (Jonsson I, s. 300-301). 

1 Hörer tu goda goda gångarpilt, hwadh iagh tigh säga 	12 Skiepet uthi floden går medh tåcke blijr iagh man, 
will, 	 men iagh will haa skiön jungfrun som iagh med 

haar tu lust, kom kasta gulltärningh medh migh, 	 Bulltärningen wan 
— Så lusteligh Så lusteliger täflade the. 	 13 Hörer tu goda goda gångarpilt tu skynda tigh från 

2 Första gulltärning på tafle bordet rann, 	 migh, 
Skiön jungfru hon tappa, gånge pilten han wan, 	 slåttet uthi Vadstena thet will iagh gifwa tigh, 

3 Andra gulltärning på taflebordet ran, 	 14 Slåttet uthi Vadstena med tåcke blijr iagh man, 
gångepilten tappa, Skiön jungfru hon wan. 	 men iagh will haa skiön jungfrun som iagh med 

4 Tridie gulltärningh på taflebordet ran, 	 gulltärningen wan, 

Skiön jungfrun hon tappade, gångepilten han wan 	15 Jungfruen sätter sigh i buren, hon flättar up sitt här, 

5 Fämpte Bulltärning på taflebordet rann, 	 herre gudh nåde migh arme möö fast syssla iagh 
giorde i går. gångepilten tappade, Skiön jungfrun hon wan, 

6 Siette gulltärningh på taflebordet ran, 
Skiön jungfrun hon tappa, Gångepilten wan, 

7 Hörer tu goda goda gångepilt, tu skynda tigh bort 
från migh, 

een silkezstickat skiorta, then will iagh gifwa tigh 

8 Een silkezsticka siorta, med tåcke blijr iagh man, 
men iagh will haa skiön jungfru, som iagh med 

gulltärningen wan, 

9 Hörer tu goda goda gångar pilt tu skynda tigh bort 
från migh, 

gångaren i stallet, then will iagh gifwa tigh, 

10 Gångaren uthi stallet medh tåcke blijr iagh man, 
men iagh will haa skiön jungfru som iagh medh 

gulltärningen wan 

11 Hörer tu goda goda gångar pilt, tu skynda tigh bort 
från migh, 

skiepet uthi floden går, thet will iagh gifwa tigh, 

16 Ungerswen gånger på gården och leeker medh sitt 
swärd, 

får iagh henne intet uth i dagh så blijr een ynckeligh 
färd 

— Så lusteligh Så lusteliger täflade the. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 16, markerat i övriga 
strofer. 
Omkvädet: i lusteligh är u ändrat från y (str. 1); lusteli-

ger ändrat från lusteligh (str. 1 och 16); täflade 
str. 16 so täflade 

	

6:2 	Gångepilten ms Gangepilten 

	

7:2 	gifwa ms snarast giffa 

	

8:1 	före siorta står ski överstruket 
9:1 Hörer ms Hörez 

	

11:2 	går tillskrivet över raden 

	

13:1 	det andra tu tillskrivet över raden 

	

15:2 	giorde ms ev. giord 
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B 
Skillingtryck från 1700-talet (se Jonsson I, s. 650). Ba: (=DgFT 238:1). Bb: (=DgFT 238:2). Bc: (=DgFT 238:3; ex. 
nu  i KB E 1801 mm, tidigare C 4). 

Ba 
1 Hör du lilla Båtsman hwad jag säger dig, 

A har du lust at spela Gulltärning med mig, 
- Men de spelte, de spelte Gulltärning. 

2 Första Gulltärning på Tafwelbordet ran, 
Lilla båtsman tappa och sköna Jungfrun wan, 

3 Andra Gulltärning på Tafwelbordet ran, 
Sköna Jungfrun tappa, och lilla Båtsman wan, 

4 Hör du lilla Båtsman, du gånger ifrån mig, 
En Silkes sticka skiorta den wil jag gifwa dig, 

5 En Silkes sticka Skiorta den får jag hur jag kan, 
Jag tar wäl Sköna Jungfrun jag med Gulltärning 

wan, 

6 Hör du lilla Båtsman du gånger i från mig, 
En Häst och Gullsadel den wil jag gifwa dig, 

7 En Häst och Gullsadel den får jag hur jag kan, 
Jag tar wäl Sköna Jungfrun jag med Gulltäning 

wan, 

8 Hör du lilla Båtsman du gånger ifrån mig, 
Gull och gröna ängar dem wil jag gifwa dig, 

9 Gull och gröna ängar dem får jag hur jag kan, 
Jag tar wäl Sköna Jungfrun jag med Gulltärning 

wan, 

10 Hör du lilla Båtsman du gånger ifrån mig, 
Et Slott och et fäste det wil jag gifwa dig, 

11 Et slott och et fäste det får jag hur jag kan, 
Jag tar wäl Sköna Jungfrun jag med Gulltärning 

wan, 

12 Hör du lilla Båtsman du gånger ifrån mig, 
Gullskeppet uti floden det wil jag gifwa dig, 

13 Gullskeppet uti floden det får jag hur jag kan, 
Jag tar wel Sköna Jungfrun jag med gulltärning wan, 

14 Jungfrun går i Cammaren och flätar upp sit Hår, 
Gud nåde mig arma Jungfru för Giftermål jag får, 

15 Båtsman går på golfwet och hwässer up sit Swärd, 
Du får wäl bättre man, än du någonsin är wärd, 

16 Jag är slätt ingen Båtsman fast Eder tyckes så, 
Jag är den Ypperst' Konungs-son som i Riket går, 

17 Är J den ypperste Konungs-Son som i riket går, 
Så skal J få min Mödom fast jag hade tiugu twå, 
— Men de spelte, de spelte Gulltärning. 

Anmärkning 

Både str. 3 och 4 har nummer 3. Omkvädet återgivet i 
str. 1-5, 9, 13, 16, 17, markerat i övriga strofer. 
10:1 	Båtsman tr. Båtman 

Bbc 
Avvikelser från Ba i Bbc 

Texten i Bc har följande inledande strof och omfattar 
därmed 18 strofer: 

Jungfrun satt i Kammaren och sydde Gull på 
skin, 

Så kom en lisslan Båtsman der tultandes in, 
2:1 	ran: sprang 
4:1 	Hör: A hör c 
4:2, 5:1 	sticka: stickad 

11:1 	et saknas b 
16:2, 17:1 	i: här i c 
17:2 	jag hade: hade jag c 

Anmärkning 

Bb: 
Omkvädet återgivet som i Ba. 

	

1:2 	Gulltärning tr. Gulltäring 

	

16:2 	går tr. gå,g 
Bc: 
Omkvädet återgivet i inledningsstrofen samt str. 1-4, 6, 
8, 10, 12, 13, 17, markerat i övriga strofer. 
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Skillingtryck från 1700- och 1800-talen (se Jonsson I, s. 650-651). Ca: Från 1700-talet (=DgFT 238:4). Cbc: Från 

1812 resp. 1818 (=DgFT 238:5-6). Cd: GA 37 [II]. Text »antecknad i Vestergötland och nästan ord för ord öfver-
ensstämmande med den, som blifvit Tryckt i Skara 1763 [i övrigt okänt skillingtryck]». 

Ca 
1 Jungfrun satt i buren och sydde gull på skinn, 

Kom en liten Båtsman der tultandes in, 
— Men de spelte, men de spelte Guldtärning. 

2 Hör! du lille Båtsman, hwad jag wil säga dig, 
har du lust at spela Guld[t]ärning med mig; 

3 Jag har wäl lust at spela Guld[t]ärning med dig, 
Men jag har intet rödan Guld, at sätta mot dig; 

4 Sätter du ut dina Silfwerspän[dla sko, 
Deremot sätter jag min ära och min tro; 

5 Den första Guld-tärning, på Tafwel-bordet rann, 
Lille Båtsman tapte, och Jungfrun wann; 

6 Den andra Guld tärning, på Tafwel-bordet rann, 
Jungfrun tapte, men Mille Båtsman wan, 

7 Den tredje Guld-tärning, på Tafwel-bordet rann, 
Jungfrun tapte, men I 1 lille Bå[ts]man wann; 

8 Hör! du lille Båtsman, du skynd[a] dig, från mig, 
En silke stickad Skjorta den wil jag gifwa dig; 

9 En silke-stickad Skjorta, den ta[r] jag när jag kan, 
Men jag wil ha den Jungfrun, som jag med tärning 

wann[;] 

10 Hör! du lille Båtsman, du skynda dig från mig, 
Et Skepp uti floden det wil jag gifwa dig; 

11 Et Skepp uti floden, det tar ja[g] när jag kan, 
Men jag wil ha den Jungfrun, som jag med tärning 

wann; 

12 Hör! du lille Båtsman, du skynda dig från mig, 
et Slott och en Fäs[t]ning, dem wil jag gifwa dig; 

13 Et Slott och en Fästning, de[m] tar jag när jag kan, 
Men jag wil h[a] den Jungfrun, som jag med 

tärmn[g] wann, 

14 Hör! du lille Båtsman, du sky[n]da dig från mig, 
Min Faders halfw[a] Rike, det wil jag gifwa dig; 

15 Din Faders halfwa Rike, det flår] jag när jag kan, 
Men jag wil ha d[en] Jungfrun, som jag med tärning 

wann; 

16 Jungfrun går ur Kammaren, [h]on kammar up sit 
hår, 

Gud nåde mig Jungfru, för Giftermål jag får; 

17 Båtsman går på golfwet, han [le]ker med sit swärd, 
Du får bättre Man, än du nå'nsin är wärd; 

18 Jag är ingen Båtsman, fast e[d]er tyckes så, 
Jag är bästa Konga-Son [i] Engeland kan gå; 

19 Är du den bästa Konga-Son i Engeland kan gå, 
Så skal du få min mödom, ja om jag hade twå; 
— Men de spelte, men de spelte Guldtärning. 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 19, markerat i övriga 
strofer. Lindrig textförlust (bokstäver inom klammer 
ovan) p. g. a. att tr. beskurits. 

Cb—d 
Avvikelser från Ca i Cb—d 

Genomgående: Guldtärning: gulltärning d 
Omkvädet: men saknas 

1:2 	der tultandes: Gångande d 
2:1 	lille: lilla d 
3:2 	rödan: röda bc; mot: emot 
4:1 	sko: skor d 
4:2 	sätter: så sätter d 
5:1 	Guld-tärning: gulltärning d 
5:2 	Lille: Lilla d; Jungfrun: Jungfrun hon d  

6: 1 	Guld tärning: gulltärning d 

	

6:2 	Jungfrun: Jungfrun hon d; Mille: lilla d 

	

7:1 	se 5:1 
7: 9 	se 6:2 
8: 1 	lille: lilla d 

	

10:1 	lille: liten d 

	

12:1, 	14:1 	lille: lilla d 

	

16:1 	up: ut 

	

17:2 	Du: Och du d 

	

18:2 	bästa: den bäste bc, den bästa d; kan: månd' d 
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19:1 	bästa: bäste bc, den bästa d 	 Cc: 
19:2 	Så skall du få min ära, Och dertill med min tro, 	Str. 5 av misstag numrerad 3. 

d 	 Cd: 
Texten återgiven fyrradig. 

Anmärkning 	 3:1 	att tr. ett 

1 Cbc är omkvädet återgivet som i Ca, i Cd i alla stro-
fer. 

D 
KB Vs 126:3, s. 44. Jämtland. Sannolikt efter en kvinna kallad »Svanbergs-Mor». Upptecknad av löjtnanten G. E. 
Dillner 1812. En av textkällorna till GA 37 [A]. 

1 Jungfrun satt i kammaren: Och virka gull på skinn; 	11 Gångande Skepp uti Floden Det får jag hur jag kan 
Så kom en liten Båtsman Gångandes där in 	 Men jag tar heldre Jungfrun, jag med gull Tärning 
— Men de lekte de lekte gull-Tärning 	 van. 

2 Och hör Du lille Båtsman; Hvad jag Dig säga vill 
Lyster Dig spela gull-Tärning med mig. 

3 Och hur skall Du spela Gull Tärning med mig? 
Jag hafver icke rödan gull, Att sätta upp mot Dig 

4 Du sätter upp Din kappa blå 
Och däremot sätter jag gull-ringar två 

5 Och 1-14  kastet uppå Taffeln ran 
Och lilla Båtsman tappade, men sköna Jungfrun van 

6 Och hör Du lilla Båtsman, Hvad jag Dig säga må 
Lyster Dig att spela, gull-Tärning med mig 

7 Och hur skall jag spela gull-Tärning med Dig 
Jag hafver icke rödan gull Att sätta upp mot Dig. 

8 Och Du sätter upp Dina silfverspändta skor. 
Däremot sätter jag min Jungfrudom så god 

9 Och 1 kastet på Gull Taffeln rann. 
Och sköna Jungfrun tappade, men lilla Båtsman 

vann 

10 Och hör Du lilla Båtsman, Du skyndar Dig från mig. 
Gångand Skepp i floden, vill jag gifva Dig. 

12 Och hör Du lilla Båtsman, Du skynda Dig från mig 
Hälften af mitt Rike, Vill jag gifva Dig. 

13 Och hälften af Ditt Rike, Det får jag hur jag kan 
Men jag tar heldre Jungfrun Jag med gull-Tärning 

van. 

14 Jungfrun går i kammaren, Hon krusar upp sitt hår 
Gud Nåde mig för Giftermål Jag gör uti år. 
— Men de lekte de lekte gull-Tärning 

Titel: Lilla Båtsman. 

Anmärkning 

Texten i huvudsak utskriven fyrradig. Omkvädet utskri-
vet i str. 1 och 2, markerat i övriga strofer. 
Omkvädet: det andra de lekte tillskrivet över raden i str. 

1; de lekte de lekte str. 2 de spelte de spelte 
1:2 	Så ms Sån med sista bokstaven struken 
3:1 	Du ändrat från jag; mig ändrat från Dig 
4:2 	två osäker läsning, ordet skrivet vid papperets 

kant och ej helt utfört 

E 
Oviss proveniens, ev. samma tradition som texten D ovan. Ea: GA 37 1:11, incl. Eb: Grönland, Alte Schwed. Volks-
Melodien, 1818, s. 15. 

144 



8 
4) 

if • 	11 

.15)  
tit - ta -de der—in. 

11 

	1 

te 	gull = tärning. — Men de 	lek — te, de lek — 

högan loft och 	virka' gull på skinn ; 

• 
•- 	 • 

Så 	kom en liten 	Båtsman, och 

7:144  

1- 

(10) 

ak. 
• 

(14) 

SMB 181 

Ea 

1 Jungfrun satt i högan loft och virka' gull på skinn; 	Melodianmärkning 
Så kom en liten Båtsman, och tittade derin. T. (11) undre systemet, n. 2: Åttondelsnot. 
— Men de lekte, de lekte gulltärning. 

Eb 
MELODI 	 TEXT 

Avvikelser från Ea i Eb 	 Text = Ea. 

Mel. är försedd med annat ackompanjemang, omkvädet 
är avsett att utföras av en kör. Tempobeteckning: An- 

 Anmärkning 
dante con moto. 	 Titel: Den lilla Båtsman. 

Mel. -stämman: 

T. 11 övre systemet, n. 7: Fjärdedelsnot. 

F 
KB Vs 2:1, s. 485-486 (text), KB S 163 (Drake) nr 63 (mel.). Efter Karin Persdotter, »fattigförestånderska» i fattig-
stugan, V. Eneby sn, Östergötland (f. 1739 i Vimmerby lf, Småland, till V. Eneby 1770, d. 1824 i V. Eneby; Jonsson 
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I, s. 329). Upptecknad 1812 av L. F. Rääf (text) och troligen av Erik Drake (mel.) vid ungefär samma tid. Tryckt 
som SF 103. 

1 Och jungfrun satt i buren hon ängslas i sitt sin 
så kom där liten gångarpilt och tittade därin 
— Så lustelig så spelte de och kastade gulltärning. 

2 Och käre, fattig gångarpilt hör hvad jag säger dig, 
och har du lust att spela gulltärning med mig. 

3 Och huru skall jag spela gulltärning med er 
för jag har intet rödt gull att sätta mot er. 

4 Och vi ska intet spela om hvarken silfver eller gull 
utan vi ska spela om vår ära så huld. 

5 Och jag vill sätta up mina grannkläder så små 
och du får sätta up din tröja så grå. 

6 Då vill jag sätta up mina gamla skor 
och jungfrun sätter up sin ära så god. 

7 Och jungfrun hon satt i sängen och log 
och tar du då min ära så tar jag dina skor. 

8 Ja väl får jag ett par gamla skor 
men aldrig får jungfrun sin ära så god. 

9 Den första gulltärning öfver bordet rann 
och gångarpilten tappade och jungfrun vann 

10 Den andra gulltärning öfver bordet rann 
och jungfrun hon tappade och gångarpilten vann. 

11 Och käre fattig gångarpilt gack långt ifrån mig 
och sadel och häst det gifver jag dig. 

12 Och sadel och häst det får jag när jag kan 
men jag vill ha den jungfrun som jag med 

gulltärning vann 

13 Och käre fattig gångarpilt gack långt ifrån mig 
och alt det jag äger det gifver jag dig 

14 Ja om jag än alt det ni äger kan få 
så öfverger jag aldrig eder ändå 

15 Och jungfrun satt i sängen och kammar ut sitt hår 
gud nåde mig fattig flicka för giftermål jag får 

16 Gångpilten geck på golfvet han sprätter med sitt 
svärd 

Ja du ha fått en bättre karl än du är nånsin värd 

17 Och har jag fått en bättre karl än jag är nånsin värd 
så säg mig då hvad stämma du afkommen är. 

18 Min fader han är en konung så bold 
12 kungariken har han i sitt våld. 

19 Och jungfrun sprang ur sängen tog gångarpilten i 
famn 

Ja, jag vill bli din hustru om du vill bli min man. 
— Så lustelig så spelte de och kastade gulltärning. 

146 



	

1 	
 • •f 	• 	  

OchJungfrun satt i 	karTlaren 	Stack Silkes = täcken 
Till henne 	kom en gångarpilt be - gärd' ett stycke 

6 

ar  of  1 

— Så lustelig 
	

de täf - la - de. 

4 

röd, 
bröd. 

SMB 181 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1. Interpunktionen osä-
ker p. g. a. Arwidssons redigerande ingrepp. 

3:2 	för står över struket och 

14:1 	än tillskrivet över raden 
15:1 kammar ms ev. kämmar 
16:1 	han står över struket och 

G 
KB Vs 2:1, s. 313-315 (text), KB Vs 126:4, s. 77 (nr 7 variant; mel.). 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 el-
ler år 1814 av L. F. Rääf (text) och C. P. Grevilli (mel.). Str. 1 av texten tryckt i GA bd II, s. 46, dock ej efter Rääfs 
uppteckning. Mel. tryckt i Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 15 (variant 1). 

1 Jungfrun satt i buren stack silkesstycken röd 
Till henne kom en gångarpilt begärde ett stycke bröd 
— Så lustelin de täflade 

2 Och hör du gångarpilt hvad jag säger dig 
Vill du nu kasta gulltärning med mig 

3 Och sätt du opp din påse ja om han vore grå 
Jag sätter opp min mödom den aldrig du kan få 

4 Den första gulltärning på taffelbordet trall 
Unga Jungfrun tappade och gångarpilten vann 

5 Den andra gulltärning på taffelbordet trall 
Unga Jungfrun tappade och Gångarpilten vann 

6 Den tredje gulltärning på taffelbordet trall 
Unga Jungfrun tappade och Gångarpilten vann 

7 Och käre du gångarpilter du skilg dig väl från mig 
Mitt röda gullskrin det gifver jag dig 

8 Det röda gullskrin det får jag hur jag kan 
Jag tager lilla Jungfrun jag med gulltärning vann 

9 Och käre du gångarpilter du skilg dig väl från mig 
En silkesstickad skjorta det vill jag gifva dig 

10 En silkesstickad skjorta det får jag hur jag kan 
Jag tager lilla Jungfrun jag med gulltärning vann 

11 Och käre du gångarpilter du skilg dig väl från mig 
En häst och gullsadel det vill jag gifva dig 

12 En häst och gullsadel det får jag hur jag kan 
Jag tager lilla Jungfrun jag med gulltärning vann  

13 Och käre du gångarpilter du skilg [dig] väl från 
mig 

Ett slott uti staden det vill jag gifva dig 

14 Ett slott uti staden det får jag hur jag kan 
Jag tager lilla Jungfrun jag med gulltärning vann 

15 Och käre du Gångarpilter du skilg [dig] väl från 
mig 

Ett gångand' skepp i flode det vill jag gifva dig 

16 Ett gångand' skepp i flode det får jag hur jag [kan] 
Jag tager lilla Jungfrun jag med gulltärning vann 

17 Och Jungfrun hon kammar ut sitt huitgula hår 
Gud nåd' mig arma Jungfru för man jag får 

18 Och gångarpilten lyfter oppå tröjan grå 
Der under satt kläder med gullsnören på 

19 Och gångarpilten drager på röda gullsvärd 
Jag är den likste konunga sån du nånsin är värd 

20 Och är du den likste konungasån jag nånsin är värd 
Så vill jag dig äga så länge jag lefva får. 
— Så lustelin de täflade 

Titel: Gångarpilten. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 6/8 (jfr dock t. 
4). 
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Textanmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 20, 
markerat i övriga strofer. 
Omkvädet: lustelin str. 20 lustelig 
4:1 Den ändrat från Och 

16:1 	textförlust i radens slut p.g.a. att ms bundits in 

H 
KB Vs 2:1, s. 487-490. Småland. Upptecknad av notarien Fredrik Ehrenpreus eller dennes far brukspatron Göran 
Ehrenpreus ca 1814. En utskrift, sannolikt en avskrift, av annan hand finns i KVHAA Göt. Förb. vissaml., s. 61-62 
B (Jonsson I, s. 446 148). En bearbetning av texten tryckt som GA 37 [:III]. 

1 Jungfrun satt i höga Loft Hon virka rödan band 
Så mången kärlig tanke i Hågen Henne rann 
— Men Hon spelade: Hon lekte och Hon kastade 

Guldtärning. 

2 Så skådar Hon så ensligt alt kring det vida haf 
Christ gifve den Sven månd' komma, att jag min tro 

borrtgaf 

3 Och hastigt tycks Hon skåda itt Skepp på bölja Blå 
En ungersven så fager der sågs vid stammen stå 

4 Hon tänkte i sitt sinne — Du sköne Ungersven 
Christ gifve jag en gång fenge Dig trycka till min 

famn 

5 Du spänn opp alla Segel och styr med hast till strand 
Der väntar en liten tärna — hon skänker dig sin hand 

6 Och både skepp och bölja de flögo snabt till strand 
Alt med en liten Båtsman, men ungersven försvann 

7 Och hör Du liten Båtsman, hvad jag nu säger Dig 
Har Du väl lust att kasta Guldtärning med mig 

8 Nog allted vill jag kasta Guldtärning med dig 
Men Du skall också sätta din Mödom mot mig 

9 Första Guldtärningen på taffelbordet rann 
Och lille Båtsman tappade, men sköna jungfrun 

vann 

10 Andra Guldtärningen på Taffelbordet rann 
Och lille Båtsman tappade, men sköna jungfrun 

vann 

1 1 Tredje Guldtärningen på taffelbordet rann 
Och sköna Jungfrun tappade, men lille Båtsman 

vann 

12 Fjerde Guldtärningen på taffelbordet rann 
Och sköna Jungfrun tappade, men lille Båtsman 

vann 

13 Och hör Du liten Båtsman — Du fordre allt af mig 
Men alldrig låter jag Dig taga Mödomen från mig 

14 Din Mödom som jag wunnit, den tar jag när jag vill 
Men aldrig hvad som inte mig rättvist hör till 

15 En Silkessömmad Skjorta den vill jag gifva dig 
Men hör Du liten Båtsman — Du skilg dig ifrån mig. 

16 En Silkessömma Skjorta, den får jag när jag kan 
Men jag vill ha den mödom jag med Guldtärning 

vann 

17 Ett Gyldne Skepp i Hafvet jag ger dig än i dag 
Men hör du liten Båtsman, min mödom alldrigtag 

18 Ett gyldne Skepp i Hafvet det får jag nog ändä 
Men jag skall ta din mödom, om än Du hade tva 

19 Men Jungfrun går åt kammaren Hon smyckar ut sitt 
hår 

Gud trösta mig arma tärna för Riddare jag får 

20 Och Båtsman går på skeppet — Han drager ut [sitt 
Swärd] 

Du har fått likare giftermål, än nånsin du var värd 

21 Jag är just ingen Båtsman fastän Dig synes så 
Jag är den rikaste konungason [i] England månde gå 

22 Är Du den rikaste konungason i England månde gå 
Då skall du få min mödom — om än jag hade två. 

23 Så tog Han liten tärna och förde ut på haf 
Christ gifve jag alldrig önskat, att dig min tro jag 

af. 

24 Se här Ni tappre Svenner — den tärnan jag mig valt 
Till Konungen, min fader vi skyndom med all fart 

25 Så kommo de omsider alt till Engeland 
Och lille Båtsman förde den tärnan vid sin hand. 

26 Hell vare dig, min Fader — Hell vare Dig min son 
Den tärnan som Du leder — du röfvat fjerran från 

27 Den tärnan som Du skådar jag med guldtärning vann 
Hon är en Furstadotter alt ifrån Österland. 

28 Är Hon en Furstadotter, jag Henne huldhet ger 
Så firen nu Ert Bröllopp alt i mitt KungaHof 

g 
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29 Och prinsen tog den tärnan och förde till alltaret 
fram. 

Se här skall du besvärja den trohet Du mig gaf. 

30 Och sen vid midnatterstunden, då alla sofva sött 
Di gingo opp på högan Loft, att sofva med hvarann. 
— Men Hon spelade: Hon lekte och Hon kastade 

Guldtärning. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i str. 2-7. Skriva-
rens utformning av vissa bokstavstyper är säregen, tolk-
ningen är därför osäker i flera fall, som dock ej redovi-
sas särskilt nedan. 
Omkvädet: Guldtärning ms snarast Guldtarnieg 

	

7:1 	Båtsman ändrat från Båatsman 

	

7:2 	raden skriven även som 8:2 men där struken 

	

9:2 	sköna ms skona 

	

14:2 	efter till står jag vill (upprepning av misstag av 
samma ord i rad 14:1?) 

	

15:1 	Silkessömmad ms Silkessommad 

	

16:2 	Guldtärning ms Guldtärnin 

	

17:7 	än ms an 

	

17:2 	alldrig svårtolkat p.g.a. ändring, ordet slutar 
med ett d  

	

18:2 	efter än står ett ord (ändu?) överstruket; Du ms 
Din 

	

20:1 	drager ms dräger; [sitt Swärd] insatt efter den 
andra utskriften 

	

21:2 	rikaste ms rekaste 

	

26:2 	leder ms lider 

	

27:2 	Furstadotter ms Furtadotter 
28:1 före en står an överstruket 

	

29:1 	prinsen ms prensen 
29:2 Du mig ms mig Du mig 

	

30:1 	alla ms all 

Utskriften i Göt. Förb. vissaml.: 

	

3:1 	itt: ett; bölja: bölejan 

	

4:2 	fenge: finge 

	

6:7 	bölja: böleja 

	

8:1 	allted: alltid 

	

76:7 	Silkessömma: Silkessömmad 

	

25:7 	Engeland: det Engeland 

	

30:1 	midnatterstunden: midnattsstunden; sofva: sof- 
vo 

	

30:2 	Di: De 

ULMA 22266, s. 45-47. Efter bonddottern Eva Lotta Andersdotter (f. 1802 i Säby sn, Småland) eller pigan Eva 
Persdotter (f. 1796 i Säby), båda boende i Källås, Säby (Ling, s. 35; Jonsson 1, s. 520-524). Upptecknad av L. Chr. 
Wiede i juli 1820. 

1 Och höre du liten båtsman hvad jag säger dej. 
Har du lust till at spela Gullterning med mej 
— /:För de spelade:/ med Gullterning. 

2 Och inte kan jag spela Gulterning med dej 
Jag har ej blanka silfret att sätte up med dej 

3 Och sätter du up din Båtsmansjacka grå 
Deremot sätter jag mina lintyg de två 

4 Och första Gulltärnan som på bordet rann 
Jungfrun hon tappade men Båtsman han vann 

5 Och höre du liten båtsman hvad jag säger dej 
Har du lust till att spela Gullterning med mej 

6 Och gerna vill jag spela Gullterning med dej 
Bara jag hade att sätta up med dej. 

7 Och sätter du up din båtsmans[...] blå 
Så sätter jag up min gångare grå 

8 Och andra gulltärnan som på bordet rann. 
Jungfrun hon tappade men båtsman han vann 

9 Och hör du liten Båtsman hvad jag säger dej 
Har du lust till att spela Gullterning med mej 

10 Och gerna vill jag spela Gullterning med dej 
Bara jag hade att sätta up mot dej 

11 Och sätter du upp dina lappade skor 
Så sätter jag up min ära och min tro 

12 Tredje Gullternan som på bordet rann 
Jungfrun hon tappade men Båtsman han va[nn] 

13 Och hör du liten Båtsman hvad jag säger dej 
Ett Stenhus i staden det vill jag gifva dej 

14 Ett stenhus i staden det får jag när jag kan 
Men min Jungfru vill jag [hafva] som jag med 

Gulltärnan van[n] 

15 Och hör du liten Båtsman hvad jag säger dej 
Mitt halfva faders rike det vill jag gifva dej 

16 Ditt halfva faders rike det får jag när jag kan 
Men min jungfru vill jag hafva som jag med tärnan 

vann 

17 Och hör du liten Båtsman hvad jag säger dej 
Mitt hela faders rike det vill jag gifva dej. 
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18 Ditt hela Faders rike, det får jag när jag kan 
Men min jungfru vill jag hafva som jag med ternan 

vann. 

19 Och Jungfrun går på golfvet hon kammar ut sitt hår 
Gud nå' mej arma flicka för Giftaremåhl jag får 

20 Liten Båtsman går på golfvet han skurar sitt svärd. 
Du får bättre fästman än du nånsin är värd 
— /:För de spelade:/ med Gullterning. 

Anmärkning 

Efter str. 20 är med nr 21 och två punkterade rader yt-
terligare en strof markerad. Omkvädet utskrivet i str. 1 
och 3. 

Omkvädet: /:För de spelade:/ str. 3 För de spelade det 
spelet 

	

1:2 	Har du lust till at står över struket Will du nu 

	

2:2 	sätte ms ev. sätter 

	

10:1 	gerna vill står över struket inte kan 

	

19:2 	efter flicka står tåcken överstruket; efter far 
står sannolikt i år överstruket 

	

20:2 	sannolikt tillskriven i efterhand 

J 
KB Vs 4, s. 232-233 (text), KB Vs 3:4 nr 206 C (mel.). Vislanda sn, Småland. Text upptecknad av prosten C. F. 
HyMn-Cavallius 1838; utskrift gjord av denne. Mel. med största sannolikhet upptecknad av organisten Nils Wies-
lander; utskrift troligen gjord av denne. 

Jung=frun sitter 
	

buren, 	syr 	Sil — ke på 
	

Skir], 

c ccc  cccc 	 

8 r  
Så 
	

kommerder en gångepilt och t it - tar der - in 

10  

— Så 	:.;pelte de Gull= tärning 

1 Jungfrun sitter i buren, syr silke på skinn 
Så kom der en gångepilt och tittar derin  
— Så spelte de gulltärning. 

2 Hör du liten gångepilt hvad jag nu säger dig 
Har du ej lust att spela gulltärning med mig 

3 Jag har ej att sätta opp än valmarströjan grå 
Och deremot så sätter jag min Silkeskortel blå 

4 Och första gulltärning på tafvelbordet rann 
Gångepilten tappade och Jungfrun hon vann. 

5 Jag har ej att sätta opp än min käpp och säck 
Och deremot så sätter jag min gullkrona täck 

6 Och andra gulltärning på tafvelbordet rann 
Gångepilten tappade och jungfrun hon vann 

7 Jag har ej att sätta opp: nu får jag sjelfver stå 
Och deremot så sätter jag mig sjelfver också. 

8 Och tredje gulltärning på tafvelbordet rann 
Jungfruen hon tappade och gångepilten vann 

9 Gack bort gack bort långt borta ifrån mig 
En häst och en sadel det vill ,jag gifva dig 

10 En häst och en sadel dem får jag, hur jag kan 
Men jag vill ha jungfrun, som jag med tärning vann 

11 Gack bort, gack bort långt borta i från mig 
Halfva min faders rike det vill jag gifva dig 

12 Halfva din faders rike det passar jag ej på 
Men jag vill ha den jungfrun, som jag vunnit 

13 Och jungfrun går på golfvet och vrider sina hand 
Gud nåd mig arma flicka för fästeman jag vann. 

14 Och gångpilt går på golfvet och sprätter med svärd 
Du vann en bättre man, än du var nånsin värd. 
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15 Och jungfrun går för speglen och kämmar upp sitt 
hår 

Gud nåd mig arma flicka för man jag nu får. 

16 Och gångpilt går för spegeln och stryker upp sitt hår 
Är Du kunga dotter, så är jag kunga Son. 
— Så spelte de gulltärning. 

Titel: Taffelspelet.  

SMB 181 

Melodianmärkning 

Över mel. i ms står överstruket: A la Marcia. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 

	

1:2 	Så står över struket Och; derin dubbelskrivet, 
struket första gången 

	

2:1 	du tillskrivet över raden 

	

13:1 	på tillskrivet över raden 

	

14:1 	gångpilt ändrat från gångepilt 

K 
KB Vs 4, s. 57 (text), KB Vs 3:4 nr 206 B (mel.). Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt&I-Cavallius under andra hälf-
ten av 1830-talet eller på 1840-talet. En renskrift av en del av texten, gjord av HyMn-Cavallius (str. 1-6) och Geor-
ge Stephens (str. 17), finns i KB Vs 3:4 nr 206 B. Mel.-koncept, PHII], finns i Vs 4, s. 62. 

4 

Ungersvenn han gångar sig till jung - fruns 
8 

gård 

hmw= 

- Lust u - ti min sa - del, - 
12 

MINIII11/4~111111111~11111•1111L 
MIK 	  

för honom sköna jungfrun står, 
16 

J) 	J) 	 

   

 

»-J 

 

  

  

- Det fallt 	honom la ga, 

Ty liten skön jungfru fallt den unger - svennen i 	hå - gen. 

Ute 

1 Ungersvenn han gångar sig till _jungfruns gård, 
— lust uti min sadel — 
Ute för honom sköna jungfrun står, 
— det fallt honom i laga 

för liten skön jungfru falk den ungersvennen uti 
hågen. 

2 Har hon lust att spela guldtärning med mig? 
Du hafver intet röda gull att sätta upp mot mig 

3 Jag sätter opp min kläder, ja om de voro grå, 
hon sätter opp sig sjelfver, jag tar na om jag får. 

4 Och första guldtärning öfver bordet sprang 
jungfrun hon tappade och ungersvenn vann. 

5 Och andra guldtärning öfver tafvelbord sprang 
jungfrun hon tappade och ungersvennen vann. 

6 Och tredje guldtärning öfeer tafvelbord sprang 
jungfrun hon tappade och ungersvennen vann. 

7 Käresta gosse du skynda bort från mig 
Ett gångande skepp det vill jag gifva dig 

8 Ett gångande skepp det får jag hur jag kan 
men jag vill ha den flickan jag med guldtärning 

vann 

9 Käresta gosse du skynda dig från mig 
ett stenhus i staden det will jag gifva dig. 

10 Ett stenhus i staden det får jag hur jag kan 
men jag vill ha den flickan jag med guldtärning 

vann 

11 Och käresta gosse du skynda dig fort från mig 
för häst och guldsadel det vill jag gifva dig. 
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12 Häst och guldsadel det får jag hur jag kan 
men jag vill ha den flickan jag med guldtärning 

vann. 

13 Och jungfrun går åt kammaren hon vrider sina 
händer så hårdt, 

Gud nåd mig arma flicka för giftermål jag fått, 

14 Ungersvenn han går i kammaren, så drar han ut sitt 
svärd 

hon får långt bättre giftermål än nånsin hon är värd 

15 Ungersvenn han går i kammaren, sa drar han ut sitt 
svärd 

Jag är den förste Kungason i riket är 

16 Och är ni den störste Kungason i riket är 
Då kan jag i sanning säga, jag är Er intet värd. 

17 Och jungfrun går åt kammaren och kammar upp sitt 
hår 

— lust uti min sadel — 
Hertigen går sjelf och sätter en guldkrona der uppå, 
— det fallt honom i laga 

för liten skön jungfru fallt den ungersvennen uti 
hågen. 

Titel vid mel.: Tärning-spelet. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. 
T. 3, textunderlägget: Troligen ändrat från jung-fruens, 

men kan också avse detta ord; jfr koncept [1]. 

Mel.-koncept [I]: 

•	 

Ungersven han gångar sig till jungfruns 	gård: 

11111•1.11E. 
.1.1.11. 

System 1, textunderlägget: jungfruns svårtolkat, möjli-
gen jungfruers eller jungfrunes. 

System 2, n. 5 (V): Ändrad från e', vid noten står bok-
staven f. 

System 3, n. 2 (d'): Möjligen ändrad från c', vid noten 
står bokstaven d. 

System 4: Texten delvis utskriven utan anpassning till 
mel. 

System 5, n. 11 (c2): Ändrad från åttondelsnot. 

Mel. -koncept 

Mel. är en förtydligad och korrigerad utskrift av [I]. 
Saknar textunderlägg men är i övrigt lika med ren-
skriften; för avvikelser från denna se nedan. 

T. 2, n. 1-2: Med båge. 
T. 3, n. 3-4: Utan båge. 
T. 5: Först i takten står ett överstruket c' (endast nothu- 

vud), före n. 1 ett överstruket korstecken. 
7'. 7: c', vid noten står bokstaven d. Troligen ändrad 

från fjärdedelsnot. 
7'. 9, n. 1: Ändrad från åttondelsnot. 
T. 15: Ändrad från fjärdedelsnot. 
T. 21: Före n. 1 står a' a' överstrukna. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1 och 
17, markerat i str. 2. Slutomkvädet utskrivet i sin helhet 
i str. 1, 2, 17, endast dess första rad i str. 7, 10, 13. 
Slutomkvädet: det fallt honom str. 2 det faller mig, str. 7 

det kan dig falla, str. 10 hon faller mig, str. 13 
det fallt mig ej; jungfru str. 17 jungfrun; uti str. 
2i 

1:2 	först har skrivits raden och har hon lust att spe- 
la guldtärning med mig vilken strukits (jfr 2:1) 

15:1 först har en rad påbörjats jag är den förste 
kungasonen vilket strukits (jfr 15:2) 

4"11 
\\MC  
=IS 

- lust 	ut i min sadel. 	- Hyltbi-Cavallius' renskrift: 

Slutomkvädet: för: ty (sfr. 2); uti: i 

  

  

1:1 
2:2 
3:1 
5:2 

gångar: rider 
gull: guld; upp: opp 

voro: vore 
och: men 

ute 	för höö sköna jungfr. 	står 

     

“J)J) 
- det fallt håå 	i 	laga 

e? e? f. 

  

  

    

pr 	r 	p 	r pprri 
för liten skön jungfru fallt den ungersvennen i högen. 

Det fasta b-tecknet troligen tillskrivet i efterhand. 
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• -- 0- 

jungfrun satt i 	kammaren Och sömmade gull på skinn 

4 

	g 	 4 	 •	 • •  

SMB 187 

L 
KVHAA Wiede ks 18. 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 19, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. [A] 
och [B] (endast text) samt MM Wiede nr 18. 

	Pp 	r 	 

Då 	kom den lille 	sol - dat Och tit — fade 
	

in 

6 

cccc 
J 	 

Och de 	spe - la de spelade 

1 Och jungfrun satt i kammaren och sömmade gull på 
skinn. 

Då kom den lille Soldat, och tittade in 
- Och de spela, de spelade gulltärning 

2 Och hör du lilla Soldat, hvad jag vill säga dig 
Och har du lust att spela Gulltärning med mig 

3 Ja, väl vill jag spela gulltärning med Er 
Jag har ej röda gullet att sätta mot Er. 

4 Du sätt du opp din rock, ty den är grå, 
Och deremot låter jag mina linkläder stå 

5 Den första gulltärning öfver breda bordet rann 
Lilla Soldaten tappade, sköna jungfrun hon wann 

6 Och hör du lilla Soldat, hvad jag vill säga dig 
Och har du lust att spela gulltärning med mig 

7 Ja väl vill jag spela gulltärning med Er 
Men jag har inte röda gull att sätta mot Er 

8 Du sätt du opp din kappa ty den är blå 
Och deremot låter jag mig sjelfver stå 

9 Den andra gulltärning öfver breda bordet rann 
Sköna jungfrun tappade men lilla Soldaten vann. 

10 Gack borrt, gack borrt du gångarpilt, Gack långt 
bom från mig 

Sju gårdar uti Skåne, dem vill jag gifva dig. 

11 Sju gårdar uti Skåne, dem får jag hur jag kan 
Men nog tar jag min jungfru, den jag med tärning 

vann. 

12 Gack bort, gack bort, du gångarpilt; Gack långt bort 
från mig 

Halfva utaf mitt rike, det vill jag gifva dig. 

gull - tör- ving. 

13 Halfva utaf ditt rike, det får jag hur jag kan 
Men nog tar jag min jungfru, den jag med tärning 

vann 

14 Jungfrun satt i kammaren; hon fäller tår på kind 
Soldaten går på golfvet han leker med sitt svärd 

15 Och är du kungens dotter så är jag kejsarns son 
Och får jag inte dig så är jag lika mon 
- Och de spela, de spelade gulltärning 

Melodianmärkning 

T. 2, n. 7, textunderlägget: Ändrat från Och. 

Övriga utskrifter: 

T. 2, n. 4, textunderlägget: guld Div. -saml. 
T. 2, n. 7, textunderlägget: Och Div.-sainl. 
T. 3, n. 3-4, textunderlägget: lilla hs 

T. 4, n. 4-6: j „i)j) tis 

T. 5, n. 7: j Div. -saml. (sannolikt felskrivning) 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: spela str. 14 spelade 

	

11:1 	hur ändrat från när 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div. -saml. omfattar endast str. 1. 
Omkvädet: Och MM str. 1 och 2 För 

	

1:1 	Och saknas Div.-saml. [B]; och: hon Div.-saml. 
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4 

Och har du lust att 

• —1111r • 

spe - la gull - tär 	ning med mej och mej? 

	1 •	 

P • 6 c P 

Och hör du liten gångar- pilt hvad jag dig säga 	vill 

cc 	 1 
0  

och will' 

SMB 181 

[B]; sömmade: sommade hs; gull: guld Div.-
saml. [A] och [13] 

1:2 	Då: Och Div.-saml. [A], Så Div.-saml. IB]; 
lilla hs 

3:2 	gullet: gulldet hs, MM 

5:2 
6:1 
7:2 

12:1 

hon saknas MM 
lilla: liten hs 
gull: gulldet hs 
från: ifrå hs 

M 
KVHAA Wiede ks 58. Efter kyrkvaktarhustrun Brita Cajsa Carlsdotter (»Hustru Boglina») i fattighuset, Ö. Stenby 
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 57 och MM Wiede nr 58. 

1 Och hör du liten gångarpilt Hvad jag dig säja vill 
och vill 

Och har du lust att spela Gulltärning med mej och 
mej. 

2 Nog har jag lust att spela Gulltärning ined dej och 
dej 

Men jag har inte röda gulld Att sätta up mot dej och 
dej 

3 Och sätten du nu ut Dina vadmalsstrumpor grå och 
grå 

Och deremot så sätter jag Min sidenkjortel blå och 
blå 

4 Och första gulltärning Öfver tappelbordet språng 
och språng 

Och gångarpilten tappade. Och sköna jungfrun vann 
och vann. 

5 Och hör du, Liten Gångarpilt! Hwad jag dig säga 
vill och vill: 

Och har du lust att spela Gulltärning med mig och 
mig? 

6 Nog har jag lust att spela Gulltärning med dig och 
dig, 

Men jag har inte röda gull Att sätta up mot dig och 
dig. 

7 Och sätten du nu ut Din vadmalströja grå och 
grå 

Och deremot så sätter jag Min sidentröja blå och 
blå  

8 Och andra gulltärning Öfver tappelbordet språng 
och språng 

Och gångarpilten tappade Och sköna jungfrun vann 
och wann 

9 Och hör du, Liten Gångarpilt! Hvad jag dig säga vill 
och will: 

Och har Du lust att spela Gulltärning med mig och 
mig? 

10 Nog har jag lust att spela Gulltärning med dej och 
dej 

Men jag har inte röda gull Att sätta up mot dej och 
dej 

1 1 Och sätten du nu ut Dina gamla skor och skor 
Och deremot så sätter jag Min ära och min tro och 

tro. 

12 Och tredje gulltärning Öfver tappelbordet språng 
och språng 

Och sköna jungfrun tappade Och gångarpilten wann 
och wann. 

13 Och hör du, liten Gångarpilt! Hvad jag dig säga vill 
och will: 

En liten hvetekaka Den will jag gifva dig och dig. 

14 En liten hvetekaka Den får jag när jag kan och kan 
Men _jag vill ha den jungfrun Som jag med tärning 

wann och wann 

15 Och hör du, liten gångarpilt! Hvad jag dig säga vill 
och will: 

Ett stenhus uti Stockholm Det vill jag gifva dig och 
dig. 
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	1 

16 Ett stenhus uti Stockholm Det får jag när jag kan 
och kan 

Men jag vill ha den jungfrun Som jag med tärning 
wann och wann 

17 Och hör du, Liten Gångarpilt! Hvad jag dig säga vill 
och will: 

Ett skepp uppå floden Det vill jag gifva dig och dig. 

18 Ett skepp uppå floden Det får jag när jag kan och 
kan 

Men jag skall ha den jungfrun Som jag med tärning 
vann och wann. 

19 Och jungfrun hon gångar sig Och slänger ut sitt hår 
och hår: 

Gud nåd mig, arma jungfru, För giftermål jag får 
och får! 

20 Jag är väl ingen gångarpilt Fast dig nu tyckes så och 
så 

Jag är den licksta Kungason I werlden finnas må och 
må. 

21 Är du den licksta Kungason 1 werlden finnas må och 
må 

Så skall du få mitt hjerta Ja om det wure twå och 
twå. 

Titel: Den lille båtsman. 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

T. 1, n.1-2: 

SMB 181 

T 2, n. 8: a' (utan det alternativa c2) 

T. 3, n. 1-2: oh. oh 

Textanmärkning 

Texten uppställd fyrradig. 

	

7:2 	sidentröja ms sidentjröja 

	

18:2 	skall understruket 

Övriga utskrifter: 

	

I : I 	säja: säga 

	

2:1 	Gulltärning: Gulltärningen hs; dej och dej: dig 
och dig hs 

	

2:2 	gulld: gull; up: opp hs; dej och dej: dig och dig 
hs 

	

3:1 	vadmalsstrumpor: valmarsstrumpor hs 

	

3:2 	blå och blå: grå och grå hs 

	

4:1 	Öfver: öfver/Öfver MM 

	

5:2 	Gulltärning: Gulltärningen hs; mig och mig: 
mej och mej MM 

	

6:1 	Gulltärning: Gulltärningen hs; dig och dig: dej 
och dej MM 

	

6:2 	gull: gulld MM; dig och dig: dej och dej MM 

	

7:1 	Din: Dina MM; vadmalströja: valmarströja 

	

9:2 	Gulltärning: Gulltärningen hs 

	

10:1 	Gulltärning: Gulltärningen hs; dej och dej: dig 
och dig 

	

10:2 	up: opp hs; dej och dej: dig och dig 

	

I 	gamla: gamla (slitna) hs 

	

12:1 	se 9:2 

	

21:2 	det wure: jag hade hs 

N 
KVHAA Wiede ks 219. »Trakten af Gusums bruk», Ringarums sn, Östergötland. Upptecknad av gymnasisten P. H. 
Ringwall på 1840-talet. 

Jungfrun satt i 
	

fenstret 
	

och 	sydde på silket 
	

röd, 

• 
	• 	• 	• 	 • 

	h 	J'  8 
• 	
 

Y 

In 
	

kom der en skön gångarepilt be -gärde ett stycke 	bröd 

Be — gärde ett stycke 	bröd_ 
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Och Jungfrun buren och sydde Guld på skinn, 

8 

så 
	

kom en liten 
	

båtsman 
	

tultanes 
	

in, 

11 

1 

- för de spelte, 	de spelte 	guld =tärning. 

SMB 181 

1 Jungfrun satt i fenstret och sydde på silket röd, 
In kom der en skön gångarepilt, begärde ett stycke 

bröd: 
Begärde ett stycke bröd. 

2 Å hör du skön gångarepilt hvad jag säga vill: 
Har du lust att spela guldtärning här med mej? 
Guldtärning här med mej. 

3 Wäl har jag lust att spela guldtärning med dej, 
Men jag har ej det röda guld att våga emot dej: 
Att våga emot dej. 

4 Ja, om du sätter opp dina lappiga skor, 
Så skall jag deremot våga min ära och min tro: 
Min ära och min tro. 

5 Första spelet, som på taflebordet rann, 
Sköna Jungfrun tappade och gångarpilten wann: 
Och gångarpilten wann. 

6 Andra spelet, som på Taflebordet rann, 
Sköna Jungfrun tappade och gångarpilten wann: 
Och gångarpilten vann. 

7 Tredje spelet, som vi nu spela vill, 
Tappar Sköna Jungfrun, så hörer hon mej till: 
Så hörer hon mej till. 

8 Tredje spelet, som på Taflebordet rann, 
Sköna Jungfrun tappade och gångarpilten vann: 
Och gångarpilten wann. 

9 Gack ut, gack ut skön gångarpilt, Gud skilj mej väl 
från dej ! 

En kittel varmer svettkorf det gifver jag dej: 
Det gifver jag dej. 

10 En kittel varmer svettkorf det får jag hur jag kan, 
Men jag tar min skön' Jungfru, Jag med guldtärning 

vann: 
Jag med guldtärning vann.  

1 1 Gack ut, gack ut skön gångarpilt, Gud skilj mej väl 
från dej ! 

En silkes-sydder skjorta det gifver jag dej: 
Det gifver jag dej. 

12 En silkes-sydder skjorta det får jag hur jag kan, 
Men jag tar min skön' Jungfru, jag med guldtärning 

vann: 
Jag med guldtärning vann. 

13 Gack ut, gack ut skön gångarpilt, Gud skilj mej väl 
från dej! 

Guld och gröna skogar det gifver jag dej: 
Det gifver jag dej. 

14 Guld och gröna skogar det får jag hur jag kan, 
Men jag tar min skön' Jungfru, jag med guldtärning 

vann: 
Jag med guldtärning vann. 

15 Jungfrun hon går sig åt kammaren ut, hon slänger ut 
sitt hår: 

Gud nåd' ! mig arma Jungfru för giftermål jag får: 
För giftermål jag får. 

16 Ungersven han går sig åt kammaren ut, han blänker 
med sitt svärd: 

Du får bättre giftermål än nå'nsin du är värd: 
Än nå'nsin du är värd. 

17 Är du den raraste jungfru, som bor jemte å, 
Så är jag den ypperste Konunga-son i verlden vara 

må: 
I verlden vara må. 

18 Ja, är du den ypperste Konungason i verlden vara 
må, 

Så skall du få min Jungfrudom, ja om jag hade två: 
Ja om jag hade två. 

0 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 221 A. Högsäters sn, Dalsland. Upptecknad vid 1800-talets mitt, möjligen av 
okänd prästman. 
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nu mej! 

 

Och hör du lilla 	Båtsman, 	o svara 

1, e  

i  4 	7 	 I) 	e 

9 	 

1 Och Jungfrun satt i buren och sydde Guld på skinn, 
så kom en liten båtsman tultanes in 
— för de spelte, de spelte guldtärning. 

2 »Och lyster Jungfrun spela, guldtärning med mig 
Men jag har inte rödan guld att sätta emot dig» 

3 »Så kan du wäl sätta din ära och din tro 
Dermot sätter jag, min silfverspända sko» 

4 Och första guldtärningen på spelbordet rann 
Sköna jungfrun tapte, lille båtsman vann 

5 Andra guldtärningen på spelbordet rann 
Lille båtsman tapte, sköna jungfrun vann 

6 Tredje guldtärningen på spelbordet rann 
Sköna jungfrun tapte, lille båtsman vann 

7 Jungfrun gick i buren, och kamma ut sitt går 
»Gud tröste mig för friare som jag har fått i år» 

8 Och båtsman gick på golfvet och lekte med sitt 
svärd, 

»Du har fått bättre friare, än du nånsin är värd»  

SMB 181 

9 »Och jag är ingen båtsman, fast eder synes så 
Jag är den bästa kungason, i Engeland månd gå» 
— för de spelte, de spelte guldtärning. 

Melodianmärkning 

T 1-2: Anpassningen text/mel. är oklar; ordet i är pla-
cerat under t. 2, n. 1. Troligen är några notvärden fel-
noterade och ett taktstreck felplacerat. Möjligen har 

framförandet varit 

liknande. 
T 3, n. 2 och 4: Ändrade från sextondelsnoter. 
T. 4: Omfattar tre åttondelar. N. 1 ändrad från åtton-

delsnot, n. 2 från sextondelsnot. Efter n. 1 har stått 
taktstreck. 

7". 5, n. 2: Ändrad från sextondelsnot. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

J 	J) eller 

P 
Westgöthen, 1858, nr IX (text), 9 (mel.). Ort och upptecknare okända. 

2 

4 

D ' 

För 	säj så vill du spela gull = tärning med mej 

i L 

J 

2 
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gull - tärning 
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med mej. 

1 

'1 	 
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6 

111. 	• 	 klIlitablii 	MIL • . 	• 
D 

- Sjung 

~C 	AINI11111~k~11 

hoppfallalala 	- 	la, 	Sjung 

/1~i 

• 
hoppfa la - 	la-lej, 

,, 	,  
    J J J a 	,f 	_ 

1 Och hör du lille båtsman, o svara nu mej! 
För säj så vill du spela gulltärning med mej? 
— Sjung hoppfallalalala sjung hopp falalalej 
Gulltärning med mej. 

2 Ja, väl så vill jag spela gulltärning med dej 
Men intet hafver jag att sätta opp emot dej 

3 Sätter du opp dina sölfverspända skor 
Så sätter jag opp båd' min ära och min tro. 

4 Den första gulltärning på sölfverbordet rann, 
Och lilla båtsman tappade, men sköna jungfrun 

vann. 

5 Den andra gulltärning på sölfverbordet rann, 
Och lilla båtsman tappade, men sköna jungfrun 

vann, 

6 Den tredje gulltärning på sölfverbordet rann, 
Och sköna jungfrun tappade, men lilla båtsman 

vann, 

7 Men jungfrun gick på golfve' spatsera och hon gråt 
»Gu' nåda mej för fästman som jag nu har fått.» 

8 Och båtsman gick på golfvet och lekte med sitt 
svärd, 

»Jo du får bättre fästman än nånstin du var värd.» 

9 »Jag är väl ingen båtsman, fast eder synes så, 
Jag är den största kungason i Engeland månd' gå.» 

10 »Är du den största kungason i Engeland månd' gå, 
Så skall du få mitt hjerta, ja, om jag hade två.» 
— Sjung hoppfallalalala sjung hopp falalalej 
Ja. om jag hade två. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofer. Trallrefrängen återgiven i str. 1, 
markerad i övriga strofer. Upprepningen av andrara-
dens senare del återgiven endast i str. 1. 

Q 
Skillingtryck från 1863 (=DgFT 238:7; se Jonsson I, s. 651). 

1 Der satt en liten jungfru och sticka guld på skinn, 
Så kom der liten båtsman, spatserande derin. 
— Sjung tralleralla lalla la etc. 
Så kom der liten båtsman spatserande derin.  

2 Hör du liten båtsman, Jag hafwer lust till dig; 
Sätt dig här, så får du spela guldterning med mig. 

3 Fast jag ej har klara guldet att sätta emot dig. 
Sätt du upp silfwerskorna så sätter jag upp mig. 
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4 Den första guldterningen på spelebordet rann. 
Då unga jungfrun spelade och liten båtsman wan 

5 Den andra guldterningen på spelebordet ran 
Då liten båtsman spelade och unga jungfrun wann. 

6 Den tredje guldterningen på spelebordet rann. 
Då unga jungfrun spelade och liten båtsman wann. 

7 Och hör du liten båtsman, du skynda dig från mig, 
Min faders halfwa rike det will jag gifwa dig. 

8 Din faders halfwa rike det tar jag när jag kan; 
Ty jag will ha den jungfrun som jag med terning 

wann. 

9 Och hör du liten båtsman, du, skynda dig från mig, 
Ett skepp uppå floden det will jag gifwa dig. 

10 Ett skepp uppå floden det tar jag när jag kan; 
Ty jag will ha den jungfrun som jag med terning 

wann. 

11 Och hör du liten båtsman, du, skynda dig från mig; 
Ett stenhus uti Stockholm det will jag gifwa dig. 

12 Ett stenhus uti Stockholm det tar jag när jag kan; 
Ty jag will ha den jungfrun som jag med terning 

wann. 

13 Och hör du liten båtsman, du, skynda dig från mig; 
Grå hästen och guldsadeln det will ,jag gifwa dig. 

14 Grå hästen och guldsadeln den tar jag när jag kan; 
Ty jag will ha den jungfrun som jag med terning 

wann.  

SMB 181 

15 Och hör du liten båtsman, du, skynda dig från mig; 
En silkesstickad skjorta den will jag gifwa dig. 

16 En silkesstickad skjorta den tar jag när jag kan 
Ty jag will ha den jungfrun som jag med terning 

wann. 

17 Och jungfrun går på golfwet och krusar ut sitt har. 
Gud nåd' den arma jungfrun hwad giftermål hon far. 

18 Ung båtsman går på golfwet och skyldrar med sitt 
swärd. 

Åh! du far bättre giftermål än du är nån'sin wärd. 

19 Jag är wäl ingen båtsman fast jungfrun tycker så; 
Jag är den bäste kungason i England månde gå. 

20 Är du den bäste kungason i England månde gå, 
Så skall du få min — — ja! om jag hade twå. 
— Sjung tralleralla lalla la etc. 
Så skall du få min — — ja om jag hade twå. 

Anmärkning 

Trallrefrängen endast återgiven förkortad, i str. 1 som 
ovan, i str. 2-4, 20 Sjung tralleralla etc., i str. 5-9, 11, 
13, 15, 17-19 Sjung falleralla etc., saknas i övriga stro-
fer. Upprepning av andraraden helt utskriven i str. 1, 
19, 20, förkortad i str. 2-9. 
5:2 Då liten båtsman vid upprepningen Då unga 

j ungfrun 

R 
Efter f. d. pigan Brita Stina Persdotter (»Blåst Brita»), Härads sn, Södermanland (f. 1819 i Härad, d. 1888; Jansson, 
Ord är inga visor, s. 32). Upptecknad av Gustaf Ericsson 1860-1888. Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. 
VIII, 1895, s. 48-50. Ra: ULMA 347:55, s. 151-152. Rb: ULMA 347:44 b, s. 175-176. 

Ra 
1 Jungfrun satt på loftet och sömmar guld på skinn 

Så kommer liten båtsman in till sköna jungfrun in 

2 Hör du liten båtsman hvad jag vill säga dig 
Har du lust att spela guldtärning med mig 

3 Nej jag kan intet spela guldtärning med dig 
Ty jag har icke rödan guld att sätta emot dig 

4 Jo om du sätter upp din vallmarsjacka grå 
Och däremot så sätter jag min silkeskappa grå 

5 Den första guldtärningen på tafvelbordet rann 
Båtsmannen tappade och sköna jungfrun vann 

6 Hör du liten båtsman hvad jag dig säga vill 
Har du lust att spela guldtärning en gång till 

7 Ej lyster mig att spela guldtärning med dig 
Ty jag har icke rödan guld att sätta emot dig 

8 Om du sätter upp din blaggarnsskjorta grå 
Så sätter jag däremot min silkesklädning blå 

9 Den andra guldtärning på tafvelbordet rann 
Båtsmannen tappade och sköna jungfrun vann 

10 Hör du liten båtsman hvad jag dig säga vill 
Har du ej lust att spela guldtärning en gång till 

159 



SMB 181 

11 Nog lyster mig att spela guldtärning med dig 
Men jag har icke rödan guld att våga emot dig 

12 Jo vill du sätta upp dina lappiga skor 
Så sätter jag däremot min ära och min tro 

13 Tredje guldtärning på tafvelbordet rann 
Sköna jungfrun tappade och liten båtsman vann 

14 Hör du liten båtsman du gånge ut från mig 
Guld och gröna skogar dem vill jag gifva dig 

15 Guld och gröna skogar dem får jag hur jag kan 
Jag vill ha skön jungfrun jag med guldtärning vann 

16 Hör du liten båtsman du gånge ut från mig 
Min faders halfva rike det vill jag gifva dig 

17 Din faders halfva rike det får jag hur jag kan 
Men jag vill ha skön jungfrun jag med guldtärning 

vann 

18 Hör du liten båtsman du gånge ut från mig 
Min faders hela rike det vill jag gifva dig 

19 Din faders hela rike det får jag hur jag kan 
Men jag vill ha skön jungfrun jag med guldtärning 

vann. 

20 Jag är väl ingen båtsman fast eder synes så 
Jag är den bästa Konungsson på jorden månde gå 

21 Är du den rikaste Konungsson på jorden månde gå 
Så skall du få mitt hjärta ja om jag hade två 

22 Är du den bästa Konungsson i världen månde gå 
Så ger jag dig min ära, därtill och med min tro 

Titel: Jungfrun och Båtsmannen 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
22:1 	Konungsson de tre första bokstäverna ej läsba- 

ra (bläckplump) 

Rb 
Avvikelser från Ra i Rb 

Str. 22 saknas. 

	

1:1 	på loftet: i buren; sömmar: sömma' 

	

1:2 	in till: intill; sköna: den 

	

3:1 	intet: icke 

	

5:1 	guldtärningen: guldtärning; tafvelbordet: taffel- 
bordet 

	

5:2 	Båtsmannen: Båtsman 

	

6:1 	båtsman: sjöman 

	

6:2 	du: du ännu; en gång till: med mig 

	

7:1 	Ej: Nog 

	

7:2 	Ty: Men; emot: upp mot 

	

8:2 	Så sätter jag däremot: Och däremot så sätter jag 

	

9:1 	Den saknas; tafvelbordet: taffelbordet 

	

9:2 	Båtsmannen: Liten båtsman 

	

10:1 	hvad jag dig säga vill: ännu jag säger dig 

	

10:2 	Lyster dig ännu spela guldtärning med mig? 

	

11:1 	Nog lyster mig att: Nog vill jag ännu 

	

11:2 	Men röda guldet fattas att sätta upp mot dig 

12:1 	Jo vill du sätta: Om du sätter; lappiga: utslitna 
13 : 1 	tafvelbordet: taffelbordet 
14:2, 15:1 	dem: det 
15:2 	vill ha skön: tager sköna 
16:1 	liten: lilla 
17:2, 19:2 	Men: Nej 
Mellan str. 19 och 20 står följande strof: 

Och hör du liten båtsman jag vill nu säga dig: 
Gud tröste mig, jag vill ingen båtsman komma 

vid 
20:2 	bästa: rikaste; på jorden månde gå: som här i 

världen går 
21:1 	Är: Ja är; på jorden månde gå: som här i värl- 

den går 
21:2 	Så: Visst; få: få mig själfver och 

Anmärkning 

Titel: Liten Båtsman. 

ULMA 41:79, s. 1-4 (text), ULMA 41:80, s. 2 (mel.). Åtvidaberg, Östergötland. Upptecknad av Ture Johnsson (Ar-
ne) 1898. 
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n 	n 	 
8 

	1 

4 

J.  

1 Jungfrun satt i buren och sticker silke röd; 
Så kommer där en gångepilt, begär ett stycke bröd, 
— Så lusteligen spelande guldtärning. 

2 Ock hör du liten gångepilt [— — —j 
Har du lust att spela gulltärning med mig? 

3 Visst har jag lust att spela Gulltärning med er, 
Men jag har inte rödan gull Att sätta upp mot er; 

4 Du sätter opp din tröja, fast hon är mycket grå, 
jag sätter opp min jungfrudom, den kan du aldrig få: 

5 Första kastet jungfrun på taffelbordet rann, 
gångepilten tappade och sköna jungfrun vann. 

6 Andra kastet jungfrun på taffelbordet rann, 
sköna jungfrun tappade och gångepilten vann. 

7 Ock hör du, liten gångepilt, Du skilj dig ifrån mig, 
Min apelgråa gångare Den vill jag giva dig. 

8 Din apelgråa gångare den får jag hur jag kan 
Men jag skall ha den jungfrun jag med gulltärning 

vann. 

9 Ock hör du liten gångepilt du skilj dig ifrån mig 
sju gångande skepp i floden dem vill jag giva dig 

10 Sju gångande skepp i floden dem får jag hur jag kan 
men jag ska ha den jungfrun, jag med gulltärning 

vann.  

11 Jungfrun går på golvet och rafsar upp sitt hår: 
Gud nåd' mej, stackars flicka, för giftermål jag får. 

12 Ock gångepilten knäpper av sig tröjan den grå. 
Därunder had' han kläder med gullsnören på. 

13 Du får en likre man Än du någonsin är värd, 
Jag är den högste kungason På tiljan månd' stå. 

14 Är du den högste kungason På tiljan månd' stå, 
Så ska du få min jungfrudom, ja, om jag hade två. 
— Så lusteligen spelande guldtärning. 

Titel vid mel.: Båtsmannen. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofer. Texten utskriven fyrradig. Omkvädet 
utskrivet i str. 1, markerat i str. 2-4, 7-9. Sj- och sk- fö-
re mjuk vokal genomgående skrivna med landsmålsteck-
net f; g före mjuk vokal skriven med bokstaven j troligen 
avsedd som landsmålstecken). 

2:1 	utrymme i ms lämnat för fortsättning av raden 
(dvs. för andra raden i den fyrradiga uppställ-
ningen) 

8:2 	skall ms ska(11) 

T 
Halland. Efter lantbrukarhustrun Augusta Larsson (f. 1845 i Slöinge sn, d. ca 1930); hon hade lärt visan av sin mor 
snickarhustrun Lovisa Lundin (f. 1813). Upptecknad av den förras son Lars Adlerkull under 1910- eller 1920-talet. 
Ta: DAG IFGH 5977 nr 87. Tb: Museet i Halmstad, L. Adlerkulls vissaml. nr  13. 
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"Ack, hör du lille 	båtsman, vad 
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jog vill säga 	dig 
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Ta 

bb 	 
8 

7 

Sög, vill du inte 	spela 	guld=törningen 

179 J  - 

Säg, vill du inte 	spela 	guld = tärningen 

med 

med mig'?" 

12  

J# 	• I  at 

 

16 

J 	 	1 • 

  

- För de spelte, 	de spelade 

1 /:»Ack, hör du lille båtsman, vad jag vill säga dig::/ 
Säg, vill du inte spela guldtärningen med mig, 
Säg, vill du inte spela guldtärningen med mig?» 
— För de spelte, de spelade guldtärning. 

2 Den första guldtärningen på tavelbordet rann; 
sköna jungfrun tappade, och lille båtsman vann, 

3 Den andra guldtärningen på tavelbordet rann; 
sköna jungfrun tappade, och lille båtsman vann, 

4 Den tredje guldtärningen på tavelbordet rann; 
sköna jungfrun tappade, och lille båtsman vann, 

5 »Jag är väl ingen båtsman, fast jungfrun tycker så, 
jag är kungason från Engeland, kom därifrån i går.» 

guld = tär = 	ning. 

6 /:»Ja är du kungason från Engeland, kom därifrån i 
går,:/ 

så skall du få min jungfrudom, se, om jag hade två, 
så skall du få min jungfrudom, se, om jag hade två.» 
— För de spelte, de spelade guldtärning. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. Re-
pristecken efter rad 1 och upprepning av rad 2 endast i 
str. 1 (underlagd mel.). 

Tb 
TEXT 

Avvikelser från Ta i Tb 

1:2 	Säg saknas i den separata textutskriften 
2: 1 , 3: 1 , 4:1 	tavelbordet: taffelbordet 
2:2, 3:2, 4:2 	tappade: tapte 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. Den separata textut-
skriften saknar repristecken och upprepning av rad 2. 

2:1, 3:1, 4:1 	rann ändrat från brann 
2:2, 3:2, 4:2 	tapte ändrat från tappa 

MELODI 

Avvikelser från Ta i Tb 

T. 6, n. 1 och t. 10, n. 1: j 

T. 7, n. 1-2 och t. 11, n. 1-2: r; p 

Anmärkning 

Ms föreligger endast i kopia i SVA. 
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U 
ULMA 3164:4, s. 1-5. Bro sn, Västmanland. Upptecknad 1931 av Ellen Lagergren på ålderdomshemmet i Köping 
efter Karl Fredrik Karlsson (f. 1848); han hade visan efter sin mor (»Anna-Gretas», f. 1828 i Bro). 

1 Jungfrun satt i kammaren och sydde guld på skinn, 
då kommer det en sjöman gångandes därin, 
gångandes därin. 

2 Hör på du, lilla sjöman, vill du spela guldtärningen 
med mig? 

Nej, jag har icke rödan guld att sätta emot dig. 

3 Ja, sätt du ut din kappa, fast den är mycket grå, 
för därimot så sätter jag min ära och min tro. 

4 Den första guldtärningen, som uppå bordet rann, 
sköna jungfrun tappade, och lilla sjöman vann. 

5 Den andra guldtärningen, som uppå bordet rann, 
sköna jungfrun tappade, och lilla sjöman vann. 

6 Den tredje guldtärningen, som uppå bordet rann, 
sköna jungfrun tappade, och lilla sjöman vann. 

7 Och hör du, lilla sjöman, gå genast ut från mig, 
tre silkessydda skjortorna det vill jag giva dig. 

8 Tre silkessydda skjortorna dä tar jag, när jag kan, 
men jag tar sköna jungfrun, som jag med tärning 

vann. 

9 Och hör, du lilla sjöman, gå genast ut från mig, 
tre skepp uti floderna det vill jag giva dig. 

10 Tre skepp uti floderna dä tar jag, när jag kan 
men jag tar sköna jungfrun, som jag med tärning 

vann.  

1 l Och hör du, lilla sjöman, gå genast ut från mig, 
ett slott och en befästning det vill jag giva dig. 

12 Ett slott och en befästning det tar jag, när jag kan, 
men jag tar sköna jungfrun, som jag med tärning 

vann. 

13 Hör du, lilla sjöman, gå genast ut från mig, 
mitt halva kungarike det vill jag giva dig. 

14 Ditt halva kungarike det tar jag, när jag kan, 
men jag tar sköna jungfrun, som jag med tärning 

vann. 

15 Jungfrun går kring golvet och friserade sitt hår. 
Gud nåde och Gud tröste mig, sån't giftermål jag 

får. 

16 Jag är väl ingen sjöman, fast jungfrun tycker så, 
jag är den bäste kungason, som uti England går. 

17 Är du den bäste kungason, som uti England går, 
så ska du få min jungfrudom, ja, om ja hadde två, 
ja, om ja hadde två. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Texten utskriven fyrradig. 1 str. 1 och 
17 upprepas andra radens andra del, i övriga strofer 
står repristecken efter raden (dvs. efter utskriftens fjär-
de rad). 

1 : 1 	guld dubbelskrivet, struket andra gången 

v 
LUF 3512, s. 7-11. Efter Mathilda Jeppsson, S. Rörums sn, Skåne (f. 1882 i Häglinge sn, Skåne). Upptecknad av 
Erik Jeppsson 1932. 
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1 Där satt en skön jungfru och sticka på maskin, 
så kommer där en båtsman, den bad hon stiga in. 
— trall, la, li, la, la, la. trall, li, la, li, la, la, la, 
så kommer där en båtsman den bad hon stiga in. 

2 »Se, hör du lille båtsman vad jag vill säga dig, 
har du ej lust att spela guldtärningar med mig,» 

3 »Jo väl kan jag spela guldtärningar med dig, 
men jag har ej det röda guld att sätta emot dig,» 

4 »Sätter du din kappa och så din gamle hatt, 
så sätter jag mitt hjärta, det får du aldrig fatt,» 

5 Den första guldtärningen på tärningbordet rann 
den sköna jungfrun tappade, och lille båtsman vann, 

6 Den andra guldtärningen på tärningbordet rann, 
den sköna jungfrun tappade, och lille båtsman vann, 

7 »En silkestickad skjorta det vill jag giva dig, 
om du som aldrig mera vill tänka uppå mig,» 

8 »En silkestickad skjorta den tar jag när jag kan, 
men jag vill ha den jungfru, som jag med 

guldtärning vann,» 

9 »Guldhästen och guldsadeln den vill jag giva dig, 
om du som aldrig mera vill tänka uppå mig,» 

10 »Guldhästen och guldsadeln den tar jag när jag kan, 
men jag vill ha den jungfru, som jag med 

guldtärning vann,» 

1 I »Min faders halva rike det vill jag giva dig, 
om du som aldrig mera vill tänka uppå mig,» 

12 »Din faders halva rike det tar jag när jag kan, 
men jag vill ha den jungfru, som jag med 

guldtärning vann,» 

13 »De tio skepp i stranden de vill jag giva dig, 
om du som aldrig mera vill tänka uppå mig,» 

14 »De tio skepp i stranden de tar jag när jag vill, 
men jag vill ha den jungfru, som jag med 

guldtärning vann,» 

15 Jungfrun går i kammaren och kammar upp sitt hår. 
Hon sade då, »Gud nåde mig för sådant giftermål,» 

16 Båtsman går på golvet och svänger med sitt svärd, 
»Ja du får bättre giftermål än du är nånsin värd,» 

17 »Jag är väl ingen båtsman, fastän du det har trott, 
jag är den ende kungason, som från värt rike gått,» 

18 »Är du den ende kungason, som från vårt rike går, 
så skall du få mitt hjärta, ja om jag hade två,» 
— trall, la, li, la, la, la. trall, li, la, li, la, la, la, 
så skall du få mitt hjärta, ja om jag hade två. 

Anmärkning 

Trallrefräng och upprepning av andraraden utskrivna i 
alla strofer. 

NM Folkminnessaml, Visor 7, s. 299 (text), 301 (mel.) (EU 28891). Envikens sn, Dalarna. Texten upptecknad av 
Anna Sjöbom, troligen efter egen tradition. Inkom till Nord. museet 1944. Mel. förmodligen upptecknad av K. A. 
Rignell efter Anna Sjöbom. 
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1 Och hör du liten båtsman vad jag dig säga vill, 	6 Är du den yngsta konungason som ifrån England 

	

säg har du lust att spela guldtärningen med mej 	 går, 

— faderade rallan la faderaderallanla, 
säg har du lust att spela guldtärningen med mej. 

2 Nog har jag lust att spela guldtärningen med dej 
men jag har ej det röda guld att sätta emot dej 

3 Så sätt då din hatt och plym och dina handskar två 
så sätter jag mitt hjärta det du kan aldrig få 

4 Den första guldtärningen på raffelbordet sprang, 
och sköna jungfrun tappade men liten båtsman vann 

5 Jag är väl ingen båtsman fast du mig kallar så 
jag är den yngsta konungason som ifrån England går 

Y 
SLS 532 nr 1. Efter Elin Blomkvist f. Hällsten (f. 1892) och Alfred Blomkvist (f. 1879), Illby, Borgå lf, Nyland. 
Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1934. 

dig giver jag mitt hjärta ja om jag hade två 
— faderade rallan la faderaderallanla, 
dig giver jag mitt hjärta ja om jag hade två. 

Titel: Flickan och båtsmannen. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofer. Trallrefräng och upprepad andrarad 
utskrivna i str. 1 och 6, markerade i övriga strofer. 

2 
N 	 

J 	 

7 

J  	1 
gul] = tärning 	med mej, 

1 [— --  
- — — i 
— hej faralladi rullallej, hej faralladi rullallej, 
gulltärning med mej. 

Titel: Becki båtsman. 

SR Ma 58/11869:20:2. Efter Ida Jansson, Borgboda, Saltviks sn, Åland (f. 1885 i Ålands norra skärgård). Inspelad 
av Matts Arnberg och Bengt R. Jonsson 1958. Återgiven på grammofonskiva (Den medeltida balladen, SR RELP 
5003-5006). 
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Ai.m.J. ca 88 

gull - tär - ning- en 	med mej. 

1 Ack hör du liten båssman vad ja dig säja vill. 
Har du ej lust att spela gulltärningen med mej? 
— Hej sjung hopp faderallalej, hej sjung hopp fade 

rallalej, 
gulltärningen med mej. 

2 Nog har jag lust att spela gulltärningen med dej, 
men jag har ej guld och silver att sätta upp mot dej. 

3 Sätt upp din gamla fracke och så din gamla hatt, 
jag sätter upp mitt hjärta, det tar du aldrig fatt. 

4 Och första gulltärningen på spelebordet rann, 
liten båssman tappade och sköna jungfrun vann. 

5 Och andra gulltärningen på spelebordet rann, 
sköna jungfrun tappade och liten båssman vann. 

6 Tredje gulltärningen på spelebordet rann, 
sköna jungfrun tappade och liten båssman vann. 

7 En silkesstickad skjorta det skall ja giva dej, 
men ack mitt unga hjärta vill jag ej skänka, nej. 

8 En silkesstickad skjorta den tar ja när ja kan, 
men jag skall ha skön jungfrun som jag med tärning 

vann. 

9 Ett skepp som står i floden det skall ja giva dej, 
men ack mitt unga hjärta vill jag ej skänka, nej. 

10 Ett skepp som står i floden det tar ja när ja kan, 
men jag skall ha skön jungfrun som ja med tärning 

vann. 

11 Min faders halva rike det skall ja giva dej, 
men ack mitt unga hjärta vill jag ej skänka, nej. 

12 Din faders halva rike det tar jag när ja kan, 
men jag skall ha skön jungfrun som jag med tärning 

vann. 

13 Och jungfrun gick i kammaren och kammade sitt 
hår. 

Gud nåda mig arma flicka sådant giftermål ja får.  

14 Och båssman gick i kammaren och blänkte med sitt 
svärd. 

Nog får du bättre giftermål än nånsin du är värd. 

15 Jag är ej någon båssman men jag ser så ut, 
jag är den yngsta kungason som utav England går. 

16 Är du den yngsta kungason som utav England går, 
då skall du ha mitt hjärta, ja om ja hade två. 
— Hej sjung hopp faderallalej, hej sjung hopp fade 

rallalej, 
ja om jag hade två. 

NIelodianmärkning 

T 1 1 st r. 2, 6, 16: 

T. 1 i str. 4, 5, 10: 

T. 1 i str. 9: 

T. 1 i str. 12 och 15: 

T. 1 i str. 13 och 14: 

T. 2 i str. 2, 8: 

T. 2 str. 4-6: 

T. 2 i str. 7 och 11: 
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T. 2 i str. 9: 

T. 2 i str. 10 och 12. 

T. 2 i str. 13, 14, 16: 

T. 2 i str. 15: 

T 5 n. 2 i sir. 13: 

T. 6 i str. 2-7, 9-16: 

T. 7 i str. 3, 15, 16: 

T. 7 i .str. 14: 

T 9, n. 4-5 — t. 10 i str. 4-16: 

T 11,n. 2 i .tiar. 10: c' 

T. 12, n. 3-5 i str. 14 och 15: 

SMB 181 

Textanmärkning 

Trallrefrängen och upprepningen av andra radens slut 
återges i alla strofer. 
10:2 ja vid upprepningen jag 
11:1 	påbörjas först Och jungfrun gick i kamm (jfr 

13:1), tas sedan om som ovan 
12:2 jag vid upprepningen ja 
13:2 ja vid upprepningen jag 

EJ AVTRYCKTA 

AA: KB Vs 4, s. 358-360. Efter Christina Charlotta 
Grundelstierna (f. 1760 i Östuna sn, Uppland, d. 
1829 i Gävle; Jonsson I, s. 353-335). Upptecknad 
av dennas son Sten Hallencreutz 1813.16 strofer. 

AB: KB Vs 126:4, s. 77 (nr 7). Östergötland. Möjligen 
efter mamsell Anna Chatharina Follin, Landeryds 
sn (f. 1774 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. Melodi med underlagd strof. Tryckt i Grön-
land, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 15 
(variant 2). 

AC: GA 37 [ 1], texten. »...efter Traditioner i Norr-
land.» Upptecknad på 1810-talet (senast 1814). En 
av flera textförlagor är troligen KB Vs 126:3, s. 
44 (D ovan). 22 strofer. 

AD: KB S 163 (Drake) nr 62. Småland. Upptecknad på 
1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). 
Melodi med underlagd strof. 

AE: ULMA 22266, s. 119-121. Efter Maria Larsdotter 
i backstugan Borgen, Locknevi sn, Småland (f. 
1783 i Blackstads sn, Småland; Jonsson I, s. 
519-524). Upptecknad av L. Chr. Wiede i januari 
1819.16 strofer. 

AF: KB Vs 4, s. 221-222. Vislanda sn, Småland. Upp- 

tecknad av prosten C. F. Cavallius 1838.16 stro-
fer. 

AG: Efter Margareta Helena Lalla (1771-1860) f. i 
Visby, Gotland; hon hade »ur allmogens mun» 
lärt sig visan »i sin ungdom (1793-1805)», då hon 
vistades i Fardherns prästgård (se Bjersby, s. 
260-266). Enligt AGb även efter »Lisa d:r Leip-
städe», Norrlanda sn, Gotland. Någon av kvinnor-
na (ev. båda) sägs ha »uppgifvit en aldeles egen 
melodie med en underlig ritornell». AGa: ULMA 
28985:22, s. 14-15. Upptecknad av Carl Säve på 
1830-talet. 18 strofer. AGb: UUB R 623:2 nr 125. 
Upptecknad av P. A. Säve några år efter AGa. 23 
strofer. 

AH: KVHAA Wiede ks 19 [I]. Efter soldathustrun In-
geborg Olofsdotter (»Hustru Egg»), Dagsbergs sn, 
Östergötland (f. 1797 i Ö. Husby sn, Östergötland, 
d. 1847; Lings, s. 41). Upptecknad av L. Chr. 
Wiede 1843. Melodi samt 16 strofer. Mel. i facsi-
mil hos Ling (nr 18). Ytterligare fyra utskrifter 
finns: KVHAA Wiede ks 19 [II] (av texten endast 
6 strofer), KVHAA Wiede hs 18 (av texten endast 
8 strofer), Div.-saml. II, opag. (endast mel. med 
underlagd strof) och MM Wiede nr 19 (av texten 
endast 8 strofer). 

Al: KVHAA Wiede ks 119. Efter båtsmanshustrun 
Anna Qvarsbom f. Ericsdotter, Ö. Husby sn. Ös- 
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tergötland (f. 1774 i Ö. Husby, d. 1847; Ling, s. 
43). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. 
Melodi samt 20 strofer. Mel. i facsimi 1 hos Ling 
(nr 111). Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA 
Wiede hs 111 och MM Wiede nr 119. 

AJ: KVHAA Wiede hs 209 [II]. Efter drängen Botvid 
Persson (»Botvid i Skälf»), Ö. Husby sn, Öster-
götland (f. 1810 i Ö. Husby; Ling, s. 38-39). Upp-
tecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Melodi 
med underlagd strof. I facsimil hos Ling (nr 
209:2). Ytterligare en utskrift finns: MM Wiede nr 
219 a. 

AK: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 362-362 a. 
Dalsland. Upptecknad av komminister Johannes 
Hardin, Edsleskogs sn 1843.17 strofer. 

AL: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 283-283 a. Ho-
va sn, Västergötland. Upptecknad av Gabriel An-
rep 1848.17 strofer. 

AM: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 192-192 a. 
Okänd proveniens. Upptecknad vid 1800-talets 
mitt. 7 1/2 strofer. 

AN: SVA 539. Okänd proveniens. Sannolikt uppteck-
nad kring 1800-talets mitt. Melodi samt 12 strofer. 
Ytterligare en utskrift av mel. finns i samma källa. 

AO: Efter Anna Andersdotter Öberg f. Lenngren, 
Strängnäs If (f. 1780 i Överselö sn, Södermanland, 
d. 1856 i Strängnäs; Jonsson I, s. 581-584). Upp-
tecknad av Emil Öberg vid 1850-talets början. 
AOa: MAB Folkmelodier, bl. 118 v-119 r. Insänd 
till Mus. Akad. 1881. Melodi samt 9 strofer. AOb: 
ULMA 1951:31. Insänd till Södermanl:s fornmin-
nesför. 1882. Melodi samt 7 strofer. Tryckt i Bi-
drag till Södermanl:s äldre kult.hist. IV, 1883, s. 
17-19 (text), mel.bil. nr  31 (mel.). 

AP: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 105 B. Sanno-
likt efter skräddarhustrun Anna Cathrina Öberg f. 
Grandin, Strängnäs, Södermanland (f. 1785 i Vin-
trosa sn, Närke, d. 1859 i Strängnäs; Jonsson I, s. 
580-585). Upptecknad av Emil Öberg på 1850-ta-
let. Melodi med underlagd strof. 

AQ: Djurklou, Ur Nerikes folkspråk och folklif, 1860, 
s. 105-106 (text), Örebro läns museum, N. G. 
Djurklous Arkiv F I b:1, Svenska Folk Melodier 
nr 20 (mel.). Lerbäcks sn, Närke. Till Djurklou 
meddelad av legationssekreteraren Carl Buren-
stam vid 1800-talets mitt. Melodi samt 11 strofer. 
Även mel. tryckt hos Djurklou, musikbil. nr  1. 
Två sekundära utskrifter av texten, gjorda av 
Djurklou, finns i Örebro läns museum, N. G. 
Djurklous Arkiv F I b:1, Antiqvariska anteckning-
ar om Nerike. 2. Folkvisor, s. 43-46 resp. Folkvi-
sor. A. Äldre folkvisor, s. 104-105. 

AR: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 368 a. Stora Tu-
na sn, Dalarna. Upptecknad av komministern Erik 
Adolf Lidforss, Vaksala sn, Uppland (f. 1805 i 
Valbo sn, Gästrikland, d. 1873; Jonsson I, s. 570); 
han hade hört sin mor Kristina Ulrika Arnberg 
från Stora Tuna sjunga visan. Insänd till Richard 
Dybeck 1864. Melodi med underlagd strof. 

AS: Stadsarkivet i Örebro, Örebro läns bildningsförb:s 
folkminnesarkiv, Exerptsaml. II, vol. 14 nr 71 a, 
Visor. Västmanland. Inskriven 1868 av August 
Hindersson, Nybygget, i visbok tillhörig Gustaf 
Jakobsson, Bråten, Grythyttans sn (f. 1850). Av-
skrift gjord på 1920-talet, sannolikt av Maja 
Forsslund. 17 strofer. 

AT: MAB Folkmelodier, bl. 230 (text), 232 (mel.). 
Västervåla sn, Västmanland. Upptecknad av 
bruksbokhållaren Gustaf Mattsson. Insänd till 
Mus. Akad. 1878. Melodi samt 5 strofer. 

AU: ULMA 347:44 b, s. 173-174. Hammarby sn, Sö-
dermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson på 
1860- eller 1870-talet. 18 strofer. - En text i 
KVHAA Gustaf Ericsson, Folkvisor, s. 76-77 är 
troligen en bearbetning av texten i ULMA (med 
endast 13 strofer och med samma inledningsstrof 
som i AV nedan). 

AV: Museets i Varberg arkiv 3495, s. 11-12. Tumbo 
sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Erics-
son 1860-1890.7 strofer. (Jfr AU ovan.) 

AX: Öja och Västermo s:nar, Södermanland. Uppteck-
nad av Gustaf Ericsson 1860-1890. 25 strofer. 
AXa: ULMA 347:55, s. 153-156. AXb: ULMA 
347:44 b, s. 177-178. 

A Y: UUB R 810 c. Alsike sn, Uppland. Upptecknad av 
friherre E. Cederström ca 1870.17 strofer. 

AZ: ULMA 25:55, s. 177-178. Västergötland. Upp-
tecknad av J. W. E. Holmertz ca 1870 (senast 
1873). 15 strofer. - I ULMA 111:504, s. 61-63 
finns en yngre utskrift, ev. en avskrift av texten. 

BA: ULMA 91:33, s. 16-17. Ydre hd, Östergötland. 
Upptecknad av G. Fr. Sundhammar på 1870-talet. 
14 strofer. 

BB: NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 133. 
Rönnebergs hd (enl. ms  Vadensjö sn, enl. tr. As-
mundtorps sn), Skåne. Upptecknad av Eva Wig-
ström 1879 (se Wigström, Vandringar i Skåne ock 
Bleking, s. 5). 16 strofer. Tryckt i Wigström, 
Folkdiktning I, 1880, s. 15-16 och Wigström, 
Skånska visor, s. 15-16. 

BC: NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 137. 
Brunnby sn (enl. ms  Arilds fiskeläge, enl. tr. Möl-
le fiskeläge), Skåne. Upptecknad av Eva Wig- 
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ström 1880 (se Wigström, Vandringar i Skåne ock 
Bleking, s. 29-30). 17 strofer. Tryckt i Wigström, 
Folkdiktning II, 1881, s. 32-34. 

BD: NM Wistrand, Småländska folkvisor nr VI. Efter 
mor Anna Greta Jonsson, Millebo, Skirö sn, Små-
land (1811-1898), som sannolikt lärt visan av sin 
mor bondhustrun Anna Stina Zackrisdotter 
(1785-1875). Upptecknad av P. G. Wistrand 1880 
och några år senare (Wistrand, Ett minne från mi-
na vandringsår, 1911, s. 195-197). 13 strofer. 
Tryckt hos Wistrand, s. 203-204. 

BE: SVA 335, s. 48-49. Småland. Nedskriven i egen 
visbok av Karl Emil Ingelsson, Linneryds sn ca 
1883.20 strofer. 

BF: UUB Rääfs saml. Efter änkan fattighjonet Anna 
Helena Johansdotter (»Mor Anna Lena»), Svens-
berg, Rönö sn, Östergötland (f. 1824 i Stjärnorps 
sn, Östergötland). Upptecknad av L. R. Rääf 
1888. Melodi samt 16 strofer. 

BG: DAG VFF 2498, s. 119-122. Bälinge sn, Upp-
land. Nedskriven av Carl Alfred Carlsson i egen 
visbok 1889.17 strofer. 

BH: [Lundell & Zetterberg], Folkminnen från Kläcke-
berga ock Dörby (SvLm IX:1, 1889-1936) nr 
1528. Småland. Efter »Eke-Nils» som hört visan 
sjungas »av en liten pojk på Kulltorp för 36 år 
sen». Upptecknad av Hilda Lundell och/eller hen-
nes syster Elise Zetterberg, sannolikt på 1880-ta-
let. 14 strofer. 

Bl: MM FMK II a:11, Erik Olssons saml., Folktoner 
nr 40. Mörsils sn, Jämtland. Upptecknad av folk-
skolläraren Erik Olsson ca 1890. Melodi. 

BJ: NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 4. Efter 
»hushållerskan» Johanna Falk, f. 1809 i Harplinge 
sn, Halland, d. 1898 i Helsingborg. Upptecknad 
av Selma Colliander ca 1890 (Colliander, Några 
folkvisor från Halland, 1916, s. 140-143). Melodi 
samt 12 strofer. Tryckt i Colliander & Berg, Folk-
visor, s. 30-31. 

BK: DAL 6194, s. 44-47 (text), SVA 956:1 nr 19 
(mel.). Efter gästgivaren Bengt Nilsson, Vellinge 
sn, Skåne (f. 1870 i Gyllebohus, Genarp sn). Tex-
ten, daterad 15.5. 1895, ur Nilssons handskrivna 
visbok. Avskrift gjord av Ingemar Ingers 1924. 
Mel. upptecknad av Ingemar Ingers (»Melodin 
från Börringe, lärd 1936.»). Melodi samt 14 stro-
fer. Texten tryckt i P. Andersson & Ingers, Folk-
diktning från Bara härad, 1925, s. 38-39. 

BL: Otto Ekvalls visbok, Kallinge sn, Blekinge (privat 
ägo; kopia i SVA), s. 165-167. Nedskriven 1898. 
17 strofer. 

BM: ULMA 11642:23. Efter jordbrukarhustrun Sigrid 
Andersdotter (Hultman), Eda sn, Värmland (f. 
1830 i Hulteberg, Eda, d. 1900) eller Karin Nils-
dotter (»Krykje-Kari»), fattiggården Norra Mon, 
Hulteberg (f. 1838 i N. Ämterud, Eda, d. 1903; 
Ramsten, Einar Övergaards folkmusiksamling, s. 
111-112). Upptecknad av Einar Övergaard 1898. 
Melodi med underlagd strof. Två renskrifter finns: 
ULMA 11642:20 och ULMA 619:13:6. En ren-
skrift tryckt i facsimil hos Ramsten, s. 118. 

BN: ULMA 11642:70 (mel. med str. 1 underlagd), 
ULMA 1 1642:78 (resten av texten). Efter skräd-
daren Carl Olsson, Alnäs, Kville sn, Bohuslän (f. 
1826 i Kville, d. 1911; Ramsten, Einar Över-
gaards folkmusiksamling, s. 39). Upptecknad av 
Einar Övergaard 1901. Melodi samt 19 strofer. 
Renskrift finns i DAG 41:1:3 (av texten endast 17 
strofer). Renskriften tryckt, med mel. i facsimil, 
hos Ramsten, s. 44. 

BO: ULMA 517:432, s. 18-19. N. Ny sn, Värmland. 
Upptecknad av Sixten Samuelsson 1898. Utskrift 
med landsmålsalfabet. 13 strofer. 

BP: ULMA 111:515, s. 9. Åse hd, Västergötland. Efter 
fru Emilie Ligner f. Walberg som vid mitten av 
1800-talet hört den sjungas av »allmogen i Säre-
stads pastorat». Upptecknad av Samuel Landt-
manson 1899. Melodi med underlagd strof. Tryckt 
i Landtmanson, Folkmusik i Västergötland. Mu-
sikbilaga, [1915], s. 59. 

BQ: SVA 39, s. 31. Handskriven visbok av oviss pro-
veniens. troligen från 1800-talets senare del. 3 
strofer. 

BR: NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 3. 
Okänd proveniens. Melodi (kallad »Svensk melo-
di till 'Beckig båtsman'»). 

BS: ULMA 41:62, s. 14-16. Sorunda sn, Söderman-
land. Upptecknad av Ture Johnsson (Arne) 1900. 
18 strofer. 

BT: DAG IOD 22:2, s. 93-101. Efter Sofia Persson, 
Långelanda sn, Bohuslän (f. 1839 i Långelanda). 
Upptecknad av Rudolf Lundkvist 1901. Utskrift 
med landsmålsalfabet. 17 strofer. 

BU: ULMA 111:415, s. 61-66. Korsberga sn, Väster-
götland. Upptecknad av J. Möller 1901. Utskrift 
med landsmålsalfabet. 16 strofer. 

BV: Handskriven visbok (privat ägo; kopia i SVA). 
Nedskriven av P. J. Sjölund, Näsviken, Forsa sn. 
Hälsingland 1902.19 strofer. Tryckt i Nilsson, Vi-
sor och ramsor i Nordanstig, s. 89-90. 

BX: NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 5. Efter 
Inga Maria Nilsdotter, Bjurbäcken, Mangskogs sn, 
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Värmland. Upptecknad av Nils Keyland 1905. 
Melodi samt 10 strofer. 

BY: SVA 765:2, s. 533-537. F.d. volontären J. H. Bro-
senius' visbok. Inskriven 1906, sannolikt under en 
lasarettsvistelse i Västerås. 17 strofer. 

BZ: DAL 5223, s. 3. Genarps sn, Skåne. Ur handskri-
ven visbok från ca 1910-1914. Avskrift gjord av 
Helge Andersson 1953. 17 strofer. 

CA: NM Folkminnessaml., Visor, dansvisor, sångle-
kar, kapsel 1, Soldaten Klangs visböcker (EU 
21118). Nedskriven av en korpral Larsson i Hel-
singborg 1912. 21 strofer. 

CB: DAL 10162, bl. 74. Genarps sn, Skåne. Ur sme-
den Ernst Martin Anderssons visbok, skriven 
1912-1920. Avskrift. 17 strofer. 

CC: Campbell, Militära folkminnen (Folkminnen och 
Folktankar 1916), s. 74-75. Småland. Efter en 
»gammal stamanställd, som ännu 1912 tjänstgjor-
de som dagkorpral vid ett småländskt infanterire-
gemente». Upptecknad av Åke Campbell. Melodi 
samt 12 strofer. 

CD: DAG VFF 5, s. 17-18. Bohuslän. Upptecknad 
1918 av Hedvig Carlsson, Malön, Morlanda sn. 19 
strofer. 

CE: Efter Knuts Erik Henriksson, Järna sn, Dalarna. 
Upptecknad av Torp Anders Andersson (text) och 
Karl Sporr (mel.) 1919. CEa: Dalarnas museum 
acc.nr 133. 15 strofer. CEb: Dalarnas museum 
acc.nr 717:30. Melodi samt 9 strofer. CEc: SVA 
388:7, s. 30. Melodi med underlagd strof. — Mcl. 
med två underlagda strofer tryckt i Forsslund, 
Med Dalälven 11:6, 1926, s. 140. 

CF: DAG VFF 140, s. 21-24. Efter fiskaren August 
Jakobsson, Otterön utanför Grebbestad, Tanums 
sn, Bohuslän (f. 1844 i trakten av Grebbestad). 
Upptecknad av David Arill 1919. 19 strofer. 
Tryckt i Arill, Gubben Jakobs visor, 1921, s. 
334-335. 

CG: DAG VFF 205, s. 3-6. Efter Tilda Johansson, Ko-
hagen, Finsbo, Lane-Ryrs sn, Bohuslän (»närmare 
80 år»). Upptecknad av Folke Linder 1921. 19 
strofer. 

CH: Valla sn, Bohuslän. Upptecknad av Olaus Olsson 
1922. 20 strofer. CHa: Tjörns Hembygdsförening, 
Olaus Olssons vissaml., löst blad. CHb: Tjörns 
Hembygdsförening, Olaus Olssons vissaml. nr  1. 
CHc: DAG VFF 1319 nr 1. 

C/: Jacobson, Några folkviseuppteckningar (Skånskt 
bondeliv 1924), s. 19-20. Efter förre kommunal-
ordföranden Lars Andersson, S. Åby sn, Skåne. 

Upptecknad av David Jacobson 1921. Melodi 
samt 12 strofer. 

CJ: LUF 11735, s. 153-156. Efter Kersti Björklund f. 
Mårtensson, S:t Olofs sn, Skåne (f. i Borrby sn, 
Skåne); hon hade lärt visan av sin mor. Uppteck-
nad av Sigfrid Svensson 1923. 15 strofer. Tryckt i 
Skånska folkminnen 1927, s. 89-90. 

CK: [Bendixon], Visbok, 1923, s. 133-136. 21 strofer. 

CL: LUF 83, s. 97-99. Skåne. Upptecknad 1925 av 
lantbrevbäraren Jacob Bergström, Slimminge sn 
(f. i Högestads sn). 17 strofer. 

CM: DAG Liungman 499, s. 25-28. Upptecknad av 
Ebba Georgii, Stockholm 1925. 12 strofer. 

CN: DAG VFF 1368, s. 30. Västerlanda sn, Bohuslän. 
Upptecknad av Hulda Hammarbäck 1926. 1 1/2 
strof. 

CO: DAG VFF 1480, s. 1-2. Dragsmarks sn, Bohus-
län. Upptecknad av M. Edman 1927 (f. 1844 i 
Dragsmark). 12 strofer. 

CP: DAG IFGH 944, s. 26. Efter Amelie Andersson, 
Björkeris, Tölö sn, Halland (f. 1857 i Tölö). Upp- 
tecknad av Viola Gustafsson 1927. 3 strofer. 

CQ: ULMA 7132:4, s. 11-13. Näsby sn, Småland. 
Nedskriven av 60-åriga Ellida Lagerman efter 
eget minne 1928. 14 strofer. 

CR: Jäts sn, Småland. CRa: ULMA 2373:2, s. 1-4. 
Upptecknad av August Strömberg 1929. Melodi 
samt 13 strofer. CRb: SVA 863:2. Textavskrift 
gjord av Ingemar Ingers 1936 — dock ej efter 
Strömbergs uppteckning. 13 strofer. 

CS: Högseröds sn, Skåne. CSa: LUF 2253, s. 3-4. 
Upptecknad av Kurt Frankman 1929. 20 strofer. 
CSb: SVA BB 352. Efter Nils Moberg. Inspelad 
på fonograf av Kurt Frankman 1929. Melodi samt 
12 1/2 strofer. 

CT: LUF 2430, s. 8-9. Efter Per Månsson, Ö. Salle-
rups sn, Skåne (f. i Lövestads sn, Skåne). Upp- 
tecknad av William Richter 1929. 17 strofer. 

CU: SVA 202:4, s. 683-687. Bjärehalvön, Skåne. 
Upptecknad av Emil J. Söderman, sannolikt på 
1920-talet. 20 strofer. 

CV: LUF 2689, s. 12. Vombs sn, Skåne. Efter »N. J.», 
som lärde visan vid regementet i Ystad 1908. 
Upptecknad av Ingemar Ingers 1930. 1 strof och 
ytterligare en påbörjad rad. 

CX: LUF 2940, s. 88-89. Efter Albert Pettersson, Löd-
deköpinge sn, Skåne (f. 1894 i Vikhög, Löddekö-
pinge). Upptecknad av Kurt Frankman 1930. 17 
strofer. 
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CY: DAL 517, s. 19-25. Viby sn, Skåne. Upptecknad 
av Th. Adrian 1930. 15 strofer. 

CZ: Efter Gideon Gustafson, Vittinge sn, Uppland (f. 
1888). CZa: ULMA 2614:2, s. 1-3. Nedskriven 
1930 av Gustafson efter eget minne; han hade i 
sin barndom hört visan sjungas. 8 strofer. En an-
nan utskrift finns i ULMA 24808, bl. 80. CZb: 
SVA BA 10. Inspelad av Jan Ling och U. P. Olrog 
1962. Melodi samt 8 strofer. 

DA: ULMA 2822:4, s. 4-6. Efter Alfred Hagberg, Bo-
da sn, Värmland (f. 1850). Upptecknad av Gertrud 
Eriksson 1930. 13 strofer. 

DB: DAG IFGH 2229, s. 3-7. Efter Kristina Petterson, 
Folkastad, Rävinge sn, Halland (ca 70 år; f. i Rä-
vinge). Upptecknad av Johan Karl&i 1931. 17 
strofer. 

DC: ULMA 4186, s. 12-15. Efter dagkarlen Salomon 
Johansson, Örberga sn, Östergötland (f. 1857 i Tä-
velås sn, Småland, bosatt i Örberga sedan 1907). 
Upptecknad av Henry Johansson 1931. 15 strofer. 

DD: LUF 4747, s. 61-64. Urshults sn, Småland. Upp-
tecknad av Jenny Danielsson 1932.13 strofer. 

DE: ULMA 10424, s. 4. Skåne. Upptecknad 1937 av 
Maria Lundström, Karlskrona, som under förra 
hälften av 1880-talet tjänade på en gård i Flack-
arps sn, Skåne; där hörde hon visan sjungas av en 
skånsk »sommarpiga». 9 strofer. 

DF: Efter Anna Augustsson, Vännebo, Grangärde sn, 
Dalarna (f. 1878 i Storfallsberg); hon uppgav att 
»visan sjöngs i Grangärde för 50 år sedan». Upp-
tecknad av Otto Blixt ca 1939. 15 strofer. DFa: 
ULMA 16136, s. 1-4. Inlämnad till ULMA 1943. 
DFb: ULMA 11482, s. 824-828. Utskrift gjord 
1955. 

DG: SVA 501, s. 22-23. Utskrift gjord av Anna Ze-
land. Sannolikt en avskrift efter okänd förlaga. 
Melodi med underlagd strof. 

DH: Halland. Motstridande ortsuppgifter: Snöstorps sn 
(a), Harplinge sn (b). Upptecknad av Karl A. 
Karlsson, Harplinge 1941, som uppger: »Då vi var 
ute och exercerade sjöngo vi den ibland som 
marschvisa, den gick så bra att gå i takt efter.» 16 
strofer. DHa: NM Folkminnessaml., Soldatsånger 
1, s. 514-516 (EU 18629). DHb: Museets i Var-
berg arkiv 4408, s. 1 3 1 -1 32. 

DI: Brålanda sn, Dalsland. Upptecknad 1942 av J. Fr. 
Lundberg, som hade lärt visan av sin mor (f. 
1834; »en skicklig sömmerska»), vilken var av 
klockarsläkt. 	NM Folkminnessaml., Visor 2, 
s. 552-554 (EU 16749). 12 strofer. Dlb: NM 
Folkminnessaml., Visor 6, s. 31-33 (EU 22797). 
11 strofer. 

DJ: NM Folkminnessaml., Soldatsånger 3, s. 501-504 
(EU 25398). Efter hemmansägaren Axel Emanu-
elsson, Hölen, Ytterby sn, Bohuslän (f. 1862 i Yt-
terby). Upptecknad av Sven Rydstrand 1943. 21 
strofer. 

DK: NM Soldatsånger 3, s. 42 (EU 23882). Småland. 
Insänd 1943 till Nord. museet av musiksergeant 
Oscar Sandahl vid I 11, Växjö. Melodi. Brukad 
som trall vid regementet. 

DL: SVA 411 A:1 (mel.), SVA 407:8, s. 13-15 (text; 
renskrift, även av mel.). Malungsfors, Malungs sn, 
Dalarna. Upptecknad av Karl Sporr 1944. Melodi 
samt 10 strofer. 

DM: NM Folkminnessaml., Visor 6, s. 791-792 (EU 
26139). Efter 0. Johansson, Tvååkers sn, Halland. 
Visan uppges vara sjungen 1908-1909. Uppteck-
nad av S. A. Svensson 1944.16 strofer. 

DN: DAG IFGH 4987, s. 27-28. Skåne. Upptecknad 
1945 av Sofia Paulsson (f. 1894), som hade visan 
efter Maria Jönsson, Degeberga sn (f. 1856 i De-
geberga, d. 1931 i Husie sn). 8 strofer. 

DO: Skåne. Efter överstinnan Dea An&n f. Bendz, 
Uppsala (f. 1887 i Karlshamn, Blekinge; bodde 
1887-1893 i V. Tomarps sn, Skåne, därefter i 
Uppsala). DOa: SVA 275: B 78 (visbok tillhörig 
Dea An&n, kopia), s. 18-20. Insänd till Radio-
tjänst 1948. »Farbror Hans brukade sjunga visan.» 
Melodi samt 10 strofer. DOb: SR L-B 8869:1:1. 
Inspelad av Olof Fors&I 1948. Melodi samt 9 stro-
fer. 

DP: SR Ma 49/11001: 1:1. Efter f.d. fiskaren och torpa-
ren Alfred Källman, Kärr, Tystberga sn, Söder-
manland (d. 1949). DPa: SVA 275: A 475:1. In-
sänd till Radiotjänst 1947. 16 strofer. DPb: SR 
L-B 11001:1:1. Inspelad av Matts Arnberg 1949. 
Melodi samt 16 strofer. 

DQ: DAG IFGH 5804, s. 1-5. Värmland. Upptecknad 
1954 av Selma Nilsson, som hade visan efter sin 
mor Martha Nilsson, Köla sn (f. 1854 i Bålstad, 
Köla). 21 strofer. 

DR: DAL 6293, s. 28. Efter slöjdhandlaren Knut Ols-
son, N. Åsums sn (Gärds hd), Skåne, som lärt vi-
san av snickaren Karl Jönsson, Åsumtorp, N. 
Åsum. Upptecknad av Bror Jeppsson 1955. 11 
strofer. 

DS: SVA 198:2:117, s. 20-22. Skåne. Ur visbok som 
tillhört »Beväringsmannen No 84 Nilsson 4de 
sky. Husarkasernen Malmö». Avskrift gjord av 
Kai Glans 1956. 17 strofer. 

DT: Efter småbrukaren Anders Carlsson, Ytterby sn, 
Bohuslän (f. 1891 i Ytterby, d. 1968); han hade 
visan efter Max Johansson, Ytterby (f. 1889). 
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DTa: SR Ma 57/10617:44:1. Inspelad av Matts 
Arnberg 1959. Melodi samt 1 strof. DTh: SVA 52, 
bl. 18. Textnedskrift gjord av Anders Carlsson 
1960. 3 strofer. 

DU: Efter Lena Larsson, Ytterby sn, Bohuslän (f. 1882 
i Ytterby, d. 1967). DUa: SVA 71, s. 9-10. Oda-
terad textnedskrift gjord av Lena Larsson. 5 stro-
fer. DUb: SR Ma 57/1 0617:55:7. Inspelad av 
Matts Arnberg och U. P. Olrog 1960. Melodi samt 
2 strofer. DUc: SR 61/M/9283:3:2. Inspelad av 
Matts Arnberg 1961. Melodi samt 5 strofer. DUd: 
SVA 52, bl. 19. Textnedskrift gjord av Lena Lars-
son 1960. 6 strofer. 

DV: SR MT 60/249:19:3. Efter f.d. lantbrukaren Gus-
tav Törnfelt, Söderköping, Östergötland (f. 1884 i 
Söderköping). Inspelad av Matts Arnberg 1960. 
Melodi samt 23 strofer. 

DX: SR 61/M/9378:8. Efter Bengta Andersson, Marie-
holm, Skåne (f. 1878 i Norrvidinge sn, Skåne). In-
spelad av Matts Arnberg 1961. Melodi samt 2 
strofer. 

DY: Efter arbetaren Erik Johan Källström, Gruvriset, 
Bispberg, Säter, Dalarna (f. 1875 i Gruvriset, d. 
1968). Melodi samt 16 strofer. DYa: SR 
64/M/6132:2:5. Inspelad av Matts Arnberg 1964. 
DYb: Norman, Låtar från Dalarnes bergslag, 
1977, nr 200. Upptecknad av Ingvar Norman. 

DZ: SVA BA 973. Efter Georg Söderström, Stock-
holm (f. 1908 i Stockholm). Inspelad av Margare-
ta Jersild 1970. Melodi samt 22 strofer. Texten 
hämtad från GA 37 [I]. 

EA: SVA BA 1909. Efter Per Andersson, Tviggasjö, 
Farstorps sn, Skåne (f. 1889 i Boa, Farstorp). 
Uppges vara efter »Hackebo-Joel». Inspelad av 
Gunnar Ermedahl 1973. Melodi samt 10 strofer. 

EB: SVA 703. Efter Gustav Samuelsson, Kallinge sn, 
Blekinge (f. ca 1897); han hade i tioårsåldern lärt 
visan av sin mormor. Transkription gjord av Eva 
Liljedahl efter egen inspelning från 1977. Melodi 
samt 10 strofer. 

EC: SLS 14, s. 12-13. Österskär, Korpo sn, Åboland. 
Visbok, text inskriven 1841 eller 1842. 19 strofer. 
(Jfr FG nedan.) 

ED: IF Dep. Brages Arkiv 12, s. 139. Pellinge, Borgå 
lf, Nyland. Ur lotslärlingen Karl Johan Andersson 
Brandts visbok. Nedskriven under 1860-talets för-
ra hälft. 16 1/2 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 51 
C. 

EE: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 15 a. Pojo 
sn, Nyland. Troligen upptecknad av Karl Fors- 

blom 1876. Melodi samt 21 strofer. Även tryckt 
som FSF V:1 nr 51 b och B. 

EF: IF 2. Efter stabskaptenen H. Åkerman, Borgå, 
som hörde visan sjungas av soldaten Lilja från 
Ekenäs skärgård, Nyland vid finska gardets läger-
möte 1850. Upptecknad av A. A. Borenius 1879. 
Melodi samt 20 strofer. Tryckt i Lagus, Nyländska 
folkvisor I, 1887, nr 15 b och som FSF V:1 nr 51 
h och F. En renskrift av en del av texten samt yt-
terligare en utskrift av mel. finns i IF 2. 

EG: SLS 1, s. 234-235. Efter Anders Fors, Terjärvs sn, 
Österbotten. Upptecknad av John Holgers 1882. 9 
strofer. Tryckt som variant U till FSF V:1 nr 51 A. 

EH: SLS 11, s. 9. Österbotten. Upptecknad av Mathias 
Åkerlund 1882. Melodi med underlagd strof. 
Tryckt som FSF V:1 nr 51 n. 

El: SLS 82, s. 115-119. Efter bondhustrun M. L. Hol-
sten, Rosala, Hitis sn, Åboland. Upptecknad av J. 
E. Wefvar på 1880-talet. 24 strofer. Tryckt som 
FSF V:1 nr 51 A. 

EJ: SLS 16, s. 142-145. Pargas sn, Åboland. Upp-
tecknad av Karl Ekman 1890. Melodi samt 23 
strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 51 1 och E. 

EK: SLS 28, s. 254-255. Vörå sn, Österbotten. Upp-
tecknad av M. Thors 1892. 12 strofer (uppställda 
som 11 strofer). Tryckt som FSF V:1 nr 51 J. 

EL: Kristinestad, Österbotten. ELa: IF Rancken 6, 205 
nr 99. Inlärdes enligt upptecknaren år 1843. Upp-
tecknad av 0. R. Sjöberg 1893. Melodi samt 1 
strof. Tryckt som FSF V:1 nr 51 p. ELb: SLS 126, 
s. 57. Melodi med underlagd strof. 

EM: SLS 126, s. 59. Österbotten. Upptecknad av 0. R. 
Sjöberg 1893. Melodi med underlagd strof. An- 
förd i fotnot som variant till FSF V:I nr 51 p. 

EN: SLS 47, s. 83-84. Esse sn, Österbotten. Uppteck-
nad av John Finnäs 1894. 14 strofer. Tryckt som 
FSF V:1 nr 51 I. 

EO: SLS 46, s. 196-198. Åland (»Föglö-Jomala-Lem-
land»). Upptecknad av J. A. Sjöblom 1894. 12 
strofer. Tryckt som variant Q till FSF V:1 nr 51 A. 

EP: IF 164 nr 2. Lappfjärds sn, Österbotten. Ur Axel 
Josefson Långs och Hindrik Erland Långs visbok. 
Nedskriven 1896. 2 strofer. 

EQ: IF 58. Kimito sn, Åboland. Upptecknad av August 
A. Andersson, troligen vid 1900-talets början. 12 
strofer. 

ER: IF 168, s. 21. Österbotten. Upptecknad »ur min-
net» av Werner Dahlqvist, Palisade, Minnesota, 
troligen vid 1900-talets början. Melodi samt 5 
strofer. 
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ES: SLS 94, s. 38 (mel.), 57 (text). Efter bonden Her-
man Rönn (»Hårrback Herrin»), Replots sn, Ös-
terbotten. Upptecknad av Wilhelm Sjöberg 1904. 
Melodi samt 1 strof. Tryckt som FSF V:1 nr 51 q. 

ET: IF 170, VIII (nr 203) (mel.), IF 170, kapsel (text). 
Efter Lovisa Blomkvist, Kurböle, Borgå lf, Ny-
land (1846-1926; 0. Andersson, Tre finl.-sv. vis-
sångerskor, s. 36-43): hon hade lärt visan av sin 
mors moster Maria Kant (f. 1779). Upptecknad av 
Otto Andersson 1908. Melodi samt 24 strofer. 
Mel. tryckt som FSF V:1 nr 51 o. 

EU: IF 110, h. 6, s. 41-43. Helsingfors. Avskrift gjord 
ca 1910 av A. P. Svensson efter handskrivet ark 
från 1898. 20 strofer. Tryckt som variant L till 
FSF V:1 nr 51 A. 

EV: IF 1, s. 7. Efter professor Hugo Bergroth, Pernå 
sn, Nyland. »Enl. Tradition fr. 1875.» Upptecknad 
av Otto Andersson ca 1910. Melodi med under-
lagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 51 c. 

EX: IF 110, h. 3, s. 85-87. Ur matrosen Albin Svan-
bäcks vishäfte. Avskrift gjord av A. P. Svensson 
ca 1910. 20 strofer. Tryckt som variant K till FSF 
V:1 nr 51 A. 

EY: FSF V:1 nr 51 a (mel.), FSF V:1, variant P till nr 
51 A (text). Efter Serafina Björklund, Lövö, Vår-
dö sn, Åland (1824-1905). Upptecknad av Otto 
Andersson ca 1910. Melodi samt 12 strofer. 

EZ: Efter Tilda Troberg, Pettu, Finby sn, Åboland 
(1860-1933; 0. Andersson, Tre fin!.-sv. vissång-
erskor, s. 43-56). EZa: IF 170, IX (nr 164). Upp-
tecknad av Otto Andersson ca 1910. Melodi med 
underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 51 f. EZb: 
IF 53, s. 10-11. Text upptecknad av Saga Grön-
fors 1931. 11 strofer. Tryckt som variant R till 
FSF V:1 nr 51 A. 

FA: SLS 352, s. 93. Efter Matilda Andersson, Bastvik, 
Houtskärs sn, Åboland (f. 1849). Upptecknad av 
Greta Dahlström 1923. Melodi samt 2 strofer. 
Mel. tryckt som FSF V:1 nr 51 m, texten tryckt 
som variant V till FSF V:1 nr 51 A. 

FB: SLS 367, s. 140. Efter bondhustrun Karolina 
Lindholm, Sördö, Houtskärs sn, Åboland (f. 
1847). Upptecknad av Greta Dahlström 1924. Me-
lodi. Tryckt som FSF V:1 nr 51 r. 

FC: SLS 367, s. 141-144. Efter bonden Fredrik Lind-
holm, Sördö, Houtskärs sn, Åboland (f. 1851). 
Upptecknad av Greta Dahlström 1924. Texten ur 
Lindholms visbok. Melodi samt 15 strofer. Mel. 
tryckt som FSF V:1 nr 51 s, texten tryckt som va-
riant 0 till FSF V:1 nr 51 A. 

FD: SLS 367, s. 132. Efter Axel Gustafsson, Bötesö, 

Hitis sn, Åboland (f. 1885 i Bolax, Hitis). Upp-
tecknad av Greta Dahlström 1924. Melodi med 
underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 51 g. 

FE: SLS 367, s. 134-139. Bolax, Hitis sn, Åboland. 
Ur F. B. Grönings visbok (daterad 1873). Avskrift 
gjord av Greta Dahlström 1924. 18 strofer. Tryckt 
som FSF V:1 nr 51 G. 

FF: SLS 383, s. 53. Efter sjökaptenen Svante Söder-
ström, Högsåra, Hitis sn, Åboland (f. 1864 i Högs-
åra, Hitis). Upptecknad av Greta Dahlström 1925. 
Melodi med underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 
nr 51 i. 

FG: SLS 383, s. 48-52. Efter bondhustrun Anna Jo-
hansson f. Jansson, Österskär, Korpo sn, Åboland 
(f. 1874 på Österskär). Texten ur sångerskans far-
fars visbok (se EC ovan). Upptecknad av Greta 
Dahlström 1925. 19 strofer. Tryckt som FSF V:1 
nr 51 e och D. 

FH: SLS 508, s. 81-82. Efter Lotta Sundell, Åvensor, 
Korpo sn, Åboland (f. 1861). Upptecknad av Alf-
hild Adolfsson (Forslin) 1928. 18 strofer. Tryckt 
som variant M till FSF V:1 nr 51 A. 

FI: SLS 508, s. 77-80. Efter Charlotta Vesterberg, 
Kalsor, Tövsala sn, Åboland (f. 1873). Uppteck-
nad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1928. Melodi 
samt 17 strofer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 51 k, 
texten tryckt som variant N till FSF V:1 nr 51 A . 

FJ: SLS 508, s. 83-84. Kalsor, Tövsala sn, Åboland. 
Ur Hanna Nyroos' vishäfte. Avskrift gjord 1928 
av Alfhild Adolfsson (Forslin). 17 strofer. Tryckt 
som FSF V:1 nr 51 H. 

FK: SLS 512, s. 68-69. Efter Alma Fellman, Horshol-
ma, Föglö sn, Åland (f. 1878 i Houtskärs sn, Åbo-
land). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 
1929. Melodi samt 5 strofer. Mel. tryckt som FSF 
V:1 nr 51 d, texten tryckt som variant S till FSF 
V:1 nr 51 A. 

FL: SLS 523, s. 69-71. Efter Adelina Lillkull, Dags-
mark, Lappfjärds sn, Österbotten (f. 1876 i Dags-
mark). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 
1930. Melodi samt 10 strofer. Mel. tryckt som 
FSF V:1 nr 51 j, texten tryckt som variant T till 
FSF V: 1 nr 51 A. 

FM: SR Ma 57/11142:18:6. Efter Hilma Salonen f. 
Henriksson, Sävträsk, Liljendals sn, Nyland (f. 
1885). Inspelad av Matts Arnberg 1957. Melodi 
samt 8 strofer. Återgiven på grammofonskiva 
(Den medeltida balladen, SR RELP 5003-5006). 

FN: Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 
1904 på Nötö, d. 1980). FNa: SR Ma 
58/12126:1:1. Inspelad av Matts Arnberg 1958. 
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Melodi samt 11 strofer. Återgiven på grammofon- 	FO: SR 63/M/6345:6:3. Efter Edit Johansson, Kimito 
skiva (Den medeltida balladen, SR RELP 

	
sn, Åboland (f. 1900 på Nötö, Nagu sn, Åboland, 

5003-5006). FNb: SVA 53:1, bl. 23. Textned- 	från 1937 bosatt i Kimito). Inspelad av Matts Arn- 
skrift gjord av Svea Jansson ca 1960. 	 berg och U. P. Olro2 1963. Melodi samt 2 strofer. 
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LITEN VALLPIGA 
TSB D 405 

A 
UUB V 1, fol. 49. Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck på 1690-talet. Egenhändig utskrift av denne (Jonsson I, 
s. 291-298). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 365-368. 

1 Ståltz Gunnel, Stålz Gunnel, du leek een leek för 	14 Ett gångande skiep i Sundet, dhet kan iagh fulle få, 
mej, 	 men intet iag på mine gulharpa slår. 

15 Ståltz Gunnel, Ståltz Gunil. du lek een leek för mej, 
et Steenhuus i Skåne, dhet vil iag gifva dej. 

16 Et Steenhuus i Skåne dhet kan iag fulle få 
men intet iag på mine gulharpa slår 

17 Ståltz Gunnel Ståltz Gunnel du leek een leek för 

två Silfspenta Sko, så vill iag gifva dej, 
— Ståltzan va hon Gunnel, och bonnans vijf 

2 två Silfspenta Sko dhem kan iag fuller få, 
men intet iag på mine Gulharpa slår, 

3 Ståltz Gunnel, Ståltz Gunnel du leek een leek för 
mej, 

två Silkesticka strumper dhem vil iag gifva dej 

4 två Silkesticka strumper, dhem kan iag fuller få, 
men intet iag på mina gulharper slår 

5 Ståltz Gunnel. Ståltz Gunnel du leek een leek för 
mej 

een Silkesömma kiortil så gifver iag dej, 

6 Een Silkesömma kiortil, dhen kan iag fuller få, 
men intet, iag på mine Gulharpa slår 

7 Ståltz Gunnil Ståltz Gunnil du leek een leek för mej. 
eena långa gulkiedie så gifver jag dej 

8 Eena långa Gulkiedia, så kan jag fulle få 
men intet iag på mine Gulharpa slår 

9 Ståltz Gunnel. Ståltz Gunnel du leek een leek för 
mej. 

een skiöner häst och Sadhel, så vil iag gifva dej 

10 Een skiöner häst och Sadel, den kan iag fuller få, 
men intet iag på mine Gulharpa slår 

mej 
eena röda GulCrune, dhen vil iag gifva dej 

18 Eena röda GulCrune, dhen kan iag fulle få 
men, intet iag på mina Gulharpa slår 

19 Ståltz Gunnel, Ståltz Gunnel duu leek een leek för 
mej 

och helfften af mit rijke så vil iag gifva dej 

20 Ståltz Gunnel Slogh på Strengarna med fingrarna 
små, 

dher dansade Sticker, dher dansade strå, 

21 Ståltz Gunel tog på Strengarna, med fingarna femb, 
dher dansade Konungen, och alle hans håfmän 

22 Ståltz Gunnel tog på Strengarna med fingrarna Siu, 
dher dansadhe Konungen, och så hans unga brud, 

23 Ståltz Gunil tog på Strengarna med fingrarna nije, 
der dansade Konungen och så hans unga vijf, 
— Ståltzan va hon Gunnel, och bonnans vijf 

11 Ståltz Gunnel, Ståltz Gunnel du leek een leek för 	Anmärkning  
mej 	Både str. 3 och 4 har nr 3, både str. 9 och 10 har nr 9. 

Een Sätesgårdh [i] Småland så vill iag gifva dej 	Omkvädet utskrivet i str. 1-3, 13, 20, 23, förkortat i str. 
4-6, 14, 21, 22, markerat med etc. i str. 7-12, 15-19. 12 Een Sätesgårdh i Småland så kan iag fulle få, 
Omkvädet: Ståltzan str. 3-6, 14, 20-23 Stålter, str. 13 men intet iag på mine gulharpa Slår 

och stålter; va str. 2-6, 13, 14, 20-23 var; bon- 
13 Ståltz Gunnil Ståltz Gunnil du leek een leek för mej, 	 nans str. 3 och 13 bondans, str. 20 och 23 bon- 

et gångande Skiep i Sundet, dhet vill iag gifva dej, 	 dens 
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1.2 	i Silfspenta är s ändrat från p 

	

4. 1 	kan iag ms kan iag kan 

	

6. 1 	Een oklar ändring 

	

11:2, 	12:1 	Een Sätesgårdh [i] Småland ändrat frun 
ord som raderats 

	

19:1 	mej ms mej mig 
20:1 Slogh svårtolkad ändring; Strengarna ms 

Strrengarna 

22:2 Konungen ändrat från Kånungen 
23:1 	e i nije tillagt i efterhand 

Efter texten står följande strof tillagd i efterhand av an-
nan hand: 

Stoltz Gunnel Stoltz Gunnel du leek een leek för mey 
Tolff tussend gylden will iag gifva dey 
— Så stolter war hon Gunnil för bondens Son att eya 

B 
SVA 504:1 (Bergshammarvisboken I), s. 114-118. Från 1700-talets mitt (Jonsson I, s. 306-309). 

1 Bondens wallpiga hon tuttrade wall, 
— Så wäl hon kan, — 
Med sina små getter i marcken all. 
— Så wäl hon qwäda kunde. 

2 Bondens wallpiga hon tuttrar så hårdt, 
Hon wäckte up kungen i höga lofft låg. 

3 Konungen han waknad i höga lofft låg. 
Hwem är, som uppå min gullharpa slår? 

4 Ingen uppå Ehr gullharpa slår, 
Bondens wallpiga hon tuttrar så hårdt. 

5 Konungen sade åt småswänner twå. 
I bedien wallpigan in för mig gå. 

6 Små swänner sade åt wallpigan så, 
Upp måste I för konungen gå. 

7 Hur skall iag up för konungen gå? 
Jag är ännu klädd i wallmaret grå. 

8 Konungen skicka åt henne kiortelen blå. 
Guldet det glittrar i hwar ock en tråd. 

9 Konungen skickar åt henne tröjan grön. 
Guldet det glittrar i hwar och en söm. 

10 Wallpigan hon up för trapporna geck, 
Med silfwersticka strumpor så wackert och  

1 1 Wallpigan hon in genom dören steg, 
Konungen på henne med blida ögon ser. 

12 Konungen straxt til henne sad', 
I qwäden den wisan, som I nu nyss qwad. 

13 Wallpigan hon tuttrade wisorna twå. 
At konungen dantza och hela hans håf. 

14 Det iag skall hafwa, så lät mig få. 
Och lät mig sedan til getterna gå. 

15 Det du skall hafwa det skall du wäl få. 
Men aldrig skall du till getterna gå. 

16 Wallpigan hon tuttrade wisorna fem. 
Så konungen dantza och alla dess män. 

17 Är icke det andra til stor qwida, 
Wallpigan hon sofwer wid konungens sida? 

18 Är icke det andra til stor harm, 
— Så wäl hon kan, — 
Wallpigan hon sofwer på konungens arm? 
— Så wäl hon qwäda kunde. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 18, markerade i övri- 
nätt. 	ga strofer. 

c 
SVA 504:1 (Bergshammarvisboken I), s. 171-174 

1 Det står en dantz ut med å, 
— Gack och sätt dig, — 
Där dantza de höfwiska Jungfrur twå 
— När du går och lägg dig, så tag mig med tig. 

2 Där dantsa de höfwiske Riddare fem, 
Stålts Karin hon qwäder i dantz för dem. 

Från 1700-talets mitt (Jonsson I, s. 306-309). 

3 Då waknade kungen i höga låfft låg, 
Hwem är det som uppå gullharpan slår? 

4 Det är ej gullharpa fast Eder tyckes så, 
Det är Ståltz Karin hon qwäder altså. 

5 Hör i små Swenner i salen min hwit, 
Jag måste straxt up och rida dit. 

176 



6 Kära Stolts Karin du siung nu för mig, 
En kostelig klädning will iag gifwa dig. 

7 En kostelig klädning kan iag fuller få, 
Men icke ett ord iag siunger ändå. 

8 Å kiära Stolts Karin du siung nu för mig, 
Tre stora Sätsgårdar will iag gifwa tig. 

9 Tre stora Sätsgårdar, äro goda at ha, 
Men icke ork iag slunga mera idag. 

10 Min kära Stolts Karin, du siung nu för mig, 
Min egen person will iag gifwa tig. 
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11 Har iag nu råkat så lycklig en stund, 
Så klinga min röst, lät hör' dig min mun. 

12 Stålts Karin hon söng då en wisa ny, 
— Gack och sätt dig, —
Så at det hördes alt up i Sky. 
— När du går och lägg dig, så tag mig med tig. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 12, markerade i övri-
ga strofer. 

D 
KB Vs 2:1, s. 367-369. Efter majorskan Ulrika Westerling f. Enandel-  (f. 1736 i Stockholm, till 1776 bosatt i Upp-
land, d. 1820 i V. Eneby sn, Östergötland; Jonsson I, s. 345-346); hon hade lärt visan av sin mormor Elisabeth Ha-
dorph (1671-1760, dotter till Johan Hadorph). Upptecknad på Västraby, Hults sn, Småland 1810 av August von 
Hartmansdorff (text) och av C. V. Westerling (mel.). Texten tryckt som SF 64. 

2 

3 

Så fagert går dansen ute med å 

     

r 	 
- herre min,- 

der dansa 
	

de höfviska 
	

Riddare 	två, 

J 	 f • . 	• 
"1". 8 
	• 	 

- grön sommar och äng, men alla 	de foglar de sjunga 	så väl 

1 Så fagert går dansen ute med å. 
— Herre min. — 
Der dansa de höfviska Riddare två. 
— Grön Sommar och Äng 

Men alla små foglar de sjunga så väl. 

2 Konungen vakna i höga loft låg 
Hvad är det för en Smådräng på Guldharpan slår. 

3 Det är väl ingen harpo drägt 
Det är Stoltz Karin hon sjunger så lätt. 

4 Konungen talte till Småsvenner två 
J sadlen mig opp min gångare grå. 

5 J sadlen mig opp min gångare grå 
Jag vill rida dit se hur dansen han går.  

6 Konungen sig genom dörrena steg 
Stoltz Karin hon honom med ögonen neg. 

7 Stoltz Karin hon räcker hvit hand ifrån sig 
Kom Kom nådig Konung tråd dansen med mig. 

8 Det vore ju mig till en stor harm 
Om jag skull' trå dansen med ett Skinnare barn. 

9 Och hafver min Fader de skinnena skafvit 
Så har dock min moder hvit Hermelin dragit. 

10 Och kom ej er Farfar med örlog och kif 
Och tog af min Farfar båd' krona och lif. 

11 Och var min fader skinskärare i Lund 
Så var ock er moder en hedninge-hund. 
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Kari går quarna och mal, 

min = unnen ekelund så grönan. 

4 

	• 

hon sjunger långt ljufligar' än hanen 
10 

han gal. 
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12 Konungen räcker hvit hand ifrån sig 
Kom kom Stoltz Karin tråd dansen med mig. 

13 Det vore ju Eder till en stor harm 
Om J skull' tråd dansen med Skinnare barn. 

14 Grant såg han efter hur håret var lagt 
Fast mer såg han efter hur kläderna satt. 

15 Konungen tog Stoltz Karin uti sitt knä 
Gaf henne Gullringar och Fästninga Fä. 

16 Kongen tog Stoltz Karin uti sin famn 
— Herre min. — 
Gaf henne Guldkrona och Drottninga namn. 
— Grön Sommar och Äng 

Men alla små foglar de sjunga så väl. 

Melodianmärkning 

T. 1: Anpassningen text/mel. är oklar, men första stavel-
sen i dansen är närmast placerad under n. 3. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 16, markerade i övri-
ga strofer. Interpunktionen osäker p.g.a. Arwidssons re-
digerande ingrepp. 
Mellanomkvädet: Herre i str. 1 ev. ändrat från Herren 

E 
KB Vs 2:2, s. 159-161. Texten upptecknad 1810-1813 av J. H. och /eller D. S. Wallman i Landeryds sn, Östergöt-
land efter Anna Stina Hallman, vilkens härkomst dock är obekant (Jonsson I, s. 393-394); mel. sannolikt upptecknad 
av A. M. Weselius. Utskrift gjord av J. H. Wallman. 

1 Kari lille går i quarna och mal 
Hon sjunger långt ljufligare än Hanan han gal 
— I minunnen Ekelund så gröna. 

2 Konungen vaknar i högaste loft, 
Hvem är det som på min gullharpa slår. 

3 Konungen talte till Småsvennen sin 
Bed du kari lille inför mig gå 

4 Småsvenner talte till Kari lille så 
Du måste nu inför konungen gå. 

5 Hur skall jag kunna inför konungen gå 
Jag är väl inte klädder ann' än i valmaret grå. 

6 Ni må vara klädd i valmaret grått eller blått 
Så måste Ni in på konungens slott. 

7 Kari lille Sig genom dörrena steg, 
Konungen henne med blida ögon ser 

8 Konungen klappa' på hyendet blå 
Lyster Kari lilla att hvila häruppå 

9 A inte vill jag hvila, ej heller är jag trött 
förr än jag mitt ärende hade fått 

10 Konungen drager Sölfkanna till sig 
Lyster Kari lilla att dricka med mig 

11 Å inte vill jag dricka ej heller är jag törst 
förr än jag mitt ärende hade fått. 

12 Kari lille Kari lille quäd du för mej 
Den rödaste gullkrona den vill jag gifva dej 

13 Nej inte jag quäda ej heller quäda må 
förr än jag en bättre gåfva får 

14 Kari lille Kari lille quäd du för mej 
gull och gröna skogar det vill jag gifva dej 

15 Nej inte jag quäda ej heller quäda må 
förr än jag en bättre gåfva får. 

16 Kari lille Kari lille quäd du för mej 
Den likesta Riddaren den vill jag gifva dej. 
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17 Nej inte jag quäda ej heller quäda må 
förr än jag en bättre gåfva får. 

18 Kari lille Kari lille quäd du för mej 
halfva mitt rike det vill jag gifva dej. 

19 Nej inte jag quäda ej heller quäda må 
förr än jag en bättre gåfva får 

20 Kari lille Kari lille quäd du för mej 
hela mitt rike det vill jag gifva dej. 

21 Nej inte jag quäda ej heller quäda må 
förr än jag en bättre gåfva får. 

22 Kari lille Kari lille quäd du för mej 
halfva mitt unga lif det vill jag gifva dej. 

23 Nej inte jag quäda ej heller quäda må 
förr än jag en bättre gåfva får. 

24 Kari lille Kari lille quäd du för mej 
hela mitt unga lif det vill jag gifva dej 

25 Kari lille quädde den visan så lång 
Så alla Småsvennera i kungsalen språng. 

26 Kari lille quädde den visan så täck 
Så alla Småsvennera de hoppade så lätt. 

27 Konungen talte till Fruger och Mör 
I kläden Kari lille i sidenklänning röd. 

28 Konungen talte till Frugera så 
Ni kläden Kari lille i Sidenklänning blå. 
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29 Konungen tog Kari lille uppå sitt knä 
gaf henne gullkrona och drottningaklär 

30 Konungen tog Kari lille uti sin famn 
Så gaf han henne det ärliga drottninganamn. 

31 Drottninganamnet det är ej så tungt till att bära 
Men väljes den Jungfru som får det med ära. 
— I minunnen Ekelund så gröna. 

Melodianmärkning 

T. 7, n. 1: Ändrad från åttondelsnot. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 31, 
med streck markerat i övriga strofer. 
Omkvädet: 1 minunnen str. 1 1 mi Nunne en (jfr dock 

texten under mel.), str. 31 I minunnen den (före 
den står i överstruket); gröna sir. 31 snarast 
grönan (jfr texten under mel.) 

	

1:2 	Hanan (jfr texten under mel.) 

	

5:2 	väl troligen ändrat från väll 

	

11:2 	ärende ms snarast ärnde 
27:1 före Konungen står Och överstruket 

F 
KB Vs 2:3, s. 7-10. 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, uppteckningen troli-
gen felaktigt daterad 1812. Utskrift gjord av J. H. Wallman. En avskrift gjord av L. F. Rääf finns i KB Vs 2:1, s. 
363-364. Tryckt som GA 74 [II]. 

1 Konungen ståndar i höga lofts bur 
»Hvem är det som blåser i min förgyllda lur» 
— Så stolter var den Gundela 

Ungersven och vi, vi vinna henne aldrig. 

2 »Det är väl ingen som blåser i er förgyllda lur 
Det är en Vallekulla klädder i valmaret grå» 

3 Konungen han talte till Småsvenner två 
»Be den Vallekullan up för mig gå» 

4 »Ack hur skall jag upp för Unga Konungen gå 
Jag ä 'nte klädd ann' än i valmaret grå 

5 Stolts Gundela sig upp för marmortrappan sprang 
röda Gullspännet på marmortrappan klang. 

6 Stolts Gundela in för Unga Konungen steg 
och konungen på henne med milda ögon neg 

7 »Käre du stolts Gundela du lek en lek för mej 
Silfver och guldpenningar dem gifver jag dej» 

8 »Silfver och guldpenningar dem passar jag ej på 
men inte lyster mej på min Gullharpa slå» 

9 »Å käre du Stolts Gundela du lek en lek för mej 
Ett stenhus uti staden det vill jag gifva dej» 

10 »Ett stenhus uti staden det kan jag välle få 
men inte lyster mej på min Gullharpa slå» 

11 »Å käre du stolts Gundela du lek en lek för mej 
Den yppersta af mina Herrar den vill jag gifva dej» 

12 »Den yppersta af edra Herrar den kan jag välle få 
men inte lyster mej på min Gullharpa slå» 

13 »Käre du stolts Gundela du lek en lek för mej 
Prinsen min Broder den gifver jag dej» 
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14 »Prinsen din Broder den passar jag ej på 
Och inte lyster mej på min Gull harpa slå» 

15 »Å käre du stolts Gundela du lek en lek för mej 
halfva mitt rike det gifver jag dej» 

16 »halfva ert rike det passar jag ej på 
och inte så slår jag på min Gullharpa ändå» 

17 »Å käre du stolts Gundela du lek en lek för mej 
Sjelfver unga Konungen den gifver jag dej» 

18 »Å är det så, att jag Unga Konungen kan få 
Si då lyster mej på min Gullharpa slå» 

19 Det första slaget hon på Gullharpan slog 
Konungens hjerta det lekte och det log 

20 Det andra slaget hon på Gullharpan lät 
Konungens hjerta var nära det grät. 

21 Tredje slaget hon på Gullharpan slog 
För henne dansa bå stora och små. 

22 Konungen tog kär Gundela allt uti sin famn 
Satte på henne Gullkrona och gaf henne 

drottninganamn. 

23 A rest hafver jag öfver vatten och land 
På det jag skulle vinna Islands Konung till min Man. 
— Så stolter var den Gundela 

Ungersven och vi, vi vinna henne aldrig. 

Titel: Stolt Gundela. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer, i 
st r. 11 saknas dock omkvädets andra rad. 

G 
KB Vs 2:1, s. 353-354. Efter »gamla hustrun Lisa», Högby sn, Östergötland. Upptecknad av Clas Livijn under 
1810-talets förra hälft (Jonsson I, s. 355-356). 

1 Konungen han talte med tjenaren så 
Hvad är det för Jungfru som på guldharpan slår 
— Och den lilla grå gök som siunger så vakert uti 

skogen 

2 Det är vel ingen Jungfru som på guldharpan slår 
Det är en liten fåretulla som går valle med får 
som siunger en kärleks visa 

3 Konungen han talte med tjenaren sin 
Hämta mig hit Jnga lilla i qväll 

4 Tjenaren han talte med Jnga lilla så 
J morgon skal du inför konungen gå 

5 Huru kan jag inför konungen gå 
Jag drar väl intet annat än valmaret grå 

6 En liten hvete kaka det vil jag gifva dig 
Om du siunger kärleks visan för mig 

7 En liten hvete kaka jag intet passar på 
At siunga för Konungen jag intet förmår 

8 En siden kledning den vil jag gifva dig 
Om du siunger kärleks visan för mig 

9 En siden kledning jag intet passar på 
At siunga för Konungen jag intet förmår 

10 Et stenhus i staden det vil jag gifva dig 
Om du siunger kärleks visan för mig 

1 1 Et stenhus i staden jag intet passar på 
At siunga för konungen jag intet förmår 

12 Mit halfva konunga rike det vil jag gifva dig 
Om du siunger kärleks visan för mig 

13 Edert halfva Konunga rike jag intet passar på 
At siunga för konungen jag intet förmår 

14 Mit hela konunga rike det vil jag gifva dig 
Om du siunger kärleks visan för mig 

15 Edert hela Konunga rike jag intet passar på 
At siunga för Konungen jag intet förmår 

16 Mit halfva hjerta det vil jag gifva dig 
Om du siunger kärleks visan för mig 

17 Edert halfva hjerta jag intet passar på 
At siunga för Konungen jag intet förmår 

18 Mit hela hjerta det vil jag gifva dig 
Om du siunger kärleks visan för mig 

19 Trodde jag jag edert hjerta kunde få 
Skulle jag siunga så mycket jag förmår 

20 Den första kärleks visan som Jnga lilla siöng 
Så dansade både Konungen och tjenaren med 

21 Den andra kärleks visan som Jnga lilla siöng 
Så dansade både Konungen och prästerna med 

22 Den tredje kärleks visan Jnga lilla siöng 
Så dansade både Konungen och hela hans här 

23 Den fierde kärleks visan Jnga lilla siöng 
Så dansade både Konungen och Jnga lilla med 
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24 De drogo på Jnga lilla en silfverstickat särk 
Som elfva stadens Jungfrur hade gort sit mästervärk 

25 Alla stadens Jungfrur de buro på Jnga lilla harm 
För det hon skulle sofva på Konungens arm 
— Och den lilla grå gök som siunger så vakert uti 

skogen 

SMB 182 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 25, 
markerat i övriga strofer. 
2:3 ej uppställd som egen rad 

H 
KB Vs 2:1, s. 601-603. Värmland eller Dalsland. Upptecknad av E. G. Geijer 1814-1817 (Jonsson I, s. 421-423). 
Tryckt som SF 63 A. 

1 Stolts Karin hon körde sitt fä i grön äng, 
Hon sjöng mycket bättre än göken han gal. 
— Genom sommar och äng 

Alla små foglar de sjunga väl. 

2 Och Konungen sade till liten smådräng: 
Hvem är det som leker på gullharpa så väl? 

3 Det är inte Harpa eller Harpas låt, 
Det är nu stolts Karin som med getterna går. 

4 Och är det stolts Karin som med getterna går, 
Så beder du henne inför mig gå. 

5 Den smådräng han går för stolts Karin och står: 
Och I skall nu in för Konungen gå. 

6 Och huru kan jag för Konungen gå? 
Jag är klädd i blaggarn och vadmalet grå. 

7 Stolts Karin hon går sig i kammaren in, 
Där kläder hon sig uti annat lin. 

8 Stolts Karin tar på sig en silkessydd särk, 
Det var nu väl femton möjors verk. 

9 Stolts Karin tar på sig en kjortel så blå, 
Det glimmade guld i hvarendaste trå. 

10 Stolts Karin tar på sig en kjortel så grön, 
Det glimmade guld i hvar endaste söm. 

11 Stolts Karin hon sätter sig på trinder en stol, 
Drar på silkesstickade strumpor och sölfspända skor. 

12 Stolts Karin hon sätter sig på förgyllande stol, 
Där kammar hon och krusar sitt fagergula hår. 

13 Stolts Karin tar på sig ett lifstycke nytt, 
Det var mera virkadt än det var sydt. 

14 Stolts Karin tar på sig en kjortel så röd, 
Det rödaste guldet uppå tiljorna strör. 

15 Stolts Karin tar på sig en förduk så ny, 
Med gulld och demanter han var beprydd. 

16 Stolts Karin tar på sig en Jacka så ny, 
Hon fins intet yppare uti den by. 

17 Stolts Karin tar på sig ett Halskläde nytt, 
Med femton demanter i hvar och en snipp. 

18 Stolts Karin drar på sig de handskarme små: 
Nu lyster mig in för Konungen gå! 

19 Stolts Karin hon går sig för Konungen in, 
Och Konungen på henne med blida ögon ser. 

20 Och hörer, I Konung, hvad jag säga må, 
I säg mig edert ärende, sen vill jag till getterna gå. 

21 Du skall få sitta på hyende blå; 
Men aldrig skall du mer med getterna gå. 

22 Och hörer, I Konung, hvad jag säga må, 
I säg mig edert ärende, sen låt mig till getterna gå. 

23 Och intet annat ärende har jag till dig, 
Än att du skall quäda en älskogs visa för mig. 

24 Och väl skall jag quäda det bästa jag kan; 
Men älskogens visa jag aldrig förnam. 

25 Stolts Karin hon började en visa och quad, 
Det somna hvart barn uti stenstugan var. 

26 Stolts Karin hon quädde en visa så lång, 
Så Konungen han somnade i stolts Karins fång. 

27 Stolts Karin hon började en Visa och quad, 
Hon väckte hvar en uti stenstugan var. 

28 Och Konungen tar stolts Karin alt uti sin famn, 
Gaf henne gullkrona och drottninge namn. 

29 Och Konungen tar stolts Karin alt uti sitt knä, 
Gaf henne gullringar och lekande fä. 

30 Det var de fruer till en stor harm, 
Att stolts Karin hon sofver på Konungens arm. 

31 Det var de fruer till en stor qvida, 
Att stolts Karin hon sofver vid Konungens sida. 
— Genom sommar och äng 

Alla små foglar de sjunga väl. 
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Anmärkning 

Str. 10-18 först numrerade 9-17, vilket dock korrige-
rats. Omkvädet utskrivet endast i str. 1. Interpunktionen 
osäker p. g. a. Arwidssons redigerande ingrepp. 

	

6:2 	blaggarn och vadmalet ändrat från vadmal (ev. 
valmat) och blaggarnet 

	

12:1 	förgyllande ms ev. förgyllander, ordet ändrat 
från förgyllder 

KB Vs 126:3, s. 79-80. Småland. Upptecknad av notarien Fredrik Ehrenpreus eller dennes far brukspatron Göran 
Ehrenpreus ca 1814. En utskrift, sannolikt en avskrift, av annan hand finns i KVHAA Göt. Förb. vissaml., s. 58-58 
B (Jonsson I, s. 46-48). Huvudsaklig textkälla för GA 75 [III]. 

1 Konungen han hvilar på högan Loft blå 
— Herran min — 
Och hvem är det som på min Guldharpa slår 
— Om Sommaren när alla små Foglar de sjunga väl 

2 Det är ingen som på Er Guldharpa slår 
Det är blott stollt Elin, som sjunger så bål 

3 Och Konungen talar till Svennerne så 
Ni beden stolt Elin inför mig gå 

4 och tjenaren otyder stollt Elin så 
du måste nu straxt in för Konungen gå 

5 Ack huru skall jag väl inför Konungen gå 
Jag är på ente klädd, än i valmaret grå 

6 Stollt Elin hon går sig åt höga loftssal 
Der tvättar Hon sig så vit som en Svan 

7 Hon träder på sig en klädning blå 
Med röda klara guldet i hvar och en tråd 

8 Hon drager på händer de handskarne små 
Nu, Svener, mig lyster inför Konungen gå 

9 Stollt Elin Du sjung en visa för mig 
Men yngsta broder den gifver jag Dig 

10 att skänka mig Din broder Du ente förmår 
Men jag sjunger engen visa ändå 

1 1 Stollt Elin Du sjung en visa för mig 
Mitt halfva rike det gifver jag dig. 

12 att gifva borrt Ditt rike du icke förmår 
Men jag sjunger engen visa ändå 

13 Stollt Elin Du sjung en visa för mig 
Min tro och mitt hjerta det gifver jag Dig 

14 Hon sang för fyra, hon sang för fem 
och sang Hon så alldrig, Hon sang dock än 

15 Det var stor glädje och det var stor Larm 
När Konungen månd hvi la på stolt Elins arm 

16 Det var stor glädje och det var stor gny 
— Herran min — 
När Konungen for med stollt Elin ur by 
— Om Sommaren när alla små Foglar de sjunga väl 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Str. 4 är delad: 4:1 sammanförd 
med str. 3, 4:2 med str. 5. Omkvädena utskrivna endast i 
str. 1. Läsningen är i flera detaljer osäker, enär skriva-
rens piktur är mycket säregen (vissa bokstavstyper är 
sammanblandade eller förvrängda, diakritiska tecken 
utelämnas ofta etc.); dessa egenheter kommenteras ned-
an endast i ett fåtal fall. 

	

I : 1 	blå ms snarast bin 

	

2:2 	Elin ms Elien 

	

4:1 	efter så står sannolikt av misstag Konungen gå 
(jfr 4:2) 

	

8:1 	händer ms handar; små svårtolkad skrivning, 
här läst i enlighet med utskriften i Göt. Förb. 
vissaml. 

	

8:2 	lyster ms lyser 

	

12:2 	ändå ms undå 

	

16:2 	by ms snarast bey 

Utskriften i Göt. Förb. vissaml.: 

	

5:2 	på ente: ju inte 

	

8:1 	händer: handen 
9:2 Men: Min 

	

10:1 	ente: inte 

	

10:2, 	12:2 	engen: ingen 
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J 
GA 75 [J] (text), Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 31 (mel.). Närke. Upptecknad på 1810-talet, 
förmodligen i Kumla eller dess närhet. Insänd till A. A. Afzelius av kyrkoherden i Kumla F. M. Franzen (Jonsson I, 
s. 424). Mel., i Grönlands arrangemang, även tryckt som GA 75 [:I]. 

Andante, con affetto. 

1 /: Konungen han vaknade, i högan loft låg::/ 
»Hvem är det, som på min gullharpa slår?» 
— In inunder Ekelund så grönan. 

2 Ingen är det, som på gullharpa slår, 
Det är Inga lilla i qvamen hon rnal. 

3 Konungen han talte till småsvenner så: 
»J bedjen Inga lilla inför mig gå.» 

4 »Huru skall jag kunna inför Konungen gå? 
»Jag är ju bara klädder i vallmaret grå.» 

5 Inga lilla in genom dörren steg, 
Och Konungen henne med blida ögon neg. 

6 »Inga lilla, Inga lill', civiid Visan för mig; 
»En silfverstickad kjortel den vill jag gifva dig.» 

7 En silfverstickad kjortel det passar jag ej på; 
Men nog så kan jag qväda visan ändå. 

8 »Inga lilla, Inga lill', qväd visan för mig! 
»Ett skepp i Kungafloden det vill jag gifva dig.» 

9 Ett skepp i Kungafloden det passar jag ej på; 
Men nog så kan jag qväda visan ändå. 

10 »Inga lilla, Inga lill', qväd visan för mig, 
»Mitt halfva Kungarike det vill jag gifva dig. 

11 Ditt halfva Kungarike det passar jag ej på; 
Men nog så kan jag qväda visan ändå. 

12 »Inga lilla, Inga lill', qväd visan för mig! 
»Mitt eget unga lif det vill jag gifva dig.» 

13 Ditt eget unga lif det passar jag ej på; 
Men nog kan jag qväda visan ändå. 

14 Hon qvädde en och hon qvädde två, 
Då började liken utur grafvarna uppstå. 

15 Hon qvädde tre och hon qvädde fem, 
Då dansade Konungens alla Hofmän. 

16 Hon qvädde fem och hon qvädde sju, 
Då dansade Konungen med sin unga Brud. 

17 /: Inga lilla satte sig på rödan gullstol,:/ 
Och Konungen sjelf satte guldkronan på. 
— In inunder Ekelund så grönan. 

Titel: Inga liten Qvarnpiga. 
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Melodianmärkning 

I Grönlands arrangemang i GA har förspelet och upp-
takten borttagits. Även föredragsbeteckningen och takt-
artsbeteckningen i näst sista takten saknas. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. Re-
pristecken efter rad 1 i alla strofer utom str. 6. 
12:2 	Mitt tt-. Mit 

K 
KB Vs 2:1, s. 335-339 (text), KB S 163 (Drake) nr 36 (mel.). Möjligen upptecknad av Per Adam Reuterswärd i Ös-
tergötland på 1810-talet. Texten utskriven av denne (Jonsson I, s. 357). Tryckt som SF 62. 

1 Inga lilla ståndar vid tunga qvarn å mal, 
— Så väl hon kan. — 
Hon qväder en Wisa som Hanen han gal. 
— Så väl som hon qväda kunde. 

2 Konungen talar till små Svenner så: 
Hvem utaf Eder på gullharpan slår? 

3 Ingen utaf oss på Gullharpan slår, 
Det är liten Inga som på tunga qvarn mal. 

4 Konungen talar till små Svenner så: 
Beden liten Inga intill mig gå! 

5 A små Svenner talar till liten Inga så: 
Du skall nu inför Konungen gå! 
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6 A inte kan jag inför Konungen gå, 
Jag hafver inte annat än Valmaret grå. 

7 Hafva nu hvad Du hafva vill, 
Du skall ändå inför Konungen gå. 

8 Inga lilla gångar på Lofts-bro 
Med trasiga strumpor å slarfviga sko 

9 Inga lilla yppa en Wisa för mig 
En Silkes-klädning det vill jag gifva dig. 

10 En Silkes-klädning den passar jag ej på 
Men inte yppar jag någon Wisa ändå. 

11 Inga lilla yppa en Wisa för mig 
En Silfver-klädning det vill jag gifva dig. 

12 En Silfver-klädning den passar jag ej på 
Men inte yppar jag någon Wisa ändå 

13 Inga lilla yppa en Wisa för mig, 
En Gullklädning det vill jag gifva dig. 

14 En Gullklädning den passar jag ej på, 
Men inte yppar jag någon Wisa ändå. 

15 Inga lilla yppa en Wisa för mig, 
Halfva mitt Rike det vill jag gifva dig 

16 Halfva ditt Rike det passar jag ej på, 
Men icke yppar jag någon visa ändå. 

17 Inga lilla yppa en Wisa för mig, 
Drottninge-Namnet det gifver jag dig. 

18 Drottninge-Namnet det passar jag ej på, 
Men icke yppar jag någon Wisa ändå. 

19 Inga lilla yppa en Wisa för mig, 
Mig å mitt Rike det gifver jag dig. 

20 Dig å ditt Rike det passar jag ej på, 
Men inte yppar jag någon Wisa ändå. 

21 Kongen lyfte lilla Inga upp i sitt knä: 
Säg mig hvad jag dig nu gifva må? 

SMB 182 

22 Om Ni vill låta Er döpa å hela Ert land, 
Så skall jag sjunga det bästa som jag kan. 

23 Kongen lät sig döpa å hela sitt land, 
Inga lilla sang det bästa som hon kan. 

24 Då Inga lilla yppade den Wisan å sang, 
— Så väl hon kan.— 
De döfve de lyssnade, de halte de sprang. 
— Så väl som hon qväda kunde. 

Melodianmärkning 

1 ms har också två versrader från en annan textvariant 
lagts under mel.: Och Gete-pigan stod vid quar-nen och 
mol, / Hon sjunger så väl som den på gullharpan slog. 
(Omkvädena är desamma.) 
T. ( I ) undre systemet: Paustecknet saknas. 
T. 2-3: Texten delvis utskriven utan anpassning till mel. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 24, markerade i övri-
ga strofer (utom p.g.a. utrymmesbrist i str. 14, vilken 
skrivits in i efterhand mellan str. 13 och 15 ). 

	

7:2 	Du skall ändrat, dock sannolikt av Arwidsson 
till Så skall du 

	

9:1 	över mig står alternativet mäj 

	

9:2 	över dig står alternativet däj 

	

17:2 	raden har först skrivits före 17:1 men där stru- 
kits 

	

19:2 	raden har först skrivits före 19:1 men där stru- 
kits; för Mig anges alternativet Mäl 

20:1 för Dig anges alternativet Däj 

	

23:2 	över sang står alternativet sjunger 
24: I för den Wisan anges alternativet en Wisa 

L 
KB Vs 2:3, s. 287-289. Okänd proveniens. Troligen upptecknad på 1810-talet. 

1 Bondflickan hon går med Getterna Vall 
— så väl hon kan — 
hon siunger sin visa som Necktergaln 
— så väl hon siunga kunde 

2 Konungen upå trappan Står 
hvilken är det som på Guld Harpan slår 

3 ingen är det som på Guld Harpan Slår 
det är Bondens Getpiga som med Getterna går 

4 Konungen talte till Små Svenner två 
i beden den Getpigan in till mig gå 

5 Hastigt kom nu till Getpigan båd 
Du skall liten Getpiga till Konungen gå 

6 Pigan hon går öfver Högevals Bro 
med Slarviga Strumpor och Valmar det grå 

7 Getpigan in genom Dörren Steg 
men Kungen han tordes eij på henne se 
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8 Konungen talte till Små Svenner så 
I Kläden af Getpigan Valmarne Grå 

9 [Die satte på henne Silkes Stickad Särk 
[d]är fruer och Jungfrur gjort sitt Mästervärk 

10 De satte på henne en kiortel Blå 
där Guld och jouveler lågo som Strå 

11 De satte på henne en Mantel Röd 
där ädla Pärlor vore Sydda som Strö 

12 De satte på henne de Guldspända Skor 
hvita Silkes Strumpor och Strumpeband blå 

13 Getpigan hon går öfver Högevals Bro 
Med Vita Silkes strumpor och Guldspända Skor 

14 Getpigan in genom dören Steg 
Konnungen henne med Ögonen neg 

15 liten Getpiga Qväd visan för mig 
en Ny Silkes Klädning gifver jag dig 

16 En Ny silkes klädning jag kunde nu få 
men intet så siunger jag visan ändå 

17 liten Getpiga Qväd visan för mig 
et Stenhus i Staden det Gifver jag dig 

18 ett Stenhus i Staden det kan jag nu få 
men intet Qväder jag visan ändå 

19 liten Getpiga Qväd visan för mig 
12000 Daler gifver jag dig 

20 12000 Daler jag nu kunde få 
men intet Qväder jag visan ändå 

21 liten GetPiga Qväd visan för mig 
min tro och min ära den gifver jag dig 

22 Nu har jag alt hvad jag vill ha 
Nu skall jag siunga till ljusan Dag  

23 där Dansar Stora och där Dansar Små 
och där Dansar alla som Rum kunde få 

24 Där Dansar Konung och där Dansar Dräng 
där Dansar Stolar och där Dansar Säng 

25 det mig är lofvat så lätt mig nu få 
och lätt mig sedan till Gettren gå 

26 Kungen tog GetPigan uti sin famn 
Gaf henne GuldKronan och DrotningeNamn 

27 Kungen tog GetPigan upå sitt Knä 
och Gaf henne Kronan och fästningsRing med 

28 fruer och Jungfrur de hade Stor Harm 
— så väl hon kan — 
att Kullan fick sofva på Konungens Arm 
— så väl hon siunga kunde 

Titel: Bondens VallPiga. 

Anmärkning 

Fel i strofnumreringen: str. 27 och 28 numrerade 28 
och 29. Omkvädena utskrivna i alla strofer (slutomkvä-
det dock något förkortat i str. 5 och 6). 
Mellanomkvädet: så str. 1 sa 

	

6: / 	öfver ms ofver 

	

8:7 	så överhoppat eftersom mellanomkvädet bör- 
jande med detta ord har skrivits på samma rad 

9:1-2 första bokstaven ej läsbar p.g.a. att ms bundits 
in 

	

13:2 	Guldspända ms Guldspanda 

	

15:1 	Getpiga tillskrivet över raden 

	

16:1 	klädning ms kladning tillskrivet över raden 

	

16:2 	ändå ms andå 

	

27:2 	fästningsRing ms fastn i ngsRi ng 

M 
KB Vs 126:3, s. 147-151. Västergötland. Upptecknad av okänd person på 1810-talet. 

1 Bondens lilla getepiga skulle tulla vall, 
Med getterna små, 
— så väl som hon kan — 
Och det hörde Konungen i höga loft låg 
— Så väl som hon qväda kunde. 

2 Konungen talte till småsvenner så: 
Hvad är det för en fogel, som nu sjunger så? 

3 Det är ingen fogel, fast Eder tyckes så; 
Det är bondens getepiga med getterna går 

4 Konungen talte till småsvenner så: 
I be'n bondens getepiga för mig ingå  

5 Småsvenner talte till vallpiga så: 
Lyster liten vallpiga för Konungen gå 

6 Hur skall jag kunna inför Konungen gå 
Jag är intet klädder ant i vallmaret grå 

7 Konungen kläderna passar icke på 
Han vill din lilla vallvisa höra uppå 

8 Hör du liten vallpiga qväd visan för mig 
En bruner engelsk kjortel det vill jag gifva dig. 

9 En bruner engelsk kjortel jag passar inte på 
Min fader han lärde mig med getterna gå 
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10 Konungen klappad på hy'net det blå 
Lyster liten vallpiga hvila här uppå 

11 Icke är jag trötter och icke är jag lam 
Men mig lyster hvila uppå Konungens arm. 

12 Liten vallpiga våd visan för mig 
Ett slott och en fästning det vill jag gifva dig. 

13 Ett slott och en fästning jag passar icke på 
Min fader han lärde mig med getterna gå 

14 Liten vallpiga qväd visan för mig 
Tre gångande skepp i floden det gifver jag dig 

15 Tre gångande skepp i floden jag passar icke på 
Min fader han lärde mig med getterna gå 

16 Liten vallpiga qväd visan för mig 
Min faders halfva rike det vill jag gifva dig. 

17 Er faders halfva rike jag passar icke på, 
Min fader han lärde mig med getterna gå. 

18 Liten vallpiga qväd visan för mig, 
Mitt halfva hjerta det gifver jag dig. 

19 Hon begynte på en hon begynte på två 
Så skeppen i floden begynte att gå 
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20 Hon begynte på två, hon begynte på tre 
Och detta fick Konungen båd' höra och se 

21 Hon begynte på fyra hon begynte på fem 
Och då dansad' Konungen och alla hans män. 

22 Sen togo de på henne en silkessydder särk, 
Som femton möjor hade haft till mästerverk. 

23 Fruger och Jungfruger de krusad' hennes hår 
Så togo de på henne en klädning så blår. 

24 Så togo de på henne en guldkrona röd 
— så väl som hon kan — 
För henne ville Konungen båd lefva och dö. 
— Så väl som hon qväda kunde. 

Anmärkning 

Ms saknar strof nr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1-4, 
8, 9, 12-14, 16-18, 20, 21 (se nedan om växlingen 
hon/du), markerat i övriga strofer; slutomkvädet utskri-
vet i str. 1 och 24, markerat i övriga strofer. 
Mellanomkvädet: hon str. 8, 12, 14, 16, 18 du 
3:2 	bondens ms bonden 

N 
ULM>, 22266, s. 17-20 (text), KVHAA Wiede hs 28 [II] (mel.). Efter pigan Eva Persdotter, Källås, Säby sn, Små-
land (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. 

•  
2 tif T . 

Bon-dens get-piga 
	

hon 	tulla' 	vall fdr: 

3 

- Om som - maren - 

5 

 

P 	 P 	P 	 

 

P r 

  

Så 	vackert hon sjunger så vackert hon qvd'r 

7 

J\1 	 7 

- När alla 	små foglar 
	

de 	sjunga väl 

1 Bondens Getpiga hon tulla vall får 
— Om sommaren — 
Så vackert hon sjunger, så vackert hon qvär 
— När alla små foglar de sjunga väl. 

2 Och konungen sig uppå slottstrappan går 
Hvem är det som på min Gullharpa slår 

3 Och ingen är det som på Gullharpan slår 
Det är bondens Getpiga, som tullar vall får. 
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4 Och Konungen talte till tjenarna så 
I bjuden Getpigan alt inför mig gå. 

5 Och Tjenarne talte till Getpigan så 
I Morgon skall du inför konungen gå 

6 Och huru skall [jag] inför konungen gå. 
Jag är intet klädd annat än i Valmaret grå 

7 Getpigan hon trippar sig öfver en bro 
Med valmarsstrumpor och lappade skor. 

8 Getpigan hon sig inför Konungen steg. 
Och konungen henne med ögonen neg 

9 Och Konungen talte till Getpigan så 
Och sjung den visan du sjungde i går 

10 Hon sjungde i Ett, hon sjungde i Tu. 
Så Hofmästar'n vakna' i höga loftet läg. 

11 Hon sjungde itu, hon sjungde i fem 
Då dansade konungen och alla hans män 

12 Det I hafven lofvat, det låter mig få 
Och sedan vill jag till Getterna gå 

13 Det Jag hafver lofvat det skall du val fa 
Men aldrig får du till Getterna gå 

14 Konungen tog Getpigan alt uppå sitt knä 
Gaf henne Gullringar att fästa sig med. 

15 Konungen tog Getpigan allt i sin famn 
Gaf henne Gullkrona och Drottningenamn. 

16 Konungen tog Getpigan allt på sin arm 
Och Fruer och Jungfrur de ledo stor harm 

17 Konungen tog Getpigan allt vid sin sida 
Och Fruer och Jungfruer de ledo stor qvida. 

18 Getpigan hon trippar sig öfver brodan bro. 
— Om sommaren — 
Hon röda Gullvippor efter sig drog 
— När alla små foglar de sjunga väl. 

Textanmärkning 

Fel i strofnumreringen: även str. 7 har nr 9. Mellanom-
kvädet utskrivet i alla strofer. Slutomkvädet utskrivet i 
str. 1 och 18, markerat i övriga strofer. 
Slutomkvädet: i sjunga har i str. 1 i efterhand u ändrats 

till o, därtill står,  fotnoten: I Jönköpings Län ut-
talas u som o (Q) således Kong, sjonga — äfven 
som fogel (Q mega). 

9:2 	sjungde ändrat från sjongde eller omvänt 

0 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 35-35 B. Västergötland. Möjligen upptecknad av prästmannen Daniel Danelius, 
så fall troligen vid 1830-talets mitt (Jonsson I, s. 567-568). 

1 Konungen ligger i höganloftssal, 
— Så väl hon kan, — 
Och härer Getpigan hur hon tullar vall 
— Så väl hon qväda kunde. 

2 Konungen talte till småsvenner två 
Hvilken af Eder på guldharpan slår 

3 Ingen af oss på guldharpan slår, 
Det är en Getpiga, som nu tullar vall 

4 Konungen sade till småsvenner två, 
I bedjen den pigan att in till mig gå 

5 Småsvennerne talte till Getpigan så 
Dig konungen bjuder inför honom stå 

6 Och huru skall jag inför konungen gå 
Som alltid har slitit det vadmalet grå 

7 Ja du må ha slitit allt hvad som du vill 
Du måste dock nu inför Konungen lill' 

8 Och Getpigan gick sig åt Frustugan in 
Hon rodna och blekna i kinderna sin 

9 Den Getpigan gångar åt högaste sal 
Der lyssnar hon bäfvand' på Konungens tal. 

10 Och hör min Getpiga hvad nu säges dig 
Du sjunger ju en älskogsvisa för mig 

11 Nej, en älskogsvisa jag slätt inte kan 
Men väl skall jag sjunga det bästa jag kan 

12 Den första wisan hon började på, 
För henne då dansade stickor och strå 

13 Den andra visan hon började på, 
Så dansade Kungen och hela hans Råd 

14 När tredje visan hon började på, 
Nu Konungen sad': du får ej från mig gå. 

15 Konungen tog fram ett hyend' så rött, 
Lyster Getpigan att sofwa här sött. 

16 Jag inte är sömnig ej heller trött, 
Jag rädes att gettren nu ulfvarna mött. 

17 Konungen tog fram en silkessydd särk 
Der trettio jungfrur had stickat sitt verk 
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18 Han gaf henne sedan en klädning så röd, 
Hvaruppå guldblommorna lyste som glöd. 

19 Sen Konungen tog den Getpigan i famn 
— Så väl hon kan,— 
Och gaf henne krona och drottningenamn 
— Så väl hon qväda kunde. 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 19, 
markerade i str. 2. 
Slutomkvädet: qväda str. 19 qvada 

3:2 	en tillskrivet över raden 

P 
KB Vs 3:4 nr 209 A. Västmanland. Upptecknad på 1830- eller 1840-talet. Upptecknaren okänd. Renskrift gjord av 
George Stephens. 

1 Konungen talte till svännerna små, 
— Så väl som hon kan; — 
»Och hvilken är det som på gullharpan slår?» 
— Så väl som hon qväda kunde. 

2 »Det är väl ingen som på gullharpan slår, 
Det är bondens getepiga som med getterne går.» 

3 »Är det bondens getepiga som med getterne går, 
Så bed henne stiga uppå min gård.» 

4 Och svennerna talte till getepigan så: 
»Du skall nu straxt in till konungen gå.» 

5 »Inte kan jag in till konungen gå, 
Jag är endast klädd uti valmaret grå.» 

6 Och när som hon in till konungen steg, 
Konungen henne med blida ögon neg. 

7 »Och kära getepiga sjung visan för mig, 
Min yppersta riddare gifver jag dig.» 

8 »Din yppersta riddare passar jag ej på, 
Min fader han bad mig med getterne gå.» 

9 »Och kära getepiga sjung visan för mig, 
Mitt halfva kunga-rike gifver jag dig.» 

10 »Ditt halfva kunga-rike jag passar ej på, 
Min fader han bad mig med getterne gå.» 

11 »Kära getepiga sjung visan för mig, 
Mitt hjerta och rike gifver jag dig.» 

12 Hon sjöng upp en, hon sjöng upp två, 
Silfver-kannan på bordet hon dansade då. 

13 Hon sjöng upp en, hon sjöng upp två, 
Och konungen dansa' och hela hans hot-. 

14 »Och det du mig lofvat det skall jag nu få, 
Eljest vill jag ut till getterne gå.» 

15 »Ja, det jag dig har lofvat det skall du få, 
Och aldrig skall du mera med getterne gå.» 

16 De satte getepigan allt uppå guld-skrin, 
Och badade henne med klaraste vin. 

17 De tog utaf henne valmaret grå, 
Och klädde på henne sidentyget blå. 

18 Och konungen tog getepigan uti sin famn, 
Och gaf henne krona och drottninge-namn. 

19 Och fruar och fröknar de ledo stor harm, 
— Så väl som hon kan; — 
För getepigan sofver på konungens arm. 
— Så väl som hon qväda kunde. 

Titel: Getepigans sång. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, 2, 19, markerade i str. 3. 
1:2 	gullharpan ändrat från guldharpan 

Q 
KVHAA Wiede ks 28. Efter »Stina i Stensö», Ö. Husby sn, Östergötland (Ling, s. 39). Upptecknad av L. Chr. Wie-
de på 1840-talet. Ytterligare tre utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 28 [I] och KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. 
[A] och [B]. 

 

II 	J' 	i' J' et`l  

  

Och 
	

bondens getpiga 
	

hon gångar sig vall 
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3 

- Her -ren min 

5 

Hon öppa 	en 	visa 	så 	vackert hon song 

- Om sommaren 
	

När 	allo 
	små foglar de 
	

sjunga 	völ. 

1 Och bondens getpiga hon gångar sig vall 
— Herren min — 
Hon öppa en visa så vackert hon sang 
— Om sommaren, när alla små foglar de sjunga väl. 

2 Hon sang om en, hon sang om twå 
Då vaknade Konungen i höga loftet låg. 

3 Och konungen talte till tjenaren så: 
»Och hvem är det, som på min gullharpa slår?» 

4 Det är väl ingen som på gullharpa slår; 
Det är getpigan i skogen går. 

5 Och Konungen talte till tjenaren så: 
»Du bed getpigan allt inför mig gå.» 

6 Och tjenaren sade till getpigan så: 
I dag skall du inför Konungen gå. 

7 Och huru skall jag inför konungen gå 
Jag sliter ej annat än vadmalet grå 

8 Slita hvad du slita må 
Likväl skall du inför Konungen gå 

9 Getpigan går up för högan lofts bro, 
Med trasiga strumpor och slarfviga skor 

10 Och getpigan in öfver tröskelen klef 
Och konungen på henne med milda ögon bleg. 

11 Och hör du getpiga hvad jag dig säga må 
Du sjung den visan du sang i går 

12 Hon sang väl en, hon sang väl twå 
Då dansade konungen i höga loftet låg. 

13 Hon sang väl fyra, hon sang väl fem 
Då dansade köningen och alla hans män 

14 Och konungen tog getpigan i sitt knä 
Gaf henne gullringar och fästning med 

15 Och konungen tog getpigan i sin famn 
Gaf henne Gullkrona och Dröttningenamn 

16 Och fröknar och jungfrur de ledo stor harm 
Med getpigan sofver på Konungens arm 

17 Och fröknar och jungfrur de ledo stor qvida 
Med getpigan sofver vid Konungens sida. 

18 Och getpigan går utför högan lofts bro 
— Herren min — 
Med silkesstickta strumpor och gullspända skor. 
— Om sommaren, när alla små foglar de sjunga väl. 

Melodianmärkning 

T. 6, n. 3: Återställningstecken utsatt före noten. 

Övriga utskrifter: 

T. 1, n. 2: g' Div. -saml. [Al 
T. 2, n. 2: Utan korstecken i Div.-saml. [Al. 
T. 2, n. 4: Ändrad från åttondelsnot (sannolikt felskriv-

ning) i Div.-saml [B]. 

T. 3, n. 3: oh 7  Div.-saml. [A] 

T. 4, n. 1-2, textunderlägget: öppar Div.-saml. [Al,  öpa 
Div. -saml. [B] 

T. 4, n. 2-3: c2  c2  Div. -saml. [Al 
T 5, n. 4, textunderlägget: kan Div.-saml. [Al 

T. 6, n. 3: ,j) 7 Div.-saml. [A] 

T. 7: Över resp. noter står med blyerts bokstäverna a a 
hechihs. 

T. 7, n. 2 och t. 8, n. 1: Utan korstecken i Div. -saml. 
[A 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
9:1 	lofts ändrat från bro 

Övriga utskrifter: 

Texterna i Div. -saml. omfattar endast str. I. 
l: I 	Och saknas Div. -saml. [B] 
1:2 	öppa: öppar Div. -saml. [A], öpa Div.-saml. [B]; 

sang: kan Div. -saml. [Al 
5:1 	Konungen: Konungen han hs 
7:2 	vadmalet: walmaret hs 
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8:1 	Slita: Och slita hs 
	

13:2 	köningen: Konungen hs 

	

9:1 	lofts saknas hs 
	

14:1 	i: uti hs 

	

11:2 	visan: visa hs 
	

15:2 	Dröttningenamn: drottningenamn hs 

	

12:2 	konungen: Kongen hs 

R 
KVHAA Wiede ks 61. Efter kyrkvaktarhustrun Brita Cajsa Carlsdotter (»Hustru Boglina») i fattighuset, Ö. Stenby 
sn, Östergötland (f. 1796 i Sjögestads sn, Östergötland, d. 1862; Ling, s. 41). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-
talet. Ytterligare tre utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 62, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. och MM Wiede nr 
61. 

J 	 
cc 

7 

	

Och 
	

getpigan 	gångar sig med get - ter och får 

	

3 	

ff  	
— Sjung fallale 	ralla - 	lej — 

7 

r 	 

Så 	drager 	hon sig 

	

g 	 

ut med Ko 

7 

r 

- nungens gård 

r r 7  

Sjung fal - lale - ralla 	lej 
	

falla 	- la 	- 	lej 

1 Och Getpigan gångar sig med getter och får 
— Sjung fallale-ralla-lej! — 
Så drager hon sig ut med Konungens gård 
— Sjung fallale-ralla-lej! falla-la-lej. 

2 Och Konungen han talte till sin kammartjenar så: 
Hvem är det, som lyster på min gullharpa slå? 

3 Det är ingen Gullharpa, fast Eder tyckes så; 
Det är blott bondens piga, som med getterna går 

4 Och är det bondens piga, som med getterna går, 
Så beden I den pigan allt inför mig gå. 

5 Och kammartjenarn talte till Getpigan så 
Och nu skall du inför Konungen gå. 

6 Och huru skall jag inför Konungen gå! 
Jag är ej klädd i annat än i valmaret grå 

7 Ja om du vore klädd i valmar svart eller hvit 
Så skall du inför Konungen, och det skall vara 

gesvint. 

8 Och getpigan sig in på gullgolfvet steg, 
Och konungen på henne med milda ögon neg.  

9 Och hör du lilla getpiga, sjung nu för mig! 
Den röda gullkrona den vill jag gifva dig. 

10 Den röda gullkrona den passar jag ej på 
Förr än jag utaf Eder en bättre gåfva får. 

11 Och hör du lilla getpiga, sjung nu för mig! 
Båd gulld och gröna skogar det vill jag gifva dig. 

12 Båd gulld och gröna skogar det passar jag ej på 
Förr än jag utaf Eder en bättre gåfva får. 

13 Och hör du, liten getpiga, sjung nu för mig! 
Ett stenhus uti Stockholm det vill jag gifva dig. 

14 Ett stenhus uti Stockholm det passar jag ej på 
Förr än jag utaf Eder en bättre gåfva får. 

15 Och hör du, liten getpiga, sjung nu för mig! 
Mitt halfva kungarike det vill jag gifva dig 

16 Ditt halfva kungarike det passar jag ej på 
Förr än jag utaf Eder en bättre gåfva får! 

17 Och hör du, liten getpiga, sjung nu för mig! 
Mitt endaste hjerta, det vill jag gifva dig. 
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18 Och getpigan slår up en så'n lustiger sång, 
Så Konungen han dansade och alla hans män. 

19 Och Konungen tar getpigan uppå sitt knä 
Han gaf'na gullringar, han fäste'na med. 

20 Och Konungen tar getpigan uti famnen sin: 
— Sjung fallale-ralla-lej! — 
Och skall du nu blifva kära drottningen min! 
— Sjung fallale-ralla-lej! falla-la-lej. 

Melodianmärkning 

Mel. är i ms skriven ovanpå en skissartad primärupp-
teckning som delvis är läsbar. 

Övriga utskrifter: 

T. 7, n. 3, textunderlägget: laj (sannolikt felskrivning) 
MM 

Textanmärkning 

Trallrefrängerna utskrivna i alla strofer. Texten skriven 
på primäruppteckningen, vilken är delvis läsbar. 
Trallrefräng 1: ralla- str. 2 lalla- 

	

2:2 	slå ändrat från så 

	

15:2, 	16:1 	kungarike ms (kunga)rike 

1 primäruppteckningen avläsbara avvikelser: 

	

1:1 	Och saknas 
2:1, 5:1 talte: talade 

	

6:1 
	

jag: jag kunna 

	

8:2 
	

neg: ser 

	

11:2 
	

gulld: gull 

	

18:1 
	

lustiger: lustig 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div. -saml. omfattar endast str. 1. 

	

2:1, 	5:2 	Konungen: Köningen hs 

	

6:1 	huru: hur hs; jag: jag kunna hs, MM; Konung- 
en: Köningen hs 

	

7:2 	se 2:1 

	

8:2 	konungen: köningen hs: neg: ser hs, MM 

	

9:1 	lilla: Liten hs 

	

11:1 	lilla: liten hs 

	

11:2, 	12:1 	gulld: gull hs, MM 

	

18:2, 	19:1, 20:1 	se 2:1 

	

20:2 	drottningen: dr6ttningen hs 

s 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 291 a-292. Östergötland. Möjligen efter f.d. skepparen Magnus Westerberg, Krok-
eks sn (f. 1760/61 i Krokek) eller dennes dotter stensliparhustrun Anna Ulrica Christell, Krokek (f. 1792 i Krokek; 
Jonsson I, s. 563-565). Upptecknad av komminister Anders Edler ca 1848. 

1 Liten Inga hon går sig över Högevalla bro 
med trasiga strumpor och lappiga skor 
— under ekelunden gröna. 

2 Och konungen sig genom fönsteret såg 
Och hvem är det, som på min gullharpa slår. 

3 Och tjenarne sade till konungen så: 
Det är väl fast ingen, som Er gullharpa slår 

4 Det är väl fast ingen, som Er gullharpa slår 
ty det är liten Inga, som qväder altså 

5 Och är det liten Inga, som qväder altså 
så bed den liten Inga alltför mig ingå 

6 Och tjenarne sade till Inga lilla så: 
I dag skall du för vår nådig Konung gå 

7 Och huru skall jag för vår konung ingå 
jag sliter ej annat än vallmaret grå 

8 Inga lilla drar på sig en kjortel som var blå. 
det lyste, som gulld i hvarendaste trå 

9 Inga lilla drar på sig en tröja, som var grön. 
det lyste som gulld i hvarendaste sömm 

10 Inga lilla går sig öfver konungens gård 
med silkesstickta strumpor och silfverspänndta skor 

11 Och Inga lilla sig inom dörren insteg 
och konungen henne med blida ögon ser 

12 Och hör du liten Inga qväd visan för mig 
En rödan gulldklänning det vill jag gifva dig 

13 Intet jag qväder ej eller qväda må 
förr än jag en bättre gåfva får. 

14 Och hör du liten Inga qväd visan för mig 
Ett slott och ett fäste det vill jag gifva dig 

15 Intet jag qväder ej eller qväda må 
förrän jag en bättre gåfva får 

16 Och hör liten Inga, qväd visan för mig 
och halfva mitt rike det vill jag gifva dig 

17 Intet jag qväder ej eller qväda må 
förr än jag en bättre gåfva får. 

18 Och hör du liten Inga, qväd visan för mig 
mitt eget unga lif det vill jag gifva dig 
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19 Ert eget unga lif det kan jag ej begära 
Men nu så kan jag qväda den visan med ära. 

20 Och liten Inga qväder den visan altså 
att silfverstopen dansa på bordet der de stå. 

21 Och liten Inga qväder den wisan altså 
att kungabarnen somna på golvet der de gå. 

22 Och konungen tog Inga lilla uppå sitt knä 
Han gaf henne gullkrona och fäste henne mä 

23 Och konungen tog Inga lilla uti sin famn 
Han gaf henne gullringar och drottningenamn. 

24 Och konungen gaf Inga lilla sitt eget unga lif 
Och derföre blef det det käraste viv 
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25 Och Inga lilla gick sig på golvet båd' åter och fram 
Och lycklig är den flicka, som blir Drottning åt sin 

son. 
— under ekelunden gröna. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1-16, 25, 
markerat i övriga strofer. 

	

9:2 	hvarendaste ms hvarenaste 

	

11:2 	över ser står neg 

	

12:2 	över det ges alternativet den 

	

14:1 	hör tillskrivet över raden 

T 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 55-55 B (text), 246 a-247 (mel.). Jäders sn, Södermanland. Upptecknad av C. G. 
Österberg vid 1800-talets mitt (Jonsson I, s. 569). 

•  
2 

å 	 

Små svännerna 	sade 
	

till 
	

Getpigan 	så , 

4 

	

1 	morgon skall du inlär 	ungo Herrtigen 
	gå, 

7  
&P-S- 	 .)  

41 	40 	 

	

I 
	

skogar och äng 	der 
	

alla 	små foglar 	de sjunga så völ. 

1 Små svännerna sade till getpigan så 
I morgon skall du inför unga Herrtigen gå 
— I skogar och äng der alla små foglar de sjunger så 

väl. 

2 Hur skall jag inför unga herrtigen gå 
Jag har ej andra kläder äm wallmaret grå 

3 Getpigan inför unga Herrtigen steg 
Herrtigen båcka och getpigan neg 

4 Kära getpigan sjung visa för mej 
En välbredder smörgås det gifver jag dej 

5 Din välbredda smörgås passar jag ej på 
Och inte vill jag sjunga min visa ändå 

6 Kära getpigan sjung visa för mej 
Ett slott uti österland gifver jag dej. 

7 Ditt slott uti österland det passar jag ej på 
Men inte vill jag sjunga min visa ändå, 

8 Kära Getpigan sjung visan för mej 
Gullkronan Gullspiran den gifver jag dej 

9 Gullkronan Gullspiran den passar jag ej på 
A inte vill jag sjunga min visa ändå 

10 Kära Getpigan sjung visan för mej 
Mitt halfva hjerta det gifver jag dej 

11 Ditt halfva hjerta passar jag ej på 
A inte vill jag sjunga min visa ändå 

12 Kära Getpigan sjung visan för mig 
Mitt hela hjerta det gifver jag dig 

13 Ditt hela hjerta kan jag ej få 
Men väl kan jag sjunga min visa ändå 

14 De satte getpigan på förgyllande stol 
De drogo på henne förgyllande strumpor och skor 
— I skogar och äng der alla små foglar de sjunger så 

väl. 
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Textanmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat 
i övriga strofer. 

3:2 	båcka första bokstaven ändrad, troligen från p 

4:1 	mej ändrat från mig 
7:2, 9:2, 11:2, 13:2 	ändå 171S ända 

U 
KVHAA Folk-lore II, s. 104. Rättviks sn, Dalarna. Upptecknad vid 1800-talets mitt av »orgelnist. Bärsell», förmod-
ligen identisk med komministern i Rättvik Johan Bärsell (Jonsson I, s. 572). 

32 	 
4 

Pigan 
Hon sjunger 

hon 
hon 

gångar åt 
qväder så 

	

skogen 	att gå vall 
godt som hon kan 

7 

	1-; 	 

    

    

- å väl som hon qväda 
	

kun - de 

1 Pigan hon gångar åt skogen att gå vall 
Hon sjunger hon qväder så godt som hon kan 
— Så väl som hon qväda kunde 

Titel: Get-visan. 

Melodianmärkning 

T. 1: Anpassningen text/i/lel. är inte helt entydig i vers-
rad 2, men ordet Hon är närmast placerat före n. 1 
och hon under n. 3-4. 

v 
Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv, F I b:1, Folkvisor, psalmer och sånger, s. 173. Närke. Upptecknad vid 
1800-talets mitt. Tre av Djurklou gjorda utskrifter i Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv, F I b:1, Folkvisor, 
s. 129-130 resp. Antiqvariska anteckningar om Nerike. 2. Folkvisor, s. 92-96 samt Folkvisor, A. Äldre folkvisor, s. 
106-108 syns vara bearbetningar av denna text. I dessa uppges å ena sidan att texten upptecknats i Kils sn av pastor 
Axel Walter, å andra sidan att den meddelats av fröken Ida Drakenberg (f. 1829 på Hjälmarsberg, Almby sn, d. 
1874) 

1 Bondens Wallpiga kör sin getter vall 
— Så väl som hon kan — 
Så Tullar hon opp en så ljufvelig klang 
— qväda vill jag om jag kunde 

2 Å Konungen fråga sin tjenare så 
hvem ä dä nu som på gullharpan slår 

3 Ingen ä dä som på gullharpan slår 
dä ä bondens Wallpiga kör sin getter vall 

4 Konungen sade till tjenaren så 
du bed vallpigan inför mig gå 

5 å Tjenaren sade till Wallpigan så 
du skall nu in för konungen gå 

6 Hur skall jag in för konungen gå 
jag ä inte klädd anna [än] i Wallmanne grå 

7 Ja va dä nu ä menn blått eller grått 
Så skall du nu in för konungen brått 

8 Wallpigan hon går sig på höga slottsbro 
med trasiga strumpor och slarfviga skor 

9 Kära Wallpiga qväd visan för mej 
å Strumpor och skor jag gifva vill dej 

10 Strumpor å skor jag passar ej på 
min Fader han bad mig till getterna gå 

11-14 [— — —1 

15 Kära vallpiga qväd visan för mej 
å halfva mitt hjerta jag gifva vill dej 

16 Hon lull uppå en, hon lull uppå två 
På marken så dansad båd sticker å strå 
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	1 
14 

It —c: 	 

om en morgon en getpiga 
8 

Det var 

	ii --IP 	a? 

Hon sjöng så det hördes 	i 	konungens 	sa - al 
10 

sjung hopp folie - ralle - ralla 

<6- 	 J 	 

mota vall 

17 Hon lull uppå fyra, hon lull uppå fem 
på golfvä dansad kungen å alla hans män 

18 Hon lull uppå Sex, hon lull uppå sju 
på golfvä så dansa bå Fröknar å Fru'r 

19 Å dä jag ska ha så lät mej nu få 
och låt mig Sedan till getterna gå 

20 Ja dä du ska ha dä ska du allt få 
Men aldrig skall du te getterna gå 

21 De satte vallpigan på röda gullstol 
de togo på henne båd strumpor å skor 

22 De togo på henne klädningen blå 
där gullä dä lyste i hvarendaste trå 

23 Konungen tog vallpigan uti sin famn 
gaf henne gullkrona och drottninganamn 

24 Konungen tog vallpigan uti sitt knä 
han tog sju gullringar å fästena mä 

25 Han tryckte henne intill sin barm 
— Så väl som hon kan — 
å Frökner å Fruar hade deraf stor harm 
— qväda vill jag om jag kunde  

SMB 182 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, 24, 25, markerade i övri-
ga strofer. — Efter str. 10 står följande sammandrag: 
Under några de följande verserna bjöds hon klädning, 
ett skepp på floden, ett stenhus i staden, konungens half-
va rike; men alltid med samma som i föregående vers, 
blef konungen besvarad. I bearbetningarna har denna 
lucka utfyllts, så att dessa omfattar 29 strofer. 
Mellanomkvädet: Upptecknaren har angivit att det per- 

sonliga pronominet växlar efter strofernas in-
nehåll: i stället för hon har därför i str. 2, 4, 5, 
23-25 införts han, i str. 3 och 21 de, i str. 6 och 
20 jag, i str. 7, 9, 15, 19 du 

2:1, 5:1 	A/å tillskrivet i efterhand 
7:1 	menn ändrat, troligen från met 

18:2 	bå ms på 
22:1 över klädningen står klänningen 

Härads och/eller Dunkers 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). Texten ut-
nyttjad för kompilationen i Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. V, 1884, s. 26-29. Xa: ULMA 347:57, s. 62-63 
(text), MM acc.nr 8285, Julius Bagge, Notbok (mel.). En renskrift av mel. finns i NM Folkminnessaml., Folkmusik, 
kapsel 4, Melodier upptecknade efter föredrag av G. Eriksson, bl. 2. Xb: KVHAA Gustaf Ericsson, Folkvisor, s. 
54-55 (endast text). Xc: ULMA 347:44 a, s. 89-90 (endast text). Xd: ULMA 347:48, s. 187-188 (endast text). 

Xa 

Hon sjöng så det hördes 	i 	konungens 	sal. 
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1 Det var om en morgon en getpiga motä vall 
Hon sjöng så det hördes i Konungesal 
— Sjung hopp fallarallaralla 
Hon sjöng så det hördes i Konungesal 

2 Konungen sade till tjenarena så: 
Hvem ä de som uppå min gulldharpa slår? 

3 Ingen är det som uppå eder gulldharpa slår 
Det är den lilla getpigan som med getterna går 

4 Konungen sade till tjenarena så 
Säg åt den lilla getpigan att hon upp till mig går 

5 Ack huru skall jag kunna till Konungen gå 
Med söndriga strumpor och lappiga skor 

6 Hör du lilla getpiga sjung en visa för mig 
En röder gulldklädning det gifver jag dig 

7 En röder gulldklädning det kan jag väl få 
Jag sjunger ingen visa för eder ändå 

8 A hör du lilla getpiga sjung en visa för mig 
En röder gulldkrona den gifver jag dig 

9 En röder gulldkrona den kan jag väl få 
Jag sjunger ingen visa för eder ändå 

10 Hör du lilla getpiga sjung en visa för mig 
Mitt halfva Kungarike det gifver jag dig 

11 Ett halft Kungarike det kan jag väl få 
jag sjunger ingen visa för eder ändå 

12 Hör du lilla getpiga sjung en visa för mig 
Mitt hela kungarike det gifver jag dig 

13 Ett helt kungarike det kan jag väl få 
Jag sjunger ingen visa för eder ändå 

14 Hör du lilla getpiga sjung en visa för mig 
Mitt hela kungahjerta det gifver jag dig 

15 Hon sjöng en och hon sjöng två 
Hon sjöng att lilla getpigan skull' hos Konungen gå 
Och ingen i hela hofvet som stilla kund stå 

16 Hon sjöng en å hon sjöng sju 
Så dansä Kung Henokk och hans unga brud 
— Sjung hopp fallarallaralla 
Så dansä Kung Henokk och hans unga brud 

Titel: Konungen och Getpigan. 

Melodianmärkning 

1 ms finns bara följande textunderlägg: Det var om en 
morgon en getpiga mota; övrig text är här återgiven en-
ligt renskriften. Taktstreck saknas efter t. 9. Uppteckna-
rens kommentar vid slutet av t. 10: felar 2 Takter. 

Textanmärkning 

Först har en 14-strofig text (numrerad 1-14) skrivits, i 
vilken saknas str. 1 och 16 ovan; de senare har tillskri-
vits i efterhand nederst på s. 63, den förra med nr 1, den 
senare onumrerad. — Trallrefräng och upprepad andra-
rad endast i str. 2 (= den ursprungliga str. 1). 

	

1:2 	hördes ms hordes 

	

15:3 	står inom parentes 

Xb-d 
Avvikelser från Xa i Xb—d 

Xc omfattar 20 strofer. 
Trallrefrängen: fallarallaralla: falleralleralla d 

1 : 1 	motä: motäö' b, skulle motä d 
1:2 	det: de' d (dock ej vid upprepningen); Ko- 

nungesal: Konungens sal 
2:1 	tjenarena: tjenarna c 
2:2 	ä de: är det; gulldharpa: gulöharpa b 
3: I 	gulldharpa: gulöharpa b 
-1:1 	se 2:1 
6:2 	röder gulldklädning: rödan gulöklädning b; det: 

den cd 
7:1 	röder: rödan b; det: den 

Mellan str. 7 och 8 står i c ytterligare två strofer: 
Hör du lilla getpiga sjung en visa för mig 
Sju skepp uti floden dem gifver jag di-ig 

Sju skepp uti floden dem kan jag väl få 
Jag sjunger ingen visa för eder ändå-å 

8:1 Å: Och c, saknas d 

	

8:2 	gulldkrona den: gulökrona det b 

	

9:1 	den: det d 

	

9:2 	ingen visa: ingä visä b 

	

10:1 	Hör: Och hör c 

	

10:2 	det gifver jag dig: det kan du väl få-å b 

	

12:1 	Hör: Och hör c 

	

12:2 	Mitt hela: Ett helt d 
Mellan str. 13 och 14 står i c ytterligare två strofer: 

Hör du lilla getpiga sjung en visa för mig 
Mitt halfva kungahjärta det gifver jag di-ig 

Ett halft kungahjärta hur passar det mig 
Och därföre sjunger jag icke för di-ig 

	

14:1 	Hör: Och hör c 

	

15:1 	och: å d 

	

15:3 	Och ingen i hofvet var som still kunde stå-å c, 
saknas b 

	

15:3 	kund: kunö' d 

	

16:1 	å: och c 
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4 
J J 

Li -ten 	Ker -stin Liten Kerstin Träd i 

Sju 	skepp up - på flo -den 	del 

Sju skepp uppå floden det gif - ver jag 	dig 

• r P • • g s i 

gif - ver jag 	dig 

12 

t J 	 J 

Tempo di Valse 

11  
_år 

•	 

dan - sen med mig 

8 

16:2 	Hon sjöng att lilla getpigan skull' bli konung- 
ens bru-ud b 

16:2 	dansä: dansade c, dansäö' d; Kung: Konung cd 
(i d ej vid upprepningen) 

Anmärkning 

Xb: 
Titel som i Xa. — Upptecknarens anmärkning: Enligt 
sednare föredrag så bjuder han henne sju skepp uti flo-
den etc. jemte många flera förmohner som betydligt kan 
förlänga henne. — Slutstansen i 15 versen lyder: Och 
ingen i hela hofvet som stilla kund' stå och i 16 versen: 
Så dansäö' Kung Henokk och hans unga bru-ud. —
Trallrefräng och upprepad andrarad i str. 1 och /6. 

SMB 182 

Xc: 
Titel som i Xa. — Str. /2 och 13 (utskriftens 14 och 15) 
ej utskrivna, endast markerade — dock felaktigt — med 
strofnr vid 10:2 och 11:1 (utskriftens 12:2 och 13:1) 
samt med de avvikande orden hela respektive helt utsat-
ta inom snedstreck efter halfva respektive halft i 10:2 
respektive 77:1. — Trallrefräng och upprepad andrarad 
i str. 1 och 20. 
Xd: 
Titel som i Xa. — Trallrefrängen utskriven i str. 1 och 
något förkortad i str. 16; upprepad andrarad i str. 1 och 
16. 

Y 
MM FMK 111:3 nr 39. Skåne. Sannolikt upptecknad av Per Larsson ca 1890 och av honom överlämnad till Nils An-
dersson. 

1 /:Liten Kerstin Liten Kerstin Träd i dansen med mig:/ 
Sju skepp uppå floden det gifver jag dig 
Sju skepp uppå floden det gifver jag dig 

SR B 47231:2:10. Efter Elin Lind, Norhyttan, Grangärde sn, Dalarna (f. 1876 i Skattlösberg, Grangärde, d. 1958). 
Inspelad av Matts Arvberg 1955. Återgiven på grammofonskiva (Den medeltida balladen, SR RELP 5003-5006). 

M. M Jca 120 

#4% 	 

  

4 

 

r r 
kvdd 	vi - san för 

 

  

  

  

Li - ten 	vall - pi - mej, 
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T. 9 i str. 2-4: (jfr ovan beträffande in- 

T. 8 i str. 4 
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tiff 	19 

	

,) 	 
så väl hon kan— 

  

	I 	• 0. 	—1 • ..- 

 

   

    

å 	hal —va mitt 	hjär-ta de 	gi — ver ja 	dej. 

15 

P  

8 
— Hon 
	

kvid - der så 	väl som hon kun — de. 

1 Liten vallpiga kväd visan för mej, 
— så väl hon kan — 
å halva mitt hjärta de giver ja dej. 
— Hon kväder så väl som hon kunde. 

2 Halva ers hjärta de kan jag väl få, 
men no' skall ja kväda min visa ändå. 

3 Vallpigan kvad visor ja en om int två, 
å kungen han dansa å hela hans hov. 

4 Vallpigan kvad visor ja fyra än fem, 
— så väl hon kan — 
å kungen han dansa å alla hans män. 
— Hon kväder så väl som hon kunde. 

Melodianmärkning 

Mel. sjungs delvis rubaterad och med en pulsgruppering 
som pendlar mellan två och tre pulsslag (t. 3 och 8 kan i 

str. 3-4 närmast noteras som j 	J)). Sexten och 

septiman intoneras ofta högt (t. 9 och 10), tersen lågt i 
nedåtgående rörelse ( t. 5 och 13). 
Upptakt i str. 3-4: e 
T. 1, n. 3 i str. 2: Intoneras närmast som g. 

tonationen) 
T. 11, n. 2 i str. 2: giss 

Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 
3:1 	int osäkert, ev. än 

EJ AVTRYCKTA 

AA: KB Vs 2:1, s. 351-352. Upptecknad 1811 i Öster-
götland eller Småland. Textutskrift gjord av Au-
gusta Fredrika Hartmansdorff. 23 strofer. 

AB: KB Vs 2:1, a. 343. Östergötland. Efter »pigan An-
na från Ydre» (Jonsson I, s. 330). Upptecknad av 
L. F. Rääf 1811. 13 strofer. Tryckt som SF 63 C 
sammanarbetad med texten AC nedan (skriven på 
samma sida i ms). 

AC: KB Vs 2:1, s. 343. Efter Anna Persdotter, trotjä-
narinna i L. F. Rääfs hem, Tomestorp och Mil-
lingetorp i Kisa sn, Östergötland (f. 1733 i Målilla 
sn, Småland, d. 1819 på Millingetorp; Jonsson I, 
s. 326). Upptecknad av L. F. Rääf 1811. 4 1/2 
strofer noterade i form av avvikelser från texten 
AB ovan (skriven på samma sida i ms). Tryckt 
som SF 63 C sammanarbetad med texten AB 
ovan. 

AD: KB Vs 2:1, s. 365. Östergötland. Efter »Fru Hinti, 
Ydre» (Jonsson I, s. 331). Upptecknad av L. F. 
Rääf 1812. 8 strofer. 

AE: KB Vs 2:1, s. 341-342. 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. 23 strofer. Tryckt som SF 63 
B. 

AF: Efter torparänkan Maja Hansdotter, Slaka sn, Ös-
tergötland (f. 1756 i Tjällmo sn, Östergötland, d. 
1828; Jonsson I, s. 384-386). Upptecknad av J. H. 
och/eller D. S. Wallman 1810-1813 (text) och J. 
B. Struve 1817 (mel.). Texten tryckt som GA 75 
[:II]. AFa: KB Vs 	s. 95-97. Text sannolikt ut- 
skriven av D. S. Wallman. 21 strofer. AFb: KB Vs 
2:3, s. 5-7. Text utskriven av J. H. Wallman. 22 
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strofer. AFc: GA 75 [:II], mel. AFd: Grönland, 
Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 55, vari-
ant 1. - En avskrift av texten gjord av L. F. Rääf 
finns i KB Vs 2:1, s. 355-356. 22 strofer. 

AG: KB Vs 2:1, s. 361-362. Efter torparen Carl Nils-
son, Enemo, V. Eneby sn, Östergötland (f. 1757 
i Tjärstads sn, Östergötland, d. 1818; Jonsson I, 
s. 330). Upptecknad av L. F. Rääf 1813. 20 stro-
fer. 

Al-!: KB Vs 2:1, s. 357-360. Okänd proveniens. San-
nolikt upptecknad på 1810-talet. 16 strofer. 

Al: KB Vs 126:3, s. 110-111. Okänd proveniens. Tro-
ligen upptecknad på 1810-talet. 13 strofer. 

AJ: KB Vs 126:8, s. 30-31. Sannolikt upptecknad i 
Uppland på 1810-talet. Endast delvis bevarad (str. 
10-29). Slutstrofen cit. i GA bd III, s. 48. Ligger 
möjligen till någon del bakom texten GA 74 [Å] 
(AL nedan). 

AK: KB Vs 126:4, s. 74. Sannolikt upptecknad i Små-
land på 1810-talet. Melodi med underlagd strof. 

AL: GA 74 [Å] (text), GA 74 (mel.). »Denna uppteck-
ning är tagen i Vestergötland och sjunges under 
samma melodi äfven i Upland.» Upptecknad på 
1810-talet. Melodi samt 24 strofer. (Jfr AJ ovan.) 

AM: GA 75 UHU texten. »Efter traditioner från Små-
land och Norrland.» Upptecknad på 1 8 1 0-talet. 15 
strofer. Huvudsaklig textkälla: KB Vs 126:3, s. 
79-80 (I ovan). 

AN: GA bd III, s. 60 (text), GA 75 [III] (mel.). Norr-
land. Upptecknad på 1810-talet, sannolikt av Jo- 
hannes Dillner i Jämtland. Melodi samt 1 str. 

AO: KB S 163 (Drake) nr 14. Östergötland. Uppteck-
nad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 
1834). Melodi med underlagd strof. 

AP: KB Vs 4, s. 423-425. Södermanland. Upptecknad 
av G. 0. Hylt&i-Cavallius 1836. 24 strofer. En 
renskrift av en del av texten, gjord av George 
Stephens, finns i KB Vs 3:4 nr 209 C. 

AQ: KB Vs 4, s. 219-221 (text), KB Vs 3:4 nr 209 B 
(mel.). Vislanda sn, Småland. Text upptecknad av 
prosten C. F. Cavallius senast 1838; utskrift gjord 
av denne. Mel. upptecknad av G. 0. Hylten-Ca-
val lius; utskrift gjord av denne. Melodi samt 17 
strofer. I KB Vs 3:4 nr 209 B finns en renskrift av 
en strof, gjord av George Stephens (Jonsson I, s. 
539-540). 

AR: KB Vs 4, s. 209. Okänd ort. Upptecknad av G. 0. 
Hylten-Cavallius 1835-1845. 1 strof. 

AS: KVHAA Wiede ks 29. Efter »Stina i Stensö», Ö. 
Hushy sn, Östergötland (Ling, s. 39). Upptecknad 

av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Melodi samt 16 
strofer. Ytterligare fyra utskrifter finns: KVHAA 
Wiede hs 29 (med endast 14 strofer), KVHAA 
Wiede Div.-saml. II, opag. [A] och [B] (endast 
mel.) och MM Wiede nr 29. En utskrift i facsimil 
hos Ling (nr 29). 

AT: KVHAA Wiede ks 30 [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 1843. Melodi samt 12 strofer. Mel. i facsimil 
hos Ling (nr 30:1). Ytterligare tre utskrifter finns: 
KVHAA Wiede ks 30 [II], KVHAA Wiede hs 30 
[I] (med endast 11 strofer) och KVHAA Wiede 
Div.-saml. II, opag. (endast mel.). 

A U: KVHAA Wiede ks 30 1/2 [I Vikbolandet, Öster-
götland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-
talet. Melodi samt 16 strofer. Ytterligare fyra ut-
skrifter finns: KVHAA Wiede ks 30 1/2 [II] (en-
dast mel.), KVHAA Wiede ks efter 217 (endast 
mel.), KVHAA Wiede hs 30 [II] och KVHAA 
Wiede Div.-saml. II, opag. (endast mel.). 

AV: KVHAA Wiede ks 314. Efter »jungfru Ring-
ström», Ringarums sn, Östergötland (Ling, s. 
36-37). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-ta-
let. Melodi samt 1 strof. Mel. i facsimil hos Ling 
(nr 297). Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA 
Wiede ks efter 217 och KVHAA Wiede Div.-
saml. II, opag. 

AX: KVHAA Div.-saml. II, opag. Kvarsebo sn, Öster-
götland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-
talet. 1 strof. 

A Y: KVHAA F. L. Borgström, Uppteckningar af Folk-
visor, s. 116. Sannolikt efter mamsell Sara Fryx-
ell, Steneby prostgård, Dalsland (f. 1798 i Edsle-
skogs sn, Dalsland, d. 1861 i Steneby). Uppteck-
nad av studenten Ferdinand Ludvig Borgström i 
juni 1845. 7 strofer. En renskrift finns i KVHAA 
F. L. Borgström, Berättelse öfver en resa i Verm-
land, visbil. nr  2. Tryckt i Borgström, Berättelse 
öfver en resa i Vermland, 1915, nr 2. 

AZ: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 118. Ovansjö sn, 
Gästrikland. Upptecknad av Richard Dybeck 1847 
(jfr Jonsson I, s. 559). Melodi med underlagd 
strof. Tryckt i Dybeck, Swenska wisor I, [1847], 
nr 12. 

BA: Dybeck, Svenska visor II, [1848], nr 3. Kila sn, 
Värmland. Upptecknad av Laura Tullia Lignell på 
1840-talet (senast 1848). I tr. anges - sannolikt 
felaktigt - proveniensen Södermanland. Melodi 
med 2 underlagda strofer. 

BB: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 152. Närke. 
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Upptecknad av Carl Ulric Hollberg, troligen ca 
1850. Melodi med 2 underlagda strofer. 

BC: Ahlström, 300 nordiska folkvisor, 1855, nr 119. 
Värmland. Upptecknad av J. N. Ahlström 1852. 
Melodi med underlagd strof. 

BD: Ahlström, 300 nordiska folkvisor, 1855, nr 149. 
Östergötland. Upptecknad av J. N. Ahlström. Me-
lodi med underlagd strof. 

BE: UUB R 623:3 nr 26. Efter Gustaf Jacobsson, 
Hallsarve, Lau sn, Gotland (1796-1873). Upp-
tecknad av P. A. Säve vid 1800-talets mitt. 15 
strofer. Tryckt som Säve nr 313. 

BF: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 368. Stora Tuna 
sn, Dalarna. Upptecknad av komministern Erik 
Adolf Lidforss, Vaksala sn, Uppland (f. 1805 i 
Valbo sn, Gästrikland, d. 1873; Jonsson I, s. 570); 
han hade hört sin mor Kristina Ulrika Arnberg 
från Stora Tuna sjunga visan. Insänd till Richard 
Dybeck 1864. Melodi med underlagd strof. (Typ-
tillhörigheten något osäker. ) 

BG: Efter skrädderiarbetaren Anders Magnus Anders-
son (»Mäster Plut»), Västervik, Småland (f. 1812 i 
Blackstads sn, Småland, d. 1888 i Västerviks fat-
tighus; Jonsson I, s. 593-594). Upptecknad av C. 
E. Södling 1871-1873. Melodi samt 10 strofer. 
BGa: MM C. E. Södlings saml. II:1, S 86. BGb: 
MM C. E. Södlings saml. 11:4, S 352. 

BH: ULMA 347:52, s. 33-34, 37. Härads sn, Söder-
manland. Upptecknad av Gustaf Ericsson 
1860-1884. 18 strofer. Utnyttjad för kompilatio-
nen i Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. V, 
1884, s. 26-29. 

BI: ULMA 347:52, s. 35-36. Härads sn, Söderman-
land. Upptecknad av Gustaf Ericsson 1860-1884. 
14 strofer. Utnyttjad för kompilationen i Bidrag 
till Södermanl:s äldre kult.hist. V, 1884, s. 26-29. 

BJ: Museets i Varberg arkiv 3494, s. 29. Norra Söder-
manland. Fragment utan närmare uppgifter. Upp-
tecknad av Gustaf Ericsson 1860-1890. 3 strofer. 

BK: NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 103. Res-
lövs sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 
1879-1880. 15 strofer. Tryckt i Wigström, Folk-
diktning I, 1880, s. 16-17 och i Wigström, Skån-
ska visor, 1880, s. 16-17. 

BL: DAL 561, s. 27-28. Kyrkhults sn, Blekinge. Upp-
tecknad av Sven Thomasson under 1880-talets 
förra hälft. 14 strofer. Tryckt i Thomasson, Visor 
upptecknade i Kyrkhults sn (SvLm VII:6, 1890), 
s. 9-10, vartill tryckms finns i ULMA 10531. 

BM: NM Wistrand, Småländska folkvisor nr IV. Efter 
mor Anna Greta Jonsson, Millebo, Skirö sn, Små- 

land (1811-1898), som sannolikt lärt visan av sin 
mor bondhustrun Anna Stina Zackrisdotter 
(1785-1875). Upptecknad av P. G. Wistrand 1880 
och några år senare (Wistrand, Ett minne från mi-
na vandringsår, 1911, s. 195-197). 17 strofer. 
Tryckt hos Wistrand, s. 200-202. 

BN: ULMA 37815:99 (J. A. Lundells saml., »Visor på 
dialekt»). Närmare uppgifter saknas. Fragmenta-
risk nedskrift omfattande ca 8 strofer. 

BO: ULMA 303:934, s. 98-99. Efter »fiskaren Eriks-
son», under prästgården i Nora sn, Uppland. Upp-
tecknad av Fridolf Martinell 1896. Utskrift med 
landsmålsalfabet. Ca 10 strofer (oklar strofindel-
ning). 

BP: ULMA 29073:147. »Gammal folkvisa från Up-
land...(sjungen af min mor.)» Närmare uppgifter 
saknas. Insänd av Nils Stålberg, dock ej dennes 
utskrift. Melodi samt 13 strofer. 

BQ: ULMA 329:6, s. 1-3. Halla sn, Södermanland. 
Upptecknad av Louise Mossberg 1916. Uppges 
vara »sjungen av mor». 10 strofer. 

BR: Efter soldathustrun Ida Johansson, Floda sn, Sö-
dermanland, som hade lärt visan av sin mor Eva 
Helena Qvick f. Olsson (f. 1829 i St. Malms sn, 
Södermanland, till Floda ca 1850, d. 1900). BRa: 
Södermanl:s spelmansförbunds arkiv, Uppteck-
ningar av Carl G. Axelsson, häfte I. Upptecknad 
av C. G. Axelsson 1923. Melodi samt 6 strofer. 
BRb: SVA BA 461 (två tagningar). Efter C. G. 
Andersson, Julita sn, Södermanland (f. 1892 i Flo-
dafors, Floda sn, Södermanland); han uppger att 
visan är efter Ida Johansson. Inspelad av Märta 
Ramsten 1969. Melodi samt 1 strof. 

BS: DAG Liungman 499, s. 20-22. Upptecknad av 
Ebba Georgii, Stockholm 1925. 7 strofer. 

BT: ULMA 3357:10, s. 3-5. Efter Ingeborg Olsson, 
Älgestad, Köla sn, Värmland (f. 1875 i Håvilsrud, 
Eda sn, Värmland). Upptecknad av Gertrud Eriks-
son 1931. 12 strofer. 

BU: SVA BA 972. Efter Georg Söderström, Stock-
holm (f. 1908 i Stockholm). Han hade lärt mel. ef-
ter mormodern Anna Britta Ersdotter (f. 1839 i 
Roslagen, Uppland); texten hämtad från GA 74 
[:I] (AL ovan). Inspelad av Margareta Jersild 
1970. Melodi samt 24 strofer. 

BV: SVA 737. Nedskriven 1978 ur minnet av Agda 
Nilsson, Halmstad (f. 1917 i Tönnersjö sn, Hal-
land). Lärd ur tryckt visbok; med undantag för två 
strofer identisk med GA 75 [Å] (J ovan). 17 stro-
fer. 

BX: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 23 a. Pojo 
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sn, Nyland. Troligen upptecknad av K. Forsblom 
1876. Melodi samt 31 strofer. Även tryckt som 
FSF V:1 nr 48 e och A. 

BY: IF 2 (med två mel.-utskrifter). Borgå och Ström-
fors sinar, Nyland. Mel. sjungen av »Fredrika 
moster», Strömfors. Upptecknad av Ivar Othman 
1880. Melodi samt 17 strofer. Tryckt i Lagus, Ny-
ländska folkvisor I, 1887, nr 23 b (med endast 16 
strofer) och som FSF V:1 nr 48 a och C. 

BZ: Efter torparhustrun Lisa Rosenlund, Böle, Hitis 
sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar (text) 
och efter Wefvars minne av 0. R. Sjöberg (mel.) 
på 1880-talet. Melodi samt 22 strofer. Tryckt som 
FSF V: 1 nr 48 b och B. BZa: SLS 82, s. 265-267 
(text), 397 (mel.). BZh: SLS 125, s. 62 (endast 
mel.). 

CA: SLS 352, s. 105-108. Efter sjömansänkan Ida 
Mårtensson f. Mickelsson, Svinholm, Korpo sn, 
Åboland (f. 1858). Upptecknad av Greta Dahl-
ström 1923. Melodi samt 14 strofer. Tryckt som 
FSF V:1 nr 48 d och D. 

CB: SLS 367, s. 166-167. Efter torparänkan Sofia 
Svanström f. Isaksson, Bötesö, Hitis sn, Åboland 
(f. 1859). Upptecknad av Greta Dahlström 1924. 
Melodi samt 1 strof. Tryckt som FSF V:1 nr 48 c. 

CC: SR Ma 58/11869:2:8. Efter Svea Jansson, Nötö, 
Nagu sn, Åboland (f. 1904 på Nötö, d. 1980). In-
spelad av Matts Arnberg 1958. Melodi samt 9 
strofer. Återgiven på grammofonskiva (Den me-
deltida balladen, SR RELP 5003-5006). 

CD: SR Ma 58/11869:3:1. Efter Svea Jansson, Nötö, 
Nagu sn, Åboland (f. 1904 på Nötö, d. 1980). In-
spelad av Matts Arnberg 1958. Melodi samt 6 
strofer. Återgiven på grammofonskiva (Den me-
deltida balladen, SR RELP 5003-5006). 

CE: SR Ma 58/11869:14:4. Efter lärarinnan Greta 
Åberg, Tosarby, Sunds sn, Åland 	(f. 1930 i Malax 
sn, Österbotten). Inspelad av Matts Arnberg 1958. 
Melodi samt 3 strofer. 

CF: SR 61/M/9176:1:7. Efter Ester Sjöberg, Nötö, Na-
gu sn, Åboland (f. 1913 på Nötö). Inspelad av 
Matts Arnberg 1961. Melodi samt 2 strofer. 
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183 

ALLEBRAND HARPOLEKAREN 
TSB D 409 

A 
KB Vs 2:1, s. 371-372. Efter båtsmanshustrun Kerstin Ande rsdotter, Tuna sn, Småland (f. 1732 i Tuna; Jonsson I, s. 
327). Upptecknad av L. F. Rääf 1810. Tryckt som SF 65. 

1 Fru Margretha hon går sig åt hlomstergrön äng 
— om sommaren — 
där feck hon se sin broder stå bunden 
— Hvad vålldes eder den rosen 

2 Hvad hafver du ljugit hvad hafver du stulit 
emedan du här bunden står 

3 Och intet hafver jag ljugit och intet hafver jag stulit 
men Konungens dotter den har jag besufvit 

4 /:Fru Margreta:/ kär systeren min 
får Allebrand gå i döden för mig 

5 och väl kan du få en son igen 
men aldrig får du din broder igen 

6 väl kan han få gå i döden för dig 
om han får ta sin gullharpa med sig 

7 och Allebrand går sig åt blomstergrön äng 
där spelade han gullharpe sträng 

8 han spelade på en han spelade på två 
då vaknade Konungen i höga loft låg 

9 Konungen talte till småsvenner sin 
och hvilken af eder på gullharpan slår 

10 och ingen af oss på gullharpan slår 
det är väl den fången vi grepo i går 

11 och är det den fången I grepo i går 
så bed honom inför mig gå 

12 Allebrand geck sig för Konungen att stå 
och Konungen på honom med milda ögon såg 

13 vill du för mig spela så länge du lefver 
en silkesstucken klädning vill jag dig gifva 

14 en silkesstucken klädning den passar jag ej på 
men jag spelar intet för eder ändå 

15 vill du för mig spela så länge du lefver 
tre gångande skepp i floden dem vill jag dig gifva 

16 Tre gångande skepp i floder dem passar jag ej på 
men jag spelar intet för eder ändå 

17 vill du för mig spela så länge du lefver 
min äldsta dotter den vill jag dig gifva 

18 eder äldsta dotter passar jag ej på 
för hon har sufvit hos min morbror i år 

19 vill du för mig spela så länge du lefver 
min yngsta dotter den vill jag dig gifva 

20 jag vågat lif och jag vågat blod 
men nu har jag vunnit den jag hållit god 

21 jag vågat lif och jag vågat själ 
— om sommaren — 
men nu har jag vunnit den jag hållit kär 
— Hvad vålldes eder den rosen 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, 2, 21, slutomkvädet 
utskrivet i str. 1 och 21 samt något förkortat i str. 2. In-
terpunktionen i huvudsak införd av Arwidsson, här där-
för utelämnad. 

	

1:2 	feck ms fick, dock sannolikt genom ändring 
gjord av Arwidsson 

	

3:1 	det andra jag tillskrivet över raden 

	

3:2 	efter den har jag besufvit står jag sufvit för när 
ev. avsett att ersätta den första formuleringen 

	

10:2 	grepo ändrat från grept 

	

12:1 	för tillskrivet över raden; att stå står efter stru- 
ket in 

	

12:2 	före och står vill överstruket 

	

13:1 	för mig spela ändrat från spela för mig 

	

15:1 	raden först förkortad vill du spela etc., därefter 
har spela strukits och för mig skrivits däröver 

	

17:1, 	19:1 	för mig tillskrivet över raden (jfr 13:1 och 
15:1) 

	

20:2, 	21:2 	hål lit ms ev. håller (ändring) 
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B 
ULMA 22266, s. 110-111. Efter Carin Pehrsdotter, Locknevi sn, Småland (f. 1745 i Viby sn, Östergötland; Ling, s. 
34-35; Jonsson I, s. 523). Upptecknad av L. Chr. Wiede i januari 1819. 

1 Jungfru Maria hon gångar åt höga Loft sal. 
— Vintren tvingar båd' fogel och djur. —
Hon väcker Hertig Nils från söta Sömnen af 
— För vintren tvingar så mången. 

2 Statt upp hertig Nils och sof icke mer 
Du skall gå i döden för Morbrodren din 

3 Hertig Nils steg up tog sin viol uti hand 
Så gångar han sig åt sjögestrand 

4 Och Konungen vaknar i höga loftet låg. 
Hvem är det, som på min Gullharpa slår. 

5 Det är väl ingen på Er Gullharpa slår. 
Det är Hertig Nils alt inför mig Gå. 

6 Och Konungen talte till småswänner två. 
I bedjen Hertig Nils alt inför mig gå 

7 De småswenner talte till Hertig Nils altrå. 
Hertingen han skall inför Koningen gå. 

8 Hertig Nils han sig genom Dörren steg. 
Konungen på honom med Blida ögon neg. 

9 Och du skall få lefva och blifva min Måg. 
— Vintren tvingar båd' fogel och djur.— 
Din morbror skall få lefva och bli en Herre i mitt 

Råd. 
— För vintren tvingar så mången. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i alla strofer. Slutomkvädet 
utskrivet i str. 1-3, 9, markerat i övriga strofer. 

2:1 	Statt ms Stall 

c 
Efter en kvinna i Västbo hd, Småland. Sannolikt upptecknad av prästmannen Ludvig Palmgren ca 1870. Två utskrif-
ter gjorda av N. G. Djurklou. Ca: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F IV:1, Visor, ordspråk och gåtor 
från Småland, opag. Cb: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I b:1, Folkvisor, s. 123-125. 

Ca 
1 Hildebrand gick åt grönan äng 

— Om sommaren — 
Der spelte han på sin gullharpesträng 
— Hvad våller Eder den rosen 

2 Konungen talar till tjenaren så 
Hvem af mina söner på guldharpan slår 

3 Ingen af Edra söner på guldharpan slår 
Det är den fången vi grepo i går. 

4 I låten fången här inför mig gå 
Att han på gullharpan för mig spela må 

5 Hildebrand in genom dörrena steg 
Och Konungen honom med ögonen ser 

6 Och vill Du för mig spela allt medan jag lefver 
En silkesstucken klädning vill jag dig gifva 

7 En silkesstickad klädning den kan jag väl få 
Men inte vill jag spela för Eder ändå 

8 Och vill du för mig spela allt medan jag lefver 
Mitt halfva kungarike det vill jag dig gifva 

9 Ert halfva kungarike det kan jag väl få 
Men inte vill jag spela för Eder ändå 

10 Och vill du för mig spela allt medan jag lefver 
Min äldsta dotter den vill jag dig gifva 

1 1 Er äldsta dotter jag passar ej på 
Ty hon hafver sofvit hos min morbror i går 

12 Och vill du för mig spela allt medan jag lefver 
Min yngsta dotter den vill jag dig gifva 

13 Nu vill jag för Er spela allt medan I lefven 
Men min morbroders lif i skolen mig gifva 

14 Han spelte på en han spelte på två 
För honom så dansade stickor och strå 

15 Han spelte på två och han spelte på tre 
Hans morbroder stälder vid bredvid 
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Cb 
8:1 
8:2 
9:1 
9:2 

10:1 
11:1 
11:2 
12:1 
13:1 
13:2 
14:2 
17:1 
17:2 

Och vill du för mig: Will du 
det vill jag dig gifva: jag dig gifver 
Ert: Ditt; det kan jag väl få: det passar jag ej på 
Och jag spelar intet för Eder ändå 
Och saknas 
Er: Din 
Min morbror han sof hos henne i går 
Och saknas 
Nu vill jag spela så länge ni lefver 
Men saknas 
Då dansade stickor då dansade strå 
och saknas 
fagra saknas 

Anmärkning 

Omkvödena utskrivna i str. 1, 2, 16. 
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16 Han spelte på 4 han spelte på fem 
Då dansade kungen och alla hans män 

17 Han spelte på sex och han spelte på sju 
— Om sommaren — 
Då dansa [han] sjelf med sin fagra unga brud 
— Hvad våller Eder den rosen 

Titel: Hildebrand. 

Anmärkning 

Före texten står följande anmärkning: Början saknas 
men innehöll enligt uppteckningen ungefär följande[:] 

Hildebrands moder bad Hildebrand gå i döden för Hil-
debrands morbroder, som besofvit en konungadotter. 
Härtill nekade han men lofvade att ändock söka frälsa 
morbroderns lif — Härefter följa dessa verser — 
Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 

	

2:2 
	

af mina ändrat från något nu otydbart 

	

4: 2 
	

han tillskrivet över raden 

	

7 : 1 
	

kan jag väl få ändrat från passar jag ej på 

	

9:1 
	

Ert står över struket Ditt; det kan jag väl få än- 
drat från passar jag ej på 

	

11:1 
	

Er står över struket Din 

Avvikelser från Ca i Cb 

Texten omfattar endast 16 strofer (str. 15 saknas). 
1 : 1 
	

gick: gick sig 
1:2 
	

spelte: lekte; gullharpesträng: gullharposträng 
2:1 
	

talar: sade 
2:2 
	

af: är af; guldharpan: gullharpan 
3 : I 
	

guldharpan: gullharpan 
3:2 
	

grepo: togo 
4:1-2 Låten den fången inför mig gå 

Att han för mig här spela må 
5 : 1 
	

dörrena: dörren 
5:2 
	

Och saknas; ser: neg 
6:1 
	

Och vill Du för mig: Vill du 
6:2 
	

silkesstucken klädning: klänning ny det 
7 : I 
	

silkesstickad klädning: klänning ny 
7:2 
	

inte vill jag spela: jag spelar intet 
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184 

DE SJU GULDBERGEN 
TSB D 410 

A 
GA 79. »Denna Tradition är upptecknad i Upland.» Upptecknad på 1810-talet. 

• ff  
	2 	 P  

9  
4 • 

   

Hertig 	Hil-le brand han rider på 	ri ka Grefvens gård, 

5 

r 
- u - tt 	lunden. - 

bb  
ccc P 	 rcc  

10 

Och rika Grefvens Dotter för honom u - te 
	

står. 

	

J 	 
- Den jag hafver tingat 

	
i min ung = dom. 

14 

1 Hertig Hillebrand han rider på rika grefvens gård, 
— Uti lunden — 
Och rika Grefvens Dotter för honom ute står. 
— Den jag hafver tingat i min ungdom. 

2 »Och hör du, sköna Jungfru, hvad jag säger dig: 
»Har du lust att följa utaf landet med mig? 

3 Hur' skall jag kunna följa af landet med dig? 
Här äro så många som akta uppå mig? 

4 På mig aktar Fader, på mig aktar Mor, 
På mig aktar Syster, på mig aktar Bror. 

5 På mig aktar ock en fager ungersven; 
Det mesta jag rädes, så rädes jag för den. 

6 »Och inte rädes jag för din Fader eller Mor, 
»Och inte för din Syster, och inte för din Bror. 

7 »Och inte rädes jag för någon ungersven, 
»Det minsta jag rädes, så är det för den. 

8 »Och hör du. min Jungfru, hvad jag lofvar dig: 
»De gulibergen sju dem vill jag gifva dig. 

9 Min Fader var en Konung öfver sju Kungaland. 
Han svor de orden sann', han aldrig gullberg fann. 

10 Och Hillebrand han gjorde sin gångare spak, 
Så lyfter han Jungfrun på gångarens bak. 

11 Så rider han sig till sjöastrand, 
Der båtar och skepp de lägga i land. 

12 Och gångaren lade sig i sundet och sam, 
Väl hundrade mil, till närmaste land. 

13 Och gångaren sam upp allt på en klippesten, 
Allt medan han hvilar sina trötta ben. 

14 Så lade han sig i sundet och sam, 
Och stanna' inte förr än i Hertigens land. 

15 Och gångaren stiger på stranden opp, 
Och skakade vattnet allt utaf sin kropp. 

16 »Och gångare god, du stilla litet stå, 
»Medan Jungfrun vrider vattnet ur sina kläder små. 

17 Ungersven gjorde sin gångare spak, 
Så lyftar han Jungfrun på gångarens bak. 
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18 Och när som de kommo högt upp uti skog, 
De sågo sju gullberg glimma mot sol. 

19 »Och hvad jag har lofvat, jag dig hålla må: 
»Här äro de gullberg jag lofvade i går.» 

20 »Men hör du, sköna Jungfru, hvad mer jag säger 
dig: 

»Här är en annan Jungfru, jag fäst hafver mig.» 

21 Med henne må du lefva, med henne må du dö; 
Om jag blott får blifva din ringsta tjenstemö. 

22 »Och kära min Jungfru, du sörj inte så; 
»Och dig skola tjena tolf Tärnor de små.» 

23 »Två skola duka och tjena vid ditt bord, 
»Och två skola bära dig fram förgylland' stol. 

24 »Två skola bädda dig upp din silkesäng, 
»Och två sku' dig tjena som liten smådräng. 

25 »Två skola bära dina nycklar på band, 
»Och två sku dig följa både af och an. 

26 Och ungersven rider hem på sin gård, 
Der lyfter han Jungfrun af gångaren grå. 

27 Så satte han henne allt uppå sitt knä, 
Gaf henne gul lringar och fäste henne med. 

28 Och ungersven tog Jungfrun allt uti sin famn, 
— Uti lunden — 
Gaf henne gullkrona och Drottninga namn. 
— Den jag hafver tingat i min ungdom. 

Titel: De sju Gullbergen. 

Melodianmärkning 

T. 11, n. 1: b-tecken utsatt före noten. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofer. Omkvädena återgivna i alla strofer. 
9:2 	raden slutar med anföringstecken 

B 
KB Vs 4, s. 13-14 (text), KB Vs 3:4 nr 214 (mel.; renskrift). Småland. Upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius i den-
nes »hembygd», Värend, sommaren 1837. En renskrift av texten, gjord av Hylt61-Cavallius (str. 1-10) och George 
Stephens (str. 11-13), finns i KB Vs 3:4 nr 214. Mel.-konceptet finns i KB Vs 4, s. 13. 

   

J 	 

 

J 	 
4 

     

     

     

Herr 
	

Peder 	han 	reste 	til I 
	

sjö - ge - strand, 

4 	 

  

8 
er Ni i  

  

Der al — la smd snäckor kommo seglandes i 	land, 

— Men 
	

hågen han 	lek — te så vål för 	dem. 

1 Herr Peder han reste till sjöestrand, 
der alla små snäckor voro gångna från land 
— men hågen han lekte så väl för dem. 

2 Han lyfte jumfrun på gångarens bak 
och sjelf höll han betslet med stort omak. 

3 Jungfrun knäppte sina händer ihop 
och önskar att hon vore i sin faders gård. 

4 Och vill inte jungfrun nu mig tro 
så har jag min gångare med röda gullsko. 

5 »Min gångare han är så lätter på fot, 
han simmar väl böljorna tvert emot.» 

6 När som de kommo på det bredaste sund, 
så var fem och femti mil till närmaste land. 

7 Inte jag kommer med rätta ihåg 
än jag en annan trolofvat har. 

8 Och han I en annan ni trolofvat har 
så får ni med henne lefva och dö 
och sjelf vill jag vara eder tjenstemö. 

9 Och tolf tjenstejungfrur vill jag gifva er 
och de skola göra hvad Ni dem ber. 

10 Och två skola borsta och krusa ert hår 
och två skola sätta Guldkronan deruppå 
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11 Två skola kläda på er strumpor och skor 
och två skola sätta en pall under hennes fot. 

12 Två skola bära till er hängkläde och vann 
och två skola sätta Guldringar på hennes hand. 

13 Och jag vill hvila allt under din hand, 
men mitt sinne blir tungt i ett främmande land 
— men hågen han lekte så väl för dem. 

Titel: Herr Peder (vid renskriften: Herr Peder och juns.- -
frun). 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. 

Mel. -konceptet: 

Utom taktstrecken står även frasslutsstreck i slutet av 
fras 1 och 2. Några taktstreck troligen tillskrivna i efter-
hand. 
T. 6, n. 2: Otydlig, möjligen ändrad frun h' . 

T. 7, n. 1-2: oh) 
9 

T. 10-12: Först noterade 

2 otydlig, kan också tolkas som e' . Textunderlägg till 
n. 4: nu. Efter mel. står de sista takterna omskrivna 
med anmärkningen så bör det vara 

SMB 184 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Str. 4 och 13 tillskrivna i efterhand. 
Omkvädet utskrivet i str. 1, 10, 13, markerat i str. 2. 
Omkvädet: lekte så väl str. 10 leker nu sjelf, str. 13 lekte 

nu sjelf 

	

7:1 	över med rätta står mig rättare 
8:1 Och ms Oche 

	

12:1 	över hängkläde anförs genom bokstäverna and 
alternativet handkläde; vann ändrat från vatn 
eller omvänt 

	

12:2 	två tillskrivet över raden 

	

13:1 	över Och jag vill hvila allt står alternativet Nu 
hvilar jag 

Hyltbi-Cavallius' del av renskriften: 

	

I : 1 	sjöestrand: sjögestrand 

	

2:1 	lyfte: lyfte opp; jumfrun: jungfrun 

	

3:2 	och önskar att: hon önskar 

	

4:1 	Och vill nu jungfrun mig inte tro, 

	

6:1 	När: Men när; det saknas 

	

7 : 1 	Och intet jag kommer mig rättare ihog, 
Str. 8 motsvaras av följande två strofer: 

Och har ni en ann' ni trolofvat har, 
så får ni med henne lefva och dö. 

Då får ni med henne lefva och dö 
och sjelf vill jag vara eder tjenstemö. 

	

9:1 	Och: Nej 

N. 

KVHAA F. L. Borgström, Uppteckningar af Folkvisor, s. 78-79. Troligen Värmland eller Dalsland. Utskrift gjord 
av studenten Ferdinand Ludvig Borgström 1845. Närmare uppgifter saknas. 

1 Det gångar en lek emellan unga tu 
Emellan en ungersven och sköna jungfru 
— Den sorgen gångar mig lätt. 

2 Ja! dej vill jag gifva de gullborgar sju 
Om du vill bli min vän och sköna jungfru, 

3 Och hvad ville ni de guldborgar få 
Min fader var en grefve, han aldrig dem såg 

4 Eli hur vill ni mej ur gården få 
Här ligger så starka väktare på. 

5 På mej aktar fader, på mej aktar mor 
På mig aktar syster, så väl som bror. 

6 På mej aktar grefven min fästeman 
Det mästa jag rädes, så räds jag för han. 

7 Jag vånne er akta den hela slägt 
Den tro ni mig lofvat skall ni ej ha förgät' 

8 Och ungersven han låter sin gångare kringsko 
Och jungfrun hemtar hop sina linnkläder små 

9 Och ungersven han sadlade gångaren sin 
Och jungfrun hon hemtar röda gull uti skrin. 

10 De fara så vackert utur by 
De väckte inga hundar: de gjorde intet gny. 

11 Och när som de kommo till sjöastrand 
De skeppena de stodo så långt ifrån land. 

12 Och strida runno tårar på jungfruens kind 
Ack! om jag vore hemma hos min fostermor igen. 

13 Och ungersven han klappa henne på blekan kind 
I gifven er tillfreds alldra käraste min 
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14 Och när som de kommo ute på sund 
Der lyster deras gångare, att hvila en stund. 

15 Nu har jag fört dig på fremmande land. 
Och här sitter jag, som en fredlöser man. 

16 Och här har jag det röda gull allt inom mitt skrin 
Skall lösa er af eder gäll, alldrakärasten min! 

17 Ja, nu har jag fört dig på en annan ö 
Och jag hafver fäst mig vid en annan mö. 

18 Då må ni med henne få lefva så gärna 
Och jag vill blifva er tjenstetärna. 

19 Och ungersven slog en guldkedja kring jungfruens 
hals 

Och den skall hon ha för hon var mig ej falsk. 

20 Och eder vill jag gifva de tärnor alla 
Och de skola göra hvad ni dem befalla. 

21 Och 2 ska' följa eder af och ann 
Och 2 ska' bära edra nycklar på gulldband. 

22 Och 2 skall kamma edert fagergula hår 
Och grefvar ska sätta guldkronan uppå. 

23 Och 2 skall följa eder ut och in 
Och sjelf ska ni vara alldra kärasten min. 

24 Nu hafver skön _jungfru öfvervunnit all sin harm, 
Nu sofver hon hvar natt uppå konungens arm. 

25 Nu hafver sköna jungfrun öfvervunnit sin guida, 
Nu sofver hon hvar natt invid konungens sida. 
— Den sorgen gångar mig lätt. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 25. 
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185 

RÖVAREN RYMER 
TSB D 411 

A 
Efter mamsell Beata Memsen, Kisa sn, Östergötland (f. 1742 i Oppeby sn, Östergötland, d. 1831 i Kisa; Jonsson I, s. 

325-326). Aa: KB Vs 2:1, s. 247-248. Upptecknad av L. F. Rääf 1810. Tryckt som SF 44 B. Ab—d: Skillingtryck 

1848, 1851, 1852 efter texten i SF (=DgFT 183:1-3; se Jonsson I, s. 648) 

Aa 
1 Det kom en man ifrån främmande land 

— två snöhvita fjädrar dem förde han på sin hatt 
en falk uppå sin hand — 

han lockade skön jungfru från sitt fädernesland 
— I följen mig af landet 

2 Han lockade henne från fader och från mor 
han lockade henne från syster och från bror 

3 Han lockade henne från sin käre fästeman 
den mästa farhågan bar hon för han 

4 När som I kommen på främmande land 
så sviken I mig och tagen er en an 

5 Sant hjelpe mig Gud och den helige and 
jag aldrig er skall svika på främmande land 

6 När de hade ridit den 15 mila skog 
så tyckte de begge att hvilan var god 

7 Jungfrun satt hon var ej så glad 
hon såg sin käraste gräfva en graf 

8 Jungfrun hon satt och såg deråt 
hvem grafven I den grafven åt 

9 Åt gångaren är hon altför trång 
åt hundarne är hon altför lång 

10 Åt hundarne är hon altför lång 
men Er min sköna jungfru är hon lagom åt 

11 I sen nu hvar de 8 stakar stå 
där ligga 8 jungfrur med sitt fagergula hår 

12 I hafven varit i min faders gård 
men aldrig löskad' jag ert fagergula hår 

13 väl kan I få löska mitt fagergula hår 
om I intet i sömnen förråder mig då 

14 Sant hielpe mig Gud evinnerlig 
at jag ej i sömnen förråda skall ditt lif 

15 Ungersven han somnar i Jungfruns knä 
han tog sig en sömn den var så mycket väl 

16 Jungfrun tog af sig sina strumpeband 
så band hon honom från hufvud och till hand 

17 Min käre ungersven I vaken up och se 
att jag ej i sömnen förråda skall ert lif 

18 Min kära jungfru I loscen nu mig 
det var intet annat än narri jag talte vid dig 

19 Var det bara narri du talte vid mig 
så skall jag bruka alfvaran vid dig 

20 Jungfrun hon tog hans bruna brand 
så högg hon af honom både hufvud och hand 

21 Du ligg nu där för hundar och ramn 
nu reser jag hem till min faders land 

22 Du ligg nu där du simm i din blod 
jag rider hem en jungfru lika god 

23 Jungfrun hon satte sig på gångaren grå 
— två snöhvita fjädrar dem förde han på sin hatt 

en falk uppå sin hand — 
så gladelig rider hon derifrå 
— I följen mig af landet 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 23, markerade i str. 2 
och 3. Interpunktionen svåravläst p.g.a. Arwidssons re-
digerande ingrepp, här därför utelämnad. 
Mellanomkvädet: på står i str. 1 över struket i 
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10:2 före men står åt överstruket 
12:2 	löskad' ändrat från löskade 
14:2 	at står över struket som; ej tillskrivet över ra- 

den 

15:2 före mycket står väl överstruket 
17:2 	före ej står intet överstruket 

Ab-d 
Avvikelser från Aa i Ab—d 

1:1 
1:2 
3:1 
3:9 
6:1 
7:1 
7:2 
9:1-2, 

11:1 
12:2 
15:1 
17:1 
19:1 
19:2 

ifrån: från 
jungfru: jungfrun 
käre: kära cd 
han: hand 
hade: hadde cd 
satt: satte sig 
sin käraste: röfwaren; gräfva: grafwa cd 
10:1-2 	hon: den 
sen: ser 
löskad': löska 
Ungersven: Röfwaren; somnar: somna 
Min käre ungersven: Se nu på Riddare 
vid: med b 
alfvaran: allware; vid: med 

20: 1 
	

hon saknas 
21: 1 
	

ramn: ramnar 

	

22:1 
	

din: ditt 

	

22:2 
	

en: som 

	

23:2 
	

gladelig: gladlig 

Anmärkning 

Omkvädena återgivna i str. 1-3, 23. 
Abc: 
Mellanomkvädet: han str. 23 hon 
Ad: 
Str. 19 felaktigt numrerad 16. 
Mellanomkvädet: han str. 23 hon 

	

2:2 	syster tr. systrtr 

B 
KB Vs 2:1, s. 245-246 (text), KB S 163 (Drake) nr 126 (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 44 A. 

J 	 

  

Och 	Ridda ren 	han 	rider till jungfruns gård, 

e 	 • 
(3) 

J> J' J 
r r 

och u — te för ho — nom jungfrun hon står. 

	 .......,=,...--, 

(5) 
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5 

• 

Den 	fålen 	bär lik grön öfver 
"r 

hede. 

•  •	 

at 	 

G H" 
För 	fogel, ach! så I juf 

7. 	 

7 
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1 Och Riddaren han Rider sig till jumfruns gård 
och ute för honom jumfrun hon står. 
— För fogel och så juf. 

Den fålen bär lik öfver grön hede. 

2 Och hör ni siöna jumfru vad jag er säga vill, 
Will ni följa af landet med mig 

3 Och hör ni skjöna jumfru vad jag er säga må, 
åtta kungadöttrar skall tjena eder då. 

4 Och två skola kamma och krusa edert hår 
och två skola sätta er Pärlekronan på. 

5 Och två skola Bädda up eder säng 
och två skola följa er till den. 

6 Och Ridaren Svepte om jumfrun kappan blå 
så lyfte han henne på gångaren grå. 

7 De Redo sig väl 15 mila skog 
och Riddaren talte intet ett ord. 

8 Och när som de kommo till Rosende lund 
Där lyster sköna Riddare vila en stund. 

9 Och hör ni sköna Riddare vad jag er säga må 
och Bor ni ännu mycke långt härifrån 

10 Och hör ni hvad jag er fråga får 
hvar är de 8 kungadöttrar ni lofva mig igår 

11 Dem hafver jag både ött och mörtt 
och dem hafver jag i gröna lund förstört. 

12 Den nionde skall ni bli och vara, 
och alla deras sorger skal ni på eder taga! 

13 Jumfrun hon satt och tängte vid sig 
Den gärningen skall du vist aldri göra mig. 

14 Och Riddaren han lade sig i jumfrun[s] sköt 
Där ran upp en sömn och den var mycket söt. 

15 Och jumfrun tog upp sina Röda guldband 
Så band hon den Riddaren till fot och till hand. 

16 Wak upp siöna Riddare dät är nu tid 
jag vill intet i sömnen förlora ert lif. 

17 Och gör du nu för ditt jumfrunamn 
och släpp nu lös min högra hand. 

18 Med äran bär jag mitt jumfrunamn. 
Men aldri släpper jag lös din högra hand. 

19 Och jumfrun tog Riddarens silfbodda knif, 
Så lättelig hon stack den i Riddarens lif. 

20 Och jumfrun tog Riddarens förgylande lur 
Så Blåser hon dit de jumfrur sju. 

21 Och låtom oss nu alla söka 
alt för vi får de jumfru kläder slita. 

22 Och somliga togo skyflar och somliga togo Spadar 
De tängte sköna jumfrun i lunden at Begrava. 

23 Och när som de kommo i Rosenlund 
Där funno de sin broder döder i samma stund. 

24 Och jumfrun hon satt på gångaren grå 
hon ville väl se huru där skulle gå. 

25 Och ligg nu där för hundar och Ram 
Ändå bärer jag mitt jumfrunamn 

26 Och jumfrun hon satt på gångaren hög 
Hon Red fast fortare än fågeln hon flög. 

27 Och Herre gud nåda os arma mör 
Så vist som vi funnit vår Broder död. 
— För fogel och så juf. 

Den fålen bär lik öfver grön hede. 
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Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 27, markerat i övriga 
strofer. 

I : 1 

	

	
jumfruns mycket osäker läsning, ordet förmod- 
ligen felskrivet och ändrat, ursprungligen när- 
mast konug, vilket syns ändrat till jumfr  

16:1 Wak upp ms Wakaupp med det andra a struket, 
dock troligen av Arwidsson 

2 I : 1 	söka läsningen något osäker 
22: I 	det andra somliga osäkert (ordet är förkortat 

eller felskrivet) 
23:2 	döder ändelsen osäker p. g. a. (Arwidssons?) 

ändring 

Efter torparänkan Maja Hansdotter, Slaka sn, Östergötland (f. 1756 i Tjällmo sn, Östergötland, d. 1828; Jonsson I, s. 
381-386). Upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1811 (text) och av J. B. Struve 1817 (mel.). Ca: KB Vs 2:3, 
s. 12-15 (text), GA 83 (mel.). Även texten tryckt som GA 83. Cb: Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 
34. 

Ca 
MELODI 

Mel. saknar arrangemang och föredragsbeteckning men 
är i övrigt identisk med överstämman i Cb med följande 
undantag: 

Mel. noterad med halverade notvärden (nedan i 
dubbla notvärden motsvarande notationen i Cb). Takt-
artsbeteckning: 2/4. Taktstreck saknas efter t. 9 (sanno-
likt feltryck). 

T. 2, n. 2: j 

T. 6, n. 4-5, t. 9, n. 3-4, t. 10, n. 2-3, t. 11, n. 3-4: 

1 Brun han rider sig till Jungfruns gård. 
— Brun sofver allena. —
Ute för honom Jungfrun står. 
— Det blåser och det rigner, norderst uti fjällen 

Der hvilar ock tre Nordmän. 

2 »Å hören I min Jungfru hvad jag säger er 
viljen ni resa af landet med mej?» 

3 »Å väl vill jag resa af landet med dej 
Men jag har så många som akter på mej.» 

4 Och Brun han breder ut kappan blå 
Och sjelfver lyfter han Jungfrun på. 

5 A Brun han rider till rosande lund 
Der lyster han hvila en stund. 

6 »Å hör Ni min Jungfru hvad jag säger er 
Här har jag gjort af med femton Jungfrur förr.» 

7 »Å hör du Brun hvad jag säger dej 
å får jag lof att lyska dej?» 

8 A Brun han la' sej i Jungfruns sköt 
På honom der rann en sömn så söt. 

9 Jungfrun tog up sin förgyllande sno 
Så bant hon Brun till hand och fot. 

10 »Statt up du Brun så hastelig 
Jag vill ej i sömnen förgöra dig» 

11 »Å kära Ni Jungfru ni släppen mej lös 
Dä var'nte ann' än skämt jag skämta med er.» 

12 »Å var dä inte ann' än skämt du skämte med mej 
Du! du ska se jag ska'nte skämte med dej.» 

13 A jungfrun tog upp sin förgyllande knif, 
Så stack hon den i Bruns unga lif. 

14 »Å ligg nu här för hunn och Ramm 
Än än skall jag bära mitt Jungfrunamn» 

15 »Å ligg nu här på svartan mull 
Än än skall jag bära mitt Jungfru gull» 

16 »Å ligg nu här på svartan jord 
— Brun sofver allena. — 
Än än skall jag draga mina Jungfru skor.» 
— Det blåser och det rigner, norderst uti fjällen 

Der hvilar ock tre Nordmän. 

Titel: Brun. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer 
(slutomkvädet i str. 2-16 uppdelat på tre rader). 
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Cb 

Brun hon ri - der sig till Jungfruns 	gärd; 

- Brun 

tutti. 
4 

Brun sof - ver al - le - no 

:19-‘  
sof - 

10- 

- ver ol - le - 

7 

so/o, 

11 	

- 	  

6  
U - te för honom 	Jungfruen 	står. 

r 	 7' 	 

tutti. lo 

- Det 	blå - ser 	och det 	re - gnor 	nord - ost ut 	i 	fjäl - len, 

blå- ser 	och det 	re - gnor 	nord-ost ut i 	fjöl - len, der 

dte  

der 

r 

   

12 

ti4 	II 

Nordmän. 

r 		
hvi - la ock tre 

r 

 

hvi - la ock tre 	Nordmön. 

Titel: Röfvaren Brun. 
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Och Jungfrun hon u - te för ho — nom 	står. 

14 
-  

— Två 	hvita 
	

fjädrar för han 
	

i sin 	hatt, 

GAG 	 

16 

J 	 1 
och fal—ken på sin 

	
hand. 

2 	 
Herr Rymer 

• • 	 

han rider på Jungfruens gård, 

• •—or 
	4 

• er •  

SMB 185 

D 
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 (text) och troligen av C. A. P. Braun 
(mel.) på 1810-talet. Da: GA 82. Db: Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 34. Även i Grönlands prov-
arrangemang i KB Vs 126 a. 

Da 

1 Herr Rymer han rider på Jungfruens gård, 
— Trolofvat ha' n J mig — 
Och Jungfrun hon ute för honom står. 
— Två hvita fjädrar för han i sin hatt, 

och falken på sin hand. 

2 »Och hör du, min Jungfru, hvad jag säger dig: 
»Har du lust att följa af landet med mig? 

3 »Och jag vill dig föra till så herrligt ett land, 
»Der är så mycket gull som här det är sand.» 

4 Och Jungfrun hon sadlar sin gångare grå, 
Så följer hon Riddaren Rymer af gård. 

5 Och Jungfrun tager med sig juveler i gullskrin, 
Och deri ligger hennes söltbodda knif. 

6 Jungfrun tager med sig de starka hand, 
Dermed till att binda Herr Rymers hand. 

7 Och när som de kommo i Rosendelund, 
Der lyster Herr Rymer att hvila en stund. 

8 Och hör du, skön Jungfru, hvad jag säger dig, 
Och se, denna graf skall du ligga uti. 

9 »Och kära Herr Rymer, säg icke så om mig, 
»Ty mången gräfver grop och faller sjelf uti. 

10 Herr Rymer han somna' i Jungfruens famn, 
Så binder hon honom till fot och till hand. 

11 Så tager hon upp sin sölfbodda knif, 
Och sticker den uti Herr Rymers lif. 

1 2  Och Jungfrun hon tar hans förgyllande lur, 
Så blåser hon efter hans Systrar de sju. 

13 Och Systrarne voro så glada till mod: 
»Nu få vi Frökens guld och sölfspända skor. 

14 Och Jungfrun hon sätter sig på gångaren grå, 
Så rider hon hem på Konungens gård. 

15 Och Systrarna sju de togo sina spadar, 
»Nu få vi den unga Prinsessan begrafva.» 

16 Och när som de kommo i Rosendelund in, 
— Trolofvat ha'n J mig — 
De fingo begrafva kär Broderen sin. 
— Två hvita fjädrar för han i sin hatt, 

och falken på sin hand. 

Titel: Röfvaren Rymer. 
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Vivoce, non troppo, 

Herr Rymer han rider på Jungfruens 

■  •	 

(9) 
— Tro- lof-vat ha'n J 	mig — 

solo. 

Och Jungfruen hon ute 

10 411.  

för honom står. 

— Tro- lofvat ha'n J 	mig --- 

JIL 
-411N- 	-11111K 

— Två hvi — ta fjd- drar för i 	sin han hatt, 

1,9  41,-* 

Iv w 
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Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: för str. 8 och 9 har; på str. 3 och 15 i 

Db 

tutti. 

r 	 

 

r 	03)1  

 

  

  

J 	 
• 

— Två 	hvita fjädrar för han i 	sin 
(17)h

att, 

a 	 
5 

och falken på sin 	hand. 

dw 

och falken 

Titel: Röfvaren Rymer. 

Ni  

'. 09)  
på sin 	hand. 
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Anmärkning 

Grönlands arrangemang: 

Mel. -stämman är identisk med mel. -stämman i tr. Ar-
rangemanget saknar inledning men är i övrigt i huvud-
sak detsamma som i tr. med undantag för slutomkvädet, 
som helt är satt för fyra stämmor. Tempobeteckning: 
Måttligt fort. 

TEXT 

Text = str. 1 av Da med följande avvikelse: 
1:2 	Jungfrun: Jungfruen 

E 
UUB V 6 a Skåne. Upptecknad av sedermera ärkebiskopen Henrik Reuterdahl ca 1820 (Jonsson I, s. 516-518). 

1 Herr Holmer han tjenar i Konungens gård 
— Gören viljen till Holmer kär herren sin. —
Han lockar Kungens syster den vänaste mö 
— I lyens på Jungfruens sorg. 

2 Hör Rosenvåld hvad jag säga vill 
Och vill Ni nu resa af landet med mig. 

3 Gerna vill jag resa af Landet med dig 
Om jag visste du icke ville svika mig. 

4 Förrän jag sviker den jag gifver min tro 
Så svike mig han som på korset stod 

5 Och Rosenvåld samkar sitt Guld i skrin 
Och Holmer han sadlade gångaren sin. 

6 Så sveper han henne i kappan den blå 
Så lyfte han henne på gångaren grå. 

7 Så red de sig igenom den by 
De väckte inga hundar, de gjorde intet gny. 

8 Rosenvåld sig tillbaka såg 
Christ gifve jag nu vore i Broder mins gård 

9 Han klappa henne på hvitan kind 
Ni ger er tillfreds, allerkärasten min. 

10 Jag skall följa eder till det Land 
Som der rinner intet annat vatten än vin. 

11 Jag skall följa Eder till det land 
Som der gror intet annat gräs än lök. 

12 Jag skall följa Eder till det land, 
Der der ingen annan fågel sjunger än gök. 

13 När som de komma i Rosendelund 
Der lyster Herr Holmer att hvila en stund. 

14 Holmer drog ut sitt silfbundna svärd 
Så skar han upp en torfva så grön. 

15 Och hörer i Holmer, kär fästeman min 
Och hvem så grafva Ni den grafven till 

16 Allt är han för liten till vår gångare grå 
Allt är han för stor till våra hundar de små. 

17 Allt har jag förrått de jungfruer åtta. 
Allt tror jag ni skall blifva den nionde. 

18 Hörer ni Holmer, kär fästeman min, 
I lägger jer ner, men jag löskar jer. 

19 Och gerna vill jag ligga i Rosenvålds sköt 
Om jag visste I ville ej svika mig i sömnen söt. 

20 Förrän jag sviker jer i sömnen söt 
Förr svike han mig som på korset stod. 

21 Holmer han gaf sig i Rosenvålds sköt; 
Han sof der sömn som väl var söt. 

22 Och Rosenvåld drog i sitt kilteband 
Så band hon honom båd fot och hand. 

23 I vaker nu upp af sömnen söt. 
Jag vill ej svika er i sömnen söt. 

24 Hör 1 Rosenvåld hvad jag säga vill 
Det var ju blott skämt som jag talte med Er. 

25 Hvad det man skämt du talte med mig 
Nu skall det bli alfvar jag talar med Dig. 

26 Rosenvåld drog upp sin silfbundne knif. 
Den hugg hon så hårdt i Holmers unga lif. 

27 Så lade hon honom i grafven ned 
Så red hon sig åt vägen bred. 

28 Och när som hon kom till Borgaled 
Der stod Herr Holmers moder, och hvilte sig ved. 

29 Och hör nu Rosenvåld hvad jag säga vill 
Hvar är Herr Holmer, kär fästeman din. 

30 Di plägar så säga för ett gammalt ordtöj, 
— Gören viljen till Holmer kär herren sin. —
Att mången grafvar graf för ett annat lekame 
Och faller så sjelfver deri. 
— I lyens på Jungfruens sorg. 

Anmärkning 

Ms saknat-  stmfår. Omkvädena utskrivna endast i str. I. 
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Mellanomkvädet: Gören ändelsen -en tillskriven i efter-
hand 

	

8:2 	Christ gifve ändrat från något nu oläsligt; nu 
vore ändrat från vore nu 

	

10:2 	ändrat från Hvar der gror intet annat gräs än 
lök. 

11.2 lök ändrat från vin 

	

12:2 	annan tillskrivet över raden 

	

13:1 	komma ordets ändelse osäker 

18:2 	ner osäker läsning p.g.a. ändring 
20:1 	i ändrat från er 
24:2 	ju tillskrivet över raden; som tillskrivet över ra- 

den 
26:2 	hugg vokalen osäker; Holmers tillskrivet över 

raden 
29:2 Herr ändrat från kär 
30:1 	så ms sa tillskrivet över raden 
30:2 	lekame slutvokalen ev. i 
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186 

GULDSMEDSDOTTERN SOM DRÄPTE 

KUNGEN 
TSB D413 

A 
Landsarkivet i Härnösand, Härnösands läroverks handskriftssaml. nr  109 (visbok från 1700-talets första decennier), 
s. 303-306. Text införd av en Elisabeth Wattrang. 

1 Konungen red sig på Nils gulsmess gåhl 
— På gården — 
ute Nils gulsme för honom står 
— Dee danska möijor har wunnit 

2 I uaren wälkommin Herre konung till mig 
lyster eder miöd eller lyster eder wijn 

3 inte lyster mig miöd inte lyster mig win 
utan mig lyster såfwa hos doteren din 

4 min doter hon är iu et torpare barn 
hon kan inte såfwa på konungens arm 

5 Konungen skakar sin förgylta knif 
säger du det så gäller dit liff 

6 konungen steg upå höga låfft Spång 
med sammet byxor och tystan gång 

7 konungen tog på dören med fingrena små 
stat up liten Kierstin tag låset ifrån 

8 iag hawer med eder ingen stämmo lacht 
och ingen Släper iag in i nat 

9 Konungen hade fingren både miuka och små 
geswint så tager han låset ifrån 

10 Konungen in genom dören steg 
liten Kierstin sig till wägen wred 

11 Konungen up i sängen Språng 
liten Kierstin wred sig åth wäggen så wrång 

12 Konungen såmna på liten Kerstinss arm 
men hon war honom i sömnen så falsk 

13 liten kierstin drog ut sin Si ltbode knif 
den stack hon mit utj Konungens lif 

14 Nu ligger du här för hund och för ram 
men lickwäl bär iag mit Jungfru nampn 

15 Nu ligger du här för korpar och örn 
— På gården — 
men lick wäl bär iag min guldkrona röd 
— Dee danska möijor har wunnit 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, 10, 11, 15, markerat i 
str. 6; slutomkvädet utskrivet i str. 1 och 15, markerat i 
str. 12. 

2:2 	det första eder ms der 
9:2 	geswint ms geswnt 
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187 

DANKUNGEN OCH GULDSMEDENS 

DOTTER 
TSB D 415 

A 
SVA Dep. Allmogevishok från Blekinge. Inskriven på 1810-talet (Jonsson I, s. 101 n. 96). 

1 Dät war en gång en Dannekong en wäldjger man. 
— så juweljga gingo deras pipor. —
han lade till en stad tre gångara i lan. 
— för den danskhet som wi hafwer wunet. 

2 Dät war en gång en gulsme en mästare så snäl. 
och dannekongen jeck till hans dotter war qwäl 

3 dannekongen tittar sig söder om en ö. 
han undrar om guldsmeens dotter war mö. 

4 Dannekongen talte till småswäner twå. 
I lägen guldsadelen på gångaren grå. 

5 Dannekongen rjder sig till guldsmeens gård. 
och guldsmeen ute för honom månde stå. 

6 Wällkommen wälkommen du dannekong til 
nu har jag blandat bå miö och win till dä. 

7 Mig lyster ecke drjcka warken miö eller win. 
män mig lyster tala wid Dotteren din. 

8 Min dotter hon är nu så ljttet et barn. 
hon sofwer war nat uppå fostermors sins arm. 

9 Dannekongen går sig åt stugan där in. 
liten Kärstin hon liger så bleker om tjnd. 

10 Dannekongen talte till liten Kärstjn så. 
I sägen mig hwem som barnafader är. 

1 l Hjälpe mig gud bå till lif och själ. 
dätta wet jag intet själf. 

12 Min fader han war en så wisar en man. 
han bögde mit bo så högt uppå strand. 

13 Han bögde mit bo så högt uppå strand. 
Att alla kongens lifdrawanter lade där i lan. 

14 Han bögde mit bo högt up wid Ii. 
att tre härramäner di kunde sägla dit.  

15 Dannekongen talte till liten Kärstin så. 
hwad feck du då för äran din. 

16 Förste han gaf mig en selkesyder särk. 
dän hafwer jag sljtet mäd möda och mäd wärk. 

17 Dän andre han gaf mig en harpa utaf guld. 
dän jag skule spela på då jag war sorjeful. 

18 Dän treje han gaf mig en silfbodad knif. 
Krist gifwe han suto uti hans unga lif. 

19 Kjära liten Kärstjn j snackar jnte [så]. 
i weten inte siälf wern barnafader är. 

20 Dannekongen tog liten Kjärstjn ufj sin hand. 
han gaf na guldkrona och dromjnga namn. 

21 Ljten Kjärstin hon kastar på sig kjortelen rö. 
— så juweljga gingo deras pipor. —
Pärlor och guld de efter hänne flöt. 
— för den danskhet som wi hafwer wunet. 

Anmärkning 

Texten skriven löpande utan strofuppställning. Ömkvä-
dena utskrivna i alla strofer. 

	

2:1 	mästare skrivet på ett så 
2:2 war ms wär 

	

6:1 	dannekong ms dannekon 

	

8:1 	et ändrat från en 

	

10:2 	är ms ej 

	

77:1 	Hjälpe ms Hjlpe 
13:1 punkten placerad efter så i mellanomkvädet (på 

samma rad) 

	

16:1 	särk ms sark 

	

17:2 	sorjeful ms sjorjeful 

	

19: 1 	så bortglömt före mellanomkvädets så 

	

21:2 	Pärlor ms Parlor 
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B 
KB Vs 2:1, s. 604-605. Värmland eller Dalsland. Upptecknad av E. G. Geijer 1814-1817 (Jonsson I, s. 421-423). 

1 Och konungen han spörjer här söder under ö; 
— I lefven väl förutan all guida —
Mån Guldsmedens dotter månde vara mö? 
— Ty jungfrun var trolofvad med unge Herr Stegen. 

2 Och visserlig är Guldsmedens dotter mö, 
Och skam få nu den, som henne ljuger på. 

3 Och konungen han rider till Guldsmedens gård, 
Och Guldsmeden ute för honom månde stå. 

4 Välkommen, min konung, hem på min gård, 
Och bryggat har jag öl och bryggat har jag mjöd. 

5 Jag far icke hit för öl eller mjöd, 
Jag far fast mera efter dotteren din. 

6 Och Guldsmeden går för sin dotter och står; 
Och hörer nu min dotter hvad jag säga må. 

7 Du kläder dig fort och du kläder dig brådt; 
Ty du skall nu för konungen ingå. 

8 Och jungfrun tog på sig en silkessydd särk 

[— — --] 

9 Och jungfrun hon gångar för konungen in, 
Och konungen på henne med blida ägon ser. 

10 Och konungen han klappar på hyende blå; 
Kom hit liten Kjerstin och hvila häruppå. 

11 Och inte är jag trötter och inte är jag mod; 
En liten hvila hon vore väl god. 

12 Och hörer nu, min Konung, hvad jag säga må, 
I säg mig edert ärende, och sen lät mig gå. 

13 Och intet annat ärende har jag till dig, 
Än att du skall träda en Möjedans för mig. 

14 Liten Kjerstin träder dansen tre gånger omkring, 
Så dånade hon midt i Möjering. 

15 Och konungen han talar till Svennerna sin; 
I tager henne och bärer till Quinnestugan in. 

16 Så kom det bud för konungen in, 
Att liten Kjerstin hade födt två plommonkind. 

17 Och konungen han sveper sig i kappan blå: 
I görer väl och visor mig hvar quinnestugan är! 

18 Och när som han kom i quinnestugan in, 
Så fick han se de två plommonkind. 

19 Och hör du liten Kjerstin hvad jag säga må: 
Och hvem är nu fader åt barnen de små? 

20 Och hjelpe mig Gud utur all min nöd, 
Om jag vet anten han är lefvande eller död. 

21 Min fader han var en så underlig man, 
Han byggde min bur så nära utmed strand! 

22 Och femton voro de, som min bur sönderbröt; 
Men inte mer än en, som min ära borttog. 

23 Och det var nu alt om en mörker natt. 
Jag såg inte mer än att guld glimmade i hans hatt. 

24 Och konungen tog liten Kjerstin alt uti sin famn, 
— I lefven väl förutan all guida — 
Gaf henne gullkrona och Drottninge namn. 
— Ty Jungfrun var trolofvad med unge Herr Stegen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. I. 
Interpunktionen osäker p. g. a. att Arwidsson gjort in-
grepp i texten. Efter den ofullbordade str. 8 har Geijer 
följande anm.: här följer elofva versar, fulkomligt lika 
med de i Nå 6 och 9 [syftande på Geijers uppteckningar 
av SMB 202 respektive SMB 182] uptecknade, angående 
Toiletten; hvarefter det heter: 
23:2 	såg tillskrivet över raden 

Oviss proveniens. Upptecknad på 1820- eller 1830-talet. Två utskrifter gjorda av samma hand. Ca: KB Vs 2:3, s. 
411-413. Cb: LUF 11406, s. 41-42. Ms har med största sannolikhet varit i G. 0. HyltU-Cavallius' ägo, inlämnat till 
LUF av C. W. von Sydow 1950. 

Ca 
1 Konungen går sig till Gullsmedens gård, 

— Så ljufveligen gingo deras pipor. —
Och ute för honom Gullsmeden står. 
— För de Danske som I skolen wunnit. 

2 »Och hörer du Gullsmed hwad jag dig säga må, 
I afton skall du låta din Dotter för mig gå.» 

3 »Och huru skall jag lata min Dotter för er gå, 
Hon är inte mer än de dagarna twå. 
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4 Hon är ju ett barn så litet och klen, 
Hwar natt sofver hon på sin Moders arm.» 

5 »Och will du inte låta din Dotter för mig gå, 
Så skall jag wisst låta Ditt hufvud huggas af.» 

6 »Och hör du liten Kerstin hwad jag dig säga må, 
I afton skall du för Konungen gå.» 

7 »Och huru skall jag för Konungen gå, 
Jag har ej mer igen än de dagarne twå.» 

8 »Och will du nu inte för Konungen gå, 
Så will han låta mitt hufvud huggas af.» 

9 »Nej förr än han skall låta ert hufvud huggas af, 
Förr skall jag gå så långt jag förmår.» 

10 Hon snörade sig med en liten gull-snod, 
Att tårarne henne i ögonen stod. 

11 Hon kastade på sig en silkestickad robe, 
Och rödaste gulldet i weckena låg. 

12 Och liten Kerstin hon går sig åt stengatan fram, 
Och femton gullwippor der efter henne hang. 

13 Och när som hon kom till Konungens gård 
Så ute för henne Konungen står. 

14 »Och hör du liten Kerstin hwad jag nu säger dig, 
I afton skall du dansa en Elfvadans med mig.» 

15 »Elfvadans jag aldrig dansat har 
Men likwäl will jag dansa så gådt jag förmår» 

16 Första slaget hon gångar omkring, 
Hon rodnar och bleknar och blånar om kind. 

17 Och andra slaget hon gångar ikring, 
Twå Jordegummor tager henne i kammaren in. 

18 Och när som hon kom i kammaren in, 
Så föder hon straxt, twå hwitblomman kind.  

19 »Och hör du liten Kerstin hwad jag dig säga må, 
Hwem är nu Fader åt de barnena twå?» 

20 »Så sant mig Gud hjelpe till lif och till själ, 
Min nådiga Konung om jag det wet. 

21 För elfva war det som min bur uppbröt, 
Den tolfte war det som min ära åtnjöt.» 

22 »Och hör du liten Kerstin hwad jag säger dig 
Hwad gaf han då dig för äran din?» 

23 »Det första han gaf mig en harpa utaf gull, 
Han bad jag skulle spela när jag blef sorgefull 

24 Det andra han gaf mig en silkestickad serk, 
Den hafver jag slitit med sweda och wärk. 

25 Det tredje han gaf mig en silfverbordan knif, 
Gud gifve den sutte uti hans unga lif.» 

26 »Och hör du liten Kerstin du tala inte så, 
Du wet intet hwem det kan drabba uppå.» 

27 »Ja drabba, ja drabba på hwem det drabba will 
Gud gifve han sutte i hans hjerta dertill.» 

28 »Och hör du liten Kerstin hwad jag dig säga må 
Jag är nu sjelf Fader till barnena twå.» 

29 Och det blef glädje och det blef ro 
— Så ljufveligen gingo deras pipor. —
Kungen och liten Kerstin tillsammans de bo 
— För de Danske som I skolen wun nit. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. I. 
Slutomkvädet: skolen str. 29 skullen 

Cb 
Avvikelser från Ca i Cb 

Slutomkvädet: skolen: skola (str. 1), skullen (str. 29) 
I : 1 	Gullsmedens: Gulldsmedens 
1:2 	Gullsmeden: Gulldsmeden 
2:1 	Gullsmed: Gulldsmed 
2:2, 3:1 	Dotter: doter 
3:2 	inte: intet; de saknas 
5:1 	Dotter: doter 
5:2 	af: åf 
7:2 	ej: intet; dagarne: dagarna 
8:1 	inte: intet 
8:2, 9:1 	af: åf 

10:2 	tårarne: tårarna 
11:1 	robe: råb 

12:2 
	

gullwippor: gulld vippor 
16:2 
	

kind: kin 
17:2 Jordegummor: baremorskor 
18:2 
	

straxt: strax; kind: kin 
21:1 
	

min bur: buren 
22:2 
	

då dig: dig då 
25:2 
	

den: han; uti: i 
26:1 
	

inte: intet 
26:2, 27:1 
	

drabba: draba 

Anmärkning 

Titel: Konungen och liten Kerstin. — Ms saknar strofnr. 
Omkvädena utskrivna i str. 1 och 29. Str. 29 tillskriven i 
margen. 
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Slutomkvädet: wunnit str. 1 vunnet 
20:1 	själ dubbelskrivet, struket på första stället 
27:2 	hans ms has 

D 
KB Vs 4, s. 471-473. Småland. Upptecknad ca 1840 av Johanna Gustava Angel f. Lagergr&n, Rysshy sn (f. 1791 
Tolgs sn, d. 1869). 

1 Konungen in till Guldsmeden gick 
— så ljufliga gingo deras pipor —
hur är det med dottren som ni återfick, 
— för de danske som vi hade vunnit 

2 nå hör kära Guldsmed vad jag er säga må. 
i dag skall du låta din dotter för mig gå 

3 Guldsmeden in genom satsdörren sprang, 
han slog igen dörren så låsen hon sang. 

4 hör du liten Kärstin, vad jag dig sega må, 
i dag skall [du] in för unga Kungen gå. 

5 ack! huru skall jag för unga Kungen gå, 
jag hafver ej igen mer än dagarne två, 

6 Liten Kärstin tog på sig en silkeslen särk, 
som 15 håffröknar arbetat med värk, 

7 Liten Kärstin tar på sig klädningen blå, 
det var mäst Guld i varendesta trå 

8 Liten Kärstin slår ut sitt låckiga hår, 
sen satte Guldsmeden Guldkronan derpå, 

9 liten Kärstin nu in genom dörren steg. 
gick fram till Konungen och för honom neg. 

10 Konungen klappade på bolstrarne blå 
Kom hit liten Kärstin att hvila heruppå. 

11 Neji tack kära herre jag är icke trött 
Men om ni vill säga Edert ärende först. 

12 Nå vel, vill du dansa en ulfvedans med mig. 
så får jag se om du går lätt på din stig 

13 ulfvedansen jag aldrig dansas såg 
men ändå skall jag Dansa så långt jag förmår, 

14 första slaget hon kring golfvet gick. 
så matt hon blef — så ondt hon fick 

15 det andra slaget hon sprang som en hind. 
hon blånade, bleknade, rodnade på Kind: 

16 Och bud gick det brott efter jordgumma ut. 
Gå till liten Kärstin — så är Konungens hud. 

17 Och jordgumma kom till liten Kärstin nu. 
hafver han Er låfvat att blifva hans fru 

18 ja tala nu sanning och seg hvad han er gaf. 
förty denna sjukdom har ni blott skamm utaf. 

19 det första han gaf mig det var en silkessärk 
den hafver jag nu slitit med sveda och värk. 

20 det andra han gaf mig var en härpa utaf Guld 
han bad jag skulle spela då jag blef sorgefull. 

21 det tredje han gaf mig, det var en Gullknif 
Gud gifve den knifven sutto i hans unga lif. 

22 och plågorne tilltog och liten Kärstin skrek. 
och Konungen blef både sorgsen och blek. 

23 och Konungen talte till jordgumman så, 
i agten liten Kärstin — och det varmed hon går. 

24 i skydden deras lif, jag Eder det besvär. 
en hederlig belöning det gifver jag då Er. 

25 var tröst liten Kärstin jag gifver dig min hand. 
så skall du blifva drottning, jag för dig i mitt land. 

26 och hud kom der nu till Konungen in. 
liten Kärstin är förlöster med sonen din 

27 Konungen skickade till Guldsmeden brott. 
din dotter nu lefver — alt vill jag göra godt. 

28 du hafver skämt min dotter, jag kan ej blifva nöjd 
förän jag få se Hennes bröllop med fröjd. 

29 ock snart blef bröllop hållit och det som var bra 
— så ljufliga gingo deras pipor — 
och alla blefvo nöjda det kunde ej annat va 
— för de danske som vi hade vunnit 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 29, 
markerade i övriga strofer. 

	

7:1 	klädningen ändrat från tjortelen 

	

12:2 	går troligen ändrat från är 

	

22:1 	Kärstin ms Kärstrin 

	

24:2 	då tillskrivet över raden 

	

28:2 	förän ms föran; Hennes ändrat, möjligen från 
påbörjat deras 

	

29:1 	blef ms bref 
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E 
KB Vs 4, s. 184-186. Upptecknad av häradsmålaren Sven Sederström, Aringsås sn, Småland (1810-1846). Insänd 
till G. 0. HyMn-Cavallius i juni 1844, sannolikt upptecknad samma år. 

1 Danne kungen rider upp på Gästgivarn[s] går, 
— så fageligen hördes deras pipor —
Och uti för honom Gästgivaren står 
— för de Svenske som vi hafva vunnet. 

2 Danne kungen talar med Gästgivar[n] så. 
Kan jag din sköna dotter få hälsa uppå 

3 Min dotter hon är ännu så litet barn. 
hon hvilar varie natt på sin foster moders arm. 

4 Din dotter hon är ej ett så litet barn. 
Jag mins för en tid sen, jag Sofv på hännes arm 

5 Gästgivaren han talte till Dotteren sin. 
nu  skall du gå för skänke bordet in 

6 Ack! huru skall jag kunna gå för skänkebordet in 
ty jag är så bedrövad i mitt hierta och sin 

7 Danne kungen tappar upp båd miö och vin 
Kom dreck min lella väna vell du nu blifva min 

8 Spelemannen Spelar på Guldharpan sin. 
säg luster liten väna träda dansen så fin 

9 En Reddaredans jag aldrig förnam 
män jag skall väl gå honom så gott som jag kan 

10 När de hadde gått några slag runt om kring 
så kommo der då de barnamorskor in. 

11 De togo liten väna under armarna sin 
Och ledde hänne sedan i kammarn in 

12 När som hon kom, uti kammaren in 
Så födde hon där rätt ett så litet Kin 

13 Danne Kungen går sig åt Kammaren in 
Ack vem är väl fader åt detta lilla kin 

14 Ack hielp mig i Sanning jag ej säga kan 
ty dät var en främmad en obekanter man 

15 Danne kungen talar liten väna så till. 
Hvad feck väl liten väna för äronas spill 

16 Jo, han gaf mig en Harpa utaf Guld 
som jag skulle spela på när jag blefv Sorgefull 

17 Han gaf väl hänne mera för ärona sin 
Jo! han gaf mig ett litet Guld skrin 
där uti lågo de Pärlor så fin, 

18 Sen gaf han mig en förgyllende knif. 
Jag önskar att han sutto uti hans unga lifv 

19 Ack hör min lella väna hon talar ej Så 
hon vet ecke vem dätt kan hända uppå. 

20 Må hända vart ut dät hända nu vell 
Må dätta hända den som är ordsak der tell, 

21 Danne kungen säger till lella väna sin. 
dät är jag som är Fader åt dätta lella kin. 

22 Sen tog han liten väna uti sin ömma famn 
och gaf hänne Krona och Drottninga namn. 

23 Där blef nu glädeje och der blef stor fröjd 
— så fageligen hördes deras pipor —
ty Danne kungen blef med liten väna för nöjd 
— för de Svenske som vi hafva vunnet. 

Titel: Danne Konungen och Gästgivaredottren. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 23, markerade i övri-
ga strofer (i den treradiga str. 77 är omkväde markerat 
efter varje rad). 

	

3:2 	varie ms vari 

	

6:2 	hierta ms herta troligen ändrat från hirta 

	

7:7 	lella ändrat från lilla; nu står över struket 1 
10: 1 påbörjad även som 9:1 men där struken 

	

14:7 	hielp ms hilp ändrat från hilpe 

	

17:3 	Pärlor står över struket manter 

	

22.- 7 	sin tillskrivet över raden 

	

23: 1 	stor tillskrivet över raden 

F 
SVA 539. Okänd proveniens. Upptecknad senast vid 1800-talets mitt. 

1 Dannekungen rider sig för utom by 
— så fageliga gingo deras pipor -
Han frågar om Gästgifvarens dotter är mö 
— för de danske som vi hafva vunnit  

2 Hon är intet mö hon är som hon kan, 
men rider han dit han fuller ja. 

3 Dannekongen rider till gästgifvarens gård 
och ute gästgifvaren för honom står 
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4 God dag Herr Gästgifvare så fager och så bold 
kan jag en liten vänna med ögonen få se 

5 Liten vänna hon är så litet barn 
i natt har hon hvilat på sin fostermoders arm 

6 Liten vänna hon är ej så litet ett barn 
jag mins för ett år sen hon låg uppå min arm. 

7 Gästgifvaren går sig för liten wänna in 
och nu skall du för skänkebordet in 

8 Liten wänna tog på sig en silkeklänning fin 
så gångar hon sig för skänkebordet in. 

9 Hon tappade upp både mjöd och vin 
jag vet en liten vänna hon dricker mig till 

10 Nej tack kära Herre jag är inte törst 
för jag skall uträtta mitt ärende först 

11 Dannekongen knapplade på bolstrarna blå 
och hör min lilla flicka hon hvile häruppå. 

12 Nej tack kära Herre jag är inte trött 
men jag skall uträtta mitt ärende först. 

13 Dannekongen spelade på gullharpan sin 
och lyster liten wänna träda dansen med mig. 

14 En riddaredans jag alldrig förnamm 
men jag skall allt gå det bästa jag kan 

15 Liten wänna hon träder 3 slager omkring, 
men sedan så kom der 2 barnamorskor in. 

16 De togo liten vänna i armarne sin, 
så födde hon då ett så litet till kind 

17 Så gick der då bud för Dannekongen in. 
Liten wänna har fått ett så litet till kind 

18 Dannekongen går sig till liten wänna in 
och hvem är väl far åt så litet till kind 

19 Så sannt mig Gud hjelpe till lif och till själ 
ett jag det i sanning kan säga för er. 

20 Min fader han var en så underlig man 
han bygde en bur den kasta han på strand. 
Der alla kongens skepp de skulle gå i land 

21 Femton riddare bröto min bur 
men ingen mer än en sig nära fick. 

22 Och hör du liten vänna hvad jag vill säga dig 
hvad hade den Riddarn för kläder på sig 

23 Jo han hade kläder både bruna och blå 
ja det var den vackraste Riddarn jag såg. 

24 Och hör du liten wänna hvad jag vill säga dig 
hvad gaf den Riddarn dig för äran din. 

25 Jo han gaf mej ett litet gullskrin 
deruti der lågo diamanter så fin. 

26 Och hör du liten vänna hvad jag vill säga dig 
hvad gaf han dig mer för äran din. 

27 Jo han gaf mig en silkessydder särk 
och den har jag slitit med möda och värk 

28 Och hör du liten vänna hvad jag vill säga dig 
hvad gaf han dig mer för äran din. 

29 Jo han gaf mig en silfverbodde knif. 
jag önskar att han sute uti hans unga lif 

30 Liten väna liten vänna du snackar dig in 
För jag är allt far åt så litet till kind 

31 Han tog liten wänna allt upp i sin famn 
— så fageliga gingo deras pipor — 
Dig gifver jag gullkrona och drottningenamn 
— för de danske som vi hafva vunnit 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Dock har str. 15-19, som är utskriv-
na i felaktig följd, numrerats 1-5 för att upprätta den 
korrekta inbördes ordningen (16:2 och 17:1 har först 
skrivits ut som en strof båda raderna har sedan stru-
kits; dock har 17:1 återställts och 16:2 upprepats och 
förts ihop med 16:1). Omkvädena utskrivna endast i str. 
1. 

	

5 : I 
	

Liten ms Litet 

	

15:2 
	

sedan ms ev. sen (snarast sedn) 
23:2 ja ms jag 

G 
Djurklou, Ur Nerikes folkspråk och folklif, 1860, s. 99-102. Vid 1800-talets mitt skriftligt meddelad till friherre N. 
G. Djurklou av mamsell Eva Helena Norberg, Norrbyås sn, Närke (f. 1788 i Säterbo sn, Södermanland). Två sekun-
dära utskrifter finns i Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv, F I b:1, Anticariska anteckningar om Nerike. 2. 
Folkvisor, s. 30-38 resp. Folkvisor och lekar, s. 96. 

1 Herr Carl han reser allt söder under ö, 
— Uti lunden — 
Han spörjer om guldsmedens dotter är mö. 
— De danske mör ha er vunnit. 

2 »Min dotter hon är så litet ett barn; 
»Hon sofver hvar natt på sin fostermors arm.» — 

3 »Din dotter är icke så litet ett barn; 
»Jag minnes fullväl, när hon sof på min arm.» 
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4 »Och får jag ej tala vid dottren din, 
»Så bryter jag mig uti buren in.» 

5 Och guldsmeden går till sin dotter in: 
»Kära min dotter, du kläde dig fin.» 

6 Och guldsmeden går till sin dotter fram: 
»Kära min dotter, du kläde dig grann.» 

7 Och jungfrun tar på sig den kjortelen blå, 
Som lyste af guld i hvarendaste tråd. 

8 Och jungfrun tar på sig den tröjan grön, 
Som lyste af guld i hvarendaste söm. 

9 Och jungfrun tar på sig en perlekrans, 
Den skulle hon bära i riddaredans. 

10 Och jungfrun hon stiger i salen in, 
Hon lyste så fager, som solen hon sken. 

11 Och jungfrun hon stiger i salen fram; 
Herr Carl han tyckte, att solen upprann. 

12 Herr Carl tager jungfrun allt uti sitt knä, 
Gaf henne guldkrona och fäste den väl. 

13 Herr Carl tager jungfrun allt uti sin famn, 
Gaf henne guldkrona och Drottningenamn. 

14 Brått går jungfrun i stenstugan in, 
Der föder hon två rosendekind. 

15 Herr Carl går efter i stenstugan in: 
»Hvem är fader åt barnen din?» 
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16 »Min fader han var visst en okloker man; 
»Han byggde min bur vid sjöastrand.» 

17 »Han byggde min bur vid sjöastrand, 
Der lade så månget skepp uti land.» 

18 »En köpman bröt sig i buren in, 
»Och jag förlorade äran min.» — 

19 »Det var jag sjelf, konung af Danemarks land, 
»Som låg här med min skepp vid strand. 

20 »Och jag var den köpman i buren bröt in, 
»Och jag hafver vunnit äran din.» 

21 »Du gifve mig nu din snöhvita hand -
- Uti lunden — 
Och följe mig hem till mitt fädernesland. 
— De danske mör ha er vunnit. 

Titel: Konungen och Guldsmedens dotter. 

Anmärkning 

Djurklou uppger att slutomkvädet i mamsell Norbergs 
text egentligen hade följande lydelse: En dansker Major 
har Er vunnnit; eftersom ordet »Major» omöjligen kun-
de vara ursprungligt och vanställande hela visan har han 
emellertid ersatt omkvädet med det ovan återgivna (un-
der jämförelse med en dansk motsvarighet; jfr DgF 245 
B). — Omkvädena återgivna i str. 1 och 21. 

H 
ULMA 42:9, s. 142-143. Värmland. Upptecknad av Adolf Noreen 1873. 

1 Konungen hörde och spörde under ö, 
— under Gulland, — 
Om gullsme'ns doter hon vore mö, 
— För de danske möjer, de äro vunnen. 

2 »Och jammen är hon mö, och jammen är hon så, 
Men ingen bondeman vill hon ha.» 

3 Och konungen rider till gullsme'ns gård, 
Och gullsme'n sjelf ute för honom månde stå. 

4 »Du vare välkommen, danske konung, till mej! 
Nu hafver jag bryggadt och blandadt åt dej.» 

5 »Jag passar inte på hvarken mjöd eller vin, 
Men du skall låta mig få se doteren din.» 

6 »Min doter hon är ju allt helt ung, 
Hon sofver hvar natt på sin moders arm.» 

7 »Jag vonner, hon var icke mer än tre år, 
Så skulle du låta mig din doter få se.» 

8 Och gullsme'n han sveper sitt hufve' i skinn, 
Sen gångar han sig till sin kära doter in. 

9 »Här sitter du, min doter, så fager och så fin. 
I dag skall du skänka för konungen vin.» 

10 Liten Kerstin hon drager på mantelen blå, 
Och gullet låg der för hvar endaste trå.» 

11 Liten Kerstin hon drager på mantelen rö', 
Och gullet låg der för hvar endaste söm. 

12 Liten Kerstin hon var icke bältebarn, 
Hon kasta' kring sej femton vippor gullband. 

13 Liten Kerstin hon gångar till konungen in, 
Och konungen klappar på hyende blå: 
»Kom hit, liten Kerstin, och hvila uppå!» 

14 »Och inte är jag trött, och inte är jag mo, 
Men en liten hvila den är fäll så go'.» 

15 Och konungen tager henne uppå sitt knä: 
»Krist gifve, du vore af bättre slägt! 
Ja, visserlig skulle du blifva min äkt'.» 

16 »Min slägt den är fäll så god, som hon kan, 
Men jag är så god qvinna, som du det är man.» 
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17 Och konungen tager henne uti sin famn. 
— under Gulland, — 
Han skänkte henne krona och drottningens namn 
— För de danske möjer, de äro vunnen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet endast i 
str. 1 (på samma rad som 1:1); slutomkvädet utskrivet i 
str. 1 och 17, markerat i str. 2 och 3. 

7:2 	efter se står (sjå) 

Åkers sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 1860-1890. la: ULMA 347:55, s. 145-147. Ib: 
ULMA 347:44 b, s. 207-209. Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. VIII, 1895, s. 50-53. 

1 Herr Nils han åg en dotter så däjelig och fin 
— Uppå stranden — 
Hon spann på guldtheno det hvitanste linn' 
— För vännelilla, vännelilla aldrakärestan min 

2 En köpman kom seglandes alt under ö 
Mig lyster att veta om jungfrun är mö 

3 Köpmannen seglade med förliger vind: 
Jag vill själf tala vid dotteren din! 

4 Jungfrun kläder sig i kjortelen grön 
Som lyste af guld i hvarendaste söm 

5 Jungfrun kläder sig uti mantelen den blå 
Som var väfven med guld i hvarendaste tråd 

6 Så kläder hon sig uti silkesduk 
Och var hon nu som den vänaste brud 

7 Så kläder hon sig i rosenkrans 
Hon likar sig att gå i brudedans 

8 Köpmannen tog jungfrun och satte på sitt knä 
Hennes bleka kinder rodnade därvid 

9 Hastigt går jungfrun i Stenstugan in 
För henne är utbredt det hvitaste linn' 

10 Och uppå det skära och hvitaste linn' 
Så föder hon sig två rosendekind 

11 Köpmannen in uti Stenstugan går: 
Hvem är fader åt de barnena två 

12 Min fader var visst en okloker man 
Som byggde min bur vid sjöastrand 
Där alla kungens skeppare lade i land 

13 Visst var det två som min buradörr bröt 
Men ej mer än en som min ära åtnjöt 

14 Visst lämnade han efter sig en silkessydd särk 
Den hafver jag slitit med möda och med värk 

Ia 
15 Visst lämnade han efter sig en guldkrona röd 

Den bjöd han mig bära alt intill min död 

16 Visst lämnade han efter sig en guldboddan knif 
Krist gifve den sutte uti hans unga lif! 

17 Hvad skall du nu göra med de barnena två? 
Jo dem vill jag lägga alt under en bro 
Dit ingen kan segla och ingen kan ro 
Och ingen tager hus om kvällen 

18 Visst voro vi två som din buradörr bröt 
Men icke mer än jag som din ära åtnjöt 

19 Visst lämnade jag en silkessydd särk 
Den hafver du väl slitit med möda och värk 

20 Visst lämnade jag en guldkrona röd 
Den bjöd jag dig bära alt intill din död 

21 Visst lämnade jag en guldboddan knif 
Men Gud bevare begges våra unga lif! 

22 Jag var den köpman som buren bröt 
Och ensam jag din ära åtnjöt 

23 Jag är själf Konungsson af Danaland 
Som låg där med mitt skepp vid strand 

24 Du gifve mig nu din snöhvita hand 
— Uppå stranden — 
Och följer mig hem till min faders land 
— För vännelilla, vännelilla aldrakärestan min 

Titel: Jungfrun och Köpmannen. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
1:2 	hvitanste något osäker läsning, ev. hvitande 
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Avvikelser från Ia i Ib 

	

1:2 	hvitanste: hvitandste 

	

2:1 	köpman: skeppare 

	

5:1 	uti: i; den saknas 

	

6:1 	uti: i 

	

6: 2 	Och var hon: Hon var 

	

10:1 	skära: sköna 

Ib 
16:2 
17:2 
19:1 
19:2 

den: han 
lägga: lämna 
jag: jag efter mig 
slitit: burit; värk: med värk 

Anmärkning 

Titel som i la. — Omkvädena utskrivna som i la. 

J 
Wigström, Folkdiktning I, 1880, s. 37-40. Reslövs sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1879-1880. 

1 Konungen reste sig till guldsmedens gård, 
derute för honom den guldsmeden står. 
— Riddar Ola. 

2 »God dag, god dag, du guldsmeden min, 
kan jag få tala vid liten Kristine?» 

3 »Liten Kerstin hon är så spädt ett barn, 
hon sofver hvar natt på sin fostermoders arm.» 

4 »Och får jag ej tala vid liten Kristine, 
så skall jag låta hugga hufvudet af dig.» 

5 Guldsmeden gick för sin dotter in: 
»Konungen vill låta hugga hufvudet af mig.» 

6 »Förrän han detta göra må, 
förr skall jag nu till konungen in gå.» 

7 Så klädde de henne i si lkesömmad särk, 
som femton jungfrur hade haft i verk. 

8 Så drogo de på henne klädningen blå, 
många guldvippor i fållarne låg'. 

9 Så drogo de på henne en tröja af guld, 
och förklädet var af demanterna full'. 

10 Så gick hon sig till konungen in. 
»God dag, god dag, du liten Kristine!» 

11 Han tog guldkannan uppå sin hand: 
»Behagar liten Kristine att dricka en gång?» 

12 »Icke är jag törstig, jag det ej säga må, 
men konungens skål jag dricker ändå.» 

13 Han tog liten Kerstin i snöhvitan hand: 
»Behagar liten Kristine träda dansen med mig?» 

14 »Inte kan jag dansa, jag, det ej säga må, 
men dansen med kungen jag träder ändå.» 

15 När hon hade dansat tre gånger omkring, 
så fick hon så ondt och så bleker en kind. 

16 Så gick hon sig uti stenstugen in, 
der födde hon sig så litet ett kind. 

17 Kungen klappar på dörren med fingrarne små: 
»Liten Kristine drag du låset ifrån!» 

18 »Inte kan jag taga låset ifrån; 
här passar ej för någon ungkarl in gå.» 

19 Kungen hade fingrar både hvita och små, 
sjelfver så drog han då låset ifrån. 

20 Han klappar liten Kerstin på snöhvitan kind: 
»Säg mig, hvem är fader till lille sonen din?» 

21 »Så sant mig Gud hjelpe uti all nöd, 
jag vet ej om han är lefvand' eller död. 

22 Min fader han var en så underlig en man, 
han bygde mig ett hus långt nere vid strand. 

23 Sju timmermän han stälde dertill, 
den åttonde är fader till lille sonen min.» 

24 Han klappad' liten Kerstin på snöhvitan kind: 
»Hvad gaf han då dig för äran din?» 

25 »Han gaf mig en harpa utaf gull, 
på den jag skulle spela, då jag var sorgefull. 

26 Han gaf mig en silkesydd särk, 
den hafver jag slitit med sveda och värk. 

27 Han gaf mig två guldspända skor, 
dem hafver jag slitit med möda och oro. 

28 Han gaf mig en silfverbunden knif, 
Krist gifve den satt i hans unga lif!» 

29 »Håll upp, håll upp, du liten Kristine, 
ty sjelf är jag fader till lille sonen din! 

30 Jag gaf dig en harpa utaf gull, 
derpå du skulle spela, då du var sorgefull. 
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31 Jag gaf dig den silkesydda särk, 
som du hafver slitit med sveda och värk. 

32 Jag gaf dig de guldspända skor, 
som du hafver slitit med möda och oro. 

33 Jag gaf dig en silfverbunden knif, 
men Krist bevara båda våra unga lif.» 

34 Han tog liten Kerstin uti sin famn, 
gaf henne guldkrona och drottninganamn. 

35 Förr så har hon varit i guldsmedens gård, 
men nu regerar hon i konungens hof. 
- Riddar Ola. 

Titel: Riddar Ola. 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 35. 

K 
ULMA 351 D 11 b, s. 392 (text), August Bondesons Visbok, 1903, nr 384 (mel.). Efter smeden Fredrik Zetterlind, 
Göteborg (f. i Dalsland). Upptecknad av August Bondeson 1895. Även texten tryckt som Bondeson nr 384. 

Måttligt. 

   

4 

   

   

   

n - der gul 
	

len! - 
10 

P 

För dej har jag bryggat 	och blandadt godt vin, 

- För de dan - ske, För de ma- jo- na dö å de van - ne. 

1 Välkommen, välkommen Daniel konge till mej 
- Under gullen! - 
För dej har jag bryggat och blandat godt vin 
- För de danske, för de majona dö å de vanne. 

2 »Jag reste inte hit för mjöd eller vin 
Jag reste väl hit för din doter så fin» 

3 »Min doter hon är så liten och späd, 
Hon sofver hvar natt i sin moders knä.» 

4 »Om hon inte vore mer än årena tre 
Så skulle du ändå låta mej hänne se.» 

5 Ja, guldsme'n, han smocka' sitt huvud under skinn. 
Så gångar han sig för det höga loftet in. 

6 »Statt upp liten Kersti, ta bästa klänning på! 
- Under gullen! - 
För Daniel konge, han vill dig väl få.» 
- För de danske, för de majona dö å de vanne. 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1-2; slutomkvädet ut-
skrivet i str. 1, markerat i str. 2. 
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188 

HERR LAGE OCH JUNGFRU ELINSBORG 
TSB D 419 

A 
KB Vs 23 (Harald Oluffsons visbok), s. 137—[140]. 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 56 och i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 64-66. 

1 Frughan sitter ij lofftet 
och lxrer hon sina mör, 
och somligha 12erer hon silke att spinna 
och somligha veffua gullet rödh, 
— men nu sorger then ther sigh haffuer actat 

2 Somligha lxrer hon silke att spinna 
och somligha weffua guld ladh, 
förvtan stalsen Elseborgh 
man finner henne siellan gladh 

3 Thett war stalsen Elensborgh 
hon giordhes om sina kinner såå bleck, 
hon wille inthett ij dansen gåå, 
och iche medh andra Junghfruer ij leck, 

4 Thett sporde her Laghe, 
att stolsen Elensborgh mondhe sigh så giffue, 
och bidher han sala sin gångare grå 
til henne tå lyster honom ridhe 

5 Och thett war Riddher Laghe 
hann ridher wthi hennes gårdh, 
och wthe stålsen Elensborgh 
hon för honom ståår 

6 Ij ståndhen her stålsen Elensborgh 
alt wndher skarlakan och skin, 
ij seghen migh aff idher sorgher 
fram nu förste sin 

7 Jagh sorgher for min brodher 
han ligger ij saltan siöö, 
och hema tå sitter hans festermö 
hon sorgher sigh til dödz 

8 Jagh skötter inthett om tin brodher 
och inthett fregar iagh effter honom, 
iagh spör idher till thett andra sin 
ij seger migh idhra sorgher fram, 

9 Så hielpe migh Christ ij himmelrick 
och så war fru wthi war Rike, 
och hadhe ij kaisarens dotter ij wold 
ij vore well hennes like 

10 Jagh skötter inthett om kaisarens dotter 
och inthett fregar iagh effter henne, 
iagh spör idher till thett tridhie sin 
ij giffue migh idher sorgh til kenne, 

11 En dagh war iagh wthgången 
iffrå alle mina quinnor 
ther kom en Riddare ridandhe, 
min gl2edhie mondhe han forspilla 

12 Niyo riddare hadhe hann medh sigh, 
och alle ij riddare like, 
och sielff war hann then tiyondhe 
min ähre mondhe hann besuike 

13 Och wore the Riddare 9 
som idhers bur wp brott, 
tå war iagh then 10 
som idhers ähre åtth nött 
- men nu sorger then ther sigh haffuer actat gla2dia. 

14 Thett war Ridher Laghe 
han tagher henne ij sin fampn, 
han gaff henne thett rödhe gull, 
ther til ett frue nampn, 
— men nu gleder then ther sigh haffuer actat söria 

15 Och the drucko theres brollop 
alt bådhe medh glxdie och gamman 
och til hopa thå leffdhe the wnghe tu 
the hadhe stor glxdie til samman 
— men nu gleder then ther sigh haffuer actat söria 

229 



SMB 188 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr och egentlig radindelning. Omkvädet 
utskrivet i str. 1, 6, 14, 15, markerat i övriga strofer. 
Omkvädet: nu saknas i str. 14; sigh str. 15 sigh som; as-

tat str. 15 acta; söria i str. 15 förkortat sor. 
2:2 	guld ändrat från gud 
7:4 	dödz ms troligen dodz (otydligt p.g.a. bläck- 

plump)  

	

8:1 	skötter ms skotter 

	

8:4 	idhra förkortningstecken över ordet, som dock 
är helt utskrivet 

10:2 före henne står honom överstruket 

	

14:4 	efter til står ett oavslutat ord, snarast til över- 
struket 

	

15:3 	til tillskrivet över raden; hopa ändrat från nå- 
got nu otydbart 
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189 

RIDDAR OLLE 
TSB D 421 

A 
SVA 504:1 (Bergshammarvisboken I), s. 143-147. Från 1700-talets mitt (Jonsson I, s. 306-309). 

1 Hertig Olof for sig söder under ö, 	 11 Han bygde en hur wid Siöestrand, 
Där fäster han fru Venelilla, tänckte hon war mö. 	Där alla Kungs-Sönnerna seglade fram. 
— Hertig Olof. 	 12 De ypperste som seglad' emellan Dannmarck och 

2 Fru Venelilla hade en tärna så rik, 	 Heem, 
Hon war fru Venelilla ganska lik. 	 Jngen bröt min ära mer än en utaf dem. 

3 Fru Venelilla sade åt tärnan så, 	 13 Fru Venelilla, Venelilla kärestan min, 
Will du för mig i Brudstolen stå? 

	
Hwad fick du för äran din? 

4 Nog will jag för dig i Brudstolen stå, 	 14 Han gaf mig en harpa af guld, 
Om icke Hertig Olof det wetta får. 	 Han bad mig spela när iag war sorgefull. 

5 De ledde bruden i brudehus, 
Fru Venelilla bar för henne sielfwer lius. 

6 De satte bruden på brudestohl, 
Fru Venelilla drog af henne strumpor och Skor. 

7 Hertig Olof hade en sängpall så snäll, 
Han kunde så wäl tala som Hertig Olof sielf. 

8 Hör du Hertig Olof hwad iag säger än, 
Du har bytt bort en Mö fått en Skiöka igen. 

9 Fru Venelilla, Venelilla kiärestan min, 
Hwar war du när du och miste äran din'? 

10 Min fader han war en underlig man, 
Han bygde en hur wid Siöestrand. 

15 Han gaf mig en pärlekrantz, 
Den skull' iag bära för bruden i dantz 

16 Han gaf mig en guldkrona röd, 
Han bad mig den bära för fruar och möör. 

17 Han gaf mig en Silfwerbodd knif, 
0! at han satt i hans unga lif. 

18 Fru Venelilla, Venelilla kiärestan min, 
Jag är sielf far åt Er lilla kind. 
— Hertig Olof. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 18, markerat i övriga 
strofer. 

B 
KB Vs 2:1, s. 449. Avskrift gjord av L. F. Rääf efter »en af ett fruntimmer, under 1790-talet, uti Östergöthland gjord 
samling af folkvisor» (Jonsson I, s. 313-314). 

1 Riddar Olof han red sig söder utom ö 
	

3 De satte liten Inga vid bredaste bord 
der fäste han liten Inga den fäste han mö. 	 [— I 
— Ridder Olof. 	 — Ridder Olof. 

2 De förde liten Inga åt Konungens hus 
där fruer och småsvenner de tände för'na ljus 	Anmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 
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c 
KB Vs 2:3, s. 241-243. Efter mamsell Beata Memsen, Kisa sn, Östergötland (f. 1742 i Oppeby sn, Östergötland, d. 
1831 i Kisa; Jonsson I, s. 325-326). Upptecknad av L. F. Rääf 1810. Tryckt som GA 39 [:IV]. 

1 Herr Olof han rider sig söder under ö 
där fäste han liten Inga till sin fästemö. 
— Ridder Olof. 

2 Han fäste den jungfrun han förde henne hem 
med röda gullkrona och blekan kind. 

3 Liten Inga hon lade sig på bolstrarne blå 
och där födde hon de sönerne två. 

4 Herr Olof han hade en tärna med sig 
hon var stolts Inga lilla ganska lik. 

5 Hör du Herr Olofs tärna hvad jag säger dig 
vill du i morgon vara brud för mig? 

6 gerna vill jag vara brud för dig 
bara intet Herr Olof känner igen mig. 

7 Intet känner Herr Olof igen dig 
jag önskar hans moder intet mera kände mig. 

8 De klädde på henne en kjortel blå 
och gullet det i hvarje söm låg. 

9 De klädde på henne en tröja grön 
och gullet det lyste i hvarje söm. 

10 De klädde på henne en kappa svart 
och gullet det i hvarje trå satt. 

11 De satte på henne de gullringar fem 
iuveler och diamanter de glindrade i dem. 

12 De drogo på henne de handskarne små 
rosor och liljor de glindrade derpå. 

13 De satte på henne en gullkrona röd 
den fick jag när jag var Herr Olofs fästemö. 

14 Liten Inga hon såg utför höga lofts sval 
hon såg sina Brudmän de kommo i traf. 

15 Brudsadlen kom fram han sken som en glöd 
ack väles den jungfru som nu vore mö. 

16 Bruden hon rider i sakta mak 
Inga lilla sjelfver red vid hennes bak. 

17 När bruden hon kom på kyrkogård 
dess skönhet berömde både stora och små. 

18 Bruden hon gångar åt kyrkan fram, 
dess skönhet berömde både qvinna och man. 

19 Och när som de från kyrkan skulle fara hem 
ute för dem var många spelemän. 

20 Speleman han spelar i pipan röd 
gud nåde dig fru Inga lilla du är intet mö. 

21 Fru Inga lilla tog up det röda gullband 
så kastade hon det i spelemannens hand. 

22 Så snart han feck det röda gullband 
i pipan hördes en annan klang. 

23 Jag sitter nu här en så drucken en man 
ingen må undra hvad jag spela kan. 

24 Jag sitter nu här både gammal och grå 
ingen må undra hvad jag spela må. 

25 De drucko i dagar de drucko i tre 
och intet ville bruden åt sängen se. 

26 De drucko i dagar de drucko i fem 
då togo de bruden med våld i säng. 

27 De ledde den bruden ur brudehus 
fru Inga lilla sjefver bar för henne ljus. 

28 De ledde den bruden åt höga loft 
Fru Inga lilla sjelfver lät för henne opp. 

29 De satte den bruden uppå en stol 
Fru Inga lilla drog af'na bå strumpor och skor. 

30 Bruden hon lade sig i sängen ned 
Herr Olof han vände sig åt väggen dervid. 

31 Bruden hon lyffte på förgyllande fäll 
och bruden geck up Fru Inga lade sig. 

32 Herr Olof hade en fäll på sig 
han kunde så väl tala som Herr Olof kunde sjelf. 

33 Hörer du Herr Olof hvad jag säger dig 
nu släpte du en mö tog en sköka till dig. 

34 Hör du liten Inga kärasten min 
hvad feck du för mödomen din. 

35 Min fader han var en så underlig man 
han bygde min hur vid sjögestrand. 

36 Han bygde min bur vid sjögestrand 
där alla kungens hofmän skulle segla fram. 

37 Nio var det som min bur upbröt 
intet mer än en som min ära åtnjöt. 

38 Han hade hvitgult hår och skurit ikring 
den raskaste som seglar mellan Danmark och hem. 

39 Han gaf mig en silkesstucken särk 
derpå ha nio jungfrur haft sitt handavärk. 

40 och han gaf mig en kjortel blå 
gullet det i hvarje söm låg. 

41 och han gaf mig en tröja grön 
och gullet det låg i hvarje söm. 
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Ridder Olof han rider sig öster under ö, 

4 

• 
Fru Väna lilla tänkte hon var mö, 

6 

han fästade 	Fru Väna 

7 

lilla 	tänkte hon var mö, 

han fästade 

42 och han gaf mig en kappa svart 
och gullet det i hvar en trå satt. 

43 och han gaf mig de handskarne små 
rosor och lilljor de glindra derpå. 

44 och han gaf mig de gullringar fem 
han bad jag skulle blifva hans käraste vän. 

45 och han gaf mig en gullkrona röd 
han bad jag skulle blifva hans kära fästemö 

46 och han gaf mig en harpa utaf gull 
han bad jag skulle spela när jag var sorgefull. 

47 och han gaf mig en gullharpa röd 
han bad jag skulle spela när jag var i nöd. 

48 och han gaf mig en silfverbodder knif 
jag önskar den sutte i hans unga lif. 

49 Kära fru Inga lilla I sägen intet så, 
för jag är fader åt småbarnen två. 

50 Herr Olof tog fru Inga lilla i sin famn 
han gaf henne gullkrona och drottningenamn. 
- Ridder Olof. 
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Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 50; str. 16 och 17 om-
kastade, rätt strofföljd angiven genom ändring av 
strofnr (om str. 3-4 se nedan). Interpunktionen osäker 
p. g. a. Afzelius' redigerande ingrepp. 

2:1 	före den står liten överstruket 
Efter str. 2 har först skrivits str. 4 (med nr 3 ändrat till 

4), därefter (föregånget av strofnr 4 ändrat från 
3 och struket) en rad identisk med 5:1 vilken 
här strukits, så följande strof vilken också stru-
kits: 
liten Inga hon gångar åt Stenstufvan in 
och där födde hon en liten kin 

Efter detta följer str. 3, närmast följd av str. 5. 
17:2 	dess står över struket hennes 
21:2 	raden har först påbörjats i pipan h (jfr 22:2) 

vilket strukits 
31:2 	Inga lade sig ändrat från Inga lilla la sig 
34:2 	mödomen står över struket äran (radens lydelse 

något osäker p. g. a. Afzelius' redigerande in-
grepp) 

40:1, 41:1, 42:1 	och tillskrivet i efterhand 
47:2 	han ms had 

D 
KB Vs 2:3, s. 245-247 (text), KVHAA Göt. Förb. vissaml., s. 32 (mel.). Efter majorskan Ulrika Westerling f. Enan-
der (f. 1736 i Stockholm, till 1776 bosatt i Uppland, d. 1820 i V. Eneby sn, Östergötland; Jonsson I, s. 346-347); 
hon hade lärt visan av sin mormor Elisabeth Hadorph (1671-1760, dotter till Johan Hadorph). Upptecknad på Väs-
traby, Hults sn, Småland 1811 av August von Hartmannsdorff (text) och med största sannolikhet av C. V. Westerling 
(mel.). 

— Ridder Olof. 

1 Riddar Olof han reste sig Söder under ö 
	

2 Han fäste henne der, han förde henne hem 
/:Der fäste han Fru Väna lilla, Mente hon var mö:/ 

	
Med rödan Guldkrona och blekblommand kind 

— Ridder Olof. 	 3 När som han korn hem till sin gård 
Der lyste ljus i hvar enda en vrå 
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4 De förde den bruden i brudestugan in 
Då började Spelman med Pipan sin 

5 Speleman han blåste i Pipan röd 
Gud trösta Dig Fru Vitna lilla Du är intet mö 

6 Hon krammade hans fingrar, hon trampade hans fot 
Så att blodet sprack ut i hvar Nagel-rot 

7 Väna lilla tog opp det röda Guldband 
Och det kasta hon i Spelemannens hand 

8 Så snart som han det Guldbandet fick 
En annan ton ur Pipan gick 

9 Jag sitter här en så drucken en man 
Jag spelar så snart tillbaka, som jag spelar fram 

10 De ledde den bruden i brudebänk 
Fruer och Jungfrur de buro för henne skänk 

11 De ledde den bruden ur brudehus 
Hennes tärnor buro både facklor och ljus 

12 Riddar Olof han hade en Sänga-stock 
Han kunde så väl tala som Ridder Olof sjelf 

13 Och hör du nu hvad jag veta feck 
Att du ej mö i brudsängen geck 

14 Min fader han var en så fåvisker man 
Han bygde min bur vid en Sjöa-Strand 

15 Han bygde min bur vid en Sjöa Strand 
Der alla Kongens Hofmän lade i land 

16 Åtta voro de som min bur opbröt 
Den Nionde var den som min ära åtnjöt 

17 Hörest Du Fru Väna lilla min 
Hvad gaf han dig då för äran din 

18 Han gaf mig en Silkessydd särk 
Den hafver jag slitit med Sveda och Värk 

19 Hörest Du fru Väna lilla min 
Hvad gaf han Dig mer för äran din 

20 Jo han gaf mig de Guldringar fem 
Dem hafver jag agtat dem hafver jag än 

21 Han gaf min en Harpa af Guld 
Han bad mig spela, när jag blef sorgefull 

22 Han gaf mig en Guldkrona röd 
Och bad mig bära, som vore jag mö 

23 Han gaf mig en Silfboddan knif 
Jag vånda han satt i hans unga lif 

24 Väna lilla, Väna lilla, önska intet så 
Då skulle Du sjelf en Enka gå 

25 Jag var den, som din bur opbröt 
/:Och Jag var den, som din ära åtnjöt:/ 
— Ridder Olof. 

Melodianmärkning 

Texten är i ms nedskriven under notsystemet men ej di-
rekt underlagd mel. 

Textanmärkning 

Omkvädet helt utskrivet i alla strofer utom str. 4, 5, 
7-10, där det är förkortat Ridder etc. Repristecken efter 
andra raden i alla strofer utom str. 8, 9, 18. Str. 6 är 
tillskriven vid sidan av texten i övrigt med nr 5 1/2. 

1:2 Mente hon var mö upprepat (på egen rad) följt 
av repristecken men där åter struket 

12:1 	stock i Sänga-stock understruket och därtill 
står i margen fäll 

15:2 	lade i land understruket och därtill står i mar- 
gen reste der fram 

17:1 	lilla tillskrivet över raden 
18:1 	påbörjad även före omkvädet i str. 17, där dock 

struken 
20:1 	även skriven före omkvädet i str. 19, där dock 

struken 

E 
Efter en piga i Linköping, Östergötland. Upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1811. Ea: KB Vs 2:3, s. 91 
b-92 b. Utskrift sannolikt gjord av D. S. Wallman. Eb: KB Vs 2:3, s. 18-20. Utskrift gjord av J. H. Wallman. Ec: 
KB Vs 126:3, s. 8-9. Utskrift sannolikt gjord av D. S. Wallman. Huvudkälla till GA 39[:I1. — En avskrift gjord av L. 
F. Rääf finns i KB Vs 2:3, s. 239. 

Ea 
1 Ridder Oler han rider sig långt Söder under ö, 	2 Han fästed fru Vänelille, förde henne hem 

Der fästed han fru vänelille han tänkte hon war mö. 	med röda gul lkronan på blekande kind 
— Ridder Oler. 	 3 De spelemänner spelade på gullharpan röd, 

Gud nåde dig fru Wänelille du är aldrig mö. 
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4 Å Hörer Du fru vänelille hvad jag dig säga må. 
Hvad är de spelemänner spela må 

5 A eder vill jag hålla för en okloker man 
Som tron vad de fyllehundar spela kan. 

6 Fru Vänelille tager af de röda gullband, 
dem kastade hon uti spelmannens hand. 

7 [— — 
En annan klang uti Harpan kom 

8 De spelemänner spelade i dagarne tre, 
å inte ville bruden åt Sängen se. 

9 Den fjerde dagen åt quällen led, 
Då ville bruden åt sängen se 

10 Fru Vänelille lade sig i sängen ned 
Ridder Oler han lade sig henne bredvid 

11 A hör du fru vänelille unga bruden min 
När gaf du bort äran din 

12 Min fader han war en så underlig man 
Han byggde opp en bur på Sjögestrand 
Der alla de Skeppare de kommo i land 

SMB 189 

13 Tolf vore de som buren bröt, 
men ej mer än en som min ära njöt 

14 Å hörer du fru Wänelille unga bruden min 
Hwad gaf han dig för äran din 

15 Han gaf mig en Gullkrona röd 
Han bad jag skulle bära bland fruer å mör 

16 Han gaf mig ett par Sölfspända skor 
Dem har jag slitit med stor möda och oro. 

17 Han gaf mig en Sölfbodden knif 
Christ gifve den sute i hans unga lif 

18 Hörer du fru Vänelille unga bruden min säg intet så, 
jag är välle far till dina barn små. 
— Ridder Oler. 

Titel: Ridder Oler. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer ut-
om str. 18. 
11:1 	fru tillskrivet över raden 

Ebc 
Avvikelser från Ea i Ebc 
Eb omfattar 19 strofer, Ec 15 strofer (str. 6 och 7 sak-
nas). 
Namnet vänelille genomgående Vännelilla b 

	

1:2 
	

fästed: fäster b 

	

2:1 
	

fästed: fäste 

	

3:1 
	

spelemänner: spelmänner b; röd: rö b 

	

3:2 
	

dig: dej b 

	

4:1 
	

saknas 

	

4:2 
	

spelemänner: Spelemännen b 

	

5 : 1 
	

A saknas 

	

5:2 
	

tron: tror b 

	

6:2 
	

spelmannens: Spelmännens b 

	

7:2 
	

i b sammanförd med 6:1-2 till en strof 

	

7:2 
	

uti: i b 

	

8:1 
	

spelemänner: Spelmänner b; i: uti 

	

8:2 
	

inte: intet c 

	

9:1 
	

led: le b 

	

10:2 
	

saknas och 10:1 sammanförd ,ned 11:1-2 till 
en strof 

	

11:1 
	

A hör: Hörer 

14:1 Å: Och c 
15:2 	bära: bära den h 
16:1 	skor: Sko c 
Mellan str. 16 och 17 står i b ytterligare en strof 

»Han gaf mig en harpa af gull 
Han bad jag skulle spela, när jag blir så 

sorgefull» 
17:1 	Sölfbodden: sölfbodder 
17:2 	den: han c; sute: sutte b 
18:1 	Hörer: Hör; intet: inte 

Anmärkning 

Ms saknar stroftir. Otnkvädet utskrivet i alla strofer. 
Ec 
Titel som i Ea. 
5:1 
	

påbörjad före rad 4:1 Eder vill jag hålla, vilket 
strukits 

15:2 	jag tillskrivet över raden 
16:1 	Sölfspända ms Solfspända 
16:2 	stor dubbelskrivet, struket på första stället 

F 
KB Köpenhamn, R. Nyerups papirer, Additamenta 651' 4:o, bl. V. Av C. B. Rutström tillställd Rasmus Nyerup ca 
1812-1813. Ort och meddelare okända (Jonsson I, s. 108-109). 
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6a 

lof 

1.1  

Riddar 0 Sö - der un- der ö, han6b seg - la - de 

1r2. 

— Rid- dar 0 lof — lof — 

Sin 	ga; han tänk-te hon var mö, Han fäste 	Väna 

— Riddar 0 lof. 

Vä - na 	Sin - ga; han tänkte hon var mö: 

14 

1 Da Capo. 

Han 	fäste 

at 	 

SMB 189 

1 Riddar Olof han seglade Söder under ö, 
— Riddar Olof— 
Han fäste Väna Singa; han tänkte hon var mö; 
Han fäste Väna Singa; han tänkte hon var mö, 
— Riddar Olof. 

Melodianmärkning 

Före t. 5 i ms står ett par noter (bl. a. ett a' ) med text-
underlägg O-lof, sannolikt felskrivning som rättats i på-
följande takt. 

T. 6: Repristecken saknas, endast dubbelstreck utskri-
vet. 1 t. 6b saknas textunderlägg till gl . 

Textanmärkning 

Kommentar i ms: [...] är lång. Riddaren gifte sig med 
Singa, under Brölloppet fick hon tvillingar, berättar, att 
en okänd Riddare var deras far, som sluteligen befanns 
vara denna Riddar Olof, eller Riddar Rolof sjelf. 

G 
Småland. Upptecknad av notarien Fredrik Ehrenpreus eller dennes far brukspatron Göran Ehrenpreus ca 1814. Go: 
GA 39 [:II] (text), GA 39 (mel.). Gb: Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 16, variant. 

Ga 

Riddar 011e 
	

rider 	sig allt söder under 0, 
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Riddor 	01 	le. Der 
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7r-  di 

Der fris -te han stolts Wd-na- lin' och 	tänkte hon var mö ! 

          

          

          

          

     

(10) 

  

        

13 

(16) 

1 Riddar' 011e han rider allt söder under Ö, 
/:Där fäste han Stolts Svaneli och tänkte hon var 

mö." 
— Riddar 011e. 

2 Han fäste henne mö han förde med sig hem, 
Och alla Kongens Hofmän, de kände henne igen. 

3 Stolts Svaneli hon klädde sin tärna till brud, 
Gaf henne guldkrona och silfverskrud. 

4 De ledde den bruden i Brudehus, 
Och sjelfver stod Stolts Svaneli och bar för henne 

ljus. 

5 De ledde den bruden i Brudestol, 
Och sjelfver stod Stolts Svaneli och drmi, af hennes 

skor. 

6 De ledde den bruden i Brudebänk, 
Och sjelfver stod Stolts Svaneli och bar för henne 

skänk. 

7 Riddar 011e han hade en gammal sängefäll; 
Han kunde så väl tala som Riddar 011e sjelf. 

8 »Och hör Du, Riddar 011e, hvad jag dig säga vill, 
»En mö gick ur din säng, men en sköka kom igen. 

9 Och hör du, Stolts Svaneli, hvad jag dig säga vill; 
Och hear var du, när du miste äran din? 

10 »Min fader han var en så underlig man, 
»Han byggde min bur så nära ned vid strand. 

11 »Han byggde mig en bur så nära ned vid strand, 
»Där alla Kongens Hofmän de skulle ro i land. 

12 »Elfva var de som min bur nederbröt, 
»Men där var ej mer än en som min ära åtnjöt. 

13 »Och han hade krusadt och kringskurit hår, 
»Och vackrare Riddare jag aldrig än såg. 

14 »Hans växt var så rank, och hans skuldra så bred, 
»Han hofva' som en kämpe, när han till striden red. 

15 »Han gaf mig i fäste ett silfverboda skrin, 
»Och maken finnes ej från Dannemark och hit. 

16 »Af honom fick jag de guldröda band, 
»Dem band han om min snöhvita arm. 

17 »Af honom fick jag en Harpa af guld, 
»Derpå jag månde spela, när jag blef sorgefull. 

18 »Och han gaf mig en silfverbodder knif, 
»Jag önskar den satt i hans hjerta och lif. 

19 Och kära Stolts Svaneli, Du tala inte så! 
/:Ty jag är nu Fader åt dina barn de små.:/ 
— Riddar 011e. 

Titel: Riddar 011e 
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Textanmärkning 	 Riddar' 011e hade en gammal skinnfäll, 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. Re- 
	Han kunde tala bättre än Riddar 011e sjelf. 

pristecken utsatt efter andra raden i str. 1, 5-19. — Till 
str. 7 står anm.: Denna stroph, som vanligast af de vid 
ordval sorglöse Sångarne oftast sjunges: 

Gb 
MELODI 	 Mel. -stämman: 

Avvikelser från Ga i Gb 

Mel. är försedd med annat ackompanjemang, omkvädet 
är avsett att utföras av en kör. Föredragsbeteckning: 
Con moto. 

T. 6, IL 1-3 och t. 10, n. 1-3, textunderlägget: Svanen 
T. 10, n. 4: e' 

TEXT 

Text = str. 1 av Ga. 

H 
KB Vs 2:2, s. 223. Möjligen efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, Östergötland (f. 1772 i Nykils sn, Öster-
götland, d. 1818 i Slaka; Jonsson I, s. 389-391, 396-397). Upptecknad av C. P. Grevilli hösten 1813 eller år 1814. 
Utskrift gjord av J. H. Wallman. 

- Ridder 	Oler. 

1 Min fader han var en så underlig man, 
han bygde min bur utvid sjöastrand, 
der alla kongens hofmän de skulle rida fram, 
— Ridder Oler. 

ULMA 22266, s. 14-16 (text), KVHAA Wiede ks 120 [II] (mel.). Efter pigan Eva Persdotter, Källås, Säby sn, Små-
land (f. 1796 i Säby; Ling, s. 35; Jonsson I, s. 520-524). Upptecknad av L. Chr. Wiede i juli 1820. Mel.-utskriften 
gjord först på 1840-talet. Ytterligare tre utskrifter finns: KVHAA Wiede ks 308, KVHAA Wiede hs 112 [III och 
KVHAA Wiede, Div.-saml. II, opag. 
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r 	r 	 
— Riddar Oh — 

I Frurinnan lilla talte till tärnan sin 
1:1 morgon skall du stånda brud för mig:/ 
— Riddar Olar. 

2 Gärna vill jag stånda brud för Eder 
Bara inte herr Olar det ser 

3 De ledde den bruden till Brudahus. 
Frurinna lilla bar för henne facklor och ljus 

4 De drucko i dagar, de drucko i twå 
Men inte ville Bruden åt sängen gå 

5 De drucko i dagar, de drucko i tre. 
Men inte ville bruden åt sängen se 

6 De drucko i dagar, de drucko i fem 
Men då ville bruden åt sängen sin. 

7 De satte den bruden på förgyllande stol. 
Frurinna lilla drog af henne strumpor och skor 

8 De lade den bruden i sängen ned. 
Herr Olar han vände sig åt väggen dervid 

9 Frurinna lilla lade sig på sängastock 
Frurinna lilla lade sig och tärnan sprang opp 

10 Herr Olar han hade en luden skinfäll. 
Han kunde bättre tala än herr Olar sjelf 

11 Och hörer du Herr Olar hvad jag dig säja vill. 
En mö sprang up, en sköka kom igen 

12 Och hörer du Frurinna lilla min 
Hvar var du då du mistade äran din 

13 Min fader han var en så underliger man 
Han byggde min bur så nära vid en strand 

14 Och fem voro de som min bur upbröt. 
Men inte mer än en som min ära åtnjöt 

15 Och hörer du Frurinna lilla min! 
Hvad fick du när du miste äran din 

16 Han gaf mig ett par sölfbodda skor 
Och dem har jag slitit med mycken oro 

17 Och han gaf mig en silkesstickad särk 
Och den har jag slitit med sveda och värk 

18 Och han gaf mig en Sölf bodder knif. 
Christ gifve han sutte i hans unga lif 

19 Och hörer du frurinna lilla min! 
Jag är kär fader åt lilla kinden din 

20 Och är du nu kär fader åt lilla kinden min 
/:Så tar jag dig i famn jag håller dig så kär:/ 
— Riddar Olar. 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

ks har taktartsbeteckning 2/4: Fru / Rinna lilla / etc. 

T. 6, n. 4-5: oh ) hs 

T. 7: E 	.t) lks 	J Div.-sainl. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. Repristecken efter an-
dra raden i alla strofer. 
Omkvädet: Riddar str. 4, 7-13, 15-18, 20 Ridder 

1:1 	till ändrat från tin 
3:1 	bruden ms bluden 
7:1 	stol ändrat från skor 

20:2 famn ms ev. famm 

Övriga utskrifter: 

Texten omfattar endast str. 1. 
1:1 	Frurinnan: Fru Rinna 
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J 
KB S 163 (Drake) nr 132. Okänd proveniens. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). Tillhör 
möjligen samma tradition som K nedan. 

- Ridder Olof. 

(15) 

1 Ridder Olof han rider sig söder under ö; 
Der fäster han Fru Wendela och hon var intet mö; 
Der fäster han Fru Wendela, och hon var intet mö. 
— Ridder Olof. 

Melodianmärkning 

T. 4 undre systemet och t. 8 undre systemet: Återställ-
ningstecken utsatt före g. 

T. 8 övre systemet: Återställningstecken utsatt före a'. 

K 
KB Vs 2:1, s. 658-660. Uppland. Upptecknad av studeranden, sedermera bokhandlaren Per Wilhelm Hörlin, troligen 
1834 eller 1835 (Jonsson 1, s. 111 n. 41). 

1 Riddar Olof han rider sig Söder under Ö 
	

2 Han fästade henne, han förde henne hem 
/:Der fäster han Fru Wendela och hon var inte mö:/ 

	
Med rödan gullkrona och blekblomman kind 

— Riddar Olof. 	 3 Och när som han kom till sin Moders gård 
Så ute för honom hans kära Moder står 
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4 Och varen välkommen kär Son hem till mig 
Men hvad förer du för en blek Brud med dig 

5 Hon må väl vara bleker, hon må väl vara hvit 
Hon har vällan haft en så långan väg hit» 

6 Och brölloppet det firades i dagarna tre 
Men Bruden hon ville ej åt brudehuset se 

7 De dansade i dagar, de dansade i fem 
Men Bruden hon ville ej åt brudehuset än 

8 De dansade i dagar, de dansade i sju 
Men Bruden hon ville ej åt brudehus ännu 

9 Och Speleman han spelade en så ynkelig ton 
»Gud nåde dig Fru Wendela för du är inte mö» 

10 Fru Wendela lossar på röda gullband 
Och det kastar hon i Spelemannens hand 

11 Och annat ljud i pipan kom 
»Rätta er inte efter en drucken man» 

12 Fru Wendela talar till Tärnorna små: 
»Kom låtom oss uti stenstugan gå» 

13 »Och inte kan vi uti stenstugan gå 
Det är väl så många som vakta deruppå» 

14 »Och vakta så många som vakta vill 
Den går i stenstugan som det tränger till» 

15 Fru Wendela in i stenstugan gick 
Och der fick hon en liten blomkind 

16 Och brådt kom det bud för Riddar Olof in 
Fru Wendela har fått en så liten blomkind 

17 Han sparka på dörren med sporrspända sko 
De hårdaste gångjern de stodo ej emot 

18 »Fru Wendela, Fru Wendela, aldrakärestan min 
Hvem är nu fader till lilla Sonen din» 

19 »Min fader han var en så underlig man 
Han byggde min bur så långt ner vid strand»  

20 »Och femton var det som min bur upbröt 
Men inte mer än en som min ära åtnjöt» 

21 »Fru Wendela, Fru Wendela aldrakärestan min 
Hvad gaf han då dig för äran din» 

22 »Han gaf mig en silkesydder serk 
Der femton Jungfruar har sömmat sin verk» 

23 »Och han gaf mig ett par silfverspända skor 
Han lofvade mig sin tro, men han har ej hållit ord» 

24 »Och han gaf mig en harpa utaf gull 
Han bad jag skulle spela då jag blef sorgefull» 

25 »Och han gaf mig en silfverbordan knif 
Den önskar jag sutte uti hans unga lif» 

26 »Fru Wendela, Fru Wendela, aldrakärestan min 
Jag är nu Fader åt lilla Sonen din» 

27 »Jag var den som din hur upbröt 
Och jag var den som din ära åtnjöt» 

28 »Jag gaf dig en silkesydder serk 
Der femton Jungfruar har sömmat sin verk» 

29 »Jag gaf dig ett par silfverspända skor 
Jag lofvade dig min tro och jag har ju hållit ord» 

30 »Jag gaf dig en harpa utaf gull 
Jag bad du skulle spela när du blef sorgefull» 

31 »Och jag gaf dig en silfverbordan knif 
Den önskar du sutte uti mitt unga lif» 

32 Der blef glädje och der blef gamman 
/:Och der blef bröllop och barnsöl tillsamman:/ 
— Riddar Olof. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 32. Repristecken efter an-
dra raden i alla strofer. 

L 
KB Vs 4, s. 313-314 (text utom 5:2-7:1), KB Vs 3:4 nr 200 C (mel. och på baksidan därav 6:1-7:1 av texten). Små-
land. Upptecknad av G. 0. Hylt61-Cavallius under andra hälften av 1830-talet eller på 1840-talet. En renskrift av en 
del av texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:4 nr 200 C. 

Riddar 011e 
	

han rider 	sig Söder under d 
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- Riddar 011e. 

  

1 Riddar 011e han rider sig söder under ö, 
der fäste han stolts Svanhvit en ung och fager mö. 
— Riddar 011e. 

2 Hans växt var så rankig, hans axlar så bred 
han hofva, som en kämpe, när han till kampen red. 

3 Han hade finkrusat sitt gullgula hår 
och vackrare ungersvenn man aldrig nånsin såg. 

4 Han gaf mig till fäste gullringarne små 

5 [Han gaf mig] till fäste ett sölfbonadt skrin 

[— — —] 

6 Han gaf mig till fäste de röde gullband, 
Han fäste det om hals och min snöhvita barm. 

7 Han gaf mig en sölfbodder knif 
med den jag ville rista hans trolösa lif 

8 Hennes fader han var en så underlig man 
han bygde min bur så nära till strand 

9 Elfwa voro de som min bur nederbröt 
men endast en, som min ära åtnjöt 

10 Kära du Svanehvit tala icke så: 
Kan hända Riddar 011e är ej långt härifrå. 
— Riddar 011e. 

Melodianmärkning 

Ms saknar klav, taktartsbeteckning och taktindelning. 
System 3, n. 7 (g1 ): Otydlig, möjligen fiss' . 
System 3: Anpassningen text/mel. är inte helt entydig, 

men ordet och är närmast placerat under n. 10-11 (c2  
hi). 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. —
Partiet 5:2-7:1 är bortklippt ur Vs 4 för att användas 
till mel. -utskriften (och insatt i Vs 3:4). Därvid har ned-
re delen av 5:1 och hela 5:2 gått förlorade. 

2:1 	över axlar står härdar 
5:1 	sölfbonadt något osäker läsning (jfr ovan) 
8':1 	över Hennes står Min 

M 
KB Vs 4, s. 75 (mel.), 307-312 (huvuddelen av texten), 171 (baksidan av mel.-utskriften, str. 5-6 och 7:1). Småland. 
Upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius under andra hälften av 1830-talet eller på 1840-talet. En renskrift av mel. 
samt en renskrift av en del av texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 4, s. 171. 

Vill du 	vara 
	

brud för 	mig 

Vill du vara 
	

brud för mig 

- Riddar 011e. 
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17 Vena lilla! Vena lilla snacka inte så: 
Jag är då far åt barnen de små. 
— Riddar 011e. 

Titel: Riddar 011e. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Några eller alla taktstreck troligen till-
skrivna i efterhand. Mel. är noterad med tre fasta kors-
tecken (otydliga, kan närmast tolkas som kors för c, g 
och d). Dessutom står tillfälliga korstecken för samtliga 
f c, g och d; mel. här återgiven med fyra fasta korsteck-
en. Efter t. 8 står repristecken. T. 9-12 utskrivna efter 
mel.; här återgivna enligt renskriften som tredje fras i 
mel. 
T. 4, n. 2 och t. 8, n. 2: Otydliga, troligen ändrade från 

c2; här återgivna enligt renskriften. 
T. 5, n. I, t. 9, n. 1, t. 10, n. 1 och t. 11, n. 1: Ändrade 

från åttondelsnoter. 
T. 6, n. 3: Otydlig, över noten står bokstaven e. 
T. 10-12: Texten utskriven utan anpassning till mel. 
T. 10, n. 3: Otydlig, troligen ändrad från c2; här återgi- 

ven enligt renskriften. 
T 12, n. 2: Otydlig; här återgiven enligt renskriften. 

Renskriften: 

Mel. är noterad med tre fasta korstecken för f c och d, 
tillfälliga korstecken för g i t. 11-13. 
T. 1, n. 1-2, textunderlägget: Vina 
T. 4, n. 1-2, t. 6, n. 2-3, t. 9, n. 2-3, t. 10, n. 2-3,1.11, 

n. 2-3 och t. 12, n. 1-2: Med bågar. 

T. 12-13: j 	7 
	J J) J 	I 

Textanmärkning 

Ms saknar ursprunglig strofnumrering. Omkvädet ut-
skrivet i alla strofer. 

1 Vena gick åt kammaren och Lena följde med 
ville du vara brud för mig. 
— Riddar 011e. 

2 Väl skulle jag vara brud för dig, 
om jag finge ega honom sjelf 

3 Straxt bytte de sin kläder om igen, 

4 Sen drucko de bröllopp i dagarne fem, 
och inte ville bruden till sängen gå än, 

5 Så drucko de bröllopp i dagarne sju 
och inte ville bruden till sängen gå nu 

6 Så drucko de bröllopp i sölf-stop två, 
då måste bruden till sängen gå. 

7 Lena gick åt Brudehus och Vena följde med, 
straxt bytte de sin kläder om igen 

8 Vena hon sätter sig, på rödan guld-stol, 
och Vena drar af henne strumpor och skor. 

9 Vena hon satte sig i sängen derned 
och alla sänga-pallarne de murrade derved 

10 Spelemannen spelar i pipan röd, 
Gud nåde dig Vena lilla du är inte mö 

11 Vena tar opp det röda Guld-band, 
det knyter hon om spelemannens arm. 

1 2  Riddar 011e han talar till Vena lilla sin 
Hvad hafver du fått för äran din? 

13 Han gaf mig ett par sölfspända skor, 
och dem har jag slitit med mycken oro. 

14 Han gaf mig en silke-särk, 
den har jag slitit båd med sveda och värk. 

15 Han gaf mig en harpa af gull 
på den skulle jag spela när jag blir sorgefull. 

16 Han gaf mig en sölf-bodder knif, 
Christ gifve den sutte i hans unga lif. 

N 
KVHAA Wiede ks 120 [I]. Efter »Glädingsta flickor», Ö. Husby sn, Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 
1840-talet. Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 112 [I] och KVHAA Wiede Div.-saml. Il, opag. 

Han 	fäste 	lilla 	vän - nen, han mente hon var mö 
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Han fäste 	lilla 	vännen 	han mente 	hon var mö 
7 

Riddar 0 
	

lof 

1 Riddar Olof han rider sig söder utom ö 
/:Han fäster lilla Vännen, han mente hon var mö.:/ 
— Riddar Olof. 

2 Riddar Olof han rider sig hem om sin gård 
Och ute derföre hanses moder står 

3 Se god dag, se god dag! kära Sonen min! 
Hvarföre hafver du en så blekan brud hem? 

4 Hon må väl vara bleker, hon må väl vara hvit, 
För hon har väl resit så långan väg hit. 

5 Sköna jungfrun hon gångar sig åt kammaren in 
Och der föder hon twå röda blomkinn. 

6 Och väl kummo bud till Riddar Olof in 
Att sköna jungfrun födde twå röda blomkinn. 

7 Riddar Olof hastigt öfver breda bordet han sprang 
Så öl och win på golfvet det rann 

8 Lilla vännen, Lilla vännen, allra kärasten min! 
Och hwem har varit far åt barnen din 

9 Min Fader han var en oförsiktig man 
Han byggde min bur der de skepp reste fram. 

10 Och tolf wuro de som min bur upbröt 
Men inte mer än en som min ära åtnöt 

11 Lilla vännen, lilla wännen, allrakärasten min! 
Och hvad fick du för äran din? 

12 Jo han gaf mig en harpa utaf gull 
Den han bad mig spela, när jag blir sorgsenfull 

13 Lilla vännen, lilla vännen, allra kärasten min! 
Och fick du inte mera för äran din? 

14 Jo han gaf mig en silkesstickad särk 
Den jag hafver slitit med sveda och med wärk 

15 Lilla wännen, lilla wännen, allra kärasten min! 
Och fick du inte mera för äran din? 

16 Jo han gaf mig en gullbådad knif; 
Jag önskar att han sutte uti hans unga lif. 

17 Lilla Wännen, lilla wännen, I sägen inte så 
Jag är väl densamme i dag som jag var då 

18 Och det vardt en stor glädje uppå Köningens gård 
/:Att unga jungfrun födde de sönnerna twå:/ 
— Riddar Olof. 

Melodianmärkning 

T. 1: Före n. 4 står ett överstruket b-tecken, före n. 6 ett 
överstruket återställningstecken. 

T. 6, ii. 7.• Ändrad från hi. 

Övriga utskrifter: 

Upptakten: 	Div. -saml. 

Upptakten och t. 6, n. 6-7, textunderlägget: Ridder 
Div.-saml. 

T. 3, n. 5-6: dp hs, Div.-saml. 

T. 6, n. 7: h' hs. Utan efterslag i Div.-saml. 

Textanmärkning 

Str. 9 är i utskriften placerad som str. 16, genom änd-
ring av strofnumreringen har texten fått ovan angiven 
strofföljd (de ursprungliga strofnumren har dock ej 
strukits). Omkvädet utskrivet i alla strofer. Repristecken 
vid andraraden i str. 1,12-16. 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div. -saml. omfattar endast str. 1. 
Omkvädet: Riddar: Ridder Div.-saml.; Olof: Ohle hs 

(str. 1-5) 

	

I :1 	Riddar: Ridder Div.-saml. 

	

1:2 	fäster: fäste; hon var: ho' va' hs 

	

5:2 	blomkinn: blomkind hs 

	

8:1 	allra kärasten: allrakärestan hs 

	

10:1 	wuro: wuru hs 

	

10:2 	åtnöt: åtnjöt hs 

	

1 1 : 1 	allrakärasten: allrekärestan hs 

	

12:2 	när: når hs; sorgsenfull: sorgefull hs 

	

13:1 	allra kärasten: allrekärestan hs 
14:2 det andra med saknas hs 

	

15:1 	se 13:1 

	

16:1 	gullbådad: gulldbådad hs 

	

18:1 	Köningens: Köningens hs 
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0 
KVHAA Wiede ks 171 [I]. Efter soldathustrun Maja Stina Jönsdotter (»Hustru Jäger»), Ö. Husby sn, Östergötland 
(Ling, s. 43-45). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare fyra utskrifter finns: KVHAA Wiede ks 
171 [III] och [IV], KVHAA Wiede hs 159 och KVHAA Wiede, Div.-saml. II, opag. 
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Riddar 	Olof 

1 Riddar Olof han rider sig allt söder om en ö 
Han fäste fröken Vännelig, han tänkte hon var mö. 
— Riddar Olof. 

2 Han fäste henne väl och han förde henne hem, 
Med rödan gullkrona på blekblomman kind 

3 Han förde henne hem på sin kära moders gård 
Och ute för honom hans kära moder står 

4 Och hör du Riddar Olof hvad jag månd säga dig 
Hvarföre så för du en så blekan brud med dig 

5 Och kära ni, min moder, Ni skåden ej så grannt 
För sadelen han klämmer och solen skiner varmt. 

6 Fru Vänneli hon dansade den speleman så när 
Så att hon lade penningar i spelemannens knä. 

7 Han byggde min bur så nära vid strand 
Dit alla kungens hofmän de skulle dra i land 

8 Och elfva voro de, som buren sönderbröt 
Den tolfte var den, som min jungfrudom åtnjöt 

9 Och hör du Fru Wänneli hvad jag nu säger dig 
Hvad fick du utaf honom för jungfrudomen din? 

10 Af honom så fick jag en gullkrona röd 
Han sad' jag skulle vara hans kära fästemö 

11 Af honom så fick jag en harpa utaf gulld 
Han sad' jag skulle spela, när jag blir sorgefull 

12 Af honom så fick jag en silkessömmad särk 
Der femtan fina Fröknar ha gjort sitt mästarwerk. 

13 Af honom så fick jag en silkesklädning blå 
Som guldet det glindrar i hvar endaste trå 

14 Af honom så fick jag ett par silfverspända skor 
I dem har jag hafvit så mycken oro 

15 Af honom så fick jag en silfbordad knif 
Jag wånnar att han sutte i hans fagra unga lif 

16 Och kära du Fru Wänneli du tala inte så 
Du kan inte weta, hwem det drabbar uppå. 
— Riddar Olof. 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

Upptakten, textunderlägget: Riddar hs 
T. 3, n. 1-2 och t. 5, n. 1-2, textunderlägget: fäste ks 

[III], [In Div.-sainl. 
T. 3, n. 5-7 och t. 5, n. 5-7, textunderlägget: Vänneli 

lis, Div.-saml. 
T. 6, n. 3: Ändrad från annan not (troligen e2) i ks [IV]. 
T. 6, n. 6-7, textunderlägget: Ridder ks [III], [IV], Div.-

sand. 

T7: J 7 1 ks 	[IV] j j I Div. -saml. 

Utan åttondelspaus i hs. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. Str. 6 är onumrerad 
och inskriven i efterhand (str. 7 har nr 6 etc.). 
/2:1 	jag tillskrivet över raden 
12:2 	Fröknar ms Froknar 
14:1 	par ms på 
16:1 	Fru står över struket fröken 
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sig söder 	om ö, 
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Ridder 0 - lof han rider 

tänkte han Fru Wenna 	lilla, 
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hon var mö. Der fäste 

Ridder Olof 
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han Fru Wenna lilla, 
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tänkte hon var mö. 

6 

• ff • 7 
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Övriga utskrifter: 

Texten i hs omfattar 17 strofer men ytterligare 10 stro-
fer har markerats genom att strofer och omkväde har 
skrivits in; på detta sätt har mellan str. 5 och 6 marke-
rats fem strofer, mellan str. 6 och 7 fyra strofer (varefter 
följer en tillagd strof se nedan) samt efter str. 16 en 
strof Hela texten är numrerad 1-27. Övriga texter om-
fattar endast str. I. 
Omkvädet: Riddar: Ridder ks [III] och [IV], Div.-saml. 

1:1 	Riddar: Ridder ks [III] och [IV], Div.-saml. 

	

1:2 
	

fäste: fästa hs; Vannelig: Vänneli hs, Div.-saml. 
Mellan str. 6 och 7 har hs ytterligare en strof.• 

Min fader han war en så underlig man; 
Han byggde min bur så nära vid strand. 

	

8:1 
	

voro: wuru hs 

	

8:2 
	

åtnjöt: åtnöt hs 

	

11:1 
	

gulld: gull hs 

	

12:2 
	

mästarwerk: mästareverk hs 

	

14:1 
	

silfverspända: silfspända hs 

P 
KVHAA Wiede ks 220 [fl. Ringarums sn, Östergötland. Upptecknad av gymnasisten P. H. Ringwall på 1840-talet. 

1 Ridder Olof han rider sig söder om ö, 
/:Der fäste han Fru Wenna lilla, tänkte hon var mö.:/ 
— Ridder Olof. 

2 Han fäste henne der, han förd'na med sig hem, 
Med röda guldkronan och bleker om kind. 

3 Och Wenna lilla sade till tärnan sin: 
»Och vill du rida brud för mig, 
Mitt röda guldarmband det gifver jag dig.» 

4 »Ditt röda guldarmband det passar jag på, 
Men intet rider jag brud ändå.» 

5 Och Wenna lilla sade till tärnan så: 
»Och vill du rida brud För mig, 
Mitt röda guldskrin det gifver jag då.» 

6 »Ditt röda guldskrin det passar jag ej på, 
Men intet rider jag brud ändå.» 

7 »Och dig vill jag gifva min röda brudskrud, 
Om du rider brud för mig; 
Min röda brudskrud det gifver jag dig.»  

8 »Ja, väl kunde jag rida brud för dig, 
Men unga Herren han känner igen mig.» 

9 De ledde den bruden åt brudehus, 
Herrar och Grefvar de buro för'na ljus. 

10 De dansa deras bröllop i dagarna två, 
Men intet ville bruden åt sängen gå. 

11 Spelemannen spelade på Guldharpan röd: 
»Stackar du Fru Wänna lilla du är intet mö.» 

12 Spelemannen spelade och Guldharpan lät, 
Ridder Olof dansade och Wenna lilla gret. 

13 Wenna lilla tar opp sitt röda guldband, 
Och lade det i spelemannens hand. 

14 Så snart spelemannen det guldbandet fick, 
Ett annat ljud utur harporna gick. 

15 De dansa deras bröllop i dagarna sju, 
Men intet ville bruden åt sängen ännu. 

16 Spelemannen spelade på Guldharpan röd: 
»Stackar du Fru Wenna lilla du är intet mö!» 
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INNIE.1~111Dim 
Enar ,==~11111% 

Der 	fäster 

5 

han Fru Vändelig och hon var inte mö 

17 Wenna lilla tar opp sitt röda guldskrin, 
Och det gaf hon åt spelemannen sin. 

18 Så snart spelemannen det guldskrinet fick, 
Ett annat ljud utur harporna gick. 

19 De dansa deras bröllop i dagarna tolf, 
Då togo de bruden åt sängen med våld. 

20 De ledde den bruden ur brudehus, 
Wenna lilla bar för henne facklor och ljus. 

21 De satte den bruden på brudestol, 
Wenna lilla drog af henne strumpor och skor. 

22 De lade den bruden i brudesäng, 
Wenna lilla drog på henne brudefiill. 

23 Bruden sprang upp, skuffar Wenna lilla igen: 
»Nu mister du en mö, får en sköka igen.» 

24 »Och hör du Wenna lilla hvad de snacka om dig?» 
»De sä'r jag miste en mö, fick en sköka igen.» 

25 »Min Fader han var en så underlig man, 
Han byggde min bur vid sjöestrand, 
Der alla Kungens hofmän de lade iland.» 

26 »De voro nio, som min burelås uppbröt, 
Men ej mer än en, som min ära åtnjöt.» 

27 »Och hör du Wenna lilla hvad gaf han dig då»? 
»Han `gaf  mig en Silkeskjortel blå, 
Der hänger en guldklocka vid hvar och en tråd.»  

SMB 189 

28 »Han gaf mig en silkesstucken särk, 
Och den har jag slitit med möda och verk.» 

29 »Han gaf mig ett par silfverspända skor, 
Och dem har jag slitit med största oro.» 

30 »Och han gaf mig en silfverbodd knif, 
Ack! gifve, den sutte i hans unga lif!» 

31 »Kära du Wenna lilla säg intet så, 
Jag är densamme och mig skall du få, 
Ty jag är fader åt sönerna twå.» 

32 Och nu har Wenna lilla sluppit sin harm; 
Nu sofver hon sött på Ridder Olofs arm. 

33 Och nu har Wenna lilla sluppit sin qvida; 
/:Nu sofver hon sött vid Ridder Olofs sida:/ 
— Ridder Olof. 

Melodianmärkning 

Över mel. i ms står: Bör vara B dur. 
T. 6, n. 1-2, textunderlägget: täkte 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. Repristecken utsatta 
vid andraraden i alla strofer utom de treradiga. 

Q 
KVHAA Wiede ks 171 [V]. Ringarums sn, Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare 
sex utskrifter finns: KVHAA Wiede ks 171 [II] (endast text) och [VI], KVHAA Wiede ks 220 [II], KVHAA Wiede 
hs 210 [III och KVHAA Wiede, Div.-saml. Il, opag. [A] och [B] (endast text). 

Ridder Ohler. 

1 Ridder Ohler han seglar sig söder om en ö 
Der fäster han Fru Vändelig och hon var inte mö 
— Ridder Ohler. 

Melodianmärkning 

Mel. är i MS skriven ovanpå en skissartad primärupp-
teckning, som delvis är läsbar (noterad i C-dur, begyn-
nelseton: e2 ). 
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Övriga utskrifter: 

Upptakten, textunderlägget: Redder ks 220 
T. 1, n. 5-6, textunderlägget: rider ks 171 

T. 2, n. 1-2: dr; ks 171 

ai 
T. 2, n. 6: [ .1.11.111111 

/..1.11111111 ks 220 
NN. Ml, 

T. 3, n. 5-7, textunderlägget: Vändeli ks 171, Vänneli' 
Div. -saml. 

T. 	oi j 7 I ks 220 j j  

Textanmärkning 

Övriga utskrifter: 

1 ks 171 [II] är ytterligare fyra strofer markerade med 
strofnr och omkväde. 

1:1 	Ridder: Riddar ks 171 [II], Div.-saml. 1137, Red- 
der ks 220; seglar: rider ks 171 [VI] 

1:2 	fäster: fäste ks 220; Vändelig: Vändeli ks 171 
[VI], Vänneli' Div.-saml. [A] och [B] 

R 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 105. Åkers hd, Södermanland. Sannolikt efter tradition inom Emil Öbergs släkt. 
Upptecknad av Öberg, troligen på 1850-talet (Jonsson I, s. 586). 

Olof 
Olof 
när som 
Olof 

fäste 
ri 	- 
lyster 
den 

1. Riddar 
2. Riddar 
3. Men 
4. Riddar 

Han 
Sen 
Det 
På 

han rider 	sig 	allt söder 	under 	ö, 
han tager 	vän He - lena 	uti 	hand, 
de kommit fram till ro 	- 	sende - lund 
han breder ut 	sin sidenkappa 	blå 

	 )h 	i ;‘ 	 
4 

   Af 	 

Hele 	- 	na, 	han tänkte hon var mö. 
med henne 	till 	främ - mande 	land; 
Helena 	 att hvila 	sig 	en stund, 

hon 	de 	söner 	- 	na två, 

vän 
der han 

vän 
så föder 

Han fäste 	vän Hele 	- 
Sen rider 	han med henne 
Det lyster 	vän Helena 
På 	den så f ö - der hon 

na 

de 

hantänkte hon var mö, 
till främmande 	land, 
att hvila 	sig en stund, 

sö - nerna två; 

  

- Riddar 0 
	

lof. 

1 Riddar Olof han rider allt söder under ö, 
Han fäste vän Helena, han tänkte hon var mö. 
Han fäste vän Helena han tänkte hon var mö; 
— Riddar Olof. 

2 Riddar Olof han tager vän Helena uti hand, 
Sen rider han med henne till främmande land; 
Sen rider han med henne till främmande land; 

3 Men när som de kommit fram till rosendelund 
Det lyster vän Helena att hvila sig en stund; 
Det lyster vän Helena att hvila sig en stund; 

4 Riddar Olof han breder ut sin sidenkappa blå 
På den så föder hon de sönerna två; 
På den så föder hon de sönerna två; 
— Riddar Olof. 

Titel: Riddar Olof. 

Textanmärkning 

Hela texten ligger under mel. Omkvädet utskrivet en 
gång, markerat för övriga strofer. 
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sig alt söder under 
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	If 
• 

han 	fäste 	liten Kjerstin, 	hon var så vän en mö 

•	 

0 	 

liten Kjerstin, han fäste hon var så vän en mö. 

, 	4)- 

Riddar Olof. 

SMB 189 

MM C. E. Södlings saml. 11:2, S 145. Möjligen Småland. Upptecknad av C. E. Södling på 1860- eller 1870-talet. 

1 Riddar Olof han rider sig alt söder under ö, 
han fäste liten Kjerstin, hon var så vän en mö 
han fäste liten Kjerstin, hon var så vän en mö. 
— Riddar Olof. 

Titel: Riddar Olof. 

T 
ULMA 91:33, s. 24-25. Ydre härad, Östergötland. Upptecknad av G. Fr. Sundhammar på 1870-talet. 

1 Ridder Olar seglade allt söder under ö, 
han fäste fröken Vänalilla och tänkte hon var mö 
— Ridder Olar. 

2 Han fäste henne mö och han förde henne hem, 
och alla kungens riddare de kände henne igen. 

3 Ridder Olar han sade till Vänalilla så: 
i morgon skall du visserligen brud för mig stå. 

4 Spelemannen spelade i pipan så: 
gud nåde fröken Vänalilla, hon är inte mö. 
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5 Fröken Vänalilla trampade på spelemannens fot: 
och kan du inte tiga med sådana ord? 

6 Och spelemannen spelade i pipan så: 
gud nåde fröken Vänalilla, hon är inte mö. 

7 Ridder Olar sade till Vänalilla så: 
hvar var du, när du mistade bort äran din? 

8 Min fader han var en så underliger man, 
han bygde min bur uppå sjöastrand. 

9 Ridder Olar sade till Vänalilla så: 
hvad gaf han dig då för äran din? 

10 Han gaf mig en harpa af rödaste guld, 
han bad jag skulle spela, när jag var sorgefull. 

11 Ridder Olar sade till Vännalilla så: 
hvad gaf han dig mera för äran din? 

12 Han klädde mina fingrar med rödesta guld, 
han bad, jag skulle vara honom trogen och huld. 

13 Ridder Olar sade till Vänalilla så: 
hvad gaf han dig mera för äran din? 

14 Hör du, fröken Vänalilla, säg inte så, 
ty jag är sjelfva fadren för dina söner två. 
— Ridder Olar. 

Titel: Ridder Olar. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Mellan str. 13 och 14 har utrymme lämnats som för yt-
terligare en strof 
10:1 	rödaste står inom parentes 
12:1 	rödesta står inom parentes 

U 
ULMA 9909, s. 25-29. Nora och Lindes bergslag, Västmanland. Upptecknad av Erik Bore 1887-1890. Insänd till J. 
A. Lundell 1890. 

1 Riddar 011e rider sig söder under ö. 
Han fäster lilla vännen, han tänkte hon var mö. 
— Riddar Olof. 

2 Han fäste den mö, han förde 'ila hem. 
Men riddarens småsvenner de kände 'ria igen. 

3 »Hör du lilla vännen, allra kärestan min, 
Hur såg den ut, som såg äran din?» 

4 »Med krusadt hår, galonerader hatt, 
Och rödaste gull uppå kläderna satt.» 

5 »Och hör du lilla vännen, allra kärestan min, 
Hvad fick du för äran din?» 

6 »Han gaf mig en gullkrona röd, 
Han bad mig henne bära uti lust och i nöd.» 

7 »Och hör du lilla vännen, allra kärestan min, 
Fick du något mera för äran din?» 

8 »Han gaf mig en silkesstickad särk, 
Och den har jag burit uti sveda och värk.» 

9 »Och hör du lilla vännen, allra kärestan min, 
Fick du något mera för äran din?» 

10 »Han gaf mig ett par sölfverspänta skor. 
I dem har jag lidit en storan oro.» 

11 »Och hör du lilla vännen, allra kärestan min, 
Fick du något mera för äran din?» 

12 »Han gaf mig också en si ltbodder knif, 
Jag vånne, han sutte uti hans unga lif.» 

13 »Hör du lilla vännen, du, tala ej så! 
Ty du vet ej, hvem det kan drabba uppå, 
Ty jag är en fader för de svennebarnen två.» 

14 De dansa i dagar, de dansa i två, 
Och inte ville bruden åt sängen gå. 

15 De dansa i dagar, de dansa i tre, 
Och inte ville bruden åt sängen se. 

16 Och spelemannen spelar i pipan röd: 
»Gud nåde lilla vännen, förr än du är mö.» 

17 Och bruden hon trampar på spelemannens fot: 
»Och kära du speleman, tig med sådan ord.» 

18 Och bruden tog fram sina röda gullband, 
Och dem lade hon uti spelemannens hand. 

19 Så snart hon fick de röda gullband, 
Så straxt rann ur pipan en annan klang. 

20 »Här sitter jag som en drucken man, 
Och ingen må akta, hvad jag spela' fram. 

21 Här sitter jag nu både gammal och grå, 
Ingen må akta, hvad jag spela må!» 
— Riddar Olof. 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer ut-
om str. 18 och 21. 18:1-2 och 19:2 har först skrivits 
ihop till en treradig strof 19:1 har så skrivits in i efter- 

SMB 189 

hand så att två tvåradiga strofer uppstått. Även str. 21 
syns vara inskriven i efterhand. 
14:2 	gå troligen ändrat från se 

NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 2. Uppland. Upptecknad »ur minnet af enkefru Sara Lönnrot f. Hjorth, som 
på 1790-talet hörde [visan] sjungas af barnsköterskan i kamrer Hjorths hus i Stockholm: enkan Brita Dalgren på Frö-
tuna gård i Frötuna socken i Upland». Förmedlad till Nord. museet av Richard Bergström. 

Riddar 0 - lof rider sig allt söder un - der ö, 

 

• 

 

8 

   0. 	 
han 	stolts 

b 
Väna 

1  
lill' 

)r I 
och tänkte hon var 

Li.,11, 	 e. 
Der fäste mö. 

r 

4rE 

I.  

12 

Der 	fäste 	han 	stolts Väna 	lill' 	och tänkte 	hon var 	mö. 

,:, 
..  ,  	 (11 • I 

ti r 	,,,, i 
ib «t r 
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en sjö - fa - ra - re 	i 	land. 

12 

• •   	++- i 	 

en jung - fru på saltan 

« 	 • 

Till 	henne kom en 	herre 

Det bodde 

r •  

Till 
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dröjande 13 

1_4L-f 	 

- Riddar Olof. 

(14) 

1 Riddar Olof rider sig allt söder under ö, 
Der fäste han stolts Väna lill' och tänkte hon var 

mö. 
Der fäste han stolts Väna lill' och tänkte hon var 

mö. 
— Riddar Olof. 

Titel: Riddar Olof. 

Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 16 h. Ingå sn, Nyland. Texten möjligen upptecknad av J. E. Wefvar på 1870-
eller 1880-talet. Även tryckt som FSF V:1 nr 52 e och C. 

henne kom en herre 	en 

14 

sjö - fa - ra - re 	i 	land. 

- 	 
- Riddar 	Olof. 

1 Det bodde en jungfru på saltan sjöstrand, 
Ti 1 1 henne kom en herre en sjöfarare i land. 
Till henne kom en herre en sjöfarare i land. 
— Riddar Olof. 

2 Och spelemannen spelade i harpone röd: 
»Gud tröste dig Ida lilla, som intet är mö.» 
— Ida lilla. 

3 Ida lilla gaf åt speleman sitt röda Bullhand, 
Ett bättre ljud i harpone an. 
— Riddar Olof.  

4 Men speleman han spela på harpan blå: 
»Lilla Ida är mor för sönerna två.» 

5 »Min fader han var en så förunderlig man, 
Han bygde mig en bur på en skeppsbro vid strand, 
Där alla sjöfarare skulle taga i land. 

6 Och elfva voro de som först bröto sig in, 
Och den tolfte var det som först borttog äran min.» 

7 »Ida lilla, Ida lilla, allrakärestan min, 
Huru var han klädd som borttog äran din'?» 
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8 »Klädd så var han i kläderna blå, 
Och gull och stjärnor lyste emellan hvar tråd.» 

9 »Ida lilla, Ida lilla, allrakärestan min, 
Hvad gaf han åt dig, som tog bort äran din?» 

10 »Först gaf han åt mig en harpa utaf gull, 
Han bad att jag skull spela, om jag blef sorgefull. 

11 Sen gaf han åt mig gullringarna tolf, 
Han bad att jag skull vara honom trogen och huld. 

12 Sen gaf han åt mig en silfverskaftad knif, 
Den önskar jag stod uti hans unga lif.» 

13 »Och Ida lilla, Ida lilla, sörj intet så, 
Jag är ju en far åt dina söner två.» 
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14 Och Ida lilla svänger sig hastigt omkring, 
Och tårarna de strömmade på snöhvitan kind. 

15 Så tog han henne uti sin famn, 
Gaf henne gullkrona och drottninganamn. 
Gaf henne gullkrona och drottninganamn. 
— Riddar Olof. 

Textanmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1-3, 15. Upprepning av and-
raraden endast i str. 1 (under melodin). 

Y 
Efter Lotta Kronström, Rosendal, Dragsfärds sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar (text) och efter Wefvars min-
ne av 0. R. Sjöberg (mel.) på 1880-talet. Ya: IF 111:84 (endast text). Yb: SLS 82, s. 226-227 (text), 388 (mel.). Mel. 
tryckt som FSF V:1 nr 52 f, texten tryckt som variant G till FSF V:1 nr 52 D. Yc: SLS 125, s. 53 (endast mel.). Yd: 
SLS 317, s. 45-46 (endast text). 

Ya 
1 Min fader, han var en förunderlig man, 

/:han byggde min byggning så nära vid en sjöstrand 
— Riddar ROle.:/ 

2 /:Elfva voro de som min byggning hafva byggt,:/ 
/:och en utaf dem, som min ära har förtret 
— Riddar ROle.:/ 

3 /: Hör på vännen lilla aldra käristan min,:/ 
/:hvad gaf han då åt dig för sköna äran din.:/ 
— Riddar Ole 

4 Han gaf åt mig en silkessydder särk, 
/:den hafver jag slitit upp i sveda och stor värk:/ 
— Riddar Rolig 

5 Hör på lilla vännen aldra käristan min, 
hvad gaf han då åt dig mera för skön äran din 
— Riddar Olig 

6 Han gaf åt mig ett par silfverspänta skor, 
dom hafver hag] slitit upp i stort armod 
— Riddar Olig 

7 Hör på vännen lilla aldra käristan min, 
hvad gaf han då åt dig mera för skön äran din 
— Riddar Rolig 

8 Han gaf åt mig gullringane fem, 
dem bad han, jag skull gömma tills dess han 

kommer hem,  

9 Hör på vännen lilla aldra käristan min, 
hvad gaf han då åt dig mera för sköna äran din 

10 Han gaf åt mig en harpa utaf gull, 
den bad han jag skall spela på, när jag blir sorge full. 

1 1 Hör på vännen lilla aldra käristan min, 
hvad gaf han åt dig mera för sköna äran din 

12 Han gaf åt mig en silfverskaftad knif, 
/:Krist gifve, han såtto i hans hjerta och hans lif:/ 

13 Hör på vännen lilla, aldra käristan min, du skall icke 
säga så 

Ty jag är ju fader för dina svenner små 
— Riddar Rolig 

Anmärkning 

Endast str. 3 och 4 numrerade. Omkvädet utskrivet i al-
la strofer utom str. 9. Repristecken står endast vid ovan 
angivna rader, dock efter dessa, varför det är något 
osäkert var upprepningen skall börja. 
Omkvädet: ROle i str. 1 och 2 ändrat från Ole; Rolig i 

str. 4 i efterhand tillskrivet med blyerts efter 
struket Olig; i str. 12 står Rolig efter struket 
ord, troligen 011e 

2:1 	repristecknet står efter och i 2:2 
2:2 	förtret något osäker läsning av ordets slut 
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3:2 före äran är troligen två bokstäver överstrukna 
5:2 	mera tillskrivet över raden 
7:2 	mera tillskrivet över raden med ett streck sna- 

rast markerande inplacering före dig; skön ms 
snarast sko 

	

9:2 	det kursiverade markerat med s.s.s. 

	

12:1 	före gaf står åt överstruket; före silfverskaftad 
år tre bokstäver överstrukna 

	

12:2 	det andra hans tillskrivet med blyerts i margen 

Yb 
4 

 

r 	P 

  

0 4- 

  

• 0 

    

Min 	fader 	han 	var en för — un 
	

derlig 	man, 

8 

• ,  r. 
en sjö — strand 

• • 	• 	P • • • 
Han byggde min 
	

byggning så 
	

ndra 

I2 

    

r 

 

rc 	 

  

   

   

Han 
	

byggde min byggning så 	nära 
	

en sjö — strand, 

	1 

— Riddar 
	

0 — le. 

14 e:,\ 

r 

TEXT 

Avvikelser från Ya i Yb 

Str. 5, 6, 13 saknas. 
Omkvädet genomgående: Riddar Ole. 

1:2 	vid saknas 
2:2 	har saknas 
7:2 	mera saknas (se anm. nedan) 
8:1 	gullnngane: gullnngarna 
8:2 	tills: till 
9:2, 11:2 	mera saknas (se anm. nedan)  

11:2 	han: han då 
12:2 	såtto: såto; det andra hans saknas 

Anmärkning 

Titel: Riddar Ole. — Ms saknar strofnr. Upprepning av 
andraraden i str. 1, 3, 7, 9, I I, 12, övriga strofer har re-
pristecken efter andra raden. Omkvädet utskrivet i alla 
strofer, i förekommande fall efter radupprepningen. 

7:2, 9:2, 11:2 	efter dig står mera överstruket (även 
vid upprepningen) 

I l: I 	käristan ms karistan 

Yc 
Avvikelser från Yb i Yc 

	
Anmärkning 

Mel. utan textunderlägg. 	 Titel: Riddar Ole. 

Yd 
Avvikelser från Ya i Yd 

Samma avvikelser (även vad gäller textens omfattning) 
som i Yb med undantag för att mera ej saknas i 7:2, 9:2, 
11:2; därtill också: 
9:2, 11:2 	sköna: skön  

Anmärkning 

Titel: Riddar Ole. — Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Upprepad andrarad i alla strofer. 
4:2 	jag tillskrivet över raden 
9:2 	äran ms aran (dock ej vid upprepningen) 
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SLS 532 nr 30. Efter Edla Melander f. Weckström, Finnhy, Borgå lf, Nyland (f. 1860 i Andersböle, Borgå). Upp-
tecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1934. 

Ack, vännen min, ack vännen min, ack 
	

sög 	intet 	så, 

ty 	här ör nu fodren för barnena 	små. 

•  

	 Lilla 
	

Lisa. 

1 
Visst gav han dig då något då du mist äran din, 
— Lilla Lisa. 

2 Int gav han mig annat än en silverskafta gaffel och 
kniv 

Krist gåvo om han stode i hans hjärta och liv. 
— Riddar Olof. 

3 Int gav han mig annat än en silkessydder särk, 
den har jag slitit ut i min sveda och värk. 
— Riddar Olof. 

4 Ack vännen min, ack vännen min, ack säg intet så, 
ty här är nu fadren för barnena små 
— Lilla Lisa. 

Titel: Riddar Olof.  

Melodianmärkning 

Str. 4 lagd under mel. (jfr textanmärkningen). 

Textanmärkning 

Str. 4 står före de övriga stroferna, dock uppges att 
stroferna är omkastade. Omkvädet utskrivet i alla stro-
fer. Streckad rad mellan str. 2 och 3 markerar felande 
strofer. 

2:2 
	

stode ändrat från stodo 
3: I 	annat tillskrivet över raden 
4.1 
	

det första min tillskrivet över raden 

EJ AVTRYCKTA 

AA: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 241 a. Söder-
manland. Upptecknad av skolläraren C. G. Öster-
berg, Jäders sn, troligen under 1850-talets senare 
del (Jonsson I, s. 569). Insänd till Richard Dy-
beck. 1 strof. (Typtillhörigheten osäker; bör ev. 
föras till SMB 106.) 

AB: ULMA 111:231, s. 7. Efter Kajsa Rutqvist, Örslö-
sa sn, Västergötland (f. 1830 i Örslösa). Uppteck-
nad av Samuel Landtmanson 1900. Prosareferat 
med 2 strofer. (Typtillhörigheten osäker; bör ev. 
föras till SMB 106.) 

AC: LUF 1601, s. 28-29. Efter Ida Karlsson, Ekeby 
sn, Östergötland (f. 1863 i Ekeby). Upptecknad av 
H. Flemming 1925. 4 1/2 strofer. 

AD: ULMA 2370:4, s. 9. Efter Sofia Svensson, Fryke-
ruds sn, Värmland (f. 1882); hon hade lärt visan 
av sin mor. Upptecknad av Gertrud Eriksson 
1929. 3 strofer. (Typtillhörigheten osäker; bör ev. 
föras till SMB 106.) 

AE: SLS 1, s. 431-432. Efter Beata Sjölin, Korsholms 
sn, Österbotten. Upptecknad av Ch. Nylander 
1882-1883. Melodi samt 19 strofer. Tryckt som 
FSF V:1 nr 52 A. 

AF: IF 170. VIII (nr 94). Efter Maria Johansson, Sihho 
sn, Nyland. Upptecknad av Otto Andersson ca 
1910. En renskrift finns i IF 170, kapsel. Melo-
di med underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 52 
c. 
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AG: IF 110, h. 19, s. 33. Efter Johannes Andersson, 
Stor-Pellinge, Borgå lf, Nyland. Upptecknad av A. 
P. Svensson ca 1910. 8 strofer. Tryckt som FSF 
V:1 nr 52 F. 

AH: SLS 352, s. 94-96. Efter Levina Andersson, 

Rosklax, Korpo sn, Åboland (f. 1854). Uppteck-
nad av Greta Dahlström 1923. Melodi samt 8 stro-
fer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 52 a, texten tryckt 
som variant H till FSF V:1 nr 52 D. (Typtillhörig-
heten osäker; bör ev. föras till SMB 106.) 
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190 

FLORENS BENEDIKTSSON OCH FRU 

MARGARETA 
TSB D 424 

A 
KB F.a. 13 (Johannes Bureus' lexikaliska saml.), [parti 11, fol. [111 r. Citerat av Bureus ca 1630 eller något senare 
(Jonsson I, s. 37-38). 

Jag eder af C7 godt ann. 	 Anmärkning 

Citatet sägs vara ur str. 3 av visan Her Herman feste fru 
Margr. 

B 
UUB V 3 (Bröms Gyllenmärs' visbok), fol. 47 r-49 v. Västergötland. Nedskriven ca 1630 av Bröms Olofsson Gyl-
lenmärs till Borrarp (f. ca 1600, uppvuxen i Kinds hd, d. 1679; Jonsson I, s. 180-185). Tryckt i 1500- och 1600-ta-
lens visböcker I, s. 168-173. 

1 Florens hadhe Fru margretha kiär, 
och kiärast aff alt sit sinne, 
han tencker på henne bådhe nat och dag, 
alt huru han skulle henne vinna, 
— i hafven thet väl hört, at florens bär sorgen för 

henne. 

2 Her herman han fäste fru margretha, 
och florens henne miste, 
så suåra tå söria the onghe tu, 
som fvghel på lille quiste, 

3 Thet var om en helig söndag, 
och om the helighe thidher, 
fru margreta lät sala sin gånghare grå, 
til kiörckan ville hun ridha. 

4 Thet var sköne fru margretha, 
hun kom i rosen lund, 
ther möthe henne Florens benedi son, 
alt i then samma stund 

5 Florens helsade fru margreta, 
och tock henne i sin fangh, 
förlåther edher gudh sköne fru margretha, 
i gefven edher en annan man,  

6 Min fadher och modher the gåfvo mig bort, 
och så mina erligha frendher, 
thet var aldri mäd min vilie giort, 
at iag kom edher frå håndha. 

7 Min fadher och modher the gåfvo mig bort, 
och så mina frender flere, 
rät tå kom gläden aff mit brynt, 
han kom ther aldrigh mera. 

8 Hören i sköne fru margretha, 
huat iag spön edher til råda, 
alt om iag slår her herman i hiäll, 
velen i mig sedhan ågha. 

9 Ney ney Florens benidi son 
thet sker aldri mäd min vilie, 
then samme gudh, oss til hopha haffuer foghat, 
han kan oss bätre åt skilia, 

10 Hören i florens benidi son, 
i talen inthe så länghe, 
här holler mina iungfrugher fäm, 
alt i the gröne ängha, 
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11 Jag befaler edher gudh fadher i himmel rick, 
alt bådhe til wackta och gömma, 
thet sker lick väl huat gudh vil, 
ändoch thet dröier länghe, 

12 Faren väl sköne fru margrettha, 
hafven tack för edher omgenghe, 
huat gud för ser, thet viserligha sker, 
endoch thet dröier länghe. 

13 Thet var stålthen fru margretha 
hun kom frå kiörckan hem, 
thet var then gamble her herman, 
han går henne siälf i ghen. 

14 Hören i sköne fru margretha, 
huy äre edher öghon så rödha, 
huat heller hafven i florens set, 
eller i hafve spurt edher fadher dödh. 

15 Jag haffuer varit ved kiörcken i dag 
florens hafuer iag ey funnet, 
väderet thet bläste mig så hårt emot, 
ty haffva min öghon runnet 

16 Giordhe iag icke för edher fadher skul, 
och så edher erlighe frender 
för al then yncka iag på edher seer, 
iag sendhe edher florens i hendher, 

17 In kom tå en lithen smådrängh, 
han stades för bredhe bord, 
här är en hiort i vår haghe vän 
han giör oss möcket ondt. 

18 Vt går gamble her herreman, 
han achtar then hiorten skiutha, 
strålen han vendhe sig om igen 
hans hiartha söndher bryther. 

19 Thet var sköna fru margreta, 
hun lather the klåcker ringha, 
thet var florens benedison, 
han lather sina hester springha. 

20 Thet var florens Benedison, 
han bedher sala sina hester, 
iag vii ridha i her hermans gård, 
fru margretha hemma giästa. 

21 Thet var florens benidison, 
han rider i fru margretans gård, 
vthe står sköne fru margreta, 
hun är väl sueept i måll. 

22 J ståndhen här sköne fru margreta 
i ären väl sveept i skin, 
velen i låna mig huss i nat, 
och vara aldra kiäraste min. 

23 Hören i florens benidi son, 
i stigen af edher hester, 
gå i edher i stufvan in, 
i ären inghen främader gester. 

24 Så redde the til bröllop, 
vthi the daghar blidhe, 
och brölops stämna the satte 
alt om en månas tidhe 

75 Nu lefver florens benidi son, 
för vthan sorgh och quidha, 
nu sofver han så gladelig, 
ved sköne fru margretas sidha. 

26 Nu lefver florens benidi son, 
förvthan anghest och harm, 
och nu soffver han så gladeli, 
på sköna fru margretas Arm. 
— i hafven thet väl hört, at florens bär sorgen för 

henne. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 26, markerat i str. 2-4, 
7,9-25. 

	

2:3 	suåra ms suara 

	

2:4 	quiste ms ev. quistt 

	

4:1 	margretha ms margratha 

	

7:3 	rät ms snarast råt 

	

8:2 	spör ms spiör 

	

14:1 	Hören ms Horen med hören .rom kustod 
14:2 öghon ms oghon 

	

17:3 	vän ms snarast van, tolkningen osäker 
17:4 möcket ms mocket 

	

18:4 	söndher ms sondher 
23:4 främader ms framader 

Stifts- och landsbibl. i Linköping, W 42 (Samuel Älfs visbok), s. 96-100. Inskriven på 1650-talet. Troligen en av-
skrift efter en äldre förlaga från 1500-talets senare hälft eller 1600-talets början (Jonsson I, s. 195-198). Tryckt i 
1500- och 1600-talens visböcker III, s. 225-229. 
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1 Her Herman fäste Frw Margreta, 
och Florentz henne Miste, 
Så hierteligh söria the vnge tw, 
som Fogell på willande quiste, 
— i hafuen thet wäll hördt at suennen sofuer på 

Jungfrwness arme. 

2 Thet war Stollten Frw Margreta, 
hon skulle till kyrkia Rijda, 
ther mötte henne Florenss Benedictz son, 
allt vnder then gröna linden, 

3 Och hören i Stålten Jungfrw Margreta, 
huij hafua i låfuat eder annan Man, 
thet weet så Gudh fader i himelrijk, 
Jagh eder af hiertat Gott vnner, 

4 Thet wullte min Fader och Moder, 
och så min frender slecht, 
och tå gick gledien vthaf mit bröst, 
hon kommer ther aldrigh mehra, 

5 Hören i Stållte Frw Margreta, 
huru kan thet eder behaga, 
om Jagh slogo gamble her herman ihiel, 
then j wellen så nödigt at äga, 

6 Och herre Gudh fader i himmelrijk, 
förbi ude eder then willie, 
Jagh hoppass till honom så innerligh, 
han kan wäll oss bättre åthskillia, 

7 J Riden bortt Florentz Benedict son 
mina möör the hålla vnder skogen, 
skall iagh nu länger medh eder tala, 
af kerlek blifuer iagh mogen, 

8 Thet war Stolten Frw Margreta, 
hon redh vthj sin egen gårdh, 
vthe och then gamble her herman, 
på gårdenom för henne står, 

9 Hören i Stolta Frw Margreta, 
huij hafua eder ögon så runnit, 
hafuen i sportt eder fader dödh, 
eller hafuen i Florentz funnit, 

SMB 190 

10 Ey hafuer Jagh spordt min fader dödh, 
ey hafuer iagh Florenss funnit, 
Men iagh hafuer spordt min Moder dödh, 
ty hafua mina ögon så Runnit, 

11 Woro thet ey för tin fader och Moder, 
och för tina Rijka frender, 
så för all then sorgh iagh på tigh seer, 
Jagh gåfue tigh Florenss i hender, 

12 Florenss Moder togh sigh ett stoort Berghtrull, 
hon skaffte i diurelijke, 
thet förde hon vthj her hermanss gårdh, 
ther medh månde hon honom besuika, 

13 Vthgår och then gamble her herman, 
han achtar thet diuret at skiuta 
Men skottet wendess tillbaka igen, 
sielf monde han skadan Niutha, 

14 Jnkom och then lithen smådrengh, 
war klädd vthj skarlakan rödh, 
och hören i Stolten Frw Margreta, 
her herman ligger nu dödh, 

15 Och thet war Florenss Benedict son 
han hörde the klockor Ringa, 
Gudh gifue then gamble her herman woro dödh, 
wist skulle min gångare springa 

16 Thet war Florenss Benedict son, 
han lät sigh så Snart betänckia, 
och så rijder han sigh op i landh, 
han fäste then rijka änkia, 
— i hafuen thet wäll hördt at suennen sofuer på 

Jungfrwness arme. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1-9, 12, 13, 16, något förkortat 
i övriga strofer. 
Omkvädet: at saknas i str. 2-9, 12, 14, 16; Jungfrwness 

str. 6-9, 12, 13, 16 Jungfrunss 
3:4 Jagh vokalen ändrad från annan bokstav 

D 
Text förmedlad genom skillingtryck (se Jonsson I, s. 620, 629.) Da: Skillingtryck 1642 (=DgFT 86:1). Dbc: Skil-
lingtryck 1648, 1693 (=DgFT 86: 2-3). Dde: Skillingtryck från omkring 1700 (=DgFT 86:4-5). Df.• Skillingtryck 
1757 (DgFT 86:6). Dgh: Skillingtryck från 1700-talet (=DgFT 86:7-8). Di: ULMA 347:53, s. 130-132. Avskrift 
gjord av Gustaf Ericsson efter skillingtryck från 1783. Dj: Skillingtryck 1785 (=DgFT 86:9, två upplagor samma år 
med likalydande text). Dk: Skillingtryck 1798 (=DgFT 86:10). 
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Da 
1 HErr Herman han fäste Frw Margreta/ 

Och Florens han henne miste/ 
Så hierteligh söria the vnga tw/ 
Som Fogelen på Lilie Qwiste/ 
— I hafwen thet wäl hördi/At Florens bär sorgen för 

henne. 

2 Thet war then rijka Frw Margreta/ 
Hon skulle til Kyrkian rijda/ 
Ther mötte henne Florens Benedichts Son/ 
Alt vnder then gröna Linden/ 

3 Thet war Florens Benedichts Son/ 
Han tager Frw Margreta i Fampn/ 
Förlåte eder then Alzmächtige Gudh/ 
I tagen en annan man/ 

4 Thet war icke medh min wilia giordt/ 
At wij skulle skilias åt/ 
Min slächt och frender/gifwo migh bort/ 
Och skilde migh ifrån all mijn frögd/ 

5 Hören i rijke Frw Margreta/ 
Huru kan thet edher behaga/ 
Om iagh slår gamble Her Herman ihiäl/ 
Som på edher är så nödgat/ 

6 Förbiude thet then Alzmächtighe Gudh/ 
Och wende edher från thet sinne/ 
Gudh som oss hafwer sammanfogat/ 
Han kan oss bättre åthskilia/ 

7 J rijden bort Florens Benedichts Son/ 
Mijna Frwer the hålla i Skogen/ 
Skal iagh nu länger tala medh edher/ 
Tå får iagh sorgh i hugen/ 

8 Thet war rijke Frw Margreta/ 
Hon rijder i Herr Hermans Gård/ 
och then gamble Her Herman/ 
Han vthe för henne står/ 

9 Hören i rijke Frw Margreta/ 
Hwij hafwen edher ögon så runnit/ 
Hafwen i sport edher Fadher dödh/ 
Eller hafwen i Florens funnit/ 

10 Ey hafwer iagh spordt min Fader dödh/ 
Ey hafwer iagh Florens funnit/ 
Men thet hafwer wållit thet hårde wäder/ 
Som iagh hafwer emot rijdit/ 

11 Wore thet ey för edher Fadhers skul/ 
Och för edra rijka Frender/ 
Så wille iagh för thenna ynke skuld/ 
Gifwa eder i Florens Händer/ 

12 Thet war Florens Benedicht Son/ 
Han sambla Trulkarler alla/ 
The kommo fram i Diura hampn/ 
Them achtar Her Herman skiuta/ 

13 Thet war then gamble Her Herman/ 
Han achtar the Diuren at skiuta/ 
Men Pijlarna wende tilbaka igen/ 
Sielff månde han skadan niuta/ 

14 Tå redde the vp en Sotesäng/ 
The ladhe Her Herman ther på/ 
Och bode Gudh Fadher i Himmelrijk/ 
At han skulle aldrigh vpstå/ 

15 Thet war Florens Benedichts Son/ 
Han hörde the Klockor ginge/ 
Wiste iagh thet Her Herman wore dödh/ 
Wist skulle min Gångare springa/ 

16 Thet war Florens Benedichts Son/ 
Han månde både åka och rijda/ 
Han badh Gudh Fadher i Himmelrijk/ 
Thet året skulle snart lijdha/ 

17 När nu thet året vthe war/ 
Sade Florens til Frw Margreta skön/ 
Wi Ilen j migh till edher Man hafwa/ 
Thet är min förste begär/ 

18 Thet war hennes förste ord/ 
Hon swarade honom igen/ 
Tu äst min aldra bäste wän/ 
tu skalt sofwa på min arm/ 

19 Bröllop giordes medh glädie och frögd/ 
Them bådhe til myckin fromma/ 
The leffde tilsamman i många åhr/ 
J kärleek och myckin gamman/ 
— I hafwen thet wäl hördtlAt Florens bär sorgen för 

henne. 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 19, markerat i övriga 
strofer. 

8:3 	then tr. them 

Db—k 
Avvikelser från Da i I)h—k 

	
1:4 	Fogelen: Foglen d—k 

1: / 	Margreta: Margareta i 
	 2:1 	rijka: rijke c—k; Margreta: Margareta f, h—k 

260 



SMB 190 

2:2 
2:3 

3:1 
3:2 

4:3 
4:4 

5:1 
5:3 
5:4 
6:2 
6:2 
6:3 
6:4 
7:1 
7:3 
7:4 
8:1 
8:3 
9:1 
9:2 

9:3 
9:4 

10:3 
10:4 
11:1 
11:2 
11:3 
12:1 
12:2 

12:3 

13:1 
13:3 
13:4 

skulle: skolle k; Kyrkian: Kyrkan fg, i—k 
Benedichts: Benedicti de, g—i, Benidicti fjk; 
Son: Som h 
Benedichts: Benedicti de, g—i, Benidictifjk 
Margreta: Margareta f, i—k; Fampn: famn dj; 
i—k, Famnen g 
gifwo: gofwo d—g, i—k, gifwa eh 
skilde: skiljde i; ifrån: ifrå c, från de, g—i, frå 
fjk; frögd: fröjd i 
Margreta: Margareta f, h—k 
gamble: gamle fg, i—k 
nödgat: nödgad gk 
Och Eder fränder sine g 
wende saknas d—f, h—k; från: ifrån bcf, i—k 
sammanfogat: sammanfogad g 
Han saknas d—k 
Benedichts: Benedicti de, g—i, Benidictifjk 
länger: längre d—k 
hugen: hogen df, h—k 
Margreta: Margareta i 
gamble: gamle e—g, i—k 
Margreta: Margareta i 
hafwen: hafwe ef, h—k, hafwa g; runnit: runnet 
h 
sport: spord h 
Eller: heller ef, h—k 
wållit: vållat i; hårde: hårda g 
emot rijdit: rijdit emot e—k 
Wore: Woro k; ey: alt h; Fadhers: Fader e—k 
edra rijka: eder rike i 
ynke: Yncko e—k; skuld: skull f—k 
Benedicht: Benedicti e—k 
sambla: samlar e—g, i—k, samblar h; Trulkarler: 
Trull-Karlar egh, Trolkarlarf, i—k 
Diura hampn: Djura-habit f,i—k, Diura Hamn eg, 
Diura Hambn h 
gamble: gamle e—g, i—k 
Pijlarna: Pijlarne efhjk; wende: wenda bcegh 
skadan: skaden c 

14:1 	Sotesäng: Sottesäng c 
14:4 	aldrigh: aldri fjk 
15:1 	Benedichts: Benedicti e, g—i, k, Benedicifj 
15:2 	ginge: gingo e—k 
15:3 	wore: woro k 
16:1 	Benedichts: Benedicti e—k 
17:1 	nu saknas bc 
17:2 	Frw saknas e—k; Margreta: Margareta i 
17:3 	Willen: Wiljen e—k; hafwa: hafwefjk 
17:4 	min förste: min störste bcflijk, mitt störste ei, 

mitt största g 
18: I 	förste: första c, e—h, jk 
18:3 	aldra bäste: aldrabästa c, e—k 
18:4 	skalt: skall i 
19:1 	frögd: fröjd i 
19:2 	bådhe: bådom bc, e—k; myckin: mycken e—g, 

i—k 
19:3 	tilsamman: tillsammans i 
19:4 	myckin: mycken e—g, i—k 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet som i Da. 
Dc: 
3:2, 5:1 	Margreta tr. Magreta 

12:3 	fram tr. farm 
Dd: 
Te. är defekt, av texten återstår endast sta-. 1-7. 
Dli. 
Str. 6 av misstag numrerad 9. 

9:1 	Margreta tr. Magreta 
10:2 	Florens tr. Florent 
/9:1 	med tr. mee 
Di: 
Titel: Herr Herman och Fru Margareta. 
4:3 före fränder står vänner överstruket 

Dk: 
14:1 
	

Sote säng tr. Sote sång 
18:1 
	

hennes tr. henne 

E 
KB Vs 4, s. 557. Uppskrift av oviss proveniens, sannolikt gjord under tiden 1750-1780. Troligen från Svealand 
(Jonsson I, s. 311-312). 

1 Och det var rika fru Margreta, 
hon skulle till kyrkan rida 
Så möter henne Floren Bergdicktinge son 
alt under den grönaste lide 
— I hafwen thet wäl hört at Floren bar sorgen för 

henne 

2 Och thet var Floren Bergdictinge son, 
han tager fru Margreta i sin fam 
Förlåte er Gud fader i Himmelen 
I toge Er annan man, 

3 Hören i Floren Bergdictinge Son, 
hwad jag nu säger till Eder 
Thet wåller alt min fader och Mor 
och så mina rika fränder 
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4 Hören I rika fru Margreta 
hwad jag nu säger till eder 
Får jag slå gamla Herman ehiel 
och sofwa hwar natt wid Er sida 

5 Inte få I slå gamla Herman ihiel, 
det är alt mot min wilja 
den samma gud som oss tillsamman har fogat, 
han skall och oss åtskilja 

6 Och hören I Floren Bergdictinge son, 
i snacken med mig intet mera 
Straxt får man sorgen i begges wår hug, 
straxt så är sorgen ju nära 

7 Och det war rika fru Margreta 
hon swängde sin gångare omkring 
Så brått fältes tårar på röda skarlakan, 
alt som det stridaste rägn 

8 Och det var rika fru Margreta 
hon rider till Hermans gård 
och ute gamla Herman 
alt för fru Margreta står 

9 Hören i rika fru Margreta, 
hwad jag nu säger till Eder 
anten har ni sport Er fader är död, 
eller hafwen I floren funni' 

10 Intet har jag sport min Fader är död 
eller hafwer jag floren funni 
Jag hafwer ridit mot det hårda nordanwähr, 
deraf ha mina ögon så runni 

11 War det ei för min goda släkt, 
så ok mina rika fränder 
förrän jag skulle den ynkan se, 
jag fick dig Floren i händer 

12 Och det war gamle Herreman, 
han skulle de diuren skiuta 
Och pilarne stunko tillbaka igen, 
sielf månde han skade[n] åtniuta 

13 Och det war Floren Bergdiktinge son, 
han hörde de klokkorna klinga 
wiste jag at gamla Herreman wore död, 
wist lät jag min gångare springa 

14 Och det war Floren Bergdiktinge son, 
han sofwer wid fru Margretas sida 
De önska till gud i Himmelen, 
at änke året månde fram skrida 
— I hafwen thet wäl hört at Floren bar sorgen för 

henne 

Anmärkning; 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 14, markerat i str. 2-9. 
Diakritiska tecken (i å, ii, ö) i ms bortglömda i ett flertal 
fall; kommenteras ej här. 
12:4 	skade[nJ osäker läsning samt textförlust i mar- 

gen 

F 
Enligt GA sjungen »i Upland, under den bifogade melodi, men lärd ur tryckta Visblad.» (Jfr D ovan.) Fa: GA 43. 
Fb: Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 17. 

Fa 
2 
1 

Herr Herrnian han föste 	fru Margre - ta, 

4 
S 

1 	 

 

•	 

 

  

så 
	

hjertl igt 
	

söva 	de 
	

unga 	h å, 
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Jn 	 
8 

 

   

s  

  

som fåglen på lilje — qviste. 

hafven det völ 
	

hört, att 
	

Florens bör sor — gen för henne. 

TEXT 

Avvikelser från Da i Fa 

	

1:3 	hierteligh: hjertlig; tw: två 

	

1:4 	Fogelen: fåglen 

	

2:2 	Kyrkian: Kyrkan 
3:2 Fampn: famn 

	

4:1 	war: är 

	

4:3 	gifwo: gifvit 

	

4:4 	skilde: skilt; ifrån: från; frögd: fröjd 

	

5:1 	rijke: rika 

	

5:2 	Huru: Hur' 

	

5:3 	gamble: gamla 

	

5:4 	Som eder i hand är nödgad? 
6:2 wende saknas 

	

6:3 	hafwer sammanfogat: sammanfogat har 

	

6:4 	Kan bättre oss åtskilja. 

	

7:3 	Skal: Skulle; länger: längre; edher: Er 

	

7:4 	hugen: hogen 

	

8:1 	rijke: den rika 

	

8:3 	gamble: gamle 

	

9:1 	rijke: rika 

	

9:2 	hafwen: hafva 

	

9:3 	dödh: är död 

	

10:3 	wållit: vållat; hårde wäder: väder så hårdt 

	

10:4 	hafwer emot: emot hafver 

11:1 	edher: Er 
11:3 	ynke skuld: ymko skull 
/2:2 	sambla: samlar; Trulkarler: trollkarlar 
12:3 	Diura hampn: djurahamn 
12:4 	skiuta: fälla 
13:1 	gamble: gamla 
13:3 	Pijlarna: pilarne 
14:3 	bode: bådo 
14:4 	At: Men; skulle: månde 
15:2 	ginge: klinga 
17:2 	Då sade Florens med ära, 
17:3 	Willen: Villjen 
17:4 	förste begär: största begäran 
18:1-4 Det var hennes första ord igen: 

»Det månde jag Eder lofva; 
»Att vara min allrahjertans kär; 
»Och vid min sida sofva.» 

19:1-4 Bröllop med glädje och fröjd månde stå, 
Dem bådom till mycken gamman; 
De lefde sedan i många år, 
I kärlek och ro tillsamman. 

Anmärkning 

Titel: Florens och Margareta. — Tr. saknar strofnr. Om-
kvädet återgivet i alla strofer. 

Fb 
Andantino. 
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4 

6 

  

• 

 

som fåglen pd lilje qviste. 

- 
	 hafven det val hört,att Florens 	bör 	sor — 	gen för 

	
hen - ne. 

1 Herr Herrman fäste Fru Margreta, 
och Florens henne miste; 
så hjertlig sörja de unga två, 
som fåglen på lilje-qviste. 
- J hafven det väl hört, att Florens bär sorgen för 

henne. 

Titel: Florens och Margareta. 

Melodianmärkning 

T. 9 undre systemet: Återställningstecken utsatt frjre f. 
T. 13: Omfattar sju åttondelar. 
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SKEPPAREN OCH JUNGFRUN 
TSB D 426 

A 
KB Vs 2:3, s. 316 (str. 1), 163-164. Möjligen efter Christina Charlotta Grundelstierna (f. 1760 i Östuna sn, Uppland, 
d. 1829 i Gävle). Upptecknad av dennas son Sten Hallencreutz 1811 (Jonsson I, s. 353-355). 

1 Och Jungfrun hon heder sin fostermoder om lof 
Är det mig lofgifvit till sjöstrand at gå 
— Kom stoltsen kom stoltsen kind 

Kom finga liten kom fili kom feng 
Så följer hon dylik om dylik 

2 Och väl får du lof till sjöstrand att gå 
Men du skall vara här innan timmarne två 

3 Jungfrun klär på sig en manto grön 
Så guldet det lyste i hvar eviga söm 

4 Jungfrun klär på sig en manto blå 
Och silfret det lyste i hvar eviga trå 

5 Jungfrun hon går till sjödestrand 
Der alla de skepp voro lagde i land 

6 Och köpman han tager den Jungfrun i hand 
Så leder han henne i skeppet fram, 

7 Jungfrun hon somnar i köpmans famn 
Hon vaknar ej förr än i fremmande land 

8 Ack trösta mig mina barn de voro så små 
Jag stängde mina dörrar och gick dem ifrån 

9 Och jag hafver skådat din snövita hand 
Att du har aldrig haft hvarken man eller barn  

10 Jag hafver skådat ditt gullgula hår 
Att der har aldrig gullkronan varit uppå 

11 Och hafver du skådat min snövita hand 
så skaffa mig hem i min fostermoders land 

12 Och intet får du komma i din fostermoders land 
förr än du har en son som kan segla oss fram 

13 Och intet får du komma i din fostermoders by 
förr än du har en dotter som kan knyppla och sy. 

14 Köpman han tager den Jungfrun i famn 
Nu är du min hustru och jag är din man 
— Kom stoltsen kom stoltsen kind 

Kom finga liten kom fili kom fen.g, 
Så följer hon dylik om dylik 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 2, 
niarkerat i övriga strofer. 
Omkvädet: av misstag har i rad 1 mellan stoltsen och 

kom skrivits liten, kom fili kom (jfr rad 2), vil-
ket åter strukits 

8:2 	dörrar ms dorrar 
9:1 	snövita ms snovita 

B 
Lofta sn, Småland. Upptecknad av Christian Stenhammar 1812. Bo: KB Vs 2:3, s. 69-71. Tryckt efter avskrift gjord 
av L. F. Rääf (KB Vs 2:1, s. 221-222) som SF 41. BIE Skillingtryck 1853 (=DgFT 241:1; se Jonsson I, s. 651). Efter 
texten i SF 41. 
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Ba 
1 A Jungfrun hon gångar sig åt sjögestrand 

— Ack lilla Vännen min — 
Der alla Spanska fartyg de lågo vid land. 
— När tiden faller in 

Det dagas inte än 
Men det dagas likväl under tiden. 

2 Guddag! Guddag! kära Skeppare vår 
Hvad hafven I på edra skepp i år 

3 A vi hafva Purjo: Ja! vi hafva lök 
Som vest sköna Jungfrun de plä bruka i kök 

4 Och Skepparen tog Jungfrun i snöhvitan hann 
Han förade henne i Kajutan fram 

5 Och Jungfrun hon somnade i skepparens famn 
Hon vaknade ej förr'n hon kom i främmand' lann 

6 Å Jungfrun vaknade å såg sig hastigt om 
Nu är jag så långt borrta i främmande lann 

7 A Ack! Ack! Gu' nåda mej för mina barn små 
Och mest för dem som i vaggan lå 

8 Å grannt så ser jag på dina fingrar små 
Att aldrig har der varit vigselringa på 

9 Å grannt ser jag på ditt gullfärgadt hår 
Att aldrig har der varit Gullkrona uppå 

10 Å grannt ser jag på dina snöhvita bröst 
Att aldrig ha de släckt någon barnatörst 

11 Å grannt ser jag på din kjortelfåll 
Att aldrig har du varit i någon manna-våld  

12 A icke ska du komma te din faders strann 
Förrn du hafver Son, som kan ro dig i lann 

13 Å inte ska du komma på din faders gål 
Förrn du hafver dotter, som kan sy med silkesnål 

14 Å Jungfrun hon vredgas allt vid detta ol 
Så hon språng ifrån skepparen och öfver bol. 

15 Å skepparen han segla och sköna Jungfrun Samm 
Skön jungfrun hon kom dock förr i lann 

16 Och nu är jag komen på min faders lann 
Hvar hafver jag den Son, som skull' ro mig till 

strann 

17 Å nu är jag kummen i min faders gål 
Hvar hafver jag den dotter, som syr med silkesnål. 

18 Skön Jungfrun sitter i sin faders fönster å log 
— Ack lilla Vännen min — 
0 skepparen han geck ner vid stranna å svor. 
— När tiden faller in 

Det dagas inte än 
Men det dagas likväl under tiden. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 18, markerade i övri-
ga strofer. 
12:1 före A står Och överstruket 
18:2 	först har skrivits slutomkvädets första rad, vil- 

ken här dock strukits 

Bb 
Avvikelser från Ba i Bb 

Slutomkvädet: inte: intet 
7: / 	A saknas; sjögestrand: sjöastrand 
2:1 	Guddag: God dag; kära: käre 
3:1 	Å: Och 
3:2 	vest: wisst; Jungfrun: jungfrur; de saknas 
4:1 	hann: hand 
4:2 	förade: förde 
5:2 	främmand' lann: främmande land 
6:1 	Å/å: Och/och 
6:2 	lann: land 
7:1 	A saknas; Gu' nåda mej: Gud nåde mig 
7:2 	dem: den; lå: låg 
8:1 Å: Och 
8:2 	der: det; vigselringa: wigselringar 
9:1 	Å: Och; gullfärgadt: guldfärgade 
9:2 	Gullkrona: guldkrona  

10:1, 11:1 	Å: Och 
12:1 	Ä Och; ska: skall; te: till; strann: strand 
12:2 	lann: land 
13:1 	A inte ska: Och intet skall; gål: gård 
13:2 	kan sy: syr 
14:1 	Å: Och; ol: ord 
14:2 	språng ifrån: sprang från; bol: bord 
15 : 1 	Å: Och 
15:2, 16:1 	lann: land 
16:2 	strann: strand 
17:1 	Å: Och; kummen: kommen; gål: gård 
18:1 	sitter: satt; å: och 
18:2 	A: Och; geck: gick; stranna: stranden; å: och 

Anmärkning 

Mellanomkvädet återgivet i alla strofer. Slutomkvädet 
återgivet i str. 1 och 18, markerat i övriga strofer. 
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KB Vs 2:3, s. 171. Östergötland eller Småland. U 

1 Jungfrun frågade sin moder till råd 
— Steglilla geck på hjulesång —
får jag lof till sjögestrand gå 
— vågar du så kom kom. 

2 gack och gack om du det må 
igen skall du vara innan timmarne två 

3 Jungfrun geck till sjögestrand 
där alla skeppen de lågo till land 

4 Jungfrun frågar hvad är här för en fart 

[— — ---] 

5 Här är mjölk och hvitan mat 
det plär vara skön jungfru mat 

6 här är äple och rödan lök 
det plär vara skön jungfru köp 

7 Jungfrun steg på ståck och på stam 
hon stadnade intet förr än i skepparens famn 

8 Skepparen talte till sin smådräng 
du hämta mig hit en kanna vin. 

9 Du hämta mig en, du hämta mig 2 
skön jungfrun skall vara hos mig ändå. 

10 Jungfrun hon somnade i skepparens famn 
hon vacknade intet förr än i 3dje  Konunga land 

11 Jungfrun vaknade, sina ögon strök 
gud nåd mig arma flicka för löke köp. 

12 gud nåde mig mina små barn 
jag slog igen dörren, jag geck dem ifrån. 

pptecknad av L. F. Rääf under 1810-talets förra hälft. 

13 Jag ser uppå din kjortel fåll 
du aldrig var i mannens våld 

14 jag ser på dina fingrar små 
där aldrig var fästnings ring uppå. 

15 Aldrig kommer du till din faders land 
förr än du får så stor son som seglar där fram 

16 Aldrig kommer du till din moders gård 
— Steglilla geck på hjulesång —
förr än du får så stor doter som syr med nål. 
— vågar du så kom kom. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 

	

2:2 	igen står över struket här 

	

3:2 	de tillskrivet över raden 
4:2 en rad har påbörjats med orden Hvad är vilket 

dock strukits 

	

7:1 	före steg står några bokstäver, överstrukna, ev. 
ett påbörjat ståck 

7:2 före i står hon kom överstruket 

	

S:1 	före smådräng står lilla överstruket 

	

9:2 	skön ms skör 
10:2 före vacknade står sta överstruket 

	

11:1 	före vaknade står hon överstruket 

	

13:2 	Järe du står att överstruket 

	

14:2 	där aldrig var ändrat från at där var aldrig 

D 
KB Vs 2:1, s. 227-228. Uppland (Roslagen). Sannolikt upptecknad på 1810-talet (Jonsson I, s. 427-428). 

1 Och jungfrun hon går sig till sjödestrand, 
— allt uppå hvita sanden, — 
der alla skeppen lade i land. 
— så låter hon skepparn locka sig af lande. 

2 Och jungfrun talte till skepparn så: 
Hvad har du i båten din? 

3 »Äpplen och päron och grönan lök, 
Allt hvad sköna jungfrun behöfver i sitt kök.» 

4 »Stig först uppå stega, stig sedan på stock, 
Se'n ska vi hjelpa den sköna jungfrun opp.» 

5 När di kom i skeppet in, 
Så börja' di dricka båd' mjöd och vin.  

6 Jungfrun hon somna' i skepparns famn, 
Hon vakna' ej förr än i sjunde konungaland, 

7 Och jungfrun hon vakna' och såg sig om: 
»Trösta mig arma för småbarnen min! 
mest för dem, som i vaggan ligga må.» 

8 »Och nog ser jag på dina fingrar små, 
Att der aldrig varit gallringar uppå. 

9 Och nog ser jag på din kjortelefåll, 
Att du aldrig varit i någon mans våld. 

10 Och nog ser jag på dina snöhvita bröst, 
Att de aldrig släckt några småbarns törst.» 
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1 1 Och jungfrun och skepparn de lade om råd, 
Hvem som skulle först för hennes fader stå. 

12 Skepparn han segla', och jungfrun hon samm, 
Och ändå kom jungfrun först till land. 

13 Jungfrun hon står på sin faders gård, 
Och skepparn han går uppå skeppet och svär. 

14 Och jungfrun står uti fönstret och ler. 
— allt uppå hvita sanden, — 
Och skepparn han går uppå skeppet och svär. 
— så låter hon skepparn locka sig af lande. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 14, 
markerade i övriga strofer. 
14:1 	står tillskrivet över raden 

E 
GA 18. Västergötland. Upptecknad på 1810-talet (senast 1814). 
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10 

Krama -ren lyster hon 
	

föl — ja hem. 

1 Och jungfrun hon gick för sin moder att stå: 
— Så gröna va' de löfven. —
»Får jag en stund åt lunden gå? 
— Svika vill hon vännen sin; 

Krämaren lyster hon följa hem. 

2 Och väl kan du åt lunden få gå; 
Men gack ej den väg åt sjöastrand går! 

3 Men jungfrun ej lyder sin moders råd; 
Hon gick den väg, som åt sjöastrand låg. 

4 »Och hör du Krämar' ! hvad jag spörja må: 
»Hvad har du att sälja allt uti din båt? 

5 Och jag har silke och sötaste mjöd: 
Och det plär vara godt jungfru-köp. 

6 »Och hör du Köpman! hvad jag säga må: 
»Hur skall jag komma uti din båt? 

7 Du stig på stickor — du stig på strå! 
Så kan du komma uti min båt. 

8 Du stig på stickor — du stig på sten! 
Så väter du ej dina snöhvita ben. 

9 Och jungfrun drack mjöd och såg på kram, 
Till dess att hon somna i Krämarens famn. 

10 Och jungfrun hon somna i Krämarens famn; 
Hon vakna ej förr än i främmande land. 

11 »Värst gör mig om mina barn de små: 
»Jag slog igen dörren och gick derifrå. 

12 Och nog ser jag på min jungfru god, 
Att aldrig hon sutit gift i bo. 

13 Och nog ser jag på skön jungfruns bröst, 
Att aldrig hon stillat barnatörst. 

14 Och inte ska du komma till din moders by; 
Förr'n du har en dotter som silke kan sy. 

15 Och inte skall du komma till din faders land; 
Förr'n du har en son som segla dig kan. 

16 Och jungfrun hon gångar på Krämarens torg, 
— Så gröna va' de löfven. — 
Hon sliter grönt silke och glömmer bort sorg. 
— Svika vill hon vännen sin; 

Krämaren lyster hon följa hem. 

Titel: Jungfru-Köp. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer. 

F 
Närke. Upptecknad på 1810-talet (senast 1816), förmodligen i Kumla sn eller dess närhet. Insänd till A. A. Afzelius 
av kyrkoherden i Kumla F. M. Franzai (Jonsson I, s. 424). Fa: GA 52. Fb: Grönland, Alte Schwed. Valks-Melodi-
en, 1818, s. 20. 

Fa 
MELODI 

Mel. saknar arrangemang och tempobeteckning men är 
i övrigt identisk med överstämman i Fb med följande 
undantag: 

rn 

T 10-11: ohol 

T13: j di 

269 



qväll, Vallevan non seglar så sent om en 

Con mota 

då 	Jungfrun satt i Kamma-ren och akta' ut sin 

SMB 191 

1 Vallevan han seglar så sent om en qväll, 
Då Jungfrun satt i kammaren och akta' ut sin eld. 
— Vallevan, Vallevan, ja han seglar arlig. 

2 Hör du, skön Jungfru, hvad jag säger dig: 
Hus öfver natten det länar du mig? 

3 »Hus öfver natten det kan du väl få, 
»Om du vill mig säga, hvad land du är ifrå.» 

4 Inte är jag så långt utaf land; 
Jag är en Kungadotter af Engeland. 

5 Intet är jag så långt utaf by; 
Men väl kan jag lära dig silke att sy. 

6 Hör du, skön Jungfru, hvad jag säger dig: 
Huru många är det som ha giljat för dig? 

7 »Prins Thor uti Norden den känner du visst; 
»Men Vallevan han sitter i mitt hjerta så fast.» 

8 Om morgonen, innan dager var ljus, 
Drog Vallevan bort utaf Konungens hus. 

9 Hör du, sköna Jungfru, hvad jag säger dig: 
Ett stycke på vägen kan du väl följa mig? 

10 »Ett stycke på vägen kan jag väl följa dig; 
»En annan gång gör du det samma åt mig. 

1 1 Jungfrun hon stod och tänkte vid sig: 
»Nu är det väl tid, att jag vänder om till mig.» 

12 Vallevan tar Jungfrun allt uti sin famn, 
Så bär han henne till skeppet fram. 

13 Vallevan han sade till tjenaren sin: 
Ni hämten mig hit det klaraste vin. 

14 De drucko så länge det klaraste vin, 
Att Jungfrun hon somnade från sorgerna sin'. 

15 Jungfrun hon vaknade och tänkte kring sig: 
»Femtio mil är jag visst borta från mig.» 

16 Inte kommer du till din Faders by, 
Förrän du får Dotter, som silke kan sy. 

17 Inte kommer du till ditt Fädernesland, 
Förrän du får Son, som skeppet styra kan. 

18 Kommer jag ej förr till mitt Fädernesland, 
Så dölj inte längre ditt rätta namn! 

19 Prinsessa är jag ej utaf Engeland; 
Mina båtsmän de kalla mig för Vallevan. 

20 Vallevan tar Jungfrun allt uti sin hand, 
Gaf henne guldkronan och Drottninge namn. 
— Vallevan, Vallevan, ja han seglar arlig. 

Titel: Vallevans förklädning. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 

Fb 
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han seglar 	or - lig. — Voile - van, 	Vollevon, 

Titel: Vallevans Förklädning. TEXT 

tutti. 13 

•  

7 l• 
1, 	 

14a 	ITIII slut. 	 14b 

7 	 
• 

7 

— Vali 	- 	van! 

1. 2. etc. 

.t) 

SMB 191 

Text = str. 1 av Fa. 

G 
SF 26 (text), KB S 163 (Drake) nr 60 (mel.). Östergötland. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 
1834). Även mel. tryckt som SF 26. 

sr; N J) )) 	
ffh  n -J 

7 1.  
Och jungfrun 	hon lade sig i sän - gen 	ned, 

(5) 	r  
8 

7 	 r 	 

      

  

Och ungersven han lade 	sig så vackert 	bred - vid 

  

j 	 • 

 

r 	60 

 

    

     

     

(9) 

9 

Hvad lefva nöd, då han seglar 	år - li'n. seglar 	år- li'n 	 

si 	 •I 	 e)  

4' (15b) 
(15a) 
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8 

it g  

it 	• L  

— Kom dansen, 	kom stoftsen, 	kom filom 

J 	 
en seglandes i land. 

11 

Der kommer 

4 	 h 	 
ar 	tior 

hon gångar 	sig åt strand, Och jungfrun sjöge 	- 

4 

SMB 191 

1 Jungfrun hon lade sig i sängen ned, 
Och ungersven han lade sig så vackert bredvid. 
— Valivan! 

Hvad lefva nöd, då han seglar årli'n. 

2 »Hören J skön jungfru hvad jag er säga må, 
»Är det någon i verlden, som er håg ligger på?» 

3 »Thore uti Lunden den känner du väl grannt; 
»Men Valivan han står i mitt hjerta så varmt. 

4 »Ett stycke på vägen skall du följa mig, 
»En annan gång gör jag detsamma med dig.» 

5 »Ett stycke ut på vägen det skall jag följa dig. 
»En annan gång gör du detsamma med mig.» 

6 Jungfrun och ungersven de gingo så länge, 
Till dess de fingo höra både tagel och strängar. 

7 Jungfrun hon stadnade och tänkte vid sig: 
»Nu är det så godt, att jag går hem till mig?» 

8 »Är du nu så trötter, att du ej orkar gå, 
»Så är jag nog starker, att orka bära dig.» 

9 Ungersven tog jungfrun uti sin famn, 
Se'n går han till han kom till fartyget fram. 

10 Ungersven han kallade på tjenaren sin: 
»J hemten mig hit det starkaste vin!» 

11 Jungfrun hon drack både mjöd och vin, 
Till dess hon somnade hos kärestan sin. 

12 När som den jungfrun hon vaknar upp igen, 
Var hon tolfhundra mil från sitt fädernesland. 

13 »Käre J styreman, J styren mig i land, 
»Eder vill jag gifva mitt röda örband!» 

14 »Intet kan du komma till din käre faders land, 
»Förr än du fått en son, som kan styra dig i land!» 

15 »Käre J min styreman, J hjelpen mig ur nöd, 
»Eder vill jag gifva min guldkrona röd.» 

16 »Intet kan du komma till din kära moders ö, 
»Förr än du fått en dotter, som silke kan sy!» 

17 »Kan jag intet komma till min käre faders land, 
»Så behöfven J ej att fördölja edert namn.» 

18 »Thore uti Lunden den känner du väl grannt, 
»Valivan det är mitt kristninge namn.» 

19 Valivan tog jungfrun uti sitt knä, 
Femton guldringar han fäste henne med. 

20 Valivan tog jungfrun uti sin famn, 
Han fäste henne med guldkrona och drottninge 

namn. 
— Valivan! 

Hvad lefva nöd, då han seglar årli'n. 

Titel: Valivan. 

Melodianmärkning 

T. (1) undre systemet: Paustecknet saknas. 
T. 5 övre systemet: Återställningstecken utsatt före c2  i 

överstämman. 
T. 8 undre systemet: b-tecken utsatt före h. 

Textanmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1, 2, 20, markerat i str. 3. —
Utgivarens anm.: Den muntliga traditionen uttalar nam-
net Valivan, såsom Valivän. 

H 
KB Vs 4, s. 108, 71, 147 (text), KB Vs 3:5 nr 292 I A (mel.). Södermanland. Upptecknad av G. 0. Hylt&I-Cavallius, 
troligen 1836 (Jonsson I, s. 544). En renskrift av texten, gjord av HyltU-Cavallius, finns i KB Vs 4, s. 407, 409-410; 
en renskrift av tre strofer, gjord av George Stephens finns i KB Vs 3:5 nr 292 1 A. Mel.-konceptet finns i KB Vs 4, s. 
93. 
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Kom fire 	kungen dyre. 

kom fingeliten kom filom 	tel  

g ;1 
diss 

- Kom dansen. kom stoltsen, 
diss f  
kom stoltsen Fei, 

SMB 191 

13 

_H 

kom fingeliten 

   

kom 	filom 

15 

0- 
Fei, 

1 Jungfrun hon går sig åt sjögestrand 
der kommer en skeppare seglandes i land 
— Kom dansen 

Kom stoltsen 
Kom stolsom stei 
Kom fingeliten 
Kom filom fei 
Kom fira Kungen dyra. 

2 Hon hoppar på stock hon hoppar på sten 
hon drager upp kjortelen midt uppå ben 

3 Och jungfrun hon somnade i skepparens famn 
hon vaknade ej förr än i fremmande land. 

4 Och Herren gud nåde mig mina barn ä' så små 
hon slog igen dörren hon sprang derifrå 

5 Det kan jag se på er kjortela-fåll 
att ni ej varit i mansens våld. 

6 Det kan jag se på era snöhvita bröst 
att ni ej släckt små barna-törst. 

7 Och inte skall du komma till din faders land 
förr än begges vår son kan segla af strand 

8 Och inte skall du komma till din faders by 
förr'n begges vår dotter kan silke sy 

9 Och jungfrun hon skjuter sin skuta från land 
hon stadnar inte förr än i sitt faders land. 

10 Sade du inte jag ej skulle komma till min faders land 
förr än begges vår son kunde segla oss fram. 

11 Sade icke du jag ej skulle komma till min faders by 
förrän begges vår dotter kunde silke sy. 
— Kom dansen 

Kom stoltsen 
Kom stolsom stei 
Kom fingeliten 
Kom filom fei 
Kom fira Kungen dyra. 

Melodianmärkning 

Mel.-renskriften är närmast en förtydligad utskrift av 
konceptet, där några ändringar gjorts i enlighet med 
anmärkningarna i detta (se t. 9-11). Mel. har taktinde-
lats; taktartsbeteckning saknas dock, bör vara 2/4. Även 
smärre ändringar i textunderlägget har gjorts (se t. 2 
och 11). Mel. saknar fasta förtecken i början av mel. 

men i slutet står Förteckning: bör rättas (o. vara) samt 
fyra fasta förtecken på notsystemet. Det är oklart om 
dessa fasta korstecken gäller samtliga (jfr placering-
en av tillfälliga kors- och återställningstecken samt kon-
ceptet), varför mel. här återges endast med källans till-
fälliga förtecken. 
T. 9, n. 2 och t. 14, n. 2: Otydliga, troligen ändrade från 

giss'. Över resp. noter står fiss med bokstäver. 
T. 11, textunderlägget: Ovanför filom fei har Stephens 

skrivit stoltzen sei (jfr textuppteckningen). 

Mel. -konceptet: 

O Jungfrun hon går sig 	åt 
	

sjöge 	= 	strand. 

Der kommer en skeppare 	seglandes 	i land 

fiss 	 fiss 

Versrad 1 samt delvis även övriga rader är utskrivna 
utan anpassning till mel. Det inledande ö sannolikt till-
lagt i efterhand. Texten här underlagd mel. enligt ren-
skriftens textunderlägg. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. I och 11, 
markerat i str. 2. 
Omkvädet: dansen str. 11 dansom; stoltsen str. 11 stolt-

som; stolsom str. 11 stoltsom; fira str. 11 fire; 
dyra str. 11 dyre 

7:2 	över af strand står alternativet oss fram 
8:2 	förr' n ev. avses förrän 

På ms s. 147 står följande strofer, som ev. hör till sam-
ma uppteckning; jfr upptecknarens renskrift (omkvädet 
och tilläggsstrofen mellan str. 5 och 6): 
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— — — på näbbuta skor 
— — — någon manna-trå 
— Kom fingelilla 

Kom fille kom fei 
Kom stolltsarei 
Kom fyra Kon. lyre. 

— — — till sjögestrand 
der fick hon se skeppet så högt opp i land. 

Ni stigen på stock ni stigen på stam 
Så kommer Ni uti skepparens famn. 

Jag kan ej komma jag kommer ej fram 
jag läste igen om mina små barn 
och gick derifrån. 

Hyltbi-Cavallius' renskrift: 

Omkvädet: Kom dansom, 
Kom stoltsom, 

Kom stoltsom stei, 
Kom fingeliten, 
Kom fille kom fei, 
Kom fire kungen dyre (str. 1 lyre). 

	

1 : I 	Jungfrun: Och jungfrun 

	

2:2 	midt: högt 

	

4:2 	det första hon: jag; det andra hon: och 

	

S:1 	Det: Och det 
Mellan str. 5 och 6 står ytterligare en strof: 

Och det kan jag se på era näbbota skor, 
att Ni ej varit något manna-trå. 

	

6:1 	Det: Och det; era: edra 

	

7:2 	af strand: oss fram 

	

8:2 	förr' n: förrän 

	

9:2 	sitt: sin 

	

1 1 : 1 	icke du: du inte 

KB Vs 4, s. 297 (text), KB Vs 3:5 nr 292 I B (mel.). Småland. Upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius under andra 
hälften av 1830-talet eller på 1840-talet. En renskrift av tre strofer av texten, gjord av George Stephens, finns i KB 
Vs 3:5 nr 292 I B. 

Jungfrun gångar sig till bryggan 
	efter 	sand 

der fick hon se sin käraste skeppareman, 

 

- dritver 
	

dagg faller 	rim, 

men det 	dagas 	intet 
	

än, 	men det dagas 	likväl 	under 	tiden. 

1 Jungfrun hon gångar sig åt bryggan efter sand, 
Der fick hon se sin Käraste lägga i land. 
— Drifver dagg, faller rim 

men det dagas intet än 
men det dagas likväl under tiden. 

2 Och Skepparen tog jungfrun i snöhvitan hand 
så somnade hon uti skepparens famn. 

3 Skepparen han förde det skeppet i från land 
och jungfrun hon vaknade i Skepparens famn. 

4 Gud nåda och Gud bättra mig för mina barn små 
och aldra mest den minsta, som uti vaggan låg. 

5 Jag nog ser jag väl på dina fingrar små 
att aldrig der har sutit någon vigselring uppå. 

6 Och nog ser jag väl uppå din kjortel-fåll 
att aldrig du har varit i någon mans våld 

7 Och nog ser jag väl uppå dina vackra bröst 
att aldrig de ha varit till något barns tröst. 

8 Aldrig kommer du uppå din faders land 
förrn du har fått en son, som kan bli min styresman. 

9 Aldrig kommer du uppå din faders gård 
förrn du har fått en dotter, som kan sy med silke-trå. 
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Och GudGud nåda mej 	för 
Heldst den som 

barn små 
gan låg 

5 

mina 
vag 

och 
Halsen - kom kom Stolsen, 

7 

P 

kom 

- 

kom Stolsen 	hej 

lille 	kom Filekom 
9 

kom Inge fej 

10 Och jungfrun hon sticknar, hon hoppar uti salta sjön 
och sam 

11 Och skepparen han seglade och sköna jungfrun 
samm 

och jungfrun hon var först uppå sitt faders land. 

12 Jungfrun hon stod uppå sin faders land 
Hvar hafver du den son, som kan bli din styresman. 

13 Jungfrun hon stod uppå sin faders gård 
Hvar hafver jag den dottren, som kan sy med 

Silkes-trå. 

14 Och jungfrun stod i fönstret, hon skrattade och log 
och skepparn gick på gården han mumlade och svor 
— Drifver dagg, faller rim 

men det dagas intet än 
men det dagas likväl under tiden. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas. Noterna ursprungligen skrivna med blyerts 

SMB 191 

men sedan ifyllda med bläck. Texten utskriven med bly-
erts, versrad 1 och delvis versrad 4 utan anpassning till 
mel. 
System 1, textunderlägget: Efter Jungfrun står hon över-

struket. 
System 1, n. 5 (c2): Otydlig, troligen ändrad från h i  el-

ler a'. Över noten står bokstaven c. 
System 2, n. 11 015: Otydlig genom bläckplump, kan 

möjligen tolkas som c2. 
System 4, n. 15 (c2): Otydlig, kan möjligen tolkas som 

hi. Efter noten står ett delvis bortraderat h l . 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 14. 
Omkvädet: det första det i str. 1 tillskrivet över raden 
1:2 	lägga i land (som syns följas av frågetecken) av 

Hyltb2-Cavallius senare med blyerts struket 
och i margen ersatt med skeppareman 

10:2 först har en rad påbörjats och s (jfr slutet av 
10: 1 ) 

J 

KVHAA Wiede ks 216 [II]. Södermanland. Upptecknad av A. F. Son&n vid 1800-talets mitt. 

2  

	P 

[ bis 

kom Erik - 	(k)ungen 	dyre. 

1 Och Gud nåda mej för mina barn små 
och Heldst den som i vaggan låg 
— kom Halsen kom Stolsen, kom Stolsen hej 

kom Inge lille kom Filekom fej 
kom Erik-kungen dyre. 

Textanmärkning 

Omkvädet: Erik-kungen ms Erik-(k)ungen 

275 



min! - 

;  • 	i  j _Y-- 

lilla 	vännen 

uti land 

Och jungfrun 	hon gångar sig åt 	sjö - ge - strand 

SMB 191 

K 
KVHAA Wiede ks 114. 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 106 och MM Wiede nr 114. 

- Efter 
	

dagg 
	

faller 	rägn 

inf 
	

9p 

	  r  
Månn det dagas intet än Men det dagas likväl under tiden. 

stacc. ep 

år 

1 Och jungfrun hon gångar sig åt sjögestrand 
— Ack, lilla wännen min! —
Der båtar och skutor de gå uti land 
— Efter dagg faller rägn 

Mån' det dagas inte än 
Men det dagas likväl under tiden. 

2 Och hur skall jag komma i båten in 
Om jungfrun tager up kringom sina ben 

3 Och jungfrun hon tog up ikring om sina ben 
Sen kom hon in uti båten in 

4 Och jungfrun hon sof uti skepparens famn 
Hon vakna inte förr än hon kom i främmande land 

5 När jungfrun hon waknar och ser sig om 
Så fick hon se att hon war uti främmande land 

6 Och inte sörjer jag min Faders land 
Men allramest mina små barn 

7 Och intet sörjer jag min faders gård 
Men allramest den, som uti waggan läg 

8 Och väl ser jag på ditt ljusgula hår 
Att aldrig der har warit gullkrona uppå 

9 Och wäl sir jag på dina snöhvita bröst 
Att aldrig de släckt någon småbarnas törst. 

10 Och väl sir Jag på din kjortelfåll, 
Att alldrig du warit i manna våll 

11 Och inte kommer du på din faders land 
Förr än du har en son, som dig segla kan 

12 Och inte kommer du på din faders gård 
Förrän du har en dotter, som kan trä silke på nål. 

13 Och jungfrun hon wredgades på stora ord 
Hon gaf sig ut i den stora flod 

14 Och jungfrun hon kom på sin faders land 
Hwar har jag den son som mig segla kan? 

15 Och jungfrun hon kom på sin faders gård 
Hvar har jag den dotter som kan trä silke på nål? 

16 Och jungfrun hon stod in i kammaren och log 
— Ack, lilla wännen min! — 
Och skepparen han stod uti båten och swor 
— Efter dagg faller rägn 

Mån' det dagas inte än 
Men det dagas likväl under tiden. 

Melodianmärkning 

T. 1, textunderlägget: åt tillskrivet ovanför textraden. 
T. 7, n. 5: Troligen ändrad från fl. 
T. 8, n. 4-6: Troligen ändrade från andra, nu oläsliga, 

noter. 
T. 9, n. 1-2: Troligen ändrade från g' 

276 



Och jungfrun 

3 

hon talte till sjömannen så: 

- - 	R__ t 
Vi? 

Övriga utskrifter: 

Samtliga dynamiska beteckningar saknas. 
T. 2, n. 1: Utan drill. 
T. 5, n. 2-3: d2  e2  (utan det alternativa h' d2) hs, MM 
T. 7, n. 5: Ändrad från f l  (sannolikt felskrivning) i hs. 
T. 9, n. 1: Med återställningstecken i hs. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: inte str. 4-16 intet 

Övriga utskrifter: 

Texten i hs omfattar 18 strofer. 
Slutomkvädet: inte: intet MM 
Mellan strof 1 och 2 har hs ytterligare en strof: 

God dag, god dag, sköna jungfrun min! 
Och will hon nu komma i båten in? 

SMB 191 

	

2:1 	hur: huru 
2:2 Det — — — hs 

Efter 2:2 har MM ytterligare en rad: 
Så kommer hon uti båten in 

Mellan strof 2 och 3 har hs ytterligare en strof: 
Om jungfrun tager up kring om sina ben, 
Så kommer hon uti båten in. 

	

4:2 	i: uti hs 

	

7:1 	intet: inte; sörjer jag: jag sörjer hs 

	

8: 1 	ser: sir hs, MM 
8:2 har saknas MM 

	

10:1 	kjortelfåll: kjortelafåll hs 

	

10:2 	våll: vålld MM 

	

11:2 	dig segla kan: mig segla kan ändrat från kan 
segla i land MM 

	

13:1 	på: uppå hs 

	

16:1 	kammaren: kammarn 

	

16:2 	skepparen: skepparn h.s.  

L 
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. La: KVHAA Wiede hs 155. Lh: MM Wiede nr 167. 

La 
2 

• 

- Kommer dag, faller 

4 
in! - 

5 

r 	  

  

Hvad har 	ni att sälja 

      

      

      

      

- Allra 	kä - rasten min! Det nu da - gas i 	lun - den 

1 Och jungfrun hon talte till sjömannen så: 
— Kommer dag, faller in! — 
Hvad har Ni att sälja uppå eran båt? 
— Allra kärasten min! det nu dagas i lunden! 

2 Jo wi hafwa äplen och gröna löf. 
Det plär väl wara skön jungfrurs köp? 

3 Och huru skall jag komma uti edar båt? 
Att inte mina kläder skall blifva wåt? 

4 Och klif på stickor, och klif på sten, 
Så wäter hon inte sina snöhvita ben. 

5 Och klif på stickor, och klif på sträng 
Så faller du uti Sjömannens säng 

6 Och jungfrun hon somna' i sjömannens säng, 
Hon vakna' inte förr än i främmande land. 

7 När jungfrun hon wakna och om sig såg, 
Så såg hon inte annat än watten och himmelen blå 
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— Ack lilla vännen min — 

Det dagas inte än Men det dagas likväl under tiden. 

5 

fa- Io - rinn — Dri - for dra, 

Der fick hon se ett skepp 

6 

ola P 	  

som kom seglande land 

9 

Och jungfrun 
3 

hon gångar sig åt bryggan efter 	sand 

SMB 191 

8 Och Herren Gud trösk,' mina barn så små, 
De fälla nu så mång modelig tår. 

9 Och väl se vi på dina fingrar små 
Att aldrig det varit fästring deruppå 

10 Och väl se vi på dina snöhvita bröst 
Att aldrig ha de släckt de småbarnas törst 

11 Och inte kommer du på din fädernes land 
Förr än din son kan styra skepp uti land. 

12 Och inte kommer du på din moders gåhl 
— Kommer dag, faller in! — 
Förr än din dotter kan sy silke med nål 
— Allrakärasten min! det nu dagas i lunden! 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

Lb 
MELODI 
	

TEXT 

Avvikelser från La i Lb 
	

Avvikelser från La i Lb 

   

1:2 
3:1 
6:2 

eran: eder 
edar: eder 
i: uti 

T 4, n. 1-4: 

  

Li;1111-11: 

 

   

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna som i La. 

M 
KVHAA Wiede ks 216 [III]. Troligen efter soldathustrun Maja Stina Jönsdotter (»Hustru Jäger»), Ö. Husby sn, Ös-
tergötland (f. 1813 i Kuddby sn, Östergötland; Ling, s. 43-45). Upptecknad av I.. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterli-
gare tre utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 206 [I], KVHAA Wiede, Div.-saml. II, opag. och MM Wiede nr 216 [I]. 
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1 Och jungfrun hon gångar sig åt bryggan efter sand 
— Ack lilla vännen min — 
Der feck hon se ett skepp som kom seglandes i land 
— Dri-for dra, fa-lo-rinn, 

Det dagas inte än 
Men det dagas likväl under tiden 

2 Och hören I min skeppare hvad jag Er säga må: 
Och Hvad hafven I på edert skepp uti år? 

3 Och jag hafver purjo och jag hafver lök 
Som alla flickor plär hafva uti kök. 

4 Ack here Du skeppare hvad jag säger dig: 
Och huru skall jag komma i båten till dig? 

5 I klifven uppå stickor, j klifven uppå strå 
Att inte Ni wäten eder snöhvita tå 

6 I klifven uppå stickor, I klifven uppå sten 
Att inte Ni wäten edra snöhvita ben 

7 Och skepparn han skänkte och jungfrun hon drack 
Så jungfrun hon somnade der hon satt 

8 Och jungfrun hon somnade i skepparens famn 
— Ack lilla vännen min — 
Hon vakna inte opp förr' n ho kom i Engeland. 
— Dri-for dra, fa-lo-rinn, 

Det dagas inte än 
Men det dagas likväl under tiden 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

T. 2, n. 1-2: oh it) hs 

SMB 191 

N. 3-4 ändrade på påbörja- 

de e2  d2. 
T. 5, n. 1-3, textunderlägget: seglandes hs, MM 

T. 5, n. 1-2: j) 	hs 

T. 5, n. 6-7, textunderlägget: Drifvor Div.-saml. 

T. 6, n. 2-3: 

T. 7, n. 3-4, textunderlägget: intet hs 

T 7, n. 7: 

T 9: j j 7 II Div.-saml. 

Textanmärkning 

Oniks'ödena utskrivna i alla strofer. 
2:2 	Och tillskrivet över raden 

Övriga utskrifter: 

Texten i Div. -saml. omfattar endast str. I. 
Slutomkvädet: Dni-for: Drifvor Div.-saml. 

1:2 	feck: fick; seglandes: seglande Div.-saml. 
2:2 	edert: edart hs 
3:2 	flickor plär: wackra flickor plä' hs, MM 
5:2 wäten: wäter hs, MM 
7:1 	skepparn: skepparen hs, MM 
8:2 ho: hon hs, MM 

T. 4: 

hs 

hs, MM 

N 
Vists sn, Östergötland. Upptecknad av prosten Pehr Erik Rudebeck vid 1800-talets mitt. Utskrifter gjorda av L. Chr. 
Wiede. Na: KVHAA Wiede ks 253 [I I. 	KVHAA Wiede ks 253 [II]. Nc: KVHAA Wiede ks 304 [II]. Nd: 
KVHAA Wiede, Div.-saml. II, opag. 

Jungfrun hon går sig åt 	sjö - ge - strand 
4 

Der möter 	hon 	en borgareman 

279 



- Kom Inge Kom Silkom sej 

Kom viljom 	vi go - mera. 

kom Stoltzen 	sej 

11 

SMB 191 

1 Jungfrun hon går sig åt sjögestrand 
Der möter hon en borgareman 
— Kom Inge lille! 

Kom Singe lille! 
Kom Silkom sej! 
Kom Daniel, kom Stoltzen sej! 
Kom viljom vi gomera. 

2 Och hör du, borgare, hvad jag dig säga må 
Hvad hafver du uti din båt 

3 Jag hafver kryddor och puriolök, 
Deruppå gifver jag Jungfrun godt köp 

4 Och hör du, borgare, hvad jag dig säga må 
Hur skall jag komma uti din båt 

5 Du klifve på stickor, du klifve på strå 
Så stöter du inte din fina tå 

6 Du klifve på stickor, du klifve på sten 
Så stöter du inte ditt hvita ben 

7 Och jungfrun hon somna i sjömannens famn, 
Hon vakna ej opp förrn i fremmande land. 

8 Och aldrig kommer du ifrån detta land 
Förr'n du har en son som sjelf segla kan 
— Kom Inge lille! 

Kom Singe lille! 
Kom Silkom sej! 
Kom Daniel, kom Stoltzen sej! 
Kom viljom vi gomera. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

Nb-d 
MELODI 

Avvikelser från Na i Nb—d 

=Om vt:meelime 11.11.1=1.1.11.1"11111 

Och 

T. 3, n. 3: j) c 

T. 4, n. 4: oh y c 

T. 8: 

T 11: j• j›)7 	b, d 

Anmärkning 

Nc saknar notutskrift av t. 10-11, i .s.tället står med bok-
stäver ciss e a ciss - h a // 

T. 8, n. 3: Ändrad från hl (sannolikt felskrivning) i b. 

TEXT 

Avvikelser från Na i Nb—d 

Texten omfattar i Nb endast str. 1-3, i Nd endast str. 1. 
1:2 	hon: henne b 
2:2 	Hvad: Och hvad c 
3:1 	Jag: Och jag b 
4:2 	Hur: Och hur c 

Anmärkning 

Nb: 
Texten avbryts efter de två första raderna i omkvädet i 
str. 3; omkvädet helt utskrivet i str. 1 och 2. 
Nc: 
Omkvädet utskrivet i str. 8, markerat i str. 1, 2, 5-7. 

Upptakt: b, d 
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0 
KVHAA F. L. Borgström, Uppteckningar af Folkvisor, s. 56, 57, 53. Frändefors sn, Dalsland. Upptecknad av stu-
denten Ferdinand Ludvig Borgström 1845. En renskrift finns i KVHAA F. L. Borgström, Berättelse öfver en resa i 
Vermland, visbil. nr  18. 

1 Och Jungfrun gick åt sjöastrand Och skulle hämta 
vand 

— hör du lilla vännen min — 
så kommer der en skeppare från främmande land 
— mulom dag faller regn 

för det dagas inte än 
men det dagas likväl under tiden 

2 Och skepparen tog junfrun allt uti sin famn 
så skeppar han sig utåt främmande land 

3 Och käre ni min skeppare släppen mig i land 
För hemma gråter barnen och så min fästeman 

4 Och fella ser jag uppå Jungfruns gula hår 
Att alldrig någon brudekrans har varit deruppå 

5 Och fella ser jag uppå jungfruns fingrar små 
Att alldrig nån vigselring har varit deruppå 

6 Och intet släpper jungfrun uppå sin faders land 
Förrän hon får en pojke som båten styra kan 

7 Intet släpper jungfrun uppå sin faders gård 
Förrän hon får en flicka som syr med silketråd 

8 Och Jungfrun gick på däcket Hon gret och hon log 
Så kastar hon sig Uti hafsens djupa våg 

9 Och skepparen han skeppade Och jungfrun hon 
samm 

Och jungfrun blef före den skepparen i land 

10 Så kasta han af sig sjökappan blå 
Och under satt rocken med silkessnöra små 

11 Jag är väl ingen skeppare fast Junfrun tycker så 
— hör du lilla vännen min — 
Jag är den likaste kongeson i England må gå 
— mulom dag faller regn 

för det dagas inte än 
men det dagas likväl under tiden  

Anmärkning 

Ms är upptecknarens koncept och skrivet i stor hast, å 
och ä ofta skrivna som a. — Slutoinkvädet utskrivet i str. 
1, markerat i str. 3, 5, 7, 9-11, mellanomkvädet utskri-
vet i str. 1, markerat i str. 2 och 3. 

	

1:2 	raden skriven tre gånger, på första och tredje 
stället struken; kommer på de strukna ställena 
kom; skeppare ms skeppar (på de strukna stäl-
lena dock skeppare); från på det första strukna 
stället ifrån 

	

4:2 	Att dubbelskrivet 

	

11:1 	tycker ms ev. tyckes 

Renskriften: 

	

1:1 
	

åt: till; det andra Och: hon 

	

2:1 
	

junfrun: jungfrun 

	

3:1 
	

käre: kära; släppen: släpp 

	

6:1 
	

intet släpper: inte slipper; uppå: till; land: gård 

	

6:2 
	

får: fått 

	

7:1 
	

Intet släpper: Och inte slipper 

	

7:2 
	

får: fått; silketråd: silkestråd 

	

10:1 
	

kasta: kastar 

	

70:2 
	

små: på 

	

I I : 1 
	

Junfrun: jungfrun 

	

11:2 
	

England: Engeland 

P 
Efter »en gammal blind gumma» i fattighuset, Lunda sn, Södermanland. Upptecknad av Emil Öberg 1862 (se Jons-
son I, s. 580, 585). Pa: ULMA 1951:31. Insänd till Södermanl:s Fornminnesför. 1862. Tryckt i Bidrag till Söder-
manl:s äldre kult.hist. I, 1877, s. 26-27. Pb: MAB Folkmelodier, bl. 105. Insänd till Mus. Akad. 1878. Pc: MAB 
Folkmelodier, bl. 109 r-1 10 r. Insänd till Mus. Akad. 1881. 
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a 	strand. 

— -Efter 	dagg 	faller må det inte 	dagas 	än? 
9 

regn, 

SMB 191 

Pa 

— "Lilla 	vännen 	min. — 

 

	P 	 

 

  

  

Då var 	skepparen kommen i land. 

7 

Jo, det dagas 
	

likväl 
	

under 	tiden." 

1 Jungfrun hon gångar till sjöastrand. 
— »Lilla vännen min.» — 
Då var skepparen kommen i land. 
— »Efter dagg faller regn, må det inte dagas än? 

Jo, det dagas likväl under tiden.» 

2 Hör du skeppare, fager och fin; 
Hvad har du att sälja i båten din? 

3 Jag har silke och hvitan lök, 
Det plär ju vara godt jungfruköp. 

4 Hör du skeppare, fager och fin. 
Hur skall jag komma i båten din 

5 Jungfrun hon klifve på stockar och sten 
Men akta väl edra snöhvita ben. 

6 Jungfrun hon somnade i skepparens famn; 
Hon vaknade ej förr än i främmande land. 

7 Jungfrun hon vaknade allt med en hast; 
Såg himmelen mörk och vattnet svart. 

8 Gud nåde mig och mina barn så små; 
Det minsta, som i vaggan låg 

9 Nog ser jag på jungfruns snöhvita bröst 
— »Lilla vännen min.» — 
Att hon aldrig släckt några spenbarns törst. 
— »Efter dagg faller regn, må det inte dagas än? 

Jo, det dagas likväl under tiden.» 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i alla stro-
fer, slutomkvädet utskrivet i str. 1 och 9, markerat i öv-
riga strofer. 

Pbc 
Avvikelser från Pa i Pbc 

5: I 	klifve: stige 
9:2 	hon aldrig: aldrig hon b 

Anmärkning 

Titel: Jungfruköp. — Ms saknar strofnr. Omkvädena 
återgivna som i Pa. 
Pc: 
Slutomkvädet: likväl str. 1 likäl 

MELODI 

Mel. = Pa. 

Anmärkning 

T. 8, n. 3-4, textunderlägget: likäl c 

TEXT 
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Q 
Västbo hd, Småland. Sannolikt upptecknad av prästmannen Ludvig Palmgren ca 1870. Två utskrifter gjorda av N. G. 
Djurklou. Qa: Orebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F IV:1, Visor, ordspråk och gåtor från Småland, opag. 
Qb: Orebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I b:1, Folkvisor, s. 115-117. 

Qa 
1 Jungfrun hon gick för sin fader att stå 

— Inte så dagas det än — 
Och får jag mig till sjöastranden gå 
— Här dansar så redelig en jungfru 

2 hvarföre skall du till sjöastrand gå 
Båtarne de blefvo utskjutna i går 

3 Och Jungfrun hon stänger sina dörrar i lås 
Och nycklarne för hon sin fader åt 

4 Jungfrun hon gick sig till sjöastrand 
Der voro alla båtar skjutna från land 

5 Hör du köpman fager och fin 
Hvad hafver Du uti båten din 

6 Jag har sölke och sidentyg 
Sådan plägar jungfrur att sömma och sy 

7 Jag har sölke och hvita lin 
Sådant plägar jungfrur att gömma i skrin 

8 Hör du köpman fager och fin 
Huru skall jag komma i båten din 

9 I stigen på stickor I stigen på strå 
Så pläga jungfrur i båten gå 

10 Köpmannen sade till tjenaren sin 
I skänken mig ett glas med vin 

11 1 skänken mig ett glas med mjöd 
Det skall göra jungfruns kinder röd' 

12 Och Jungfrun tog glaset med snöhvitan hand 
Så somnade hon i köpmannens famn 

13 Så somnade hon i köpmannens famn 
Hon vaknade ej förr än i främmande land 

14 Huru skall jag komma hem till mitt land 
När du får en son som kan segla dig fram 

15 Huru skall jag komma hem till mitt land 
När du får en dotter som sölke sömma kan 

16 Och jungfrun hon lade sig i sundet och sam 
Hon sam mycket fortare än båten han rann 

17 Jungfrun hon träder på snöhvitan sand 
Nu är jag kommen hem i mitt land 

18 Nu är jag kommen hem i mitt land 
men Hvar är nu min son som kan segla mig fram 

19 Nu är jag kommen hem i mitt land 
Men hvar är den dotter som silke sömma kan 

20 Hon gjorde den köpman en ännu större harm 
Hon skicka honom linklär att linda sina barn 

21 Hon gjorde den köpman ännu mera spe 
— Inte så dagas det än — 
Hon skicka'n en putta och deruti en sked 
— Här dansar så redelig en jungfru 

Titel: Jungfrun och Köpmannen. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 

	

2:1 	före hvarföre står Och överstruket; sjöastrand 
ändrat från sjöastranden 

	

3:2 	för något osäker läsning 

	

4:1 	gick ändrat från något nu otydbart 

	

6:1 	sölke ändrat från silke 

	

13:2 	förr än ändrat . från förrn 

	

18:2 	ändrad från Hvar är nu den son som seglar mig 
fram 

	

20:1 	en ännu ändrat från än 

	

21:2 	skicka'n ändrat från något nu otydbart 

Qb 
Avvikelser frän Qa i Qb 

	
2:2 	de saknas 

Str. 12 saknas. 
	 3:1 	Och saknas 

Mellanomkvädet: Inte: Intet 
	 3:2 	Och saknas; för: gaf hon 

1:1 	hon saknas 
	 4:1 	Jungfrun: Och Jungfrun; gick sig: gångar 

1:2 	Och saknas 
	 4:2 	skjutna: utskjutna 

2:1 	hvarföre: Hvarför 
	 6:1 	sölke: silke 

283 



sjö - astrand Och jungfrun 	spatserade alt uppå 

Len to 3 

min, - vännen 

• 

- hör 	du, lilla 

• 
a)4  

ff  
skepps- styre - man. 

0 	 
(.2 

r 	 
5 

SMB 191 

6:2 
7:1 
7:2 
8:2 
9:1 

11: 1 
11:2 
13:1 
13:2 
14:1 
14:2 
15:1 
15:2 
16:1 

Som jungfrur pläga sömma och sy 
sölke: silke 
Sådant plägar: Sådan plär; att saknas 
Huru: Hur 
det förstal saknas; det andra I: och 
ett glas med: en bägare 
kinder: kind så 
Så somnade hon: Och jungfrun hon somnar 
vaknade: vaknar 
Huru: Hur 
kan segla: seglar 
Huru: Hur 
sölke: silke 
Och saknas; lade: kastar 

17:1 	Jungfrun: Och Jungfrun; snöhvitan: hvitan 
/7:2,18: 1 	i: till 
18:2 	nu min: den 
19: I 	Nu: Och nu 
20:1 	ännu saknas 
20:2 	linklär: linnklär 
21:1 	köpman ännu: köpmannen än 
21:2 	skicka' n: skicka honom 

Anmärkning 

Onikviidena utskrivna i str. 1, markerade i str. 2. 
16:2 	sam ändrat, ev. från gick 
18:2 	är tillskrivet äver raden; den ändrat från min 

R 
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. Ra: MM 
C. E. Södlings saml. II:1, S 93. Rb: MM C. E. Södlings saml. 11:4, S 360. 

Ra 
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- Hej du = ri 
	

och hej durej. 

Len to. 	6 

tempo I:mo 

• 
cresc. 

Det dagas inte än, men det dagas 
if 

likväl 	under 	tiden. 

SMB 191 

1 Och jungfrun spatserade alt uppå sjöastrand 
— hör du lilla vännen min, —
der mötte hon en skeppsstyreman. 
— Hej duri och hej durej. 

Det dagas inte än, men det dagas likväl under tiden. 

Melodianmärkning 

T. 5 undre systemet: ess tillagt med blyerts. 

R13 

MELODI 

Avvikelser från Ra i Rh 

Arrangemanget i Rb (delvis ej fullständigt utskrivet) är 
likartat Ra och har inte påverkat utformningen av mel.-
stämman (jfr avvikelserna nedan). Samtliga dynamiska 
beteckningar, utom i t. 7 och 9, saknas. Tempobeteck-
ningarna Lento och Vivo ersatta med poco lento resp. 
piu vivo. 

Mel. -stämman: 

T. 4, n. 2: .1) 411) 

T. 4, n. 4-5: 

Förslag till t. 5, n. 5: g' 
T. 6, n. 4-5, textunderlägget: du-ra 

T. 6, n. 5-6: j• 

T. 8: Utan dubbelslag. 

Anmärkning 

T. 9: Mel. -stämman ändrad från oi :01 

TEXT 

Avvikelser från Ra i Rb 

Slutomkvädet: durej: dura 

Anmärkning 

Upptecknarens anm.: Skada att sångaren icke kunde er-
indra sig flera versar, ej heller kunde han berätta något 
af innehållet uti händelsens utveckling. 

1 :2 	hon en ändrat från henne 

NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 1. Halland. Upptecknad av artisten J. A. Winquist, troligen under 1800-ta-
lets andra hälft . 
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Jungfrun hon går sig neder åt strand. 

"Viljen I min vän mig tro - lofva." - 

4 

Der alla 	små skepp de 
	

lig - 	ga i 	land, 
9 

SMB 191 

Men de an - dre 	de sofva. Än 	gror linden uti 	fägring. 

1 Jungfrun hon går sig neder åt strand. 
— »Viljen I min vän mig trolofva.» —
Der alla små skepp de ligga i land, 
— Men de andre de sofva. Än gror linden uti fägring. 

Melodianmärkning 

T 3, textunderlägget: Se textanmärkningen. 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet: 1 tillskrivet över raden 

T 
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. 
131-132. 

1 Valevan han gick till sin käresta en kväll, 
hon satt så ensam och roade sig sjelf. 
— Valevan och han segla örlog. 

2 »Hör, skön jungfru, hvad jag vill säga dig: 
hur många friare har du förr haft hos dig?» 

3 »Tor uti lunden, den känner du förvisst, 
men Valevan han bor i mitt hjärta så friskt.» 

4 »Hör du, sköna jungfru, hvad jag vill säga dig: 
ett stycke uppå vägen det följer du med mig!» 

5 »Ett stycke uppå vägen det skall jag följa dig; 
det samma bör du göra en annan gång med mig.» 

6 När hon hade följt'en en sådan långan väg, 
så bjöd den jungfrun mång' tusende god natt. 

7 »Vill du inte följa med mig längre fram, 
så är jag väl så stark att jag bära dig kan.» 

8 Valevan han tager den jungfrun i famn, 
han bär henne så saktelig till skeppena fram. 

0 Valevan han säger till småsvennen sin: 
»I hemten mig in af det sötaste vin!»  

10 Den jungfru hon dricker af det sötaste vin, 
till dess hon somnade hos kärasten sin. 

11 När som de hade seglat en femti milaväg, 
så vaknade den jungfru af sömnen så söt. 

12 »Ack, käre du styresman, du är mig så huld, 
du sätter mig åter uppå min moders gård!» 

13 »Nej, aldrig kommer du till din moder så huld, 
förrän du får döttrar, som kan brodera guld.» 

14 »Ack, käre du min styresman, du sätter mig i land, 
att jag kan få komma till min fader fram!» 

15 »Nej, aldrig kommer du till din faders hem, 
förrän du får söner, som föra dig dit!» 

16 »Ack, Gud nåde mig, arma kvinna, hvad hafver jag 
gjort; 

mina dörrar äro lykta, mina barn de äro små!» 

17 »Nog ser jag uppå ditt fagergula hår, 
att aldrig der har varit någon guldkrona på. 

18 Nog ser jag uppå dina snöhvita bröst, 
att aldrig de ha släckt någon barnatörst.» 
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19 Valevan han tager den jungfru på knä, 
gifver henne guldringar att fästa henne med. 

20 Valevan han tager sin käresta i famn, 
gifver henne guldkrona och drottninganamn. 
— Valevan och han segla örlog. 

Titel: Jungfrurofvet. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 20. 

U 
Möckleby hd, Öland. Upptecknad av sign. »Urda». Ua och Ub: NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 2. Två ut-
skrifter av samma hand insända till Nord. museet av Emma Johansson, Nedre Ålebäck, Sandby sn, Möckleby hd i 
maj 1882 (Ua) resp. juli 1882 (Ub). 

Ua 
1 Jungfrun hon gånger sig till brygan efter sann. 

— Hör hon lilla vännen min. —
Då låg der ett danskt farty vid strann. 
— Drifver dag faller ej, åh nej, det dagas intet än 

men det dagas likväl, under tiden. 

2 Å skepparen han tager på jungfruns gullgula hår. 
Här har väl aldrig varit någon gullkrona på. 

3 Å skepparen han tog på jungfruns snövita bröst. 
Hon har väl aldrig haft några små barn till tröst. 

4 Å skepparen han tager på jungfruns fingrar små 
Här har väl aldrig varit någon vigselring uppå. 

5 A Jungfrun hon somnar i skepparens famn. 
vaknar ej förr än skeppet var från lan 

6 Du skall aldrig komma på din faders lan. 
Förr än du får sonnen som förrer dig fram. 

7 Du skall aldrig komma på din faders gård. 
förr än du får dottren som syr med selketråd. 

8 Ja förr än jag skall följa skepparn åt ry. 
Förr kaster jag mig neder i den djupaste dy 

9 Jungfrun hon kaster sig i hafvets famn. 
Och inom en timma så var hon på lan. 

10 Nu är jag på min faders lan. 
Men vad har jag nu den sonnen som mig förrer fram 

11 Nu är jag på min faders gård. 
— Hör hon lilla vännen min. — 
Men vad har jag nu den dottren som syr med 

selketråd 
— Drifver dag faller ej, åh nej, det dagas intet än 

men det dagas likväl, under tiden. 

Titel: Jungfrun och skepparen. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i alla strofer, slutomkvädet 
utskrivet i str. 1 och 11, förkortat i övriga strofer. 
Mellanomkvädet: hon str. 6-11 du 

11:2 dottren ms drottren 

Ub 
Avvikelser från Ua i Ub 

1:1 	till brygan: åt bryggan 
1 :2 	Då: Så; farty: fartyg 
2: 1 	A saknas 
3:1 	A saknas; tog: tager 
4:1 	A saknas 
4:2 	någon saknas 
6:1 	på: till 
6:2 	Förr än: Förr'n; sonnen: sonen 
7:2 	förr än: förr' n  

	

8:1 	skepparn: med skepparen 

	

8:2 	den saknas 

	

10:2 	sonnen: sonen; förrer: förer 

Anmärkning 

Titel som i Ua. — Omkvädena återgivna som i Ua med 
undantag för att slutomkvädet i str. 11 endast står i för-
kortad form. 

	

9:1 	i saknas 
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v 
ULMA 351 D 11 c, s. 365. Efter fru Augusta Gustafsson, f. i Göteborg; hon »tillbragte sin första ungdom i Stora 
Lundby församling i Västergötland» (August Bondesons Visbok 1, s. 387). Upptecknad av August Bondeson. Ms 
daterat 1903, uppteckningen kan dock vara gjord tidigare (1895-1896). 

1 Och jungfrun gick till stranden och skulle hämta 
vann 

— Hör hon lilla vännen min — 
Och fram kom där en skeppare och seglade i land. 
— Mulen dag faller rägn. Dagen dagas inte än, 

Men den dagas likväl under tiden. 

x 
NM Folkminnessaml., HA Visor, Östergötland. Efter Erik Andersson (»Tok-Erker») i fattiggården, Skedevi sn, Ös-
tergötland (f. 1848); han hade hört visan sjungas »av en dåre under sin vistelse på Vadstena hospital». Upptecknad 
av Sven Rothman 1912. Avskrift gjord inom museet. 

1 Va haven I på edra fartyg i år 	 6 A skepparen han seglade å jungfrun hon sam, 
— för en herrans narr å en rödagens snok. — 	 men snart var sköna jungfrun uti lann, 
Vi hava inget annat än rover å kål, 	 7 Sköna jungfrun hon satt uti sin faders hus, 
— för de ville knape, knope, kära herran min, 	 — för en herrans narr å en rödagens snok. — 

å förgyllda voro löven, där de framforo. 	 hon skrattade, hon log, och skepparen han stod 
2 Sköna jungfrun hon somnar uti skepparens famn, 	uppå gården, han svor, 

å vakna inte förrn hon var uti ett främmande land, 	— för de ville knape, knope, kära herran min, 

3 Aldri skall du skåda din faders hus, 	 å förgyllda voro löven, där de framforo. 

förrn du haver så stor dotter, som kan trä silke på nål, 

4 Aldri skall du skåda din faders hus, 
förrn du haver så stor son, som kan segla dig fram, 

5 Men sköna jungfrun lyssnade på dessa ord, 
hon hoppade i sjön, så att vita forsen stod, 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
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Y 
Halland. Upptecknad av Lars Adlerkull på 1910- eller 1920-talet. Efter texten i Yb står »arrendatorn Otto Johansson 
1896» Ya: DAG IFGH 5977 nr 133. Yb: Museet i Halmstad, L. Adlerkulls vissaml. nr  163. 

Ya 

Jungfrun 	hon frågade 

 

sin mo - 
4 

der 	om lov 

     

       

        

Om hon 	finge 

3 

gå till de vilda böljor 	blå 

6 

1 Jungfrun hon frågade sin moder om lov 
Om hon finge gå till de vilda böljor blå, 
Om hon finge gå till de vilda böljor blå. 

2 Jungfrun hon gångade neder till strand, 
där fick hon se ett skepp, som kom seglande mot 

land 

3 Så frågade hon, vad som de ha lastat in. 
»Jo, vi ha lastat in av det rödaste vin, 
och därtill ha vi penningar allt uti våra skrin.» 

4 Jungfrun hon drack av det vinet så sött, 
ja, intill dess hon somnade i kaptenens sköt. 

5 Kaptenen han sade då till sin styrman: 
»Styr nu om mitt skepp fort, så segla vi från land!»  

6 Och jungfrun hon suckade: »Ack, mina arma små! 
Jag måste stänga dörren och ut ifrån dem gå.» 

7 »Du har inga små, som du nu förtäljer mej, 
ty detta kan jag se under ögonen på dej.» 

8 Jungfrun hon kammade ut sitt svarta hår, 
sen störtade hon sig i de vilda böljor blå, 
sen störtade hon sig i de vilda böljor blå. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Upprepning av rad 2 i str. 1 och 8. 
3:3 	därtill ms dartill 

Yb 
MELODI 

Mel. = Ya. 

Anmärkning 

Ms föreligger endast i kopia i SVA.  

TEXT 

Avvikelser från Ya i Yb 

1:2 	vilda: vilde 
2:2 	seglande: seglandes 
5:2 	från: frå 
6:2 	ifrån: ifrå 
8:2 	störtade: störta'; vilda: vilde 

Anmärkning 

Upprepning av rad 2 som i Ya. 
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IF 29:11, s. 39-40. Lappträsks sn, Nyland. Inskriven i egen visbok av Alfred Petas under tiden 1911-1915. 

1 Jungfrun hon frågade sin moder om få lov 
att gå ut och spatsera en dejelig aftonstund. 

2 Modern hon svarade min dotter du må gå 
men tag dig till vara för böljorna de blå. 

3 Jungfrun räckte ut sin snöhvita hand 
då fick hon se ett skepp som kom gungande i land. 

4 Jungfrun hon frågade vad haven i till last 
vad haven i att sälja ombord på detta skepp. 

5 Kaptenen han svarade vi lastade med vin 
därtill så haver vi pengar i vårt skrin 

6 Jungfrun hon drack utaf vinet så sött 
så länge hon somnade uti kaptenens skött. 

7 Kaptenen han sade till styrmannen sin 
styr skeppet sakta ifrån land. 

8 Men när de nu kommit på böljorna de blå 
så vaknade sköna jungfrun i skeppet där hon låg 

9 Gud signe mig och Gud nåde mig och mina fyra små 
som jag stäng dörren för och långt ifrån dem for 

10 Kaptenen han svarade du haver inga små 
jag ser på dina ögon och på din kind så röd. 

11 Jungfrun kammade sitt långa svarta hår 
så kastar hon sig i havets böljor blå. 

12 Kaptenen han sade till styrmannen sin 
kasta ut våra styrbordsankar och båten över [...] 
men innan de det gjorde var sköna jungfrun död. 

Anmärkning 

	

5:2 	därtill ms dartill 

	

6:2 	kaptenens ms katenens 

	

9:2 	dörren ms dorren; långt ms lång 

	

10:2 	ser ändrat från seg 

	

12:2 	sista ordet överhoppat av skrivaren 

	

12:3 	jungfrun ms ev. jungfru 

EJ AVTRYCKTA 

AA: Ahlström, 300 nordiska folkvisor, 1855, nr 239. 
Östergötland. Upptecknad av J. N. Ahlström. Me-
lodi (med underlagd textstrof hämtad från SF 41, 
jfr Ba ovan). 

AB: KVHAA Wiede ks 216 [I]. V. Steneby sn, Öster-
götland. Upptecknad av A. F. Son&n vid 1800-ta-
lets mitt. Melodi med underlagd strof. Mel. i facsi-
mil hos Ling (nr 206:2). 

AC: Vists sn, Östergötland. Upptecknad av prosten 
Pehr Erik Rudebeck vid 1800-talets mitt. Utskrif-
ter gjorda av L. Chr. Wiede. Melodi samt 8 stro-
fer. ACa: KVHAA Wiede ks 252 [I]. ACb: 
KVHAA Wiede ks 252 [II]. Mel. i facsimil hos 
Ling (nr 252). ACc: KVHAA Wiede ks 304 [I]. 
ACd: KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. (mel. 
med underlagd text). 

AD: Dybeck, Runa fol. I., s. 81-82 (1872). Norra Dals-
land. Upptecknad av Richard Dybeck vid 1800-ta-
lets mitt. Melodi samt 17 strofer. 

AE: ULMA 1803:9, s. 2. Efter Kristina Olsson, Bada, 
Fryksände sn, Värmland (f. 1864 i Bada). Upp-
tecknad av Gertrud Eriksson 1928. 2 strofer. Kal-
las »Vaggvisa». 

AF: ULMA 17299, s. 2. Silleruds sn, Värmland. Upp-
tecknad av E. Rönnfors 1945.1 strof. 

AG: Släkttradition från Ytterby sn, Bohuslän. AGa: 
DAG IFGH 5802, s. 5-7. Efter Tekla Bodin (f. 
1888) som lärt visan av sin mor smedhustrun Ma-
thilda Karlsson (f. 1855 i Ytterby, d. 1949). Upp-
tecknad av den förras kusin Anders Carlsson 
1954. 14 strofer. AGb: SR B 2586:1:2. Efter små-
brukaren Anders Carlsson (f. 1891 i Ytterby, 
d. 1968). Inspelad av Matts Arnberg och U. P. 
Olrog 1955. Melodi samt 14 strofer. AGc: SR 
Ma 57/ 1 0617:19:5. Efter Lena Larsson, Anders 
Carlssons syster (f. 1882 i Ytterby, d. 1967). In-
spelad av Matts Arnberg och U. P. Olrog 1957. 
Melodi samt 2 strofer. Atergiven på grammofon-
skiva (Den medeltida balladen, SR RELP 5003-
5006). 

AH: Efter Lena Larsson, Ytterby sn, Bohuslän (f. 1882 
i Ytterby, d. 1967). AHa: SVA 71, s. 9. Odaterad 
textnedskrift gjord av Lena Larsson. 7 strofer. 
AHb: SR Ma 61/M/9283:2:2. Inspelad av Matts 
Arnberg och U. P. Olrog 1961. Melodi samt 7 
strofer. 

Al: SVA 52, s. 20. Textnedskrift gjord av Lena Larsson 
1960, Ytterby sn, Bohuslän (se de två föreg. med 
vilka texten ej syns sammanhänga). 6 strofer (en 
utskrift av 1 strof finns även i SVA 71, s. 5). 

AJ: SLS 28, s. 305. Vörå sn, Österbotten. Upptecknad 
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av M. Thors 1892. 4 strofer. Tryckt som FSF V:1 
nr 73 C. 

AK: SLS 104 a, s. 112-114. Nyland. Nedskriven av 
bondedottern Ida Forsström, Gammelby, Pernå sn. 
12 strofer. — I SLS 104 a, s. 20-21 finns en av-
skrift gjord av V. Meinander 1900. Därifrån tryckt 
som FSF V:1 nr 73 A. 

AL: Östersundom, Sibbo sn, Nyland. Upptecknad av 
Hanna Hagbom på 1910-talet. ALa: IF Dep. Bra-
ges Arkiv 3, s. 4. Melodi samt 9 strofer. Mel. 
tryckt som FSF V:1 nr 73 a, texten tryckt som va-
riant E till FSF V:1 nr 73 A. ALb: SLS 1029, s. 
11. Melodi samt 3 strofer. 

AM: Tradition från Pernå sn, Nyland efter Emelie 
Louise von Willebrand (g. Malm; f. 1901). AMa: 
SLS 262, s. 5-7. Egenhändig nedskrift från 

1914-1915. 9 strofer. Tryckt som variant D till 
FSF V:1 nr 73 A. AMb: SLS 534 nr 7. Uppteck-
nad av John Rosas 193 1.     Melodi samt 7 strofer. 
Mel. tryckt som FSF V:1 nr 73 b. AMc: SR Ma 
57/11142:23:9. Inspelad av Matts Arnberg 1957. 
Melodi samt 9 strofer. Återgiven på grammofon-
skiva (Den medeltida balladen, SR RELP 
5003-5006). 

AN: SLS 367, s. 1422-1425. Efter Olga Öhberg, 
Fantsnäs, Pernå sn, Nyland (f. 1879). Upptecknad 
av Greta Dahlström 1924. Melodi samt 12 strofer. 
Tryckt som FSF V:1 nr 73 c och B. 

AO: SLS 328, s. 124. Efter Emilia Salenius, Kärr-
backa, Kulla, Strömfors sn, Nyland (f. 1869). 
Upptecknad av Sulo Salonen 1921. Melodi med 
underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 73 d. 
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192 

DANKUNGEN OCH LÅNGLÖTE MÖJA 
TSB D 427 

A 
Ahlqvist, Ölands Historia och Beskrifning II:1, 1825, s. 242-245. Långlöts sn, Öland. Upptecknad av Abraham 
Ahlqvist ca 1820. 

1 I Långlöthe by är den fagraste by, 
För femton stolta möjar, de bo deruti. 
— För Lindar och för Ekar i Lunden och det gröna. 

2 Så kom den Danska Konungen resande fram, 
Fick höra liten Carin i Björkelunden sång. 

3 Å Konungen frågade Småswenner så, 
Hvem är det, som uppå Gullharpan slår. 

4 Ingen är, som uppå Gullharpan slår, 
Det är liten Carin i Lindelunden går. 

5 A det war Danska Kongen steg på snöhwitan sand, 
Så gick han uti Ekelund för liten Carin fram. 

6 A hör du stolta Carin 	quäd Wisan för mig, 

7 A Stolta Carin quädde en Wisa så klar, 
Att Ekelöfwet dansade, som uti Lunden war. 

8 Så quad hon de Wisorna, quad hon de fem, 
Att Danska kongen dansade och alla hans Hofmän. 

9 A hör du stolta Carin lill' du drick en dryck med 
mig, 

Det kan du wäl göra, au till wiljes göra mig. 

10 A wäl will jag dricka en dryck med dig, 
Men jag har så många, som akta uppå mig. 

11 På mig aktar Fader, på mig aktar mor, 
På mig aktar Syster, så wäl som bror. 

12 Den Danska Kongen tog liten Carin i famn, 
Så har han henne i det stora skeppet fram 

13 Den Danska Kongen seglar från Långlöthe hamn 
Han offrade en gryta af blankaste malm. 

14 Stolt Carin hon waknar och kammar upp sitt hår, 
Gud nåde mig arma för ord jag talte i går. 

15 I hjelpen mig hem till min fäderne by, 
Ty mina små barn, de gråta efter mig. 

16 Grannt ser jag det på dina snöhwita bröst, 
Att inga små barn de hafwa dem kyst. 

17 I hjelpen mig hem till mitt Fäderne Land, 
Ty mina husdörrar stå olåsta för sann. 

18 Grannt ser jag det på din snöhwita arm 
Att du alldrig har burit nycklar i band. 

19 Å aldrig skall du komma till ditt Fäderne land 
Förr än du får Sonen till dess Styresman. 

20 Å alldrig skall du komma till din Fäderne by, 
Förr än du får Dottren, som silke kan sy. 
— För Lindar och för Ekar i Lunden och det gröna. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet helt återgivet i str. 1 och 
20, förkortat För Lindar m. m. i övriga strofer. Ytterli-
gare en strof markerad mellan str. 13 och 14. 
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B 
Stålberg, Visa och låt på Öland, 1949, s. 400. Efter August Nilszon, 	Gärdslösa sn, Öland. Mcl. uppteck- 
nad av Nils Stålberg 1943-1945. Texten efter A ovan. 
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193 

HABOR OCH SIGNILD 
TSB D 430 

A 
KB Vs 4, s. 1-4. Avskrift gjord ca 1600 efter äldre förlaga. Möjligen från Svealand (Jonsson I, s. 176-178). 

1 Håbård konugh och Siuerd konugh 
dee begynte wp ett kiff 
alt om then Stolten Signelin 
hon war Så went ett wiff 
— fast heller hade håbård achtat att winna sigh then 

skiöne 

2 Håbård drömde i en dröm om Natt 
J sengen ther han lågh 
och arle war thett om morgonen 
han säger sin modher ther aff 

3 Migh drömde huru Jagh i Lunden redhe 
alt medh min bryneler Så tung 
ther wäxte En Ross vppå min arm 
hon war spädh och vngh 

4 Ähr thett tigh till glädie lagt 
att tu skallt winna then möö 
tå ähr thett tigh till Sårge lagt 
att tu skalt för hennez skull döö 

5 ähr thett migh till Glädie [lagt] 
att iag skall winna then möö 
Jagh holler then för ingen rettsinegh man 
som redder ähr han skall döö 

6 Håbord låter sitt hår wexa 
och Jungfrwrz kläder skära 
så drager han till Jsser konuge land 
han skulle ther slögder lära 

7 The kastade wth sine anker 
och Bryggian på hwite Sand 
thet war håbord konuge son 
han Stiger ther först i land 

8 Mit wppå midie gården 
ther axlade han sitt skin 
och så gånger han i frustugu in 
för Stålten signelin 

9 J sittien Stålten Signelin 
både J och edre terner 
Min fader haffwär migh hitt sendt 
att iag skulle slögder läre 

10 Hafuer Eder fader eder hitt Sendt 
att i skolen slögder lära 
tå skolen i sittia om bord medh migh 
och sofua hooss min terner 

11 iagh ähr wan sofua j silke 
och ähr ett konuge barn 
skolle iag hoss edera temor Sofua 
tå giörde thett mig en stor harm 

12 Och ähr j wan sofua i Silke 
och ähr ett konuge barn 
tå skollen i ätta aff faatt medh migh 
och sofua vppå min arm 

13 Alle såtte stolt Signelins möö 
the syd der som the kunde 
förwthan Håbord konuge son 
han leeker med Nåll i munne 

14 alle såtte stålz signelinz möör 
the hade sin söm på knä 
förwthan Håbård konuge son 
han skar en hiort af trä 

15 Han skaar vth hiort och skaar vth hind 
och andra diur ther medh 
Vp stod stålten Signelin 
hon kunde icke thett 

16 thett war kirstin Tieneste qwinna 
hon talade orden så hård 
och aldrig såg iag konuge barn 
som mindre kan sy medh Nåll 

17 Aldrig Sågh iag konuge barn 
som mindre kan sy medh Nåll 
och aldrig sågh iag konuge barn 
som bättre kan drecka af skåll 
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18 Aldrig såg iag konuge barn 
som mindre kan slögde 
och aldrig såg iagh ett konuge barn 
som så dyrt seer wth medh sin öghen 

19 Tijgh qwar kirstin tieneste quinne 
tu actha Rätt inthet wppå migh 
ehuart iag min ögon wender 
tå seer iagh inthet vppå tigh 

20 the åte Och dee drucko 
thet war icke måst länge 
hören J Stolten Signelin 
och wylle wij gå till sänge 

21 the ginge sigh till sänge 
thet war them alt för brått 
hören J Stålten Signelin 
alt huadh iag spör eder åth 

22 Hören J stolten Signelin 
alt hund iagh spör edher åth 
ähr her någon i werden till 
edher hugh leker vppå 

23 thett ähr ingen J werden till 
min hugh leker vppå 
förwthan håbård konuge son 
iagh kan honom aldrigh fåå 

24 Ähr thet sant i sälen för migh 
att J hafuen håbård Så kär 
thett wyll iagh för saning säia 
han ligger edher her När 

25 Gudh förlåthe Edher Håbård Konuge Son 
hwij achte J migh så skemme 
J riden vthi min faderz gård 
och Ey hök vppå Edher hennder 

26 Jagh torde ey ridå wthi Ederz faderz gård 
och hök vppå mina hennder 
edher fadher är mig så illa wredh 
han wyl mig låta vphenge 

27 J tijen Håbord konuge son 
J Säien icke såå 
her ligger widh wåra föter 
the falske ternor tuå 

28 Och ligger her widh wåra föter 
the falske ternor tuå 
tå ligger wthi wår hufdegärde 
mitt Suärd och brynier blåå 

29 skam få kirstin Tieneste quinna 
hon hörde ther vppå 
hon stall bort hans goda swerd 
och Så hans brönier blåå 

30 Hon stall bort hans goda suerd 
och så hans brynier Blåå 
och så ganger hon i höge Loft 
för Siwerd konuge ståå 

31 Står vp Siuerd konug 
i Soffuen alt för lenge 
her ligger Håbord konuge Son 
medh edherz dotter i sänge 

32 Wp stådh siwerd konuge 
han ropte öfuer allan sin gård 
J stånden vp alla mina Raske Hwfmän 
i kläden edher J Jern och stååll 

33 J stånder vp alla mina Raske hofuemän 
J klädhen edher icke falsk 
her speeler en hiört J Signelinz bur 
han haffuer så hårdan Halz 

34 Thett war stålten Signelin 
hon seer sigh öfuer sänge 
iagh seer vthi min fadherz Gård 
så månge stållt hofuemän 

35 see J vthi edherz fadhers gård 
så månge Stållt Håfuemän 
tå ligger her vthi wår hufdegerde 
Både brynier och fulgodh wärn 

36 thett war Håbård konuge Son 
han tagher till hufuegerd 
bortta war hanz brynier blåå 
och så hanz godha swerd 

37 Bortta är min brynier blåå 
och så mitt godha swerd 
thett Råde gud fadher i himmelen 
her blifuer en ynkeligh ferd 

38 Someblige han medh henner slogh 
och somelige han spann medh foott 
femtijo woro dee konugenz hofuemän 
som för hanz föötter dodh 

39 The borde på honom båior 
och hwar och en war ny 
thet wil iag för sanning säia 
han sleett them i stycken try 

40 Och fram kom kirstin Tiens[te] gwinna 
hon kunde them råden kenna 
i tager ett hår af signelinz hufuud 
och binden om hanz hennder 

41 The togo ett hår aff Signelinz hufuud 
och bundo om hanz hennder 
för skall iag låta mitt vnga lif 
än iag skall slita [thett] sönder 
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42 Hören i stållten signelin 
J låta Edherz godha wilia känne 
När J See min kappe hängie 
j låten edher inne brenne 

43 Thet gläder sigh så månge vthi min faderz gård 
Dhe sågo gerna att håbord wore dödh 
iagh skall göre them en sorg idagh 
för therez fäste möö 

44 Så togo the håbord konuge Son 
och leden i rosennde lund 
ther skole the honom vp hänngia 
vthi then samma stund 

45 J sätten wp min kappe 
hon är aff skarlakan rödh 
När fruer och Junfrur få henne see 
så ynka the sigh öfuer min dödh 

46 Thet war stolten signelin 
hon sogh then kappe hengia 
så tende hon elden i buren sin 
och lett sigh ine brenna 

47 J tagen nu nider min kappe 
hon årkar fulwel liggia 
ty ohm iag hade än 5000 liff 
iag wele icke [— — 

48 Somblige loppo till buren 
och tå war hon i glöd 
och somblige luppo till lunden 
och tå war håbord dödh 

49 Hade jagh thett för wetat 
theeraz kärlek hade waridt så starck 
håbord skulle icke hafue dödt i dagh 
för 15 000 marck 

50 hade Jagh thet för wetat 
the hade want huar annan så hull 
håbord skull icke hafue dödt idagh 
för tusende Tynna gull 

51 J tagen nu kirstin tienest quinne 
i Sätten henne quik vthi Jord 
hon haff[uer] skilt migh från min dotter idag 
och så min magh Så godh 
— fast heller hade håbård achtat att winna sigh then 

skiöne 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet helt utskrivet i str. 1 och 
51 samt med början förkortad i str. 4, 9,10, 12, marke-
rat i str. 2, 3, 5-8, 11, 13-18, 20-25, 29-31, 33, 34, 
36-39, 41-49. 
Omkvädet: achtat str. 4, 9, 12, 51 achta; skiöne str. 4, 9, 

10, 12, 51 skiöna 
11 
	

Siuerd ms Siuegrd 
drömde ms dromde 

3:3 vppå ms yppa 
7:4 ther ms them 

18:1 
	

såg tilskrivet över raden 
19:2 
	

inthet ms snarast imthgz 
22:4, 23:2 	vppå ms yppa 
26:3 wredh ändrat från werdh, ev. av annan hand 
29:1 	få ms fa 
29:4 	Så ms så Så (så struket, ev. av annan hand) 
30:2 	brynier ms bryner 
32:4 	Jern ms Jer 
34: I 	stålten ms stalten 
38:4 	dodh sic 
41:4 	sönder ms sonder 
42:4 	brenne slutvokalen osäker 
43:2 	wore något osäker läsning 
45:2 	rödh ms roh 
47:3 hade ms haden 
50:3 hafue ms hade; dödt ms död 

B 
KB Vs 21 (KB:s visbok i 8:o), s. 137-145. Uppskrift från början av 1600-talet, troligen från Svealand (Jonsson I, s. 
211). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 245-255. 

1 Håbart och siwert konungh son 
the begyntte kiff, 
Alt om stålten signelin 
hon war så wente wiff 
— fast heller hafuer han ahtat wi[nna] s[igh] then 

skiön[a] 

2 Håbort låter sitt hårr wäxa, 
och iungfru kläder skiära 
så drager han i siwert konungz land 
han skule ther slögda lära 

3 Är degh till glädien lagt 
at tu skal winna then möö, 
så ärä degh till sorgen lagt 
tu skal för henne döö 
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4 Är det migh [till] glädje lagt 
at jagh skal winna thet wiff 
så håller iagh för ingen konungh son 
som rädes om sit liff 

5 Han drömde som han i lunden redh 
Alt med sin brynia så tungh 
der wax En ros på hans Arm 
hon war både spee och wngh 

6 Han kasta wth Ankar 
och brydde på huitan sand 
och dedt war håbarth konungh son 
han steg der först i land 

7 Och det war håbort konung son 
han Axla skadel och skin 
så gånger han i buren in 
till stålten signelin 

8 J nittien i gudz fred stålten signelin 
både i och edra tärnor 
min fader hafuer sändt migh hit 
iag skal både slögda och lära. 

9 Hafuer eder fader send eder hit 
i skolen både slögda och lära 
så skolen j äta till bordz med migh 
och soffwa hos mina tärnor 

10 Jagh är wan sofua i silket 
och ädle konunge barn 
så skal iag såfua hos edra tärnor 
thet är mig een stor skam 

11 Ar i wan sofua i silket 
och ädla konunge barn 
så skulen i äta ur fat med migh 
och sofua på min arm 

12 Alle sutå the ståltz signelillas mör 
the sömade thet the kune 
foruthan konung håbort son 
han lechte med nåll i munnen 

13 Alla sutå the ståltz signelillas mör 
the hullo sin söm på knä 
foruthan håbort konunge son 
han skar een hiort af trä 

14 Han skar wth hiort han skar wth hind 
och andra diuren med 
åp steg stålten signelin 
hon kunde icke thet 

15 Och thet war kirstin tieneste quinna 
hon tala ord för hårdt 
Aldrig såg iag ett konung[e] barn 
som mindre kun sy med nåll. 

16 Aldrid såg iag een konunge barn 
som mindr[e] kunn sy 
aldrig såg iag ett konunge barn 
som dristugt med sin ögon kund[e] gilia 

17 Tig tu kirstin tieneste quinna 
tu talar icke om mig 
ehuart iag seer [med] min ögon 
iag ser dom icke på dig 

18 The åtå och the drucko 
thet war icke nästan för länge 
hören i stålten signelin 
wellom wi gå till sänge 

19 The gingo nu till sängen 
thet war them Alt för brått 
hören i stålten signelin 
Alt huad iag spör eder åt 

20 Hören i stålten signelin 
Alt huad iag spör eder åt 
är här någon i werlden till 
eder hog leker wppå 

21 Jngen är här i werlden till 
min hoL,  leker wppå 
foruthan habort konung son 
then iag ey kunde få 

22 Are det i saningh wist 
iag håller hon[oml kär 
eder will iag för saningen säia 
han ligger eder när 

23 Gud förlåte eder håbort konung son 
hui hafuen i achtat mig skemma 
i riden i min faders gård 
och hök på edra händer 

24 Jcke tår iagh rida i eder faders gård 
och hök på mina händer 
eder far han är så wred 
han låther mig wp[...] 

25 Hören i håbort konung son 
i snac[ke] icke så 
här ligger wid wåra fotter 
the falska tärnor tuå 

26 Ligger här wid wåra fotter 
the falska tärnor tuå 
så ligger här i wår hufuugäll 
både swerd och brynia blå 

27 Och thet war kirstin tieneste gulna 
hon achta ther wppå 
först stal [hon] hans goda suerd 
och så hans brynia blå 
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40 The togo håbort konunge son 
the ledde honom i rosende lund 
ther skule the honom wphengia 
uthi then samma stund 

41 Hören i stålten signelin 
i låthen eder god wilia kenna 
der i få see min kappa hengia 
i låthen eder brenna 

42 och det war stålten signelin. 
hon feck see hans kappa hengia 
tende hon elden på buren 
ther låther hon sig inne brenna 

43 J hengen åp min kappa 
hon är af skadelen röd 
der fruger och möer the få henne see 
the gråta öfuer min döö 

44 J tagen ned min kappa 
hon må nu wäll liggia 
fast iag åtte fem tusen liff 
iag will inthet thera tiggia 

45 Somliga låp i buren 
och tå war signelill glöd 
och somliga låp i rosende lund 
och tå war håbort döö 

46 Och hade iag nu thet förra weeta 
theras kärlek ha wari så stark 
icke skule håbårt wari död idag 
för 50 tusen mark 

47 Hade iag thet förra weeta 
theras kärlek ha wari så stor 
icke skule håbårt wari död idag 
för 50 tunor gull 

48 J tagen kirstin tieneste quina 
i grafuer hene quicka i Tord 
som skilde mig ifrån m[in] goda dotter 
och så min goda måg 
— fast heller hafuer han ahtat witnnal s[igh] then 

skiön[a] 

Anmärkning 

Str. 16 onumrerad och inskriven i efterhand mellan str. 
15 och 17, strofnumreringen därför i fortsättningen fel-
aktig. Stroferna ej radindelade. Omkvädet utskrivet en-
dast i str. 48 (de fyra sista orden är delvis bortskurna), 
markerat i str. 1-3, 5-7, 9-15, 17-23, 25-32, 34, 
36-38, 41-48. 

1:3 	stålten ms stalten 
2:1 	över raden står med svag skrift han drömde 
2:4 	slögda ms slogda 

28 Först stal hon hans goda suerd 
och så hans brynia blå, 
så går hon i höga låft 
ther sibort konung lågh 

29 Wake åp i sibort konung son 
i hafuer suui een tid för länge 
och thet war habort konung son 
han souer hos eder dotter i sängen 

30 Och det var sibort konung son 
han ropa öfuer sin gård 
i stånden åp min stålte håmen 
i kläden eder i ståll 

31 J stånden wp min raske håmen 
i kläden eder icke falst 
her springer een hiort i signelillas bur 
han hafuer så hårdan hals 

37  Och ded war stålten signelin 
hon seer öfuer sin sengh 
iag seer wthi min faders gård 
så monge stålte håmen 

33 Sir i Wthi eder faders gård 
så monge stålte håmen 
så ligger i min hufuugell 
både sverd och brynia blå 

34 Och det var håbort konunge son 
han togh i hufdegel 
bårta war hans brynia blå 
och så hans fulgod suerd 

35 Bårta war hans brynia blå 
och så hans fulgod suerd 
råde gud fader i him[...] 
[— — 

36 Såmt han med handen slog 
och somt han spiena med foten 
fem tusen war siverts håmen 
som för hans foter låg 

37 De sette på honom boior 
och huart och eet war nyt 
och eder will iag för saningen säia 
han sliter them i try 

38 Och det war kirstin tieneste quina 
hon fan på eet oråd 
i tagen hår af signellillas hufuu 
och binde ther med hans händer 

39 The togo et hår af signelillas hufuu 
the bundo ther med hans händer 
för will iag låta migh wphängie 
för iagh wil slita thet sunder 
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4:3 

4:4 
5:4 
6:3 
7:3 
7:4 
8:1 
8:4 
9:2 

11:2 
12:1 
13:1 
15:3 
16:2 
16:4 
17:3 

18:1 
18:2 
18:3 
19:2 
19:3 
20:1 
20:3 

20:4 
22:1 
22:2 
23:2 
23:4 
24:1 
24:3 
24:4 

25:2 
25:4 

håller ms haller; son ms ev. sann, ordet ändrat 
från som 
som tillskrivet över raden 
både ms bade 
dedt något osäker läsning 
gånger ms ganger 
stålten ms stalten 
signelin ms signelim 
slögda ms slogda; lära ms lara 
både sista bokstaven osäker, textförlust när ms 
bundits in 
konunge se 9:2 både 
ståltz ms staltz 
mör MS mor 
konung[e] ms beskuret, därav textförlust 
mindr[e] som 15:3; kunn ms ev. kune 
gilia osäker läsning 
[med] står över raden och ingår även i rad 
16:4 eller tillhör kanske endast denna 
the tillskrivet över raden 
för länge ms for lange 
hören ms horen; stålten ms stalten 
för MS for 
som 18:3 
Hören ms Horen 
är här ms ar har; någon första bokstaven ändrad 
från h 
wppå ms wppa 
Äre ms Are 
hon[om] textförlust när ms bundits in 
hafuen i tillskrivet över raden 
händer ms hander 
faders ms fader 
är ms ar 
en hel rad bortskuren i ms, endast några stap- 
lar syns 
snac[ke] ms beskuret, därav textförlust 
the ändrat från tu  

SMB 193 

26:3 	ligger vokalen i ändrad från o; wår ms war 
26:4 	brynia ändrat från brynior 
28:3 	hon ms han 
29:2 	för länge ms forlänge 
30:3 	stånden sista bokstaven oklar 
30:4, 31:2 	kläden ms kladen 
31:3 	hiort ms hior 
32:1 	stålten ms stalten 
32:2 
	

öfuer ms ofuer 
32:4 håmen ms hamen 
33:3 
	

ligger ms snarast lgigger; min ordet först på- 
börjat f 

35:3-4 ms beskuret, därav textförlust 
36:1 
	

med första bokstaven ändrad från h 
36:3 
	

siverts ms sivert 
37:1 
	

på första bokstaven ändrad från h 
39:1 
	

af första bokstaven ändrad från f 
39:2 
	

hans ms han 
39:3 
	

för ms for; wphängie ms wphangie 
39:4 
	

för ms for 
40:2 
	

i rosende ihopskrivet; lund ms hund 
40:4 
	

de tre sista orden till större delen bortskurna 
41:4 
	

låthen ms lathen 
42:1 
	

signelin har prickar över g, troligen ändrat från 
y 

42:3 	buren ms burne 
43:2 	hon först påbörjat a; är ms ar 
43:3 	henne ms heene 
43:4 	öfuer ms ofuer 
45:2 	signelill ms signelig 
45:3 	rosende ms rösende 
46:2 	ha tillskrivet över raden 
47:1 	Hade ändrat från hafuer 
47:2 	theras ändrat från något nu otydbart; kärlek ms 

karlek 
47:4 	för ms for 
48:3 	m[in] ms beskuret, därav textförlust; dotter får- 

sta t ändrat från d 

0
LUB P. Lampadius, Ett kort Vttogh aff tskillige Trouerdige Krönicker..., stycke 53. Citerat av Pedher Lampadius i 
Stockholm 1609. 

1 Habor konung och Siffuard konungh, 
the begynte sigh wp et kijff, 
altt om ten sköne signel 
Hon är et wänne wijff, 
— Fast heller haffwer Habor achtat winna sigh ten 

skönne. 

299 



SMB 193 

D 
Skoklosters slotts bibl.: Per Brahe d.y.:s bibl., Per Brahes visbok, s. [48]-163]. Inskriven av greve Per Brahe d.y. (f. 
1602 på Rydboholm i Ö. Ryds sn, Uppland, d. 1680) under tiden februari 1622—januari 1623 (Jonsson I, s. 
178-180). Sannolikt en avskrift efter äldre förlaga. Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 418-431. 

1 Habor kong och Siwar kongh, 
the begynte Sigh ith kif, 
theth war om stålten Signill Liten, 
Hon war så wennen itt wiff, 
— Men Habor haffwer wunnith sin jomfru. 

2 Habor drömde en dröm om nath, 
i Sengen der han lågh, 
arela om mårgånen han waknade, 
han Sade sin Modher ther aff, 

3 Migh tyckte iagh uthi Lunden war, 
Allt medh min brynnia tungh, 
ther ran ena ross vppå min arm, 
hon war bådhe skiön och ung, 

4 Ther Ran ena ross vppå min arm, 
hon war bådhe skiön och ung, 
hwar och een fugell på qwisten såtto 
the monde för henne siunga, 

5 Ingen Vthi konungens gårdh, 
then drömen rådha kunde, 
vthan habors Modher, 
hon Söder så mångalunda, 

6 Ähr thett tigh till glädien lagt, 
att tu skallt winna then möö, 
Så ähr thett migh till sörien lagt, 
för hennes skull skallt tu döö, 

7 Ähr thett migh till glädien lagt, 
att iagh skall winna then möö, 
Så litett passer iagh der på 
att iagh för hennes skull skall döö, 

8 Habor lätt Sigh wäxa håår, 
och jomfru kläder skära, 
Så seglade han åth fremmande land, 
ther wille han slögder lära, 

9 The hyste vp theras Silkes segell, 
under theras förgyllande råå, 
Så seglade the ått fremmande land, 
fast mindre än månader twå, 

10 Te kastade ut Sin ankar, 
vppå then hwite Sand, 
thett war Habor konge Son, 
han träder der först vpå land, 

11 Habor stiger öffwer stätte, 
hans brynnia hon war ny, 
thett ringer uthi thett kalla iern, 
thett giorde Så stort ett gny, 

12 Mitt vppå Medie gårdar, 
ther Axlar Habor sitt skin, 
Så går han i höge låfft 
för fruger och jomfruer in, 

13 Här sitten i stålten Signil liten, 
bådhe i och edhre möör, 
Min fader haffwer megh till edher Sent, 
iagh skulle här slögder nimma, 

14 Har edher Fadher edher till migh sent, 
j skolen här slögder lära, 
j skolen äta aff fatt medh migh, 
och Såwa hwar natt hos min tärna, 

15 Jagh ähr wan ath Såwa på swana dun, 
iagh ähr itt konunge barn, 
skulle iagh hoss edher tärna Såffwa, 
Så doge iagh uthi stoor harm, 

16 tiänen i qwar min stålten jomfru, 
i giören edher ingen qwida, 
j skolen äta aff faat medh migh, 
och Såffwa hwar nath hos min sida. 

17 Alla såto ståltz Signil litens möör, 
the hadhe Söm på knää, 
för uthan Habor kongeson, 
han skaar uth roser aff trää, 

18 Alla Såto ståltz Signils litens möör, 
the sydde thett bästa the kunde, 
föruthan Habor kongeson, 
han leker medh Nålen i munne, 

19 Ter Satt Signill litens tienste möö, 
hon hade twå hender så slöga, 
aldrigh sågh iagh någon stålten jomfru, 
haffwa tu dierware ögon, 

20 Så leka Habors ögon, 
Som solen öffwer andra stiernor, 
ehwart som stålten Signill Liten war 
thitt sågh Habor Så gärna, 

21 Aldrigh sågh iagh ingen stålten jomfru 
kunna mindre sy medh Nål, 
Aldrigh sågh iagh ingen stålten jomfru 
kunna bättre dricka aff skåll, 

22 Tigh du Signil Litens tienste möö, 
tu achta inthett på migh, 
ehwart som iagh min ögon wender, 
Så litett achtar iagh tigh, 
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23 Jagh ähr tröth aff färdan mödh, 
iagh haffwer faritt en wägh så lång, 
Hören i stålten Signill Liten, 
Lyster edher till hwile gå, 

24 Te åto och drucko en Liten stund, 
thett war intett mökett länge, 
vpstodh stålten Signil Liten, 
Hon fölgde Habor till Senge, 

25 I Sitten här alla mina möör, 
Syn edhra gärningh till ända, 
mädan iagh gåår i höge låfft 
och fölier then jomfru till Senge, 

26 Habor Satte sigh i Sängen nidh, 
och tärnan drogh af hans skor, 
thett måtte höras Så långan ledh 
huru habors hierta thett logh, 

27 ther lågo the then natt Så långh, 
allt widh hwar annars sidha, 
arla om morgonen the waknade, 
the sadhe hwar annan sin qwidha, 

28 Hören i stålten Signill lilla, 
Hwadh iagh edher spöria må, 
ähr här någon i werden till, 
som edher hugh leker vppå, 

29 Här ähr ingen i werden till, 
min hugh han leker vppå, 
vthan habor kongeson, 
honom kan iagh aldrigh fåå, 

30 Ähr thett Sant i Säien för migh, 
i haffwen habor Så kiär, 
thett will iagh för Sanningh Säia, 
han ähr edher ganska när, 

31 Hören i Habor konge Son 
hwi welen i migh Så skemma, 
Hwij ridhen i icke i min faders gårdh, 
medh eder hök uppå hender, 

32 Jagh war migh i edher faders gårdh, 
medh min hök i händer, 
edher fader ähr migh worden wredh, 
han will migh låta uphängia, 

33 Hören i Habor konge Son, 
i Snacken dok icke Så, 
här ligger widh mina fötter, 
the falska tärner twå, 

34 Ligger ther widh edra fötter, 
the falska tärner twå, 
Så ligger här widh min hoffdegärd, 
min skarpa brynnia blå. 

35 Vpstodh Signils litin tiäneste möö, 
Hon axlade kappan blåå, 
Så gick hon i högelåfft, 
tith unga konungen lågh, 

36 I waken up Herre konnungh, 
i Haffwen nu Sowith för lenge, 
Här ähr Habor konge Son, 
han haffwer eder dotter i Sänge, 

37 Vpstodh unga Konungen, 
Han ropte öffver all Sin gårdh, 
i stånden vp alla mina hoffmän, 
i kläden edher i iärn och ståll, 

38 I stånden vp alla mina hoffmän, 
i klädhen edher icke falsk, 
thett will iagh försanningh Säia, 
Habor ähr en wågehals, 

39 Thett war stålten Signil litin, 
Hon Sågh sigh ut för Sängh, 
Här klädes i mins faders gårdh 
så mångan raskan hoffdrengh 

40 Klädes ther vthi edher faders gårdh, 
Så mångan raskan hoffdrengh, 
thett will iagh försanningh säia, 
litit räs iagh för dem, 

41 Här ligger widh min hoffdegärdh, 
mitt Swerdh och Silff boga knif, 
Migh tagher ingen här ut i dagh, 
för än mången låter till sitt lif, 

42 Här ligger widh min hoffdegärdh, 
min brynnia och goda Swerdh, 
migh tagher ingen här ut i dagh, 
för än han får en ondh ofärdh, 

43 Thett war Signilillas tienste möödh, 
Hon lyddes ther vppå, 
stall hon bort hans godha Swerdh, 
och Så hans brynnia blåå, 

44 Te stötte vppå dören, 
bådhe medh Swerdh och Spiut, 
Höre tu Habor konge Son, 
tu gack för dören ut, 

45 thett war Habor konge Son, 
han togh till Sin hoffdegärdh, 
Borto war hans brynnia, 
och Så hans godhe Swerdh, 

46 Borto ähr min brynnia, 
och Så mitt godha Swerdh, 
Hören i stålten Signil liten, 
Här bliffwer een ömkelig färdh, 
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47 The stötte vppå dören, 
medh Spårspentan foth, 
Hwar then nagla i dören war, 
the ruko Habor emott, 

48 Somliga han medh fötterna Sparn, 
Somlige medh henderna slogh, 
thett war femtio aff konungens hoffmen, 
Som för hans fötter dogh, 

49 Te ladhe på Habor the hårdesta bandh, 
the woro alla ny, 
Hwar thett bandh på honom kom, 
thett slett han Sönder i try, 

50 Ter stodh Signils lillas tienste möödh, 
och hon them rådhen kände, 
i taghen itt hår aff Signils hufwudh, 
i binden om habors hender, 

51 Te togho itt hår aff Signils hufwudh, 
the bundo om Habors Hender, 
för wille han heller för henne döö, 
ähn han wille slita thett Sönder, 

52 Te togho Habor konge Son, 
the ledde honom ut för by, 
ther fick han se the galga trää 
the woro alle ny, 

53 Hören i stålten Signill liten, 
i låten godh kärlek finnas, 
När i Sen min kappa hengia, 
låten edher i buren brinna, 

54 I Hängen vp min kappa, 
Hon ähr aff Skalakan rödh, 
får thett fruger och jomfruger see, 
the ömke Sigh öffwer min dödh, 

55 Tett war stolten Signill Liten, 
När hon Sågh kappan hängia, 
tände hon elden på buren Sin, 
och lätt Sigh ther inne bränna, 

56 Tett war Habor konge Son, 
han målte itt ordh medh skäll, 
ähr nu Signill lilla inne brent 
Som migh unte ganska wäll, 

57 I tagen nu nidh min kappa, 
hon må nu på iordene liggia, 
fast om iagh hadhe try tusent liff, 
iagh will icke itt aff them tiggia, 

58 Thett war unga konungen, 
när han sågh buren brinna, 
Somligha hielpa Habor nedh, 
och Somliga hielpa stålts Signil, 

59 När the kommo vthi rosenlundh, 
Så war tå habor hengdh, 
när the kommo till buren, 
war Signil inne bränt, 

60 När the kommo vthi Rosenlund, 
Så war tå Habor dödh, 
när the kommo till buren 
war Signill bränt i glödh, 

61 Hadhe iagh thetta förra wist, 
Teras kärlek hade waritt Så stoor, 
icke skulle Habor hängt i dagh 
för hundrade tusen mark, 

62 I tagen nu Signils tiäneste möödh, 
i Sättien henne qwek i iordh 
Hon haffwer skillt migh widh dotter min 
och Så en mågh Så godh, 
- Men Habor haffwer wunnith sin jomfru. 

Titel: Habors Wisa. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 62, markerat i övriga 
strofer. 
Omkvädet: wunnith str. 62 wunnett 
2:2 Sengen ms Segen 

	

6:1 	thett tillskrivet över raden med annat bläck 

	

7:1 	migh med annat bläck skrivet över struket tigh 

	

7:2 	iagh skall med annat bläck ändrat från tu skallt; 
möö med annat bläck skrivet över struket wiff 

7:3-4 litett passer iagh der på/att iagh med annat 
bläck skrivet över struket ähr thett migh till sö-
rien lagt; skall döö står över struket låter tu titt 
liff 

	

8:3 	åth med annat bläck tillskrivet över raden 

	

17:1 	såto tillskrivet över raden; litens ms liten 

	

21:4 	efter dricka står kommatecken (radslut) 

	

22:3 	iagh tillskrivet över raden 

	

32:2 	hök i tillskrivet över raden 

	

32:4 	efter låta står kommatecken (radslut) 

	

37:4 	iärn ms iär 
39:2 Hon ms snarast Han 

	

47:3 	Hwar then dubbelskrivet, första gången struket 

	

48:4 	för ms for; fötter ms fotter 

	

62:4 	och dubbelskrivet 
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E 
Text bevarad i skillingtryck och avskrifter av skillingtryck (se Jonsson I, s. 609-611). Ea: Skillingtryck 1638 

(=DgFT 20:1). Eb: UUB Nordin 1121, fol. 148 v-151 r. Avskrift gjord ca 1655. Ec—e: Skillingtryck 1685, 1688, 

1689 (=DgFT 20:2-4). Ef—i: Skillingtryck från 1700-talets början (=DgFT 20:5-8). Ej: KB Vs 41, s. 155-156. Vis-
bok troligen från Allbo hd, Småland. Avskrift sannolikt gjord på 1720-talet. Ek: KB Vs 43 a (allmogevisbok från 
Härjedalen), fol. [49] v—[57] v. Avskrift gjord 1730 av Pähr Tohlson i Backen, Linsell (då inom Svegs sn), Härjeda-
len (Jonsson I, s. 304-306). El: SVA 504:2 (Bergshammarvisboken II), s. 181-199. Avskrift gjord vid 1700-talets 
mitt. Em—p: Skillingtryck från senare delen av 1700-talet (=DgFT 20:9-12). Eq-v: Skillingtryck 1800, 1817, 1820, 
1827, 1835, 1838 (=DgFT 20:13-18). Ex: IF Rancken 3, 165 nr 440. Vallgrund, Replots sn, Österbotten. Avskrift 
troligen gjord på 1870-talet av J. E. Wefvar, sannolikt efter en äldre avskrift av ett skillingtryck. 

Ea 
1 HAbor Kong och Siwar Kong/ 

The begynte sigh itt kijff/ 
Thet war om stolten Signil liten/ 
Hon war så wän ett wijff/ 
— Fast heller hafwer Habor achtat winna sigh then 

aldra sköna. 

2 Habor drömde en dröm om natt/ 
J Sängen ther han lågh/ 
Aarla om morgonen han waknade/ 
Han sadhe sin Modher ther aff/ 

3 Migh tyckte jagh vthi Lunden war/ 
Alt medh min Brynia tung/ 
Ther rann een Roosend på min Arm/ 
Hon war bådhe skön och vng/ 

4 Ther rann en Rosend på min arm/ 
Hon war bådhe skön och vng/ 
Hwar och en Fogel på Quiste såto/ 
The monde för henne siunga/ 

5 Jngen vthi Konungens Gård/ 
Then drömen rådha kunde. 
Vthan Habors Modher/ 
Hon sörjer så margelunde/ 

6 Är thet tigh til Glädien lagdt/ 
At tu skal winna then Möö/ 
Så är thet migh til sorgen lagdt/ 
För hennes skul skalt tu döö/ 

7 Är thet tigh til Glädien lagdt/ 
At tu skal winna then Wijff/ 
Så är thet migh til Sorgen lagdt/ 
För hennes skull låter tu titt Lijff/ 

8 Habor lät sig wäxa håår/ 
Och Jungfrw Klädher skära/ 
Så seglade han åt fremmande Landh/ 
Ther wille han slögder lära/  

9 The hyste vp theras silke Seghel/ 
Vnder theras förgyllande Råål 
Så seglade the åt fremmande Land/ 
Fast mindre än månadher twål 

10 The kastadhe vth sin Ankar/ 
Vppå then hwite Sand/ 
Thet war Habor Kongeson/ 
Han trädde ther först på Land/ 

11 Habor stigher öfwer stäte/ 
Hans brynia hon war nyy/ 
Thet ringer vthi thet kalla Jern/ 
Thet giorde så stort itt gny/ 

12 Mitt vppå medie Gårdar/ 
Ther axlar Habor sin skinn/ 
Så gåår han i högha Lofft/ 
För Frwer och Jungfrwer in/ 

13 Här sitten j stolten Signil liten/ 
Bådhe j och edhor Qwinnor/ 
Min Fadher hafwer migh til eder sendt/ 
Jagh skulle här slögder nimma/ 

14 Haar edher Fadher til mig sent/ 
J skolen här slögder lära/ 
J skolen äta vhr faat medh migh/ 
Och sofwa hwar natt hoos min tärna/ 

15 Jagh är waan sofwa på Swana dyn/ 
Jagh är itt Konunge Barn/ 
Skulle iagh hoos edher tärna sofwa/ 
Så dooge iagh vthi harm/ 

16 Tiänen i qwar min stålten Jungfrw/ 
J gifwen edher ingen qwijda/ 
J skolen äta aff faat medh migh/ 
Och sofwa hwar natt hoos min sida/ 

17 Alla såto ståltz Signil litens möör/ 
The hade Sööm på Knä/ 
Föruthan Habor Kongeson/ 
Han skaar vth Rooser aff Trää/ 
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18 Alla såto stoltz Signil litens möör/ 
The sydde thet bäste the kunde/ 
Föruthan Habor Kongesone/ 
Han leeker medh sin Nåål i munne/ 

19 Ther satt Signils litens tienste möö/ 
Hon hadhe twå hender så slögha/ 
Aldrigh sågh iagh ingen stålten Jungfrw/ 
Hafwa tw dierfware öghon/ 

20 Så leeka Habors ögon/ 
Som Solen öfwer andra Stiernor/ 
Ehwart som stolten Signil liten war/ 
Tijt sågh Habor så gerna/ 

21 Aldrigh sågh iagh ingen stålten Jungfrw/ 
Kunne mindre sy medh Nåål/ 
Aldrigh sågh iagh ingen stålten Jungfrw 
Kunde bättre dricka aff skåål/ 

22 Tijgh tu Signil litens tiäneste möö/ 
Tu achta intet på migh/ 
Ehwart som iagh min öghon veänder/ 
Så litet achtar iagh tigh/ 

23 Jagh är tröt aff färdan möödh/ 
Jagh hafwer farit en wägh så lång/ 
Hören j stålten Signil liten/ 
Lyster edher til hwile gåå/ 

24 The åto och drucko en liten stund/ 
Thet war intet myket länge/ 
Vpstodh stålten Signil liten/ 
Hon fölgde Habor til sänge/ 

25 I sittien här alla min Möör/ 
Syyn edhra Gärning til ända/ 
Medhan iagh går i höge Lofft/ 
Och fölier then Jungfrw til senge/ 

26 Habor satte sigh i sängen nijdh/ 
Och Tärnan drogh aff hans skoor/ 
Thet måtte höras så långan leedh/ 
Huru Habors hierta thet logh/ 

27 Ther lågho the then natt så lång/ 
Alt wedh huar annars sidho/ 
Arla om morghonen the waknade/ 
The sadhe hwar annan sin qwijdho/ 

28 Hören j stålten Signilla/ 
Hwadh iagh edher spöria må/ 
Är här någon i wärlden til/ 
Edher hugh han leeker vppå/ 

29 Här är ingen i Wärlden til/ 
Min hugh han leeker vppå/ 
Vthan Habor Konungeson/ 
Honom kan iagh aldrigh få/ 

30 Är thet sant j säien för migh/ 
J hafwen Habor så kär: 
Thet wil iagh sanningen säya/ 
Han är edher ganska när/ 

31 Hören J Habor Konunge Son/ 
Hwi wilien j migh så skämma: 
Hwi riden j icke i mins Fadhers Gård/ 
Medh edher höök på hender/ 

32 Jagh war i edhers Fadhers gård/ 
Medh min höök på hender/ 
Edher Fadher är migh worden wredh/ 
Han wil migh låta vphängia/ 

33 Hören i Habor Konungeson/ 
J snacken doch icke så/ 
Här ligger widh mina fötter/ 
The falska Tärnar twå/ 

34 Ligger ther widh edhra fötter/ 
The falska Tärner twå/ 
Så ligger här widh min höffdegärd/ 
Min skarpa Brynia blå/ 

35 Vpstådh Signil litens tienste Möö/ 
Hon axlade Kappan blåå/ 
Så gick hon i höge Låfft/ 
Tijt vnga Konungen lågh/ 

36 J waken vp Herre Konung/ 
J hafwen sofwit för länge/ 
Här är Habor Kongeson/ 
Han hafwer edher Dotter i sänge/ 

37 Vpstodh unga Konungen/ 
Han ropte öfwer all sin Gård/ 
J stånden vp all mina Hoffmän/ 
J klädhen edher i jern och ståål/ 

38 J stånden vp alla mina Hoffmän/ 
J klädhen edher icke falsk/ 
Thet wil iagh för sanning säya/ 
Habor är en Wågehals/ 

39 Thet war stolten Signil liten/ 
Hon sågh sigh vth för Säng/ 
Här klädhes i min fadhers Gård/ 
Så mången rasken Hoffdräng/ 

40 Klädes ther vthi eders fadhers Gård/ 
Så mången rasken Hoffdräng/ 
Thet wil iagh för sanningh säya/ 
Litet rädz iagh för them/ 

41 Här ligger widh min Höffdegärd/ 
Min Brynia och godha Swerd/ 
Migh tagher ingen här vth i dagh/ 
Vthan han fåår ofärd/ 
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42 Här ligger widh min höffdegärd/ 
Mitt Swerd [och] silffbodda kniff/ 
Migh tagher ingen här vth idagh/ 
För än mången läter sitt Lijff/ 

43 Thet war Signil litens tienste Möö/ 
Hon lydde ther vppå/ 
Staal hon bort hans godha Swärd/ 
Och så hans Brynia blå/ 

44 The stötte på Dören/ 
Bådhe medh Swärd och spjut/ 
Höre tu Habor Kongeson/ 
Tu gack för Dören vth/ 

45 Thet war Habor Kongeson/ 
Han togh til sigh sin höffdegärd/ 
Borto war tå hans Brynia/ 
Och så hans godha Swärd/ 

46 Bårto är min Brynja/ 
Och så mitt godha Swärd/ 
Hören j stolten Signil liten/ 
Här blifwer en ynkeligh färd/ 

47 The stötte vppå Dören/ 
Medh spår spenten Foot/ 
Hwar then nagla i Döran war/ 
The roko Habor emoot/ 

48 Sombligha han medh fötterna spin/ 
Sombligha medh Henderna slogh/ 
Thet war femtio aff Kongens Hoffmän/ 
Som för hans fötter dogh/ 

49 The ladhe på Habor the hårdeste band/ 
The woro alla nyy. 
Hwar thet hand på honom kom/ 
Thet sleet han sönder i try/ 

50 Ther stodh Signil litens tienste möö/ 
Och hon them thet rådhet kände/ 
J taghen itt håår aff Signils hufwudh/ 
J binden om Habors hender/ 

51 The togo itt håår aff Signils hufwu/ 
The bundo om Habors händer/ 
För wille han för henne döö/ 
Än han wille slita thet sönder/ 

52 The togho Habor Kongeson/ 
The ledde honom vth för By/ 
Ther fick han see the Galge trääl 
The woro alla ny/ 

53 Hören j stålten Signil liten/ 
J låten godh Kärleek finna/ 
När j seen min Kappa hängda/ 
Läten edher i Buren brinna/ 

54 J hängen vpp min Kappa/ 
Hon är aff Skarlakan rödh/ 
För the Frwer och Jungfrwer see/ 
The ömke sigh öfwer min Dödh/ 

55 Ther war stolten Signil liten/ 
När hon sågh Kappan hängig/ 
Tände hon Elden på Buren sin/ 
Och lät sigh ther inne brinna/ 

56 Thet war Habor Kongeson/ 
Han mälte itt Ord medh skääl/ 
Ar nu Signil inne bränd/ 
Som migh war ganska kär/ 

57 J taghen nu nidh min Kappa/ 
Hon må nu på Jordenne liggin/ 
Fast om iagh hadhe trytusend 
Jagh wil icke ett aff them tiggial 

58 Thet war vnga Konungen/ 
När han sågh Buren brinna/ 
Sombligha hielpa Habor nedh/ 
Och sombligha hielpa stoltz Signil/ 

59 När the kommo vthi Rosenlund/ 
Så war tå Habor hängdt/ 
När the kommo til Buren/ 
War Signil inne bränd/ 

60 När the kommo vthi Rosenlund/ 
Så war tå Habor dödh/ 
När the kommo til Buren/ 
War Signil bränd i glödh/ 

61 Hadhe iagh thetta förra wistl 
Theras kärleek hadhe warit så starck/ 
Jcke skulle Habor hengdt i dagh/ 
För hundrade tusend Marck/ 

62 J taghen nu Signils tiänsta möö/ 
J sättien henne qweck i Jord/ 
Hon hafwer skildt migh widh Dotter mijn/ 
Och så een Mågh så godh/ 
— Fast heller hafwer Habor achtat winna sigh then 

aldra sköna. 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 62, markerat i övriga 
strofer. 

	

5 : 1 	Konungens tr. Konnngas 

	

33:1 	Habor tr. Hobor 

	

34:2 	falska tr. falsk 

	

34:3 	höffdegärd tr. höffdegård 

	

35:2 	axlade tr. anade 

	

42:1 	höffdegärd tr. höffdegård 

	

43: 1 	litens tt.. liten 
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Eb-x 
Avvikelser från Ea i Eb—x 

Efgh är defekta; Ej har ofullständig text (se Anmärkning 
nedan). 
Omkvädet: heller: eller r; hafwer: hadhe b; winna: At 

winna rjr; aldra: alldre b 
1:1 	Habors och Sievers Kongar, r 
1:1 	det första Kong: Konung i, 1-q, x; Siwar: Sifwer 

fgjmuv, Sigar kst; det andra Kong: Kungh blx 
1:2 	begynte sigh: yppade sig r; itt: et b—g, i—q, s—x, 

i ett r 
1:3 	Thet: Och det r; om: alt om lgjinr, u—x; stolten: 

ståltz b—d, g, i—1, r—v, saknas fm, stålt n—q, x; 
Signil liten: signelijten b, Signel Lijten cdfg, jk, 
m, s—v, Signel r 

1:4 	Hon: För hon r; wän: wentt bfgij, l—q, u—x, 
wänd cd, ädelt r; ett: en b—d 

2:1 	Habor: Habor han r; natt: en Natt il, n—q, x, nat- 
ten r 

2:3 	För aldrig en morgon han waknade, r 
2:3 	morgonen: Morgon c—g, ij, l—q, uv 
3:1 	Mi(4h tyckte: Mig tyckes c, mig tycktes d, Jag 

drömde r 
3:2 	tung: så tung r 
3:3 	rann: randt r; Roosend: Roos cdfg, i—x; på: 

vppå cdfg, i—x 
4:1 	Ther: Thet 1, n—q, x; rann: rand e, randt r; Ro- 

send: rosen bl, Roos cdfg, i—k, m—x; på: uppå 
cdfg, i—r, u—x 

4:2 	skön: fager cdfgjmuv 
4:3 	Hwar: För hwar r; Quiste: qwisten o—r, qwistar 

st; såto: satt cdr, suto fgmtv, sutto i, l—q, sux, 
sute j 

5:1 	Jngen: Och ingen r 
5:2 	drömen: Drömmen efor, t—v; rådha: gissa cdfg, 

i—x; kunde: kunne b 
5:3 	Vthan: Förutan r; Habors: habbors b 
5:4 	margelunde: margelund uv 
6:1 	Är: Och är r; tigh saknas b; Glädien: glädie 

b—d, il, n—q, x 
6:2 	skal: skalt cdlq; then: denna r 
6:4 	hennes skul: hennes skuld k, henne så r; skall: 

skall b—d, f—x 
7:1 	Är: Och är r; Glädien: glädie cdijl, n—q, x 
7:2 	skal: skallt bfgkin; then: thet bgrv 
7:4 	hennes skull: hennes skuld hk, henne så r; låter: 

mister b, wågar r 
8: 1 	Habor: habbor b. Och Habor han r; lät: let b, låt 

erv, låter il, n—q, x 
8:2 	Jungfrw: Jungfrun r 
8:4 	wille han: han wille b; slögder: slöjder r—t, v 
9:1 	hyste: histe c—e, ikl, n—q, s—x; vp: op b; silke 

Seghel: silkes segel b-g, i—x  

	

9:2 	theras: thes cdfgij, 1—n, p—r, u—x, de 0; förgyl- 
lande: förgyllendefgmru, förgylend j 

	

9:3 	åt: åfg 

	

9:4 	månadher: månar b 

	

10:1 	sin: sina k, sitt r 

	

10:2 	Vppå: Upp åt st; hwite: hwijta c—g, i, k—x; 
Sand: Sann gi 

	

10:3 	Thet: Ther q; war: hafwer ed; Kongeson: Kung- 
eson b, Konunge-Son oq 

	

10:4 	Han: Som r; trädde ther: träder il, n—q, x, trädde 
k, trädder in, träder der r 

	

11:1 	stigher: stiger sig b, steg kst; stäte: slätt cd, slät- 
te fgpquv, stätta mr, slåtte kst 

	

11:3 	Thet: Ther mr; ringer: klingar cdfgi, 1—r, u—x 

	

11:4 	itt: ett c—g, i, kn, p—x, saknas o 

	

12:1 	vppå: på b 

	

12:2 	axlar: axlade cd; Habor: Haborg d; sin: sitt b—d, 
il, n—q, ux 

	

12:3 	han: han sig I; i: vp i cdfgi, 1—x, uppå k; högha: 
högsta x 

	

12:4 	Frwer: fruar 1, n—q, x; Jungfrwer: Jungfrur bin, 
p—r, vx 

	

13:1 	sitten: sittien e—g, in, sitter ikl, n—q, stx; j saknas 
il, n—q, stx; Stolten: stolts cdfgi, k—n, r—v, stålt 
o—q, x; Signil liten: Signeliten b, Signel Lijten 
cdfgi, k—p, r—v 

	

13:2 	edhor: edre b, eder ed, kqst, edrafgi, l—p, r, u—x 

	

13:4 	här slögder: här slöjder r—t, 

	

14:1 	Haar: Hafwer cdfgi, 1—r, u—x; edher: ehr cdfji 
luv; til: ehr til i, k—r, ex 

	

14:2 	slögder: slöjder r—t, s' 

	

14:3 	vhr: vthi e 

	

15:1 	Swana dyn: Swanedun cdfgi, k—x, Swane dyn e 

	

15:2 	itt: ett c—g, i, k—x; Konunge Barn: Konunga- 
barn uv 

	

15:3 	iagh saknas cd 

	

15:4 	Så: Tå in; dooge: dödde b—d, fgv, dör k, döde in, 
dog ru; iagh: wist iagh c, iag wist cdfgi, 1—r, 
u—x; vthi: i fgmrv, uthaf k 

	

16:1 	stålten: stålte cdfgikl, n—q, stvx, stålta mru; 
Jungfrw: Juunfru o 

	

16:2 	gifwen: hafwen il, n—q, x, gifwer st; edher: Er v 

	

16:3 	aff: uhr kl,  

	

16:4 	hoos: wid mo, q—v 

	

17:1 	Alla: Alle 17; såto: såtte b, sutto cdfgi, 1—n, p—r, 
u—x, såtto est, suto 0; ståltz: stålt b; Signil li-
tens: singnelitens b, Signel lijtens cdfgi, k—p, 
r—v, Signil lijten e; möör: Mö q 

	

17:2 	The: Och b; Sööm: sömm u; på: vppå cdfgmruv 

	

17:3 	Kongeson: Kungesson bx, konunge son kqst 

	

17:4 	vth saknas g; Rooser: Rosor e, o—r, u—x, rosen 
t; aff: på b; Trää: träd est 
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25:3 
25:4 

26:1 

26:2 
26:3 

26:4 
27:1 
27:2 

27:3 

27:4 

28:1 

28:2 
28:3 
28:4 
29:1 
29:2 
29:3 

30:1 
30:2 
30:3 

30:4 
31:1 

31:2 

31:3 

32:1 

32:3 
32:4 

33:1 

33:2 
33:3 
33:4 

18:1 	Alla såto: Alle såte b, Alle sutto cd, Alla såtto 
est, Alla sutto fgi, I—n, p—r, u—x, Alla suto o; 
Signil litens: Singnelitens b, Signels lijtens cd, 
Signel lijtens fgi, k—n, r—v 

18:2 	The: Och b; bäste: bästa c—g, i, kl, n—x 
18:3 	Kongesone: Kungeson b, Kongeson cd, f—i, l—x, 

Konungeson ek 
18:4 	leeker: lekte 1, n—q, x; sin saknas b—i, k—x; Nåål: 

Nålen mr; munne: munnen kst, mun u 
19:1 	Signils litens: signelitens b, Signels lijten cd, 

Signil lijtens eqstx, Signel litens f—i, k—p, rv, 
Signels litens u 

19:2 	twå: tu v; slögha: slögda d 
19:3 	ingen: någon c—i, k—x; stålten: stolts cdikl, n—q, 

ux, stolst fgh, stolt mrstv; Jungfrw: Junfru h, 
Jumfru o 

19:4 	Hafwa: Hafwer e; tw: twå cdil, n—q, ux 
20:1 	leeka: lekte o—q; ögon: ögon så klar v 
20:2 	öfwer: uthöfwer f—i, 1—r, u—x; andra: andre b, 

saknas cd, f—i, 1—r, u—x 
20:3 	Ehwart: Ehwad kst; som saknas cd; stolten: 

stolts cd, f—i, k—x; Signil liten: singneliten b, 
Signel lijten cd, f—i, k—p, rue 

21:1 	ingen: någon b—g, i, k—x; stålten: stolts cdfgi, 
k—q, s—x, stolt r; Jungfrw: Junfru h 

21:2 	Kunne: Kunde best, kunna cdigi, 1—r, u—x 
21:3 	ingen: någon c—g, i, k—x; stålten: stolts cdfgi, 

k—q, s—x, stolt r; Jungfrw: Junfru b 
21:4 	Kunde bättre: bättre kunna cdfgimr, u—x, Bätter 

kunna 1, n—q 
22:1 	tu saknas n—q, x; Signil litens: signelitens b, 

Signel lijten cd, Signel lijtens fgi, k—p, rv; tiä-
neste möö: tiänstemöö b—g, i, k—x 

22:3 	som saknas k, n—q, x; min: mina n—q, x, mig v; 
wänder: hälst wänder k 

23:1 	färdan möödh: Resan stoor cdfgi, k—x 
23:2 	hafwer: har cd, f—i, k—x; farit: reest cd, f—i, k—x; 

lång: långe st 
23:3 	Hören: Hörer kq; stålten Signil liten: stålt sing- 

neliten b, stolts Signel lijten cdhi, k—p, uv, stolst 
Signel lijtenfg, stålts Signil liten qstx, stolt Sig-
nel liten r 

23:4 	edher: edor v; hwile: hwilo b—d, f—h, km, r—v, 
hwila eil, n—q, x 

24:1 	åto och drucko: åte och druke b, åto och drucke 
fhm 

24:2 	myket: myckit c—e 
24:3 	stålten: stolts iklnpqx, stålt or, stolter u; Signil 

liten: signeliten bk, Signel lijten cd, f—i, l—p, ruv 
24:4 	fölgde: folgde b—d, x, följde r—v; länge: sengie 

b, säng u 
25:1 	sittien: siten b, sitten fgi, k—u, x; alla min: alle 

mine b, alla mina cd, f—h, km, r—v 
25:2 	Syyn: Och syn 1, Och sy n—q, x, Sy r; edhra: 

edre b, eder fgm, ruv, ehr il, n—q, x; Gärning: 
gärningar kst; ända: ende cd, f—i, l—r, u—x 
i: till kst; höge: höga b—i, 1—v, högsta x 
Jungfrw: Junfrun b, Jungfrun f—h, uv; senge: 
sengie b, sängen st, säng u 
sängen: sengien b; nijdh: neer b, ned cdfgkm, 
r—v 
Tärnan: tärna k; hans: hennes n—q, x 
Thet: Then b; måtte: måste b; så .s'akilas mr; 
långan: lången f lång en g, långt en v; leedh: 
wäg b 
thet saknas mr; logh: slog vx 
Ther: De o; lågho: låg m 
wedh: widh b, 1, n—x, med k; huar annars: hwars 
anars bfgil, n—q, stx, hwars annors m, hwaran- 
nors r, hwars andras u, hwarandras v; sidho: sij- 
da c—f, k, n—x 
Arla: Alla n; morghonen: morgon cdo; wakna- 
de: wacknade km 
hwar annan: hwar andre b, hwarandra v; qwij- 
dho: qwijda b—g, k—x 
Hören: Hörer 1, n—q, x; stålten: stolts cd, f—i, 
k—q,s—x, stolt r; Signilla: Signe! la cd, Signel 
lilla fghmrv, Signel il, n—p, Signellijten k, Signil 
qx, Signe lilla u 
må: will k 
i: uthi k; wärlden: werden b 
Edher: Edre t; hugh: hogh b—d, f—i, k—x 
Wärlden: werden b 
hugh: hog cd, f—i, k—x 
Vthan: föhrutan b; Konungeson: Konungens- 
Son fhm, Konge-Son rx, Konungs Son gv 
säien: sägen cd, r—v 
hafwen: hade b 
Thet: Ther lo; sanningen: eder föhr sanning bk, 
för Sanning cd, f—i, 1—x; säya: säga r-v 
är saknas g; edher: eder nu il 
Hören: Hörer cdilnx; Konunge Son: Kongeson 
bry, Konung-Son 1, n—p 
wilien: willen b—d, k, n—q, _v; så saknas e; skäm- 
ma: skrämma x 
riden: rijen fh; mins: min b—d, ikl, n—x; Gård: 
Går mr 
war: war mig cd, f—i, k—x; edhers: ehr cd, f—h, 
km, r—v, eder eil, n—q, x 
Edher: Ehr cdkst 
vphängia: hängia i, hänga 1, n-q, x, uphänga in, 
r—v 
Hören: Hörer vx; Konungeson: Kongeson brv, 
Konung-Son n—q 
snacken: talen v; icke saknas x 
widh: wed k; mina: mine b, min kst 
falska Tärnar: falske ternor b, falska Tärnor c—i, 
k—x 
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34:1 
34:2 

34: 3 

35 : 1 

35:3 

35:4 

36:1 

36:2 

36:3 

36:4 

37 : 1 
37:2 
37:3 

37:4 
38:1 

38:2 

38:3 

38:4 
39:1 

39:3 
39:4 
40:1 

40:2 
40:3 
40:4 
41:1 

41:2 
41:3 

41:4 
42:1 

edhra: edre b 
falska Tärner: falske ternor be, falska Tärnor 
cd, f—i, k—x 
här saknas e—h, k—t, vx; höffdegärd: Hufdegärd 
cd, f—h, k, m—p, st, Hufwudegärd il, Hufwud-
gärd qr, u—x 
Signil litens: signelitens b, Signel lijtens cd, f—i, 
k—p, ruv; tienste Möö: tjenst-mö t 
i höge Låfft: i höga låfft b, vpp i höga Lofft 
cdfhkm, r—t, v, i högra lofft e, up i höge Loft g, i 
höga Loftet vp ilnpqx, höga Loftet up o, upp i 
högan loft u 
Tijt: Der ruv; vnga: unge b; Konungen: Konu-
gen m 
waken: waknen pq; vp: nu vp cd, f—i, l—n, r—u; 
Herre: min Herre cd, f—h, km, r—v, min Herr il, 
n-q, x 
hafwen: hafwen nu cd, f—i, k—x; för: så n—q, x; 
länge: lengie b 
Kongeson: Konunge Son cd, f—i, k—q, ux, Kon-
unga-Son st 
Han: Och b; hafwer: har cd, f—i, k—x; edher: 
Edar n—q; Dotter: doter b; länge: sengie b 
unga: unge bil, n—q, x 
Han: Och gv 
vp: nu up fgmn, p—r, ux; all mina: alle mine bd, 
alle mina c, alla mina fgkm, r—v, mine il, n—q, x 
edher: ehr cd, f—h, mr, t—v; i: med kst 
vp: nu up fhmrv; alla mina: alle mine bil, n—q, 
x, alle mina m 
klädhen: kläder x; edher: ehr edil, n—q, x; falsk: 
falskt b—d, f—i, kl, n—x 
iagh: iagh Eder b—d, f—h, km, r—v; för: 1 k; säya: 
säga o, q—v 
Wågehals: våghals x 
stolten: en stolten i, en Stoltz 1, n—q, stolt r, 
stoltz u, en stolt x; Signil liten: signeliten b, 
Signel lijten cd, f—h, k—p, ruv 
min: mins f—h 
rasken: rasker cd, f—i, k—r, t—x, raskan e, raskar s 
vthi eders: i eder b, vthi ehr cd, f—i, 1—r, u—x, uti 
eder kst 
rasken: rasker cd, f—i, k—x, raskan e 
säya: säga r—v 
rädz: Rädes kq 
widh: wed k; Höffdegärd: Hufdegärd cdfgmst, 
Hufwudegärd ilnpq, Hufwudgärd kor, u—x 
godha: godhe b, skarpa cd, f—i, k—x 
ingen här: ingen cd, här ingen f—h, mr; vth: ute 
b 
Vthan: utan at k 
widh: wed k; min saknas i; höffdegärd: hufde-
gärd b—d, fgkmst, Hoffdegärd e, Hufwudegärd 
iln, Hufwudgärd o—r, u—x 

42:2 	silffbodda: sielf bodda e, Silfborda iitivx, Silf- 
boda mr 

42:4 	För: förr f—h, m, r—v; mången: han cdfgi, k—x; 
läter: låter b—i, 1, n—q, t—x, låtit mr 

43:1 	Signil litens: signelitens b, Signel lijtens cd, f—i, 
k—p, ruv, Signil liten e 

43:2 	lydde: lyder o—q 
43:3 	Staal hon: doch stal hon k, Hon stal r; godha: 

gode b, skarpa cd, f—i, lm, r—x, skarpe n—q; 
Swärd: Swär m 

43:4 	Och så: så och b 
44:1 	på: vppå cd, f—i, kl, n—q, s—x; Dören: dörren m, 

r—v 
44:2 och: Och med b 
44:3 	Höre: Hören c, Hörer d, f—i, k—x; Kongeson: 

Konunge Son cdikl, n—q, x, Konung-Son f—h, 
lmsu, Konungs Son tv 

44:4 	tu gack dig ut för dören k 
44:4 	Dören: dörren r—v 
45:1 	Kongeson: Kongeson b, Konunge Son cd, f—i, 

k—q, stx, Konunga-son u 
45:2 	til sigh: i b—d, fgi, k—x; höffdegärd: Huffdegärd 

cdfgi, k—m, ost, Hufwudegärd npq, Hufwudgärd 
r, u—x 

45:3 	Borto: Borta cdruv; tå saknas b—d, f—h, km, r—v; 
Brynia: Brynia blå k 

45:4 	Och så: så och b 
46:1 	B årto : B årta b—d, rux 
46:2 	Och så: så och b; godha: god b 
46:3 	Hören: Hören c, Hörer dil, n—q, x; stolten Signil 

liten: stålt Signeliten b, stolts Signel Lijten cd, 
f—i, 1, n—p, u, ståltz Signelijten k, stolt Signel lij-
ten mrv, stålts Signil liten qstx 

46:4 	ynkeligh: ömkelig r; färd: Frögd cd 
47:1 	vppå: på by; Dören: dörren r—v 
47:2 	spår spenten: spåhrspentan b, Sporespäntan cd, 

Sporspäntan fbi, m—p, st, Sporrspäntan kl, Spår-
spändan qx, sporrspänta r, sporrspändan uv 

47:3 	Hwar then: Hwar ther d, Hwar ock en il, n—r, x, 
Hwar v; nagla: Nagel cdrx; Döran: dören 
hi, k—1, n—q, x, dörren m, r—v 

47:4 	roko: ruko cdfhi, 1—r, u, röko kv, röcko st, struko 
x 

48:1 	Sombligha: Somblige bfhim, Somlige cdiln, 
p—r, u—x, Somliga ekost; fötterna: fötterne b, 
föttren cd, föttorna s; span: sparv cdi, spon 1, 
n—p, spjon r, sprängde u, spände v, spoo x 

48:2 	Sombligha: somblige bfhm, Somlige cdruv, 
somlige han il, n—q, x, Somliga kst; Henderna: 
henderne blo, händren cd 

48:3 	Kongens: Kungens b, Konungens 1, n—q, x 
48:4 dogh: Låg k 
49:1 	the: det b; hårdeste: starckaste cdfhi, k—x, hår- 

daste e 
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57:2 
	

nu saknas e; Jordenne: iorden b—d, hi, k—x; lig- 
gia: ligga 1, n—x 

57:3 
	

om saknas x; hadhe: had st; trytusend: try tu- 
sende lnpqx, try tusen mv, tretusen kr, tretusend 
s—u 

57:4 
	

wil: wille b; icke: ey cdhi, k—x; tiggia: tigga 1, 
n—x 

58:1 
	

vnga: unge b—d, hm, r—t, v 
58:2 
	

Buren: bruden x 
58:3 
	

Sombligha: Somblige b—d, h, Somliga iklnst, 
Somlige r, u—x; hielpa: wille hielpa k 

58:4 
	

Och saknas k; sombligha: somblige b—d, hm, 
somliga iklnst, somlige r, u—x; stoltz: stålt br; 
Signil: Signel cdh, k—n, ruv 

59:1 
	

När: ther k; kommo: komme b; vthi: til h, i 
cdgi, k—v; Rosenlund: rosendlund bhq, rosende-
lund /u 

59:2 
	

tå saknas b; hängdt: död b, hängd c—e, hi, k—v 
59:3 kommo: komme bk, komma t 

59:4 
	

War: Tå war cdhi, k—p, s—v, Så war q; Signil: 
Stolles Signel cd, stolts Signel h, k—p, uv, stolts 
Signil iqst, stolt Signel r; inne bränd: brändt i 
glööd b, bränd cdhi, k—v, bränd i glöd x 

60:1 
	

kommo: komme bm, komma t; vthi: til bk, i 
cdhi, 1—t, u—x; Rosenlund: roosendlund b, ro-
sendelund u 

60:2 
	

Så: Då b; tå saknas b; dödh: hengdt b 
60:3 kommo: komme b, komma t 
60:4 
	

Signil: Signel cdh, k—p, rv; bränd i glödh: inne- 
brändt h, brändt i Glöd i 

61:1 
	

thetta: thet cdhm, r—v, saknas ikl, n—q, x; förra: 
tilförene cdilnpqstvx, tilförna h, tillförende k, 
tilförena m, tilförne oru 

61:2 
	

hadhe: har cdhi, k—u, had' v, saknas x 
61:3 
	

hengdt: hängia il, hänga n—q, x 
61:4 
	

hundrade tusend: hundratusend cd, hundrade tu- 
sende 1, n—q, x, hundra tusen rv 

62:1 
	

taghen: tager n—q; nu saknas bekst; Signils: sig- 
nelitens b, Signels c—e, hi, k—p, rv; tiänsta möö: 
tiänstemöö b—d, hi, k—x 

62:2 
	

J: Och cdh, 1—p, s—u, x; sättien: setten b—d, hm, 
r—v, sättie n—q, x; qweck: qwick bcqux, qwickt 
rv, qweckt st 

62:3 
	

hafwer: har cdhi, k—r, u—x, saknas st; skildt 
mig: mig skilt b, skiljt mig v; widh: från b; Dot-
ter mijn: Dottern min b, min dotter k 

62:4 
	

Och så: Och cd, Så och hi, 1—x 

Anmärkning 

Eb: 
Omkvädet utskrivet i str. 1 och 62, markerat i övriga 
strofer (utom str. 39). Str. 45 och 46 skrivna i omvänd 
ordning, strofföljden dock korrigerad genom ändring av 
numreringen. 

49:2 
	

woro: wore bm; alla: alle b—d, fhi, k—u, x 
49:3 
	

Hwar thet: Hwart thet cdst, Hwar och ett fh, 
Hwart och ett i, 1—r, u—x; band: band som k 

50:1 
	

Signil litens: signelitens bk, Signel lijtens cdfhi, 
1—p, ru, Signel liten v 

50:2 
	

Och saknas b—d, fhi, k—x; kände: lärde cdfhi, 
k—x 

50:3 
	

itt: et b—d, 	k—x; Signils: Signels cdfhi, k—p, 
ruv 

50:4 
	

J: och cd, f—i, 1—x; binden: binder mrv; Habors: 
Haborgs m 

51:1 
	

togo: toge b; itt: et b—f hi, k—x; Signils: Signels 
cdfhi, k—p, rv; hufwu: hufwud b—f, hi, k—x 

51:2 
	

The: och k; bundo: bunde b, bunno fhi/m: om 
saknas fmrv; Habors: hans x 

51:3 
	

För: förr cdfhk, n—x 
51:4 
	

thet saknas x 
52:1 
	

togho: toge b; Kongeson: Kungesson b, Kon- 
unge Son cdfhi, k—q, s—x 

52:2 The: Och bk 
52: 3 
	

Ther: tå cdfhi, 1—r, u—x; fick: fek b; the: tre x; 
Galge trää: Galga trää ek, Galge Trän il, n—q, x, 
galgeträd st 

52:4 
	

woro: wore b; alla: alle b—d, fhi, k—u, x 
53:1 
	

Hören: Hörer n—q, x; stålten: stolts cdfhi, k—q, 
s—x, stolt r; Signil liten: signeliten bk, Signel lij-
ten cdfh, m—p, ruv 

53:3 
	

seen: få see cdfhi, 1—p, r, u—x, fån se q, se st; 
hängia: hänga o—x 

53:4 
	

Låten: Låten j cdfhm, r—v, Låter ikl, n—q; brin- 
na: bränna cdil, n—q, x 

54:1 
	

hängen: hengie b, hängien c 
54:2 
	

Hon: Som cdfhi, 1—n, r, u—x; Skarlakan: Skarla- 
ken fin, Scharlakan q 

54:3 
	

För: så fåhr b, få cdfhi, k—r, u—x, Så st; Jung- 
frwer: Jungfrur bdrvx 

54:4 
	

ömke: ynka b, önska e, ömka fhi, k—r, u—x 
55:1 
	

Ther: Det b—d, fh, k—s, u—x; stolten: stolt hr, 
Stolts cdfhi, k—q, s—x; Signil liten: signeliten bk, 
Signel lijten cdfhi, 1—p, ruv 

55:2 
	

hängia: hänga o, q—x 
55:3 
	

Elden: eld rv 
55:4 
	

lät: låt r; ther saknas fhmr; inne: uti k; brinna: 
bränna cdhi, 1—x 

56 : 1 
	

Kongeson: Konunge-Son ,fhikl, n—q, stvx, Kon- 
ung Son m, Konunga-son rr 

56:2 
	

mälte: talte cdhi, k—x; itt: et b—e, hi, k—x 
56:3 
	

Signil: Signel lijten cdhi, 1—p, ruv, Signil liten 
qstx, Signe Lijten k 

56:4 
	

migh war: wahr mig b, mig haar hurr, mig hade 
v; ganska: alt för k 

57:7 
	

J tagen min kappa röd, k 
57: 1 
	

nu saknas b—d, hikl, n—q, s—x; nidh: ned b—d, 
1—x 
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Omkvädet: alldre str. 62 alldere 
11:2 	hans ms han 
46:2 goda ms god 
56:4 	wahr dubbelskrivet 
59:4, 60:4 	Singnil står över struket Habor 
62:4 	raden skriven även över 61:4 
Ec 
Omkvädet återgivet i str. 1 och 62, markerat i övriga 
strofer. 
45:3 	Borta tr. Botta 
56:3 	bränd tr bräd 
62:1 	Tienstemöö tr. Tenstemöö 
Ed: 
Omkvädet återgivet som t Ec. 
20:2 	Som tr. Son 
51:2 	händer tr. händes 
Ee: 
Str. 42 har av misstag nr 24. Omkvädet återgivet som i 
Ec. 
Omkvädet: achtat str. 62 achta 
12:3 	höga tr. höda 
15:3 	Tärna tr. Tärn 
23:4 	Lyster tr. ster 
34:3 	hufdegärd tr. höfde gård 
43:3 	Swärd tr. Säwrd 
51:3 	raden saknas 
53:2 	Kärleek tr. Kärkeek 
57:3 	trytusend tr. trytuseud 
Ef: 
Trycket defekt. Textförlust: slutet saknas (fr.o.m. 56:2); 
i rad 51:4 saknas första ordet. — Omkvädet återgivet i 
str. 1, markerat i övriga strofer. 
Omkvädet: heller str. 42 hellar 
Eg: 
Trycket defekt. Textförlust: str. 47-62 saknas. — Omkvä-
det återgivet i str. 1, markerat i övriga bevarade strofer. 
34:3, 41:1, 42:1, 45:2 	Hufdegärd tr. Hufdegård 
Eh: 
Trycket defekt. Omkvädet återgivet i str. 62 (med förlust 
av Fast), markerat (förkortat med någon textförlust) i 
övriga bevarade strofer (ingår dock helt i textförlusten i 
str. 25). Str. 1-18:2, 21, 22 samt rad 23:1 saknas helt, 
raderna 18:3-20:4 och 23:2-25:4 endast delvis bevara-
de; även någon textförlust i str. 32, 37 och 62 (textför-
lusterna inom klammer nedan): 
19:1 Tienste[mö] 
20:2 	Stie[rnor] 
20:3 	li[jten] 
23:2 [Jagh] 
23:3 [Hören] 
23:4 [Lyster] 
24:1 [The] 
24:2 	[Thet w]ar 
24:3 	[ V pstodh] 
24:4 	[Hon fölg]de 

	

25 : I 
	

[I nittien här] 

	

25:2 
	

[Syyn edhra Gä]rning 

	

25:3 
	

[Medhan iagh gå]r 

	

25:4 
	

[Och fölier then]; Säng[e] 

	

32:3 
	

wr[edh] 

	

34:3 
	

Hufdegärd tr. Hufdegård 

	

37:1 
	

V[pst]odh 

	

37:2 
	

H[an ro]pte 

	

41:1, 	42:1, 45:2 	Hufdegärd tr. Hufdegård 

	

62:2 
	

[Oc]h 

	

62:3 
	

[Ho]n 

	

62:4 
	

[Så] och 
Ei: 
Tr. .föreligger endast i kopia i SVA; viss osäkerhet råder 
om läsningen av vokalerna å och ä. Omkvädet återgivet 
som i Ec. 

	

7:4 	tu saknas 
Ej: 
Texten ofullständig, omfattar endast str. 1-9. Omkvädet 
utskrivet i str. 1, markerat i övriga strofer. 

	

6:2 	mö sannolikt ändrat från wjf 
Ek: 
Str. 7 skriven på separat blad. Omkvädet utskrivet i str. 
1 och 62, markerat i övriga strofer. 
Omkvädet: achtat skrivet även före hafwer, där struket; 

sköna skrivet även före aldra, där struket 

	

1:1 	och dubbelskrivet, första gången struket 
3:2 före tung står blå överstruket 

	

3:3 	en tillskrivet över raden 

	

4:2 	war tillskrivet över raden 

	

14:1 	ehr tillskrivet över raden 

	

18:2 	kunde tillskrivet över raden 

	

21:2 	före nåål ett ord överstruket, troligen med 

	

27:2 	annars dubbelskrivet, första gången struket 
34:3 Hufdegärd ms Hufde gård 
37:2 öfwer ms ofwer 
41:1 Hufwudgärd ms Hufwud Gård 
42:1 Hufdegärd ms Hufde Gård 
42:2 före Swärd står tager överstruket 
45:2 Hufdegärd ms Hufde gård 

	

52:3 	galga ändrat från galda 

	

58:2 	buren tillskrivet över raden 

	

58:3 	wille tillskrivet över raden 

	

61:3 	hengdt tr. häng med svårtolkat förkortnings- 
tecken 

El: 
Omkvädet återgivet som i Ec. 

	

12:3 	går ms gar 
17:2 söm ms som 

	

37:4 	kläden ms kladen 
Em: 
Fel i strofnumreringen: även str. 4 har nr 5, även str. 27 
har nr 28. — Omkvädet återgivet som i Ec. Tr. sönderri-
vet, varav viss textförlust (ord och bokstäver inom klam-
mer nedan). 
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det var alt om Stolts Signa 
8 

r. 

lil 	= la 

	

1:2 
	

begynte tr. beynte 

	

8:4 
	

[wille han] 

	

11:3 
	

klingar tr. klivar 

	

18:2 
	

[bäste the] 

	

18:4 
	

le[ker med] 

	

19:1 
	

litens tr. titens 

	

28:4 
	

[han leeker] 

	

38:2 
	

[icke falsk] 

	

38:4 
	

[en] 

	

46:3 
	

Signel tr. Sinel 

	

48:1 
	

span tr. spnan 
48:3 [Kongens Hoff]män 

	

58:3 
	

[Sombligha] 

	

58:4 
	

[Stoltz Sig]nel 
En: 
Omkvädet återgivet som i Ec. 
Omkvädet: Habor str. 62 Habar 

	

3:1 	Lunden tr. Luden 
Eo. 
Omkvädet återgivet som i Ec. Str. 58 saknas. 
Omkvädet: acktat str. 62 acktad 
Ep: 
Fel i strofnumreringen: str. 46 har nr 48, str. 55 har nr 
57, nr 59 saknas. Str. 58 saknas. — Omkvädet återgivet 
som i Ec. 

	

5:4 
	

margelunde tr. magelunde 

	

21:3 
	

Jungfru tr. Jugfru 
Eq: 
Omkvädet återgivet som i Ec. Str. 58 saknas. 
Omkvädet: aldra sköna str. 1 aldraskjönasta 
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Er. 
Omkvädet återgivet som i Ec. Str. 6 och 7 omkastade. 
Omkvädet: sigh saknas i str. 1 

	

5:4 
	

sörger tr. sorger 

	

22:1 
	

Tig tr. Dig 
Es: 
Omkvädet återgivet som i Ec. 

	

9:2 
	

under tr. unde 

	

36:2 
	

nu tr. uu 

	

43:1 
	

war saknas 
Et: 
Omkvädet återgivet som i Ec. 
Omkvädet: Habor str. 1 Hobor 

	

3:1 	lunden tr. lungen 

	

29:3 	Konunge- tr. Konnnge- 

	

43 : 1 	war saknas 
Euv: 
Omkvädet återgivet som i Ec. 
Ex: 
Omkvädet utskrivet i str. 1 och 62, markerat (förkortat) 
i övriga strofer. Str. 59 saknas. 
Omkvädet: heller ms håller (i alla förekommande fall) 

	

4:4 	henne ms hinne 

	

12:3 	han tillskrivet över raden 

	

16:1 	Tiiinen ins Tianen 

	

38:4 	en ms in 

	

44:3 	Hörer tr. Horer 

	

52:3 	Galge trän tr. G...ge trän 

	

62:2 	sättie tr. sattie 

F 
KB Vs 2:2, s. 134. Efter mamsell Anna Catharina Follin, Landeryds sn, Östergötland (f. 1744 i Grebo sn, Östergöt-
land; Jonsson I, 392-393). Upptecknad av A. M. Weselius ca 1815. Utskrift gjord av J. H. Wallman. Tryckt i Grön-
land, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 10. 

Habor 
	

konung 	och Sivar 
4 

p 	Dr 	 

ett så vånna lif; 
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— fast heldre 
	

hafver Habor 	aktat 	att vinna 	den aldra = skönaste. 

1 Habor konung och Sivar 
de begynte sig ett kif; 
det var alt om Stolts Signa lilla 
ett så vänna lif; 
— fast heldre hafver Habor aktat att vinna den 

aldraskönaste. 

Titel: Habor och Signild. 

Melodianmärkning 

Taktstrecken felaktigt utsatta i t. 5-9. T. 5 omfattar fem 
åttondelar. I tr. står (dock med ändrad text och noterad 
i B-dur): 

ot) .h.hi) 	1)1 J .h 
det var allt om stolts Signil - lid, hon var så vänt ett vif. — Fast 

G 
DAL 556 nr 1. Kyrkhults sn, Blekinge. Efter »en gammal gumma som heter Anna Lisa», vilken hade lärt visan av 
»en gubbe som kallades Store Per för öfver 50 år sedan». Upptecknad av Sven Thomasson under 1880-talets förra 
hälft. Ytterligare en utskrift finns i ULMA 10531 (ms till trycket i SvLm VII:6, nr 12). 

Avvikelser från Ea i G 

Texten omfattar 57 strofer (str. 11, 18, 38, 53, 58 sak-
nas). 
Omkvädet: Fast heller: För häldre 

	

1: 7 	Kong: kung; Siwar: Siver 

	

/: 2 	itt: ett 

	

1:3 	om: allt om; stolten: stolts; liten: ung 

	

2:1 	om: en 

	

2:2 	ther: då 

	

2:3 	waknade: vaknar 

	

3 : 1 	tyckte: tycktes 

	

3:3 	rann: växte; Roosend: ros; på: uppå 

	

4:1 	rann: växte; Rosend: ros; på: uppå 
4:3-4 Der satt en fogel på hvar kvist 

Och alla för henne sjöng 
5:2 drömen rådha: drömmen tyda 

	

6:1 	Det är dig till glädje lagdt 

	

6:4 	skalt: skall 

	

7:1 	Glädien: glädje 

	

7:2 	then: det 

	

8:1 	lät sig: låt 

	

8:3 	åt: till 

	

8:4 	slögder: slöjder 

	

9:1 	hyste: hissade; theras saknas 

	

9:2 	Vnder theras: Inunder 

	

9:3 	åt: till 

	

9:4 	Fast: På 

	

10:1 	sin Ankar: sitt ankare 

	

10:2 	hwite: hvita 
10:3 Men Habor konungason 

	

10:4 	trädde ther: träder 
12:1-2 saknas. 

12:3 	i högha: upp i högan 
12:4 	Allt för de jungfruer in 
13:1 	stolten: stålts 
13:2 	j: Ni; edhor: edra 
13:4 	slögder nimma: slöjder vinna 
14:1 	Haar edher: Hafver er 
14:2 	slögder: slöjder 
15:1 	sofwa: att sova; Swana dyn: svandun 
15:2 	Jag är ett konungabarn 
15:4 	vthi: utaf 
16:1 	Bliven i kvar stolt jungfru 
16:2 	J: Och; gifwen: gjören; edher: er 
16:3 	aff: ur 
16:4 	hoos: vid 
17:1 	Alla stolts Signils mör 
17:2 	på: uppå 
17:3 	Kongeson: konungason 
17:4 	Rooser: rosor; Trää: träd 
19:1 	litens: liten 
19:2 	slögha: (slöja)? 
19:3 	ingen stålten: någon stolts 
19:4 	tw: två 
20:2 	andra Stiernor: stjernorna 
20:3 	stolten: stolts; liten saknas 
21:1 	iagh saknas; ingen stålten: någon stolts 
21:2 	Kunne: Kunna 
21:3 	ingen stålten: någon stolts 
21:4 	Kunde: kunna; aff: ur 
22:1 	Hör du Signils tjenstemö 
22:2 	Du akte inte uppå mig 
22:3 	Ehwart som: Hvart; min: mina 
22:4 	tigh: på dig 
23:1 	färdan möödh: resan min 
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23:2 
	

hafwer farit: har rest 
23:3 
	

stålten: stolts 
23:4 
	

Lyster: Lyster ej; hwile: hvila 
24:2 
	

intet myket: inte mycke 
24:3 
	

stålten: stolts 
24:4 
	

fölgde: följde; sänge: sängen 
25:1 
	

sittien: sitten; min: mina 
25 :2 
	

Syyn edhra: Och syn eder 
25 :3 
	

höge: högan 
25 :4 
	

fölier: väljen; Jungfrw: tärnan; senge: sängs 
26:1 
	

nijdh: ned 
26:3 
	

så långan: den långa 
26:4 
	

Hur Habors hjerta slog 
27:1 
	

Ther: Så 
27:2 
	

Allt vid hvarannans sida 
27:4 
	

hvar annan: hvaran; qwijdho: kvida 
28:1 
	

Hören i stolts Signil lill 
28:2 
	

spöria: säga 
28:4, 29:2 	hugh: håg 
29:3 Förutan Habor konungason 
30:1 
	

j säien för: ni säger 
30:3 
	

sanningen säya: för saning säga 
31:1 
	

Konunge Son: konungason 
31:2 	wilien: villen 
31:3 
	

icke i mins: ej till min 
31:4 
	

höök: fogel 
32:1 
	

i edhers: uti er 
32:2 
	

Medh: Allt med; höök: fogel 
32:3 
	

Edher: Er; wredh: svår 
32:4 
	

vphängia: upphänga 
33 : 1 
	

Konungeson: konungason 
33 :2 
	

I talen ej så 
33:3 
	

ligger: ligga 
33:4 
	

Tärnar: tärnor 
34:1 
	

Ligger: Ligga 
34:2 
	

Tärner: tärnor 
34:3 
	

här saknas; höffdegärd: hufvudgärd 
34:4 
	

Min: Den; Brynia: värjan 
35:1 
	

Signil litens: Signils 
35:2 	axlade: tog på sig 
35:3 
	

i höge: upp på högan 
35:4 
	

Tijt: Der 
36:1 
	

vp: nu upp; Konung: kung 
36:2 
	

sofwit: nu sovet 
36:3 Kongeson: konungason 
36:4 
	

hafwer: har; sänge: säng 
37:1 	unga: den unga 
37:2 
	

öfwer all: allt över 
37:3 
	

all: alle 
37:4 
	

edher: er 
39:1 
	

stolten: stoltan 
39:2 
	

sigh vth för: utur sin 
39:4 
	

Så mången rasker dräng 
40:1 
	

ther vthi eders: i er 
40:2 	se 39:4 

40:3 	för sanningh sitya: er i sanning säga 
40:4 	Litet: Inte 
41:1 	Höffdegärd: hufvudgärd 
41:2 	godha: skarpa 
41:3 	här saknas 
41:4 	Vthan: Utan att 
42:1 	se 41:1 
42:2 	silffbodda: selfbodda 
42:4 	mången: han; läter: mister 
43:1 	Signil litens: Signils 
43:2 	lydde: lyddes 
43:3 	Staal: Sin stal; godha: skarpa 
44:1 	De stötte uppå dörren 
44:3-4 Är Habor här inne 

Så skall han genast ut 
45 : 1-2 Men Habor konungason 

Han tog i sin hufvudgärd 
45:3 	Borto: Borta 
46:1 	Bårto: Borta 
46:3 	stolten: stolts 
47:1 	vppå: upp; Dören: dörren 
47:2 	spår spenten: sporrbespänd 
47:3 	Hvar nagel i dörren var 
47:4 	roko: flögo 
48:1 	Sombligha: Somliga; span: sprern 
48:2 	Sombligha: Somliga han 
48:3 Femtio af konungens männer 
48:4 	Som: Allt 
49:1 	hårdeste: starkaste 
49:2-3 Och alla vore de ny 

Hvarje band som på honom kom 
50:1 	Men det var Signils tjänstemö 
50:2 	Och saknas; kände: vänder 
50:3 	1 tagen af Signils hufvudhår 
50:4 	J: Och 
51:1 	De togo af Signild ett hufvudhår 
51:2 	The: Och 
51:3 	För: Förr; henne: Signil 
52:1 	Kongeson: konungason 
52:3 	Ther: Då; Galge trää: galgaträd 
52:4 	alla: alldeles 
54:2 Hon: Som 
54:3 	När då de jungfruer det se 
54:4 ömke: ömka 
55 : 1 	Ther: Det; stolten: stolts 
55:2 	hängia: hänga 
55:3 	Elden: eld 
55:4 	brinna: bränna 
56:1 	Kongeson: konungason 
56:2-3 Han talte då detta ord 

Är nu Signil liten bränd 
56:4 Som migh war: Hon var mig 
57:1 	nidh: ned 
57:2 	Jordenne: jorden; liggia: ligga 
57:3 	Om jag än hade femtio lif 
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57:4 
	

wil icke: ville ej; tiggia: tigga 	 19:1 	Signils ms Sininls 
59:1 
	

vthi Rosenlund: i Rosendelund 	 27:2 	vid ändrat från hvid 
59:2 
	

hängdt: hängd 	 40:1 	faders ms fader 
59:4 
	

Så var och Signil bränd 	 41:3 	början av nästa rad har skrivits här men stru- 
60:1 
	

se 59:1 	 kits 
60:3 
	

När: Och när 	 47:3 före nagel står dörr överstruket 
61 :1 
	

Hade jag det tillförene vetat 	 49:4 	try ms (try?) 
61:2 
	

hadhe saknas 
61:3-4 Icke skulle jag Habor då hänga 

	 Avvikelser i ULMA 10531 
För hundra tusende mark 	 4:3 en saknas 

62:1 
	

tiänsta möö: tjenstemö 	 13:1 
	

stålts: stolta 
62:2 
	

Och graven neder i jord 	 28:1 
	

lill: till 
62:3 
	

hafwer: har; skildt: skiljt; Dotter: dottren 	42:2 
	

selfbodda: si lfbodda 
62:4 
	

Och så: Så och 	 46:3 
	

stolts: stolta 
55 : 1 
	

stolts: stolta 
Anmärkning 
	

62:3 vid saknas 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 2. 
Omkvädet: hafver str. 1 hafvar; winna str. 1 vina 
17:2 uppå ms uppa 

H 
NM Wistrand, Småländska folkvisor nr X. Efter mor Anna Greta Jonsson (Petersdotter), Millebo, Skirö sn, Småland 
(1811-1898); hon hade lärt visan av sin mor Anna Stina Zachrisdotter (1785-1875). Upptecknad av P. G. Wistrand 
1880 och något år senare (Wistrand, Ett minne från mina vandringsår, 1911, s. 195-197, texten tryckt där, s. 
214-220). 

1 Haborg kung och Sigar kung 
de begynte sig ett kif 
allt om stolt Signild liten; 
hon var så vänt ett vif. 
— För Haborg traktade att vinna den allra skönaste. 

2 Haborg drömde sig en dröm om natt 
i sängen, der han låg. 
Arla om morgonen, när han vaknade, 
han sade sin moder deraf. 

3 »Mig tycktes jag uti lunden var, 
allt med min brynja tung; 
der rann upp en ros på min arm, 
jag såg en jungfru så ung.» 

4 »Der rann upp en ros uppå min kind 
hon var så fager och ung 
Hvar en liten fågel i lind 
han månde för henne sjunga.» 

5 »Är det dig till stor glädje lagdt, 
att du skall vinna den mö, 
så är det mig till sorgen satt; 
för hennes skull skall du dö.» 

6 »Och är det dig till glädje lagdt, 
att du skall vinna det vif, 
så är det mig till sorgen satt; 
för henne låter du ditt lif.» 

7 Haborg lät sig växa hår 
och jungfrukläder skära, 
så reste han till Signilds gård; 
han ville slöjder lära. 

8 »Och hören I stolt Signild, 
hvad jag er säga må, 
nu är jag kommen till er gård, 
der vill jag slöjder lära.» 

9 Välkommen nu då till min gård, 
här skolen I få slöjder lära; 
I skolen få äta ur fat med mig 
och sofva hvar natt hos min tärna. 

1() Jag är van att sofva på svanedun; 
ty jag är ett konungabarn. 
Skulle jag sofva hos eder tärna, 
jag dödde då visst utaf harm. 
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11 »Tjenen I kvar på min gård, 
I gifven eder ingen kvida; 
I skolen äta ur fat med mig 
och sofva var natt vid min sida.» 

12 Det var stolt Signilds tjänstemö 
hon aktade på Haborg väl; 
hon satt vid Signilds fötter 
och talte ett ord med skäl: 

13 »Aldrig såg jag en jungfru 
så dricka ur skål 
och aldrig såg jag en jungfru 
sämre sy med nål. 

14 Aldrig såg jag en jungfru 
hafva tu ögon så djerfva; 
hvar stolt Signild var, 
dit såg Haborg så gerna.» 

15 »Tig du Signilds tjänstemö, 
du akte ej på mig, 
hvart jag mina ögon vänder, 
jag aktar ej på dig!» 

16 Det var de fruar och jungfrur små, 
de hade sin sömnad på knä; 
Men Haborg konungason 
han skar ut rosor i trä. 

17 Det var de fruar och jungfrur små, 
de sydde det bästa de kunde; 
men Haborg konungason 
han lekte med nål uti munde. 

18 »Jag är af resan något mödd; 
jag rest den vägen långa; 
Lyster stolt Signild med mig 
åt högan loft gånga.» 

19 »Hören I mina tärnor små, 
I sömmen eder söm till ände, 
medan jag går åt högan lofts bur 
att följa stolt jungfrun till sänge!» 

20 Så lågo de der den långa natt 
allt vid hvarandras sida. 
Arla om morgonen, när de vaknade, 
de sade hvarandra sin kvida. 

21 »Hören I stolt Signild liten, 
hvad jag er säga må, 
är der ingen i verlden till, 
eder hog han leker uppå?» 

22 »Ingen är der i världen till, 
min hog han leker uppå, 
mer än Haborg konungens son, 
men honom jag aldrig kan få.» 

23 »Är det sant I sägen för mig, 
att I hafven Haborg kära, 
försann jag säger er, 
han är er ganska nära.» 

24 »Hören I Haborg konungens son, 
hvi viljen I mig så grufligt skämma 
och kommen hit till min faders gård 
ej med eder hök på händer.» 

25 »Här ligga vid mina fötter 
de falska tärnor två. 
Det vill jag i sanning säga, 
det var ett galet råd.» 

26 »Ligga de vid edra fötter 
de falska tärnor två, 
så ligger vid min hofdagärd 
min starka brynja blå.» 

27 Här ligger vid min hofdagärd 
mitt svärd och min silfboda kniv. 
Ingen tager mig ut i dag, 
med mindre han mister sitt lif.» 

28 Det var Signilds tjänstemö, 
hon lyddes der uppå; 
så stal hon bort hans svärd 
och så hans brynja blå. 

29 »Och hören I min konung, 
I sofven allt för länge, 
här är Haborg kungason 
han har er dotter i sänge.» 

30 Konungen bodar fem tusen män i hast: 
»I kläden eder icke falskt; 
ty här är Haborg konungason, 
han är en vågehals.» 

31 De sparkade på dörren 
allt med stålkläddan fot: 
»Hör du Haborg konungason 
du gångar dig på dörren ut.» 

32 Haborg tog i sin hofdagärd: 
»Och borta är min brynja 
och så mitt goda svärd, 
här blifver en ynkelig färd.» 

33 Somma han med fötter spjorn 
somma han med händer slog. 
Det var öfver fämtio man, 
som för hans fötter dog. 

34 Så bundo de hans händer, 
allt med de repen ny; 
men Haborg konungason 
han slet dem sönder i try. 
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35 Det var Signilds tjänstemö, 
hon dem det rådet sänder: 
»I tagen hår af Signilds hår 
och binden Haborgs händer.» 

36 De togo hår af Signilds hår 
och bundo om hans händer. 
Förr ville han för henne dö 
än han dem sliter sönder. 

37 »Hören I mig stolt Signild liten, 
I låten mig god kärlek finna, 
när I fån se min kappa hänga, 
I låten er i buren brinna.» 

38 De togo Haborg konungens son 
och ledde honom ut ur by, 
då fick han se de galgeträ, 
de voro alla ny. 

39 »I hängen upp min kappa, 
hon är af skarlakan röd, 
de fruar och jungfrur må det se 
och ömka sig öfver min död.» 

40 Det var stolt Signild liten, 
när hon såg kappan hänga, 
hon tände eld på buren sin 
och lät sig inne bränna. 

41 Det var Haborg konungason 
han talte ett ord med skäl: 
»Nu är stolt Signild innebränd, 
som mig har ganska kär.» 

42 Det var den gamle Sigar kung, 
när han såg buren brinna: 
»I hjelpen Haborg neder, 
I hjelpen ut stolt Signild.» 

43 »Hade jag tillförne vist, 
deras kärlek varit så stark, 
ej Haborg skulle hängt idag, 
för hundra tusen mark.» 

44 »I tagen Signilds falska mö 
och sätten henne kvick i jord; 
hon har mig skiljt vid dotter min 
och vid en måg så god.» 
— För Haborg traktade att vinna den allra skönaste. 

Titel: Haborg och Signild. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 44. Str. 13 och 14 ihop-
skrivna till en strof bestående av fyra långrader. 

	

3:3 	på ändrat från uppå 

	

4:1 	uppå ändrat från på 

	

7:1 	Haborg ändrat till Hagborg (så även i titeln) 

	

10:4 	visst ändrat från vist 

	

12:2 	se 7:1 

	

12:3 	Signilds ms Signild 

	

14:4 	se 7:1 

	

18:1 	mödd tillskrivet över raden före ett inom paren- 
tes satt trött 

	

19:2 
	

ände ändrat från ända 

	

19:4 
	

sänge ändrat från sänga 

	

21:3 
	

efter raden står inom parentes verldenes ö 
22:3, 23:2, 24:1 se 7:1 

	

24:2 	så tillskrivet över raden 

	

24:3 
	

efter kommen har över raden tillskrivits ej vil- 
ket dock strukits 

	

24:4 	ej står före struket allt 

	

27:2 	min tillskrivet över raden 

	

31:3 	Haborg ändrat till Hagborg; konungason änd- 
rat från kungason 

	

38:3 	han ms ha 

	

41:3 	Nu är ändrat från Är nu 

	

42:1 	Sigar kung ändrat från konungen 

	

42:3 	se 7:1 

SLS 82, s. 276-279 (text), 407 (mel.). Efter torparhustrun Lisa Rosenlund, Böle, Hitis sn, Åboland. Texten sannolikt 
upptecknad av J. E. Wefvar, mel. möjligen av Karl Flodin på 1880-talet. Tryckt som FSF V:1 nr 31. 

r 	F 	 
rann en rosa 	up = på min arm, 

•	 

Det 
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4 

PPP 	 

och 	alla 

5 

foglar SOM I skogen satt 

o- 

De 	ynkade sig 	öfver 	mig. 

8 
die  

• 
	- 

- Fast 	hellre 	hafver Haborg 

1 Det rann en rosa uppå min arm, 
Och alla foglar som i skogen satt, 
De ynkade sig öfver mig. 
— Fast heldre hafver Habor aktat qvinna sig den 

aldra sköna. 

2 Det var ingen i konungens gård, 
Som den drömmen gissa kunde. 

3 Är det dig till glädje lagdt: 
Att du skull vinna din mo'? 
Så är det mig till sorgen lagt: 
För hennes skull skall jag dö. 

4 Är det dig glädje lagdt: 
Att du skull vinna ditt gelik? 
Så är det mig till sorgen lagdt: 
För hennes skull låter du ditt lif. 

5 Habor låter sig växa långt hår. 
Och sig jungfrukläder skära. 
Som han skulle sig till rosengål 
Och sig sluger lära. 

6 När som de kommo till rosengål, 
Så stiger ingen först i land. 
Förutom Habor, konungsson: 
Han stiger först i land. 

7 Min fader hafver mig skickat: 
Att jag skull sluger lära. 

8 Har er fader skickat er hit: 
Att eder sluger lära? 
Så skall ni äta ur fatet med mig 
Och sofva hvar natt vid min sida. 

9 Har er fader skickat er hit: 
Att eder sluger lära? 
Så skall ni äta ur fatet med mig 
Och sofva hvar natt vid min tärna. 

aktat qvinna sig den allra 	sköna. 

10 Å jag är ett konungabarn så rikt: 
Jag är van att hvila på dun och svan. 

11 Är ni en konunga dotter så rik: 
Så skall ni äta ur fatet med mig 
Och sofva hvar natt vid min sida. 

12 Der såto de den långa natt 
Och hade söm på knä. 
Förutom Habor, konungsson, 
Han skar ut rosor på trä. 

13 Aldrig har jag sett någon stols jungfru: 
Som så dåligt kunde sy med nål. 
Och aldrig hafver jag sett någon stols jungfru 
Som så nätt kunde dricka med skål. 

14 Habor sätt sig uppå en stol: 
Och tärnan klädd' af honom 
Strumpor och skor. 

15 A hören i, min stols Singeliten: 
Hvad jag er säga må. 
Ar någon i verlden till, 
Som er håga leker uppå? 

16 Det är ingen annan i verlden till, 
Som min håga leker uppå: 
Än Habor, konungsson, 
Den kan jag aldrig få. 

17 A är det ingen annan i verlden till, 
Som er håga leker uppå? 
Så kan jag i sanning säga: 
Habor är er ganska när. 

18 A kära ni min Habor 
1 snacken ej så hårdt; 
Här är vid våra fötter: 
De falska tärnor två. 

19 A är nu vid våra fötter: 
De falska tärnor två. 
Så har jag i vår hufvudgärd: 
Den skarpa brynjan blå. 
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20 Å kära i min ungkonung! 
I sofven ej så länge: 
Här är Habor, konungsson, 
Och hafver er dotter i sängen. 

21 A hären i mina ungkarlar! 
1 rusten er ej så falskt. 
Det kan jag er i sanning säga: 
Habor är en våghals. 

22 De slogo på dörren med spårar och spjut: 
Är Habor, konungsson inne? 
Så skall han visserlig ut. 

23 Å hissen upp min kappa, 
Hon är af skarlakan röd. 
Om fruar och fröknar detta si; 
Så ynka de sig öfver min död. 

24 Å hissen ner min kappa, 
Hon är af skarlakan röd; 
Han skall på jorden ligga, 
Fast i skullen ge mig femton lif. 

25 När som konungen kom till rosendelund, 
Så var Singeliten bränd. 
När han kom till grönan lund, 
Så var Habor hängd.  

26 Tagen nu den falska tärnon 
Och sätten henne i jorden med lif: 
Ty hon hafver skilt mig från en dotter 
Och en måg så god. 
— Fast heldre hafver Habor aktat qvinna sig den 

aldra sköna. 

Titel: Habor och Singeliten. 

Melodianmärkning 

T. 5 omfattar nio åttondelar. 
T. 2, n. 2: Troligen, felskrivning för giss'. 

T. 5, n. 8-9, t. 6, n. 3-4 och t. 7, n. 3-4: 	4„h 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. — Till 3:1 står fotno-
ten: Modern till Habor talar här. 
Omkvädet: heldre i str. 1 troligen ändrat från hellre; 

hafver tillskrivet över raden i str. 8; efter qvin-
na står i str. 1 (vinna) 

5:3, 6:1 	streck under sista bokstaven i rosengål 
13:2 	Som troligen först överhoppat 
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KARL VÅGEMAN 
TSB D 434 

A 
KB Vs 2:1, s. 321-322 (text), KB S 163 (Drake) nr 86 (mel.). Efter Karin Persdotter, »fattigförestånderska» i fattig-
stugan, V. Eneby sn, Östergötland (f. 1739 i Vimmerby lf, Småland, d. 1824 i V. Eneby; Jonsson I, s. 329). Uppteck-
nad 1812 av L. F. Rääf (text) och troligen av Erik Drake vid ungefär samma tid (mel.). Tryckt som SF 58. 

LA 0- å 
''''',...........# 

	I 	 r (3)- 
 

{ 

	

3 	 

— Ack, nåde 	mig! — 

9: 	J> 

 

 

II 	
5

T 	  

7 r 
var grefven af 	Engeland 	far. 

r 	Pr 	1 r 	 

4 

Och 

r 
dertill 

.  , 	 
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1 Konungens dotter är hafvand med barn 
— ack nåde mig! — 
det hafver en grefve på Engeland gjort. 
— då sade den jungfrun ack nåde mig och bättre mig 

2 Hon svepte det barnet i hvitan lin 
hon lade det barnet i förgyllande skrin 

3 Hon tog det skrin alt under sin arm 
så gångar hon sig åt sjögestrand. 

4 Hon sköt det skrin alt ut ifrån land 
och herre gud vare din styreman. 

5 Och skrinet det rodde sig ut på sund 
och där mötte det morfar sin. 

6 Så tog han up det förgyllande skrin 
så feck han se den lilla blomkind. 

7 och är du en pilt så ska du få namn 
och du ska få heta Per Wattenman. 

8 Och dig vill jag gifva bå rike och land 
och dig vill jag gifva kär dotteren min 

9 Det geck intet tolf år där fram 
för än Wattenman var vuxen och blef stor man 

10 De satte det bröllop på månerdag 
men jungfrun hon ville intet svara ja. 

11 De drucko på det bröllop i dagarna två 
men bruden vill intet åt sängen gå 

12 De drucko på det bröllop i dagarna fem 
men bruden hon vill intet gå åt säng. 

13 De drucko på det bröllop i dagarna sju 
men bruden vill intet åt sängen ännu 

14 De drucko på det bröllop i dagarna 12 
och då tog de bruden i sängen med våld. 

15 De hofvo den bruden sin brudgum till 
och bruden hon sig åt väggen vred. 

16 Och kära min ungebrud vänd dig hit 
och är icke du min lilja så hvit. 

17 eller hvarför vänder du dig åt väggen för mig 
och ska icke jag vara din kära man. 

18 Jag må väl vända mig åt väggen för dig 
det var vist du som qvicknade i mig. 

19 Och är då i min moder så gram 
för hvem skall jag kalla min fader i namn 

20 Det bor en grefve på Engeland 
och den skall du kalla din fader i namn 

21 Och Wattenman blef så ängslig i sin 
så gångar han sig för konungen in 

22 I går var jag konungens doters karl 
i dag är jag konungens doters son. 

23 Och konungen ropar öfver sin hovmännagård: 
och kära mina hofmän huggen ett bål 
min dotter skall brinna der uppå. 

24 Och Wattenman tager sin moder i hand 
nu skall jag följa er till er brudesäng 

25 Och när som han kom till det brinnande bål 
så lyftade han sin moder deruppå. 

26 Men när som den elden var brunnen i glöd 
— ack nåde mig! — 
då satt den jungfrun bå fager och skön. 
— då sade den jungfrun ack nåde mig och bättre mig 

27 där kommo två dufvor ur himmelen ned 
— ack nåde mig! — 
när de furo up så voro de tre 
— då sade den jungfrun gud hafve lof till evig tid. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. I och 27. Interpunktionen osä-
ker p.g.a. Arwids.  sons redigerande ingrepp. 
Slutomkvädet i str. 1: och står över struket ack 

	

2:2 	hon dubbelskrivet, struket första gången 

	

7:2 	i Wattenman står en över struken bokstav 

	

11:2 	vill ändrat från ville 

	

/2:2 	hon tillskrivet över raden; vill ändrat från ville 

	

13:2 	se 11:2 

	

14:2 	i står över struket åt 

	

15:2 	hon tillskrivet över raden 

	

19:2 	för står över struket och 

	

21:1 	blef av misstag påbörjat med bl efter Watten i 
Wattenman, där dock struket 

22:2 före dag står gar överstruket 
23:2 raden ändrad från mina hofmän skall hugga ett 

brinnande bål 
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23:3 	raden ändrad från och det skall min dotter brin- 
na uppå. 

24:2 före nu står och överstruket 
27:1 	där står över struket Det 

B 
KB Vs 2:1, s. 253-254. Efter Carl Peter Sammelsson, Skeda sn, Östergötland (f. 1796 i Skeda; Jonsson 1, s. 331). 
Upptecknad av L. F. Rääf 1814. De tre sista stroferna tryckta som tillägg till SF 58. 

1 Prinsesan går sig åt kammaren in åt kammaren 
där föder hon en liten blomkind 
— så löndelig bär hon sorgen. 

2 hon svepade honom i hvitaste lin 
och lade honom neder i röda gullskrin 

3 hon satte det skrinet, uppå sin arm 
och bar det neder åt sjögestrand. 

4 hon satte det skrinet, emot sin fot 
och herre gud fader tag skrinet emot. 

5 hon satte det skrinet, emot sin tå 
och sköt det ut i böljorna blå. 

6 och konungen kom ifrån engeland 
så feck han se hvar gullskrinet sam. 

7 konungen sade till Styreman sin 
ni hämten mig hit det röda gullskrin 

8 konungen hade nycklar både stora och små 
men ändå så måtte han ta låsen ifrån. 

9 konungen tog skrinet satte på sin arm 
Ja du skall få heta karl Vågerman. 

10 Karl Vågerman växte up blef frodig och stor 
ty han feck mat vid konungens bord. 

11 och hör du karl Vågerman hvad jag säga må 
du skall min älsta dotter få. 

12 De åto och drucko i dagarne 2 
men intet ville bruden åt sängen gå 

13 de åto och drucko i dagarne 5 
men intet ville bruden åt sängen än. 

14 de åto och drucko i dagarne 7 
men då måtte bruden åt sängen nu. 

15 Den bruden lade sig i sängen ned 
Karl Vågerman lad sig så vackert bredvid.  

in 	16 Han frågade henne med trognaste sin 
hur står det till med allrakärasten min. 

17 Och intet är jag aldrakärasten din 
men kanske jag är kära moderen din. 

18 Och är du då kära moderen min 
hvem sär du skall vara käre faderen min. 

19 Konungen uti Engeland 
det säger jag skall vara din fader i namn. 

20 Om morgonen innan dager blef ljus 
konungen går sig åt brudehus. 

21 han frågade honom med trognaste sin 
hur står det till med aldrakärasten din 

22 Och intet är hon aldrakärasten min 
men kanske hon är kära moderen min. 

23 Är hon då kära moderen din 
hvem sär hon skall vara käre faderen din. 

24 Konungen uti Engeland 
det sär hon skall vara min fader i namn 

25 Vi ska låta stöpa henne en kjortel af bly 
och sänka henne neder i djupaste dy 

26 förän ni skall låta stöpa min moder en kjortel af bly 
en kjortel af bly 

ja förr skall vi åt främmat land fly 
— så löndelig bär hon sorgen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Upprepningen av förstaradens sena-
re del utskriven i str. 1 och 26, markerad i str. 2. Om-
kvädet utskrivet i str. 1 och 26. 

	

4:1 	före hon är några bokstäver överstrukna, ev. ett 
påbörjat konungen 

	

19:2 	det ms ev. den 

c 
KB Vs 2:3, s. 49-51. Efter torparänkan Maja Hansdotter, Slaka sn, Östergötland (f. 1756 i Tjällmo sn, Östergötland, 
d. 1828; Jonsson I, s. 384-386). Upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1810-1813. Sannolikt en av källorna 
till GA 56. 
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1 A Konungen skulle åt gästebod fara. 
— inte ä det dager än — 
0 hemma skulle den dottren vara 
— Så sade den Jungfrun Gu' trösta mej Gu' nåda mej 

2 När konungen var faren åt gästebod 

3 Så gånger Jungfrun sej åt Kammaren inn 
Der föder hon sej en så liten en kind 

4 Hon svepte det barnet i hvitan lin 
Så lade hon det i silfverskrin 

5 Hon satte det skrinet allt under sin arm 
Så gånger hon sej åt Sjögestrand 

6 Hon satte det skrinet på snöhvitan Sand 
Krist gifve du flöte nu aldrig till land 

7 De drucko det Bröllopp i dagona fem 
Då ville Konungen fara hem. 

8 Så for han den vägen åt sjögestrand låg 
Du ta det där skrinet och se nu deruppå 

9 Han satte det skrinet på sin sadelknapp 
Allt medan han red han läste det opp 

10 Han satte det skrinet på sadelknapp 

11 Så gaf han det dop och Kristendom 
du skall heta Karl Vågeman 

12 När Karl Vågman han vardt sina femton år 
Så ville då Konungen ha honom till måg 

13 De drucko det bröllopp i dagona två 
A inte ville bruden åt sängan gå 

14 De drucko det bröllopp i dagona tre 
Då börja bruden åt sängan se 

15 A käre Ni min Jungfru vänd eder till mej 
— inte ä det dager än — 
0 huru skall jag kunna vända mej till dej 
För du är väl kär Sonen min. 
— Så sade den Jungfrun Gu' trösta mej Gu' nåda mej 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Båda omkvädena utskrivna i str. 1, 
slutomkvädet även i str. 15; båda omkvädena markera-
de i övriga strofer. 

D 
GA 56. »Efter ofullständiga uppteckningar från Vestergötland, Småland och Östergötland.» Kompilation gjord av A. 
A. Afzelius, sannolikt baserad på bl.a. texterna C ovan och E nedan. 

1 Jungfrun hon gångar i stenstugan in; 
— Intet är det dager än — 
Där föder hon en liten blom kind. 
— Då sade den Jungfrun: »Gud trösta mig, Gud nåda 

mig!» 

2 Hon svepte det barnet i hvita linn, 
Så lade hon det i sitt gyldene skrin. 

3 Hon satte det skrinet allt under sin arm; 
Så gångar hon sig åt sjöastrand. 

4 Hon satte det skrinet på snöhvitan sand, 
»Christ gifve, du flöt nu aldrig till land!» 

5 Och Konungen gångar vid sjöastrand; 
Så fick han se hvar skrinet det sam. 

6 Han talte till sina småsvenner så: 
»J tagen det skrinet ur vågorna blå!» 

7 Allt medan han red, han löste det opp, 
Så satte han det på sadelknapp. 

8 Tack vare honom, den Konung så from; 
Gaf barnet dop och Christendom. 

9 Han gaf det barnet namn försann: 
»Och du skall heta Carl Vågeman.» 

10 Carl Vågeman vexte och blef stor, 
På Konungens gård en Riddare god. 

11 Men när som han fyllt sina femton år, 
Så gaf honom Konungen hans egen Mor. 

12 De drucko det bröllop i dagarne två; 
Men intet ville bruden åt sängen gå. 

13 De drucko det bröllop i dagarne tre, 
Men intet ville bruden åt sängen se. 

14 De ledde den bruden i brudehus; 
Och Konungen sjelf gick före med ljus. 

15 »Hvi vänder du dig från Brudgummen din; 
»Vill Du icke vara allrakärasten min?» 

16 Och huru skall jag vara allrakärasten din, 
Emedan du är kära sonen min. 

17 »Och medan J är kära Moder min; 
»Hvem skall jag då helsa för Faderen min? 

18 Du gack dig uti högan loft in, 
Och helsa sjelfva Konungen för Fader din. 

19 Carl Vågeman gångar i kammaren sin, 
Så kläder han sig i stål och skinn. 
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20 Så gångar han sig i högan loft in, 
Där helsade han Konungen för Faderen sin. 

21 Carl Vågeman drager sin blanka knif: 
»Trolofva min Mor och försvara ditt lif!» 

22 Carl Vågeman, du stilla din blanka knif! 
— Intet är det dager än — 
Jag skall trolofva din Mor, och försvara mitt lif. 
— Då sade den Jungfrun: »Gud trösta mig, Gud nåda 

mig!»  

Titel: Carl Vågeman. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer. 

E 
KB Vs 126:3, s. 152-154. Västergötland. Upptecknad på 1810-talet (senast 1816). Troligen en av källorna till GA 
56. 

1 Jungfrun gick i höga loft in 
Der födde hon en liten blomkind 
— Så sade den Jungfrun: aj nåda mig aj bättra mig! 

2 Jungfrun tog ett litet skrin, 
Der lade hon den lille blomkind, 

3 Jungfrun gick sig ut till strand, 
Och släppte skrinet i böljan fram, 

4 Konungen gick sig ut till strand, 
Så fick han se skrinet i böljan samm 

5 Konungen talte till småsvenna så: 
Lät mig det skrinet för mig få 

6 När Konungen den lille i skrinet fann 
Så kalla han honom en liten goder man 

7 Liten goder man växte upp och blef snäll 
Och ärna sig under sin moders päll 

8 Liten goder man växte upp och blef stor, 
Så friad' han till sin egen mor 

9 Brölloppet det stod uti dagarna två 
Och intet ville bruden åt sängen gå 

10 Tredje dagen åt qvällen led 
Då börjad bruden åt sängen se 

11 De ledde den bruden ur brudehus 
Och liten goder man gick före med ljus 

12 Bruden lade sig i sängen ned 
Liten goder man lade sig bredeved 

13 Hvarföre sörjen I Jungfru fin 
Vill I ej vara aldra kärasten min 

14 Hur' skall jag vara aldra kärasten din 
Emedan jag är kär moderen din. 

15 Ären I kär moderen min 
Hvem skall jag då hälsa för faderen min? 

16 Gack du dig i höga loft in, 
Och hälsa den Konungen för faderen din 

17 Liten goder man gick i kammaren sin, 
Och klädde sig allt uti skinn 

18 Sen går han sig i höga loft in 
Och hälsade Konungen för faderen sin 

19 Så tog han upp sin lille knif: 
Älska min moder och försvara ditt lif. 
— Så sade den Jungfrun: aj nåda mig aj bättra mig! 

20 Liten goder man lägg ned din lille knif; 
Jag skall älska din moder och försvara mitt lif. 
— Då sade den Jungfrun: det fröjdar mig så innerlig. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 20, 
förkortat Så sade den jungfrun i övriga strofer. 

4:2 	böljan ms boljan 

F 
ULMA 22266, s. 148-151. 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 Jungfrun går sig ut och in. 
— Hvi sir du så på mej. — 
Hon klagar sig om ryggen sin. 
— Gud trösta mej för dej. 

2 Och Jungfrun går sig i kammaren in. 
Hon klagar så om ryggen sin 

3 Hon swepte det barnet i hvitan lin 
Hon lade det i för gyllande Skrin. 

4 
[— — —1 

5 Hon sköt till kistan med sin fot 
Och Herre Gud gifve det ginge fort. 

6 Och Konungen gick sig på sjögastrand. 
Der fick han se hvar kistan samm. 

7 Och Konungen lätt det barnet ta. 
Det lilla barn vill konungen ha 

8 Och konungen gaf det barnet namn. 
Carl Wågeman, det hette han 

9 Och när han var på sitt femtonde år 
Så skulle han vigas vid modren vår. 

10 De drucko i dagar, de drucko i två. 
Och inte ville bruden åt sängen gå. 

11 De drucko i dagar de drucko i tre 
Och intet ville Bruden åt sängen se.  

12 De drucko i dagar de drucko i fem 
Och intet ville Bruden åt sängen gå än. 

13 De drucko i dagar de drucko i sju. 
Och fälle skulle Bruden åt sängena nu 

14 Och intet går jag åt sängen din 
Ty jag är kära modren din. 

15 Och är du nu kär modren min 
Hvem skall jag då kalla för fadren min 

16 Och går du nu för Grefven in 
Och hälsa honom för fadren din. 

17 Carl Wågeman gick för grefven in 
God dag, god dag, kär fadren min 

18 Och tag min moder till din fru 
— Hvi sir du så på mej. —
Så tager jag din unga Brud. 
— Gud trösta mej för dej. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i alla strofer. Slutomkvädet 
utskrivet i str. 1, 6-17, markerat i str. 2-5. 
Mellanomkvädet: Hvi str. 7 Hv 

5:2 	ginge ms gifuge 
7:1 	lätt ms latt 

G 
ULMA 22266, s. 152-156. Efter Carin Pehrsdotter, Locknevi sn, Småland (f. 1745 i Viby sn, Östergötland; Ling, s. 
34-35; Jonsson I, s. 523). Upptecknad av L. Chr. Wiede i januari 1819. 

1 Jungfrun hon gångar sig i stenstugan in. 
— Gud nåda mej. — 
Så föder hon der en liten blomkind. 
— Så sade den Jungfrun gud trösta mej och Gud 

bättra mej 

2 Hon svepte det barnet i hvitan lin. 
Så lägger hon det i röda gullskrin. 

3 Och Jungfrun går sig åt sjögastrand. 
Så sjuter hon sen det skrin ifrå land 

4 Och konungen kom nu så riglandes. 
Så fick han se det röda Gullskrin 

5 Och konungen sade till tjenaren sin. 
Och hemten mig hit det lilla gullskrin 

6 Och när som de fingo det skrinet opp. 
Deruti ligger en liten kropp. 

7 Och vi skall christnan och ge honom namn 
Och han skall få heta Carl Wågeman 

8 Och han skall wäxa båd fager och lång 
Derföre går han så stolt i sin gång 

9 Och han skall växa båd fager och skön 
Och jag skall ge honom min dotter till lön. 

10 H — —1 
— 

11 De drucko i dagar de drucko i tre. 
Men intet ville bruden åt sängen se. 

12 De drucko i dagar de drucko i fem 
Men inte wille Bruden åt sängen gå än 

13 De drucko i dagar, de drucko i sju. 
Men då måste Bruden åt sängen gå nu. 

14 Och Bruden hon lägger sig i sängen ned. 
Carl Wågeman lägger sig så vackert brevid 

15 Min aldrakäraste! vänd eder hit! 
För eder vill jag gifva en klädning så hvit. 
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16 Det är ej så godt at vända sig dit. 
Jag minns så grannt då I qvickna i lif. 

17 Det är ej så godt at vända sig dit. 
Jag minns så grandt då I lades i skrin. 

18 Mig tyckes som det vore kär modren min 
Men hvem är då kär fadren min. 

19 Och Konungens son i Engeland. 
Han bröt opp min bur han tog mig med våld. 

20 Carl Wågeman sadlar sin gångare grå 
Så rider han sig till sin kära faders gård 

21 När som han kom till sin kära faders gård. 
Ute för honom hans kära fader står. 

22 Carl Wågeman drar up sin sölfbodde knif 
Wore du ej min fader jag stucken i ditt lif 

23 Carl Wågeman drar ut sitt förgyllande svärd 
Wore du ej min fader, dette vore du värd. 

24 Carl Wågeman! Carl Wågeman du stilla din knif! 
Jag skall äga din moder och frälsa mitt lif. 
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25 Carl Wågeman! Carl Wågeman du stilla ditt svärd. 
— Gud nåda mej. — 
Jag skall taga din moder, och hålla henne kär. 
— Så sade den Jungfrun gud trösta mej och Gud 

bättra mej 

Anmärkning 

Str. 10 markerad med strofnr och utskrivet mellanom-
kväde samt förkortat slutomkväde. Mellanomkvädet ut-
skrivet i alla strofer. Slutomkvädet utskrivet i str. 1 och 
25, markerat i övriga strofer. 
Slutomkvädet: i str. 25 uppdelat på två rader (den första 

slutar med Jungfrun:) 

	

3:2 	fotnot till raden: her tillägges merändels: Gud 
vare din tröstare och styresmann. 

	

25:1 	efter det första Carl står punkt 

H 
KB Vs 4, s. 65 och 68 (text), KB Vs 3:4 nr 217 A (mel.). Efter Brita Stina Johansdotter, Äspemoen, Stenbrohults sn, 
Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt61-Cavallius i juni 1839. Mel.-konceptet finns i KB Vs 4, s. 68. En renskrift av 
två strofer av texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:4 nr 217 A. 

4J 

 

  

Jungfrun hon gångar till stenstugor 
	

in 

J  
- Gud nåde mig - 

6 

 

J 	 
e 41 `1 

  

och der födde 
	

hon en 
	

liten 
	

blorn.kind, 

J 	 
16 

J 	 
— Då 	sade den jungfrun Gud nåde 

	
mig och Gud bättre 

	
mig! 

1 Jungfrun hon gångar sig åt stenstugan in, 
— Gud nåde mig — 
der föder hon kär sonen sin, 
— då sade den jungfrun Gud nåde mig, Gud bättre 

mig! 

2 Hon svepte det barnet i hvitan lin 
så lade hon det i förgyllande skrin. 

3 Jungfrun hon gångar sig till sjöa-strand, 
hon kastar det skrinet på böljornas sand. 
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Carl Vågeman 	han gångar 
	

Kammaren 	in 
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4 Kong Carl skulle resa åt främmande land, 
så fick han se skrinet på böljornas sand. 

5 Kong Carl hade nycklar båd stora och små 
För en utaf dessa skall låsen uppgå. 

6 Och dig skall jag döpa och gifva namn 
för du skall heta Carl Vattuman. 

7 Carl Vattuman växte och han blef stor 
till dess att han blef på sitt 	år. 

8 Carl Vattuman reste till Konungens gård 
frågde om ej en af Konungens jungfrur kunde få 

9 de gingo i dagar, de gingo i två, 
men bruden ville inte i Brud-sängen gå. 

10 de gingo i dagar de gingo i fem 
men bruden vill inte i brudsängen än. 

11 de gingo i dagar de gingo i sju 
men bruden vill inte i brudsängen ännu. 

11 Hur skall jag kunna vigas vid kungasonen min? 

[— — —1 

12 Är du en sköka allt uti min gård 
så skall jag i bål dig bränna. 

13 [— — —] 
Hvem skall jag kalla för fader på jord'? 

14 Der sitter en Herre vid bredan bord 
den skall du kalla för fader på jord. 

15 Hellre vill jag i marstrand i sju år gå, 
— Gud nåde mig — 
om min Kära moder Ers nåde kan få. 
— då sade den jungfrun Gud nåde mig, Gud bättre 

mig! 

Titel: Carl Vattuman.  

Melodianmärkning 

Över mel. i ms står a moll. Taktartsbeteckning 3/4; här 
ändrad till 3/8 (jfr dock t. 8 och 10). 
T. 5, n. 2: Otydlig, möjligen c2  eller ändrad från c2; här 

återgiven enligt mel.-konceptet. 
T. 6: Efter n. 1 står överstruket åttondelspaus och takt-

streck. 
T. 8-10: Anpassningen text/mel. är oklar, en tillskrivet 

ovanför textraden. T. 8 omfattar fyra åttondelar, t. 10 
fem (alt. fyra) åttondelar. 

T. 12, n. 1: Otydlig, möjligen h' eller ändrad från h'. 
T. 12, n. 2: Troligen ändrad från a'. 
T. 14, n. 2: Otydlig, möjligen avses d2. 

Mel. -konceptet: 

JJJJrrJJ 	
 

9 	 

Över mel. står a-moll. 
System 1, sista noten (d2): Ändrad från h'. 
System 2: Överstruket står även a' (åttondelsnot) g' f l  

f' Wärdedelsnoter). 
System 3: Före första noten står f' g' fl överstruket. Sis-

ta noten (d2) ändrad från fjärdedelsnot. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 2. 
Mellanomkvädet: nåde str. 2 nåda 
Slutomkvädet: före det första Gud står anföringstecken 
5:2 före raden står anföringstecken 

MM C. E. Södlings saml. 11:3, S 333. Efter en äldre kvinna i Lerboholm, Lofta sn, Småland (förmodligen Lotta Gud-
mundsdotter, f. 1784 i Lofta, eller Lotta Nilsdotter, f. 1769 i Lofta; Jonsson I, s. 592). Upptecknad av C. E. Södling. 
1848. 

2 
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3 

 

r-- 

 

4 

 

1  17  7  

   

    

Rall. 

1 Carl Vågeman han gångar i Kammaren in 
- å inte är det dager än! - 
så kläder han sig uti stål och i skinn. 
- Och jungfrun hon sade: »Gud trösta mig, Gud 

nåda mig.» 

Titel: Carl Vågeman. 

Melodianmärkning 

T. 3, textunderlägget: Se textanmärkningen. 

T. 4 undre systemet: 1 början av takten har stått f (halv-
not), som raderats bort. 

T. 7 övre systemet: Understämmans di ändrad från fjär-
dedelsnot. 

T. 7 undre systemet: Överstämmans g (halvnot) ändrad 
från g f (fjärdedelsnoter). 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet: inte ändrat från intet 

J 
Wigström, Folkdiktning II, 1881, s. 41-43. Glimåkra sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1881 (jfr Wigström, 
Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 47-53). 

1 Jungfrun hon gångar sig i stenstugan in, 
der föder hon sig ett rosenrödt kind. 
- Så sade den jungfrun: Gud nåde mig och Gud 

bättre mig! 

2 Se'n svepte hon det i det hvitaste lin', 
så lade hon det i förgyllande skrin. 

3 Jungfrun hon gångar till sjöastrand 
och skjuter det skrinet ut ifrån land. 

4 Konungen stod allt uppå sin gård, 
så såg han ett skrin uppå böljan den blå. 

5 Konungen ropte på småsvenner två: 
»I hemten mig skrinet från böljan den blå!» 
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6 När han fick detta skrinet för sig in, 
så fick han der se ett rosenrödt kind. 

7 Då skyndade de med det barnet till dop, 
han sad', det skulle heta Karl Vattenflod. 

8 Karl Vattenflod växte i år och förstånd; 
kungen sad': »Du skall hafva min dotter försann.» 

9 Så höllo de bröllop i dagarne två, 
men bruden hon ville i sängen ej gå. 

10 Så höllo de bröllop i dagarne tolf, 
se'n togo de bruden i sängen med våld. 

11 »Du Karl, ack du Karl, du göre mig ej harm, 
ty jag är din moder och du är mitt barn.» 

12 Karl han sig gångar för konungen in: 
»Nu är jag blifven vigd vid kär moder min.»  

13 »Är du blifven vigd vid kär moder din, 
så skall hon halshuggas och brännas se'n.» 

14 I konung, I konung, I talen ej så, 
ty då vill jag hellre i hennes ställe gå!» 
- Så sade den jungfrun: Gud nåde mig och Gud 

bättre mig! 

15 »Ja, efter du nu har din moder så kär, 
så skall hon få lefva i alla sina dar.» 
— Då sade den jungfrun: Gud vare lof, Gud vare lof! 

Titel: Hittebarnet. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i str. 1 och 15. 

K 
Efter Karolina Andersdotter, Stora Askrännilen, Härads sn, Södermanland (f. 1821 i Barva sn. Södermanland). Upp-
tecknad av Gustaf Ericsson ca 1880. Ko: ULMA 347:55, s. 101-102. Kb: ULMA 347:44a, s. 117-118. Kc: ULMA 
347:48, s. 189-190. Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. III, 1882, s. 40-43. 

Ka 
1 Jungfrun hon går sig åt kammaren in 

Där föder hon sig en liten blomkind 
— Så tänkte den jungfrun: 0 Nåde mej! 

2 Jungfrun sveper in den i hvitan linn' 
Och lägger den i förgyllande skrin 

3 Jungfrun hon går till Sjödestrand 
Hon sköt det skrinet långt från land 

4 Så kommer kungen seglande 
Och skrinet kommer skridande 

5 Konungen sade till tjenarne sin': 
Hemta mig hit det förgyllande skrin! 

6 Konungen hade nycklar båd' stora och små 
Själf läser han det skrinet opp 

7 Själf skall jag gifva det barnet namn 
Och han skall heta: Själf Vågeman 

8 Själf Vågeman växer och själf blir stor 
Och själf bjöds han bli Konungens måg 

9 Och har de bröllop i dagarna två 
Men intet vill bruden åt sängen gå 

10 Och de hade bröllop i dagarna tri 
Men intet ville bruden sängen si 

11 Och de höllo bröllop i dagarna fem 
Men intet ville bruden i sängen än 

12 Och de höllo bröllop i dagarna sju 
Men nu måste bruden i sängen med trug 

13 Bruden lade sig i sängen ned 
Brudgummen lade sig vackert bredvid 

14 Käre min vän du vände dig hit! 
Är icke du mitt ädla vif 

15 Icke är du mitt ädla vif 
Jag minns så väl när du kvicknade vid 

16 Bruden hon går sig åt stallegård 
Tog gångarn och lade där sadlen uppå. 

17 Själf rider hon sig från fadrens gård 
Och ute för henne själf fadren står 

18 Och brudgummen följde i häl och i hamn 
Och slöt han bruden i sin famn 

19 Ej kan vi bli två ädla vif 
Jag minnes så väl när de kristnade dig 
— Så tänkte den jungfrun: 0 Nåde mej! 

Titel: Själf Vågeman. 
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Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 2 och 18. Str. 5 tillskriven i 
margen med nr 41. 
Omkvädet: mej str. 19 mig 

Avvikelser från Ka i Kbc 

	

1:7 	går: gångar 

	

1:2 	Där: Då b 

	

3 : I 	går: gångar sig c 

	

3:2 	från: ifrån c 

	

4:1 	seglande: seglandes c 

	

4:2 	skridande: skridandes c 

	

5:1 	tjenarne: tjenaren 

	

5:2 	Hemta: Hemter c 

	

6:1 	båd': både 

	

8:1 	själf blir: blir själf 

	

8:2 	själf: själf så b; bjöds han bli Konungens måg: 
bjöd konungen honom bli hans måg 

	

9:1 	har: hade 

	

9:2 	vill: ville c 

	

10:1 	hade: höllo c; tri: tre 

	

10:2 	si: se 

	

13 : 1 	Bruden: Bruden hon c 
13:2 Brudgummen: Och brudgummen c 

18:2 
19:2 

Käre: Kära b 
minns: minnes; så väl: nog väl b, för väl c 
gångarn: gångaren; där sadlen uppå: sadlen där- 
uppå b, sadelen däruppå c 
från fadrens: för faderens c 
fadren: faderen c 
följde: följde henne; i häl och i hamn: i (hamn 
och häl) (eller) häl och hamn b, i häl och hamn 
c 
i: uti 
så väl: förväl c 

Anmärkning 

Titel som i Ka. — Omkvädet utskrivet i str. 1 och 19. 
Kb: 
Omkvädet: mej str. 19 mig 
14:1 	Kära troligen ändrat från Käre 
Kc: 
10:2 
	

se ändrat från si 

Kbc 
14:1 
15:2 
16:2 

17:1 
17:2 
18:1 

L 
ULMA 303:578, s. 14. Hammarviken, Hållnäs sn, Uppland. Upptecknad av Bengt Hesselman 1898. 

1 Jungfrun hon gångar sig i borgmästarmuren in 
där födde hon ett litet spätt barn. 

M 
ULMA 329:6 s. 29 b-31. Halla sn, Södermanland. Upptecknad av Louise Mossberg 1916. 

1 Jungfrun hon gångar i kammaren in, 
— den mörka natt. — 
der föder hon sig en liten blomkind. 
— då tänkte sköna jungfrun: Gud nåde mig! 

2 Hon lindade honom i lindkläder fin, 
så lade hon honom i ett litet gullskrin. 

3 Hon skjuter det skrinet så sakta från land. 
Och herren gud vare din styresman! 

4 Men konungen stod inte långt därifrån, 
så fick han se skrinet på böljan den blå. 

5 Så växte han upp uti konungens gård, 
till dess att han kunde bli konungens måg. 

6 De firade deras bröllop i dagarna fem, 
men då måste bruden följa brugummen i säng 

7 Hvarför vänder du dig åt väggen och ryggen åt mig? 
du är ju densamma som gud givit mig. 

8 Väl må jag vända mig åt väggen och ryggen åt dig. 
— den mörka natt. — 
jag är ju densamma som gav livet åt dig 
— då tänkte sköna jungfrun: Gud nåde mig! 
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Titel: Själv Vågeman. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

Streckade rader mellan str. 4 och 5, str. 5 och 6 resp. ef-
ter str. 8. 
Slutomkvädet: nåde str. 1 nåda 

N 
ULMA 8044, s. 27-32. Efter Tilda Vickman, Kärrgruvan, Norbergs sn, Västmanland (f. 1853 i Kärrgruvan); hon ha-
de lärt visan av sin mor. Upptecknad av Ellen Lagergren 1934. 
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2.0a 20 b 

- J 	I 
1 Och konungens dotter på konungens gård 

hon gångar sig ut, hon gångar sig in, 
— vid mörkan natt. — 
till dess hon föder en liten en kind 
— vid mörkan natt. 

Den jungfrun hon tänkte Gud nåda mäj. 

2 Hon lindar det barnet i snövitan lind 
och lade det barnet allt uti ett skrin, 
— vid mörkan natt. — 
så gångar hon neder till sjögestrand, 
och skjuter det skrinet allt lite från land. 
— Den jungfrun hon tänkte Gud nåda mäj. 

2. 

'Cr 

3 Och konungen själver kom ridande fram 
och då fick han höra hur skrinet det sang; 
— vid mörkan natt. — 
Han tager det skrinet allt upp i sin ö 
så rider han hem till konungens gård 
— Den jungfrun hon tänkte Gud nåda mäj. 

4 Han frestar de nycklar både stora och små, 
men ingen ville till skrinet gå. 
— — — 
De uppfostrar den gossen till tjugotvå år, 
till dess han kund bliva konungens måg, 
— vid mörkan natt. 

Den bruden hon tänkte Gud nåda mäj. 

J 
	

J 
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5 Och bröllopet stod i dagarna två, 
men bruden hon ville åt sängen ej gå, 
— vid mörkan natt. 

Den bruden hon tänkte Gud nåda mäj. 

6 Och bröllopet stod i dagarna tre, 
men bruden hon ville åt sängen ej se, 

7 Så satte de den bruden allt uppå en stol, 
och drogo av henne både strumpor och skor, 

8 God morgon god morgon kär mågen min, 
hur står det nu till med kär bruden din, 

9 Hon säger att hon är kär moderen min. 
Men säg mäj vem är då kär faderen din, 

10 Och kungen befallde de svennerna två 
att gå och röja henne en vål, 
— vid mörkan natt. 

Den bruden hon tänkte Gud nåda mäj. 
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11 Nej, förr än min moder ska brännas på bål, 
förr ska jag för henne i dödene gå, 
— vid mörkan natt. 

Den jungfrun hon tänkte Gud nåda mäj. 

Melodianmärkning 

T. 8 omfattar sju åttondelar. Se även sluttakten. 
T. 17-19: Med blyerts står b-tecken före t. 17, n. 3 och 

t. 19, n. 2, återställningstecken före t. 18, n. 1. 

Textanmärkning 

Efter texten står följande: »Så rymde sonen och modern 
till ett annat land där de levde i fred för kongen.» — Tex-
tens uppställning är oregelbunden och vad gäller strof-
indelning och omkvädesförekomst inte helt entydig. Ms 
saknar strofnr. Omkväden utskrivna i alla strofer. En 
streckad rad mellan str. 7 och 8. 

O 
Efter Edla Jakobsson, Högsåra, Hitis sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar (text) och 0. R. Sjöberg efter Wef-
vars minne (mel.) på 1880-talet. Oa: SLS 82, s. 285-289 (text), 399 (mel.). Tryckt som FSF V:1 nr 40 a och A. Ob: 
SLS 125, s. 63 (endast mel.) 

Oa 

	

I. Konungens 	son uti 
	

En 	— ge - land, 

	

2_ Han locka - de 
	

mej etc. 

8 

fl  
— De 
	

lefvon tör - utan 	all än-d - -a, — 

• •  

12 
•	 

Hon 	locka - de 
	

mej, en 
	

Iil - ja så 	grann, 

 

• 

 

•  

 

   

— Den jungfrun var 	Kommen 

1 Konungens son uti Engeland: 
— De lefvon förutan all ända, —
Han lockade mej, en lilja så grann. 
— Den jungfrun var kommen i vånda. 

van -da. 

2 Han lockade mej i en blomsteräng: 
Der han plocka' blommor, och jag bädda' säng. 

3 Å jungfrun hon gångar sig i kammaren in: 
Der föder hon sig en så liten kinn 
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4 Sen svepte hon barnet uti sitt hvitaste lian, 
Sen lade hon det i sitt lilla gullskrin. 

5 Sen tog hon skrinet under sin arm: 
Sen gångar hon sig till den långa sjöstrand. 

6 Så sköt hon skrinet ifrån land: 
Gud låte det räka och aldrig se land! 

7 Konungen slankar längs med land: 
Då fick han se, der skrinet slog på land. 

8 Konungen sade åt tjenaren sin: 
Gåin in efter skrinnycklar min. 

9 Konungen låser upp detta skrin: 
En liten kinn för honom låg. 

10 Detta barn så vill jag gifva ett så vackert namn: 
»Unga Vattukarl han heta skall.» 

11 Femton år skall du vara på min gård: 
Sen skall du blifva min utvalda måg. 

12 När femton år förlidna var; 
Då började han på handen gifva. 

13 De drucko i dagar, de drucko i två; 
Men intet vill bruden åt sängen gå. 

14 De drucko i dagar, de drucko i tre; 
Men intet vill bruden åt sängen se. 

15 Fjerde dagen åt qvällen led, 
Då började bruden åt sängen se. 

16 Sen la de bruden i sängestock: 
Men bruden vände sig till väggen bort. 

17 Är du nu unga bruden min? 
Så vänd dig nu om, din ögon till mej. 

18 Å intet är jag kära bruden din: 
Jag är kära modren din. 

19 Är du nu kära modren min? 
Hvar hafver du kära fadren min? 

20 Konungens son uti Engeland: 
Han lockade mej, en lilja så grann, 

21 Han lockade mej åt en blomstersäng; 
Der han plocka' blommor, och jag bädda' säng. 

22 Om morgonen bitti, då dagen blef ljus: 
Då slankade konungen på brudehuset in. 

23 God morgon unga mågen min! 
Hur mår unga bruden din? 

24 Å intet så är hon unga bruden min: 
Men hon är kära modren min. 

25 Är hon nu kära modren din: 
Hvar hafver hon då kära fadren din? 

26 Konungens son uti Engeland: 
Han lockade henne, en lilja så grann. 

27 Han lockade henne åt en blomsteräng; 
Der han plocka' blommor, och hon bädda' säng. 

28 Å konungen han vred sina händer ihop; 
Det har jag intet trott. 

29 Un Vattukarl han salar upp sin gångare grå: 
— De lefvon förutan all ända, — 
Sen rider han sig på sin kära faders gård. 
— Den jungfrun var kommen i vånda. 

Titel: Vattukarl. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Mellanomkvädet: lefvon str. 8 och 29 lefvom 

3:2, 9:2 	uttalet av kinn uppges vara tjinn 
29:1 	Un sic; Vattukarl står inom citationstecken 

Oh 
Avvikelser från Oa i Ob 

	
Anmärkning 

Mel. utan textunderlägg. 	 Titel: Wattukarlen. 
T. 3, n. 1-2, t. 13, n. 3-4 och t. 14, n. 1-2 och 4-5: Utan 

bågar. 

P 
SLS 28, s. 243. Vörå sn, Österbotten. Upptecknad av M. Thors 1892. Tryckt som FSF V:1 nr 40 B. 

1 Det lider allt till en midsommardag, 
— Det lefver väl än, — 
Då jungfrun skulle föda barn. 
— Den jungfrun blef lönligen sorgsen.  

2 Hon svepte det barnet i hvitan schalett, 
Och lade det uti litet guldskrin. 

3 Hon sparkar till skrinet allt med sin fot, 
Så hafvets böljor togo emot. 

332 



SMB 194 

4 Konungen kom hem ifrån Engeland, 
Han såg där litet guldskrin var. 

5 Han tog det skrinet allt upp i sin famn 
Och seglade så hem igen. 

6 »God morgon, god morgon unga dotter min! 
Hafver du nycklar båd stora och små?» 

7 »Nog hafver jag nycklar båd stora och små, 
Men ingen, som månde det låset uppgå.» 

8 Han frestade en, han frestade två, 
Den tredje månde det låset uppgå. 

9 Han tog det barnet allt upp i sin famn 
Och kristnade det till Karlvågersman. 

10 Karlvågersman växte och han blef stor, 
Och konungen gaf honom unga dottern sin. 

11 »Jag vill aldrig Karlvågersman ha. 
Han är ju bara ett hittebarn.» 

12 »Ett hittebarn får mat och lön 

13 »Du vill att jag skall vara unga bruden din, 
Fastmera så är jag modern din?» 

14 »God morgon, god morgon, Karlvågersman! 
Hur mår unga bruden din?» 

15 »Hon säger att hon ej är bruden min, 
Fastmera så är hon modern min.» 

16 »Hvem är då fadern din?» 
»Unga konungen uti Engeland.» 

17 »Han hafver mig lockat, medan jag var ett barn.» 
— Det lefver väl än, — 

— Den jungfrun blef lönligen sorgsen. 

Anmärkning 

Endast sir. 1-3 numrerade. Omkvädena utskrivna i str. 
1-3, 17. Streckade rader markerande felande text efter 
str. 3, 12, 17. 
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195 

DE BORTSTULNA KONUNGADÖTTRARNA 
TSR D 435 

A 
KB Köpenhamn Thott 2195 4:o (samlingsband skapat av sedermera kommerserådet Bengt von Hofsten, f. 1689 i 
Karlstad, d. 1752). Uppteckning från okänd ort. Renskrift gjord ca 1710 av okänd hand (Jonsson I, s. 300-301). 

1 Thet kom twå roser från anner landh, 
— Twå roser och ädeliga blommor, —
the fråga wägin till fädernezland, 
— i tyden hwadan the woro komne. 

2 The frågade wägin till konge gård, 
uthe drottningen för them står, 

3 Hafwen i behoof till tiänst några möör, 
hwad kunde i migh till gerninger göra, 

4 Wij kunne brygga, wij kunne baaka, 
Wij kunna ädeliga konung kläder maaka, 

5 Drottningen rinner åth kistor och skrijn, 
the hämpta fram the silkez nystan tree, 

6 Then ena nu det silke nystan twinner, 
then andra nu then wäfwin wof till ända, 

7 The bredde then wäfwin på konungz bord 
Hwar then möijaz rooser der logh, 

8 Twå tunner gull iagh eder gifwa will, 
Twå tunnor gull the tyda icke långt, 

9 Then äldre gifwer iagh min yngsta broor, 
then yngre gifwer iagh min älsta sohn, 

10 Thet ähr intet sådan seder i wårom land, 
taga sin morbroor till sin äckta man, 

11 Thet ähr inte sådan seder i wårom rijke, 
— Twå roser och ädeliga blommor, —
att taga sin broder till sin äckta lijke, 
— i tyden hwadan the woro komne. 

Anmärkning 

Ms felnumrerat fr.o.m. str. 6 som givits nr 5, osv. Om-
kvädena utskrivna i str. 1 och 2, markerade i övriga 
strofer (utom i str. 11 där mellanomkvädet saknas helt). 
4:1 före baaka står maak överstruket 
6:2 före wäfwin står wäfwer (eller liknande form) 

överstruket 
7:2 före möijaz står möija överstruket 
8:2 	långt slutet av ordet ändrat från nu otydbar 

form 
10:2 före taga står s överstruket; äckta ms ackta 

B 
KB Vs 2:1, s. 509, 511, 512, 510 (text), KB Vs 126:4, s. 28 (mel.). Östergötland eller Småland. Textutskrift gjord av 
Augusta Fredrika von Hartmansdorff, mel. troligen upptecknad av C. V. Westerling 1811 (Jonsson I, s. 348-351). 
Texten tryckt som SF 114. Mel. tryckt i Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 30, mel. 2 (till texten E 
nedan). 

Det voro 

— två 	rosor 	och två dejeli ga 	liljor, — 
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de vo = ro bortstul 
	

na me'n de voro 
	små 

 

8 

      

  

	111  

    

      

- det ty - des väl hvar de voro komna. 

1 Dät voro två ädela Konunga Barn 
— två Rosor och två Däggeliga Liljor. —
De voro Bortstulna med de voro små. 
— Dät tydes väl hvar de voro komna. 

2 Och när de vart stora och kunde förstå 
Då fingo de veta hvar de kommit ifrå. 

3 Den älsta hon talte till den yngsta så 
Nu viljom vi hem till vår faders gål! 

4 Och vi skall taga våra saker i agt, 
Och Resa tidit härifrån en natt. 

5 Och när som de kommo till sin fäders gård 
Två små tjenare ute för dem står. 

6 Och viljen ni in för Drottningen gå 
Och fråga om hon vill ha tjenstemör i år. 

7 Och vist vill jag ha tjenstemöer i år 
I bedjen dem Båda införe mig gå. 

8 Och jumfrurna sig genom dörrena steg 
Och Drottningen Blekna så svåra därvid. 

9 Och Drottningen talte til jumfrurna så: 
Hvad kan ni göra för arbeten då. 

10 Och vi kunna Bryga å vi kunna baka, 
Och vi kunna silke å Röda guldet maka. 

1 I Och vi kunna sticka och vi kunna sy, 
Och vi kunna Sömma de klädena ny. 

12 Och Drottningen lät hämta sitt Röda guldskrin, 
Där tog hon de silkesnystan fin. 

13 Där tog hon upp både silfver och Guld, 
Och bad dem väfva förutan all skulld. 

14 Den älsta hon trädde i skaft och i sked, 
Den yngsta hon väfde den väfven ned. 

15 De väfde dit månar de väfde dit Sol, 
De väfde dit Både himmel och jord. 

16 De väfde den väfven med stiernor full, 
Och skjönaste Rosor på Svarta Mull. 

17 De väfde dit sina Rätta namn, 
De väfde dit stället där Röfvarn dem fann. 

18 Den älsta hon skar den väfven ned, 
Så buro de den till Drottningen in. 

19 Och drottningen gladdes att väfven var sk[jön] 
Och fråga hvad de skulle hafva för lön. 

20 Och vi vill ingen belöning ha, 
Men här vill vi tjena i alla våra dar. 

21 Den älsta hon skall mina Nycklar bära, 
Den yngsta hon skall min son få äg[a] 

22 Och väl kan jag edra nycklar få bära 
Men aldri så kan en syster sin Broder få äga. 

23 Och där vart glädje och Mycken gamman, 
— två Rosor och två Däggeliga Liljor. —
Föräldrar och Barn de kommo tillsamman. 
— Dät tydes väl hvar de voro komna. 

Melodianmärkning 

T. 7: Anpassningen text/mel. är oklar, troligen har n. 4 
dubblerats i reducerade notvärden. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 23, markerade i övri-
ga strofer. Interpunktionen något osäker p.g.a. Arwids-
sons redigerande ingrepp. 
Mellanomkvädet: Däggeliga str. 23 dägeliga; Liljor ms 

Ljljor eller Lyljor 
Slutomkvädet: hvar i str. 1 ändrat från hvad 
19: I , 21:2 	textförlust p.g.a. att ms bundits in 

Efter torparänkan Maja Hansdotter, Slaka sn, Östergötland (f. 1756 i Tjällmo sn, Östergötland, d. 1828; Jonsson I, s. 
384-386). Upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1810-1813. En av textkällorna till GA 73 (F nedan). Ca: 
KB Vs 2:3, s. 103-104. Utskrift sannolikt gjord av D. S. Wallman. Cb: KB Vs 2:3, s. 24-26. Utskrift gjord av J. H. 
Wallman. Cc: KB Vs 126:3, s. 30-31. Renskrift gjord av okänd hand. 
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1 Det war ett par konungadöttrar små 
— twå roser å idelige blommor —
de stulo dem bort allt med de voro små, 
— Från Engeland så äre wi komne. 

2 Så gingo de till en konungsgård, 
Behöfwen i nåra pigor i år 

3 Å kunnen i brygge å kunnen i bake 
Ja fast bättre det röda gullet make. 

4 Den älste hon träder i skaft, 
Den yngste hon fäller den wäfven uti 

5 Det första slaget hon i väfven slog, 
så satte hon op båd måne å Sol 

6 Det andra slaget hon i väfven slog 
så satte hon opp båd himmel å jord 

7 Det tredje slaget hon i väfven slog, 
Så sätter hon op både fader å mor 

8 Det fjerde slaget hon i väfven slog, 
så satte hon op både Syster å Bror 

9 Den älste hon fällde väfven ned, 
Den yngste hon bar et på Drottningens knä 

10 Den älste hon skall mine nyckle få bäre 
Den yngste hon skall min egen Son äge 

11 Å väl så kan jag ere nyckle bäre, 
men aldrig får Syster sin egen bror äge 

Ca 
12 Det vart en stor glädje på konungens gård 

Då fadren å döttrer de kändes åt. 

13 Det var en stor glädje på konungens gård 
Då moder och döttrer de kändes åt 

14 Det vart en stor glädje på konungens gård. 
— twå roser å idelige blommor —
när Systrer och Bröder de kändes åt. 
— Från Engeland så äre wi komne. 

Anmärkning 

Före texten står följande melodiangivelse: Melod. Wak 
op af Synden du Christendom. Sv. Psalmb. (dvs. 1697 
års koralpsalmbok, nr 403). — Ms saknar strofnr. Mel-
lanomkvädet utskrivet i str. 1-3, markerat i övriga stro-
fer; slutomkvädet utskrivet i str. 1, 2, 12, 14, förkortat 
Från Engeland i övriga strofer. 
Mellanonkvädet: blommor står i str. 1 och 2 över stru-

ket liljor 
Slutomkvädet: Från str. 1 Ifrån; Engeland str. 2 Eng-

land; äre str. 1 ärom 
1:2 före dem står sig överstruket; till de stulo dem 

bort står i margen alternativet de gingo sig bort 
10:1 	mine ms ev. mina; nyckle ändrat från nyckla 
13:2 kändes ms kandes 

Cbc 
Mellanomkvädet: roser: rosor b (utom str. 1), c; å: och 

c, str. 2; idelige: ideliga b 
Slutomkvädet: Från: Frå c, str. 1; så saknas c; äre: äro b, 

str. 1-2, c 
1:1 	Det war: De va c; konungadöttrar: konunge- 

döttrar 
1:2 	de stulo dem bort: De gingo sig bort b 
2:1 	de: de sig; en konungsgård: konungens gård b, 

en Konunge-gård c 
2:2 	nåra: några b 
3 : 1 	A kunne ni brygga, sa Dronningen, å baka c 
3:1 	brygge: brygga b; bake: baka b 
3:2 	gullet make: gull maka 
4 : 1 	älste: älsta b 
4:2 	yngste: yngsta 
5:1 	första: förste c 
5:2 	satte: sätter; båd: bå' 
6:1 	andra: andre c 
6:2 	satte: sätter c; båd: bå 
7:2 	både: bå'  

	

8:2 	satte: sätter; både: bå 

	

9:1 	älste: älsta b, äldste c; väfven: den väfven 

	

9:2 	yngste: yngsta b; bar et: bar'en b, bar det c 

	

10:1 	älste: äldsta b; mine nyckle: mina nyckler b, 
mina nyckle c; få saknas b; bäre: bära 

	

10:2 	yngste: yngsta b; äge: få 

	

77:1 	ere nyckle: era nycklar; bäre: bära c 

	

11:2 	men saknas c 

	

12:1 	på: å c 

	

/2:2 	fadren: fader b; döttrer: döttrar 

	

13:1 	var: vardt b 

	

13:2 	moder och döttrer: moder å döttrar b, döttrar 
och moder c 

	

14:2 	Systrer och Bröder: Bröder å Systrer b, systrar å 
bröder c 

Anmärkning 

Cb: 
Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
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Slutomkvädet: äro i str. 1 ändrat från ärom 
6:2 före Så står från överstruket 

Cc: 
Före texten står melodiangivelse av samma innehåll 
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som i Ca. — Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i 
str. 1 och 2. 

7:1 	efter hon står s hon överstruket 

D 
KB Vs 2:1, s. 305-306. Sannolikt efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, Östergötland (f. 1772 i Nykils sn, 
Östergötland, d. 1818 i Slaka). Upptecknad av L. F. Rääf hösten 1813 eller 1814. 

1 Der kommo två pigor till Konungens gård. 
— Två rosor och två ideliga blommor. —
De ville ta sig tienst i år 
— De tydde sig deråt de voro komne 

2 Och Drottningen sade till pigorne så 
Och kunnen J brygga och kunnen J haka 
Och kunnen J det röda gullet maka 

3 A väl kan vi brygga och väl kan vi baka 
A väl kan vi det röda gullet maka 

4 Å Drottningen feck dem silkesnystan tre 
Å kunnen J väfva mig en väf härutaf 

5 Den älste hon varpade med en hast 
Den yngste hon kasta i sked och i skaft 

6 När väfven var väfder och färdigen giord 
Så buro de in väfven på Drottningens bord 

7 A Drottningen sade till konungen så 
Så'n väf har inte var' t i vårt hus 
Se' n våra döttrar kom bort 

8 A konungen sade till Drottningen så 
A vi vilja gifva dem tjenster i år 

9 Drottninga sade till konungen så 
Den älste hon skall vår sån äga 
Den yngste hon skall mina nycklar bära 

10 Den yngste hon svarade modren så 
Och väl kan jag min moders nycklar bära 
Men intet kan en Syster sin Broder äga 

11 Då var det stor lust i Konungens gård 
— Två rosor och två ideliga blommor. —
De spelade och dans'de till det var dager ljus. 
— De tydde sig deråt de voro komne 

Titel: De återfundna konungadöttrarne. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, marke-
rade i övriga strofer (slutomkvädet i den treradiga str. 2 
även efter andraraden men där struket). 
11:2 	dans'de ändrat från dansade 

E 
Sannolikt efter soldatänkan Hedda Berg f. Söderholm, Biskopskulla sn, Uppland (f. 1764 i Järlåsa sn, Uppland, d. 
1843 i Biskopskulla; Jonsson I, s. 430-436). Upptecknad på 1810-talet av A. A. Afzelius (text) och C. A. P. Braun 
(mel.). Ea: KB Vs 126:3, s. 143-144. En av textkällorna till GA 73 (F nedan). Eb: GA 73, mel. Ec: Grönland, Alle 
Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 30, mel. 1. 

Ea 
1 Det woro tu ädla Konunga Barn 

— Twå rosor och Adeliga Blommor, —
Som blefwo bortstulne när som de var små, 
— Från Ängeland äro wi komne. 

2 De Jungfrur de gingo till Konungens gård, 
Konungen ute på trappan står, 

3 Hörest Ni nådig Konung hvad wi nu säga må, 
Behöfver Nådig Konung når tjenste mör i år? 

4 Wäl kunde jag behöfva tjenste mör i år, 
Men då skall ni fråga Drottningen vår, 

5 De Jungfrur igenom dörren steg, 
Drottningen dem med ögonen neg. 
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6 Hörest Ni Nådig Drottning hvad wi nu säga må? 
Behöfver Nådig Drottning når tjenste mör i år? 

7 Väl kunde jag nu tjenste mör behöfva, 
Men hvad kunde Ni för syslor göra? 

8 Wäl kan wi brygga och wäl kan wi baka, 
Men bättre kunna wi det röda guldet maka, 

9 Jag hafver här en gyllande wäf för Er, 
Ach kunde Ni den väfven väfva ner! 

10 Den yngsta hon smöjde i skaft och i sked 
Den äldsta hon satte sig i väfven ned 

11 Första slaget hon i väfven slog, 
Der sätte hon himmel der sätte hon jord, 

12 Med andra slag hon i wäfven slog, 
Det ena träd emot det andra stod, 

13 Det tredje slag hon i wäfven slog, 
Der sätte hon fader der sätte hon mor, 

14 Det fjerde slag hon i väfven slog, 
Der sätte hon syster der sätte hon Bror, 

15 Drottningen uppå golfvet går, 
Vackrare wäf förr aldrig jag såg. 

16 Hörest Ni min Jungfru hvad jag Er säga må! 
Hur mycke skall ni hafva i wäfvarelön? 

17 Det blir ej så mycke i wäfvarelön, 
Tolf daler penningar det är wäl nog. 

18 Tålf daler penningar det är wäl inte nog, 
Men villjen i blifva quar i mitt hof; 

19 Den yngsta skall bära mina nycklar på band, 
Den äldsta skall hafva min Son till Man, 

20 Intet bruka de så uti wårt lann 
Att syster skall taga sin Broder till Man 

21 Der vart glädje och der wart gny 
Ty konungens Döttrar voro komne till by 

22 Der vart glädje och der vart bång 
— Twå rosor och Adeliga Blommor, —
Ty Konugen fick taga sina Döttrar i fång 
— Från Ängeland äro wi komne. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, marke-
rade i övriga strofer. 

	

3:1 	Konung tillskrivet över raden (ändrat från 
Drottning); må står över struket behöfver 

8:2 kunna wi ändrat från kan wi 

	

10:1 	hon tillskrivet över raden 

	

10:2 	ned ändrat från ner 

	

15:2 	aldrig ms aldedrig 

	

20:1 	lann ändrat från land 

	

21:1 	wart ms wårt 

	

21:2 	komne tillskrivet över raden 

	

22:1 	det andra vart ms vårt 

Eb 
MELODI 

Mel. saknar arrangemang och föredragsbeteckning men 
är i övrigt identisk med överstämman i Ec med följande 
undantag: 

T. 2, n. 3-4: j 

T. 5, n. 3-4 och t. 6, n. 3-4: 

1 Det voro de Konunga döttrar två: 
— Två rosor och Adeliga blommor. — 
De blefvo burtstulna allt medan de va' små. 
— Från Engeland äro vi komna. 

Ec 
Grazioso 
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Titel: De två Konungsdöttrarne. 

TEXT 

Text = Eb. 

F 
GA 73, texten. Kompilation gjord av A. A. Afzelius på basis av texterna under C och E (från Östergötland resp. 
Uppland) ovan. 

1 Det voro de Konungadöttrar två: 
- Två rosor och adeliga blommor -
De blefvo bortstulna allt medan de va' små. 
- Från Engeland äro vi komna. 

2 Så gånga de Jungfrur till Konungens gård, 
Och ute för dem sjelf Konungen står: 

3 »Och, nådige Konung! hvad vi Er spörja må: 
»Behöfves här några små tjenstemör i år? 

4 Och tjenstemör små behöfvas här väl, 
Men det må ni spörja Drottningen sjelf. 

5 De Jungfruer in för Drottningen steg', 
Och Drottningen dem med ögonen neg, 

6 »Och, nådiga Drottning! hvad vi Er spörja må: 
»Behöfves här några små tjenstemör i år? 

7 Och kunnen J brygga, och kunnen J baka? 
Och kunnen J sy och det röda gull maka? 
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8 »Väl kunna vi brygga, väl kunna vi baka; 
»Men bättre kunna vi röda guldet maka. 

9 Här har jag en förgyllande väf för Er: 
Ack, kunden J mig den väfven väfva ner! 

10 Den yngsta hon trädde i skaft och i sked; 
Den äldsta hon satte sig i väfven ned. 

11 Det första slag, uti väfven hon slog, 
Der vof hon in himmel, der vof hon in jord. 

12 Det andra slag hon i väfven slog, 
Der vof hon in träd och grönan skog. 

13 Det tredje slag hon i väfven slog, 
Der satte hon Fader, der satte hon Mor. 

14 Der satte hon Måne, der satte hon Sol, 
Der satte hon Syster, der satte hon Bror. 

15 Den äldsta hon fällde den väfven ned, 
Den yngsta hon bar den i Drottningens knä. 

16 Och Drottningen uppå golfvet går: 
»Och fagrare väf jag aldrig såg.» 

17 »Och hören J Jungfrur, hvad jag säga må: 
»Väfvarelön den skolen J få. 

18 »Den yngsta skall bära mina nycklar på band: 
»Den äldsta jag gifver min son uti hand.» 

19 Det är icke sed uti vårt land, 
Att Syster skall taga sin Broder till man. 

20 Och det vardt glädje, och det vardt gny: 
Att Konungens Döttrar va' komna till by. 

21 Och det var glädje i Konungens gård, 
- Två rosor och adeliga blommor -
När Moder och Döttrar de kändes åt. 
- Från Engeland äro vi komna. 

Titel: De två Konungsdöttrarne. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer. 
20:2 komna tr. komma 

G 
KB Vs 3:4 nr 225 A. Östergötland. Sannolikt upptecknad på 1830-eller 1840-talet. Renskrift gjord av George 
Stephens. 

1 Det voro två ädla Konungabarn, 
— Två rosor och adeliga blommor; —
De voro bortstulne från fader och mor. 
— Från Engeland voro de komna. 

2 Och borta voro de i årena fem, 
»Jag undrar om vår Moder skulle känna oss igen!» 

3 Borta voro de i årena sju, 
»Jag undrar om vår Moder skulle känna igen oss nu!» 

4 »Och lyster det oss att fara till Engeland, 
Till väfverskor två att bjuda oss.» 

5 »God dag, fru drottning, om vi spörja må, 
Skulle ni behöfva väfverskor två?» 

6 »Och väfverskor behöfver jag flera än två, 
Om jag någon från edert land kunde få. 

7 Och kunde ni både väfva och spinna, 
Och kunde ni det röda gullet tvinna.» 

8 »Och nog kan vi både väfva och spinna, 
Men bättre kan vi det röda gullet tvinna.» 

9 »Och kunde ni brygga och kunde ni baka, 
Och vissten I en riddare-säng att maka.» 

10 »Nog kan vi både brygga och baka, 
Men bättre vet vi en Riddare-säng att maka.»  

11 Och drottningen gånger der höga loftet låg, 
Der tager hon ner de silkes-nystan två. 

12 Den yngsta hon varpar, den äldsta hon vof, 
Så väl virka de den väfven ihop. 

13 De satte upp Fader, de satte upp Mor, 
De satte upp Englands konung, de satte upp bror. 

14 Hon tager den väfven allt under sin aria. 
Och lägger den uti drottningens famn. 

15 Drottningen talte till Konungen så: 
»Hvarmed skall vi löna de väfverskor två?» 

16 »Den äldsta skall vår kära son få, 
Den yngsta skall med mina nycklar gå.» 

17 »Nog kan min syster med nycklarne gå, 
Men icke kan jag min kära broder få.» 

18 »Och är det kära broderen din, 
Så är det väl kära dotteren min.» 

19 Så blef det så stor glädje på konungens gård, 
— Två rosor och adeliga blommor; — 
Så det ej varit i flere år. 
— Från Engeland voro de komna. 

Titel: De Två Konunga-Döttrarne. 
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Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, 2 och i efterhand i str. 19, 
markerade i str. 3. 
9:2 före 1 står ni överstruket 

H 
Dybeck, Runa 1842, h. 2, s. 57-58 (text), mel.-bil. nr  8 (mel.). Lillhärads sn, Västmanland. Upptecknad av Carl Säve 
1841. 

   

•	 

 

• 

 

 

•	 

   

      

— 	-17- tr. 

1 Det gingo två jungfrur på vägen där fram; 
— Två rosor och två redeliga blommor —
Där möter dem sig en god-höfveligan man. 
— Från Frankrike ärom vi komne 

2 »Go'-dagen, go'-dagen, god-höfvelige man! 
»Och går denna vägen till kungsgården fram?» 

3 »Ja, nog går denna vägen till kungsgården fram, 
»Men konungen är inte hemma i sitt land.» 

4 »Ja, är inte konungen hemma i sitt land, 
»Så är ju väl drottningen hemma på sin gård.» 

5 Och när som de kommo till kungsgården fram, 
Så ståndar där konungen på gården för dem. 

6 »Go'-dagen, go'-dagen, herr konung, så god! 
»Och villjen J, herr konung, ha' lejefolk i år?» 

7 »Ja, nog så vill jag hafva lejefolk i år, 
»Och villjen J hafva förtjänst däruppå?» 
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8 »Ja, brygga och baka det hafvom vi ej lärt; 
»Men spinna och väfva det silke så skärt.» 

9 Och drottningen tager fram de silkesnystan fem: 
Den äldsta hon sätte den väfven i sväng. 

10 Den yngsta hon smöjde den väfven allt upp: 
Den äldsta hon väfde den väfven till slut. 

11 Lade denna väfven på konungens knän: 
»Nu hafver jag väfvit både foglar och trän.» 

12 Lade denna väfven på konungens bröst: 
»Nu hafver jag väfvit både vår och höst.» 

13 Lade denna väfven på konungens arm: 
»Nu har jag väf't båd' kungens och drottningens 

namn.» 

14 Lade denna väfven på konungens bord: 
»Nu hafver jag väfvit både fader och mor.» 

15 »Den yngsta vill jag gifva, ja halfva mitt land, 
»Den äldsta vill jag gifva min äldste son till man.» 

16 »Det p'är ej vara brukeligt, ja uti vårt land, 
»Att syster skall taga sin broder till man.» 

17 Där blef då stor glädje uti konungens hus; 
— Två rosor och två redeliga blommor —
Där blåste de upp både lampor och ljus. 
— Från Frankrike ärom vi komne 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i str. 1 och 17, 
markerade i str. 2. 
16:1 	efter p'är står (plär) 

KVHAA Dybeck, Folklore V, s. 361 a-362. Dalsland. Upptecknad av kom ministern Johannes Hardin, Edsleskogs 
sn 1843 

1 Will Konungen lega två pigor i år 
— två rosor, två adliga blommor —
Ett par pigor de voro väl goda att få 
Blott de kunde göra något ändå, 
— två rosor, två adliga blommor. 

2 Åh! kan I väl brygga och kan I väl bränna 
— två rosor, två adliga blommor. — 
Ja! Väl kan vi brygga och väl kan vi bränna 
— från Engeland äre vi komne. 

3 Åh! kan I väl baka och kan I väl laka 
Ja väl kan vi baka och väl kan vi laka. 

4 Kan I väl spinna och kan I väl väfva 
Ja väl kan vi spinna och väl kan vi väfva. 

5 Den äldsta hon rände — den yngsta hon väfde 
Och uppå den väfven stod målad en skog. 

6 Den yngsta hon svepte den äldsta hon vof 
Och uppå den väfven stod hela Engeland. 

7 Och Drottningen treppa på golfvet Så lätt 
Wackrare väf jag aldrig har sett. 

8 Och hvad skall Ni ha i väfvare lön 
och 6 mark i penningar det plä vi väl få. 

9 Och 6 mark i penningar så litet förslår. 
den äldsta vill jag ge min äldsta bror 

10 Och 6 mark i penningar så litet förslår, 
Den yngste vill jag ge min yngsta bror. 

11 De säga intet så uti våra Land, 
att vi skole taga vår Morbror till man. 

12 Åh! hvar ha I nu varit i 15 års tid 
— två rosor, två adliga blommor. —
Åh! vi ha varit i Guldberget blått. 
— från Engeland äre vi komne. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer 
(dock saknas mellanomkvädet i str. 3). 
Slutomkvädet: äre str. 7 äro; Engeland str. 10 snarast 

Englande, str. 11 England; komne str. 2 troli-
gen ändrat från komna 

	

9:2 	bror står över struket son 

	

12:1 	ha tillskrivet över raden 

J 
KVHAA Wiede ks 355. Regna sn, Östergötland. Upptecknad av A. F. Son&n vid 1800-talets mitt. 
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barn 

• 

blomma 
6 	 

De gingo så sorgsna den långa 
8 

vägen fram 

-- De tydde sig väl dit de voro 	komna. 

1 Det var två ädela konungabarn 
— Två rosor och två ädeliga blomma — 
De gingo så sorgsna den långa vägen fram 
— De tydde sig wäl dit de voro komna. 

2 De gingo i dagar de gingo i år 
Så kommo de fram till konungens gård 

3 Och när som de kommo till konungens gård 
Ute för dem sjelf Drottningen står 

4 Den äldsta hon talte till Drottningen så 
Behöfwer wår Drottning två tjenstemör i år 

5 Och väl kan jag två tjenstemör behöfva 
Men hvad kan ni mig till gagna göra 

6 Och Drottningen går sig åt stenstugan in 
Der tager hon fram de silkesnystan fin 

7 Den äldsta hon trädde i skaft och i sked 
Den yngsta hon väfde den väfven ner 

8 De bredde den väfven på Drottningens bord 
Den ena rosa neg och den andra hon log 

9 Den äldsta hon skall mina nycklar få bära 
Den yngsta hon skall min son få ega 

10 Ja wäl kan edra nyckelar bära 
Men aldrig kan en syster sin broder få ega 

11 Det blef stor glädje och mycken gamman 
— Två rosor och två ädeliga blomma —
När föräldrar och barn så kommo tillsamman 
— De tydde sig wäl dit de voro komna. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara C . Mel. har ur-
sprungligen haft följande taktindelning: Det / var två / 
ädela / etc. Vartannat taktstreck har sedan raderats 
bort. 1 slutet av mel. har stått upptakt till t. 1. 
T. 7, textunderlägget: sig troligen ändrat från sej. 
T. 8, n. 1: Ändrad från fjärdedelsnot. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

K 
UUB R 623:2 nr 56. Efter fattighjonet Anna Maria Holstein, Visby, Gotland (f. 1793 i Rone sn, Gotland, d. 1858; 
Bjersby, s. 268-269). Upptecknad av P. A. Säve vid 1800-talets mitt. Tryckt som Säve nr 56. 

1 Der kom' tre tjensteflickor till konungens gård 
— För guld och för ädeliga blommor. —
Få vi ej tjena hos konungen i år? 
— Från Engeland så äro vi komne. 

2 Och inte kan vi spinna och inte kan vi väfva, 
Men nog skall vi Edra nyckel-knippor bära. 

3 Och inte kan vi brygga och inte kan vi baka. 
Men nog skall vi Edert röda guld maka. 

4 Det första slaget som de på guldväfven slog, 
Då skapte de månen, då skapte de sol. 

5 Det andra slaget de på guldväfven slog, 
Då skapte de Adam i paradiset god. 

6 Och konungen in genom dörren han steg, 
Sin' ögon han vände, sin' händer han vred. 

7 Wälkomna, välkomna, kära döttrar vår' ! 
Jag har inte sett Er på hela femton år. 
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8 Och har I inte sett oss på femton hela år: 
— För guld och för ädeliga blommor. —
När bergstrollet reste, vi flydde här frå'. 
— Från Engeland så äro vi komne. 

Titel: Konungens Döttrar af Engeland 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 8 
(mellanomkvädet i str. 8 dock i efterhand). 
Slutomkvädet: äro str. 8 ärom 

8:2 	här frå' står, följt av frågetecken, inom parentes 

L 
Valla sn, Bohuslän. La: Tjörns Hembygdsförening, Olaus Olssons vissaml. nr  44. Text upptecknad av Alfred Olaus-
son, troligen 1873.Lb: Tjörns Hembygdsförening, Olaus Olssons vissaml., blå notbok, s. 117. Mel. upptecknad på 
1920-talet av B. Anrep Nordin efter Olaus Olsson (f. 1852 i Valla, d. 1944). 

La 
1 Der voro tvänne redeliga kungeliga barn 

— två rosor och två redeliga blommor. —
De blefvo bortstulna med de voro små 
— för de längtade dit de voro komna ifrån. 

2 De voro i berget i åtta runna år 
Det nionde året så funno de den väg 

3 Behöfver hennes nåd några pigor i år 
Ja hvad kan i väl göra i är ju små 

4 Jo väl så kan vi väfva ja väl så kan vi sy 
Alenast så kan vi det röda guldet maka 

5 Drottningen hastigt åt kammaren gick 
Der tager hon upp ett guldstycke rödt 

6 Den yngsta hon sölfva och trädde i sken 
Den äldsta skulle väfva den guldväfven ner 

7 Första slaget hon i gullväfven slog 
så sätter hon solen och månen derin 

8 Det andra slaget hon i guldväfven slog 
så sätter hon alla små stjernor derin 

9 Det tredje slaget hon i guldväfven slog 
så sätter hon hela kungens härlighet derin 

10 De lade den väf öfver bredaste bord 
Den ena stjernan tindra den andra hon log 
den tredje hon skinte som den klaraste sol 

1 1 Drottningen hastigt åt kammaren gick 
Aldrig sådan väfnad jag nånsin har sett 
sedan jag bortmiste mina döttrar små 

Den yngsta skall bära mina guldnycklar små 
Den älsta hon skall bli min sönekvinna i år 

13 Ja väl skall jag bära morses guldnycklar små 
Men aldrig skall syster taga broder till man 

14 Der blef då stor glädje på konungens gård 
för de hade fått sina döttrar små 

15 Femton bergegubbar stod och lydde deruppå 
— två rosor och två redeliga blommor. —
De skjuta med pistoler de skjuta med krut 
och femton söllknappar de skjuta derut 
— för de längtade dit de voro komna ifrån. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Mellanomkvädet: det andra två str. 6 tva, saknas i str. 

10 
10:2 	tindra ändrat från tindrade 
15:1 	deruppå står över struket derpå 

Lb 

Det första 	 slaget hon i 	Bullväven 	slog, 
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1 Det första slaget hon i gullväven slog, 
— För rosor och för redeliga blommor —
Så sätter hon konungens heder därin, 
— Ty de längtade där de voro komna ifrån.  

Melodianmärkning 
6 	 7 

T. 6: Ändrad från 	hj f k)1 

T. 7, textunderlägget: Se textanmärkningen. 

Textanmärkning 

Slutomkvädet: där står under struket dit 

M 
GAB bd II, s. 259-260. Efter en något mer än 70 år gammal »gumma från Sabbathsbergs fattighus», Stockholm; hon 
var bördig från Strängnäs och kom i unga år till Stockholm. Upptecknad av Richard Bergström 1878. 

1 Det gingo två princessor uppå konungens gård 
— Två rosor, två ädeliga blommor —
De blefvo bergtagna, me'n de voro små. 
— Ty de voro från Engeland komna. 

2 Och när de varit borta i femton år, 
Då frågte de vägen till konungens gård. 

3 Och när som de kom mo på konungens gård, 
Drottningen sjelfver ute för dem står. 

4 »God dag, nådig drottning, här sjelfver ute står: 
Behagar nådig drottningen tjenstmöjor i år?» 

5 »Ja, nog behöfver jag tjenstmöjor i år; 
Men hvad kan ni göra uppå konungens gård?» 

6 »Jo, väl kan vi brygga, jo väl kan vi baka, 
Och väl kan vi det röda gullet maka.» 

7 »Jo, väl kan vi väfva, jo, väl kan vi spinna, 
Och väl kan vi det röda gullet tvinna.» 

8 »Ja, jag hafver spunnit till en silkesväf, 
Den skall ni få väfva allt till ett prob&.» 

9 Den yngsta hon trädde i skaft och i sked, 
Den äldsta hon satte sig i silkesväfven ned. 

10 Och första dagen hon på silkesväfven vof, 
Då skapte hon himmel, då skapte hon jord.  

11 Och andra dagen hon på silkesväfven vof, 
Då skapte hon måne, då skapte hon sol. 

12 Och tredje dagen hon på silkesväfven vof, 
Då skapte hon jorden och alla gröna trän. 

13 Och fjerde dagen hon på silkesväfven vof, 
Då skapte hon hafvet och alla fiskar små. 

14 Och femte dagen hon på silkesväfven vof, 
Då skapte hon fader och då skapte hon mor. 

15 Och sjette dagen hon på silkesväfven vof, 
Då skapte hon syster och då skapte hon bror. 

16 Och drottningen går på golfvet och flätar upp sitt 
hår: 

»En sådan väf jag aldrig nånsin såg.» 

17 Och konungen tog väfven och lad' den på sitt knä: 
»Hvad skall dessa flickor hafva för sitt besvär?» 

18 »Den yngsta hon skall mina nyckelknippor bära, 
Den äldsta hon skall unga hertigen få ega.» 

19 »Ja, väl kan jag min faders nyckelknippor bära, 
Men aldrig kan min syster min broder få ega.» 

20 »Och hvar har ni varit, mina döttrar så båld, 
Som borta har varit uti femton år?» 
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21 »Ja, vi ha varit i berget det blå» 
— Två rosor, två ädeliga blommor — 
»Der röda gullet lyser i hvar enda vrå.» 
— Ty de voro från Engeland komna. 

Anmärkning 

Omkvädena återgivna i str. 1 och 21. 

N 
Gavelstugan, Härads sn Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 1860-1890. Tryckt i Bidrag till 
Södermanl:s äldre kult.hist. VIII, 1895, s. 55-56 (med tillägg av en strof). Na: ULMA 347:55, s. 103-104. Nb: NM 
Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 4. 

Na 
1 Det kommo två jungfrur på Konungens gå[rd] 

— För rosor och för ädeliga blommor — 
Behöfver nådig Konung något tjenstefolk i å[r] 
— Från Frankrike äro vi komna 

2 Brygga och baka det hafva vi ej lärt 
Men väfva och sy det silke så skärt 

3 Fader och moder de var oss icke huld 
De sålde oss bort för sju tunnor guld 

4 Så togo de fram de silkesnystan fem 
Och de satte upp en väf uti fläng 

5 Första slaget hon uti silkesväfven slog 
Så väfde hon in både himmel och jord 

6 Andra slaget hon uti silkesväfven slog 
Så väfde de in både måne och sol 

7 Tredje slaget hon uti silkesväfven slog 
Så väfde hon in konungens och drottningens namn. 

8 Hon lade den väfven på konungens arm 
Och där syntes konungens och drottningens namn 

9 Så lade hon väfven i Drottningens knä 
Och där syntes teknade båd' foglar och träd  

10 Den äldsta vill jag gifva mitt halfva land 
Den yngsta vill jag gifva min son till man 

11 Det är icke brukeligt uti vårt land 
Att systeren tager sin broder till man 

12 Och det blef stor glädje i konungens hus 
Så där tändes upp både lampor och ljus. 

1 3 Och det blef stor glädje i all konungens land 
— För rosor och för ädeliga blommor —
Konungen och drottningen tog hvar sin uti famn. 
— Från Frankrike äro vi komna 

Titel: Konungsdöttrarna. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. I. 
6:2 väfde ms vafde; måne ms ev. måna 
7:1 	silkesväfven ms silkesvafven 
9:1 	Drottningens första bokstaven ändrad från k; 

knä ms kna 

Nb 
Avvikelser från Na i Nb 

Mellanomkvädet: för saknas 

	

1:2 	tjenstefolk: tjenstfolk 

	

6:2 	de: hon 

	

7:2 	in: i 

	

9:1 	Så lade hon: Hon lade den 

	

12 : 1 	stor: en 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 13. 
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0 
NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 135. Norrvidinge sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1879. Tryckt 
med tillägg av en strof i Wigström, Folkdiktning I, 1880, s. 47-48 och i Wigström, Skånska visor, 1880, s. 12-14. 

1 Där kommo två flickor gångandes fram, 
— två rosor, två ädeliga blommor —
så mötte de på vägen en gråhårig man, 
— ifrån Frankrike äro vi komna. 

2 »God dag, god dag, I gråhårige man, 
är detta rätta vägen till konungens gård?» 

3 »Ja, det är rätta vägen till konungens gård, 
men konungen är ej själf hemma i år.» 

4 »Är intet konungen själf hemma i år, 
så är väl drottningen hemma och svarar för sitt hof.» 

5 »God dag, god dag sköna drottningen vår, 
behöfver hans majestät tjänstefolk i år?» 

6 »Hans majestät är ej själf hemma i år, 
men hvad är det för en syssla, som I kunnen ta er 

på?» 

7 »Intet kunna vi brygga och intet kunna vi baka, 
men alla sorters silke kunna vi väl ihopmaka.» 

8 Drottningen hon gick sig åt salen där in, 
där tog hon fram flera silkesnystan fin'. 

9 De satte i väfven, och det gick i fläng, 
de satte på skeden, och det gick i sväng. 

10 Den yngsta hon trädde på sked och på skaft, 
den äldsta hon slog det första slag med kraft 

11 Det första slaget hon uti silkesväfven slog, 
där satte hon i skön måne och sol. 

12 Det andra slaget hon uti silkesväfven small, 
där satte hon uti drottningens namn. 

13 Det tredje slaget hon uti silkesväfven väf , 
där satte hon i både fåglar och trä'. 

14 Hon lade denna duken på drottningens bord, 
där fick hon se skön måne och sol. 

15 Hon lade den duken på drottningens arm, 
där fick hon se drottningens namn. 

16 Hon lade den duken på drottningens knä, 
där fick hon se både fåglar och trä'. 

17 »Den yngsta vill jag gifva halfva mitt land, 
den äldsta vill jag gifva min ende son till man.» 

18 Så blef där stor glädje i konungens hus, 
de tände upp lantärnor, facklor och ljus. 

19 »Men hvad är ni för en moder så hård, 
som sålde oss till sjörå för tio tunnor guld?» 

20 Så blef där stor glädje i konungens land, 
när de fingo igän två förlorade barn. 

21 »Men hvad ha ni ätit denna långa tiden då?» 
»Ormar och grodor, det kan ni väl förstå!» 

22 Så blef där en stor glädje när kungen kom i land, 
— två rosor, två ädeliga blommor —
fick han taga tvänne kära döttrar i sin famn, 
— ifrån Frankrike äro vi komna. 

Titel: De två konungadöttrarna. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 22. 
1 trycken står mellan str. 17 och 18 ytterligare en strof.• 

»Nej, det är intet bruket uti vårt land, 
att syster får sin egen bror till man.» 

P 
NM Wistrand, Småländska folkvisor nr I. Efter mor Anna Greta Jonsson (Petersdotter), Millebo, Skirö sn, Småland 
(1811-1898); hon hade lärt visan av sin mor bondhustrun Anna Stina Zachrisdotter (1785-1875). Upptecknad av P. 
G. Wistrand 1880 och något år senare (Wistrand, Ett minne från mina vandringsår, 1911, s. 195-197; texten tryckt 
där, s. 197-198). 

1 Konungens döttrar de voro två. 
— För rosor och ädeliga blommor. —
De stulos bort när de voro små; 
— de viste ej hvart de voro komna. 

2 När de varit borta i femton år, 
de längtade komma till sin moders gård 

3 När de kommo hem till sin moders gård, 
deras moder ute för dem står. 

4 »Hör min nådig drottning, hvad jag er säga må, 
behöfven I några pigor i år?» 

5 »Väl behöfver jag de pigor i år, 
blott de mina sysslor kan förstå.» 
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6 Drottningen tog fram sitt förgyllande skrin, 
deruti lågo de silkesnystan fin. 

7 Den äldsta hon varpade och trädde i sked, 
den yngsta hon väfde den väfven ned. 

8 Första randen som i väfven hon slog, 
der satte hon in konungens namn och tro. 

9 Andra randen, som i väfven hon slog, 
det satte hon in drottningens namn och tro. 

10 Tredje randen, som i väfven hon slog, 
der satte hon in Svea-lands ära och tro. 

11 Hon kankar upp väfven och lägger på bord, 
och konung och drottning förundra sig stor. 

12 »Den äldsta hon skall mina nycklar få bära, 
den yngsta hon skall som min sonhustru äras.» 

13 »Nog kan jag edra nycklar få bära; 
men inte kan systern sin broder få ega.» 

14 Och der blef stor glädje i konungens hus 
— För rosor och ädeliga blommor. —
för konungens döttrar voro komna igen; 
— de viste ej hvart de voro komna. 

Titel: Konungens döttrar. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 14. 

	

8:1 	som tillskrivet över raden 

	

14:2 	för tillagt före ett inom parentes satt ty 

Q 
Svenska Familj journalen Svea 1890, s. 272. Mellersta Hallands skogsbygd. Visan »uppskrefs på en loge efter en 
gammal tröskares trall» av sign. —d ett par år före publiceringen. 

1 Där kommo två flickor från Frankerikes land. 
— För rosor och dägeliga blommor. —
De frågade om konungen är hemma i sitt land. 
— Ty från Frankerike äro vi väl komna. 

2 Nej, konungen är borta i främmande land. 
Men drottningen är hemma och svarar för sin man. 

3 De frågade om konungen lejer några pigor i år, 
Ty genast på dagen i tjensten vi går. 

4 Fast brygga och baka det hafva vi ej lärt, 
Men spinna och väfva det silke så skärt. 

5 Den äldsta hon sölfva' och trädde i ske'; 
Den yngsta hon satte sig och väfde deruti. 

6 Och första dagen hon i guldstolen vof, 
Så väfde hon ut både stjärnor och sol. 

7 Och andra dagen hon i guldstolen vof, 
Så väfde hon ut både himmel och jord. 

8 Och tredje dagen hon i guldstolen vof, 
Så väfde hon ut unga drottningens namn. 

9 När kungen han såg hvad flickorna vof, 
Då sade han till och hjärtligt han log: 

10 »Den äldsta skall hafva hälften af vårt land, 
Den yngsta skall hafva vår son till sin man.» 

11 »Ja hälften af Ert rike, det kan väl gå an, 
Men icke att taga egen broder till man.» 

12 »Vår konungsliga moder hon var oss icke huld. 
— För rosor och dägeliga blommor. —
Hon sålde oss bort för trenne tunnor guld.» 
— Ty från Frankerike äro vi väl komna. 

13 Och nu blef det glädje i kungens hus. 
— För rosor och dägeliga blommor. —
Där tändes upp lampor, där tändes upp ljus, 
— Ty från Frankerike äro de väl komna. 

Titel: Prinsessorna från Frankerike. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Otnkvädena återgivna i str. 1 och 13. 

R 
ULMA 351 D 11 f (August Bondesons vissaml.), s. 506. Efter fru Julia Janson f. Fjellman (hemvist okänd). Upp-
tecknad ca 1900. Upptecknaren okänd. 
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1 Det voro två ädela konungabarn, 
som höllo hvarandra så kära 

Dalarnas museum acc.nr 4, bl. 1-2. Dalarna. Avskrift ur visbok tillhörig »Snis Karin» (förmodligen Snis Karin Ols-
son f. Ersdotter, Gärdsjö, Rättviks sn; 1863-1942). Avskriften troligen gjord av Karl Sporr (ev. efter tidigare avskrift 
gjord av K. E. Forsslund). Inkom till Dalarnas museum före 1919. 

1 Där kommo två jungfrur ifrån främmande land 
— två rosor och två adeliga blommor —
då mötte der vi en gråkappad man 
— ifrån Frankrike äro vi komne. 

2 Hvad viljen i hafva för tjenstefolk i år, 
hvad viljen i hafva för tjenster i år. 

3 Brygga och baka det ar vi intet lärt, 
men spinna och vefva det silke så skönt. 

4 Den ena utaf jungfrur hade silkesnystan fem, 
då rende de vefven och det gick i sveng. 

5 På första dagen de på silkesvefven vof, 
då vävde de in både himmel och jord 

6 På andra dagen de på silkesvefven vof, 
då vefde de in både fogel och fä. 

7 På tredje dagen de på silkesvefven vof, 
då vefde de in både kung och drottnings namn. 

8 Då togo de den vefven och lade på konungens bord 
då fingo de se både himmel och jord. 

9 Då togo de den vefven och lade på konungens knä 
då fingo de se både fogel och fä. 

10 Då togo de den vefven och lade på konungens arm, 
då fingo de se både kung och drottnings namn. 

11 Den ena utaf jungfrurna skall få mitt alfva land 
den andra skall få min son till sin man 

12 Det är vel int så bruklig uti vårt land 
att sistren skall taga sin broder till sin man 

13 Minsen i intet vår fader så huld, 
minsint å ni sålde oss för tre tunnor guld 

14 Då vardt det en gläje i hela konungens hus 
— två rosor och två adeliga blommor —
då tände de upp både lampor och ljus 
— ifrån Frankrike äro vi komne. 

Anmärkning 

Båda omkvädena utskrivna i str. 7 och 10, slutomkvädet 
även i str. 14; i övriga strofer är båda omkvädena mar-
kerade. 
Mellanomkvädet: adeliga str. 10 redeliga 
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T 
SVA 1133, bl. 1-4. Dalarna. Avskrift efter äldre förlaga gjord 1967 av Anna Hedblom, Mockfjärd, Gagnefs sn, som 
hört sin farfar sjunga visan. 

1 Det var de konunga döttrar två, 
- två rosor och adeliga blommor -
de blefvo bortstulna, allt medan de va' små. 
- Från Engeland äro vi komna. 

2 Så gånga de jungfrur till konungens gård 
och ute för dem sjelf konungen står 

3 Och, nådige konung, hvad vi er spörja må 
behöfvas här några små tjenstemör i år? 

4 Och tjenstemör behöfvas här väl, 
men det må ni spörja drottningen sjelf 

5 De jungfrur in för drottningen steg, 
och drottningen dem med ögonen neg 

6 Och, nådiga drottning, hvad vi er spörja må 
behöfvas här några små tjenstemör i år? 

7 Och kunnen I brygga, och kunnen I baka? 
Och kunnen I sy och det röda guld maka? 

8 Väl kunna vi brygga, väl kunna vi baka, 
men bättre kunna vi röda guldet maka. 

9 Här har jag en förgyllande väf för er, 
ack, kunden I mig den väfven väfva ner? 

10 Den yngsta hon trädde i skaft och i sked, 
Den äldsta hon satte sig i väfven ner. 

11 Det första slag uti väfven hon slog, 
der vof hon in himmel, der vof hon in jord. 

12 Det andra slag hon i väfven slog 
der satte hon fader, der satte hon mor. 

13 Der satte hon måne, der satte hon sol, 
der satte hon syster, der satte hon bror. 

14 Den äldsta hon fällde den väfven ner 
den yngsta hon bar den i drottningens knä. 

15 Och drottningen uppå golfvet går, 
Och fagrare väf jag aldrig såg. 

16 Och hören I jungfrur, hvad jag säga må, 
väfvarelönen den skolen I få. 

17 Den yngsta skall bära mina nycklar på band 
den äldsta jag gifver min son uti hand. 

18 »Det är icke sed uti vår land 
att syster skall taga sin broder till man.» 

19 Och det vardt glädje och det vardt gny. 
att konungens döttrar va' komna till by. 

20 Och det var glädje i konungens gård 
- två rosor och adeliga blommor -
när moder och döttrar de kändes åt. 
- Från Engeland äro vi komna. 

Titel: De två konungdöttrarna. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
7:1 	brygga ms bryga 

U 
Halland. Efter lantbrukarhustrun Augusta Larsson (f. 1845 i Slöinge sn, d. ca 1930). Upptecknad av hennes son Lars 
Adlerkull på 1910- eller 1920-talet. Ua: DAG IFGH 5977 nr 20. Vb: Museet i Halmstad, L. Adlerkulls vissaml. nr  

66. 

Ua 

— Två rosor 	och adeliga 
	

blommor. — 
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	• 	 

De blevo 
	

bortstulna 	allt medan 
	

de va' små. 
8 

•	 

— Ifrån 	Engeland 
	

äro 	vi komna. 

1 Det var de konunga-döttrar två; 
— Två rosor och adeliga blommor. — 
De blevo bortstulna allt medan de va' små. 
— Ifrån Engeland äro vi komna. 

2 Så gånga de jungfrur till konungens gård, 
och ute för dem själv konungen står. 

3 »O, nådige konung, vad vi er spörja må: 
behövas här några små tjänstemör i år?» 

4 »Ja, tjänstemör små behövas här väl, 
— Två rosor och adeliga blommor. —
men det må ni spörja drottningen själv.» 
— Ifrån Engeland äro vi komna. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofer. Otnkvädena utskrivna endast i str. I. 

Ub 
MELODI 

Mel. = Ua. 

Anmärkning 

Ms föreligger endast i kopia i SVA. 

TEXT 

Avvikelser från Ua i Ub 

3: 1 	0 saknas 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna som i Ua. 

v 
LUF 11735, s. 195-198. Efter Kersti Björklund f. Mårtensson, S:t Olofs sn, Skåne (f. 1873 i Borrby sn, Skåne); hon 
hade hört visan av sin mormor (härstammande från Hörups sn, Skåne), som sjöng den när hon »vaggade de små». 
Upptecknad av Sigfrid Svensson 1923. 

1 Det var en gång konungadöttrarna två 
— Två rosor och adeliga blommor —
De blevo bortstulna alltmedan de var små 
— Ifrån Frankrike äro vi komna. 

2 Så förde det skeppet dem till konungens land 
På vägen mötte de en gråhåriger man 

3 Och vördige fader vad vi Er spörja må: 
Är detta rätta vägen till konungens gård? 

4 Visst är det rätta vägen till konungens gård 
Men konungen är inte hemma i år. 

5 Är inte konungen hemma i år 
Så är väl den sköna drottning som svarar för sitt hov  

6 Så kommo de jungfrur till konungens gård 
Och ute för dem själva drottningen står 

7 Och nådiga drottning vad vi er spörja må 
Behöver ers majestät nåt lejefolk i år 

8 Nåt lejefolk behöver jag inte i år 
Men vad är det för syssla som I kan förestå 

9 Ej kunna vi brygga, ej kunna vi baka 
Men vi kan det finaste silke ihopmaka 

10 Här har jag en förgyllande väv åt er 
Och kunnen I åt mig den väven väN a ner 

11 Den yngsta hon trädde i skaft och i sked 
Den äldsta hon satte sig i väven ner 
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12 Det första slag hon i silkesväven small 
Där satte hon in den sköna drottningens namn 

13 Där satte hon himmel, där satte hon jord 
Där satte hon måne, där satte hon sol 

14 Det andra slag hon i silkesväven slog 
Där satte hon fader, där satte hon mor 

15 Det tredje slag hon i silkeväven slog 
Där satte hon in både fåglar och trän 

16 Den äldsta hon fällde den väven ned 
Den yngsta hon bar den i drottningens famn 

17 Så lade de den väven på drottningens arm 
Där fick den sköna drottningen skåda sitt namn 

18 Så lade de den väven på drottningens knä 
Där fick den sköna drottning skåda fåglar och trä 

19 Så lade de den väven på drottningens bord 
Där fick den sköna drottning skåda måne och sol 

20 Drottningen uppå golvet går 
Och fagrare väv jag aldrig såg 

21 Och hören I jungfrur vad jag Er säga må 
Vävarelönen den skolen I få 

22 Den yngsta ska bära mina nycklar på band 
Den äldsta jag giver min ende son till man. 

23 Detta är ej seden uti vårt land 
Att syster skall taga sin ende bror till man 

24 Vad var väl I för en moder så hård 
Som sålde oss till sjörår för tio tunnor guld 

25 Då vardt det glädje i konungens gård 
När konungens [barn] de var komna igen 

26 Då vardt det glädje i konungens land 
— Två rosor och adeliga blommor —
När konungen kommit och fått barnen i sin famn. 
— Ifrån Frankrike äro vi komna. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. I. 

	

8:1 	även skriven omedelbart efter 7:2, där struken 

	

10:2 	I ändrat från i 
14:2 fader ändrat från påbörjat måne 

ULMA 3164:3, s. 34-35. Efter Per Erik Persson, Heds sn, Västmanland (f. 1855, uppvuxen i V. Skedvi sn, Västman-
land). Upptecknad av Ellen Lagergren 1931. 

Un i2 	  

- två rosor och två redeliga 
	

blommor, — 

att spinna och väva 
	

de si - il - ke 	så rart, 

ur 	
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 9 	 
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r 	 
— ifrån Frankrike vi komne, 

10 

att spii - 

4 	 • 
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r 
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12 
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— ifrån Frankrike ä - ro vi komne. 
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1 Vad ville ni nu hava för tjänstefolk i år, 
— två rosor och två redeliga blommor, —
/:att spinna och väva de silke så rart, 
— Ifrån Frankriket äro vi komne.:/ 

Titel: 011e och Daniels gånglåt. 

Melodianmärkning 

Mel. spelades på fiol. Jfr textanmärkningen. 

SMB 195 

Textanmärkning 

Upptecknarens anmärkning: Visan var mycket lång, 
men meddelaren har glömt den övriga texten. Innehållet 
i visan var, att tjänstefolket (två rosor och två redeliga 
blommor) framhöllo sin stora duglighet. — [Meddelaren] 
spelade låten på fiol. Daniel och 011e, f. omkring 1833, 
voro skinnare och Bingo på arbete i bygderna. Vore f. i 
Dalarna. 

Y 
SR MT 60/249:22:6 (två tagningar). Efter Hilda Botvidsson, Grevstad, Kuddby sn, Östergötland (f. 1879 i Skällviks 
sn, Östergötland). Inspelad av Matts Arnberg 1960. 

Det var två ko - nung- a - dött - rar 
	små. 

4 

— Från Eng - land ä - ro vi kom - na. 

1 Det var två konungadöttrar små. 
— två rosor och ädeliga blommor —
De blevo bortstulna allt medan de var små. 
— Från England äro vi komna. 

Melodianmärkning 

Den andra tagningen: 

T. 3, n. 3: c' 
T. 3, textunderlägget: Se textanmärkningen. 

T. 5, n. 6: c' 
T. 6, n. 4: a 

T. 6, n. 5-6: „,h. di) 

Textanmärkning 

Den andra tagningen: 

Mellanomkvädet: ädeliga: adeliga 

IF 110, h. 4, s. 51-52. Efter fru Erika Svensson, f. 1832 i Korpo sn, Åboland. Upptecknad av A. P. Svensson ca 
1910. Tryckt som FSF V:1 nr 41. 
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1 Der kommo två jungfrur på konungens gård, 
— två rosor ock adeliga blomma — 
De voro bortrövade altsen som dom var små, 
— från Engeland så äre vi allt komne 

2 Ock jungfrurna inför dronningen stå: 
ock höfves här allt de små tjenstemör i år 

3 Ock dronningen framför dem på golfvet står 
Nog höfves oss de unge små tjenstemör i år 

4 Ock kunnen i sy ock kunnen i baka, 
ock kunnen i det röda guldet maka 

5 Väl kunna vi sy ock väl kunna vi baka, 
men allrabäst kan vi röda guldet maka. 

6 Här så hafver jag en förgyllande väf allt för er, 
o säg kunnen i väva mig den väven ned. 

7 Den älsta hon satte sig i vävestolen ned, 
den yngsta hon trädde i skaft ock i sked 

8 Det första slag hon på väfven vov, 
der vov hon in himmel där vov hon in jord. 

9 det andra slag hon på väfven vov, 
der vov hon in solen ock klara mån 

10 Det andra slag hon på väfven vov, 
der vov hon i n buskar ock grönan träd. 

1 1 det tredje slag hon på väfven vov, 
der satt hon in fader der satt hon in mor 

12 det fjerde slag hon på väven vov, 
der vov hon in syster der vov hon in bror  

13 den älsta hon fällde den väven allt ned, 
den yngsta hon bar den i dronningens knä: 

14 ock dronningen framföre dem på golfvet står, 
ock fagrare väf jag väl aldrig såg 

15 den äldsta skall bära mina nycklar i band, 
den yngsta skall taga min son allt till man 

16 ock icke är den seden så i vårt land, 
att syltren skall taga sin broder till man 

17 ock icke är den seden så i vårt land, 
att kär moderen skall gifva barnen hvarann: 

18 ock det vardt glädje ock det vardt gny, 
att konungens döttrar var komna till by. 

19 Ock det vardt glädje i konungens gård, 
— två rosor ock adeliga blomma —
när moder ock döttrar de kändes åt, 
— från Engeland så äre vi allt komne 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 19, markerade i str. 2. 
Str. 9 och den onumrerade str. 10 ihopskrivna (str. 11 
har därför nr 10 etc); str. 15 inskriven mellan str. 6 och 
7, dess rätta plats dock markerad. 

	

1:2 	bortrövade ms bortrövada 
2:1 jungfrurna ms jungfrunma 
9:2 hon ändrat från him 

	

14:1 	framföre ändrat från framför 

	

1 7: 1 	ej utskriven, markerad likalydande med 16:1 

EJ AVTRYCKTA 

AA: KB Vs 4, s. 262. Närmare uppgifter saknas. Upp-
tecknad av G. 0. Hylt&i-Cavallius 1835-1845. 1 
strof. 

AB: KB Vs 7.1.3. Miscellanea. Östergötland. Frag-
ment. »Antecknad af Mil Wahren på Marianelund 
nära Norrköping Okt. 1843.» 4 1/2 strofer. 

AC: ULMA 347:55, s. 104. Gavelstugan, Härads sn, 
Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson 
1860-1890. 7 strofer. 

AD: ULMA 347:55, s. 105. Norra Södermanland. Upp-
tecknad av Gustaf Ericsson 1860-1890. 7 strofer. 

AE: Museets i Varberg arkiv 3489, s. 22-23. Halland. 
Handskriven visbok, som tillhört Carl Theodor Jo-
hansson. Sannolikt inskriven av denne kring 1880. 
Ms har varit i August Bondesons ägo. 9 strofer. 

AF: DAL 100. Efter Gunilla Andersdotter, Örsjö sn, 
Skåne. Upptecknad av Anders Malm 1881. Ut-
skrift delvis med landsmålsalfabet. 18 strofer. I 

samma källa finns också en av Malm senare gjord 
utskrift med landsmålsalfabet. 

AG: Andersson, Svenska låtar, Dalarna nr 1218. Efter 
Ris Kerstin Persdotter, Blecket, Rättviks sn, Da-
larna (f. 1858). Upptecknad av Nils Andersson 
1907. Melodi med underlagd rad och omkväden. 

AH: DAG Liungman 285, s. 1. Hälsingland. Nedskri-
ven 1925 av Brita Eriksson, Mobodarne, Mo sn (f. 
1857); hon hade som ung lärt visan av sin morfar. 
Prosareferat vari 5-6 strofer kan urskiljas. 

Al: ULMA 11482, s. 589. Efter Lotta Granlund 
(»Skräddar Lotta»), Långåsfallet, Grangärde sn, 
Dalarna (f. 1876). Upptecknad av Otto Blixt 1938. 
Uppläst. 6 strofer. 

AJ: NM Folkminnessaml., Arbetssånger I, s. 106 (EU 
19493). Dalarna. Nedskriven 1941 efter eget min-
ne av Fräs Erik Andersson, Kärvsåsen, Boda sn (f. 
1868 i Boda). 1 strof. 
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SMB 195 

AK: Efter Elin Lind, Norhyttan, Grangärde sn, Dalarna 
(f. 1876 i Skattlösberg, Grangärde, d. 1958). Hon 
hade lärt visan av sin mor Stina Greta Bryngels-
son (f. 1833 i Säfsnäs sn, Dalarna). AKa: ULMA 
11482, s. 823. Upptecknad av Otto Blixt 1955. 1 
1/2 strof. AKb: SR B 47231:3:8. Inspelad av Matts 
Arnberg 1955. Melodi samt 16 strofer. Återgiven 

på grammofonskiva (Den medeltida balladen, SR 
RELP 5003-5006). 

AL: SVA BA 84 (två tagningar). Efter Helmy Hans-
son, Stora Tuna sn, Dalarna (1910-1993). Inspe-
lad av Bengt R. Jonsson, Jan Ling och Margareta 
Jersild 1964. Melodi samt 1 strof. 
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Siti1 B 196 

196 

FREDRIK II I DITMARSKEN 
TSB D 436 

A 
KB Vs 2:1, s. 711-713. Uppteckning från 1800-talets första tredjedel. Närmare uppgifter saknas. 

1 Kung Fredrick han red sig til Dickmaskens Land 
Med högan Hatt ock rödblomman kind. 
— Ty Dickmaskens Herrar de hafva det landet 

förlorat 

2 Dickmaskens Herrar de lade et rå 
men Borgmästarns piga hon lyddes derpå 

3 Hon knappa på dörren med fingrarna små 
statt åpp kung Fredrick dra låsen ifrå 

4 Jag är ej kung Fredrick af Dannemark 
jag är en köpman som jag hafver sagt. 

5 Ock är ni en köpman som ni hafver sagt, 
för vist blir ni fången i denna natt 

6 Ock kära min jungfru ni var mig så hull 
ni hjelp mig af landet för en tunna gull 

7 Låt sko sin gångare vän hakarna fram 
så kan ers Majestät komma ur Dickmaskens Lann 

8 Kära min gubbe du var mig så hull 
du sälg mig din dotter för två tunnor gull 

9 Ock jag är min Dotter en Fader så hull 
jag säljer inte henne för hela Verdens gull 

10 Men vill ni vara henne en fader så hull 
så kan ni få henne utan pängar ock gull 

11 Kung Fredrick han gorde sin gångare spak 
han satte sig der själfver och jungfrun på dess bak 

12 Kung Fredrick han rider sig til färjare bro 
der stod en färgmakare och vagta derpå 

13 Ock kära min gubbe du var mig så hull 
du färja mig öfver för en tunna gull. 

14 Ock inte jag vill ock inte jag får 
det är mig förbjudet af Borgmästare och råd 

15 Kung Fredrick tog åpp sin brynja så blå 
han högg åf färgmakarns hufvud så det trillade i å 

16 Kung Fredrick hadde fingrar hå mjuka oc[h] sm[å] 
han färja sig öfver den teredan en flo 

17 De vänta mig i söder jag kommer i norr 
men alri så va jag i Dickmasken förr 

18 Jag förer med mig en jumfru så hull 
hon har frälst en kånungs lif, förtjänt mycke[t] gull 

19 Men jag skall gifva henne en grefve till man 
det bästa grefve-dömme som fins i mitt Lann 

20 Ock innan året var gånget omkring 
så hade kung Fredrick Dickmasken inn 
— Ty Dickmaskens Herrar de hafva det landet 

förlorat 

Titel: Kung Fredricks visa. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i .str. 1 och 20, markerat i övriga 
strofer. På tre ställen i utskriften anmärks att strofer fe-
lar: efter str. 1 (troligen flera strofer), efter str. 5 (en 
strof struken uppgift) samt efter str. 7 (två strofer). 
16:1 	oc[h] sm[å] textförlust i margen (ms sönderri- 

vet) 
18:2 	mycke[t] textförlust i margen (ms sönderrivet) 
19:2 	grefve-dömme bindestrecket osäkert 
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