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FÖRORD 

Materialet till det planerade femte bandet av Sveriges Medeltida Ballader (SMB) har visat sig 

vara så omfattande att det blivit nödvändigt att dela upp det på två volymer. I denna volym 
framläggs samtliga kämpavisor (nr 197-219) och skämtvisor med nr 220-233. 

Med undantag för ett fåtal typer har skämtvisorna i balladsammanhang av flera skäl länge 
betraktats med misstro; det var först i och med TSB:s tillkomst 1978 som de fick plats bland 

balladerna. Om nu betänkligheterna har bortfallit, återstår ändå faktum att redigeringen av 

dessa visor på formella grunder erbjuder speciella problem. 
Flera skämtvisors struktur är sådan att den inte oproblematiskt ansluter sig till för ballader-

na normala mönster. Det är sålunda inte alltid givet om stroferna skall anses ha omkväden el-
ler ej. Vi har valt att inte sätta omkvädesmarkerande streck, när de aktuella raderna består av 
en trall med åtföljande upprepning av en del av en tidigare rad (se t.ex. nr 221 A); i ett fåtal 
fall har vi dock ansett det ändamålsenligt att göra avsteg från denna princip. Som omkväden 
har heller inte markerats tilltalsfraser (t.ex. »Gosse lille» i nr 230) eller anföringssatser (t.ex. 
»sade bonden» i nr 243), eftersom dessa ej är fristående från textens berättande rader. I källor-
nas uppställning av texterna låter man ofta textdelar av detta slag utgöra en rad för sig. Dessa 
korta rader motsvaras emellertid sällan av en egen avskiljbar melodifras; de bör i stället be-
traktas och återges som en del av en längre fras. I enlighet med den praxis som utlades i föror-
det till band 4:1 följer vi i fråga om texten upptecknarnas uppställning, varför principen med 
överensstämmelse mellan melodi- och textuppställning här inte alltid har kunnat följas. 

I nr 247 (Lars och Mas) och även i kämpavisan nr 217 (Ramunder), vilken visar klara likhe-
ter med skämtvisorna, avslutas stroferna med en replikväxling mellan två aktörer; den avviker 
metriskt från de berättande raderna och har därför avskiljts som omkväde. I nr 226 (Herr Lage 
och herr Jon) följs de två versraderna normalt av en tredje, kort rad, bestående av en replik, 
varefter kommer ett fast omkväde; i detta fall har vi låtit replikraden ingå i det som omkväde 
markerade partiet, eftersom detta i sin helhet är utryckt ur berättelsen som en kommentar till 
den. Omkvädena i skämtvisorna utgörs ofta av trallrefränger, men också blandformer före-
kommer. För översiktlighetens skull har i detta band termen trallrefräng inte använts; alla 
slags refränger kallas alltså omkväden. 

Ett annat problem är om visorna skall betraktas som två- eller fyrradiga. I någon mån har 
vid återgivningen av texterna även i detta fall en anpassning till melodins krav skett, i princip,  
har dock troheten mot källorna också här ibland medfört en bristande överensstämmelse mel-
lan text- och melodiuppställning. 

Ett mindre antal varianter har en struktur som överensstämmer med nr 72 X (i band 3), vil-
ken har varit indragen i diskussionen om den s.k. upprepningsstrofen. För att visa på detta 
samband har dessa varianter ställts upp på samma sätt som den nämnda. Det gäller nr 236 



DIJMORS(T)UY och nr 249 F. Den i TSB (som F 8) upptagna nr 224 (Finn Komfusenfej), 
som brukar betraktas som en balladparodi, har endast med tveksamhet medtagits i utgåvan, ef-
tersom den till sin struktur närmast anknyter till s.k. kumulativa visor; inga försök har här 
gjorts att anpassa textåtergivningen till utgåvans praxis i övrigt. 

Antalet skämtvisor som upptogs i TSB var preliminärt. I denna utgåva har lagts till ytterli-
gare tre svenska som nr 261-263. Materialet till den första av dessa (Den väldige mannen) 
tillhör F 55 i den samnordiska TSB, men vid dennas tillkomst var inga svenska belägg kända; 
den fick därför då inget SMB-nummer. Det skall till sist påpekas att i ett par typer är det sam-
lade materialet av tämligen skiftande karaktär, tematiskt och motiviskt. Det gäller framför allt 
nr 263 (Bakvända världen); under detta nummer har samlats belägg som väl går in under hu-
vudtemat men som delvis avviker så starkt från varandra, att en närmare analys skulle kunna 
ådagalägga att det rör sig om olika typer. I nr 222 (De omöjliga uppgifterna) representerar den 
äldsta texten (A) en från övriga varianter klart avvikande utformning av huvudtemat. 

Redigeringen av denna del av utgåvan har föregåtts av en omfattande inventering av det ti-
digare bristfälligt insamlade skämtvisematerialet. I denna inventering har förutom underteck-
nade också Eva Danielson och Märta Ramsten deltagit. 

Under de drygt två decennier som arbetet med SMB pågått har vissa förändringar skett i 
några institutioners arkivpraxis. I utgåvan återspeglas sålunda att signa för bestämda samling-
ar i en del fall har bytts ut mot andra. Mindre skillnader mellan uppgifter om vissa tradi-
tionsbärare i olika delar av utgåvan förklaras av att tidigare okända data har framkommit un-
der arbetets gång. 

När nu publiceringen av text- och melodimaterialet till de svenska balladerna avslutas, vill 
vi gärna tacka för det tillmötesgående som mött utgivarna från olika institutioner och privat-
personer som förfogar över grundmaterialet. Flera av dessa har också hjälpt till med inventer-
ingen av relevant material. Framför allt gäller vår tacksamhet personalen vid Kungliga biblio-
teket i Stockholm, Uppsala universitetsbibliotek, Lunds universitetsbibliotek, Forskningsarki-
vet vid Umeå universitet, arkiven inom Språk- och folkminnesinstitutet i Uppsala, Lund, Gö-

teborg och Umeå, Folklivsarkivet i Lund, Nordiska museets arkiv (särskilt dess tidigare fristå-
ende Folkminnessamling), Riksantikvarieämbetets Antikvarisk-topografiska arkiv, Musikmu-
seet, Statens Musikbibliotek, Stifts- och landsbiblioteket i Linköping, Örebro läns museum, 

Museet i Varberg, Landsarkivet i Härnösand, Landsarkivet i Visby, Folkkultursarkivet i Hel-

singfors, Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi, Sibeliusmuseum-Musikvetenskapliga 
institutionen vid Åbo Akademi, Finlands svenska folkmusikinstitut i Vasa och Dansk Folke-
mindesaml ing i Köpenhamn. 

Litteraturförteckningen (tryckt i volym 5:2) avser utgåvans samtliga volymer (1-5:2); det 
samma gäller förkortningslistan, med vilkens hjälp det otryckta källmaterialet kan identifieras. 

Stockholm i februari 2001. 

Sven-Bertil Jansson 	 Margareta Jersild 
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SMB 197 

197 

NIDRIK VERLANDSONS KAMP MED 

TORKEL TRONESON 
TSB E5 

A 
Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck vid 1690-talets början (Jonsson I, s. 291-298). Tryckt i 1500- och 1600-
talens visböcker III, s. 489-493. Aa: RA Säfstaholmssaml. I, 21 (avskrift från 1700-talets början av Rudebeck, Små-
lendske Antiqviteter), s. 94-95. Ab: KB F.m. 51 (Cod. Nescher 70; avskrift från 1700-talet av Rudebeck, Smålends-
ke Antiqviteter), s. 57. I KB F.m. 52 (Cod. Wiborg) finns en avskrift från 1700-talet efter Cod. Nescher. 

Aa 
1 Det war Vidrich Verlansson, 

han talte till sin kiära, 
iag skall wåga en dust i dag 
och winna stoor ähra 
— i fråst och i kålle. 

2 Det war Tårkel Tronnesson, 
han tala till sitt Wijf, 
iag skall Rijda en dust i dag, 
om då än ska giella mitt lijf, 

3 Det war Tårkel Trånnasson, 
han spente Spora på foot, 
det war då hans wäna Wijf, 
så mycket emot, 

4 Det war Tårkel Tronnesson 
kasta Sadel på sin Häst, 
det war då hans wäna Wijf, 
wille föllja honom näst 

5 Det war Tårkel Trånnasson 
han Rijder sig under öö, 
der mötte honom Vidrich Verlansson, 
han var så mycket wred 

6 Ästu någon redelig Höfdingz Herre Sohn 
så hålt och bida, 
ästu någon HoreSohn, 
så må du wähl Rijda, 

7 Ästu någon HoreSohn 
så Rider du förbij, 

och ästu någon redelig Håffdräng, 
så biar du nu mig 

8 Iag är ingen HoreSohn 
mehra än som du, 
och ha wij något oss emillan, 
wij byta det rättnu. 

9 Den första dust de sammanrede, 
de rede wähl fast, 
och det war Vidrich Verlansson. 
som hans SadelJohl brast 

10 Tacka will jag de fruer och möör 
de wore så [...] 
de slingade Vidrich en SadelJohl 
af Silke och gull 

11 Den andre dust de sammanrede, 
de rede wähl fort, 
det war Tårkel T[r]ånnasson 
blef slagen till jord, 

12 Giorde du på din Homans ähra 
du slog mig af Häst, 
så giör nu på din redskaffens ähra, 
du skaffa mig Präst 

13 Wähl will iag skaffa dig Prästen till 
af all god werde, 
will du gifwa mig döden till, 
och all din werde 

1 



Anmärkning 

Omkvädet utskrivet 
6-8, 10. 
1:3 
2:4 
5:1 

i str. 1-5, 11-16, markerat i str. 

wåga ms waga 
än ms an 
Trånnasson: Trannasson 
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14 Wähl will iag gifwa dig döden till 
och all min werde, 
du ackta dig för mina Bröder Siu, 
de willja dig döda, 

15 Iag acktar ey dina Bröder 7, 
om de än woro flere, 
jag heter Vidrich Verlansson 
iag Rijder allena 
— i fråst och i kålle. 

Ab 

Avvikelser från Aa i Ab 

1 : 1 	Verlansson: Verlandson 
1:2 	till: wid 
1:4 	och: at 
2:4 	då: det; ska: skal 

Mellan str. 2 och 3 har ms följande strof (i 1500- och 
1600-talens visböcker III insatt i Säfstaholmstexten, 
dock efter avskriften i Cod. Wiborg, som str. 3): 

Och det war Torkel Trånneson, 
drog stöflar på sin been, 
och det war då hans wäna wijf, 
så mycket til 
— i frost och kiäle 

(1 Cod. Wiborg lyder fjärde raden: så mycket till men.) 
3 : 1 
	

Trånnasson: Trånneson 
3 :3 
	

Wijf: lijf 
5 : 1 
	

Trånnasson: Trånneson 
6:1 
	

redelig Höfdingz Herre Sohn: Herre Son med 
redelig hofdräng däröver 

8:2 mehra: mer 
8: 3 
	

ha: hafwe 
9:1 sammanrede: sammanredo 

	

9:2 
	

rede: redo; fast: hwast med fast däröver 

	

9:3 
	

Verlansson: Verlandson 

	

10:1 
	

möör: möer 

	

10:2 
	

det sista ordet: häll ( Cod. Wiborg har hull) 

	

10:3 
	

slingade: slingad 

	

11:1 
	

andre: andra 

	

11:4 
	

till: af 

	

13:2 	werde: reda 
13:4, 14:2 werde: wrede 

	

14:4 	de: dig 

Anmärkning 

Str. 1 ej numrerad, str. 2 har nr 1 osv. Både str. 7 och 8 
har nr 7 (i det senare fallet ändrat från 6), str. 9 har nr 
8 osv. Str. 6 och 7 omkastade. Omkvädet utskrivet i str. 
1-5, 10, 11, 13-15, markerat i str. 7. 
Omkvädet: det andra i saknas i str. 5, 13, 14: kålle str. 1 

och 2 källe, str. 3 kiäle, str. 4 kähle, str. 5 
kåhle, str. 13, 14 kalle 

5:2 under öö ms u deröö 
6:4 raden ändrad från något nu otydbart 

2 
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198 

DE TOLV STARKA KÄMPAR 
TSB E 10 

A 
Skoklosters slottsbibl.: Per Brahe d.y:s bibl., Per Brahes visbok, s. [26]—[39]. Inskriven under tiden februari—juli 
1622, str. 1-2 av greve Per Brahe d.y. (f. 1602 på Rydboholm i Ö. Ryds sn, Uppland, d. 1680), resten av texten av 
dennes bror greve Nils Brahe (f. 1604 på Rydboholm, d. 1632). Troligen en avskrift (Jonsson I, s. 178-180). Tryckt 
som SF 4 A och i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 405-414. 

1 Dett wore siu och siu sine tiugo, 
der de redo uth mädh hallan, 
och nhär de kommo der nedan förre, 
der slogo the deras silkes kiäll 
— dett dunnar under the Raske Håffmän där de 

utride. 

2 Kong Isiak han står uppå börtingens borgh, 
han sågh Sigh uth så wida, 
der sågh han tållff Starka kempar, 
der uthe medh slåttett rida, 

3 Och hörer duu Sefuar snaresuenn, 
doch huadh Jagh seger digh, 
denn skattenn skall du krefuia uth, 
som dee böra gifua migh, 

4 Och Sefuar han tager sigh ehnn littenn hest, 
hann låther fast efter lidha, 
och hörer alla starka kempar, 
huar då lyster Eder Rida 

5 Och hörer alla starke kempar, 
lyster eder hålla och bidha, 
denn skattenn skall Jagh krefuia uth, 
som J börenn minn herre ath gifua 

6 Och alla dåå hölle de starke kempar 
som de hade uathenn J munne, 
rör uthann Enn lithenn små drengh, 
hann suaradhe deth besta som hann kundhe, 

7 Och hörer i Sefuar snare Suenn, 
de suarenn dåå gifue wy Eder, 
denn skattenn uy icke gifua må, 
medh minder han hafuer uarith J fordom, 

8 Och deth war sefuar snaresuenn, 
hann klappar påå dörenn megh lyster, 
och ehr någånn såå starker kempe, 

som döstenn tör medh migh fresta, 
så Ride wy oss uppå heedhen Jdagh. 
då geller om begges uåra hestar 

9 Dee kastadhe strax terningh uppå tafuellzbordh, 
deras terningar stunncke så widha, 
de stunncke för unge her hammerlom, 
hann skulle emoth Seuår Ride, 

10 Dee kastadhe terningh på tafuell bordh, 
deras terningar fulle så, 
dåå uar denn unge her hammerlom, 
hann skulle till markenn gåå, 

11 Och deth war denn unnge her hamerlom 
hann går denn borrestufuuann om kringh, 
och såå går hann i högelåfte 
för hindrik wellam sånn in 

12 Och hörer duu hinndrik uelam sånn, 
såm du est minn nerskylda frendhe, 
och uill du lemna migh skymligenn J dagh, 
ath Jagh måtthe Renna dösten J dagh, 

13 Och seuar hann ähr star blindh mann 
han ser icke sith gilla suerdh till Endha, 
och får skymligenn någånn skadha J dagh, 
du böther hånnum Jcke medh alla dinna frender, 

14 Minna femthonn borgarr uppå bortingenns Landh 
då setter Jagh digh uist före, 
får skumlingenn någånn skadhe i (kli 
då behåller du alle desse, 

15 Och Jnteth får du skymlingenn J dagh, 
medh minder du setter migh i panth 
alla dinna borgarr uppå bortinngens lanndh 
och dinn yngsta syster till minn hanndh, 

16 Och alla minna borgarr uppå bortingenns Landh 
dåå setter Jagh tigh till pannth, 

3 
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minn yngsta syster till dinn hanndh, 
och så der till minn huitha halz, 

17 Och hommerlom stegh uppå skymlingenns bak 
hann låther fast efter lidha, 
och deeth uar skymlinngenns största guida 
ath spårann högh hårth J sidha, 

18 Och deth uar seuars skölderemar 
de glimmade som soll om somars tidhe, 
gudh nåde migh fattigh gammal 1 mann 
nuu måste Jagh bidha, 

19 Denn första dust dee till sammann Renndhe 
deras hestar dee lyster ath leka, 
dåå uar denn unge her homelom 
hann blef i sinna kinder såå blek, 

20 Denn anndra dust dee till sammann Rennde 
dee uore tuå hieltar såå starke, 
och sönnder bruste deras sköllderem mar 
deras hestar de stogo uell starke, 

21 Och hörer duu fager godhe unger suenn 
och skulle uy lengre Ridha, 
duu giordha better hestenn dinn, 
dinna giordar dee hengia så sidha, 

22 Och skall Jagh aldrigh draga stöflar påå benn 
och aldrigh spenna spårar på foth, 
uell skall iagh Ridha ehnn dust i dagh, 
ehnn dock iagh skall falla till iordh, 

23 Denn tredhie dust dee till sammann Rendhe 
och dåå uar sefuar wredh, 
der uar denn unge her hommelom 
hann gik så långth af sinn ledh, 

24 Och såå klinngar suerdeth uthi seuars hanndh, 
som kringlann honn löper J sporrann, 
du uacta digh fager godhe unnger suenn 
du kommer der aldrigh förre, 

25 Nu hafuer Jagh digh till Markenn Rennth 
och wunnith hafuer Jagh denn hest 
du segh migh fager godher unger suenn 
huadhann du kommenn est, 

26 Nu hafuer Jagh digh till Markenn Renth, 
och nuu ehr hestenn min 
du segh migh snarth och war Jcke senn 
af Rikeste frender dinn, 

27 Konngh Abelom hetter minn fader 
och bor påå bortingens landh, 
sielf hetter Jagh unge her homerlom 
ehuar Jagh Rider J markenn fram. 

28 Och uar konngh Abelom fadrenn dinn 
då est du minn nerskylde frennde, 
du tagh dinn hest och Ridh J fredh 
Jagh digh aldrigh förre kende 

29 Och uar konngh Abelom faderenn dinn 
dinn Moder af kejserlige slecte 
då est du minn syster sånn 
Jagh kender digh nu först Reth, 

30 Duu tagh nuu begges uåre skölderemmar 
och binn migh uedh Enn eek, 
och Ridh så till dee kemmper igenn 
och segh du hafuer uunnith denn lek, 

31 Så togh hann begges deras skölderemmar 
och bannth honnum uedh ehnn eek, 
så Redh hann till dee kemper Jgenn 
och sadhe ath hann hadhe uunneth denn lek, 

32 Deth uar denn unge her homerlom 
hann stannadhe för bredhe bordh, 
nu hafuer Jagh sefuar J lunnden bunndith 
alth uedh Eekeroth, 

33 Dåå suaradhe kemper och godhe hommenn 
uth öfuer deth bredhe bordh, 
och hörer duu unge her homelom 
hui tallar [du] så stora ord, 

34 Och hörer duu unger her hommerlom, 
och du far allth medh dannth, 
och aldrigh uar deth medh uillienn giorth 
om du sefuar bannth, 

35 Och hindrik hann Er Enn aluarligh suenn 
och skemth kunde hann icke lidha 
hann ladhe strax sadelenn upå skymlingenns bak 
J markenn uille hann Ridha, 

36 Och deth uar sefuar snare suenn 
hann sågh hindrik uellam sånn Rida, 
hann Rycte denn Ekenn medh Rötter up, 
och bunndenn uelle hann Jcke bidha, 

37 Kongh Jsak hann står uppå bortinges borgh 
och hann sågh sefuar komma, 
der sågh hann sefuar snare suenn 
uppå bakenn ber hann stor blomma, 

38 Och sefuar hann går på slåtteth Jnn 
och Eckenn imillann sinna hender, 
see nuu her kere herre minn, 
detta giordhe minna Egnna frender, 

39 Och hörer duu sefuar snare suenn, 
medann du hafuer farith der efter 
huadan komme dee starke kemper 
heller huar ere deras sköldee merkenn, 

40 Deth skinn uthi denn första sköldh 
try leyonn och Eth hierta, 
ehnn krona utaf deth Rödha guldh, 
deth ehr kånningh di rikt merkiee, 

41 Deth skinn uthi denn andra sköldh 
bådhe hammar och tenger, 

4 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat 
i övriga strofer. 
Omkvädet: dett str. 3, 5, 7, 9, 11, 16-19, 34, 35, 37, 42 

dåå, str. 4, 6, 8, 10, 12-15, 20, 21, 23, 25, 27-31, 
33, 36, 43-45 der, str. 22, 24, 26, 38, 39, 46, 48, 
50 dää, str. 49, 51 dätt ändrat från dä; dunnar 
str. 2, 4-15, 17-51 donnar, str. 3 och 16 donner 

1:3 först skriven och nhär de kommo uthe med hal-
lan, vilket strukits 

	

1:4 	kiäll står vid sidan av struket segell, som i sin 
tur står över struket kiäller 

	

3:1 	hörer ev. ändrat till hör eller höre 

	

3:4 	som ms snarast sonn; böra sista bokstaven till- 
skriven med annat bläck 

	

5:3 	skattenn dubbelskrivet, struket på andra stället 

	

7:4 	han står över struket deth; efter fordom står ett 
överstruket ord 

8:3 före såå står st överstruket 
8:4 före fresta står ståndha överstruket 
9:3, 10:3, 11:1 i hammerlom/hamerlom är r 

vet med annat bläck över raden 

	

13:1 	ähr står över struket Enn 

	

15:2 	i troligen inskrivet i efterhand 

	

15:4 	dinn ändrat från denn; yngsta ändrat från ynsta 
18:2 glimmade ändrat från glimmar 

	

21:1 	efter suenn står du överstruket 
23:4 före gik står gig överstruket 
24:3 före godhe står d 
25:2 wunnith första bokstaven ändrad från u 
26:3 war första bokstaven ändrad från u 

	

27:3 	i homerlom är r tillskrivet med annat bläck 
30:2 före eek står Ek överstruket 

	

30:3 	och Ridh så ändrat (delvis med annat bläck) 
från så Redh hann 

	

32:1 	se 27:3 

	

34: I 	i hommerlom är r tillskrivet med annat bläck 
35:1 före suenn står mann överstruket 
35:2 kunde med annat bläck ändrat från kann 

	

35:3 	sadelenn upå tillskrivet över raden 

	

35:4 	uille med annat bläck ändrat från uill 
40:1, 41:1 sköldh ms skoldh 

	

41:3 	hinrick ändrat från denn, varefter står unge her 
hommelom överstruket 

	

42:3 	se 34:1 

	

45:4 	tuå ms tua 

	

46:1 	sköldhenn ms skoldhenn 

	

47:1 	se 40:1 
47:3 deth ändrat från demm; fonn ms ev. fann 
47:4 hemnas ms hemmas 

	

48:1 	se 40:1 
48:4 före hann står s överstruket 

	

50: I 	se 40:1 

	

51:7 	sköldenn ms skoldenn 

dem förer hinrick uellam sånn, 
honnum griper ingen till fånga, 

42 Deth skinn uthi denn tridhie sköldh 
tuå förgylta spörar, 
dem förer denn unge her hommerlom, 
ty hann Rider altidh före, 

43 Deth skinn uthi denn fierde sköldh 
denn flygande drakenn leda, 
denn förer denn unge Rolann Rys, 
hann fructar icke herre wredhe, 

44 Deth skinn uthi denn femthe sköldh 
ehnn Armm uthi ehnn lenckie 
denn förer denn unge her Aluar långh 
hann plegar för kempar skenkia, 

45 Deth skinn uthi denn siette sköldh 
tree förgylta Högar, 
dem förer hilletann hagenn, 
hann har tuå henndher så slöga, 

46 Deth skinn uthi denn siuenndhe sköldhenn 
ehnn fedla och ehnn boga, 
dem förer Markuar spellemmann 
han uill altidh dricka och sofua, 

47 Deth skinn uthi denn åttenndhe sköldh 
eth suerd alth medh tuåå hender, 
deth förer den unge her ollof fonn Jernn, 
hann uill sinn faders döö hemnas, 

48 Deth skinn uthi denn nyiendhe sköldh 
ehn guldhorm uthi ehnn kiedhie, 
denn förer denn Raske konng hållier dannsk, 
hann slogh så många turkar till döda, 

49 Deth skynn uthi denn tyennde sköldh 
tuåå falckar och dhe ehre huitha, 
dem förer Mester hillebrandh 
ty hann uill altidh stridha, 

50 Deth skinn uthi denn elfte sköldh 
tree pillar utaf huita sölfer, 
dem förer Branndhenn huith förlink 
påå honnum må kempar Lita, 

51 Deth skinn uthi denn tolfte sköldenn 
tolf förgylta marker, 
dem förr her Magnus Almunn sånn, 
hann stridher altidh för Jiungfruens Era, 
- dett dunnar under the Raske Håffmän där de 

utride. 

Titel: De tålff Starke Kempars W i ssa. 
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B 
UUB V 3 (Bröms Gyllenmärs' visbok), fol. 102 v-105 v. Västergötland. Nedskriven ca 1640 av Bröms Olofsson 
Gyllenmärs till Borrarp (f. ca 1600, uppvuxen i Kinds hd, d. 1679; Jonsson I, s. 180-185). Str. 1-14,27 tryckta i SF 
bd I, s. 407-409, hela texten tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker 1, s. 257-262. 

1 Thett war wäll siw och siwsens tiughe, 
ther the rida vtt för halle, 
och när the komme till bortingens borg, 
tå slogho the vtt sin sölke kiäller, 
— thett dundrar wnder raske hoffmen, ther the wtt 

rida. 

2 Kongen står i högha lofft, 
han ser sig vthi marcke, 
huatt föra the hoffmen vthi sin skölld, 
eller hui rida the så starcke, 

3 Thet skrifz vthi therass förste sköld, 
ett läion och en brånd, 
och kronan vthaff thet röda gul, 
thet war kong dirickz sköldemarcke, 

4 Thet skrifs vthi therass andra sköld, 
en pil och han Är huit 
thet förer brant vart nilzferlingz son, 
på kiämpar tör han icke litta, 

5 Thet skrifz i therass tredie skiöld, 
en hammar och en tång, 
thet förer vidrick welanson, 
han bad slå och ey taga till fånga. 

6 Thet skrifz i therass fiärde skiöl, 
tuå för gylta spåra, 
thet förer vnge hommorlom, 
han rider i marcken före, 

7 Thet skrifz i therass fämpte skiöld, 
ett svärd för velan vick, 
och huar han rider i marcken vtt, 
för kiämpar bar han priss, 

8 Thet skrifz i therass siätte skiöld, 
en orm och han Är röd, 
thet förer vnge holgiärd dansk, 
som slår så mongen till dööd. 

9 Thet skrifz i therass sivnde skiöld 
en falk och han Är huit, 
thet förer sivor snaren sven, 
för han lyster altid ått krij. 

10 Thet skrifz i thet åttende skiöld, 
en kiällare aff kopar, 
thet förer munck her alfver, 
han strider mott bortingens borg. 

11 Thet skrifves i thett nionde sköld, 
tuå ståll stånger i så starcke, 
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thet förer hellevan håkesån, 
thet var hanss skölde marcke. 

12 Thet skrifves i thet tionde sköld, 
en fedla och en boghe, 
thet förer marckuz speleman, 
han bad dricka och aldri soffva. 

13 Thet skrifves i thet elloffte skiöld, 
en guld orm vthi en länckia, 
then förer mester hillebrånd, 
för kiämpar tor han väll skiänckia, 

14 Thet skrifves i thet tolffte skiöld, 
ett förgyllande marcke, 
thet förer mäster kong dirick, 
thet var hanss sköldemarcke, 

15 Thet war sivor snaren sven, 
han knapar på tavelbord mäd leste, 
och huilcken tor dusten mott mig rida, 
dhet giäller bäggess wåra hästar, 

16 Och så kasta the mäd tamingar 
the tamingar stuncko så vida, 
och tarningen fåll på hommor lom, 
han skulle mott sivor rida 

17 Thet war vnge hommorlum, 
han sveper sitt hoffvit i skin, 
och så går han i höga lofft, 
för vidrick velan son in, 

18 J sitten här vidrick velan son, 
och dricken både miöd och win, 
och will tu låna mig skiömlingen i dag, 
så länge iag dusten rider 

19 Jnte får tu aff skiömlingen min 
mäd mindre tu sätter mig pant, 
wäll fämptan borgare på bortingens borgzland, 
tin yngsta söster på hånd. 

20 Jag hafuer mig icke söster fler än en, 
gud late mig henne niuta, 
och thet kom aldrig vthi min hug, 
iag skulle henne för hästar bortbyta. 

21 Jag sätter tigh the borghare nio, 
them sätter iag tig till vissa, 
och blifver skömlingen skader i dag, 
beholler tu alle thesse. 

22 Skömlingen Är min bäste häst, 
then kiärast hafuer iag vnder mina händer, 



och blifver skömlingen skader i dag, 
tu betalar honom icke mäd alla tina fränder, 

23 Så rinder svärdet i sivors hånd, 
som kringlan vthi spåre, 
tu vackta tig vnge hommvr lum, 
om tu kommer ther före, 

24 Thet war sivor snarensvän, 
han holler vnder gröna lida, 
huat heller ser iag en drucken hoffman, 
eller han kan inte hesten rida, 

25 Then förste dust the samman rede, 
the wore tuå hielta så starcke, 
och hommvr lumss sadelgiord gick itu, 
och sielf föll han till marcken. 

26 Nu hafver iagh stött tig aff tin häst, 
och hästen han Är min, 
och hör tu fagher vngher svän, 
tu säg mig aff släckten tin. 

27 Åtte kong hetter min fader, 
han rörde i kiämpa blod, 
och siälff tå heter iag hommvrlvm, 
nu vest tu vtt aff min ord. 

28 Var åtte kong tin fader, 
homor och min gode vän, 
thet må iag för sanning säia, 
tu Äst min söster son. 

29 Tu tag nu bäggess våra snällerema, 
och bind mig ved thenna eck, 
och gack tu tig i staden in, 
och säg tu hafver vonnet then leck, 

30 Thet war vnge hommor lum, 
han kasta sin hanske på bord, 
och siwor står i lunden bvnden, 
han tor icke tala itt ord, 

1 Suarade vidrick velanson, 
hommor lum tu far alt mäd tant, 
och alt war thet mäd welie giort, 
om tu sivort band. 

32 Och thet war vidrick velan son 
han sala sin gångare grå, 
och iag skall rida i lunden i dagh, 
och see huar sivor bvnden ståår. 
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33 Sivor står bunden wed en eeck 
och ser sig vth i sky, 
ther fick han see vidrick velan son komma, 
och skömlingen vnder honom gny, 

34 Ther fick han see vidrick velan son komma, 
och skömlingen vnder honom gny, 
bidar iag honom bunden här, 
han hugger mig i stöcker try, 

35 Ther var sivor snaren svän, 
han stampar på iorden mäd fott, 
så brött han vp then hårda Tord, 
och ecken tog han vp mäd mott. 

36 Kongen står i högalofft, 
han ser sig vthi sky, 
och sivor haffver want i lunden idagh, 
han bär nu sommer i by. 

37 Kongen står i höga lofft, 
han seer sig vp i sånde, 
och sivor haffver varit i lunden i dag, 
hanss righ han bär nu blånde. 
— thett dundrar wnder raske hoffmen, ther the wtt 

rida. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 4, 33, 37, markerat i str. 2, 
3, 6, 8-13, 15-17, 19, 21-23, 27-32, 34-36. 

2:1 högha ms hogha 
3:3 röda ms roda 

	

4:3 	thet ms snarast ther 

	

6:1 	Thet ms Tthet 

	

8:1 	siätte ms sättie 
15:4 wåra ms wara 

	

17:1 	hommorlum osäker läsning av sista vokalen 
17:3 höga ms hoga 

	

18:3 	låna ms lana 

	

18:4 	så ms få 

	

20:4 	hästar ms hastar 

	

22:2 	händer ms hander 

	

29:1 	bäggess ms baggess 

	

29:2 	mig tillskrivet över raden med annat bläck 
35:4 ecken ms snarast eckan 

KB Vs 21 (KB:s visbok i 8:o), s. 1—[6]. Götaland, troligen Småland eller Västergötland. Uppskrift från 1690-talet el-
ler ca 1700 (Jonsson I, s. 221-224). Tryckt som SF 4 B och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. [111]-1[2]0. 
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1 The wore siu och Siutijo tiuge 
när the drogo vth frå Hall, 
och när the komme till Burtingzborg, 
der slogo dhe sin kiäll; 
— Thett donnar vnder dhe raske Hoffmän dher dhe 

vthrida. 

2 Kongh Niclaus stånder på högan tinne 
och seer han vth så wida, 
hwij hafwa dhe kiempar sitt lijf så faalt, 
at dhem lyster här at strijda. 

3 Och höre Sifwar Snare Swen, 
och tu hafwer wankat så wida, 
at tu skall fresta tessa kiempers wapen, 
och dem vnder tiällen drifwa. 

4 Thet war Sifwar Snare Swen, 
han till dhem vnder tiällen redh, 
och dusten wele wy samman pröfwa, 
Eders wapn i Låhten mig see. 

5 Thet Skiner vtj dhet förste Skiöldh 
et Leijon med Crona och guld, 
then förer Konung Didrick 
han war sit folk så huldh. 

6 Thet Skiner utj dhen andra Skiöld, 
en hammar och så en tång, 
dhet förer Widrich Welamsson, 
han slåer och griper ingen till fånga. 

7 Dhet skiner utj den tridje Skiöld 
en Gam, så röd som Guldh, 
den förer Hillad Håkansson, 
han war en Stalbroder huld. 

8 Det Skiner utj den fierde Skiöld, 
en Orm och han är rödh, 
den förer Olgier Dansk, 
han hugger en kiempe till dödh. 

9 Det Skiner utj dhen fembte Skiöld, 
sittiandes Höök på hall, 
den förer Mester Hillebrand, 
Han wågar med kiemper et fall. 

10 Det Skiner utj den siette Skiöld 
en hind, och hon är Gröön, 
den förer vnge Hammerlund, 
han war en kiempe Skiön. 

11 Det Skiner utj den siunde Skiöld, 
en vlfwer altzå stark, 
och den förer Vlf von Järn, 
han brukar så stoort Hofwerk. 

12 Det Skiner utj dhen 8(.1e  Skiöld 
en fedla och en Båge, 
dhen förer Falequord Speelman, 
han wil dricka och intet Sofwa. 

13 Det Skiner utj dhen 9d.e Skiöld 
en lindorm altzå leedh, 
den förer Orm Vngerswen, 
han fruchtar för ingen wredh. 

14 Det Skiner vtj den 10d.e Skiöld 
en Rambn medh wingar bruna, 
den förer Rijker j Radengårdh, 
som wäl kunde dichta och rimma. 

15 Det Skiner utj den 11. Skiöld 
3. pijlar och dhe äre huita, 
dem förer Grefwe Gruntzselin, 
han beder och icke bida. 

16 Det Skiner vtj dhen 12. Skiöld, 
en Falk och han är hwit, 
och dhen förer Sifwar Snareswen, 
ty han wahr wahn j strijd. 

17 Slijk kiemper och Merker woro här, 
hoo kan dem alla förtällia, 
och dhet war Sifwar Snareswen, 
han kunde icke länger dwällgia. 

18 Är dett någon af konungens kiemper, 
som dusten lyster at rijda, 
han töfwe icke för lenge 
han möte mig vnder lijda. 

19 Huilken af eder j raske Hofmän, 
som dusten kan rida bäst, 
med honom will iag rida j dagh 
om beggies wår Sadell och häst. 

20 Dhe kiempar kasta terning på tafwelbord, 
dhe terning dhe stunke så wida, 
och det föll på vnge Hammerlund, 
han skulle med Sifwar rida. 

21 Hammerlund slog terning j tafwelbordh, 
honom lyste eij längre leeka, 
dhet will iag för sanning seija, 
hans kinder giordes bleka. 

22 Vpstod vnge Hammerlund 
j det samma sind, 
så går han j höga lofft, 
för Widrich Welambsson in. 

23 Hörer du Widrich Welamsson 
du äst så frij en man, 
will du lähna mig Skymbling i dag, 
iag sätter dig derföre pant. 

24 Jcke fåhr du Skymbling j dag, 
förvtan du sätter mig god pant, 
Lössingz Skog och 15. Slott, 
dhe bästa utj dit Landh. 

25 Otta borgier j Bertingz Land, 
dem sätter iag tigh till fäste 

8 
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der till min yngsta Syster, 
iag tycker hon är den bästa. 

26 Sifwar han är en Starrblind Swen, 
han seer icke sit swerd till ände, 
fåhr Skymbling någon Skada j dag, 
du böther han ey medh alla dina frender. 

27 Så leker swerdet j Sifwars hand, 
som kringlan hon ringlar j Spåre, 
du wachta dig vnge Hammerlund, 
du kommer icke för dhen dåhre. 

28 Borgar niije j Ridder Siö, 
dem sattes dig till pant, 
får Skymbling någon Skada j dag, 
tag min yngsta Syster på handh. 

29 Om alt detta Berg det wore Guld, 
och alt watn wore wijn, 
dem will iag icke för Skymblingh hafwa, 
iag tacker gud han är min. 

30 Hammerlund springer på Skymblings baak, 
så gladeligh monde han rida, 
och Skymbling tykte dhet vnderligit war, 
at honom stodh Spåra j sida. 

31 Dhet Skijner på Hammerlundz förgylta hielm, 
som Sohlen om medsommers tijde, 
Herre gud nåde mig fattig vngersuen, 
skall iag effter Sifward bijde. 

32 Den första dust dhe samman redo, 
dhe wore både kiempar så starke, 
sönder gick hammerlundz Sadellringh, 
han blef lagt j marke. 

33 Mig tyckes du äst en fager vngerswen, 
din häst kan du wäll rida, 
stig du af och giorda din häst, 
en stund will iag dig bida. 

34 Den andre dust dhe samman redo, 
dhe reedo af full godh hoge, 
och gick begges deras sadlar j tw, 
och Hammerlund för Sadelboge. 

35 Nu hafwer iag digh af hästen slagit, 
och hästen han är nu min, 
du säg mig fager vngerswen, 
af Slecht och herkomst din. 

36 Drotning Elin heeter min Moder, 
en drotning gäf och fijn, 
konung Abdon hårde Ståll, 
så kallas faderen min. 

37 Är drotningh Elin din moder, 
som är min fulltrogen wän, 
tå gifwer iag digh din häst igen 
tu äst min Systerson. 

38 Tag nu dina Skiölde rämmer, 
du bint mig till dhenna Eek, 
och rid så till konung Tidrich, 
säg at tu haar wunnit dhenna leek. 

39 Jnkom vnge Hammerlundh, 
han kasta sitt swerd på bord, 
tog iag Sifvar Snareswen 
och bandt honom wed Eekeroht. 

40 Höre du vnge Hammerlund, 
du far alt med tant, 
alt war det med willia giordt, 
om du Sifwar bandt. 

41 Widrich tahlar till sin dreng, 
Läg Sadell på Gångare Gråå, 
och iagh skall mig j lunden rida, 
och see huru Sifwar må. 

42 Sifward ståndar j Lunden, 
och seer han Widrich rida, 
och finner mig Widrich bunden här, 
han hugger mig reef från sida. 

43 Framkom Widrich Lackandes, 
Skymbling monde vnder honom Skrida, 
Sifwardh ryckte vp Eeken med roht, 
han torde honom icke bijda. 

44 Konungen ståndar wedh borge leed, 
vtj sin bryngia Ny, 
här kommer Sifward Snare swen, 
och bär oss sommer j by. 

45 Der gåhr dantz på Bertingzborg, 
der dantzar dhe starke Hieltar, 
dher dantzar Sifwar Starblind swen, 
med eeken wed sit bälte. 
— Thett donnar vnder dhe raske Hoffmän dher dhe 

vthrida. 

Titel: Om Siwar Snareswen och Vnge Hammerlungh. 

Anmärkning 

Stroferna ej radindelade. Omkvädet utskrivet i str. 1, 4, 
33, 45, markerat i övriga strofer utom i str. 14, 20, 27, 
40, där det helt saknas. 

1:3 komme slutvokalen osäker, ändrad 
4:3 wele har som kustod på föregående sida welle 

	

6:4 	han ändrat, troligen från och 

	

/6:/ 	Skiöld ms Skiold 
16:4 wahr första bokstaven påbörjad som h 

	

27:2 	kringlan ms klinglan 

	

30:1 	Skymblings ms Skymbling 
38:1 rämmer ms rämner 
42:3 Widrich ms Widrih 
44:4 sommer ms somner 
45:3 Starblind swen ändrat från Snare swen och 

därvid ihopskrivet (osäker läsning) 

9 
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DEN STRIDBARE MUNKEN 
TSB E 19 

A 
UUB V 1, fol. 88 r-88 v. Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck på 1690-talet eller under 1700-talets första de-
cennium. Egenhändig utskrift av denne (Jonsson I, s. 291-298). Tryckt i SF bd I, s. 417-420 och 1500- och 1600-ta-
lens visböcker III, s. 408-411. 

11 Munken han titta åt berget in 
dher rembna både bielka och mura 
sitten i här era bytinga små, 
så litet iag eder vårar. 

12 Munken han stiger åt berget in, 
een och 2. slog han igehl 
han hengde dhe andre up i Röken 

13 Dhet led fast åt affton 
Solen ville gånga till hvijla, 
3. T önner gull ladhe han på sin ryg 
så laska han sej åt konungens gård 
och dhet var fult 15. mila 

14 Altin kom han förra fram, 
iin retterna voro framborna, 
siu oxa falt kiött åt han op, 
och 15. fläskasider, 

15 dher till 300. bröd 
för än han dricka krafde 
aldrig plä iag sitia vid konunga bordh 
mindre iag plä få dricka, 
konungen ropa på tienare två 
i hemten mig in 12. T önner öhl, 
och skienken mig skalken i fån, 

16 12. T önner öhl dem drak han ut 
och een af hvarie drecke, 
så slog han de tönner i konungens bord 
dhe röko i femb1000 stycker 

17 j tan mig nu hijt een annor Munk 
som betre kan kiempa och strida, 
der kom een munk af klostret ut 
han var både storer och långer, 

18 klubban var af bly, och skafftet uti, 
een Sviszare vid min sida, 
om du voro dhen verste i verden till 
i dag tår iag med dig strida 

1 Och munken gick til Siöastrand, 
dher fick han see et let hafstråll, 
antingen vill du strida medh mig 
eller vill du vara min fånge 
— vehlan för een dag, vij vinna vehl öfver dhe dödar 

2 Heller vill iag strida med dig 
än iag vill vara din fånge, 

3 Munken skref een krets på jembne mark 
honom lyster icke lenger at bida, 

4 Trollet slog dhet första slag, 
då rembnade munke[n]s kappa, 
Skinnet uti härarna sprak 
och blodet ran i nacka 

5 Munken han snode sig om igen 
så slog han til dhet leda bergatrol, 
så det låg ner för hans fötter 

6 Du ligger der och jag står här, 
hvar äro nu din lede store ordh 

7 Hörer du nu flenskallote munk, 
som plägar giöra kiemparna vånda, 
i dag vill iag gifva dig sölf och gul 
om du vill låta mig lefva. 

8 Munken han red och bergatrollet kröp, 
de voro då lijka höga, 
så kome dhe sig litet betre fram 
dher mötte 11. kiempar. 

9 och 11. kiempar slog han igehl 
för vellingen var illa kokat, 
dhen 12. löste sig med Silfver och gull, 
dy honom lyste lenger at lefva. 

10 Munken red och bergatrollet kröp 
dhe voro begge lika höga 
så komo de til dhet vehlbygda huus, 
som stod med förgylta flöja. 

10 
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19 dhe stridde i dagar dhe stridde i två, 
dhen tridie till merafftons tijde, 
så löste dhem ey lenger at strida mer 

20 Nu tår iag sväria brörskap med dig 
och giöra alla kiemparna vånda, 
— vehlan för een dag, vij vinna vehl öfver dhe dödar 

Titel: Munkevijsan. 

Anmärkning 

Stroferna ej radindelade. Str. 17 och 18 ihopskrivna och 
har nr 18. Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i str. 2, 
5, 15. 

Omkvädet: dödar ms dodar 

	

3:2 	lyster ändrat från luster 

	

8:3 	kome står över struket mötte 
11:2 före bielka står vegga överstruket 

	

11:4 	vårar osäker läsning 
13:4 före laska står s överstruket; sej ms se 

	

14:1 	före Altin ett ord struket, ev. antin 

	

14:4 	och står över struket der till 

	

15:4 	få ms fa 

	

15:6 	hemten ms henten 

	

16:4 	stycker ändelsen osäker, ev. stycke 

	

18:1 	bly dubbelskrivet, struket på första stället 
19:3 före at ett par bokstäver överstrukna 

11 
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200 

DAVID OCH GOLIAT 
TSB E 23 

A 
Piae Cantiones, 1582; exemplar i Stifts- och landsbiblioteket i Linköping. Nedskriven kort efter 1595, möjligen av en 
Lars Persson (Laurentius Petri Salemontanus; Stenbock, Strövtåg i Linköpings stiftsbibl., s. 76). 

1 Jagh Will Eder enn wijsa quäda, 
altt om tuå kiämpar så starcke, 
then ene war lijthen then andra war stoor, 
then lilla slogh then stoora till Marcken, 
— Men gud hielpper alla them som honom trösta 

vppå. 

2 Goliat war en hednisk kiämpe, 
han war både mechtigh och stoor, 
han tröste vppå sin mackt och skiöld, 
och vppå sitt stora hogmodh, 

3 Dauid han war en Fåra herde, 
han war icke kommen till manne, 
till gud satte han sin hielp och tröst, 
ty fick han stoor hielp vthaf honom, 

4 Goliat then hedniske kiämpe, 
han Taalar gudz folk häderligh till, 
en aff eder komme till migh, 
wij kiämpe om bäggies wåre lijff, 

5 Ock kan iagh honom till Markien slå, 
wåra fångar skolle i strax bliffua, 
och slår han mig till dödz igen, 
thett samma welle wij Eder giöra, 

6 All menighe Man vthi Israelz lägre, 
the Bore för honom stoor guide, 
ingen war så stoor aff them, 
han torde emodt goliat strijde, 

7 I 40 dagar giorde han så, 
gudz folk månde han swårligha hädha, 
then lille Dawidt han hörde hans ord, 
thett monde honom swårligen förträgha, 

8 Konungh Sauull hade en dotter så Bold, 
then wille han giärna vtt giffua, 
huilken then goliat ihiäll slå torde, 
Konungens mågher skulle han blifua, 

12 

9 Och Dawidt fick thett wetta så brått, 
han war i håggen så glad, 
modt goliat then wäldiga kiämpe, 
thå wille han gånga i slagg, 

10 Konungh Sauull fick thett wetta så snardt, 
honom tyckte thett wara stordt vnder 
Modt goliat thw inthet strijda må, 
för thy tw äst så vnger, 

11 Min Faders fåår jag wackta plägar, 
ändoch iag ähr så vng, 
iag haffuer ihiäll slagit et läion och en björn 
och tagit fåredt vthaf therass 

12 Konungh Sauull klädde honom i harnisk och i stååll, 
sit swärd Bandt han widder hans sijde, 
när han skulle ther med gå 
förmåtte han thett icke bäre, 

13 Han lade thett harnisk af med en hast, 
och swärdet giorde han och såå, 
gud hielper eij genom harnisk eller ståll, 
vthan them honom trösta vppå, 

14 Han klädde vppå sig sijna Egna kläder, 
sin skräppa bandt han widder sin sijda, 
en steen eller twå lade han ther vthi, 
ther med wille han emodt kiämpen strijda, 

15 Thett hende om en syndax morgon, 
goliat monde gudz folk swårligha häda, 
then lille Dawid emodt honom gick, 
han sade sig wella, emodt honom strijda, 

16 Tw kommer modt mig med kiäp och staff, 
alt som iag wore en hund, 
och äst nu dw så drijstig en kiämpe 
mig tycker tu est alt för vng, 

17 Tw kom nu hijdt tw lijthen Man, 
min fånge skall tu strax blifua, 
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både fugl ar och diur will iag giffua tijtt kiött, 
och will tig för them inthett spara, 

18 Dawidt swarade honom igen, 
han swarade honom med gudz ord, 
J herrens nampn, skall iag tig i hiäll slå, 
och läggia tig nidder till Tord 

19 Dawid war så lijthen en man, 
han war dock rask till sijna händer, 
han slungade till honom en steen, 
så at stenen fasnade vthi kiämpens Enne, 

20 Goliat stalp till iorden nid, 
vthaf thett lille steen slag, 
Dawidt strax hans swärd vtt drog, 
och hög honom huffuudet vthaf, 

21 Thett war stoor lust vthi Israels lägre, 
gud Monde the prijsa och loffua, 

allan then daghen vtt igenom, 
sijna fiender monde the dräpa och iaga, 

22 Ty råder jag nu aldra mest, 
aln både gammall och vngh, 
han tröste eij vppå sitt stora hogmod, 
vthan på then Alzwåldige gud, 
— Men gud hielpper alla them som honom trösta 

vppå. 

Anmärkning 

Texten skriven på blad som klistrats in i början av voly-
men, varvid blad 2 och 3 blivit omkastade; den rätta 
strofföljden återges ovan. Ms saknar strofnr. Omkvädet 
utskrivet i str. 1, 3, 22, markerat i övriga strofer. 
11:2 ändoch ms andoch 
11:4 	fåredt ms faredt 

13 
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201 

FÄSTMÖ BEFRIAR FÄSTMAN 
TSB E 31 

A 
UUB V 1, fol. 85 v-86 v. Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck på 1690-talet. Egenhändig utskrift av denne 
(Jonsson I, s. 291-298). Tryckt som SF 28 och i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 400 403. 

1 Tacka liten Kierstin, 
som tog sig manna Sin, 
hon ville dra på hålstens Land 
och ta festeman igen 
— dher stånder al min lust uti dhen jungfrunes 

våldhe. 

2 dhet var liten Kierstin, 
hon kledde sig i sin Gardh, 
iag skal ha min Fästeman 
utaf bå järn och Ståhl, 

3 dhet var liten Kierstins håfmän, 
dhe segla öfver det Salta van, 
dhet var liten Kierstin, 
hon stiger der först på land 

4 dhet var sig liten Kierstin, 
går sig til konungens gårdh, 
dhet var Hålstens konung, 
han ute för henne står. 

5 Hörer du Hålstens landz konung, 
hvadh iag dig seja må, 
kan iag få min fästeman 
utöfver järn och ståhl. 

6 Om iag kan få din afvelsgårdh, 
i bidarelunden står, 
så ska du få din fästeman 
uthaf bå järn och ståhl. 

7 jntet får du min Afvelsgårdh, 
vidh Bidarelunden står, 
men vehl skal iag ha min fästeman 
utaf järn och Ståhl. 

8 Hör du liten Kierstin, 
mädan du har så spåsk ordh, 
hvar är nu dine håfmän 
som ska ta igen din fästeman 

14 

9 jag är mig 1. fattig. jungfru 
iak mäktar inga håfmän löna, 
men alt har iag 8000. jungfrur, 
uppå dina vallar gröna 

10 Hålstens landz konung, 
han sig om vinögat Sågh. 
han såg hvarken, himmel eller jord 
för Kierstins håfmän blå, 

11 och dhet var hålstens lans konung, 
han hette på Sm[åldrenga två, 
i låsze liten Kierstins fästeman 
utaf bå järn och ståhl, 

12 hörer du liten Kierstin 
hvad iag dig seja må, 
nu ha du fåt din fästeman 
utaf bå järn och ståhl, 

13 Nu ha du fåt din fästeman 
utaf bå järn och ståhl, 
men giör nu för dhen Ewige Gudh, 
och vänt dig från min går 

14 tacka liten Kierstin, 
som tog sig manna sinn, 
och torde dra på hålstens land 
och ta igen fästeman sin, 
— dher stånder al min lust uti dhen jungfrunes 

våldhe. 

Titel: Liten Kierstins vjsa. 

Anmärkning 

Stroferna ej radindelade. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 
11, 14. 
Omkvädet: dher str. 2 och 14 dhe; stånder str. 11 stånde, 

str. 14 ståner; lust str. 2 och 11 glädie; jungfru-
nes str. 2 jugfrunes 
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2:3 före iag står och överstruket 
2:4 bå första bokstaven ändrad från j 
5 : 1 	landz ms snarast låndz 
6:2 före i står och överstruket 
8:2 	har ändrat från är 
8:4 	ta ms tag ta 
9:2 	mäktar ms ev. maktar eller mektar 

10:1 	Hålstens ändrat från Hålsten 
10:3 	jord ms snarast jorh 
11:1 	lans tillskrivet över raden 
13:1 	fästeman ändrat från fästemans 
13:4 min ändrat från mig 
14:2 	manna ordets slut otydligt 

15 
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202 

SYSTER BEFRIAR BRODER 
TSB E 32 

A 
Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck vid 1690-talets början (Jonsson I, s. 291-298). Tryckt i 1500- och 1600-
talens visböcker III, s. 507-511. Aa: RA Säfstaholmssaml. I, 21 (avskrift från 1700-talets början av Rudebeck, Små-
lendske Antiqviteter), s. 113-114. Ab: KB F.m. 51 (Cod. Nescher 70; avskrift från 1700-talet av Rudebeck, Små-
lendske Antiqviteter), s. 70-71. I KB F.m. 52 (Cod. Wiborg) finns en avskrift från 1700-talet efter Cod. Nescher. 

Aa 
1 Dotter tala till Moder, 

— faller fagert rim, —
har iag då ingen Broder, 
— så wähl gånges med dansen. 

2 Broder har du bålle, 
är i Grefwens wålde, 

3 Iungfrun går åt stalle, 
hon skådar fåhlar alle, 

4 Hon skådar den hwijta hon skådar den grå, 
den swarta lägger hon Sadel på, 

5 lungfrun rijder i grefwens gård, 
ute grefwinnan för henne står 

6 I stån Grefwinna och borsta ehrt hår. 
och är eder Herre hemma i gård, 

7 Min Herre han drog i går till Ting. 
att lösa rijker en fånge sin. 

8 I wisa mig wägen till fångehuus dörr, 
der sitter så starck en Iernnagle för, 

9 Der sitter så starck en Iernbohm försan, 
ingen ståltz Iungfru der inkomma kan, 

10 Iungfrun hon rijder till fångahuus dörr, 
Broder ästu här innan för, 

11 Broder ästu här inne 
hwi läst du dig så binda, 

12 Mig bunde ey fyra, mig bunde ey femb 
mig bunde 30 Konungens Hoffmän, 

13 Iag står här en Möö och icke en Man 
de skulle icke binda min ena hand, 

14 Iag är ingen man, men iag är en Qwinna 
trettijo Hoffmän skulle mig icke binda, 

15 Iungfrun sparka på dörren med sin foot, 
de jernnaglar flöge hennes Broder emoot 

16 Hon ströök de Boyor utaf hans been, 
Grefwinnan hon satte i stället igen, 

17 Men will din Herre ha annan boot 
bed honom mig Rida i mareken emot, 

18 De Rijda sig i sin Moders gård, 
ute hennes Moder för dem står, 

19 Min dotter war nu wählkommen hem 
har du nu fått din Broder igen 

20 Min Broder har iag fått med mig hemb, 
— faller fagert rim, — 
Grefwinnan så satte iag der igen, 
— så wähl gånges med dansen. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1-4, 11, 14, 16-20, mar-
kerat i övriga strofer. Slutomkvädet utskrivet i str. 1 -1, 
9, 11-14, 16-20, markerat i övriga strofer. 
Mellanomkvädet: faller fager in str. 11, 16-19, faller fa- 

ger rim str. 20 
Slutomkvädet: gånges str. 2, 11, 20 gånger 

16 
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Ab 
Avvikelser från Aa i Ab 

	

3 : 1 	går: gånger 

	

3:2 	alle: alla 

	

4:2 	Sadel: Sadelen 

	

8:1 	fångehuus: fånga huus 

	

10:1 	hon saknas 

	

12:2 	30 Konungens: konungens 30 

	

15 : 1 	dörren: dören 

	

15:2 	flöge: flögo 

	

18:1 	sin: sins 

	

18:2 	dem: henne 

	

19:1 	hem: hemb 

20:1 hemb: hem 
20:2 Grefwinnan: Grefwinna 

Anmärkning 

Str. 17 placerad sist (med strofer 20). Omkvädena ut-
skrivna i str. 1-3, 16, 17, 20, markerade i str. 4-15, 18, 
19 (mellanomkvädet dock utskrivet även i str. 18 samt 
saknas helt i str. 12). 
Mellanomkvädet: str. 4 har av misstag endast folen el-

ler; fagert str. 1 fägert, str. 2 i fagre, str. 3 fa-
ger; rim str. 16-18 in 

Slutomkvädet: dansen str. 2, 3, 16, 17, 20 dantsen 

B 
KB Vs 2:1, s. 451-454. 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). Upptecknad på Västraby, Hults sn, Småland av August 
von Hartmansdorff 1810. Tryckt som SF 96 A. 

1 Och Jungfrun hon geck för sin moder att stå 
— Falken då, — 
Hade icke jag en broder. 
— Man spelar i Paulun. 

2 Du hade en broder både Fager och Fin. 
Den har Kongen till Fången sin. 

3 Och skaffa mig Sadel och skaffa mig häst 
1 dag vill jag bli min broders gäst. 

4 Och skaffa mig kläder och skaffa mig spjut 
Och jag skall taga min broder derut. 

5 Du står der smal som en Lilljerot 
Hur vill Du taga Din broder ut. 

6 Och vara nu huru jag vara vill. 
Men jag skall visa att jag är flicka dertill. 

7 Och Jungfrun tog på sin Silkessydda särk 
Det var hennes egna händers verk. 

8 Och Jungfrun tog på sig den Kjortelen blå 
Och rödaste guldet i sömmarne låg. 

9 Och Jungfrun tog på sig den Kjortelen röd 
Och rödaste guldet hon på golfvet strör. 

10 Jungfrun tog på sig den tröjan grön 
Hon lyste både fager och skön 

11 Jungfrun tog på sig båd' Strumpor och Skor 
Hon tog sitt Spjut men intet flor. 

12 Jungfrun drog på sig de Handskarna små 
Och så månde Hon åt Stallet gå. 

13 Hon skådar den hvita, hon skådar den grå 
Den yppersta lad hon Guldsadel uppå. 

14 Och Jungfrun hon red sig till Konungens gård 
Och ute för henne Kongens frilla hon står. 

15 Och hör Du Konungens frilla 
Är Din Konung hemma. 

16 Och hörer Du hvad jag säger Dig 
Hvar sitter min broder det frågar jag Dig? 

17 Han sitter i det Tornet blå 
Och ingen Riddare kommer dit att gå. 

18 Jungfrun hon geck upför högan lofts spång 
Hennes broder han lyddes uppå hennes gång. 

19 Och Jungfrun hon klappar med fingrarna små: 
Statt upp min broder, drag låset ifrå. 

20 Och huru skulle jag draga låset ifrå 
Jag sitter här smidd i Jern och stål. 

21 Hör Du min broder hvad jag säger dig 
Hvi lät Du binda och fängsla Dig. 

22 Mig bandt ej 4, mig bandt ej fem 
Mig bundo femtusen Kongens Hofmän. 

23 Jag står här smal som en Lilljerot 
Femtusen skulle ej binda min ena fot. 

24 Jag står här ung som ett Lilljevand 
Femtusen skulle ej bundit min ena hand. 

25 Jungfrun sparka till dörren med sin stora tå 
Så lås och gångjern de gingo ifrå. 

17 



Liten Kjerstin 	kom från ledingen hem, 

(3) 

Så frågar hon efter 	broderen sin. 
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26 Och Jungfrun sparka till dörren med sin ena fot 
Så dörren sprang andra väggen emot. 

27 Och Jungfrun tog sin broder ur tornet blå 
Dit satte hon Kongens Prinsar två. 

28 Jungfrun satte sin broder på Gångarens bak 
Så red hon derifrån uti godt mak. 

29 Och när som hon kom i rosende lund 
Der mötte hon Kongen i samma stund. 

30 Och hör Du Jungfru fager och fin 
Hvar hafver Du tagit Fången min. 

31 Jag tog honom ur det tornet blå 
Dit satte jag Dina Prinsar två. 

32 Fången din är broderen min 
Och en af Oss skall följa Dig hem. 

33 Och Jungfrun hon svingar sin gångare kring 
Femtusen Hofmän lad' hon i en ring. 

34 Och Jungfrun hon skakar sitt blodiga svärd: 
Vet du Konung att detta är Du värd. 

35 Så satte hon sin broder på gångarens balk] 
Och så red hon hem uti godt mak. 

36 Och Jungfrun hon red sig till sin moders går[d] 
Och ute för henne dess moder hon står. 

37 Du var nu välkommen kär Dotter till mig 
Och så kär Sonen Du förer till mig. 

38 Och lät Oss nu gå uti Stenstugan in 
Der hafver jag blandat Mjöd och Vin. 

39 Min Moder jag lofte ju Eder så 
— Falken då, — 
Att vi skulle hemkomma båda två. 
— Man spelar i Paulun. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i alla strofer, slutomkvädet 
utskrivet i str. 1, markerat (förkortat) i str. 2-38. 
Slutomkvädet: före det förkortade omkvädet i str. 24 

står Jag säger överstruket 
25:2 	gingo står över struket ord, troligen ruko 
35:1 	ba[k] textförlust vid margen 
36:/ 	går[d] textförlust vid margen 
37:1 	Dotter till mig ändrat från Dottern min 

KB Vs 2:1, s. 455-456 (text), KB S 163 (Drake) nr 99 (mel.; med slutomkväde från annan uppteckning). Efter Greta 
Esbjörnsdotter, V. Eneby sn, Östergötland (f. 1741 i Hycklinge sn, Östergötland, soldatänka omgift med dräng, d. 
1814; Jonsson I, s. 327-329). Upptecknad av L. F. Rääf (text) och Erik Drake (mel.) 1812. Tryckt som SF 96 B. 

18 
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-Man 	spelar i Pau 	lun! 

Sinke 	linke 	linkerumlej! 

15 

tiP  
Bröder och systrar, 	Svågraroch mågar, och den som ligger 	bunden. Herrar och förstar, 

di  •  
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1 Liten Kerstin kom från Ledingen hem, 
— Falken tog — 
frågar hon efter broderen sin 
— man spelar i Paulun. 

2 Liten Kerstin sade till sin moder 
Hvar är min yngste broder 

3 och brodren hade du fager och fin, 
konungen tog honom till fånga 

4 Liten Kerstin sadlar sin gångare grå, 
så rider hon sig åt konungens gård 

5 Så rider hon sig åt konungens gård, 
konungens frilla ute för henne står 

6 Hör du konungens frilla, 
är nu konungen hemma. 

7 Och konungen drog på sin gård i går 
han kommer intet igen förän jul i år. 

8 Och hör du konungens frilla 
hvar är då fångar inne 

9 Där på vår gård där ståndar ett hus, 
där är det rätta fånge hus 

10 Liten Kerstin går för dörren och står 
stat up min broder drag låset ifrån 

1 1 Och intet kan jag dra låsen ifrån, 
jag ligger nu bunden i jern och stål. 

12 och hvarför lät du binda dig 
[-- 

13 mig band hvarken 4 eller fem, 
mig band femtusen af kungens hofmän 

14 Jag står här som ett liljeblad, 
de skulle intet ha bundit min ena hand 

15 Jag står här som en liljeros, 
de skulle intet ha bundit min ena fot. 

16 Hon spärn till dörren med sin tå, 
så aderton låsar remnade ifrå. 

17 Hon spjärn till dörren med sin fot, 
så alla dörrar tog väggen emot. 

18 fångacne löste hon bojerna å, 
och dem lade hon konungens söner uppå. 

19 Hon tackade gud för sin gångare var spak 
hon tog sin broder på gångarens bak. 

20 Liten Kerstin kastade sin häst omkring 
friskt red jag hit men likare hem. 

21 och liten Kerstin rider åt rosende lund 
där mötte hon konungen i samma stund 

22 och hör du liten Kerstin hvad jag säger dig 
hvar har du tagit fången min 

23 och fången din är broderen min 
och endera skall han väl följa hem. 

24 Liten Kerstin drar sin bruna brand 
och högg å konungen både hufvud och hand. 

25 Liten Kerstin hon rider alt hem i sin gård 
och ute hennes moder hon för henne står 

19 
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26 Du var nu välkommen liten Kerstin hem 
alt med den yngste broderen din 

27 och där blef glädje mångtusend falt 
— Falken tog — 
för moder och syskon kommo tillsammans 
— man spelar i Paulun. 

Melodianmärkning 

Kommentar i SF: Med det här upptagna omqvädet om-
vexlar, uti vissa traditioner, följande, hvilket har sin 
egen melodi [jfr textanmärkningen nedan]: 

Textanmärkning 

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

1 :2 	före frågar står så överstruket 
2:1 	sin moder ändrat från modren sin 
2:2 först har skrivits Hvar är min yngste broderen 

min, varefter det första min strukits; raden har 

sedan ändrats till ovanstående lydelse, varvid 
det strukna min återställts 

5: g  före konungens står och överstruket 

	

7:1 	på står över struket från 

	

9:7 	där tillskrivet över raden 

	

10:7 	för ändrat från utför, ev. av Arwidsson 

	

11:2 	före stål står i, vilket strukits, ev. av Arwidsson 

	

18:1 	ändrad från Hon löste bojerna å 

	

18:2 	uppå ändrat till på, dock sannolikt av Arwids- 
son 

	

22:1 	säger dig ändrat från säga vill 

	

24:2 	både struket, dock sannolikt av Arwidsson 

	

25:2 	hon struket, dock sannolikt av Arwidsson 

	

26:1 	nu tillskrivet över raden 

	

27:2 	för står över struket ord, ev. där 
Vid str. 1 står följande kommentar till omkvädena: obs. 
att ordstäfvet är äfven sålunda hört 

sinke linke linker om leij 
Herrar och förstar, bröder och systrar, svågrar 
och mågar och den som ligger bunden. 

D 
KB Vs 	s. 594-597. Värmland eller Dalsland. Upp tecknad av E. G. Geijer 1814-1817 (Jonsson I, s. 421-423). 

1 Dotteren talte till moderen sin, 
— Falken tog — 
Hade jag någon broder? 
— /:Men de spelte gulltärning:/ 

2 Broder hade du, som var bålde; 
Men Grefven tog honom till fånge. 

3 Jungfrun tog på sig en silkessydd särk: 
Den var nu väl femton möjors verk. 

4 Och jungfrun tog på sig en kjortel så blå. 
Det glimmade gull i hvar endaste tråd. 

5 Och jungfrun tog på sig en kjortel så grön. 
Det glimmade guld i hvarendaste söm. 

6 Och jungfrun sätter sig på trinder en stol, 
Drar på sig silkesstickade strumpor och sölfspända 

skor. 

7 Och jungfrun hon sätter sig på förgyllder stol, 
Där kammar hon och krusar sitt fagergula hår. 

8 Och jungfrun hon krusar sitt fagergula hår, 
En röder gullmössa hon sätter däruppå. 

9 Och jungfrun tog på sig ett lifstycke nytt, 
Det var mera virkadt än det var sydt. 

10 Och jungfrun tog på sig en kjortel så röd. 
Det rödaste guldet på teljorna strör. 

11 Och jungfrun tog på sig en bröstduk så fin 
Med guld och Demanter var den beprydd. 
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12 Och jungfrun tog på sig en jacka så ny, 
Som femton skräddare hade skurit i en by. 

13 Och jungfrun tog på sig ett Halskläde så nytt 
Med femton demanter i hvar och en snipp. 

14 Och _jungfrun tog på sig handskarme små. 
Nu lyster mig till Grefven at gå. 

15 Och när som hon kommer till Grefvens gård, 
Grefvinnan ute för henne månde stå. 

16 Och hör du, Grefvinna, hvad jag säga må, 
Är nu din Grefve här hemma? 

17 Nej, Grefven han for här söder under 0. 
Där fångahuset månde stånda. 

18 Och när som hon kom här söder under ö, 
Där mötte hon skön Grefve. 

19 Och jungfrun hon slog sina handskar mot mark, 
Och här skall du råka en flicka, som är stark. 

20 Och kära min jungfru du unna mig lif; 
Din broder du gärna  skall få taga till dig. 

21 Och jungfrun hon spände till dörrn med sin fot, 
Så hvar och en nagel flög henne emot. 

22 Och jungfrun hon gorde sin gångare spak, 
Så satte hon sin broder alt vid sin bak. 

23 Och när som hon kom till sin moders gård, 
Hennes moder ute för henne månde stå. 
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24 Och jungfrun hon rister uppå sitt svärd, 
— Falken tog — 
Vore I ej min Moder, detta vore I värd. 
— /:Men de spelte gulltärning:/ 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
6:2 	silkesstickade ändrat från sölfstickade 

E 
GA 51 [J] (text), KB Vs 126:4, s. 30 (mel.). Uppland. Troligen efter soldatänkan Hedda Berg f. Söderholm, Bis-
kopskulla sn (f. 1764 i Järlåsa sn, Uppland, d. 1843 i Biskopskulla; Jonsson I, s. 429-436). Upptecknad av A. A. Af-
zelius (text) och C. A. P. Braun (mel.) på 1810-talet. Även mel. tryckt som GA 51. 

(A 	bbb M 

[)1, 	r 	p 	 

7 
•  

2 

r 7r 
	

r 

5 

Pr  

1 Liten Kerstin gångar sig i stallet in, 
— Kärleken drar — 
Där skådar hon fålarne alla fem. 
— Man spelar i pavelun. 

2 Hon skådar den hvita, hon skådar den grå; 
Den bästa lägger hon sadelen på. 

3 Liten Kerstin rider på Konungens gård, 
Konungens frilla för henne ute står. 

4 »God dag, god dag, kär frilla fin! 
»Är Konungen hemma, Herren din?» 

5 »Konungen är inte hemma, 
»Han har ridit till tinget.» 

6 »Kungen till tings är gången, 
»Han tar ut dom åt riksfången?» 

7 Men Kerstin sporrar gångaren omkring, 
Då får hon se kär Broderen sin. 

8 »God dag, god dag, kär Broder fin! 
»Och huru hafver du kommit här in?» 

9 Här har jag legat i femton år, 
Ingen dom jag af Konungen får. 

10 Jungfrun hon sparkade med sin fot, 
Hårda låsen den tog emot. 

11 Jungfrun sparka' annan gång: 
Hårda låset slapp ifrån. 

12 Liten Kerstin gjorde sin gångare spak, 
Så lyfte hon Brodern på gångarens bak. 

13 Liten Kerstin hon satte sig på gångaren grå, 
Så rider hon ifrån Konungens gård. 

14 Men när hon kom i blomsteräng, 
Möter hon Konungen och alla hans män: 

15 God dag, god dag, liten Kerstin fin! 
Hvar har du ta't rika fången min'? 

16 »Den har jag tagit på Konungens gård, 
»Med hårdan magt genom lås och stål.» 

17 Liten Kerstin satt på gångaren grå 
— Kärleken drar — 
Så rider hon sig så fort derifrå. 
— Man spelar i pavelun. 

Titel: Liten Kerstin befriar sin Broder. 

Melodianmärkning 

Över mel. i ms står Liten Kerstin hon rider på Ko-
nungens gård. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer. 
11:2 	Hårda tr. Härda 
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F 
Närke. Upptecknad på 1810-talet. Sannolikt meddelad till A. A. Afzelius av F. M. Franz&i. Fa: GA 51 [M]. Fb: 
Grönland, Alte Schwed. Volksmelodien, 1818, s. 20 (variant). 

Fa 
8 

9 

10 

MELODI 

Avvikelser från Fb i Fa 

Mel. saknar arrangemang och föredragsbeteckning men 
är i övrigt identisk med överstämman i Fb med följande 
undantag: 

T .1-2:• N • N oh oh ob oh N ) oh o1.1 etc. 
Kerstin hon gångar sig åt stallet in. 

T. 5, n. 3-4: Med båge. 
T. 9: Med korstecken även före det andra dl (jfr Fb). 
T. 10, n. 6: Med återställningstecken. 

1 Liten Kerstin hon går sig åt stallet in, 
— För hinkeli och finkeli! — 
Där skådar hon de fålarne fem. 
— För vänner och fränder, 

och svågrar och mågar, 
och herrar och furstar, 
och bröder och systrar, 
Och den som ligger fången. 

2 Hon skådar den hvita, hon skådar den grå, 
Den röda så lägger hon sadelen på. 

3 Så rider hon sig på Konungens gård, 
Och ute för henne sjelfva Konungen står: 

4 »Hvar hafver du ditt stora fånga-hus? 
»Där skall Jag lysa med facklor och ljus.» 

5 Mitt fångahus ligger så långt uppå land, 
Att ingen stolt Riddare dit komma kan. 

6 Liten Kerstin hon rider i dagarna två, 
Och så får hon se, hvar det fångahuset låg. 

7 Hennes fingrar voro både mjuka och små, 
Så lätt drager hon de låsen ifrå: 

»Min Broder, du hör hvad jag säga må: 
»Hur många voro de som bundo dig så?» 

Mig bundo ej fyra, mig bundo ej fem, 
Det voro väl hundra af Konungens män. 

Liten Kerstin hon stampar med sporrspändan fot, 
»Ack gifve, de alla nu kommo mig emot!» 

1 1 Brådt kom bud för Konungen fram, 
En Riddare har lossat fångarnes band. 

12 Konungen talte till tjenarne så: 
Så tag honom fast, sätt i tornet det blå. 

13 Liten Kerstin svänger sin gångare omkring, 
Alla Konungens Hofmän dem lade hon i ring. 

14 Liten Kerstin hon stryker sitt blodiga svärd; 
»Och vore du ej Konung, detta vore du värd.» 

15 Kära stolts Riddare, du stilla ditt svärd, 
Min Dotter skall du få och henne är du värd. 

16 »Din Dotter passar jag så lite uppå 
— För hinkeli och finkeli! — 
»Jag sjelf en skön Jungfru, som hon, vara må.» 
— För vänner och fränder, 

och svågrar och mågar, 
och herrar och furstar, 
och bröder och systrar, 
Och den som ligger fången. 

Titel: Liten Kerstin befriar sin Broder. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i str. 1 och 16. 
Slutomkvädet: fången str. 16 bunden 

4:2 	anföringstecknen saknas i tr. 

Fb 
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tutti. 

solo 

tutti 

- För 	vän- ner och fränder. och svågrar och må - gar. 

och herrar och furstar. och bröder och systrar. och den som Hg - ger fån - gen. 

Anmärkning 
	

Anmärkning 

T. 9 övre systemet: Korstecken utsatt även före det 	Titel: Systeren som befriar sin Broder. 
andra d' . 

TEXT 

Avvikelser från Fa i Fb 

Texten omfattar endast str. 1. 
1:1 	hon saknas 

G 

KB Vs 3:3 nr 168 A. Södermanland. Troligen upptecknad av G 0. Hylt&i-Cavallius 1836. Renskrift gjord av Geor-
ge Stephens. 

1 Jungfrun gångar i stallet in, 	 2 Hon skådar den ena, hon skådar väl två, 
— Falken torn, — 
	 Den tredje kastar hon guldsadeln på. 

Der skådar hon fålarna rundt omkring. 	 3 Hon skulle fara till fremmande land, 
— Men det spelte Pavelund. 	 För att taga af sin broder boja och band. 
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4 Jungfrun rider på konungens gård, 
Och konungens moder för henne står. 

5 »Och hör du, min moder, hvad jag säger dig; 
Hvar ligger fånga-huset ditt?» 

6 »Mitt fånga-hus det ligger så långt omkring, 
Så ingen jungfru kan komma dit in.» 

7 Jungfrun svänger sin häst omkring, 
Då rider hon till fånga-huset in. 

8 »Och hör du, min broder, hvad jag säger dig; 
Hvarföre har du låtit fånga dig?» 

9 Jungfrun tager bojan af sin bror, 
Den sätter hon uppå konungens mor. 

10 »Och om min konung vore på sin gård, 
Så fick du inte göra så.» 

11 »Och om din konung vore på sin gård, 
Så skulle mina båda händer fastna i sitt hår.» 

12 Och Jungfrun rider i grönan lund, 
Der möter hon kungen i samma stund. 

13 »Och hör du, min homma, hvad jag säger dig; 
Hvarför har du tagit fången min?» 

14 »Det är ej fången din; 
Det är ju kära brodern min.» 

15 Och Jungfrun svänger sin häst omkring, 
Och då fäller hon sex tusen män. 

16 Och Jungfrun rider till sitt eget land, 
Med glädje-musiken och pukornas klang. 

17 Fader och Moder för henne stå, 
Med glädje-facklor mot henne gå. 

18 »Här har jag min Broder från boja och band, 
— Falken torn, — 
Jag strider för honom som en man.» 
— Men det spelte Pavelund. 

Titel: Systern befriar sin Broder. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, 2 /8, markerade i str. 3. 
15:2 	tusen ändrat från tusend 
Efter str. 18 tillfogas: Ibland tillägges ännu en vers: 

Min Broder duger ej till man, 
Ty han kan ej strida som en an'. 

H 
Lagus, Nyländska folkvisor 3, 1900, nr 735. Strömfors sn, Nyland. Sannolikt upptecknad på 1870- eller 1880-talet. 

1 Tjärstin, hon frågar sin moder: 
— Falken to! — 
»Har jag någon broder?» 
— De spelade tärning. 

2 »Du har en broder så bålder och fin, 
Som konungen tog till lifsfången sin.» 

3 Liten Tjärstin, hon går i stallet in, 
Hon skådar de fålar alla. 

4 Hon skådar där en, hon skådar där två, 
Den bästa sätter hon sadelen på. 

5 Liten Tjärstin, hon red på konungens gård, 
Den yngsta ut för henne står. 

6 »Lyster er mjöd, lyster er vin?» 
»Här lyster mig se fångtornet ditt.» 

7 »Mitt fångtorn, det ligger så högt upp i land, 
Att ingen stolt riddare dit komma kan.» 

8 Liten Tjärstin svängde om sin gångare grå, 
Där fick hon se hvart fångtornet låg. 

9 Liten Tjärstin, hon red på fångtornets gård: 
»Statt upp, du min broder, drag låset ifrån!» 

10 »Huru skall jag dra låset ifrån? 
Jag ligger nu bunden från hand och till fot.» 

11 »Ligger du bunden för hand och till fot, 
Hvart är nu ditt stora mod?» 

12 Liten Tjärstin, hon red till dörren med hast, 
Dörren sprang upp och gångjärnen brast. 

13 Liten Tjärstin tog sin broder i hvitgula lock, 
Där kastar han henne på sadeleknopp. 

14 Liten Tjärstin red alt öfver en äng, 
Där mötte hon kungen och alla hans hofmän. 

15 Och hör du, stolts riddare, hvad jag säger dig: 
»Hvarför tog du nu lifsfången min?» 

16 Liten Tjärstin, hon slo sina hanskar ihop: 
»Här skall du finna en flicka till mods.» 

17 Liten Tjärstin, hon slo sina hanskar i mark: 
»Här skall du finna en flicka så stark.» 

18 Liten Tjärstin och kungen, de togo till svärd, 
Där slo hon konungens hofmän ihjäl. 

19 Liten Tjärstin, hon torkar sitt blodiga svärd: 
»Vore du ej konung, men det vore du värd.» 

24 
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20 »Hör du, liten Tjärstin, du stålar ditt svärd: 
Din broder skall du få, och honom är du värd.» 

21 Liten Tjärstin, hon reste hem i fred, 
— Falken to! — 
Alt hvad hon gjorde blef därvid. 
— De spelade tärning. 

Titel: Liten Tjärstin. 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 21. 
20:1 	efter stålar står (1. ställer?) 

25 
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203 

ULF FRÅN JERN 
TSB E 37 

A 
Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck vid 1690-talets början (Jonsson I, s. 291-298). Tryckt i 1500- och 1600-
talens visböcker III, s. 494-502. Aa: RA Säfstaholmssaml. I, 21 (avskrift från 1700-talets början av Rudebeck, Små-
lendske Antiqviteter), s. 91-94. Ab: KB F.m. 51 (Cod. Nescher 70; avskrift från 1700-talet av Rudebeck, Smålends-
ke Antiqviteter), s. 58-60. I KB Cod. Wiborg finns en avskrift från 1700-talet efter Cod. Nescher. 

Aa 
1 Och det war Olof Makasson, 

han går för sin Herre att stånda, 
wille i låna mig af edre män, 
iag will min faders död hembna. 
— I rijde alle dijt om en affton. 

2 Fuller will iag låna dig af mine män, 
å hälst effter du det är wärd, 
men beds sielf Widrick Werlansson, 
han hedrar så wähl din färd. 

3 Det swarade Widrick Werlansson, 
han swara ett ord så brått, 
det plägar icke wara keijsare seed, 
att läna sin män så bort. 

4 Att lähna så bort sine raske Hoffmän, 
det är icke keijsare seed, 
med mindre keijsaren tecktes så, 
att han fölljer dem sielf med, 

5 Hör du Widrick Werlansson, 
du tag detta icke till fara, 
een Span af Guld, en annor af Sölf, 
de skola din goda löhn wara. 

6 Och det war Vidrick Verlanson, 
han gånger åt Stallen in, 
han skåda den bruna han skåda den grå, 
den ypperste lägger han Sadell uppå, 

7 Och det war Widrick Werlanson 
han rijder åt Heden fram, 
han red fast mycket fortare 
än fogelen flya kan 

8 Och det war Vidrick Werlanson 
han red i bleck mars konungens gård, 
och der war bleckmars konung, 
han ute för honom står, 

9 Står i fred Blekmars konung, 
i ä så wähl swept uti Skin, 
Olof Makasson har sent eder hud, 
han will hemna fader sin. 

10 Har Olof Makasson sent mig bud 
han will sin faders död hemna, 
du bed honom heller hemma blifwa, 
och achta sina Swijn under Halla. 

11 Bed nu Olof Makasson, 
hemma styra sin lönlige qwinna, 
än draga bort på Bertingz heed, 
och låta sitt folck förspilla. 

12 Vidrick, har du mehra mod uti dig, 
än uti de döde små kalfwa, 
så möt mig i Morgon på Bertingz heed, 
der wille wij skiffta kapporne halfwa 

13 Har du mehra Mod och Mandom i dig 
än uti en döder Soo, 
du kom i morgon på Bertingz heed 
iag möter en kiempe så god. 

14 Iag hafwer wähl stått för konungar, 
för Herrar och månge förstar, 
men aldrig stod iag någonsin 
så Swulten och så tårster. 
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15 lag har mig en kiällare Swen, 
han månde heta Knut, 
och aldrig går der någon torstig in, 
han går ju lustiger ut. 

16 Och det war Widrick Werlanson 
han går i kiällaren in, 
der seer han ligga så mycket öhl, 
alle weggarne kring. 

17 Så drack han ut 12 Tunnor öhl, 
och en i hwarje drick, 
han slog de Tunnor i konungens bord, 
de ruke i 1000 stycke 

18 Och det war Widrick Werlanson, 
han wiska sig om sitt Skiägg, 
och så slog han till den kiällare Swen, 
att hiernan han stanck uppå wägg. 

19 Halt up halt up Sänninge bud, 
medan iag får med dig tala, 
iag will ta till min kiempe book, 
och will de kiämpar omfara 

20 1000 kiempar så kienner iag grant, 
med flere mig äro i minne, 
så när som Widrick Werlanson 
iag fruchtar han är här inne. 

21 Een gång war iag i keijsarens huus 
en gång och aldrig mehra, 
då såg iag af Widrick et sådant speel, 
Gud låte mig ey komma för hans wrede. 

22 Det swarade Widrick Werlanson, 
han swara ett ord så brått, 
alt tår iag wara den samme, 
som för ehr en stund har stått. 

23 Och det war Widrich Werlanson, 
han rijder till Bertingz heed, 
och det war Bleckmars konungen 
han mötte honom så wred, 

24 Och det war Bleckmars konung, 
han ropte på liten små dräng, 
hwem är främst i Her Olofs Spets, 
men så mycket falla mine män. 

25 Det swarade konungens lille små dräng, 
han swarade ett ord så fast, 
det är Widrich Werlanson, 
iag kienner hans Appelgrå Häst, 

26 Och det war Bleckmars konung 
till Widrich han högg och stack, 

Widrich han fick ey annat giöra 
än böta och hugg försatt. 

27 Hörer i Bleckmars konung, 
hwad iag säger för ehr, 
iag har stått för 40 slag, 
och ändå något fler. 

28 Iag har stått Ehr 40 slag 
flere och icke ferre, 
stå mig man nu ett igen, 
så skall iag kalla ehr Herre 

29 Hören i Bleckmars konung, 
i ha Eder tro till Gud, 
förän i Sno ehr Häst omkring 
i fallen i stycker tu, 

30 Och det war Widrich Werlanson 
han ströck sin Häst öfwer kafla, 
Så högg han till Dietmars konung, 
att Udden stod i Sadelnagla. 

31 Och det war Ditmars konung, 
han månde sin Gud påkalla, 
det ena stycket här och det [andra] där, 
så månde den Herren falla. 

32 Och det war Widrich Werlanson, 
han begynte på Berget att dansa, 
5000 Hoffmän han slog ihiel, 
med sine kiortel Swänska. 

33 Och det war Widrich Werlanson, 
han begynte på Berget hoppa, 
der kom ingen foten fram, 
för döde Menniske kroppa. 

34 Een Span Guld, och en annor af Sölf, 
de stånda Nordan under fiäll, 
så har iag want ett sänninge bud, 
dertill en kiempe så snäll, 
— I rijde alle dijt om en affton. 

Anmärkning 

Strofiir 32 överhoppat, de tre sista stroferna numrerade 
33-35. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 5, 21, 34, marke-
rat (delvis genom förkortning) i övriga strofer utom str. 
16, 26, 27, 29, 30, 32, 33, där det helt saknas. 
Omkvädet: rijde str. 4, 5, 9, 14, 21, 23 riden 

5:3 	Spalt ms Spr. 
7:3 	fortare ms förtäre 

25:4 hans ms han 
30:3 före Dietmars står NB 
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Ab 
22:3 
23:3 
24:3 
25:4 
26:4 
27: 1 
27:3 
28:2 
28:3 
29:1 
30:2 
30:3 
32:2 
33:4 
34:1 
34:2 
34:3 

tår: tör 
Bleckmars: Blekmars 
främst: frembsts 
Appelgrå: apelgrå 
och: för 
Hörer: Hören 
för: de 
flere: fler 
man nu: nu man 
Bleckmars: Blekmars 
ströck: strök; kafla: kafle 
Dietmars: Ditmars 
dansa: dantsa 
döde Menniske hoppa: döda menniskiokroppa 
Span: Sp:; Sölf: Silf 
stånda: stånde 
sänninge bud: säningebod 
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Avvikelser från Aa i Ab 

	

2:2 
	

å: och 

	

3:4, 	4.7 	läna/lähna: låna 

	

4:3 
	

tecktes: täckes 

	

4:4 
	

dem sielf: sielf dem 

	

5:3 
	

Span: Sp:; Sölf: Silf 

	

5:4 
	

de: din 

	

6:4 
	

ypperste: yppersta; Sadell uppå: Sadelen på 

	

7:4 
	

flya: flyga 

	

8:2 
	

bleck mars: Blekmars 
8:3 bleckmars: Blekmars 

	

9:1 
	

fred: frid; Blekmars: Blekmas 

	

9:3 
	

bud: bod 
9:4 hemna: hämbna 

	

10:1 
	

bud: bod 
10:2 hemna: hämbna 

	

10:4 
	

under Halla saknas 

	

11:3 
	

draga: drage 

	

12:1 
	

Vidrick: Vidrick Swara; uti: i 

	

12:4 
	

wille: wilje; kapporne: kapporna 

	

14:2 
	

månge förstar: många Furstar 

	

15:3 
	

torstig: torstigare 

	

15:4 
	

lustiger: lustigare 

	

16:1 
	

Werlanson: Verlandson 
16:4 weggarne: wäggarna 

	

17:2 
	

drick: dryck 

	

17:4 
	

ruke: ruko; stycke: stycken 

	

18:4 
	

hiernan: Iärnan 

	

19:1 
	

Sänninge bud: Sänningebod 
19:4 omfara: omföra 

	

20:3 
	

Werlanson: Verlandson 

Anmärkning 

Efter strofnr 32 har utrymme lämnats för en strof; de 
sista stroferna numrerade 33-35. Omkvädet utskrivet i 
str. 1, 2, 5, 21, 35, markerat i str. 4, 6-12, 14-20, 
22-29, 31, 32. Efter str. 5 har först skrivits str. 7 och 
början av str. 8, vilket dock strukits. 
Omkvädet: rijde str. 2, 5, 9, 14, 21, 35 riden 

2:3 men ms med 
8:2 Blekmars ändrat från Beekmars 

13 : 1 Har ms Här 
29:1 	efter raden står hwad jag säger för ehr över- 

struket 
30:3 före Ditmars står NB 

B 
KB Vs 21 (KB:s visbok i 8:o), s. [181-23. Götaland, troligen Småland eller Västergötland. Uppskrift från 1690-talet 
eller ca 1700 (Jonsson I, s. 221-224). Tryckt som SF 5 A och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 134-141. 

1 Dett war Vlf von Jern, 
han går för konungen at stånda, 
Herre Läna mig eder män 
Jag will min faders död hembna. 
— J riden vth om en affton. 

2 Jag will Läna dig mina män, 
och sielfwer will iag tig föllia, 
och beder du Widrich Willansson, 
wist fremier du din willia. 

3 Konungen går i Bohrstufwun in 
med sölfwer på hwita händer, 

huilka af eder mine raske Hofswener 
wil fölia min frende af lande. 

4 Alla Skute dhe hätta för mund, 
och torde ey konungen swara, 
förutan Vidrich Wellansson 
han giorde deraf en pare. 

5 Swarade Widrich Welandsson, 
han giorde deraf en Gamman, 
dhet wore som wy drucke miödh, 
kunde wy komma tilsamman. 
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6 Bort red vnger hammar hin grå, 
han låter sigh intet dwellia, 
dhet kunde huarken höök eller hund 
honom till herbergie föllia. 

7 Hell sitter du Bleekmar konung, 
dhe andre will Jag ey nembna, 
J morgon kommer Vlf von Jern, 
han wil sin faders dödh hembna. 

8 Fast heller måtte Han hemma wara, 
och wachta dhe fåhr vnder lijda, 
än han skulle senda mig sådana bud, 
j morgon mot mig strijda. 

9 Fast heller måtte han hemma wara, 
och krypa en orm vnder halla, 
hans fader stog mig icke mehr än 7. slag, 
dhet 8de monde han falla. 

10 Det är ingen kiempe j werlden till, 
dherföre iag redder är, 
förvtan Vidrich Wellandsson, 
och han är intet dher. 

11 Swarade vnge hammer hin grå, 
du haf tand för tunga, 
vp så wexer den vnge Racka, 
medh huasse tender j munde. 

12 Swarade vnge hammer hin grå, 
dhe ordh giorde honom stor wånda, 
det är Widrich Welandsson, 
som strijden skall förestånds. 

13 Swarade en af konungens kiemper, 
och så tog han vppå, 
Widrich är en kåhlbrennare Son, 
wy willia honom wäll bestå 

14 Det förtröt honom hammer hin grå, 
och han sit swerd vthdrog, 
och så hög han dhen kiempen ihiäll, 
inför konungens foot. 

15 Swarade Bleekmar konung, 
han fick så ondt modh, 
hui slog du min kiempe ihiäll 
till döda för min foot. 

16 Hörer du Bleekmar konungh, 
iag döhl dhet intet för digh, 
än kunde iag dhet aldrigh lijda, 
at någor spåttar Widrich och migh. 

17 Vpstogh en af konungens kiempar, 
och swarade så dher wedh, 
iag kienner wäll Wedrich Wellansson, 
hans fader är en smeedh. 

18 Jag war medh på dåhre fiehl, 
dher grefwe Gruntzselins bröllop dhet stodh,  

han brukade så månge dåhre spehl, 
at kiemperna flute j blodh. 

19 Han slog der 15. kiempar i hiell, 
han hölt dhet alt för leek, 
iag stog så när iag såg der på, 
mine kinder giordes bleek. 

20 Höör du gode hammar Grå, 
alt huad iag säger digh, 
weest du något af Widrich seija, 
du dölg dhet intet för migh. 

21 Lågo än Widrich i höga Lofft siuk, 
och kunde sin häst ey rida, 
doch skohle J wäll få dhe danneswener, 
som eder j marken bijda. 

22 Det war Blekmar konungh, 
han swarade som en man, 
iag möter eder j morgon j höfding/ Storm, 
om hästen mig bära kan. 

23 Jag hafwer warit j Soninge badh, 
både för herrar och förstar, 
och aldrig leedh iag så stor wee, 
huarken af hunger eller törste. 

24 Dhe buro siu tunnor öhl, 
så drak han vth i dricke, 
så slog han dhe tunnor för konungens foot, 
dhe ginge j hundrade stycke. 

25 Bortlop Vnge hammer hin Grå, 
han staddes för Widrich hin fromme, 
J hwesse edert spiut, J hwesse edert swerd, 
j morgon wil konungen komma. 

26 Dhe rede vth den mörka nat, 
alt öfwer dhe swarta heda, 
och det skijn liust, som det wore dagh, 
alt vtaf wapn dheras. 

27 Dhe rede fram för Bertingz borg 
igenom dhe Bertingz myra, 
siu hundrade kiemper war dhe starke, 
läste j harnesk j dyra. 

28 Det war Widrich Wellansson, 
han rycker på Mimringen röda, 
15 kiemper hög han ihiel 
vtj ena kiöra. 

29 Det war Blekmar konung, 
han började till at kalla, 
huem är fremst j Her Olufz hoop, 
medan mit folk så faller. 

30 Swarade då hans lille Smådrengh, 
som honom war aldranäst, 
det är Widrich Wellandsson, 
iag kienner hans skymblete häst. 
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31 Dett war Bleekmar konungh, 
han rider Widrich emot, 
fyra kiempar högg han ihiel, 
de fölle för Widrichz foht. 

32 Höör du Bleekmar konung 
du Lät dig intet så Långa, 
om dig lyster längre lefwa j dagh, 
så gif tig strax till fånga. 

33 Det war Bleekmar konung 
och hög både tijdt och fast, 
icke fick Widrich annat giöra 
än böta för hug och kast. 

34 Nu hafwer iag stådt digh fyratijo hug, 
flere och icke fierre, 
du stadt mig et för alle dhem, 
alt för din kongliga ähra. 

35 Hafwer du stådt mig 40. hug 
flere och icke fierre, 
iag står dig lijka så många igen, 
och icke konung des werre. 

36 Så tog han en Silkes trådh, 
bandt om sin hielm den röda, 
och dhet spörgie icke min fästemö, 
en Smede son slår migh till döda. 

37 Wäll vp Skymbling wendt digh om, 
och monde du Mimring något dåga, 
det war icke j hundrade åhr, 
iag hög aff wrede mode. 

38 Det war Widrich Wellansson 
han högg och intet hötte, 
så högg han et hug i Bleekmars hielm, 
at vdden i Sadelen mötte. 

39 Så glade rede dhe raske kiempar 
med Vlf von Jern från Stembna, 
han tackade Widrich Wellandsson, 
han hade hans faders död hembnadt. 
— J riden vth om en affton. 

Anmärkning 

Texten ej radindelad. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 10, 
16, 21, 22, 28, 29, 31, 35, 36, 39, markerat i str. 3-8, 
12-15, 17-20, 23, 24, 26, 32-34. 
Omkvädet: riden i str. 4 markerat rider, i str. 21 ridin; 

affton p.g.a. att ms bundits in är i str. 1 sista 
bokstaven ej synlig 

	

2:2 	i iag är a ändrat från g 

	

22:3 	höfdingz ms snarast häfdingz 
30:3 Widrich ms Widrih 

	

36:3 	min dubbelskrivet, struket på första stället 

30 



SMB 204 

204 

SIVERT SNARENSVEN 
TSB E 49 

A 
KB Vs 24 (Drottning Sofias visbok), s. 370-375. Uppskrift gjord i Västergötland på 1630- eller 1640-talet av Karin 
Persdotter Ulfsparre (f. vid 1600-talets början, troligen på Hedåker, Hyringa sn, Västergötland, g. med ryttmästa-
ren/överstelöjtnanten Kristoffer Torstensson till Ulfstorp, Sundby och Levene, d. 1650; Jonsson I, s. 185-190). 
Tryckt i DgF IV, s. 584-585 och i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 64-67. 

1 Siuerdtt går sigh J stugun Jnn, 
alt för sin moder att stånda 
och hurudan då war fader min 
som hesten torde ride vthan skamme 
— J dagh Rider suenen till hoffue 

2 Rättsinigh tå hade tu Faderen 
then hesten wäll torde ride 
men tine systersöner the slogo honom Jhiäll 
och giorde migh thett till guide 

3 Haffue the eder dett till guide giordt, 
och migh till stort spått 
och dett skall bliffue så wide sport, 
att iagh skall hämpnas dett brått: 

4 Hörer du siuerdh min kiäre son 
will du hämpnas din faders färdh, 
iagh will giffua tigh brynian så godh 
der schall icke fäste på pill äller suärdh 

5 Jagh skall giffua digh hesten thenn, 
som är falen aff kiämpe stode, 
och iagh skall giffua digh suärdett thett 
som är härdt vthij kiämpe blode 

6 J siu år haffuer hesten på stallett stått 
mine suäner the boro honom korn, 
och dett må iagh för saningh seija 
han kåm aldrigh på gröne Jordh 

7 Siuerdt går sigh J stallett Jn 
allt till den hesten skiöna 
och du skallt bära migh J dagh 
Jgenom den lunden så grönne 

8 Siuerdt Leder hesten Aff stallett vth 
aff Röde gull war hans grime 
hans ögon de skine som dags stierner tuå 
och Elden Rök aff hans miler 

9 Siuerdt leger sadell på hesten 
dän han giordede till medh willie 
så mången man der vndrade på 
att hesten brast Jcke sönder J medie 

10 Sivardt stiger på hesten 
den höffueske och den smärtte 
dett war sivardz kiäre moder 
hon fick så ondt J sitt hierte 

11 J fare nu wäll min kiäre moder 
J wachte så wäll wårt lande, 
så smuk då haffue J sonen födt 
han Redes för Jngen mane, 

12 J fare nu wäll kiäre moder min 
J wachte så wäl wårtt Rike, 
så Rätt sinigh haffue J sonen födt 
han skall Jngen suensk håffman suika 

13 Sivardt han huger på hästen medh spåre 
thett spåren står J blodhe, 
han slår och sine förgylte flanker 
de skine öffuer alle gröne skoger 

14 Dett war then vnge sivardt 
han Rider i gröne Lundh, 
dett war och hans morbroder 
han sågh honom J sama stundh, 

15 J skiölien wp wåre kapar 
och så wår silffuer stop, 
her kåmer den vnge sivardt 
han är En håffman så godh 

16 J sitten her alle mine håmen 
J gören huar anan gådt 
her kåmer sivardt min syster son 
han will Ey lida spådt 
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17 J waren wälkåmen sivardt 
kiäre syster sonen min 
gå J Eder J stugun in 
iagh will giffue eder både miödh och win 

18 Jagh pasar Ey på thett klare win 
och Ey den södte miödh 
men iagh söker Effter mine syster söner siu 
iagh will hempnas min faders dödh 

19 thett war vnge sivardt 
han går J stugun Jn 
thett war och the bröder siu 
de finge Ett anatt sin 

20 haffue J slagett min fader Jhiell 
och giordt mig så hårdt Emott, 
och thett will iagh eder för saning seija 
J skulle döö för min fott 

21 Sivardt Rycker vth sitt gode suärdh 
dett skin som solen Rödh 
och så wogh han de bröder siu 
att bloden löper dem till dödh 
— J dagh Rider suenen till hoffue 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 21, markerat i övriga 
strofer. 
Omkvädet: hoffue str. 21 hoffua 

	

9:2 	giordede ändrat från giorder 

	

9:4 	Jcke ms ev. Jke 
12:4 håffman ms haffman 

	

15:1 	wp ms ev. vpp (ändring) 

B 
UUB V 1, fol. 87 r-87 v. Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck på 1690-talet eller under 1700-talets första de-
cennium. Egenhändig utskrift av denne (Jonsson I, s. 291-298). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 
405-407. 

1 Herr Sibohl har slagit sin Styffar igehl 
och ramat sin Moders besta, 
— så lustelig renner gramen under Sibohl dhen unge 

2 Herr Sibohl han går för sin Moder at stå, 
til henne han sejer Frua, 
antingen ville i gifva mig häst 
eller iag skal gångandes hädan, 

3 Äst icke du min yngste Son, 
och du ska gångandes hädan, 
trettie fålor stå här på stahl 
bland dhem står Gramen unge 

4 dhe leda Gramen utöfver Stal, 
af rödaste Gul är hans Grima, 
hans ögon brinna som Siälar i Siöar, 
och elden far ur hans ~me 

5 de diurade åth dhen Gramen hart 
dhe jura åt honom med kafla, 
ingen håfman på långa ledh, 
viste annat än Grammen sprang ut hans nafla, 

6 Sibol kasta sig på Gramens baak 
han gaf honom Spåren at kienna, 
dhet vill iag eder för Sanning seja 
herr Sibol ha kara sinne. 

7 Sibohl han drar sig til fremmande land 
att sig der til mandom befästa, 
Sibol han rider i Konungens gårdh,  

han ledde sin häst öfver tilie 
så går han sig åt Stenstugun in, 
dy der var sielf konungen inne 

8 Herr Sibol han sig inom dörana tre, 
Och han igen dörana lyck[t]e, 
men alla kongens Tienare 
dhe nappa hatten i handen, 

9 Hörer i konung löster ehr at Stäa dreng, 
som tienar ehr mechta lenge, 

10 Hvad mån dhet var[a] för en dreng 
som vill setia tienst med mig, 
och tiena mig mechta lenge, 
jag vill stä tienst med dig, 
och tiena dig mechta lenge, 

11 Min Fader var een konung som du 
han var slet ingen bonde, 
hemma så stå 30. fåla på stall, 
bland dhem står Gramen dhen unge. 

12 så tiente han der i 8. åhr, 
för Konungens yngsta doter, 
hörer du herr Sibol, hvadh iag säger dig 
hvad iag vill före dig seja 
effter min död så gifver iag dig 
hela mit konunga Rike, 
— så lustelig renner gramen under Sibohl dhen unge 

Titel: Herr Sibols vijsa. 
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Anmärkning 

Stroferna ej radindelade. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 
12. 
Omkvädet: dhen saknas i str. 12 

7:4 före ledde står rider överstruket 
8:1 	sig osäker läsning p.g.a. ändring; inom felskri- 

vet men rättat 
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205 

SVEN SVANEVIT 
TSB E 52 

A 
Aa: Skillingtryck 1794 (=DgFT 18:1; se Jonsson I, s. 607-609). Ab-e: Skillingtryck 1800, 1801, 1802, 1802 
(=DgFT 18:2-5). Af: IF 26. Avskrift efter en avskrift av ett skillingtryck från 1806 i finländsk visbok tillhörig Berndt 
August Åkerman och daterad 1843 (=DgFT 18:6). Tryckt som FSF V:1 nr 32 A. Ag: KB Vs 2:1, s. 685 b-686 b. Av-
skrift efter skillingtryck gjord av Per Wilhelm Hörlin senast 1835. Ah: Poetisk Kalender för år 1816, s. 38-40. Text 
som i ovannämnda tryck, något bearbetad av P. D. A. Atterbom. Ai-o: Skillingtryck 1826, 1827, 1828, 1840, 1840, 
1858, 1868, återgivande texten i Poetisk Kalender (=DgFT 18:7-13). 

Aa 
1 Swän Swane-Wit reste wägen den fram, 

där möter honom en annor Wallareman, 
och hörest du Wallareman hwad jag säger dig, 
kan du swara på de Spörsmål som jag nu spör dig. 

2 Spörsmål så hafwer jag aldrig lärt, 
Men jag hafwer slagit Kung Wise ihjel, 
å hafwer du slagit Kung Wise ihjel, 
förwist så hafwer du slagit min Fader ihjel. 

3 Swen Swane-Wit drog ut sitt blågula swärd, 
nu skall du fara en ynkelig färd, 
så högg han honom i styckena så, 
som Lindalöfwen uppå jorden ligga må. 

4 Swän Swane-Wit reste sig litet bättre fram, 
där möter honom en annor Wallareman, 
och hörest du Wallareman, hwad jag säger dig, 
kan du swara på de spörsmål som jag nu spör dig. 

5 Hwad är rundare än det rundaste hjul. 
hwar under hwilar det fägraste djur. 
Hwad är hwitare än Swanen, 
och hwem kan ropa högre än Tranen. 

6 Solen är rundare än det rundaste hjul, 
i Himmelen så hwilar det fägraste Djur,  

och Änglarna är witare än Swanen, 
och åskan ropar högre än Tranen. 

7 Hwad är swartare än et kol, 
hwem är färmare än Lärko-wingar små, 
hwart ut ligger wägen den breda, 
hwar ligger menniskan som ledast. 

8 Synden är swartare än et kol, 
själen är färmare än Lärko-wingar små, 
Til helfwite ligger wägen breda, 
där ligger menniskan som ledast. 

9 Hwem kan bygga den bredaste bro, 
hwar löper fisken som stridast uti flod, 
hwart ut hafwer Solen sit säte, 
och hwart ut ligger döda mannens fötter. 

10 Jsen han bygger den bredaste bro, 
där under går fisken som stridast uti flod, 
Till wäster hafwer Solen sitt säte, 
Till öster ligger döda mannens fötter. 

11 Kan du alt detta så kan du väl mer, 
de Kjämpar de drucko i dagarna fler, 
Swän Swane-Wit strök gullringen af sin hand, 
och gaf honom til den Wallareman. 

Ab—g 
Avvikelser från Aa i Ab-g 

1 : 1 	wägen den: den wägen 
3:3 	styckena: stycken g 

6:3 	Änglarna: änglarne 
8:3 	helfwite: Helfwete; breda: den breda 
9:3, 10:3 säte: sättef 

11:2 	dagarna: dagarne beg 
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5:1 	är ms ar 
9:4, 10:4 fötter ms fotter 

Ag: 
2:3 

10:3 

före bättre står bätre överstruket 
möter ms moter 
hörest ms horest 
kan ms kan, kan 

Anmärkning 

Af: 
4:1 
4:2 
4:3 
4:4 

slagit tillskrivet över raden 
Solen tillskrivet över raden 

SMB 205 

Ah 
1 Sven Svanehvit reste sig vägen fram; 

Der mötte honom en Vallareman. 
»Och hör du vallarman, hvad jag säger dig: 
Svara på de spörsmål, som jag nu spörjer dig!» — 

2 »Spörsmål, dem hafver jag aldrig lärt; 
Men jag hafver slagit Kong Vise ihjäl!» —
»Och hafver du slagit Kong Vise, fullväl! 
Då hafver du slagit min fader ihjäl.» 

3 Sven Svanehvit drog ut sitt blågula svärd: 
»Nu skall du få fara en ömkelig färd!» 
Så högg han honom i stycken så små, 
Som lindalöf i hösten på mark ligga må. 

4 Sven Svanehvit reste sig litet bättre fram, 
Der mötte honom en annan Vallareman. 
»Och hör du vallarman, hvad jag säger dig: 
Svara på de spörsmål, som jag nu spörjer dig! 

5 Hvad är rundare än det rundaste hjul? 
Hvarutinnan hvilar det fagraste djur? 
Hvad kan vara hvitare än svanen? 
Och hvem kan ropa högre än tranan?» — 

6 »Solen är rundare än det rundaste hjul, 
I himmelen hvilar det fagraste djur, 
Englarne är' hvitare än svanen, 
Och åskan ropar högre än tranan.» —  

7 »Hvad är svartare än det svartaste kol? 
Hvad är snabbare än lärkevingar små? 
Hvart ut ligger vägen som bredast? 
Och hvar ligger menniskan som ledast?» — 

8 »Synden är svartare än det svartaste kol, 
Själen är snabbare än lärkevingar små, 
Till helvete ligger vägen bredast, 
Och der ligger menniskan som ledast.» — 

9 »Hwem kan bygga den bredaste bro? 
Hvar löper fisken som stridast uti flod? 
Hvart ut hafver solen sitt säte? 
Och hvart ut ligga döda mannens fötter?» — 

10 »Isen han bygger den bredaste bro, 
Derunder går fisken som stridast uti flod, 
Till vester hafver solen sitt säte, 
Och till öster ligga döda mannens fötter.» — 

11 »Kan du allt detta, så kan du väl mer!» —
De kämpar, de drucko i dagarna fler; 
Sven Svanehvit strök gullringen af sin hand, 
Och gaf honom till den vallareman. 

Titel: Sven Svanehvit. 

Ai-o 
Avvikelser från Ah i Ai—o 

1:3 	vallarman: Wallareman k 
2:1 	aldrig: wäl aldrig k 
2:2 	jag hafver: jag har k, hafwer jag no 
2:3 Och hafver du: Om du nu hafwer k 
3:1 	ut saknas k 
3:3 	Så: Och sedan k 
4:1 	litet bättre: längre k 
4:2 	mötte honom: möttes k 
4:3 vallarman: Wallareman k 
5:3 	kan: kan då wäl k 
5:4 	kan: kan wäl k; högre: högare k; tranan: tranen 

lm  

6:2 	I: Uti k 
6:4 	tranan: tranen lm 
7:1 	det saknas k 
7:2 	lärkevingar: lärkwingar k 
7:3 	bredast: aldrabredast k 
7:4 	ledast: aldraledast k 
8:1 	är svartare: swartare är k; det saknas k 
8:2 	Själen: Själ'n k; lärkevingar: lärkwingar k 
8:3 	bredast: aldra bredast k 
8:4 	ledast: aldra ledast k 
9:1 	Hvem: Hwilken k 
9:2 	uti: i l 
9:3 	Hvart ut: På hwilket ställe k 
9:4 	Och hvart ut ligga: På hwad ställe ligger k 
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10:2 	går saknas k 
10:3 	Till: Inemot k: hafver: hafm, a 1111 
10:4 	till: åt k 

1 1:3 
11:4 

B 

de saknas k; dagarna: dagarne no 
af: utaf k 
till den: nu till denna k 

GA 45 (text), KB Vs 126:4, s. 13 (mel.). Troligen 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.). Även mel. tryckt som GA 45. 

1 Sven Svanehvit rider sig den vägen fram, 
Så mötte där honom en Vallareman: 
»Och hör du, Vallarman, hvad jag månd säga dig: 
»Och kan du de spörsmål, som jag spörjer dig?» 

2 Spörsmål dem hafver jag aldrig läst; 
I går slog jag Iselands Konung ihjel. 
»Och har du slagit Iselands Konung fullväl, 
»Så var det min Fader du slagit ihjel. 

3 Sven Svanhvit honom med sin tumme slog, 
Så lefver och lungor de ur honom for, 
Sven Svanehvit slog honom i stycken så små, 
Som lindelöf på marken om hösten falla må. 

4 Sven Svanehvit reste den vägen fram, 
Där mötte det honom en annan Vallareman: 
»Och hör du, Vallarman, hvad jag månd säga dig: 
»Och kan du de spörsmål, som jag nu spör dig?» 

5 »Hvad är det som är rundare än ett hjul? 
»Och hvar finner du de fagraste djur? 
»Och hvar hafver Solen sitt säte? 
»Hvartutåt ligger dödmannens fötter? 

6 »Hvem är det som bygger den bredaste bro? 
»Och hvar gångar fisken som stridast i flod? 
»Hvart bär den väg som är bredast? 
»Och hvar ligger menniskan som ledast? 

7 »Hvad är väl svartare än ett kol? 
»Och hvad är snabbare än lärkvingar små  

»Och hvad är hvitare än svanor? 
»Och hvad ropar högare än tranor? 

8 Jo, Solen är rundare än ett hjul: 
I Himmelen där finner du de fagraste djur, 
I Vestern hafver Solen sitt säte. 
Åt Öster ligger dödmannens fötter. 

9 Och isen han bygger den bredaste bro. 
Derunder går fisken som stridast i flod. 
Åt helvetet går vägen den bredast. 
Och där ligger menniskan som ledast. 

10 Synden är svartare än ett kol. 
Själen är snabbare än lärkvingar små. 
Englar äro hvitare än Svanor. 
Och Tordön ropar högare än Tranor. 

11 De drucko i dagar, de drucko i tre: 
»Och vet du allt detta, så vet du väl mer.» 
Sven Svanehvit tog gullringar utaf sin hand, 
Dem månde han gifva den Wallareman. 

Titel: Sven Svanehvit. 

Melodianmärkning 

T. 9, n. 2: Troligen ändrad från r, under noten står 
bokstaven g. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. 
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Efter bonddrängen Anders Fagerström, Virestads sn, Småland. Texten upptecknad i Uppsala av Jacob Adlerbeth 
1818, mel. efter Adlerbeths minne upptecknad av Per Fredrik Blidberg (Jonsson I, s. 514). Ca: KVHAA Göt. Förb. 
vissaml., s. 68-69 (endast text). Cb: KVHAA Göt. Förb. vissaml., s. 84 (endast mel. i C. A. P. Brauns arrangemang). 
Cc: KVHAA Göt. Fört). vissaml., s. 84 (endast mel. i P. Grönlands arrangemang). 

Ca 
1 Hvad är det som uppbygger den bredaste bro? 

Hvarunder ligger fisken, som herrskar i flod? 
Hvad är det, som gör vägen som tätast? 
Hvad är det, som gör trädet som rätast? 

2 Jo, isen han uppbygger den bredaste bro; 
Derunder ligger fisken, som herrskar i flod. 
Och Sanden han gör vägen som tätast, 
och stråken han gör trädet som rätast. 

3 Hvad är det som uppfyller den djupaste dal? 
Eller hvad är som lyser bäst uti konungens Sal? 
Hvaruti hafver Solen sitt säte? 
Hvaruti ligger döde mansens fjäte? 

4 Jo, löf och gräs uppfyller den djupaste dal; 
och Solen lyser bäst uti konungens Sal. 
I vester hafver Solen sitt säte. 
I öster ligger döde mansens fjäte. 

5 Ja, hvad kan vara raskare än som en rå? 
och hvad kan vara svartare, än svartaste trå? 
Och hvartåt är vägen som bredast? 
Hvaruti ligger menniskan som ledast? 

6 Jo, själen hon är raskare, än som en rå, 
och synden hon är svartare, än som en trå. 
Till helvetet är vägen som bredast, 
och deri ligger menniskan som ledast. 

7 Hvad är det som är rundare än som ett hjul? 
Ja! hvaruti ligger de fägresta djur? 
Hvad är det som är hvitare än svanan? 
och hvad kan ropa högare än tranan? 

8 Jo, Solen hon är rundare, än som ett hjul. 
I himmelen der ligger de fägresta djur. 
Och ängelen är hvitare än svanan, 
och åskan ropar högare än tranan. 

9 Kan du nu detta, så kan du väl mer. 
De fyra gullringarne gifver jag dig; 
och sedan till tolftusend dukater, 
för dessa mina frågor, som du svarte. 

Anmärkning 

Ms saknar strofiir. Ur upptecknarens anmärkning: 
Sångarens uttal var äkta Småländskt: 

Cb 
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Anmärkning 

T. 6 undre systemet: Före det första b i överstämman 
har möjligen stått ett återställningstecken, ev. över-
struket (nu oläsligt p.g.a. en bläckplump). 

Mel. -stämman = Ch. 

Cc 

D 
Efter Carin Pehrsdotter, Locknevi sn, Småland (f. 1845 i V iby sn, Östergötland; Ling, s. 34-35; Jonsson I, s. 523). 
Upptecknad av L. Chr. Wiede 1820. Da: ULMA 22266, s. 175-177 (endast text). Db: KVHAA Wiede ks 172 In 
Texten nedskriven ur minnet av Wiede på 1840-talet. Ytterligare sex utskrifter finns: KVHAA ks 172 [II]—[IV], 
KVHAA Wiede hs 160, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. och MM Wiede 172. 

Da 
1 Sven Svanevik han sitter i höga loft sal. 

Han spelar på Gullharpo strängar 
Och in kom Drottning af Isseland. 
Nu skall du resa åt främmande land. 

2 Och skall jag nu resa åt främmande land. 
Så skall jag rifva sönder båd harpo och sträng 
Och seger i min hand och seger i min fot 
Och seger i hvar och en ledamot. 

3 Sven Svanevik han rider sig vägen fram 
Så möter där honom en Wallareman 
Och höre du Wallare hvad jag säger dej 
Och kan du de spörsmål som jag frågar dej 

4 Och inga spörsmål hafver jag lärt. 
I Går slog Jag Isselands konung ihjel. 
Och slog du Isselands konung ihjel 
Så slog du ock min fader ihjel. 

5 Sven svanevik slog till Vallaren med sin tum 
Så ut flyger der både Lefver och Lung 
Sen slog han honom i stycken små 
Som Lindalöf på marken låg. 

6 Sven Svanevik han rider sig den vägen fram 
Så möter der honom en Wallareman 
Och höre du Wallare hvad jag säger dej. 
Och kan du de spörsmåhl som jag säger dej. 

7 Hvad är trindtare än ett hjul. 
Hvar så leker de fägraste djur 
Hvad är hvitare än svanen: 
och Hvad ropar högare än tranan. 

8 Hvad är raskare än ett rå. 
Hvad är svartare än en Slå. 
Hvart går Vägen som bredast. 
Och hvar är menniskan som ledast. 

9 Hvem som bygger den bredaste bro. 
Hvar går fisken som mäst uti flod. 
Hvar går solen i säte 
och hvar är Ödemansens fjäte. 

10 Solen är trindtare än ett hjul; 
I Himmelen leker de fägraste djur. 
Englarna är' hvitare än svanen 
Och kornbon' ropare högare än tranan. 

11 Tanken är raskare än ett rå 
Synden är svartare än en slå 
Åt Helvetet går vägen som bredast 
Och där är Menniskan som ledast. 

12 Isen han bygger den bredaste bro 
Derunder går fisken som mest uti flod 
I Wäster går solen i säte. 
I Öster är Ödemansens fjäte. 
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8 Ock [kan] du detta så kan du väl mer 
De kämpar de drucko i dagarna tre 
Sven Swanvik drog ringen af fingret 
Så skänker han den åt den vallareman. 

Melodianmärkning 

T 1, n. 5-7: Ändrade från h' c2  d2. 
1: 4: Före n. 1 står ett halvt utsuddat återställningsteck-

en. 

GP • T. 1: 

Övriga utskrifter: 

	

-2,1Y 	 

	

- 	 
ks [III] 

Svanehvit han rider 	den 

- 

MM 
Svanhvit han ri - der den 

 

 

1•10/1• W Minn. •Piffill 
• fa 	NUR 

MAME Nr 

    

T. 2, n. 2-3: 

 

ks [III] 
1.1.11•11/ 
W.0111. 

M34.
• /ah hs, MM 

   

FR EV.I.:11•111 • 11,111.• 

 

Div.-saml. 

  

  

T. 3, n. 4-5: e2  fiss2  hs, ess2  fiss2  Div. -saml. 
T. 4, n. 1: Troligen med korstecken (nu dolt av bläck-

plump) i ks 

T. 4, n. 2-3: 

Div. -sam 

Offinew 
ffielim MUN 

fa ull.= INI VW/ 
,31.~• 1=1 ~.2 
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13 Och kan du detta så kan du väl mer 
De kämparna drucko i dagarna tre. 
Sven Svanevik... 
Och...  

Anmärkning 

Efter str. 13 står strofnr 14 överstruket. 
11:1 	Tanken står över struket Mskan 

Db 

och kan Du de spörsmål 	som jag spörjer Dig 

1 Swen Svanvik han gångar sig den vägen fram, 
Så möter der honom en wallareman. 
Och höre, du vallare, hvad jag säger dig, 
Och kan du de spörsmål som jag spörjer dig? 

2 Hvad är trindtare än ett hjul? 
Och hvar så leka de fägraste djur? 
Och hvad är hvitare än svanan? 
Och hvad ropar högare än tranan? 

3 Och hvem är som bygger den bredaste bro[?] 
Och hvar går fisken som mest uti flod? 
Och hvar har solen sitt säte? 
Och hvar ligger dödmannens fjäte? 

4 Och hvad är svartare än ett kol? 
Och hvad är qvickare än ett rå? 
Och hvart leder vägen som bredast? 
Och hvar ligger menskan som ledast? 

5 Jo, solen är trindare än ett hjul 
I skogen der leka de fägraste djur 
Och englarna är hvitare än svanan 
Och kornbon' ropar högare än tranan. 

6 Och isen han bygger den bredaste bro 
Derunder går fisken som mest uti flod 
I vester har solen sitt säte 
I öster ligga dödmannens fjete 

7 Och synden är svartare än ett kol 
Och tanken är qvickare än ett rå 
Till helvetet bär vägen som bredast 
Och der ligger menskan som ledast 
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MM 

ks 	Div. -saml. 
hör du 

T. 5, n. 4: Troligen med återställningstecken (nu dolt av 
bläckplump) i ks 	(jfr t. 4). 

T. 5, n. 5 och 7: ess2  resp. ess2  c2  hs 
T. 5, n. 7: c2  (utan det alternativa ess2) ks [IV], Div.- 

saml. 

T. 7, n. 4-5, textunderlägget: spörjsmål hs, MM 

5 	k.s. /11/, /111/ 

T. 8, n. 2-3: 

1  ändrat från bl) Div. -samt. 

Textanmärkning 

2:4 	ropar ms ropare 
4:3 	leder ändrat från ligger  

Övriga utskrifter: 

ks [II] omfattar endast str. 1-4, ks [IV] och Div. -saml. 
endast str. 1 

1:1 	Svanvik: Swanhvit ks [II] och 	hs, MM; 
gångar: rider ks 	hs, MM; sig saknas Div.- 
saml., MM 

1 :3 	höre: hör ks [III], hs 
1:4 	spörsmål: spörjsmål MM 
2:1 	Hvad: Och hvad ks [III], MM 
2:2 	leka: finnas ks [III], leka med spela som alter- 

nativ hs, MM 
2:3-4 Och hvar har solen sitt säte 

Och hvar ligger dödmannens fjäte ks [III], hs, 
(med hafver i stället för har och dödamannens 
för dödmannens) MM 

3 : 1 	Och hvem är som bygger: Och hvar så finnes ks 
hs, MM 

3:3-4 Och hvart leder vägen som bredast 
Och hvar ligger menniskan som ledast. ks /111], 
(med bär som alternativ till leder) hs och MM 

4:2 	qvickare: snabbare ks [III], hs, MM 
4:3-4 Och hvad är hvitare än svanan 

Och hvad ropar högare än tranan ks 	hs, 
MM 

5: 1 	trindare: trindtare hs, MM 
5:2 skogen: himmelen ks 	hs, MM 
5:3-4 1 vester hafver solen sitt säte 

i öster ligger dödmannens fjäte. ks [IN, (med 
dödamansens i stället för dödmannens) hs och 
MM 

6:3-4 Åt helvetet går vägen som bredast 
Och der ligger menniskan som ledast. ks I 111 ), 
(med bär i stället för går) hs och MM 

7:2 qvickare: snabbare ks MIA MM, (med qvickare 
som alternativ) hs 

7:3-4 Och englarna är hvitare än svanan 
Och kornbon ropar högare än tranan ks 
(med kornbond' i stället för kornbon) hs och 
MM 

8:1 	väl: fälle ks [III], hs, MM 
8:2 kämpar de: kämparna ks [111], hs, MM 
8:3-4 saknas (streckade rader) ks [III], hs, MM 

:./i 
• /au 
AM. • ks [III] 

11111110/Wa ~111110•11 
imillä1= Mr 

K14.11~ 

 

hs, MM 

   

4pird.r. 

E 
KB Vs 4, s. 459-460. Småland. Upptecknad ca 1840 av Johanna Gustava Angel f. Lagergr&n, Ryssby sn (f. 1791 i 
Tolgs sn, d. 1869; Jonsson I, s. 540-541). 

1 Sven Svanehvit han gångar sig åt vägarne framin 
	2 Spörsmål att svara på jag icke har lärt 

der möter honom en vallare man, 	 ty jag hafver slagit Kong Vise ihjäl 
hör du vallareman hvad jag vill sega dig 

	
å hafver du nu slagit Kong Vise ihjel 

kan du svara mig på Spörsmål som jag nu frågar dig. 	så visserligen var det min fader. 
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3 Sven svanehvit drog ut sitt blankGula Sverd 
ja nu skall du få dig en ymkelig färd 
nu skall jag dig hugga i stycken så små 
som linneblad på jorden ligga må. 

4 Sven svanehvit han Går sig åt vegarne framro 
der möter honom en annan vallareman 
å hör du vallareman vad jag vill sega dig 
kan du svara mig på Spörsmål som jag nu frågar dig. 

5 Hvad är vel rundare än rundaste hjul 
Eller var hvilar de fagraste djur 
Eller vad ropar högare än tranan 
Eller vad är vel vitare än Svanan. 

6 Solen är rundare än rundaste Hjul 
i himmelen der vilar de fagraste djur 
å åskan ropar högare en tranan 
å änglarne är vitare än svanan. 

7 Hvad är vel Svartare än svartaste Svart 
Eller vad löper färmare än lärkevingars Fart 
eller var hafver Solen sitt Säte 
eller var ligger döda mannens fjete. 

8 Jo synden är Svartare än svartaste Svart 
och tankan löper färmare än lärkevingars fart 

i Öster hafver solen sitt säte 
i Vester ligger döda mannens fjete. 

9 Hvem är den som bygger den bredaste bro 
eller var löper fisken som stridast uti flo 
eller vart åt går vegen som bredast 
eller var ligger menniskan som ledast. 

10 Isen han bygger den bredaste bro 
inunder simmar fisken som stridast uti flo 
åt Helfvetet Går vegen som bredast 
och der ligger menniskan som ledast. 

11 Ja kan du vel detta så kan du vel mer 
de kämpa med frågor i dagarne fler 
Sven Svanehvit han tog en ring utaf sin hand 
den skänkte han den vallare man. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
2:2 ty ändrat från men 
4:3 	vill sega dig ändrat från dig sega vill 
7:1 	Svart ändrat från korp 
7:2 	lärkevingars Fart ändrat från lLirkevingar små 
(../ 	se 7:1 

11 :4 man ändrat från mand 

F 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 106 B. »Från Åkers och Selebo härader i Södermanland.» Upptecknad av Emil 
Öberg vid 1800-talets mitt, tidigast 1852. 

1 Sven Svanehvit han reste sig vägen fram, 
Så mötte der honom en Vallareman: 
»Och hör du vallarman, hvad jag säger dig, 
Svara på de spörsmål som jag nu spörjer dig.» 

Titel: Sven Svanehvit. 

Melodianmärkning 

Före t. 6 står i ms ett, sannolikt felskrivet, repristecken. 
Möjligen avser reprisen de två sista fraserna. 

41 



han gängar 

Ej fort, 

ori4 	 -0-  

Sven Svanehvit sig vä - gen fram. 

Höres du 	val - la - re, 	jag 	spör. 

-•- 

spörjsmål, dig läggs för. Sva - ra 	till 	de 

ii 	 e 

•  
•	 •  

val 	- 	la - re - man: 

6 

2 

SMB 205 

G 
Dybeck, Runa 1865 (fol. I), s. 66-67. Vårdinge sn, Södermanland. Texten upptecknad efter en äldre person av Au-
gusta Molander ca 1855, mel. upptecknad vid ett senare tillfälle av Richard Dybeck, ev. efter annan meddelare i Vår-
dinge (Jonsson I, s. 572). 

1 Sven Svanehvit han gångar sig vägen fram, 	 2 Intet kan jag de spörjsmål du mig lägger för, 
så möter han der en vallareman. 	 i går slog jag Visones konung ihjel. 
Höres du vallare, jag dig spör, 	 Och slog du Visones konung ihjel, 
svara till de spörjsmål, dig läggs för. 	 visst var han min fader och du hans träl. 
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3 Sven Svanehvit slog honom med sin tumm., 
så ref han ut både lefver och lung', 
sedan gångar han sig längre fram, 
der möter han åter en vallareman. 

4 Och hör du vallare hvad jag dig spör, 
kan du de spörjsmål, jag dig ställer för? 
Och väl kan jag de spörjsmål du mig ställer för, 
om jag får träda in genom Svanehvits dör. 

5 Hvad är väl rundare än ett hjul? 
hvad är fägre än det fagraste djur? 
hvad är hvitare än svanan? 
och hvem ropar högare än tranan? 

6 Hvem är det som bygger den bredaste bro? 
och hvar gångar fisken som mest uti flo'? 
hvart förer vägen som bredast? 
och hvar ligger menniskan som ledast? 

7 Hvad är kvickare än ett slå? 
och hvad är svartare än dödt ett strå? 
hvar hafver solen sitt säte? 
och hvar hvila döder mans fötter räte? 

8 Solen är rundare än ett hjul, 
och himlen är fägre än det fagraste djur,  

englarne är hvitare än svanan, 
thordön ropar högare än tranan. 

9 Isen han bygger den bredaste bro, 
der under går fisken som mest uti flo', 
till helvete går vägen som bredast, 
och der ligger menniskan som ledast. 

10 Själen är kvickare än ett slå, 
synden är svartare än dödt ett strå, 
i vester har solen sitt säte, 
i öster ligga döder mans fötter räte. 

11 Sven Svanehvit tar ringarna af sin hand, 
dem gifver han den vallareman: 
Du vet väl litet mera än någon hvar han vet, 
och visste du allt detta: hvad vet du mer? 

12 Jag vet du har ett vif bland sönerna två, 
och henne skall möan min till brudtärna få, 
för jag är ingen vallare, fast dig tyckes så: 
jag är en konungs son, som trädt på villostrå. 

Textanmärkning 

8 :3 	ar tt a 

H 
Efter »en gammal blind gumma» i fattighuset, Lunda sn, Södermanland. Upptecknad av Emil Öberg 1862 eller 1863 
(jfr Jonsson I, s. 580-585). Ha: ULMA 1951:31. Insänd till Södermanl:s Fornminnesför. 1863. Tryckt i Bidrag till 
Södermanl:s äldre kult.hist. I, 1877, s. 32. Hb: MAB Folkmelodier, bl. 113 v. Insänd till Mus. Akad. 1881. 

Ha 

Och sa mötte honom 	en valla - re - man. 
6 

di  

	

Och hör du 	vallarman hvad jag säger dig: 

	

 	 > h 	 .NJA 
Svara 
	

de spörgsmål. som jag nu gifver 
	

dig. 

1 Sven Svanehvit red sig åt vägen fram, 
Och så mötte honom en vallareman. 
Och hör du vallarman hvad jag säger dig: 
Svara på de spörgsmål, som jag gifver dig. 

Titel: Sven Svanehvit. 
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Hb 
MELODI 	 TEXT 

Avvikelser från Ha i Hb 

T 1, n. 4-6: 
	

TJA-,  
rider sig den 

T. 4, n. 3: Med återställningstecken. 
T. 4, paustecknet — t. 6: 

Och hör du vallarman, hvad jag månd' säga etc. 

T. 7, n. 6-7: Med båge. 

Versrad 2 och 4: Se textavvikelserna nedan. 

Avvikelser från Ha i Hb 

1:1 	red sig åt: rider sig den 
1 :2 	Och så mötte: Så mötte der 
1:3 	säger: månd' säga 
1:4 	Kan du väl de spörsmål, som jag spörjer dig. 

Anmärkning 

Titel som i Ha. 

UUB R 623:2 nr 164. Efter f.d. bondhustrun Maria Olofsdotter, Söderbys, Vänge sn, Gotland (f. 1790 vid Kaupangs, 
Ardre sn,Gotland, d. 1864; Bjersby, s. 349). Upptecknad av P. A. Säve vid 1800-talets mitt. Tryckt som Säve 46 B. 

1 Sven Svane han gick sig den breda vägen fram: 
Då mötte han der en vällärder man. 
Och hör du lärde man! hvad jag nu säger dig: 
Kan du besvara de spörsmål, jag gör dig? 

2 Och spörsmål det hafver jag inte lärdt; 
Men jag hafver slagit Kung Wise ihjäl. 
Och hafver du slagit Kung Wise ihjäl, 
Så hafver du slagit min fader ihjäl. 

3 Sven Svane han drog sitt blågula svärd: 
Nu skall du fara en ynkelig färd! 
Så högg han honom i styckena små, 
Som lindebärs-löfven på jorden ligga må. 

4 Sven Svane han gick sig litet bättre fram: 
Och mötte der en annan vällärder man. 
Och hör du, lärde man! hvad jag säger dig: 
Kan du besvara de spörsmål jag gör dig? 

5 Och hvad är rundare än ett hjul, 
Hvarunder hvila de fagraste djur? 
Och hvad är hvitare än Svanen, 
Och hvem ropar högre än tranan? 

6 Himlen är rundare än ett hjul; 
Der under hvila de fagraste djur; 
Och englar äro hvitare än Svanen; 
Och åskan ropar högre än tranan. 

7 Hvem kan bygga den bredaste bro, 
Hvar under gå fiskar i stridaste flod? 

Hvart hafver solen sitt säte, 
Och hvar ligger död mans fjäte? 

8 Isen han bygger den bredaste bro, 
Der under gå fiskar i stridaste flod; 
Åt öster af har solen sitt säte, 
Åt wäster ligger död mans fjäte. 

9 Men hvad är svartare än kol, 
Och fermare än lärkovingar små? 
Hvarthän bär vägen den breda, 
Och var ligger menniskor, som lida? 

10 Synden han svartare är än kol, 
Och själen fermare än lärkovingar små; 
Åt helvetet bär vägen den breda; 
Och ligga menniskor som lida. 

11 När du kan säga detta, kan du väl säga mer: 
Sen drucko de tillsammans uti dagarna fler. 
Sven Svane han tog en ring af sin hand, 
Och skänkte den så till den vällärde man. 

Titel: Sven Svane. 

Anmärkning 

Texten utskriven tvåradig. Ms saknar strofer. 
2:1 	jag tillskrivet över raden 
8:3 	har tillskrivet över raden 
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F r 

Andantino. 

Sva - nehvit gick 	sig den va - gen fram. 

då mötte 	honom en valla - reman: 

t"" 

du. Sven Svanehvit! 	du ä 

F 
på de frågor jag dig så svara ger. 

SMB 205 

J 
Efter styrmannen Nils Nilsson, Arilds fiskeläge, Brunnby sn, Skåne. Upptecknad av Carl Erik Södling »d. 11 juni 
1858, å Atlantiska Oceanen, på höjden af Azoriska öarna». Ja: MM C. E. Södlings saml. II:1, S 38. Jb: MM C. E. 
Södlings saml. 11:3, S 329. 

Ja 

1 Sven Svanehvit gick sig den vägen fram, 
då mötte honom en vallareman; 
/:och hör du, Sven Svanehvit! du äger, 
att svara på de frågor jag dig säger.:/ 

Titel: Sven Svanehvit. 

Melodianmärkning 

T. 4 undre systemet: Fermatet saknas. 
T. 6 övre systemet: Korstecken utsatt även före det 

andra d'. 

Med blyerts har följande ändringar/tillägg gjorts: 
Upptakten övre och undre systemen: Ändrad till åtton-

delsnot. 
T. 4 övre och undre systemen, n. 4-5: Ändrade till 

I 
T. 5 övre systemet: Återställningstecken tillagt före un-

derstämmans n. 5. 
T. 7 övre systemet, n. 4: Korstecken tillagt. 
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då möt - te honom en Walla - re- man. 

-11  

• i+  

•  	

Sven Svanehvit 	gick sig den vä - 

- 

gen 	fram. 

• 

8 

på de frågor jag dig säger. 

SMB 205 

Jb 
MELODI 

Avvikelser från Ja i Jb 

Arrangemanget i Jb är i stort detsamma som i Ja och 
har inte påverkat utformningen av mel. -stämman (jfr av-
vikelserna nedan). Tempobeteckning: Andante. 

Mel. -stämman (jfr ändringar/tillägg i Ja): 

Upptakten: Åttondelsnot. 

T. 3, n. 2-3: 

T. 4, n. 4-5: j 71: ,t) 

T. 5, n. 1-2: Med balk. 
T. 6: Utan dubbelslag. 
T. 7, n. 4: Med korstecken. 

TEXT 

Text = Ja. 

K 
MM C. E. Södlings saml. 11:2, S 121. Efter 72-årige torparen Jonas Hansson. Bolmsö sn. Sinaland. Upptecknad av 
Carl Erik Södling, sannolikt 1874 (senast 1876). 

Och hör du. Sven Svanehvit. du ä - ger 

1 /:Sven Svanehvit gick sig den vägen fram, 
då mötte honom en Wallareman.:/ 
Och hör du, Sven Svanehvit, du äger 
att svara på de frågor jag dig säger. 

Titel: Sven Svanehvit. 

Melodianmärkning 

T. 4 övre systemet: Korstecken tillagt med blyerts före 
det första g' . 
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L 
Ortstradition från Hjulsjö sn, Västmanland. La: ULMA 769, s. 48-50. Under 1800-talets andra hälft införd i visbok, 
daterad 1854 och tillhörig Eric Andersson. Lb: Örebro Stadsarkiv, Örebro läns bildningsförb:s folkminnesarkiv, Ex-
cerptsaml. I, vol. 11 nr 512. Efter pigan Carin Beckius (f. 1833 i Linde stad, till Hjulsjö vid 22 års ålder). Uppteck-
nad av städerskan Hulda Jansson 1926. 

La 
1 Sven svanan han rider den långa vägen fram 

Så möter det honom en Wallaremann 
Hör mig på du vallare hvad jag dig säga må 
Besvara mig de spörgsmål om du dem förstår 

2 Ja spörgsmål det hafver jag aldrig lärt 
I går slog jag Konungens Widman ihjel 
Ja slog du konungens Widman ihjel 
Wist var det då min fader som du slog ihjel 

3 Swen Svanan han fattar honom i bröstet med sin 
tum 

Så att der utrann både lefver och lung 
Han plockade honom i stycken så små 
Som liljorna på marken de falla om vår 

4 Sven Svanan han rider då litet längre fram 
Då mötte honom en annan Vallareman 
Ja hör mig på du vallarman hvad jag dig Säga må 
Besvara de spörgsmål om du dem förstår 

5 Hvad äro rundare än ett hjul 
Eller hvar finner man de fagraste Djur 
Ja hvilken ropar hårdare än tranan 
Eller hvem är hvitare [än] Svanan 

6 Jo solen är rundare än ett hjul 
I himmelen der finner man de fagraste djur 
Jo Tordönet ropar hårdare [än] Tranan 
Guds Englar äro hvitare än svanan 

7 Hvem är det som bygger den bredaste bro 
Och byar gångar fiskarna som löpa i flod 
Eller hvar hafver solen sitt säte 
Eller hvar hvilar döda mannens fjäte  

8 Jo isen han bygger den bredaste bro 
Derunder gångar fiskarna som löpa i flod 
I öster hafver solen sitt säte 
I grafven hvilar döda mannens fjäte 

9 Hvad äro svartare än en trå 
Eller hvad är raskare än lärkovingar små 
Och hvart ligger vägen som bredast 
Eller hvart sträfvar meniskan som stridast 

10 Jo synden är svartare än en trå 
Och själen är raskare än lärkovingar små 
Till afgrunden ligger vägen den bredast 
Och dit sträfvar meniskan som stridast 

11 Ja kann du nu detta så kann du väl mer 
De söpo och de åto i dagerna tre 
Sven svanan drager ringen af sin hand 
Och gifver honom åt den vallaremann 

Titel: Sven Svana. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
1:2 före Wallaremann står valla överstruket 
3:3 före stycken står bröstet överstruket 

	

4:3 	mig på tillskrivet över raden 

	

6:3 	Jo tillskrivet i efterhand 

	

7:2 	gångar ms gånger; fiskarna ms fiskorna 
9:3 före Och står Eller överstruket 

	

9:4 	sträfvar ms sträfver 

	

10:3 	afgrunden står över vägen vilket ej strukits 

	

11:1 	du nu tillskrivet över raden 

Lb 
1 Sven Svana han rider sig den långa vägen fram 

Då möter der honom en vallareman. 
Ja hör mig på du vallare Hvad jag dig säga må. 
Besvara mig det spörsmål som jag dig sätter på. 

2 Spörsmål det haver jag alls inte lärt. 
Igår slog jag konungen Liderman ihjäl. 
Men haver du nu slagit konung Liderman ihjäl. 
Wisst var det då min fader som du slog ihjäl. 

3 Han fattade honom i bröstet med sin tum'. 
Så att der utrunno både lever och lung'. 
Han plockade honom i stycken så små. 
Som liljorna på marken de tittar upp om vår. 

4 Och Svana han rider ett stycke längre fram. 
Der möter det honom en annan vallarman. 
Åh, hör mig på du vallare hvad jag dig sätter på. 
Besvara mig mitt spörsmål om du det kan förstå. 
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5 Säg hvad äro rundare än ett hjul? 
Hvar kan man finna de fagraste djur? 
Eller var haver solen sitt säte? 
Eller var vilar döde mannens fjäte. 

6 Jo solen är rundare än ett hjul. 
I himmelen der finner man de fagraste djur. 
I vester haver solen sitt säte. 
I graven vilar döde mannens fjäte. 

7 Hvad äro svartare än ett kol? 
Och hvad äro raskare än lärkovingar små? 
Eller vem ropar hårdare än tranor? 
Och vad äro vitare än svanor? 

8 Synden är svartare än ett kol. 
Själen är raskare än lärkovingar små. 
Tordön ropar hårdare än tranan. 
Guds änglar äro vitare än svanan. 

9 Hvem är det som bygger den bredaste bro? 
Hvarunder löper fiskarne som simma uti flod? 
Eller vart leder vägen den bredast? 
Eller vart strider meniskan som stridast? 

10 Isen han bygger den bredaste bro. 
Der under löper fiskarne som simma uti flod. 
Till afgrunden bär vägen den bredast. 
Och der strider meniskan som stridast. 

11 Ja kan du allt detta, då kan du ock mer. 
Wi super och vi dricker i dagarna tre. 
Och Svana han stryker guldringen af sin hand. 
Den giver han åt den skön vallareman. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
9:2 	simma ms sinna 

M 
Gillberga sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 1860-1882. Ma: ULMA 347:55, s. 
139-140. Mb: ULMA 347:44 b, s. 199-200. Mc: ULMA 347:47, s. 111-112. Md: ULMA 347:48, s. 171-172. 
Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. VI, 1886, s. 28-29. 

Ma 
1 Sven Svanehvit rider sig vägen fram 

Så mötte honom en vallareman 
Hör du vallarman hvad jag nu säger dig: 
Kan du de spörsmål jag nu spörjer dig? 

2 Nog kan jag de spörsmål som du spörjer mig 
Om de intet äro för vridelig'. 
Jag hafver gått en väg så svår 
Jag hafver tjenat på konungens gård 

3 Hvad är trindare än det trindaste hjul? 
Hvilka äro de fägraste djur? 
Hvar är vägen som bredast? 
Hvar ligger människan som ledast? 

4 Solen är rundare än det rundaste hjul 
Englarna äro de fägraste djur 
Till helvetet är vägen som bredast 
Och där ligger människan som ledast 

5 Hvar hafver solen sitt säte och sin rund? 
Hvar kan väl finnas de fägraste djur? 
Hvart flyga svalorna om hösten? 
Hvarut ligger döder mans fötter? 

6 I Öster hafver solen sitt säte och sin rund 
I himmelen finnas de fägraste djur 
Åt Öster flyga svalorna om hösten 
Åt Öster ligger döder mans fötter. 

7 Hvem är som bygger den bredaste bro? 
Hvar går fisken som stridast uti flod? 

Hvad är hvitare än svanan? 
Hvem ropar högre än tranan? 

8 Isen han bygger den bredaste bro 
Därunder går fisken som stridast uti flod 
Englarna äro hvitare än svanan 
Åskan ropar högre än tranan. 

9 Hvad är svartare än svartaste kol? 
HURI långt är mellan himmel och jord? 
Hvad är hvitare än hvitaste hvitt? 
Hvad väg går från dagen till natten? 

10 Synden är svartare än svartaste kol 
Ett ögonkast är mellan himmel och jord 
Englarna äro hvitare än hvitaste hvitt 
Till vester går vägen till natten. 

11 Hvad är sötare än sötaste sött? 
Hvad är fetare än fetaste fett? 
Hvad är det för land där ondt intet finns? 
Hvad är det för land där godt intet finns? 

12 Sömnen är sötare än sötaste sött 
Jorden är fetare än fetaste fett 
Himmelen är landet där ondt intet finns 
Helvetet är landet där godt intet finns. 

Titel: Sven Svanehvit. 

Anmärkning 

6:2-3 efter raderna står Söder 
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ULMA 90:46:6, s. 33. Stora Tuna sn, Dalarna. Upptecknad av E. Dahl på 1870-talet. 
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Titel: Herr Svanehvit. 

0 

SMB 205 

Mb—d 
Avvikelser från Ma i Mb—d 

1: / 	rider: han rider d 
1 :3 	nu säger: vill säga c 
1:4 	jag: som jag c 
9 . 9 	Om: Blott c 
3:1 	det saknas c 
4:1 	rundare: trindare cd; rundaste: trindaste cd 
4:3 	helvetet: helvitet b 
4:4 Och saknas d 
5 : 1 	hafver: har d 
5:4 	Hvarut: Hvartut d 
6:2 	finnas: hvilar d 
6:3, 6:4 	Öster: söder b 
7:3 Hvad: Hvem d 
7:4 Hvem: Och hvem cd 
8:3 	äro: är bc  

8:4 Åskan: Och åskan cd 
9:1, 10:1 svartaste: det svartaste bd 

10:2 	är: det är d 
10:3 
	

äro: är bc 
10:4 
	

Till vester: Från öster d; till natten: från dag och 
till natt b 

11:3-4 Hvad är det för: Hvar är det c; där: där som d; 
finns: finnes cd 

12:3 
	

intet: icke d; finns: finnes cd 
12:4 
	

intet: icke bd; finns: finnes cd 

Anmärkning 

Titel som i Ma. 
Mb: 
6:4 döder ms doder 

10:4 
	

efter vester står (från Öster) 

Jälluntofta sn, Småland. Upptecknad av P. G. Wistrand 1880 (Wistrand, Minnen från mina vandringsår, s. 224; 
tryckt där, s. 223-224). Oa: NM Folkminnessaml., Manuskript 9, hl. 1031-1032. Ob: ULMA 92:50, s. 6. 

Oa 
1 Sven Svan uti marken en vallhere gick 

Der mötte han sig trollen så vreda 
Kom svara mig på frågor som jag nu sätter fram 
kan du på mina frågor icke svara 

skall jag ditt lif slätt intet spara 
— Och trollen de bo uti bergen 

2 Vallheren svarar så rädder blef han 
Jag är en olärder vallherdeman 
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men låten mig de frågor få höra 
Vill Gud så skall jag eder väl svara 

3 Och hvad är rundare än som ett hjul 
Och hvar hålla de den fagraste jul 
Och hvad är hvitare än svanan 
Och hvad dundrar högare än tranan 

4 Jo solen är rundare än som ett hjul 
Och i himmelen der hålla de den fagraste jul 
Och änglarne ä hvitare än svanan 
Och åskan dundrar högare än tranan 

5 Hvad uppfyller den djupaste dal 
Och hvad kläder bäst uti konungens sal 
Och hvem bygger broen som bredast 
Och hvad gör menniskan som ledast 

6 Jo snöen uppfyller den djupaste dal 
Och solen kläder bäst uti konungens sal 
Och isen bygger broen som bredast 
Och synden gör menniskan som ledast 

7 H var hafver solen sitt säte 
Och hvar hvila döda mannens fjäte 
Och hvad visar rättast mot norden 
Och hvad görer ändan på jorden 

8 Jo i väster hafver solen sitt säte 
Och i öster hvila döda mannens fjäte 
Och nordstjernan visar rättast mot norden 
Och vattnet görer ändan på jorden 
— Och trollen de bo uti bergen 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer 
utom str. 1. Interpunktionen i ms i stor utsträckning till-
kommen vid utgivningen, här därför borttagen. 

7:2 	hvila ändrat från hvilar 
8:4 	görer ms gören ändrat, troligen ej av uppteck- 

naren 

013 
Avvikelser från Oa i Ob 

Ms ofullständigt; texten omfattar endast str. 1-6 och ra-
derna 7:1-2. 

1:5 	intet: icke 
3:4, 4:4 	dundrar: sjunger 
7:2 	hvila: hvilar  

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla fullständi-
ga strofer. 

P 
NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 121. Trelleborg, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström ca 1880. 

1 Sven Svaneberg han reste sig högt uppåt land, 
der mötte honom en vallareman. 
»Och hör du vallareman hvad jag vill säga dig: 
Kan du de spörsmål, som jag vill säga dig?» 

2 »Slätt ingen spörsmål så hafver jag lärt, 
men jag hafver slagit Islands konung i hjel» 
»Hafver du slagit Islands konung i hjel, 
så hafver du slagit min fader i hjel.» 

3 Sven Svaneberg drog upp sin skarpa klinga blå, 
så högg han den vallaremans hufvud utå. 
Han högg det väl å, han högg det väl frå', 
han högg det så fint som skarlakans trå'. 

4 Sven Svaneberg han reste sig bättre uppåt land, 
der mötte honom en väl lärder man. 
»Och hör du vällärde man hvad jag vill säga dig: 
Kan du de spörsmål som jag spörjer dig till? 

5 Hvad är rundare än som ett hjul 
och hvar så ligga de fagraste djur'? 
Och hvem är så hvitare än svanen 
och hvem ropar högre än tranan? 

6 Och hvem är som bygger den bredaste bro, 
och hvar gå fiskarne mest uti flod? 
Och hvar så hafver solen sitt gäte, 
och hvar så finner denne man sitt säte?» 

7 »Solen hon är mer rund än ett hjul, 
i himmelen der ligga de fagraste djur. 
Englarne är hvitare än svanen, 
tordönen ropar högre än tranan. 

8 Isen den är den bredaste bro, 
derunder gå fiskarne mest uti flod. 
I vester hafver solen sitt gäte, 
och der finner denne man sitt säte.» 
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väl - lär - der man: 
12 

jag dig sä ga 	vill 

16''  

der möt - te han sej en 

  

  

Si 
	

hör du. väl - lärder man hvad 

9 Sven Svaneberg drog sin guldring från sin hand, 
den satte han på en så vällärder man. 
»Och kunde du detta, så kan du väl mer 
och mig så skall du följa i dagarna tre.» 

Titel: Sven Svaneberg. 

SMB 205 

Anmärkning 

Texten utskriven som 18 tvåradiga strofer. Ms saknar 
strofnr. 

1:1 	högt dubbelskrivet, struket på första stället 
3:2 	vallaremans ändrat från vallarmans 
6:2 	gå ändrat från går 

Q 
DAL 74 (text), DAL 75 (mel.). Hofterups sn, Skåne. Upptecknad av Nils Andersson ca 1890. 

Sven Svane - berg han gån- gar sig de vä gar- na 

8 

fram 

 

- len som jag nu frå - gar dig. Kan du de spörs- må 

1 Sven Svaneberg han gångar sej de vägarna fram; 
Der mötte han sej en vällärder man: 
Si, hör du vällärde man, hvad jag dig säga vill: 
Kan du de spörsmålen, som jag nu frågar dig. 

2 Nej inga spörsmål hafver jag lärt 
Men i går så slog jag Islands konung i hjäl. 
Säg, har du nu slagit Islands konung i hjäl, 
Så hafver du slagit din fader i hjäl. 

3 Sven Svaneberg han drar sitt förgyllande svärd 
Så högg han den vällärde mannens höfvid utaf; 
Han högg'en i vrinklar, han högg'en i vrå 
Han högg'en så små som sandkornen de blå. 

4 Sven Svanehvit han gångar sig åt vägen fram, 
Der mötte han sej en vällärder man 
Si, hör du vällärde man, hvad jag dig säga vill: 
Kass tkl de spörsmålen, som jag nu frågar dig. 

5 »Hvad är rundare än som ett hjul? 
Och hvarunder hvila de fagraste djur?» 
»Jo, solen är rundare än som ett hjul, 
Och derunder hvila de fagraste djur.» 

6 »Och hvem är hvitare än svanan? 
Och hvad ropar högare än tranan?» 
»Jo, englarne är hvitare än svanan 
Och tordön ropar högare än tranan.» 

7 »Hvem är det som bygger den bredaste bro? 
Hvarunder gå fiskarne mest uti flo'?» 
»Jo tordönan bygger den bredaste bro 
Och derunder gå fiskarne mest uti flo.» 

8 Hvar har solen sitt Säte? 
Och hvar hvilar döda mansens fjäte? 
I vester har solen sitt säte 
I öster hvila döda mansens fjäte. 

9 Och hvar finnes vägen så smal som en trå? 
Och hvar finnas de som få vandra deruppå? 
Till himlen går vägen så smal som en trå 
Gud gifve alla syndare fick vandra deruppå 

10 Och hvar finnes vägen den breda? 
Och hvar finnes menniskan den leda? 
Till helfvete fins vägen den breda 
Och der finnes menniskan den leda. 

Titel: Sven Svaneberg. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Raderna 4:3-4 ej utskrivna, marke-
rade lika med motsvarande rader i str. 1. Anföringsteck-
en står före 9:1 och 10:1. 
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16 
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R 
MM FMK 111:3 nr 25. Skåne. Sannolikt upptecknad av Per Larsson ca 1890 och av honom överlämnad till Nils An-
dersson. 

kan du mig detta spörsmål ej be - svara 

sa skall du med ditt unga lif be - ta - la. 

1 Sven Svanehvit han gick sig vägarna fram 
och der mötte honom en vallareman 
kan du mig detta spörsmål ej besvara 
så skall du med ditt unga lif betala. 

Titel: Sven Svanehvit. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara C . 
T. 6, n. 1 och t. 8, n. 1: Ändrade från fjärdedelsnoter. 

DAL 106 (text), DAL 76 nr 23 (mel.). Efter Håkan Christianssen, Vitemölla, Vitaby sn, Skåne. Upptecknad 1894 av 
Lännart Ribbing (text) och Nils Andersson (mel.). 

1 Sven Svanberg han gångar sig till sjö och till strand 
	

Titel: Sven Svanehvit (Svanberg). 
Där möter han på vägen en katholiker man. 
»Si hör du katholike man, hvad jag dig säga vill, 
Kan nu du det spörsmål, som jag dig ställer till?» 

52 



2 

• 

"Svara mig på frågor, 

Sven Svanevit i 	marken till 	en 

4 

vallherde kom. 

som jag nu ställer fram! 
6 

• 1-1 

	• 

Så 

Kan du på mina frågor intet 

skall jag ditt unga 

svara. 
8 

•N 	G  j 

liv ej spara." 
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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 12. Tb: Museet i Halmstad, L. Adlerkulls vissaml. nr  29. 

Ta 

1 Sven Svanevit i marken till en vallherde kom. 
»Svara mig på frågor, som jag nu ställer fram! 
Kan du på mina frågor intet svara, 
Så skall jag ditt unga liv ej spara.» 

2 Vallherden svarade, ja, rädder blev han, 
»jag är en eländer vallareman, 

lät mig dina frågor något höra, 
så skall jag på somliga dig svara. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. För fortsättningen av texten hänvisar 
upptecknaren till GAB 39. 

Tb 
MELODI 
	

TEXT 

Mel. = Ta. 	 Text = Ta. 

Anmärkning 

Ms föreligger endast i kopia i SVA. 

U 
Museets i Varberg arkiv 6725. Efter en gumma i Eskilsbo, Torups sn, Halland. Upptecknad av lärarinnan Emma 
Santesson 1916. 

1 Sven Svann ut i marken till en vallherde kom: 
»Svara mig på mina frågor, som jag nu sätter fram. 
Kan du på mina frågor intet svara, 
skall jag ditt liv slätt intet spara.» 

2 Vallherden svara': »Ja, rädder blir han. 
jag är en olärder vallherdeman. 

Men låt mig på dina frågor något höra, 
så skall jag på somliga dig svara.» 

3 »Vad är rundare än ett hjul 
och var hålles den fagraste jul? 
Och vad är vitare än svanan? 
Och vem dundrar högare än tranan?» 
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4 »Solen är rundare än ett hjul. 
I himlen där hålles den fagraste jul. 
Änglarne äro vitare än svanan. 
Åskan dundrar högare än tranan.» 

5 »Vad uppfyller den djupaste dal? 
Och vem kläder bäst uti konungens sal? 
Och vem bygger bro som bredast? 
Och vem gör mänskan som ledast?» 

6 »Snön uppfyller den djupaste dal. 
Solen kläder bäst uti konungens sal. 
Isen bygger bro som bredast. 
Synden gör mänskan som ledast.» 

7 »Vem bär skägget allt uppå sin bak? 
Och vem bär näsan under sin has? 
Och vad visar rättast åt nord? 
Och vad är ändan på jord?» 

8 »Vipan bär skägget uppå sin bak. 
Och trollen bär' näsan under sin has. 
Nordstjärnan visar rättast åt nord. 
Och vattnet är ändan på jord.» 

9 »Vad är raskare än ett rå? 
Vad är svartare än ett slag? 
Och var har solen sitt säte? 
Och var vila dödemans fötter?» 

10 »Högfärd är raskare än ett rå. 
Synden är svartare än ett slag. 
I väster har solen sitt säte. 
I öster vila dödemans fötter.» 

Titel: Sven Svann. 

ULMA 17894, s. 5-7. Ryssby sn, Småland. Sannolikt efter 79-årige August Nilsson, Slakmöre (f. i Långemåla sn, 
Småland). Upptecknad av Carin Hxggblom 1946. 

1 Sven Svanberg han gick sig åt torget fram 
där möter han på vägen en katolitisk man. 
»Kan du mig dessa frågor ej sant svara 
så kan jag ditt unga liv ej spara. 

2 A säg mig, vad är högare än såsom Kalmar slott? 
A varthän bär vägen så smal som en drott? 
Å varthän bär vägen den brede? 
A var finnes människan den lede? 

3 Å vad är trinntare än såsom ett ljus? 
varthän bär vägen upp till Guds faders hus? 

A säg mig vad är vitare än svanan, 
å vem ropar högare än tranan?» 

4 »Jo, himmelen är högare än såsom Kalmar slott, 
och dit bär vägen så smal som en drott, 

till avgrunden bär vägen den breda, 
å där finnes människan den leda. 

5 A solen är trinntare än såsom ett ljus, 
till himmelen bär vägen upp till Guds faders hus, 
å änglarna ä vitare än svanan, 
basunen ropar högare än tranan.» 

Anmärkning 

Ms saknar strofindelning och strofnr. Före str. 4 står: 
Då svarar katoliken: Efter str. 5 står: Då gick katoliken 
fri me dä svare'. — Texten föregås av följande kommen-
tar: En hårt gammal visa. Den sjöngs me andakt å reda: 

Jokkmokks sn, Lappland. Xa: SVA BB 3662. Efter Agnhild Persson, Jokkmokk; visan sägs vara efter åkeriägaren 
Erik Ullenius (f. i Jokkmokk). Inspelad av Hans Sandin 1987. Xb: SVA 1271. Textnedskrift inlämnad till SVA 1992. 

Xa 

Vem kan väl gå 
	

i 	den stri - das - te flod? 
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å vad lju - der hög- re än tra - nen? 

1 Vem kan väl gå i den stridaste flod? 
Vem kan väl bygga den bredaste bro? 
Vilken är vitare än svanen, 
å vad ljuder högre än tranen? 

2 Jo fisken kan gå i den stridaste flod, 
isen kan bygga den bredaste bron. 

Snön den är vitare än svanen, 
å åskan ljuder högre än tranen. 

Melodianmärkning 

Upptakt i str. 2: d 

Xb 

1 Vem kan väl gå i den stridaste flod 
Vem kan väl bygga den bredaste bron? 
Vilken är vitare än svanen 
O vad ljuder högre än tranen 

2 Jo fisken kan gå i den stridaste flod 
Isen kan bygga den bredaste bron 
Snön den är vitare än svanen 
Och åskan ljuder högre än tranen 

3 Vad är väl fagrast i djupaste dal 
Vad skiner klarast i drottningens sal 
Vad är väl hurtigaste på jorden 
Vad ljuder högre än tordön? 

4 Gräset är fagrast i djupaste dal 
Solen skiner klarast i drottningens sal  

Tanken är hurtigaste på jorden 
Och domen ljuder högre än tordön 

5 Kan du väl detta så kan du väl mer 
Tag nu denna ringen som drottningen ger 
Tag den och håll den till varen 
Så sant är ditt liv utan faren 

Anmärkning 

Visan kallas Erik Ullenius visa. — Ms som saknar strofnr 
är maskinskrivet, helt igenom med stora bokstäver. 
4:2 	före skiner står lyser överstruket 
5:2 före nu står denn överstruket 

Y 
IF 111:24. Finland; närmare proveniens ej uppgiven. Upptecknad av J. E. Wefvar på 1870- eller 1880-talet. 

1 Svinn Svanvik han rider sig den vägen rätt fram, 
der mötte då honom en unger valdes svenn. 
0 hör du nu min valdes sven hvad jag dig fråga må. 
Kan du det spörsmål, som jag dig spörja må? 

2 Nej inga spörsmål så hafver jag mig lärt, 
men en underlig tunga har Gud mig beskärt. 
Å kan du nu dessa frågorna para, 
så visserlig skall jag dem nu svara. 

3 Hvilken äro svartare än såsom kol, 
ja hvilken äro snällare än lärkevingar små. 

hvilken äro hvitare än svanan, 
ja hvilken ropar högre än tranan. 

hvartåt går vägen som bredast, 
ja der på vandrar menniskan som ledast 

4 Svinn Svanvik han rider sig den vägen rätt fram, 
der mötte då honom en unger valdes sven, 
och kan du de spörsmål som jag dig fråga må. 
Nej inga spörsmål så hafver jag mig lärt, 
men en underlig tunga har Gud mig beskärt. 
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5 Jo synden äro svartare än såsom ett kol, 
ja englame de äro snällare än lärkevingar små, 
ja englarne äro hvitare än svanan, 
ja åskan ropar högre än tranan 
ja till helvetet går vägen som bredast, 
o der på vandrar menniskan som ledast. 

6 Solen äro rundare än såsom ett hjul, 
i himmelen så brinner de fägraste ljus. 

I öster hafver solen sitt säte, 
i vester hvilar döde manses fjete. 

Anmärkning 

Endast sir. 2-3 numrerade. Strofindelningen 
osäker. 

4:5 	beskärt ms beckart 
6:1 	hjul ms snarast hjus 

i övrigt 

SR MA 58/12126:17:1. Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 1904 på Nötö, d. 1980). Inspelad av Matts 
Arnberg 1959. 

om du kan ge svar pä vad jag nu frå-gar dig. 

1 Sven Svaneson gick sej den vägen fram, 
då mötte honom en valleman. 

hör på, du valleman, vad ja nu säjer dig, 
om du kan ge svar på vad jag nu frågar dig. 

2 Vad är svartare än som en korp, 
å vad är snällare än lärkvingar små, 
å vem ropar högre än tranan, 
å vad äro vitare än svaren? 

3 Jo, synden är svartare än som en korp, 
å synen är snällare än lärkvingar små, 
å korpen ropar högre än tranan, 
Guds vägar äro vitare än svaren. 

Melodianmärkning 

T 8 i .sir. 2-3: 

EJ AVTRYCKTA 

AA: KB Vs 3:4 nr 224 A. Norra Småland. Nedskriven 
efter minnet av Wendela Hebbe (1808-1899) före 
20.3.1843. En avskrift gjord av G. 0. Hyltai-Ca-
vallius finns i KB Vs 4, s. 192. 4 strofer. Tryckt i 
DgF IV, s. 748-749. 

AB: KB Vs 4, s. 143. Upptecknad av G. 0. HyltU.-Ca-
vallius på 1840- eller 1850-talet. Närmare uppgif-
ter saknas. 1 strof. 

A C: UUB R 623:2 nr 46. Efter fältmusikanten och må-
laren Ferdinand Lundgren, Visby, Gotland (f. 
1825 i Visby, d. 1901; Bjersby, s. 273-274). Upp-
tecknad av P. A. Säve vid 1800-talets mitt. 7 stro-
fer. Tryckt som Säve 46 A. 

AD: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 132 a. Vedbo 
hd, Småland. Upptecknad av Carl Ulric Hollberg, 
troligen ca 1850. Melodi samt 1 strof och 1 rad. 
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AE.• KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 132 a-132 b. 
Södertörn, Södermanland. Upptecknad av Carl 
Ulric Hollberg, troligen ca 1850. Melodi samt 2 
strofer. 

AF: NM Folkminnessaml., Manuskript 1, s. 513-514. 
Östergötland. Upptecknad av lärjungen Samuel 
Andr6 Linköping 1875. 5 strofer. 

AG: NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 101. 
Raus' sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 
1879-1880. 11 strofer (uppställda som 22 tvåradi-
ga). Tryckt i Wigström, Folkdiktning I, 1880, s. 
40-41. 

AH: NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, 
vol. IV:l. Efter »hushållerskan» Johanna Falk, f. 
1809 i Harplinge sn, Halland, d. 1898 i Helsing-
borg. Upptecknad av Selma Colliander ca 1890 
(jfr Colliander, Några folkvisor från Halland, 
1916, s. 140-143). Melodi samt 7 strofer. Tryckt i 
Colliander & Berg, Folkvisor, [1902], s. 16. 

Al: Museets i Varberg arkiv 4387, s. 25. Efter 57/58-
åriga murerihantlangarhustrun Hulda Johansson 
(f. i Harplinge sn, Halland); hon hade visan efter 
en Karl Nilsson (1841-1915). Upptecknad av 
Karl A. Karlsson senast på 1910-talet. 10 strofer 
(varav 2 ofullständiga). 

AJ: DAG IFGH 1549, s. 2-3. Efter August Johansson, 
Uleviken, Ödskölds sn, Dalsland (f. 1861 i Stene-
by sn, Dalsland). Upptecknad av Tage Heimer 
1927. Prosareferat med citat omfattande ca 4 stro-
fer. 

AK: Västerås stadsbibl., Ms 1972:2 N:9. Västmanland. 
Upptecknad av Ruth Rosenius (Högman) under 
tiden 1920-1950. 1 strof. 

AL: ULMA 4889, s. 69-70. Efter August Jonsson, År-
dala sn, Södermanland (f. 1871 i Årdala); han ha-
de lärt visan av sin syster Elin (f. 1879 i Årdala). 
Upptecknad av W. Palmblad 1932. 5 strofer. 

AM: Efter Helmy Hansson f. Blomfeldt (1910-1993), 
Stora Tuna sn, Dalarna. Hon hade visan efter sin 
farmor Johanna Kristina Romlin (f. 1863 i Söder-
bärke sn, Dalarna) och farfar Erik Blomfeldt (f. 
1871 i Floda sn, Dalarna). AMa: SVA BA 84. In-
spelad av Bengt R. Jonsson, Jan Ling och Marga-
reta Jersild 1964. Melodi samt 1 strof. AMb: SVA 
BA 1514. Inspelad av Gunnar Ternhag 1972. Me-
lodi samt 8 strofer. 

AN: IF Rancken 3, 165 nr 179 (mel. även i IF Rancken 
6, 195 nr 11). Efter Karl Ulfves, Lappfjärds sn, 
Österbotten. Upptecknad av J. E. Wefvar (text) 
och efter Wefvars minne av K. R. Sjögren (mel.) 
1875-1876. Melodi samt 7 strofer. Tryckt som 
FSF V:1 nr 32 b och C. 

AO: IF Rancken 3, 165 nr 273. Efter Anders Lillsjö, 
Lappfjärds sn, Österbotten. Upptecknad av J. E. 
Wefvar 1875-1876. 4 strofer. Tryckt som variant 
F till FSF V:1 nr 32 A. 

AP: IF Rancken 5, 186 nr 117 (text), SLS 125, s. 29 
(mel.). Korsholms sn, Österbotten. Upptecknad av 
J. E. Wefvar på 1870-talet (text) och efter Wef-
vars minne av 0. R. Sjöberg 1876 (mel.). Melodi 
samt 11 strofer. Tryckt i Rancken, Några prof af 
folksång, 1878, s. 4-6 och mel.-bil. nr  1 samt som 
FSF V:1 nr 32 a och B. — En text i SLS 19, s. 
115-117, som uppges vara från Munsala sn, Ös-
terbotten, synes hämtad från Ranckens tryck. 

A (2: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 18. Liljen-
dals sn, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-
talet. Melodi samt 8 strofer. Även tryckt som FSF 
V:1 nr 32 c och D. 

AR: IF 110, h. 4, s. 67. Ur handskrivet häfte från Pel-
linge, Borgå lf, Nyland. Avskrift gjord av A. P. 
Svensson ca 1910. 8 strofer. Tryckt som variant E 
till FSF V:1 nr 32 A. 
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206 

STOLT HERR ALF 
TSB E 58 

A 
Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland (1601/1602-1686; Jonsson I, s. 244-285). 
Upptecknad på 1670-talet. Aa: KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 129—[130]. Tryckt som SF 2 och i 1500- och 1600-
talens visböcker II, s. 352-354. Ab: KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 165—[168]. Tryckt i variantapparaten till SF 2 
och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 381-383. 

Aa 
1 Vpp så wacknade Allfwens Frw 

hon tahlade til sin bonde 
Jagh haar drömtet så ynkelig dröm, 
Gudh gee den blihr ingen til onde. 
— Du lått honom sörja som fången ligger vnder 

heeda. 

2 Jagh tychte et hwss j min Faders gård, 
vpmuradt medh tegel och Steen 
Där inne brann du stolt herr Alf 
medh giefwaste dine Swener 

3 Tu ligg och soff min hiertans kier 
och tagh inga drömmer til glömma 
J morgon skal Jagh rijda j min Faders gård 
medh mine ypperste Swena 

4 Assmund heter konungen 
kieraste Fadren min 
Så gierna spörjer han dödan tigh 
som — — — i gården sin 

5 Däth var herren stolten Alff 
han rijder i konungens gård 
Vthe Assmund konungen 
sielf för honom ståer. 

6 Statt här Assmund konung bold, 
kiere Swären min 
Will tu låhna migh hwss i Natt 
medh giäfwaste Swener min 

7 Mitt vppå min Apellgård, 
där ståer så wähl bygd en Stufwa 
Där inne soff herr Stolten Alff 
medh dine giefwaste Swäner 

8 Hielp nu Oden Asagrim 
Jagh tränger nu til tig kalla 
At Jagh må winna herr stolten Alf, 
at Jagh blihr ytan skada. 

9 Du skalt settja Stång för dörr 
och Eldh j alle gaflar 
Så kan tu winna stolten herr Alff 
Och blifwa ytan fahra. 

10 Vp så wacknade Sigurder 
han slogh så stort et slagh 
däth wacknade kongen i lofftet lågh 
och drottningen i sin Sahl 

l 1 Vp wacknade Törgnejer 
han hade Otta händer 
Gafhler och wägger slå wij nedh 
och springa vth alle i sänder. 

12 Konungen skole wij hängia vpp 
och bränna hans gård i Rötter 
Han haar förgjordt wår herre i dagh 
dertil få wij inge böter. 
— Du lått honom sörja som fången ligger vnder 

heeda. 

Anmärkning 

Stroferna skrivna tvåradiga (rad. 1 och 2 respektive 3 
och 4 ihopskrivna). Omkvädet utskrivet i str. 1-6, 12, 
förkortat i övriga strofer. 
Omkvädet: lått str. 3 och 5 läth, str. 4, 6, 7, 9-12 lätt 
4:4 efter som har plats lämnats för något ord 

	

8:4 	skada ms ev. skade 

	

10:3 	lågh ms lagh 
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Ab 
8:1 
8:3 
8:4 
9:3 

10:3 
11:1 
11:4 
12:1 
12:2 
12:3 

Asagrim: Assagrim 
herr stolten: stolt herr 
skada: fahra 
stolten: stolt 
däth saknas 
Vp wacknade: Wacknade och vp 
springa: springe 
Konungen: Kongen 
bränna: brända 
Han: Som 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 12, markerat (förkortat) 
i str. 2-5, 7. 
Omkvädet: liith str. 2-5, 7, 12 lätt 

3:2 drömer ms dromer 
4:4 	se Aa 

SMB 206 

Avvikelser från Aa i Ab 

Omkvädet: lått: läth 
1:2 	taklade: tahlte 
1:3 	drömbt: drömt 
1:4 	gee: gef'; den: hon 
2:2 	Steen: steenar 
2:4 	giefwaste dine: dine giäffwaste 
3:2 drömmer: drömer 
3:3 	min: din 
3:4 Swena: Swener 
4:2 	Fadren: Fader 
4:3 	dödan: döder 
5:1 	var: war den 
5:3 konungen: konung 
5:4 	sielf: Sielfwer 
7:1 	vppå: vti 
7:2 	där ståer: Ståhr 
7:3 	herr Stolten: du Stolt herr 
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207 

DEN STRIDBARA JUNGFRUN 
TSB E 64 

A 
UUB V 1, fol. 47 r-48 r. Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck på 1690-talet eller under 1700-talets första de-
cennium. Avskrift av okänd hand (Jonsson I, s. 291-298). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 361-364. 

1 Stallbroder tala till stallbroder sin, 
will du intet rijda bort och giffta tig än, 
— Men wij skolom föra wåra Runer med ähran: 

2 Dey will iag wijsa så wänt ett wijf: 
men beder tu om henne thet gäller titt lijf: 

3 Tig will iag gifwa Gångaren hwit, 
ästu min stallbroder fölg mig dijt: 

4 Tig will iag gifwa Gångaren gråå, 
ästu min Stallbroder fölg mig då medh 

5 När som de kommo till Borgare Broo 
så ginge dher 7 qwamar i Manne blod. 

6 Stallbroder talar till Stallbroder sin, 
nu wille wij rijda hem igen 

7 Ähre wij nu kombne så långt upp i lann, 
ästu min stallbroder fölg mig fram 

8 När som dhe kommo i Rosende lund, 
dher mötte dhem en warg medh manna Lår i mun 

9 Stallbroder tala till Stall broder sin 
wille wij wända om rijda hem igen 

10 Ähre wij kombne så långt upp i land 
ästu min Stallbroder fölg mig fram 

11 När som dhe kommo till Giärde, 
dher Stafwana woro utaf Swärde 

12 Hwar den Stafwer i den Gärdesgård stod, 
der war ett Blodigt mannehufwud på 

13 StallBroder talla till Stallbroder sinn, 
nu wille wij rijda hem igen 

14 Ähre wij kombne så långt upp i Landh, 
Ästu min stallbroder fölg mig fram 

15 Så Rijda the sig i Jungfrunes Gårdh, 
så funne dhe på hwar wächtaren låg 

16 Wächtare wächtare släpp mig inn, 
tig will iag gifwa min röda Gullring 

17 Ehr Röda Gullring wore godh att äga, 
om iag torde för Jungfrun wåga 

18 Ungerswän Slår till Gångaren Gråå, 
så rijder han sig upp i Jungfrunes Gårdh 

19 Jungfrun sig igenom windelat såg, 
hwad ähr för främmat uti min Gårdh 

20 Jungfrun står ute och kiämmar sitt hår 
Een Röd gullChrona iag sätter der på 

21 Jungfrun roopte om all sin Gårdh, 
mina håfmän i klädan eder i Jern och Ståhl 

22 Jungfrun ropade Swerd och Swärdh 
J låten denna riddare fara samma färdh 

23 Min skiöna Jungfru i sägen icke så, 
dhet ähr dhen Unger swän som i skolen få 

24 Wore dhett dhen Unger swän som iag skulle haa 
Så förde han dhett Gullet på Gångarens baak 

25 Dett Plä wahra krijgzmanna sed, 
låta Gullet wahra hemma när man drager i krijg. 

26 Jungfrun roopte på Små drängar 2: 
nu sku i Ehr ått kiällaren gåå 

27 Och Tappen så inn Både Miöö och wijn, 
ty dhet ähr dhen Ungerswän som bli kiäresten min 

28 Så drucke dhe uti Jungfrunes Gårdh, 
dhe drucke i dagar dhe drucke i twå 
— Men wij skolom föra wåra Runer med ähran: 

Titel: Hymnus Societatis. 

Anmärkning 

Stroferna ej radindelade. Str. 20 och 22 tillskrivna —
sannolikt vid ett senare tillfälle och av samma hand som 
texten i övrigt — efter str. 28 med markering för deras 
rätta inplacering; str. 21 har därför nr 20, str. 23-28 nr 
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21-26. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 28, markerat i 
övriga strofer utom str. 20 och 22, där det helt saknas. 

1:1 	Stallbroder ms Stallbröder; stallbroder ändrat 
från stallbröder 

1 :2 	efter än står tig överstruket 
5:2 	snedstreck före och efter raden  

	

7:2 	fölg ms folg 

	

8:2 	mötte ms motte 

	

9:7 	efter tala står kommatecken 

	

12:1 	Gärdesgård ms Gärdesgard 

	

17:1 	äga ev. ändrat från åga 
25:2 efter man står kommatecken 

B 
KB Vs 3:3 nr 180 A. Almundsryds sn, Småland. Upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius 1839. Utskriften gjord av 
Hylt61-Cavallius med undantag för str. 15, som skrivits av George Stephens. 

Store Bror han talte 
	

till Lille 
	

Broder 	så: 

41 111T)-1 

 

 

Och har du intet 	lust för att gifta dig i 	år 

  

Och hvem är väl den 

Hvem är den mig tvingar i min ungdom 

1 Store broder talte till Lille broder så: 
Har du ej lust att gifta dig i år? 
— Hvem är väl den, 

Hvem är den mig tvingar i min ungdom? 

2 Jag vet en mö både vän och if, 
men om du henne friar så kostar det ditt lif. 

3 Och käre min broder du visa mig dit 
så vill jag dig gifva min gångare hvit. 

4 De redo då i dagar, de redo väl i två 
förinnan de hunno den jungfruns gård. 

5 De redo i dagar, de redo i tre 
icke så fingo de den jungfrun se. 

6 De redo i dagar, ja ända till sju 
Och icke hade de sett den jungfrun ännu. 

7 Och Store Bror han sade till Lille Broder så: 
Mig lyster nu att rida hem till min faders gård. 

8 Lille Bror han svarade Store Broder så: 
Jag frågar ej efter att rida hem i år. 

9 Det vore en stor spe, ja mycket större skam 
Två kämpar var' på vägen; men inte torde fram. 

10 Store Bror han svängde sin gångare grå 
Så reste han genast emot sin faders gård. 

11 Lille Bror han bankade med fingranne små: 
Statt upp sköna jungfru drag låset ifrå. 

12 Ingen stämma hafver jag satt 
Jag släpper ingen in hvarken dag eller natt. 

13 Men Lille Bror sparkade på porten med fot 
Så gångejern och lås de flögo opp i luft. 

14 Jungfruen ut genom fönsteret såg 
Hvad är det för en galen Gut, som kommer i vår 

gård? 

15 »Jag är väl ingen galen Gut, fast jungfrun tycker så, 
Jag är den bästa friare som Jungfrun lyster få.» 

16 Är du den bästa friare, som jag kan lysta få 
Hvi förer du ej guld uppå gångaren den grå? 

17 »Det är väl en gammal kämpased, 
att lemna guldet hemma, när som man ri'r i krig. 

18 Det är väl en vigtig kämpasak 
att lemna guldet hemma, när som man ri'r i slag.» 

19 Lille Bror han vände ut kappan den blå 
»Lyster sköna jungfrun att hvila häruppå?» 

20 Jungfrun svingar sig i kjortelen röd: 
»här finnas några kämpar, som far min gifver bröd.» 
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21 Lille Bror sätter sin värja mot en rot 
så fäktar han att bloden gick öfver hans fot. 

22 Och jungfrun hon svingar sig i kjortelen grön: 
Här finns väl flera kämpar, som far min gifver lön. 

23 Och lille Bror han sätter sin värja mot ett trä 
Så fäktar han att bloden gick upp på hans knä. 

24 Och lille Bror han gångar sig till högan lofts bur, 
der sutto 12 kämpar så rädda uppå lur. 

25 När som han kom till de kämparne in 
Då voro de alla tolf så vilda som svin 

26 Kong Långevall han gångar sig ner på sin gård 
»Hvar är den raska kämpen, med dig jag tala får?» 

27 Och hör du käre lille Bror, du stilla nu ditt svärd 
min dotter får du ega, du är 'na fuller värd. 

28 Och lille Bror tog jungfrun och lefde uti fred 
Och hvad han hade gjort det blef sedan dervid 
— Hvem är väl den, 

Hvem är den mig tvingar i min ungdom? 

Titel: Store Bror och Lille Bror. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas. Över mel. står f.d. Mel. är genomgående 
noterad med tillfälligt b-tecken för h' och för övrigt del-
vis ortografiskt felnoterad; här rättad och återgiven 
med fyra fasta b-tecken (jfr nedan). 
System 1, n. 7 och 11 (ass1 ): giss' 

System 1, n. 8 (b1 ): Tillfälligt b-tecken står över ett oläs- 
ligt överstruket tecken. 

System 2, n. 5 (dess2): ciss2  
System 2, n. 6 (c2): Återställningstecken (jfr föregående 

not) står över ett oläsligt överstruket tecken. 
System 2, n. 8 (ass1 ): giss' 
System 2, sista noten (ess'): diss' 
System 3, n. 2 (assl ): giss' 
System 3, sista noten (ess'): diss' 
System 3, textunderlägget: den delvis bortklippt 
System 4, n. 1, 3, 8: (ass'): giss' 
Före system 3 står följande överstruket: 

numetia 	. 
IM.M.111111E~P" 

• 

Och hvem är väl den Hvem är den mig tvingar i min ungdom 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 28. 
Str. 15 inskriven av Stephens, sannolikt därför att stro-
fen gått förlorad när en del av ms skurits ut. 
Omkvädet: i str. 1 har först skrivits raden Hvem är väl 

den, mig tvingar i min ungdom, därefter har 
ändring skett till ovanstående lydelse; den i str. 
28, andra raden, ändrat från det 

	

5:1 	över redo står på både ställena vänta överstru- 
ket 

	

22:2 	lön ändrat, möjligen från bröd 

	

26:1 	Kong står som alternativ över Och, vilket stru- 
kits med blyerts 

KB Vs 3:5 nr 336:1 (tillägg). Upptecknad 1865 i Stora Malms sn, Södermanland av G. 0. HyMn-Cavallius. Visan 
uppges vara »lärd af Post i Öhr, af en fånge på Långholmen och en sjöman å ångfartyget Thor». 

1 Och Lille Bror han talade till Store Broder sin. 
Ja kära du min Store Bror du sadla gångaren din 
— För du är den 

Du är den 
Som jag har älskat från min ungdom. 

2 Ja Lille Bror han rider sig till Storevalla bro 
Der lupo 7 par stenar i bara kämpa-blod. 

3 Store Bror han vände om grå gångaren sin. 
Ja kära du min Lille Bror du vänder ock om din. 

4 »Det vore en vanära, men mycket större skam. 
Två pojkar pån väg och ingen törs gå fram.» 

5 Lille Bror han talade till kämpen så: 
hvarför står du här och diflar och inte flyttar å? 

6 Ja kämpen han svarade Lille Broder så. 
»Jag står här och diflar med broder min så.» 

7 Ett arf vi skola dela, men vilja ha det båda två. 
Det vore väl litet om du det kunde få. 

8 Men kunde du det fånga då vore det helt visst 
det vore det kongaslott, det vore helt visst. 

9 Skall jag det fånga utan någon hjelp. 
Jag är då en yngling; det är båd sannt och visst. 

10 Ja du skall få min hatt och då ingen dig ser 
för du mig förlossar, så jag slipper här ned. 

11 Ja Lille Bror han rider sig till andra brodren så 
och frågar honom helt listigt hvad detta vara må 

12 Ja dig har jag väntat på i årena sju 
Men du har inte kommit förr än stunden nu. 

13 Hör du min yngling hvad jag dig säga må. 
Min broders hatt du fått; mitt svärd skall du få. 

62 



14 Nu har du svärdet fått och hatten likaså. 
Nu må du rida dristigt till kongaslottet då. 

15 Ja Lille Bror han rider sig till Storevallens gård 
Derutanför porten 300 blanka svärd låg. 

16 Ja Sköna jungfrun tittade allt utför sin dörr: 
hvad är det för en herde-dräng som ståndar utför? 

17 Ja sköna jungfrun skakar på skärlakanet grön 
hvar äro nu de kämpar min fader gifver lön. 

18 Ja, orden voro knappast från munnen uttaldt 
förr än 300 kämpar kring Lille Broder var. 

19 Ja kämparna de talade till Lille Broder så: 
ditt lif det må du mista, det är du säker på. 

20 Lille Bror han kasta' sina handskar uti mark 
I mig så skall ni finna en pojke som är stark 

21 Ja Lille Bror han vände om grå gångaren sin 
Ja de 300 kämpar lade han alla i en ring. 

22 Ja, Lille Bror han hade sig en fåla som var spak 
Så tog han sköna jungfrun och satte på hans bak. 

23 Ja Lille Bror han rider sig till rosende lund. 
Der lyster han att hvila sig en liten stund. 

24 Ja sköna Jungfrun väcker på Lille Broder så: 
ja kära du min Lille Bror, du sofver ej så hårdt 

25 Ja Lille Bror han svarade sköna jungfrun så 
Om någon skulle falla, så nämn då ej mitt namn. 

26 Hennes broder han kommer med kavalleriet så 
och hennes yngste broder till jorden falla må. 
och äfven kavalleriet, det är båd visst och sannt 

27 Ja kära du min Lille Bror du stilla ditt svärd. 
Det var min yngste broder, den död var han ej värd. 

28 Ja, din yngste broder jag aktar ej ett hår 
din gamle grå fader skall samma döden få 
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29 Ja Lille Bror han fäktade och det var helt väl. 
Men svärdet på han tog, tog honom ihäl. 

30 Ja Lille Bror han rider sig allt hem till sin gård 
Der utanför dörren hans fader månde stå. 

31 Ja kära du min broder, du tager mot min häst. 
Ja kära du min fader, du skaffa mig en prest. 

32 Ja kära ni min moder ni bädden upp min säng. 
Ja kära du min fästemö, du följer mig i den. 

33 När natten den var ända och dager det var ljus. 
Då funno de tre lik i Lille Broders hus. 

34 Den ena var Lille Bror den andra var hans mö 
Den tredje var hans moder af sorgen blef hon död. 
— För du är den 

Du är den 
Som jag har älskat från min ungdom. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 1; 
efter 6:2 och 7:2 står tecken som troligen är omkvädes-
markering. 

	

1:2 	över gångaren står ock opp 

	

4:2 	över pojkar står kämpar 
9:1 före Skall är ett ord tillskrivet i efterhand men 

åter struket 

	

16:2 	för ms for 

	

26:1 	efter kavalleriet står ett frågetecken 

	

26:3 	efter raden står ett frågetecken inom parentes 

	

27:1 	strofen har först inletts med raden Ja han då 
svarade, och det var helt kort vilken strukits 

	

33:1 	ljus ms ljuss ändrat till ljus och så förtydligat 
över raden 

D 
DAL 555 nr 11. Kyrkhults sn, Blekinge. Upptecknad av Sven Thomasson under 1880-talets första hälft. Ytterligare 
en utskrift finns i ULMA 10531 (ms till trycket i SvLm VII:6, 1890 nr 10). 

1 Store bror han talade till lille broder så, 
Har du inte lust till att gifta dig i år. 
— Ja hvem är väl den, Ja hvem är den mig tvingar i 

min ungdom 

2 Jag hade väl lust att gifta mig i år, 
Om jag bara viste, hvem jag skulle få, 

3 Jo jag vet en mö, både väner och hvif, 
Om du till henne friar, så kostar det ditt lif. 

4 Kära store bror, visa mig dit, 
Så vill jag dig gifva, min gångare hvit,  

5 Så redo de i dagar, så redo de i två, 
Förän de kommo till, den Jungfruens gård, 

6 Sen redo de i dagar, de redo väl i tre, 
Förän de fingo, den jungfruen se, 

7 Sen redo de i dagar, de redo väl i fem, 
Intet hade de fått se, den jungfruen än, 

8 Store bror han svänger om, sin gångare grå, 
Nu vill jag genast rida, hem till min faders gård, 

9 Det voro en stor spe, och mycke större skam, 
Två kämpar var på vägen, och inte torde fram, 
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10 Lille bror han svängde, sin gångare grå, 
Sen rider han genast, på jungfruens gård, 

11 Jungfruen ut, genom fenstren då såg, 
Hvad är det för en galengutt, som kommer i vår 

gård, 

12 Jag är väl ingen galengutt, fast jungfrun tycker så, 
Jag är den bäste friarn, som jungfrun lustar få, 

13 är du den bästa friarn, som jag har lust att få, 
Hvi förer du ej guld, uppå gångaren den grå, 

14 Jungfruen svingade, med kjortelen röd, 
Här finnes några kämpar, som far min gifver bröd 

15 Lille bror han satte, sin värja mot en rot, 
Sen fäktar han så blodet, gjeck upp på hans fot, 

16 Jungfruen svingade, med kjortelen grön, 
Här finnes flera kämpar, som far min gifver lön, 

17 Lille bror han satte, sin värja mot en sten, 
Sen fäktar han så blodet, gjeck upp på hans ben, 

18 Och lille bror han går sig, på höganloftsbur, 
Der suto tolf kämpar, så rädda uppå lur, 

19 Lille bror han gnägde, och gånga som en häst, 
De tolf raske kämpar, han fälde dernäst, 

20 Lille bror tog jungfrun, i hvit-gulan lock, 
Sen binder han henne, på sadelens knapp, 

21 Sen rider han sig, åt rosendelund, 
Der lustar lille bror, att hvila sig en stund, 

22 Lille bror tog jungfruen, uti sin famn, 
Hvad tycker skön jungfrun, om en sådaner man, 

23 Dig vill jag hålla för herre och man, 
Som tog mig igjenom sju konungaland, 

24 Och lille bror for hem och lefde i många år, 
Och ingen kämpe vågade komma på hans gård, 
— Ja hvem är väl den, Ja hvem är den mig tvingar i 

min ungdom 

Titel: Store bror, och Lille bror! 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 24. 

	

I : 1 	till dubbelskrivet 

	

3:1 	efter hvif står ett frågetecken 

	

14:2 	gifver ms gifvar 

Utskriften i ULMA: 

	

11: I 	fenstren: fenstret 

	

12:1 	tycker: tyckes 

E 
DAG IOD Gammalt nr 34:5, s. 89-94. Mo sn, Bohuslän. Upptecknad av Arthur Jonsson 1901. 

1 /:Å lellebror han talte tell storebroder sin:/ 
jag vet mig en jungfru så fager å så fin: 
— Du är dän, du är dän sum jag tengat i min ungdom. 

2 Å vet du dig en jungfru så fager å så fin 
så kom, låt uss räjse å hämte hänne jem. 

3 Så klappades dän gula, la sadeln på dän blå 
så redo de sig upp tell höga vallabru. 

4 Å storebroder talte tell lellebroder sin 
å kom, låt uss vända vår gångare omkreng. 

5 Dät var väl en vanära å mycket store skam 
to riddare på vägen å engen tordes fram. 

6 Så redo de sig up tell höga vallagård 
där stodo kämpehuvud på var å en gårdstör. 

7 Å storebroder talte tell lellebroder sin 
jag ensam vill vända min gångare omkreng. 

8 Å lellebror han svingar sig på bylan dän blå 
så spänte han tell porten så låset sprang ifrå. 

9 Å jungfrun hon ut genom vinduet såg 
vad är dät för en herdedräng, sum rider på vår gård?  

10 Jag är väl engen herdedräng, fast jungfrun synes så 
jag är dän käre fästeman, sum ni kan lite på. 

11 Å är du dän fästeman, sum jag kan lita på 
så strid emot de kämpar, sum jag dig sända må. 

12 Ja, kom med diin ene, ja, kom med de två 
jag svär dät vid min ära, att jag skall tusen slå. 

13 Å jungfrun hon lyftar på skarlagenet röd. 
Var är nu de kämpar min fader giver bröd. 

14 Å jungfrun hon tälte de knaperader to 
å tolvhundre kämpar uni lellebroder sto. 

15 Å lellebror han satte sett svärd emot mark. 
här skall ni finna en gutt, sum är stark. 

16 Å lellebror han gjorde sig en liten sving 
å tolvhundre kämpar han lade i en ring. 

17 Å lellebror han svingar sig så lätt uppå to 
å tolvhundre kämpar han lade i ro 

18 Å lellebror han gjorde sin gångare så spak 
å sedan tog han jungfrun å satte vid sin bak. 
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19 Så red de sig upp tell rosande lund 
behagar icke jungfrun att vila här en stund? 

20 Å lellebror han lade sig i jungfruns famn 
där sov han en sömn, män dän var äj lang. 

21 Å hör, min kära fästemö, ,jag säger dig för sann 
du må icke nämna mett namn över namn. 

22 Å lellebror han lyfte upp ögonen blå 
han kunde äj se himlen för hästemular grå. 

23 Dän första dusten, sum de tellsamman rög, 
hännes älste broder tell jorden faller död. 

24 Dän andre dusten, sum de tellsamman rög 
hännes yngste broder tell marken faller död. 

25 Å lellebror, å lellebror, stella nu dett svärd 
ty min yngste broder var äj dän döden värd. 

26 Å din yngste broder jag äj aktar på, 
ty din gamle fader skall samme döden få 

27 Så redo de sig upp tell dän store broders gård 
där stod hans gamla moder å kammade sett hår. 

28 Välkommen hem, du lellebror, å så din lella mö 
jag synes hon är blå å jag synes hon dr bleg. 

29 Hon kan nock vara blå, hon kan nock vara bleg 
hon har väl alre sett sådan underlig leg. 

30 Å hören I, min fader i svärd å harnäsk 
å hören du min bror, du skaffar mig strax präst. 

31 Dät hände sig dän tiden, innan dagen blev ljus 
där ståndar tre lik uti storebroders hus. 

32 Dän ene var lellebror, den andre var hans mö 
dän tredje var hans gamla mor, av sorgen bliven dö. 
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33 Å alle tre så blevo de lagda i en grav 
å där skall de legga tell ytterst domedag. 

34 A uppå däss grav där växer upp en lind 
å dät ena bladet smeker dät andra uppå kind. 

35 /:A uppå däss grav där växer upp en alm:/ 
å dät ena bladet tager dät andra uti famn. 
— Du är dän, du är dän sum jag tengat i min ungdom. 

Anmärkning 

Ms skrivet med landsmålsalfabet, här återgivet i tran-
skription. — Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 
1 och 35. Repristecken efter första raden i alla strofer 
utom str. 23. 
Omkvädet: jag i str. 1 ändrat från jäj 

	

5:1 	mycket ändrat från mycklet 

	

8:1 	bylan kan ev. läsas byllan; blå står över struket 
grå 

	

8:2 	porten står över struket låset 

	

9:2 	till herdedräng står i margen häredräng följt av 
frågetecken 

	

I I :1 	lita ändrat från lida 

	

14:1 	tälte understruket 

	

17:1 	to understruket 

	

19:1 	red ändrat från redo 

	

23:2 	älste ändrat från älsta 

	

28:1 	din ändrat från du 

	

29:1 	nock ms (båda ställena) nåk; vara ändrat från 
vära 

	

31:2 	lik ändrat från lig; före uti står i överstruket 

	

32:1 	andre ändrat . från andra 

F 
DAG IOD Gammalt nr 36:5, s. 1-5. Efter stenhuggaren Ludvig Mattsson, Bodal, Lommelands sn, Bohuslän (f. i 
Lommeland); han hade vid 10-11 års ålder lärt visan i sin födelsebygd. Upptecknad av Johan Spo161 1900. Avskrift 
gjord av K. H. Lindberg 1909. 

1 /:Lille Bror han talade till Store Brodren sin] 
Ja, jag vet mig en jungfru så fager och så fin, 
— Du är den, du är den, som jag har tingat 

I min ungdom. 

2 Ja, vet du dig en jungfru så fager och så fin, 
Ja, kom så skall vi rida och hämta henne in 

3 De klappade den gula och la sadelen på den grå, 
Så redo de sig opp till Högevalla bro. 

4 Men när som de kommo upp till Högevalla bro, 
Där rann det intet vatten utan bart kämpeblo, 

5 Ja, Store Bror han talade till Lille Brodren sin: 
Vill du, så skall vi vända om och rida hem igen? 

6 Det var väl en vanära och utaf mig större skam, 
Två riddrar var på vägen och ingen torde fram. 

7 Ja, Lille Bror han rider sig till Högevalla gård, 
Där hang det kämpehufven på hvarenda gärdsgårds- 

stör 

8 Men Lille Bror han rider fram till Högevalla port, 
Den porten var beslagen med den starkaste lås. 

9 Ja, Lille Bror han pickade med värjan den blå, 
Så spände han till dörren, så låsen gick ifrå. 

10 Då rider Lille Broder öfver Högevalla torg, 
Så elden den lyste, och hele jorden skalf 
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11 Och jungfrun hon lättade upp fönsteret och såg, 
Hvad är det för en herredräng, som rider på vår gård. 

12 Det är väl ingen herredräng, fast jungfrun synes så, 
Jag är den trogna fästerman, som du kan lita på. 

13 Är du den trogna fästerman, som jag kan lita på, 
Så står du för de kämpar min fader sända må. 

14 Ja kom du med den ene, ja kom du med de två 
Jag svär på min ära, jag tusende skall slå. 

15 Och jungfrun hon lättar på scharlakanet rödt, 
Ja står du för de kämpar, min fader gifver bröd 

16 Ja Lille Bror han vrider sig en gång på sin tå, 
Tolf tusende kämpar han lade i en vrå. 

17 Och jungfrun hon lättar på scharlakanet grönt 
Ja, står du för de kämpar min fader gifver lön 

18 Och Lille Bror han vrider sin grågångare omkring, 
Tolf tusende kämpar han lade i en ring. 

19 Är du den trogna fästerman, som jag kan lita på 
Så får jag nu väl veta, hvad du väl heta må 

20 Ja, Lille Bror, ja Lille Bror det är ju mitt namn 
Men en ting jag dig beder, du ej det nämna må 

21 Och Lille Bror han rider sig till rosende lund, 
Där lyster Lille Broder att sofva en stund. 

22 Men Lille Bror, men Lille Bror sof icke nu så hårdt, 
Jag tyckes mig höre min faders hästefart. 

23 Och Lille Bror han lättade upp hufvudet och såg, 
Då kunde han ej se himmelen för hästemular grå 

24 Ja den förste gången, som de togo ihop, 
Jungfruns äldste broder föll döder ned till jord. 

25 Och den andre gången, som de togo ihop, 
Då jungfruns yngste broder falt döder ned till jord. 

26 Ja, Lille Bror, ja Lille Bror jag stillar ditt svärd, 
För min den yngste broderen han var ej döden värd. 

27 Men hvarföre hafver du nu yppat mitt namn 
Din gamle gråhårige fader skall samma vägen fram. 

28 Ja, den tredje gången, som de togo ihop 
Jungfruns gråhårige fader falt döder ned till jord. 

29 Ja, Lille Bror han torkade sitt blodiga svärd 
Ja, var du ej min fästemö, så var du detta värd. 

30 Och Lille Bror han lättade upp kappan och såg, 
Så visade han jungfrun sju dödeliga sår. 
— Du är den, du är den, som jag har tingat 

I min ungdom. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 2, markerat i övriga 
strofer. 

	

1:1 	Lille ev. ändrat från Lelle 

	

19:2 	heta ms heter 

G 
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. 
Ga: DAG IFGH 5977 nr 85. Gb: Museet i Halmstad, Lars Adlerkulls vissaml. nr  17. 

Ga 

- Stil - le 	dig. unge 	herr Esbjörn! 

1 Stallbroder talte till stallbroder sin: 
	

2 »Jag vet väl en flicka så fager och så fin, 
»Har du inte lust för att gifta dig än?» 	 men rider du dit, det kostar ditt liv.» 
— Stille dig, unge herr Esbjörn! 
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3 Och Esbjörn han rider på konungens gård, 
och ute för honom väl konungen står. 

4 Esbjörn han talte till konungen fin: 
»Får jag inte fria till doteren din?» 

5 »Ja, du ska få min doter, för henne är du värd, 
men ska du henne ta, ska du ta' 'ila med svärd.» 

6 Så banka' han på dörren med fingrarna små: 
»Statt upp, sköna jungfru, dra' låsen ifrå!» 

7 »Jag haver ingen i stämman väl satt, 
aldrig så lycker jag upp, när det är natt.» 

8 Och Esbjörn hade fingrar både mjuka och små, 
och själver så drager han den låsen ifrå. 

9 Och Esbjörn han stickna' vid dessa här ord, 
så springer han i sängen med strumpor och skor. 

10 Genast gick där budet till konungen in 
att Esbjörn han vilar hos doteren din. 

11 Så banka' de på dörren med värjor och spjut, 
och själv var Esbjörn inne, och själv gick han ut. 

12 Och Esbjörn han sparka till dörren med en gång 
så gångjärnen lossna' och låsen han sang. 

13 Och somliga han sparkade, och somliga han slog, 
så tolv tusen hovmän för fötterna dog. 

14 Och Esbjörn han gångade allt bakom en mur, 
där sutto tolv kämpar så sakta uppå lur. 

15 Och Esbjörn han grinar och gnäggar som en häst, 
och dessa tolv kämpar han dödade därnäst. 

16 »Ack, käre du Esbjörn, du stille ditt svärd; 
du skall få min doter, ty henne är du värd.» 
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17 Och Esbjörn han torkar sitt blodiga svärd: 
»Vore du ej konung, du vore döden värd!» 

18 Och Esbjörn fattar jungfrun i vitgulan lock, 
sen binder han henne vid sadelens knapp. 

19 Och Esbjörn han rider en trettiomila skog 
förr än han talte det ringaste ord. 

20 Esbjörn han breder ut kappan den blå: 
»Lyster sköna jungfrun att vila häruppå?» 

21 Och Esbjörn han talte till jungfrun försann: 
»Vad tycker nu jungfrun om sådan en man?» 

22 »Jo, dig vill jag hålla för kämpe och man, 
som tog mig så hastigt ifrån min faders land.» 

23 Och Esbjörn han rider till sin egen gård, 
och ute för honom hans kära mor månd' stå. 

24 Esbjörn han gångade åt höganloft in, 
där spelar han guldtärning med unga bruden sin. 
— Stille dig, unge herr Esbjörn! 

Melodianmärkning 

Ms har följande tillägg/ändringar gjorda med blyerts: 
Upptakt: (11  (åttondelsnot) 
T. 12: Fjärdedels- och åttondelspaus. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 24. 
12:2 före lossna' står de överstruket med annan pen-

na 

Gb 
MELODI 

Mel. = Ga. 

Anmärkning 

Ms föreligger endast i kopia i SVA. 

TEXT 

Avvikelser från Ga i Gb 

12:2 	lossna': de lossna 
15:2 	dessa: desse 
16:2 	skall: ska' 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet som i Ga. 
21:2 sådan en med annan penna ändrat från en så-

dan 

H 
DAG VFF 140, s. 1-5. Efter fiskaren August Jakobsson, Otterön utan för Grebbestad, Tanums sn, Bohuslän (f. 1844 
i trakten av Grebbestad). Upptecknad av David Arill 1919. Tryckt i Arill, Gubben Jakobs visor, 1921, s. 334. 
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1 /:Store brodren sade te lelle brodren sin:/ 
»Ja vet en fästemö så fager å så fin.» 
— Hon är den, du är den, jag har tengat i min ung-

dom. 

2 »Ja, vet du någon fästemö så fager å så fin, 
så ska vi fara dit för att föra henne hem.» 

3 Så gångar de sig uti fålestallet in 
att skåda de fålarna runteromkreng. 

4 De klappade de gule, de skådade de blå, 
de ablagrå hästar la de gullsalar på. 

5 Så rider de sig till Högevalla bro, 
där femton par kvarnar de geck i kämpeblo. 

6 Store brodren sade tell lelle brodren sin: 
»Ja vänner min grå gangare å rider mä hem!» 

7 »Ja, detta var helt narri å uss långt större skam, 
två ridderar på vägen, å engen hinner fram.» 

8 A lellebror han rider sig till Högevalla gål. 
På var å en gårdstör hang dä kämpehuvud på. 

9 Lellebror han rider sej te Högevalla port. 
A porten va stängder, å dä va redan gjort. 

10 Lellebror han svänger sin grå gangare alltså. 
Så spänner han te porten, så låsen rög ifrå. 

11 Och jungfrun hon ut genom vinnöjet såg. 
»Vad är det för en herredräng, som är på fadrens 

gård?» 

12 »Å ja ä engen herredräng, fast jungfrun töcker så; 
ja ä den bäste fästeman, som hon kan lita på.» 

13 »Ä du den bäste fästeman, som ja kan lita på, 
så kan du väl strida med de kämparna små?» 

14 Knappast var ordet av munnen utgått, 
förr tolv tusen kämpar mot lellebror stod. 

15 Lellebror han svänger sin grå gångare omkreng, 
tolv tusen kämpar dä la han i en reng. 

16 Lellebror han svänger sin grå gangare alltså, 
å tolv tusen kämpar dä la han i e vrå. 

17 Lellebror han gjorde sin grå gångare så spak. 
Så tog han sköna jungfrun å satte på dess bak. 

18 Så rider han sig till rosende lunn. 
»Här löster mig, sköna jungfrun, att få vila en 

stunn.» 

19 »Å käre du, min lellebror, du sover ej så hårt! 
Ja töcker, ja hörer min faders häst i fart!» 

20 »Tycker du, du hörer din faders häst i fart, 
om någon skulle falla, så nämn ej mett namn!» 

21 Lellebror han svänger sin grå gångare alltså, 
å hennes äldste broder fallt neder som strå. 

22 Å lellebror han svänger sin gångare alltså, 
å hennes yngste broder fallt neder som strå. 

23 »Å käre du, min lellebror, du stillar då dett svärd! 
Min yngste broder var ej den döden värd!» 

24 »Åhjo, din yngste broder, han va den döden värd! 
Din gamla, vita fader skall få den samme skärd. 

25 Och käre du, min broder, du stallar in min häst! 
Och käre ni, min fader, ni hjälper mig till präst! 

26 Och käre du, min syster, du bäddar upp min säng! 
Käre ni, min moder, ni hjälper mig i den!» 

27 En annan dags morgon, när dagen den blev ljus, 
då lågo tre lik uti lelle brodrens hus. 

28 /:Dä fursta va lellebror, dä andra va hans mö,:/ 
dä tredja va hans moder. Hon surjde sej te dö. 
— Hon är den, du är den, jag har tengat i min ung- 

dom. 

Titel: Store bror å lelle bror. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 28. 
Repristecken vid första raden i alla strofer. 

1:1 	te ändrat från till 
5:2 	geck ändrat från gick 

DAG IFGH 2276, s. 6-8. Efter Hulda Johansson, Svarttorps sn, Småland (f. 1883 i Bälaryds sn, Småland). Uppteck-
nad av Johan Bengtsson 1931. 

1 Stolts riddaren han red sig till mjölnaredam. 
— Allt under de gröna furor. — 
Att kämpa för skön jungfrun, så fager och så grann. 
— För du var den 

För du var den, 
Som jag älskat från min barndom.  

2 Men när som de kommo till mjölnaredam, 
Där rann inget vatten men kämpablod rann. 

3 En annan stolts riddare hade redan varit där 
Och kämpat för den jungfrun som han höll så kär. 

4 Och riddaren red till sin rövade brud. 
Men hör du stolts riddare du genast träde ut 
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5 Två riddare de kämpade en midnattstund. 
De kämpade för den jungfrun så ung och så skön. 

6 Två riddare korsa de långa svärd. 
Om morgonen lågo de döda i sitt blod. 

7 När detta bud kom till skön jungfrun fram. 
Hon kastade sig i mjölnaredam 

8 På griftegård fingo de båda en grav. 
— Allt under de gröna furor. — 
Skön jungfrun fick vila hos sin riddare så bold.  

— För du var den 
För du var den, 
Som jag älskat från min barndom. 

Anmärkning 

Str. 6 först överhoppad men tillskriven efter str. 8. 
Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: från str. 6 i 
6:1 	före korsa har stått de vilket raderats 
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208 

KUNG SPELEMAN 
TSB E 90 

A 
Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck på 1690-talet eller under 1700-talets första decennium (Jonsson I, s. 
291-298). Aa: UUB V 1, fol. 83 v-84 r. Egenhändig utskrift av Rudebeck. Tryckt som SF 10 och i 1500- och 1600-
talens visböcker III, s. 394-396. Abc: Två skillingtryck, Lund 1835 (=DgFT 19:1 samt ytterligare ett under KB E 
1835 m). Efter SF 10. Ad: NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 99. Troligen en avskrift, gjord av Eva Wigström 
ca 1880. Uppgiven proveniens: Kågeröds sn, Skåne. 

Aa 
1 dher bodde een kiempe vid Helsingborg 

kung Speleman månde han heta, 
vist hade han mera boda Silf 
än andra fläsket dhet feta, 
— Uren drifver noran, och håfven sunnan för noran. 

2 dher bodde een annan vid davidz kier 
han hade fast mind[r]e velde, 
11 Söner hade han, 
och dhe voro kiempar så snelle, 

3 dhet var kiempe Tyreson, 
han förde sit sverd i hände, 
antingen vil du gifva mig kier doteren din 
eller vill du ryma af lande, 

4 Kung Speleman svara et ord så brot, 
lijka som han ha varit vredh, 
intet vill iag gifva dig kier dotren min 
dy du är een kiempe så ledh 

5 Antingen vil du på vatnet med mig 
dhet rödaste Gullet upväcka, 
eller du vill i högden med mig 
mot 11. bröder at feckta. 

6 intet vill iag på vatnet med dig 
dhet rödaste Gullet upvecka, 
fast heller vill iag i högden [med] dig, 
mot 11 bröder at fekta 

7 dhet första taak dhe samman toge 
alt inför kiempe Tyre, 
så feck kung Speleman et pannesiag, 
dher bleknade drengen dyre, 

8 Kung Speleman ropte på Otte sin loadhreng 
du hielp mig af dhenne min vånda, 
du skal icke slita valmaret grå, 
om Silke fins uti lande, 

9 dreng Otte sig utom dören Sprang, 
så satte han för döran 1. pinne, 
så rykte han up een Eek med root, 
dhen största och första han finde 

10 herr Otte tog eken uti sin hand, 
han lade henne på sina axlar, 
11. kiempa slog han igehl. 
i första och största kaste 

1 1 Elfva kiempa slog han igehl, 
och lade dhem alla til döda, 
sedan går han i kung Spelemans håf, 
och sliter silket dhet röda, 

12 11. kiempa slog han igehl, 
och lade dhem alla tillika, 
så går han i konungens gårdh 
och sliter Silket dhet vijta. 

13 11. kiempa slog han igehl, 
och lade dhem alla til foota, 
sedan går han i konungens gård 
och kallar sig otte dhen klooka. 
— Uren drifver noran, och håfven sunnan för noran. 

Anmärkning 

Stroferna ej radindelade. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 
13, markerat (förkortat) i str. 2, 6-8. 
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9:1 
9:2 
9:2 
9:4 
9:4 

10:1 
10:2 
10:3 
10:4 
11:1 
11:2 
12:1 
12:2-3 

13:1 
13:3 
13:4 

dören: dörren bc, logdörren d 
han satte för den blott en pinne, d 
döran: dörren bc 
den förste och störste han månd' finna. d 
första: förste c 
uti: i d 
henne: den d 
kiempa: kämpar 
kaste: kastet 
kiempa: kämpar d 
lade: gjorde d 
kiempa: kämpar d 
nedlade dem hastigt tillika, 
sedan går han i kung Spelemans hof d 
kiempa: kämpar d 
konungens gård: kung Spelemans hof d 
klooka: kloke d 
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Omkvädet: i str. 8 förkortat Uren drifver noran hafvet 
sönan etc., str. 13 har Uren drifver Noran åfvan 
Sönnan för noran. 

1:4 	andra står över struket bönderna 
2:1 	över kier står skierf  

2:4 före voro står hade överstruket 
6:3 dig ändrat från mig 
9:4 dhen ändrat från dhet 

13:4 	före kallar står sliter överstruket 

Ab-d 
Avvikelser från Aa i Ab—d 

Namnet Otte genomgående Otter 
Omkvädet: håfven: hafwet 

1:3 	han hade visst båd' sölf och guld, d 
1:3 	bodar både bc; Silf: sölf c 
2:1 	davidz kier: Dawidskier bc, Davidsskär d 
2:3 	1 1: men elfva d; hade: det hade d 
3:1 kiempe: en kämpe b, kämpen d 
3:2 	hände: hand bc, handen d 
3:3 	antingen saknas d; gifva mig: mig gifva d; do- 

teren: dottern bc, dotter d 
3:4 	vill: skall d; af lande: af land bc, ur landet d 
4:1 	svara: svarad' d 
4:2 	liksom han varit helt vreder: d 
4:2 	ha: hade bc 
4:3 	intet: Icke d; dotren: dottern 
4:4 	ledh: leder 
5:2 	dhet: De b; Gullet: guldet d 
5:3 	du vill: vill du d; i högden: på höjden d 
6:1 	intet: Inte d 
6:2 	se 5:2 
6:3 	heller: hellre d; i högden: på höjden d; [med] 

dig: mig bc 
7:1 	taak: tag cd; samman: tillsammans d; toge: tog 
7:2 kiempe: kämpen d 
7:3 	feck: fick 
7:4 	så han bleknade, gossen dyre. d 
8:1 	på saknas d; sin loadhreng: sin logedräng så 

brådt d 
8:2 	hielp: hielpe d; dhenne: denna d 
8:3 	så skall du ej slita vadmalet grått, d 
8:4 	fins: finnes d; uti lande: uti land bc, i landet d  

Anmärkning 

Ab: 
Omkvädet återgivet i str. 1 och 13, markerat (förkortat) 
i str. 2-3. 

2:4 	woro tr. wora 
7:2 	kiempe utplånat, tr. söndrigt 
7:4 	blekna[de] textförlust 

Ac: 
Omkvädet återgivet som i Ab. 
Ad: 
Titel: Otter den kloke. — Ms saknar strofer. Omkvädet 
utskrivet i str. 1 och 13. 
Omkvädet: drifver str. 13 drifves i 
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209 

HELLEMAN UNGE 
TSB E 96 

A 
Stifts- och landsbiblioteket i Linköping, W 42 (Samuel Älfs visbok), s. 115-118. Inskriven på 1650-talet. Troligen 
en avskrift efter en förlaga från senare hälften av 1500-talet eller 1600-talets början (Jonsson I, s. 195-198). Tryckt i 
1500- och 1600-talens visböcker III, s. 241-243. 

1 Thet boor och Een Änckia i bredan by, 
hon Åtte Een Son karskan, 
Een son och han war ey fulle 15 Åhr, 
Alt förr Ähn han leekte i Löön, 
— Men Solen Rinner neder vthj fageröö 

2 Han leekte medh Ridder och ridderss männ, 
the boro för honom blodige kinner 
Men brott kom boden för herren inn 
och thet giorde hellemannen vnge, 
— Men Solen rinner neder vnder fagerö 

3 Thet war hellemannen vnge 
han spenner sin häst medh Ringe, 
och så rijder han vthj bredan by 
till kereste Moderen sina, 

4 Höre i käre Moder min 
och huad iag nu säger till Eeder, 
huart bleef min fader medh wållen tagen, 
Eller wardt han slagen i Stridh 

5 Ey blef tin fader medh wollen tagen, 
och Ey blef han slagen i Strijdh, 
Men thet war suennen vthj wallantzö 
han Slogh honom medh sin Silfslagna knijf 

6 Och thet war hellemannen vnge, 
han spenner Sin häst medh Ringe, 
och så rij[der] han vthj wallantzöö, 
han Stämmer then suennen till tinge, 

7 Höre tu Suennen vthj wallanzö 
Alt huadh Jagh nu säger till tigh, 
huadh skall iagh hafua för min faderss dödh. 
Tu Sägh thet nu för migh, 

8 Och thet war Suennen vtj wallanzö 
han rycker vth sitt gyllande Suerdh, 
och thet skall tu hafua för tin faderss döödh, 
ey pening eller peningz wärd, 

9 Och thet war hellemannen vnge, 
han rycker vth sin brune brandh, 
så hugg han then suennen vthj wallantzöö 
frå hufudh och hans högre handh, 

10 Thet war hellemannen vnge, 
han wänder sin häst omkringh, 
så Rijder han vthj bredan by, 
till keraste Moderen sin, 

11 Höre tu hellemannen vnge 
alt huadh Jagh säger till tigh, 
huadh war för tiyonde på tinget i går, 
tu dölg thet intet för migh, 

12 Och thet war titt opå tinget i går, 
som Jagh aldrig förre nam, 
och Jagh hafuer huggit suennen vthj wallanzöö 
från hufudh och högre handh, 

13 Och Jagh är konungenss Syster son 
till honom sätter Jag Min tröst, 
Jagh hoppass till Gudh fader i himmelrijk, 
han hielper migh aldrabäst 
— Men Solen rinner neder vnder fagerö 

Anmärkning 

Omkvädet helt utskrivet i str. 1, 2, 4, 10, 13, något för-
kortat i övriga strofer. 
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210 

SVEN FÖTLING OCH TROLLET 
TSB E 115 

A 
UUB V 1, fol. 83 r-83 v. Småland. Upptecknad på 1690-talet eller under 1700-talets första decennium. Utskrift av 
okänd hand (Jonsson I, s. 291-298). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 391-393. 

1 Swän fötlingh an siter i hälsingh ör, 
han rosar af sino wälfärd, 
där siter Han både mildh och blid 
han giurade sig mäd sitt swärdh, 

2 Han kallar sigh En peergrim, 
Enna romare resa att draga, 
hwilka svänna som fölia wilia mäij 
härbärge skolla de fånga 

3 dän första nat de hieste 
dhe gäste under bårtingens ö 
dh[er] fäste han sigh Ena stolsan jungfru, 
de höle var andra så tiära, 

4 däd var frua Ritänmaij 
hon säter de svänna hvid bord 
de redare hos de swenna, 
hon sät svän fötling i främst[e] rum, 
hon tänkte ded var Conungen af dane mark 

5 däd kvar fru riten maij 
hon säter sigh på Enn stol 
hwita silket hon sömmade 
hwar den gång hon sömade 
och hon på svän fötlingh såg 
hennes ögon rune i strömma 

6 hören nu min tiera jungfru 
wad sörien ni så svåra 
aldri hafver ni Ena så stora sån 
mer än ni hänne för mig må upen bara 

7 här är Ett trål uti vår stadh 
däd läger vå[r] stad [s]å öde 
utan här fins En Christrogen man, 
som hiostena torde uttrida 

8 föler kunne ni få en Christrogen man 
som hiosten tör utrida, 
om här finns fålen den, 
som svän fötlin[g] torde på litta 

9 fru riten maij lede ut fämtan föla 
der i blan war snöwit 
svän fötling han lade sina tömma på däm 
di [— — —] som andra sintika 

10 fram kom där En moleman 
så siämtelig orade han 
alt hafver iag en brunbläset fåle 
hvilken honom rida torde 

1 1 når som folen han kom fram 
så war han såm möleman sad 
han har så hwäl 
hva hög och breder uti sin bringa 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Stroferna ej radindelade. Str. 10 och 
11 genomstrukna med ett vertikalt streck, sannolikt av 
en yngre hand. 

1:2 
	

sino ms simo 
1:4 
	

sig tillskrivet över raden 
2:1 
	

efter peergrim står wara överstruket 
2:3 
	

hwilka ändrat från något nu oläsligt; fölia wilia 
ändrat från wilia fölia 

2:4 	härbärge ändrat från härbärije 
3:2 	dhe gäste står över struket åp; bårtingens änd- 

rat, troligen från härtingens 
4:1 	frua ms fruar; i Ritänmaij är R ändrat från r 
4:2 	hvid understruket, däröver står til 
4:4 	hon står över struket de; svän fötling ms svän- 

fotling; främst[e] textförlust vid margen 
4:5 	hon står över struket di 
5:2 	säter ms sater 
5:3 sömmade ms sommade 
6:1 min ms snarast mim 
6:2 	ni ms mi 
7:3 	här ms har 
8: 7 	kunne ms snarast kume 
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9:3 	fötling ms fotling; tömma ms tomma; på ms bå 
	

11:1 	folen ms ev. fölen 
9:4 	[— — —] ms snarast fiffta (felskrivning?) 

	
11:3 	har ev. avses hvar; hwäl osäker läsning 

B 
KB Vs 2:1, s. 589-592. Värmland eller Dalsland. Upptecknad av E. G. Geijer 1814-1817. Tryckt som SF 14. 

1 Sven Färling han rider till Jungfruns gård, 
Som stickade på silket det hvita; 
Men hvart och ett stick hon sticker derpå, 
Hennes ögon de rinna så strida. 
— Men mig lyster följa Sven Färling. 

2 Hvad är det för sorg Er kommer uppå? 
Edra ögon de rinna så strida. 
Anten har I sport eder Fader död, 
Eller har I eder käraste saknat. 

3 Inte har jag sport min fader död, 
Inte har jag min käraste saknat; 
Det ligger et hafstroll utför vår dörr, 
Det vill ej ha annan föda än fruer och mör 

4 Sven Färling han brynte sit svärd så väl, 
Han ville med hafstrollet strida; 
Han ville där våga en lustig lek 
Med hafstrollet uti lunden. 

5 Sven Färling han rider till smedeby, 
Och låter sitt svärd väl befästa; 
Så rider han sig till kyrkogård, 
Guds namn han månde påsätta. 

6 Sven Färling han hade väl fålarne siu, 
Han torde ej draga i striden med dem; 
Men när som han lade sadelen på, 
De månde sig under honom böja. 

7 Och så kom det fram en Mölnare man, 
Han talar det bästa han kunde: 
Och väl har jag en liten brun fåle, 
Som ståndar bland säfven i lunden. 

8 [— --  

Och villen I byta med en utaf dem, 
Så skulle jag låta honom springa. 

9 Så kommo de fram med den lille brun fåle, 
Som ståndar bland säfven i lunden. 
Hans hufvud stod i bringan bred, 
Hans tänder de voro snöhvita. 

10 Sven Färling drog af sig handskarna små, 
Han händer de voro snöhvita. 
Så spänner han till sin sadelejord; 
Han torde ej på svennarna lita. 

11 Det första hugget han högg därtill, 
Hans värja hon månde sig fästa. 
Det andra hugget han högg därtill, 
Hans sadelejord månde brista. 

12 I fjol, när jag reste af landet ut, 
Då hade jag femton gullringar; 
Men hade nu jag min sadelejord, 
Så torde jag låta dem springa. 

13 Sven Färling han köpte väl alnarne bred, 
Af finaste silke månd vara; 
Tre alnar långt och halfannan aln bred, 
Så Sven Färling han torde pålita. 

14 Sven Färling drog af sig handskarna små, 
Hans händer de voro snöhvita. 
Så spänner han till sin sadelejord. 
Han torde ej på svennarna lita. 

15 Sven Färling högg hafstrollet uti dess halls, 
Så det månde mycket blöda; 
Så drager han det bort uti en lund, 
Där tvingar han trollet till döda. 
— Men mig lyster följa Sven Färling. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 
6:4 före månde står måste överstruket 

c 
KB Vs 2:3, s. 433-434. Okänd proveniens. Sannolikt upptecknad på 1810-talet. 

1 Kunungen lät leda fram folarna tolf, 	 2 Fram kom en miölnare dräng, 
och alla voro de snövita, 	 hade ett tal utaf orde, 
och hvilken Sven felling klifver uppå, 	 min fader hafver en gångare grå 
så falla de till jorden som fikon. 	 jag vill se den, den, rida torde. 
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3 Och när den gångaren kom fram, 
så var dät som den Drängen sade, 
han var breder i bringa tjocker i back 
Sven felling på sadelen lade 

4 Den första sadeljord han spände åt 
den andra därtill den tredje, 
när den fålan str[äck]te ut sitt unga lif, 
så gingo de å uti medjan. 

5 Sven fälling han stod på Hellsingborgs torg, 
då hade han femton guldRingar, 
å hade jag mig en ny sadeljord 
jag vånnade fämton de sprungo. 

6 Sven fälling han gångar sig åt stenstugan in, 
där jungfruer och fruar de sömma, 
å hvar den söm de kasta omkring, 
deras ögon runno som strömmar. 

7 Å, hören i mina junfruer små, 
vi sörger i så svåra 
hvad är er till möda lagt, 
med i fäller så modiga tårar. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
4:3 	str[äck]te ordet avstavat med textförlust i mar- 

gen, av den första stavelsen syns endast stra 
5: I 	fälling ms fällin 
7: I 	efter raden står två rader som strukits, möjligen 

föregripande en strof i den felande fortsättning-
en av texten: 
hvad jag eder säga torde, 
i Virka mig en ny sadeljord, 
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211 

NIDRIK VERLANDSONS KAMP MED RESEN 
TSB E 119 

A 
KB Vs 144:5. Götisk, snarast västgötsk proveniens. Upptecknad ca 1565-1580 (Jonsson I, s. 164-165). 

1 Kong dirich hann stånder på Bertingens Borg, 
Och seer hann wdtt så wide, 
icke då weett iagh kempenn denn, 
som meg tör wäcke eller Bide, 
— der stånder enn borg for Berne Och der boir inne 

konngh dirich. 

2 Swarede Branndin wifferlingh 
Och fremmerst offuer alle manne, 
icke est dw så Rust en kempe 
att du winner seger aff alle, 

3 Swarede konningh diderich, 
Och tager hann till sinn kniff, 
du skaltt wisa meg maken minn 
eller det skal koste ditt liff 

4 Isach heter kempenn denn, 
som Råder offuer Borg Och feste, 
Raske haffuer hann sönner tolff, 
Och de ärhe kemper Beste, 

5 Raske haffuer hann sönner tolff, 
Och de ärhe kemper Beste, 
siuordtt hether deris merckis mann, 
honnom stack aldrig Jngenn iffrånn häste, 

6 Höre dw Branndinn wifferlingh, 
menn dw haffuer wanncket så wide 
dw skaltt wara min märkis man 
Och fremmerst y skogenn Ride 

7 Jag er ingenn merckis mann 
stoir herre, mercke att före, 
på Bertingens skogh der ligger itt troll 
mann kaller wara Reserenn, höge 

8 Swarede widrich wellannzonn 
Hann Bar for ingenn guide 
iag haller det for ingenn homann Att wara 
som icke tör wegenn fram Ride 

9 Widrich hann springer på skimlingens bach 
hann beder seg sinn Brönie opsenne, 

kommer iag icke Jnnann tre dagar igienn, 
så töre y meg aldrig wenthe 

10 Widrich han Redtt ått wegenn fram, 
hann begynnthe enn wise hann quadt, 
hörde dett långbeenn Reserenn 
y skogen der hann låg, 

11 Mälthe det longbeenn Reserenn, 
hann löffthe påå sinn tunge, 
huad er det for enn lithenn fogell, 
Jag hörer y skogenn siunghe 

12 Dett war widrich wellanzonn, 
hann stötte på Reserenn med skaffthe, 
dw wack op långbenn Reserenn, 
Jag haffuer nokitt med deg snacke 

13 Her haffuer iagh Legatth y femptonn åår, 
på minn wennstre side, 
Aldrig då kom her kempen denn 
som meg tons wecke eller Bide 

14 Mälthe dett lånngbenn Reserenn, 
hann löffthe på sitth öre 
du Ridtt Bortth fager wnngerswenn 
om degh löster lennger att leffue 

15 Widrich hann springer wtaff Skimlingenns Back, 
Och Vender på Reserens side 
fem wåro Rebbenenn sönnderginge 
der om Begynthe de kiffue 

16 Det war lonngbenn Reserenn, 
hann tog stålstången y hennde, 
hann slog den wngersuenn effther, 
så dett y Bergitt kennde. 

17 Dett war långbenn Reserenn 
hann slog den wngerswenn effther, 
hann slog itth stöcke wtaff hans hielm 
Jernnstångenn y bergitt festte 

18 Widrich war snar och skimlingenn war 
sitth gode swerdtt hann vdRöcte, 
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hann hög wtaff honnom otte fingre, 
Oc der till et lithet stycke 

19 Hann hög wtaff honom åtthe fingre 
et stycke wtaff hanns Eenne, 
Aldrig då föddis de Oxar tolff, 
det stycke kune Röre eller wenne, 

20 Höre du fager wngerswenn 
enn homann est du starck, 
dw giör dett for din mandoms skull 
sig meg dinn skiölle mercke 

21 Widrich wellannzonn kalle de meg, 
så er mitt napnn till hoffue, 
skimlingen hether min gode hest, 
er fallenn aff granene stode 

22 Skimlingenn hether min gode häst 
er fallenn aff granena stode, 
Mimlinngenn heter mitt gode suerdtt 
er herdtt y kemper blode 

23 Mimlingenn hether mitt gode suerdtt 
er herdeth y kemper blode, 
Bertingenn hether min gode skiöl 
så manghitt suerd y bruthitt 

24 Bertingenn hether min gode skiöll, 
så mangth itth suerdtt y bruthitt, 
skerpingenn heter min godhe hielm 
så mangen piill y skottenn 

25 Höre dw fager vnngerswenn, 
du latt meg lennger leffue 
iag skall giffue deg mere gull, 
en kongh dirich fick nogenntiidt eie, 

26 Widrich hann Redtt och Reserenn kröb, 
de wåre både lige höie, 
de komme till så welbygdtt ett huss, 
det bar forgyllenne flöie, 

27 Höre du fager wngerswenn, 
drag wtaff dine hansker twå, 
du löfftt op denne lithenn stenn, 
her ligger mine nöckle små, 

28 Widrich tog till med henner tuå 
kunne stenen huarcken Råcke eller Röre, 
Reserenn tog till med fingre twå, 
Hann löfftenn op til sitt öre 

29 Höre du widrich wellannzonn 
dinn hest kannt dw well wenne, 
en er iag sterckere y fingre tuå 
en du est y både dine hennder 

30 Dett er sanntt iag seger for deg 
dinn hest kannt du wel wenne, 
icke est du kempe så god 
som du haffuer huast i henne: 

31 Widrich hann springer på skimlingenns Back 
fulwell wty Järnitt klädder, 
kaster du icke denn sten ifrånn deg 
då skall iag giöre deg Rädder: 

32 Widrich war snar och skimlingen war, 
sitt gode suerd hann wdRöcte, 
hann hug honnom huffudit åff, 
och der motte Reseren ligge: 

33 Så tog hann den döde krop, 
Reste honnom op tull en eeck 
hann fick honnom stålstången y hånd, 
ful illa grenia hann der widtth 

34 Widrich hann Red åtth wegenn fram, 
han bar for ingen guide, 
fick hann se kong dirichs hornen, 
de hölle vnder gröne lide, 

35 Her koll[e]r y alle konng dirichs hornen, 
y bäre for ingenn guide, 
Reserenn haffuer lotTuedt meg ordenn denn, 
y må wel wegenn fram Ride 

36 De rede seg ått wägenn fram 
de båre for ingenn guide 
finge de longbenn Reserenn, at se, 
han stod både långer och leder 

37 Alle Begynnthe de Raske homen, 
Oc alle ått skogen Renne 
föruthann wnge hwnnerlud, 
han bad både skiuthe oc spenne 

38 Melte dett widrich wellanzonn, 
Begynnthe hann till att le, 
huru skole, y honnom leffuende slå 
y töre honom icke döder see, 
— det stånder enn borg for Berne Och der boir inne 

konngh dirich. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 14 och 38, 
markerat i str. 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 22, 24, 26, 27, 
29-34. 
Omkvädet: Och saknas i str. 38 
8:1 före widrich står Branndin överstruket 
8:2 före Hann står Och fr överstruket 

	

9:1 	skimlingens ms skinnlingens 
9:2 före hann står ful we överstruket 

	

10:1 	ått ms att 
16:1 före Det står Oc der överstruket 
18:3 hög ms hog 

	

19:2 	Eenne första bokstaven osäker 
21:4 granene upplösningen av förkortningen osäker 

	

22:2 	granena upplösningen av förkortningen osäker 

	

24:2 	itth ms ev. ieth 
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27:3 	löfftt ms lofftt 
32:3-4 först har skrivits två rader likalydande med 

18:3-4 med utelämnande av lithet, vilka dock 
strukits 

36:1 	ått ms att 
38:1 	före Melte står troligen Malthe överstruket 
38:2 	att ms ått 

B 
UUB V 3 (Bröms Gyllenmärs' visbok), fol. 106 r-108 r. Västergötland. Nedskriven ca 1640 av Bröms Olofsson 
Gyllenmärs till Borrarp (f. ca 1600, uppvuxen i Kinds hd, d. 1679; Jonsson I, s. 180-185). Delar av texten tryckt i SF 
bd I, s. 405-406, hela texten tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 263-267. 

1 Vidrick han sitther på bortingens borg, 
han seer sig wtt så wida, 
Aldrig såg iag kiämpen then, 
som mig torde wäckia och bida, 
— ther står en borg för bärve och ther bor inne kong 

dirick. 

2 Suarade elvart nilzfärling, 
som färdaz hade så wida, 
skulle tu vara then yppaste kiämpe, 
och ingen skulle mäd tig töra strida. 

3 Vidrick tagher honom i hanss halz, 
så röcker han wtt sin kniff 
visa skalt tu mig kiämpen then, 
eller thet skall giälla titt liff. 

4 Vngher hetter konunghen then, 
som råder öffver slått och feste, 
sivart heter hanss marckess man, 
och honom stack aldri ingen Aff häste, 

5 Hörer tu elvart nilzfärling, 
allt huatt iag sägher tig, 
tu skall wara min marckess man i dag, 
och rida mäd mig i strid. 

6 Och inthe will iag tin marckess man wara, 
och föra nogitt herre marcke, 
ther liger itt tråll på bortingenss skog, 
thett Är både stortt och starts. 

7 Thet war widrick velanson, 
han leder fram sin friss, 
han var en fangh vnder hoffskäg 
och slätter som en iss, 

8 Vidrick han springher på skömlingens back, 
han lather sig glafven henta, 
kommer iag icke i affton igen, 
i tore mig Aldrig vänta. 

9 Höör tu vidrick velan son, 
och wilt tu lifvit tiggia, 
tu rid vp till bortingenss skog, 
mäd andra små stigar the liggia 

10 Thett war widrick velan son, 
vtt rycker han sin kniff, 

iag boller thett för inghen hoffman Att vara, 
som rädess om sitt liff 

11 Vidrick han rider Ått skogen framm, 
te stigar giörss honom för långa, 
ther fan han på thett samma tråll, 
thett war både brett och långt. 

12 Vidrick han rider i skoghen fram, 
han ropar och skriar fast, 
hör tu höge ben resar, 
tu statt vp mäd hast. 

13 Thett var höge ben resar, 
han löffte vnder sitt vänstre ööra, 
hvadan Är the fvglar små, 
som iag Aff skogen hörer. 

14 Thett Är ingen liten fvgel, 
som tu aff skogen hörer, 
här Är kommen kiämpen then, 
som tig tör wäckia och bida. 

15 Jag hafuer legatt i fämptan år, 
alt på min wänstre sida, 
här kom aldrig kiämpen then, 
som mig torde väckia och bida, 

16 Högeben tager till then stora ståll stång 
han slåår till widrick fast, 
fämptan alna i thett hårda bärg, 
ther aff hanss ståll stång brast, 

17 Vidrick wart var och skömlingen snar, 
och vidrick sitt svärd vtt räckte, 
han hög honom itt finger i frå, 
ther till så stortt itt stöckie, 

18 Han hög honom itt finger i frånn 
ther till så stort itt stöcke, 
starcke vore the hästar tolff, 
the kunde huarcken löffta eller rycka. 

19 Och hör tu fagher vnger svän, 
vilt tu mig gripa till fanga, 
iag vill tig gifva så möckitt gvll, 
som resaren åtte förlånge. 

20 Hör tu fagher vnger svän, 
alt huatt iag seger tig, 
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29 Såå tager han hanss grömma huffvedt, 
och satte på förgylt spiut, 
så rider han till bortingens borg, 
och mante the kiämpar vtt. 

30 Alla the kiämpar ther inne vore, 
the monde ått skoghen ränna, 
förvthan elvart nilzfärling, 
han monde sin bogha spända. 

31 Thett war vidrick velan son, 
han begynte till att lee, 
hvem skulle mäd kiämpen strida, 
i töre icke then döödhe see. 
— ther står en borg för bärne och ther bor inne kong 

dirick. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 31, markerat i str. 2-5, 
7-9,11-13, 16-18, 20-27, 30. 
Omkvädet: kommatecken efter borg 

2:2 	färdaz ms fardaz 

12:3, 13:1 höge ms hoge 
16:1 	tager sista bokstaven ändrad från annan 
16:3 bärg ms barg 
22:2 kiämpa ms kiämpå 
25:3 högeben ms hogeben 
26:2 nämna ms namna 
26:3 är ms ar 
26:4 händer ms hander 
30:4 spända ms spanda 

• 

	

3. I 	hanss halz 'hopskrivet 

	

5: I 	efter elvart ett par bokstäver utsuddade 

	

7:4 	slätter ms slatter 

	

8:4 	vänta ms vanta 

	

11:2 	görss ms ev. göres 
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tu giör thet på tin hoffmanz Ära 
titt nampn döll ey för mig. 

21 Skömlingen hetter min gode häst, 
Är fallen under granenss stode, 
mördengen heter mitt goda svärd, 
är härtt i kiämpa blode, 

22 Mördengen heter mitt goda svärd, 
är härt i kiämpa blode, 
siälf heter iag widrick velanson, 
så Är mitt nampn till hoffwa. 

23 Och vidrick redh och resaren kröp, 
och the vore båda licka högha, 
han viste honom till så stortt ett slått 
besatt mäd för gylta flögder, 

24 Han viste honom till så stortt ett slått, 
besatt mäd förgylta flöger, 
hör tu långe ben resar, 
tu visa mig nöckla till dööra. 

25 Han viste honom till så storen steen, 
then vidrick förmåtte ey röra, 
högeben tagher till mäd finger tu, 
then sten röcker han i sky, 

26 Höör tu fager vnger svän, 
tu Är väll stor att nämna, 
starckare är iag i finger tu, 
Än tu i båda tina händer, 

27 Suarade vidrick velan son, 
han svarade honom lititt till men, 
iag boller thett för ingen hoffman att wara, 
som läger sin mackt på en steen. 

28 Thett war vidrick welanson, 
och han sitt svärd vtt drog, 
thett var höge ben resar 
han för hanss fötter doogh. 

Stifts- och landsbiblioteket i Linköping, W 42 (Samuel Älfs visbok), s. 88-94. Inskriven på 1650-talet. Troligen en 
avskrift efter en förlaga från 1500-talets senare hälft eller 1600-talets början (Jonsson I, s. 195-198). Tryckt i 1500-
och 1600-talens visböcker III, s. 219-224. 

1 Widrich han ståår på Bårtingens bårg, 
han seer sigh vth så wijda, 
Och aldrigh sågh Jagh kempen den, 
Som dosten tordhe medh migh rijda, 
— Det ståår een bårgh i Berneby 

Och der inne boor kongh dirick. 

2 Swaradhe dhen vnge Förwifferlingh, 
han swaradhe för kempar alla, 
Och aldrigh ästu så Rasken kämpe, 
det du winner seger Öfwer alla, 

3 Widrich han tager honom i sin handh, 
han tager och till sin knijff, 
Flyr du migh icke kiempen dhen, 
Så skall det kåsta ditt lijff, 

4 Jsingen heeter then samma Kongh 
som Rådher Öfwer borgh och fäste, 
Siwer heeter Märckiezman, 
honom stack aldrigh ingen ifrå heste, 

5 Och hörer tu vnge förwifferlingh, 
Och hwadh iagh säger för tigh, 
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Och will Tu wara min Märckezman, 
Och Rijda för migh i strijdh, 

6 Jnthet will iagh för tigh rijda i strijdh, 
Ey heller på någon herres marck, 
Det ligger ett Troll på Bortingens skogh, 
thet är bådhe stoort och starckt, 

7 Widrich han SPringer på Skymblingens baak, 
han låter sigh glafwen hempta, 
Och kommer iagh icke här i Affton igen 
Så tårfwen i migh aldrigh wänta, 

8 Widrich han rijder åth Wägen fram, 
dee skogar giordhe honom så trånga, 
Der fann han på thet samma Troll, 
det war bådhe bredt och långt, 

9 Och det war Widrich Willamssonn 
han stötte på högbeen medh skaffte, 
tu statt opp högbeen Resare, 
Migh Lyster medh tigh snacka, 

10 Och thet War höghbeen Reesare, 
han Lyffte vpp sitt Öra, 
Och hwadh är thet för Een lijten fogell, 
Som iagh vthi skoghen hörer, 

1 1 Det är Jngen lijten fogell 
Som du uthj Skoghen hörer, 
här Är kommen kempen den, 
Som tigh tårff Wäckia och bijda, 

12 Här hafwer iagh legat i fempton åhr, 
Alt på min Wenstre sijda, 
tu Rijdh bort fager vnger swenn, 
Om tigh lyster längre at Lefwa, 

13 Widrich han kastar sin hest omkringh, 
Alt på Högbeens sijdo, 
Fempton Reeff frå Ryggen brast, 
Der om begynte de kiffwa, 

14 Höghbeen tagher till sin stoore ståålstångh 
han slogh till Widhrickz fäste, 
Fempton alnar i det hårda bergh, 
vtaff hans ståålstång brister, 

15 Widrich war snar, och Skymblingen blef war, 
Och han sitt swärdh vthrychte, 
han högg honom Sta  finger ifrå, 
Och der till så stoort ett Stycke, 

16 Hörer dhu fager unger swänn 
will du grijpa migh till fånga, 
tu giör thet på tin Hoffmans Eedh, 
Tu sägh migh aff tino nampne, 

17 Skymblingen heeter min godhe hest, 
Och fallen aff grymme stodhe, 

Min Brynia heeter mitt godhe swerdh, 
Dedh är härdt i kempa blodhe, 

18 Skymblingen heeter min godha hest, 
och fallen vndher grymme stodhe, 
Och sielfwer heeter iagh Widrich Willamssonn 
Jagh bäär mitt nampn till Hoffwa 

19 Widrich han redh och Reesaren Kröp, 
de woro bådhe lijka höga, 
han wijste honom till så stoort ett slått, 
besatt medh förgylta flögar, 

20 Han Wiste honom till een så stoor steen 
den Widrich orkadhe ey röra, 
Höghbeen han tager på medh fingrar twå, 
han lyffter honom till sitt Öra, 

21 Och hörer tu fager Vnger swänn, 
Tu äst wäl stoor at nämpna, 
Och starkare är iagh i fingrar twå, 
än du äst i bådhe händher, 

22 Swaradhe Widrich Welamssonn, 
han Swaradhe honom icke till meena, 
Jagh håller tigh icke för någon hoffman 
som lägger tin Macht på een steen, 

23 Och det war Widrich Wellamssonn, 
Och han sitt swärdh vtdrogh, 
Så högg han högbeen Reesaren 
så han för hans fötter dogh, 

24 Så tagher han det grymma hofwudh, 
han sätter på förgylte spiut, 
så Rijdher han till Bråttingens borgh, 
Och maanar dhe kämpar vth, 

25 Och alle dhe kiämpar dher inne woro, 
Måndhe åth skoghen ränna, 
Föruthan dhen vnge Förwifferl i ngh, 
han mondhe sin Båga spänna, 

26 Och dedh war Widrich Wellamssonn, 
han begynthe till at lee, 
huru willien i emoot Kempar strijdha 
i tordhen icke the dödha see, 
— Det ståår een bårgh i Bemeby 

Och der inne boor kongh dirick. 

Anmärkning 

Omkvädet helt utskrivet i str. 1 och 26, endast dess förs-
ta rad i övriga strofer. 
Omkvädet: Det str. 19 och 20 Dedh; inne boor str. 26 

boor inne 
15:1 	Skymblingen ms Skymbligen 
16: I 	unger tillskrivet över raden med annat bläck 
17:1 	se 15:1 
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D 
KB Vs 21 (KB:s visbok i 8:o), s. 7—[12]. Götaland, troligen Småland eller Västergötland. Uppskrift från 1690-talet 
eller ca 1700 (Jonsson I, s. 221-224). Tryckt som SF 3 A och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 1[2]0-127. 

1 Kongh Tidrick sitter på Bärttingzborgh, 
han reser sigh vth så wida, 
Gud gifwe iag weste kiempen dhen, 
mig torde j morgon bijda; 
— Här står en borg för Bern och dher boor inne Kong 

Tidrik. 

2 Det swarade mester Hillebrand 
han war en kiempe så wijss, 
wisa will iag dig kiempen den, 
och han heter bernewijss. 

3 Hörr tu mester Hillebrand, 
du äst en kiempe så starker, 
du skalt rida frembst vtj bertingzborg, 
och föra wår Skiölde merke. 

4 Swarade mester Hillebrand, 
han war en kiempe så wijss, 
iag rider icke fremst j Skogen i dag, 
ty mig sömmer icke den prijs. 

5 Det Suarade Widrich Willansson, 
han war så modig j hoge, 
alt will iag wara den förste man 
som rider j Bertingz Skoge. 

6 Widrich rider åth wägen fram, 
han yppa en wijsa och qwad, 
det hördes femton mijler 
vtj dhet salta haaf. 

7 Det war Widrich Willandsson 
han in åth Skogen reed, 
der fan han på Långe Bern reesse, 
han låg både swarter och lehr; 

8 Det war Widrich Willandsson 
han fram till [...] reed, 
tu reess uppå din långa behn, 
iag giör tig wisserligh wredh. 

9 Rid bort, rid bort liten man, 
tu kan icke medh mig strida, 
thet tienar icke en staldreng 
raska kiempe att bida. 

10 Jag är ingen stalledrengh 
ändå du säijer så, 
iag är en frij kiempe, 
som man kan seija vthaf. 

11 Ästu en frij kiempe, 
alt som du säijer för mig, 
huad som tu j Skiölde förer, 
det will iag weta af digh. 

12 Skräpping heeter min Gode skiöld, 
som mångt et swerd haar brutit, 
och blank så kallas min stålta hielm, 
dervtj mång pijll är skiutin. 

13 Mimnering heter mit Goda swerd, 
är härt j kiempe blode, 
och Skymbling heter min ädla häst, 
är fallen af bremmers stode. 

14 Werland heeter min fader, 
han war en smeed så Skiön, 
och Botel heeter min Moder 
en konunga dotter wähn. 

15 Sielf heter iag Widrich welandsson 
j Jern så är iag kledder, 
det will iag för sanning seija 
iag är slät ingen nambn riddare. 

16 Och wäll då kienner iag Minnering, 
Tit leda förråstiga Swerd, 
och halfwa böttna Skymbling 
din gambla vthredna Merr. 

17 Skymbling språng vp med båda sina behn, 
och mit uppå ressrens sijda, 
och Sönder då ginge hans reefbehn siu, 
och sedan begynte dhe strida. 

18 Det war Långe Bern resser, 
han tog sin stallstång i händer, 
han slog effter Widrich Wellandsson, 
at stången j berget rendte 

19 Det war Långe Bern resser 
han börgiade till at jembra, 
nu ligger min stång i berget fast, 
som hon wore slagen wed hambra. 

20 Det war Widrich Wellansson, 
han tog sin Minnering i hände, 
han hög et hugg j ressrens bryst, 
at vdden j tarmarna wende. 

21 Förbannat ware tu Widrich, 
och så tit swerd wed tin sida, 
tu hafwer giordt mig såhr j mit bryst, 
deraf så yppas min qwida. 

22 Jag skall hugga digh reeser så små, 
som löf blåser ibland stöfwer, 
om du icke wisar mig dit röda guld, 
som du hafwer i dhema Skogar. 

23 Wijsa will iagh dig dätta huus, 
det skijn, som brinnande Låge, 
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och der är mehr guld inne, 
än fembtan kongar åga. 

24 Widrich red och Reeser krööp, 
de wore båda lijka höga, 
så komme dhe till det wälbygda huus, 
det hade förgyllande flöga. 

25 Höre du Widrich Wellandsson, 
du stig ned af din häst, 
och welt dhen stenen från den dörr, 
och tag det gullet mäst. 

26 Widrich tog vnder med all sin macht, 
han orka icke stenen röra, 
reser tog till med sit minste finger, 
han löffte stenen till sit öra. 

27 Swarade Widrich Welandsson, 
han fruchtade för det gulle, 
det plägar ingen wijss kiempe 
sin macht vppå stenar spilla. 

28 Dett war Långe Bern resse, 
han skulle gullet vphemta, 
och så hög Widrich hans hufuud aff, 
det måtte han full wäll wehta. 

29 Tå tog han dhen döde krop, 
och reste honom till en Eek, 
så red han till Konung Tidrick, 
sade af dhen vnderlig leek. 

30 Så tog han den manneblodh, 
han smorde sigh och sin häst, 
så red han till Konung Tidrick, 
sade sig wara skamlig läst. 

31 Hafwer tu fådt både hug och slagh, 
af reser, så är thet illa, 
så wille wy draga til Bern igen, 
och ingen man mera spilla. 

32 Du wendt dig om Konung tidrich, 
du wendt tigh snart med migh, 
alt thet guld som Reser äger, 
dhet will iag wijsa dig. 

33 Thet war alla Kong Tidricks män, 
när dhe finge Reeser see, 
så lät the åth Skogen renda, 
man måtte wäll åth dhem lee 

34 Framkom Widrich Wellandsson, 
han giorde dhem stoor spee, 
huru skulle j honom lefwandes bijda, 
J tåhr honom icke dödan see. 

35 Widrich stötte på Reese med Skafft 
at hufwudet drog j mark, 
thet må iag för sanning seija, 
Reser war en kiempe stark. 

36 Hafwer tu slagit Reser j dag, 
thett spörgz om Landet så wida, 
then kiempen är icke j werlden till, 
du ju will med strida. 

37 Så togo dhe röda Guldh, 
the bytte thet på strandh, 
och Widrich hände dhen bäste pant till, 
han wärfwade thet medh sin handh, 
— Här står en borg för Bern och dher boor inne Kong 

Tidrik. 

Anmärkning 

Stroferna ej radindelade. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 
37, markerat i övriga strofer utom i str. 26 där det helt 
saknas. 
6:1 fram ändrat från fråm 

13:2 	härt ms hart 
15:4 	slät ms slat 
16:2 	Tit ms ev. Tet 
/6:3 	böttna ev. felskrivning för bättre 
16:4 ms har ev. kommatecken efter din 
17:2 	ressrens ms snarast restrens 
18:1 	resser ms snarast rester 
18:3 Widrich ms Widrih 
/9:1 	se 18:1 
19:2 före börgiade står tog överstruket 
22:4 dhema sic 

E 
UUB V 1, fol. 81 r-81 v. Småland. Upptecknad av Petter R udebeck på 1690-talet. Egenhändig utskrift av denne 
(Jonsson I, s. 291-298). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 387-390. 

1 Konungen titta sig utom vallen, 
han såg sig ut så vida, 
är här någon i verden till, 
tår öfver Bertingz Skog Rijda, 
— der står een borg för Berne der uti boor kung tidrick.  

2 Dhet Svarade V idrik V erlanson 
på vallen der han stod 
alt tår iag vara et seningebåd 
och dra öfver bertingz Skog, 
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3 Vill du vara et seninge bud 
och dra öfver bertingz Skog, 
så skal iag gifva dig så mycket gull, 
som du lyster at åga, 

4 Vidrik red i rosene lund 
begynte een vijsa at qväda, 
hvad är nu dhet för liten små fogel 
som siunger så vehl på lilieqvist 

5 dhet är ingen liten små fogel 
ty du seger så, 
iag är een af Stockholms håfmen. 
som stod på vallen igår. 

6 Rid boort rid bort fager ungersven, 
du vinner här intet prijsz, 
skal iag stå up i denna dag 
så sliter iag på dig risz. 

7 Trollet dhet tog sin järnstång i hand, 
dhet månde åt Vidrik kasta, 
så kasta dhet i een storan grå hall, 
at stången röök i 7. stycke. 

8 Vidrik var vahr, hans hest var snar, 
han kunde sit Sverd omvenda, 
så hög han då te, bengt resare åsar, 
fempton par ökar kunde icke stycket omvenda. 

9 Du giör nu på din hommans ära, 
du säg mig dit retta nampn: 
Skimning heter min goda hest 
han är af konung Atles sto, 
Vidrik Verlanson är mit retta Nampn 
och dhet bär iag [till] hofve 

10 hör du Vidrik Verlanson 
vil du låta mig lenger lefva 
alt mit fädernes guld dhet gifver iag dig, 
som du har lenge effter lengtat 
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11 och Vidrik red och trållet kröp, 
dhe voro alt lijka höga, 
som komme dhe til dhet vehlbygda huus, 
som stod med 2. förgylta flöja. 

12 hör nu Vidrik V erlanson 
du löfft nu op dhen stora grå hall. 
här står gullet aldia mest. 

13 Vidrik tog med sine hender två 
han orka icke dhen stenen kny, 
trollet tog med sine fingrar två 
han löffte stenen up til sit öra, 

14 Trollet dhet steg åt kulona ned, 
dhet skulle dhet gullet uphenta 
Vidrik han hög dhet hufvudet af 
du har ey nå betre at venta, 

15 Och dhet var alla konungens män 
dhe stode och såge dher på, 
dhe bytte dhet gullet med hattar, 
dhe kunde icke Skålar fåå, 
— der står een borg för Berne der uti boor kung tidrick. 

Anmärkning 

Stroferna ej radindelade. Omkvädet utskrivet i str. 1, 
markerat i str. 2, 4, 9, 10. Str. 3 överhoppad och tillskri-
ven efter str. 15; dess rätta inplacering utmärkt med 
NB. Str. 4-9 har nr 3-8. 

	

2:2 	tillskriven över följande rad 

	

2:4 	och dra tillskrivet över raden; efter Skog står at 
rida överstruket 

	

5:1 	dhet står över struket Och V idrik jag 

	

8:3 	då dubbelskrivet 

	

9:4 	Alles osäker läsning, texten delvis utplånad 

	

12:1 	tillskriven över följande rad 

	

14:1 	Trollet första bokstaven ändrad; ned ms med 

	

15:3 	bytte troligen ändrat från fylte 

F 
UUB V 1, fol. 86 v-87 r. 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. 403-405. 

1 Konungen går på dhe gröna vallar, 
öfver dhee gröne hedar, 
är dher någon af mine store män, 
som tår rida öfver bertingens Skogar 
— dher stånder een borg före Vårning, der inne boor 

sielfve kung jörel, 

2 Så svarade Vidrik Villanson, 
uppå dhe valla så gröna, 
alt tår iag våga mit unga lif, 
och rida öfver bertingens Skogar. 

3 dhet var Vidrik Villanson, 
han rid[e]r i Rosenelund, 
begynte han vijsena siunga 
antingen är här een liten små fogel 
iag tycker iag kienner hans tunga 

4 intet är dhet een liten små fogel 
fast om än du tycker så, 
som iag är utaf kungens store män, 
som stode på vallen igår 

83 



SMB 211 

5 jag har ligget här i 15. åhr, 
alt uppå min venstra Sida, 
men aldrig kom här kiempen dhen, 
mig torde antin vecka eller bida, 

6 har du ligget häri 15. åhr 
uppå din venstra sida, 
så är nu komen kiempen dhen 
som tår dig väcka och bida, 

7 Hästen var var och Vidrick var snar 
han kunde sin häst så vehl stella, 
så högg han af bengt Läsare een steek 
som 15. par Oxar orka icke vänna. 

8 Om dhu ha giort på din danmans ära 
och giort mig een leda skam, 
så giör mig å din homans ära, 
och sej mig dit retta nampn. 

9 jag heter Vidrik Villanson, 
och Appelg[r]å är min häst, 
dhet vill iag i Saning seja 
iag rider honom gierna mäst, 

10 hör du Vidrik. Villanson 
du stat nu af din häst, 
och vent så up dhet stora berg 
der under ligger gullet mest, 

11 Konungen bad mig til hofva rida 
han bad mig besita min häst, 
han bad mig intet åt Skogen rida 
och b[r]yta dhe stora berg. 

12 hör du Vidrik Villan son 
stat up utaf din häst, 
velt nu up dhen stora sten 
derunder ligger Gulet så rödt. 

13 Konungen böd mig til hofva rida, 
och bad mig besitia min häst, 
och vil du ha up dhen stora steen 
du lyft up honnom sielf, 
— dher stånder een borg före Värning, der inne boor 

sielfve kung jörel, 

Titel: Vidrik Verlansons vijsa. 

Anmärkning 

Stroferna ej radindelade. Även str. 13 har nr 12. 
Omkvädet utskrivet i str. 1, 6, 13. 
Omkvädet: före str. 6 och 13 för; inne str. 1 och 6 sna-

rast ine; sjelfve saknas i str. 6 och 13 
9:1 	jag heter ändrat från hör du 
9:2 	och tillskrivet över raden 
9:3 	Saning ms Samig 
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212 

TORS HAMMARHÄMTNING 
TSB E 126 

A 
Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland (1601/1602-1686; Jonsson I, s 244-285). 
Upptecknad på 1670-talet. Aa: KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 125-127. Tryckt i variantapparaten till SF 1 och i 
1500- och 1600-talens visböcker II, s. 350-352. Ab: KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [184]—[188]. Tryckt som SF 1 
och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 392-393. 

Aa 
1 Tårckar sitter i sina Säte, 

rimmar om sin Werldh 
Trolletram haar hans hammar stuhlet 
däth war en vsel ferd. 
— Thorer tämjer fåhlan sin i tömme. 

2 Höer du Locke Loye 
legedrängen min, 
du skall flyga all land om kring 
och leta mig hamaren igen 

3 Däth war Locke Loye 
han låtte sigh giöra Guldwinger 
Flyger han i Trolletrams gård, 
Trolletramen stodh och smidde 

4 Hör du gamble Trolletram 
hwadh Jagh seyer tigh 
Haar du Tårkars hammar tagit 
så dölg thet ey för migh 

5 Tårkars hammar haar Jagh tagit, 
Jagh dölliern icke et tahl 
Fembtan fambner och fyratyo 
ligger han vthj graaff 

6 Sey nu Torckar swahr igen, 
han skal aldrig hammaren få 
För ähn Jagh fåhr Jungfrw Floyenborg 
den wähne Solentå 

7 Trolletram sände tigh hudh igen 
du kan ey hamaren få 
För ähn han fåhr Jungfrw Floyenborg 
den wähna Solentå 

8 Däth war wähna Floyenborg 
hoon blef så illa widh 
Däth sprack af hwar finger bloden vth 
och ran på Jorden nidh 

9 Höer min Kiere Syster 
hwadh Jagh seyer tigh 
Huru mycket gehr du vth 
at iag blihr brudh för dig 

10 Thet war Tårkar sielfwer 
han låter brollopskläd skiära 
Så drager han i Trolletrams gård, 
där han skulle brud wara 

11 Höer du gamble Trolletram 
om her skal bröllop ståå 
Så kasta bort dhe Bägare små 
bähr ihn medh ämbar och Så. 

12 Däth war gamble Trolletram, 
han war henne intet huld 
Här må wara en Fahners brudh 
som ey kan blifwa full 

13 Swarade Locke Loye 
han meente winna pryss 
hoon haar ey ätet i fiortan dagar 
så haar hoon längtat hyt. 

14 Däth war gamble Trolletram, 
han gladdes widh däth ordh. 
Så snart kom Tårkars hammar fram 
och lades på brudebord. 
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Ab 
10:3-4 

11:1 
11:3 
11:4 
12:3 
13:1 
13:3 
14:3 
15:1 
15:3 
15:4 
16:3 
16:4 

Reser så til Trolltrams gård 
som Bruden skulle wara. 
Höer: Hör 
Så kasta dhe små bägare bort 
ämbar: ämmer 
må: må nu 
Loye: Lewe 
ätet: ätit 
Snart kom Torkers hammar 
Fembtan: Femtan 
honom saknas 
honom saknas; sit saknas 
Fembtan: Femtan 
legger: så legger 

Anmärkning 

Str. 9-16 numrerade 8-15. Texten skriven tvåradig (rad 
1 och 2 respektive 3 och 4 ihopskrivna). Omkvädet ut-
skrivet i str. 1 och 16. 
Omkvädet: Thorer str. 1 Thorir 
6:2 hammaren ms ev. hammarn 
6:4 Den ms ev. De 

	

7:4 	Solentå ms Solenta 

	

16:1 	hammaren de två sista bokstäverna ej läsbara 
(bläckplump) 
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15 Fembtan wore dhe små trollen, 
som buhre dän hammaren ihn 
Bruden tahr honom medh ena hand 
och sticker honom Vnder sit skind. 

16 Så snart hoon den hammaren fick 
börjar hoon gåå omkring 
Fembtan troll och fyratyo 
legger hoon j en ringh. 
— Thorer tämjer fåhlan sin i tömme.  

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Texten skriven tvåradig (rad 1 och 2 
respektive 3 och 4 ihopskrivna). Omkvädet utskrivet i 
alla strofer utom i str. 11 och 15, där det dock är mar-
kerat. 
Omkvädet: Thorer str. 6, 9, 10, 13, 14 Thorir, tämjer str. 

6 tämmer, str. 13 tämbjer 

Avvikelser från Aa i Ab 

	

1 : 1 	sina: sme 

	

1:2 	rimmer af sin ferd 

	

1:3 	Trolltram har min Guldhammar stuhlit 

	

2:1 	Höer: Hör; Loye: Lewe 

	

2:3 	all land: alt landet 

	

2:4 	mig: vp; igen: min 

	

3 : 1 	Loye: lewe 

	

3:3 	Trolletrams: Trolltrams 

	

3:4 	Trolletramen: Trolletram 

	

4:3 	Tårkars: Torkers 

	

4:4 	så saknas; ey: intet 

	

5:2 	Jagh döljer honom ey et ord 

	

5:4 	vthj graaff: vnder Jord 

	

6:3 	Floyenborg: Froyenborg 
6:4 wähne: wähna 

	

7:1 	Trolltram sänder dig Swahr igen 
7:3, 8:1 se 6:3 

	

8:2 	widh: derwidh 

	

8:3 	At sprack af hwarje finger 

	

8:4 	nidh: nedh 

	

9:1 	Höör du kiere Syster min 
9:3 Hur' mycket Guld gehr du mig 

	

10:1 	Tårkar: Torker 

	

10:2 	låter: låtte; brollopskläd: Brollops kläde 
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ESBJÖRN PRUDE OCH ORMEN STARK 
TSB E 128 

A 
Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland (1601/1602-1686; Jonsson I, s. 244-285). 
Upptecknad på 1670-talet. Aa: KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 136—[140]. Tryckt som SF 8 A och i 1500- och 
1600-talens visböcker II, s. 356-361. Ab: KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 174—[183]. Tryckt i variantapparaten till 
SF 8 A och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 386-392. Ac: KB Vs 21 (KB:s visbok i 8:o), s. [51 c]-55. Tryckt 
som SF 8 B och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 174-181. Ad: KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 153—[158]. 
Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 369-373. 

Aa 
1 Essbiörn Prudhe och Ormen starck 

dricka wijn i Hall, 
Kom en goder Gånge karl 
seent om Jule qwälle. 
— Wijda slåer man Tiählen öfwer Issland. 

2 Sitt i freedh Esbiörn Frwekiempe 
öfwer brede bord 
Will tu låhna mig hwss i Natt 
så ästu kiempe godh 

3 Herbergh will iagh låhna, 
Gånge karl och digh 
Men westu något röda guld 
däth skal du wijsa migh 

4 Jagh weeth mehra röda Guld 
ähn femptan konger åga 
Han niuter intet länge lijff 
som effter guldet frågar 

5 Höer du goder Gånge karl 
liuger du för migh 
J däth högste galgieträ 
skal Jag hengia tigh 

6 Jagh lärde aldrig liuga 
sedan Jagh kom til manna 
Kommer du i Trollewalck, 
du skall min ord wäl sanna, 

7 Arla war om morgonen 
när som dhe stodhe vpp 

Och när som dhe såge til, 
war Gånge karlen borte 

8 Däth war Essbiörn Frwenkiempe 
han leker medh sin knijff, 
Giästa skall Jagh Brusen starck 
om däth skal kåsta mit lijff 

9 Höer du Ormen starcke 
wil du wara migh trogen. 
Will du hämbna döden min 
om wij äre Christne bådhe 

10 Länge haar Jag låfwat tig 
däth lofwar Jag tigh ähn 
hämbnas skal Jagh döden din 
om wij äre Christne Män 

11 Däth war Essbiörn Frwenkiempe 
lade Vth för land. 
Säglar han dän salte Siö 
ihn för Brwsens hambn. 

12 Han hyssade vpp sine Silkes sägel 
ihn för Bruses hambn 
Däth war Essbiörn Frwenkiempe 
som steegh först i land, 

13 Han satte alle sine Män 
öfwer breda bordh, 
Så nähr som sielf Essbiörn Frwen kiempe 
mit i Brwsens stohl. 
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14 Däth lijder så fast åth afftonen 
kattan gåhr och wåhner 
Tahr hoon Essbiörn Frwenkiempe 
går så af medh honom. 

15 Ormen bodde i Bärgen 
så wähl han der måtte 
Bettre hade då den hafft, 
som ingen broder åtte 

16 Men tack haa Ormen Starcke, 
När han dhe tijender sporde 
hölt däth för ingen Man at wara 
som intet hämbner sin broder 

17 Vnner migh Sancte Erich i Rom 
at Jag kan Guldet winna 
Hälfften af däth röda guld, 
skal Jag til Rohma sända. 

18 Ondzdagen om qwelle 
så boer han sin Skiep bettre 
Sägler så för Issland ihn 
på dhe samme Nätter 

19 Där hyssar han sin Silkes sägel 
ihn för Brwsens hambne 
Däth war Ormen starcke 
som stegh först i lande. 

20 Han satte alle sine män 
öfwer brede bord 
Så ner som deres yngste man 
mit i Brwsens Stohl 

21 Han satte alle sine Män 
som Frwen kiempen förr 
så nähr som Ormen starcke 
mittj Brwsens dörr. 

22 Däth lijder så fast åth afftonen 
kattan gåhr och wåhner 
tahr hoon deres yngste man 
tänchte gå bort medh honom 

23 Ormen slåer til medh förgylt spiuth 
däth sölfret rök så wijda 
Kattan klämbde tänder til, 
beth mannen af i Midia. 

24 Där komme femhtan dysse troll 
alla rysta Eld 
hör du Ormen starcke 
här skal blij hett i qwell. 

25 Ormen week til Siör strand 
tänchte draga hem 
Men hade sine handsker glömbt 
som låge på en Steen. 

26 Ropte dheres Styreman 
som stodh i främbste Stambn 

Wähl få wij handsker igen 
när wij komma hem på land. 

27 Däth skall aldrig Frwer spörja 
hem på wårt lande 
at iag her mine handsker glömmer 
Brwsen led til gangne. 

28 Han gåer sigh tilbakas igen 
tänchte handsker finna 
Mötte honom Brwsen den, 
som ey war god at winna. 

29 Där dhe händer sammans sloge 
finge dhe wähl fäste 
War icke du den fuhle tiuf 
som migh i Julas gieste 

30 Där dhe händer sammans sloge, 
där flöth både skind och huld 
Berget för deres fothom flöth 
som dhe hade trampat i muld. 

31 Däth andra taak dhe sammans toge 
dhe toge sammans medh wrede 
Berget för deres fothom flöth 
som dhe hade trådt i leera. 

32 Hästeman och Bockaragg 
den henger i din bringa 
Du haar Nägler som Bockahorn 
och fernbtan på hwar finger. 

33 Och utj dine Ögon 
flytande holmer twå 
Ähn ästu däth fuhlaste tråll 
Jag nåntin medh ögon sågh. 

34 Höer du Ormen starcke 
wil tu låta mig lefwa 
Hälfften af mit röda guld 
wil Jag tig gierna gefwa. 

35 Däth war gamble Brwsen 
han löffte opp en hell 
Stigh nedh Ormen starcke 
och tag wid Guldet alt 

36 Hör du däth dit fuhla troll, 
du swijker mig intet så 
Skal Jag haa något guld af tig, 
tu skal mig deth i hender få. 

37 Däth war gamble Brwsen 
han stegh j grafwen nidh 
och däth war Ormen starcke 
högg af hans hufwud derwid. 

38 Nu haa dhe warit på Brwsens land, 
der haa dhe wunnit ähra 
Ladh sine Skiep medh röde guld, 
som dhe mäst kunnat bähra 
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39 Tack haa Ormen starcke 
så wäl han hölt sin Ord 
Hälfften af däth röda Guld, 
sände han til Rom. 
— Wijda slåer man Tiählen öfwer Issland. 

Anmärkning 

Skrivarens anmärkning till str. 29: Denne Werssen tien-
ligare fölljandes den 31 werss inferius. De två sista stro-
ferna båda numrerade 38. Texten skriven tvåradig (rad 
1 och 2 respektive rad 3 och 4 ihopskrivna). Omkvädet 
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helt utskrivet i str. 1-5, 7-10, 12, 13, 29, 39, något för-
kortat i str. 6, markerat i str. 11, 14, 15, 18-21, 24, 25, 
28, 31. 
Omkvädet: slåer str. 7 slår; Issland ,s tr. 7 Isslan 
12:4 	först ms forst 
16:4 hämbner ms hambner; broder ordets slut osyn-

ligt p.g.a. inbindningen 
19:4 	se 12:4 
25:3 glömbt ms glombt 
26:1 	Ropte ms Ropt 
30:2 både ms bade 

Ab 
Avvikelser från Aa i Ab 

Str. 26 och 27 omkastade (ordningsföljden dock korri-
gerad med siffror i margen). Str. 30-33 står i ordnings-
följden 32, 33, 30, 31. 

	

1:2 	Hall: Halla 
2:1 Frwekiempe: Frwen kiempe 

	

3:3 	westu: west du; guld: Gul 

	

4:3 	länge: gierna 

	

5 : 1 	Höer: Höör 

	

5:3 	högste galgieträ: högsta Galgeträ 

	

5:4 	hengia: låt' hengia 

	

6:4 	skalt: skal 
7:2-3 som saknas 

	

8:3 	Giästa: Giäste 

	

8:4 	Om Jag skal wåga mit liff. 

	

9:1 	Höer: Höör 
9:3 At du hämbner döden min 

	

12:1 	Han: Dhe; hyssade: hysse; sine: sin 

	

/2:2 	Bruses: Brusens 

	

12:3 	Däth: Och däth 

	

12:4 	som: han 

	

13:3 	Så nähr som sielf: Sielfwer 

	

14:1 	afftonen: afftanen 

	

14:2 	kattan: att kattan 

	

14:3 	Tahr: Tager 

	

15 : 1 	Bärgen: Behren 

	

15:3 	Bettre: Men bettre; då den: den då 

	

16:1 	haa saknas 

	

16:3 	Aldrig hölt han den för Man 

	

16:4 	intet hämbner: ey hämbde 

	

17:1 	Sancte: Sanct; i Rom saknas 

	

17:3 	röda: röde 

	

18:2 	så boer: boor; sin: sine 

	

18:3 	så: han 
18:4 samme: samma 

19:2 hambne: hambn 
19:4 	lande: land 
22:2 	kattan: at kattan 
22:4 	bort: af 
24:1 	fembtan: femtan 
24:2 	alle röste Eld 
25 : 1 	Siör: Siöger 
25:2 	tänchte: och tänchte 
25:3 Men saknas 
26:2 	främbste: frambste 
26:3 	få: så få 
26:4 	på: til 
27:3 At Jagh skal mine handsker glömma 
27:4 	led saknas 
28:2 	tänchte: och mente 
29:3 	den fuhle tiuf: däth fuhla Troll 
30:2 	flöth: flött 
30:3 	fothom flöth: fötter flötth 
30:4 	trampat: rördt 
31:3 	fothom: fötter 
31:4 	trådt: trampat 
32:1 	Hästamaad och Bockeragg 
32:2 	den: däth 
32:3 Nagler såsom Bockehorn 
32:4 fembtan: femtan 
33:2 holmer: Holmar 
33:4 	Jag saknas; sågh: sågs 
35:2 	opp: vp 
36:4 	skal mig i hender fåes. 
37:2 	grafwen nidh: gropen nedh 
37:3 	däth war: strax 
38:1 	på: i 
38:3 	Ladh sine: Ladat sin; röde: röda 
38:4 	dhe mäst: mäst dhe; kunnat: kunde 
39:4 	sände: så sende 
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Anmärkning 	 Omkvädet: Wijda str. 39 Så wijda; slåer man str. 39 slå 

Texten skriven tvåradig (rad 1 och 2 respektive rad 3 
	 dhe 

och 4 ihopskrivna). Omkvädet utskrivet i str. 1 och 39. 

Ac 
1 Esbiörn Prue, Ormen stark 

Dricka Miöd i Halla 
Det kom goder gångekarl 
Seent om Juleqwelle 
— Wyda slå dhe Kiellen öfwer Iisslandh. 

2 Sitter Esbörn Fruekiempe 
Öfwer det breda Bord 
Will tu läna mig huus i Natt 
Så ästu Kiempe goodh. 

3 Husen Wäll iag läna Vill 
Gångekarl ått tig 
Wetstu något röda guld 
Det skall tu Wysa mig 

4 Jag weet mehra röda guldh 
Ähn 15 Kongar ååga 
han winner intet länge lijf 
Som effter Guldet frågar. 

5 Höör tu goder gångekarl 
Liuger tu för mig, 
J det största galgeträd 
Skall iag hängia tig. 

6 Jag lärde aldrig liuga 
Seen' jag kom till manna 
Kommer tu i Trollewalk 
Tu skall min ord wäll sanna. 

7 Arla om nästa Morgon stund 
När the stod vpp af Sömbn 
Sågo the thet Skalka påfund 
Gångekarlen war rymbd. 

8 Odensdagen om qwelle 
Boo the sitt skep och bätra 
Så segla the ått Iiselandh 
Vppå the samme nätter. 

9 The Sloogo uut sin Silkepell 
Vppå then hwyta sande 
Det war Esbjörn Fruekiempe 
han steeg först i Lande. 

10 Han settier alla sina männ 
Jn för Brusens bordh 
Så när som Esbjörn Fruekiempe 
Mitt i Brusens Stool. 

11 Dett lijder fast ått afftonen 
Kattan gåår och wåånar 

Hoon tager Esbiörn Fruekiempe 
Lackar bort med honom. 

12 Tacka ormen Starke 
När han dhe Tiender frågar 
Aldrig ähr then man för sig 
som ey hämbnas sin Broder 

13 Ormen boor vppå sin borg 
Så mycket wäll han måtte 
Den har mycket mindre Sårg 
Som ingen Broder åtte. 

14 Det war ormen Starke 
han går sig till Stranna 
Säglar så åt Brusens Landh 
Alt i sin Sårg och wånna. 

15 Will nu Sancte Erik i Room 
Att iag må guldet winna 
Hälfften af thet röda guldh 
Till Room skulle iag Senda. 

16 Dhe kasta sina ankar 
Alt på then hwyta Sandh. 
Det war ormen Starke 
han steeg tå först i landh. 

17 Han settier alla sina män 
Som Fruekiempen förr 
Så när som ormen starke 
Mitt i Brusens dörr. 

1 8 Dett lijder fast ått afftonen 
Kattan gåår och wåånar 
Toog så deras yngste man 
Tänkt' gåå bort med honom 

19 Ormen slår till med förgylt Spiuut 
Alt Sölfret röök så wyda 
Kattan klämmer tänder till 
Beet mannen af i Midian. 

20 Der kom 15 dysetråll 
Och alla rysta eldh. 
Du skall see orm starke 
Dett skall blij' hett i qwäll. 

21 Dhe gåå sig till Sjöge strand 
Meente reesa heem 
Men han hade hanskar glömt 
Låge på een steen. 
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22 Då ropar deras Styreman 
Som stood i främbsta Stamme 
Wäll få wy hanskar igien 
Gud gir wy kom' till Lande. 

23 Aldrig skall dhet Fruer spörja 
heem på wåro Lande 
Jag skall mina hanskar glömma 
Brusanom til gagne. 

24 Han gick så tillbak' igien 
meente hanskar finna 
der mötte Brusen hans owän 
som ey war good att winna. 

25 Där the händer samman sloge 
fingo dhe wäll fäste 
Dett war tå then samme Boof 
som mig i Juulas gieste. 

26 Der the händer Samman sloge 
Flööt af skinn och huld 
Fiellet ned för footom låg 
Som dhe had' rört i Muld. 

27 Då såge hans ögon uut 
som fluto holmar twå 
han war den fulaste tiuf 
Eens ögon någn'tid såg. 

28 Hårsemaad och Bockeragg 
Det hängde i hans Bringa 
Naglarna som Bockehorn 
Fembton på hwart finger 

29 Höör tu Ormen starke 
Willtu låta mig leefwa 
Hälfften af mitt röda Guld 
will iag tig gierna gifwa. 

30 Då måste gamble Bruse 
Lyffta vpp een stoor hall, 
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Tu styg need ormen starke 
Och tag vpp guldet alt. 

31 Ney; höör tu gamble Bruse 
Tu hyar mig ey så 
Skall iag guldet fåå af tig 
J hand skall tu mig fåå. 

32 Det war den leede Bruse 
han steeg i groopen need 
det war ormen starke 
han klöf hans hufvud der vid. 

33 Nu haa dhe warit på Brusens gård 
der haa' dhe wunnit ähra 
ladde sitt skeep med rööda guldh 
som mäst dett kunde bära. 

34 Tack wari ormen starke 
Så wäll han hölt sin ord 
Hälfften af thet röda guldh 
Till Room sender han fort. 
— Wyda slå dhe Kiellen öfwer Iisslandh. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 3, markerat i str 2, 4-22, 
24, 26, 31-33. 
Omkvädet: Kiellen str. 3 Kielden 

	

4:3 	länge lijf ihopskrivet 

	

6:3 	Trollewalk läsningen av första och tredje voka- 
len osäker 

	

8:2 	sitt tillskrivet i margen 

	

13:2 	måtte läsningen något osäker, ev. ändrat från 
mådte 

	

15:3 	raden slutar med punkt 

	

19:2 	så tillskrivet över raden 

Ad 
1 Essbiörn Pm Ormen Starck 

dricka miöd i halla 
Kom en goder gånger Karl, 
Jula sent om qwälla 
— Wijda slå dhe i Kiällan öfwer Jsslandh 

2 Sitter Essbiörn Pru Kiempe, 
öfwer breda bord, 
Will tu läna mig huus i natt, 
så ästu Kämpe god, 

3 Herberg will iag gifwa dig, 
Gånga Karl och dig, 
westu något röda gulld, 
dhet Skall tu wijsa mig, 

4 Jagh wet mera röde gulldh, 
än 15 Kongar åga 
han winner intett lengre lijf, 
som effter gullet fråga 

5 Höör du gode gånger Karl, 
liuger du för mig 
J dhet störste galga trää, 
Skall Jag tåå hängia dig 

6 Jag lärde alldrig liuga 
sedhan iag Kom till manna, 
Kommer tu J trolla wallck, 
Skall tu min ordh wäll sanna 
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7 Arlan om morgon 
när dhe ginge på Slotte, 
När dhe sågo till 
war gånge Karlen bortte 

8 Thet war om Torsdagz affton 
bodde dhe sitt Skiep bettre 
Segla dhe för brusens hambn 
på dhe samme Nätter 

9 Dhe slogo uth sitt sillkes Päll, 
in för Brusens hambnar 
Dhet war Essbiörn Pru Kiempe, 
han steg först i lande 

10 Dhe Ställte alla sine män, 
in för Brusens Bordh, 
Så när som Essbiörn Pru Kiempe, 
mitt J Brusens Stol 

11 Dhet lijder så fast åth afftonen, 
att Kattan går och wåhnar 
tahr hon Essbiörn Pru Kiempe, 
och lackar af med honom 

12 Taka war ormen Starke, 
när han dhe tijdender fråga 
Alldrig blijr den man för sigh, 
som icke hembnar sin broder 

13 Ormen bodde J Jssland, 
J så wäll han måtte 
mykett bettre hadhe dhen, 
som ingen broder åtte 

14 Dher war Ormen Starke 
boo sine Skiep bettre 
Segla han den samma sjö 
på dhe samma nätter 

15 Dhe sloge ut sin sillkes Päll, 
in för Brusas hambner 
Dhet war Ormer Starke 
han stiger först J lande 

16 Han sätter alle sine män, 
som Essbiör Pm kiempe förr 
Så när som Ormer Starke 
mitt J Brusas dörr 

17 Dhet Kommer 15 lyse troll 
och alla Ryste Eeldh 
Du skall see Ormer starke, 
dhet skall wäll blij hett i qwäll 

18 Dhet lijder så fast åth afftonen, 
Kattan går och wåhnar 
tog hon dheras yngste man 
tänchte gå af med honom 

19 Ormen slår till med förgyllt spiut 
dhet sillfwer röök så wijda 

Kattan Klämmer tänder till, 
beet mannen af J mjdia 

20 Dhe ginge sigh till Siögars Strandh, 
och mente draga hem 
han hadhe sina hanskar glömtt, 
dhe lågo på en Steen 

21 Ropa dheras styreman, 
han stoo i fremste stamme 
Wäll få wij hanskar igen 
hem på wåre lande 

22 Dhet skuu alldrig fruer spöria, 
hem på wåre lande 
Jag skall mina hanskar glömma, 
Brusen till gangne 

23 Will nu Sankte Erik i Rom 
att Jag må gullett winna 
helfften af dhet röda gull 
skall iag till Roma sända 

24 Han går sig tillbakars igen 
och mente hanskar finna 
Då mötte honom Brusen den, 
som intett war god att winna 

25 Dher dhe hender samman sloge, 
dher finge dhe wäll fäste 
Dhet wastu din gamble tiuf, 
som mig i Julas gäste 

26 Dher dhe hender samman sloge, 
dher flög bådhe skinn och hulld 
fiälle ned för foote flöt, 
som dhe ha rördt i mulldh 

27 Horsa maa och bocka ragg 
hängde i hans bringa 
Han hadhe näglor som bocka horn, 
15 på hwar fingra 

98 Dhet såg iag J hans Ögon, 
där flöto Holmar twå, 
Han war ett dhe leaste troll, 
Jag nåntin med öga såg 

29 Hör du Ormer Starke 
will du låta mig lefwa 
Helfften af mitt röda gulld 
skall iag dig gierna gifwa 

30 Dhet war gamble Brusen 
han löffte upp en hall 
Stig ned Ormer Starke 
du tag up gullett allt 

31 Nä hörer du dit lea trold, 
du hiar mig intett så 
Skall iag någott gulldh hafwa af dig 
det skalltu mig i hande få 
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32 Dhet war gamble Brusen, 
han steg i gropa ned 
Dhet war Ormer Starke, 
han hög af hans hufwud dher wed. 

33 Nu haa wij waritt J Brusens öö, 
dher haa wij wunnitt ähra 
han ladde sin skiep med röda gulldh, 
det mästa dhe orka bähra 

34 Men tack war Ormer Starke, 
så wäll han höllt sin ordh 
taar han helfften af dhet röda gulldh, 
och sender dhet till Rom 
— Wijda slå dhe i Kiällan öfwer Jsslandh 

Anmärkning 

Texten skriven tvåradig (rad 1 och 2 respektive rad 3 
och 4 ihopskrivna). Omkvädet utskrivet i str. 1, 7, 18, 
19, 34, markerat i övriga strofer. 

	

1:4 
	

Jula ändrat från Jule 

	

1 1 :4 
	

lackar osäker läsning, ev. lockar (ändring gjord) 

	

1 2: 1 
	

sista bokstaven i Taka troligen ändrad från an- 
nan; war skrivet på annat ord, troligen är 

	

14:3 	sjö ändrat, möjligen från sön eller sän 
15:3, 16:3, 17:3 Ormer ändrat från Ormen 
19:4 mjdia ändrat, möjligen från medie 

	

26:3 	ned otydlig ändring av vokalen 
28:2 skriven av annan hand 

	

33:3 	sin ändrat från sitt 
34:1 Ormer ändrat från Ormen 
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214 

ULVEN STARKE 
TSB E 129 

A 
Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland (1601/1602-1686; Jonsson I, s. 244-285). 
Upptecknad på 1670-talet. Aa: KB Vs 20 (KB:s Visbok i 4:o), s. 133-135. Tryckt som SF 9 och i 1500- och 1600-
talens visböcker II, s. 354-356. Ab: KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 169-173. Tryckt i variantapparaten till SF 9 
och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 384-386. 

Aa 
1 Däth war Vllffwen starcke 

han lade vth för wasse, 
Säglar han för Gygerhall 
emot den Burssen hwasse 
— Nu ligger Guldet vnder hieltenn. 

2 Så säglar han dänn salte Siö 
ihn för berget blåå 
Är nu Faxe hemma, 
gif migh swahr derpå. 

3 Faxe heeter min yngste Sohn 
han är ey manna make 
Han kommer hwar afftan hem, 
tre hwaler på sin bake. 

4 Hijt så är Jagh kommen 
och hijt så är Jagh sänder 
Jagh rädes intet för Faxe 
ey heller för hans Frender. 

5 Kieringen sprang på hölle 
taar til Swerdet breda 
Hon hugger fast på vlfwens baak, 
då blef han först wreder. 

6 Däth war Vlffwen starcke 
han wreddes ey förr ähn då 
Han ryster kieringa hufwud af 
och reste henne i en wrå. 

7 Faxe kom i Stufwan hem 
och Vlffwen war där före 
däth war stoor lust at see vppå 
huru dee samans buhre 

8 Dee buhre sammans medh skiöld och spiuth, 
rätt nu haar Faxe fått make 
Dee hålla sammans i fiortan dagar 
ingen thorde hin annan taka. 

9 Tack haa Ormen starke 
När han dhe tijender sporde 
Alldrig höölt han den för Man 
som icke hämbner sin broder 

10 Däth war Ormen starcke 
han boer sin Skieph bettre 
Säglar han för Gygerhall 
på dhe samme Nätter 

1 1 Han säglade den samme Siö. 
i hn vnder Berget blå 
Leffwer V lff kier Broder min 
så gef mig swahr derpå. 

12 Swarar Vlff hin starke 
vti så stoor en Nödh 
Ästu man at hämbna migh 
i morgon skal Jagh döö 

13 Däth haar Jagh länge lofwat dig, 
däth lofwar Jagh tigh ähn 
Hämbnas skal Jagh döden din, 
om wij äre Christne Män 

14 Så woge dhe denn Faxen 
dee orckte ey mehra giöra 
Dee ladde sine Skiep medh röda Guld 
som mäst dee kunde bähra 
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15 De qwistade vpp en kieringe ryg 
och giorde sigh en krake 
Fembtan fambner och fyratyo, 
Jnnan dhe nådde guldet taga. 
— Nu ligger Guldet vnder hieltenn. 

Anmärkning 

Texten skriven tvåradig (str. 1 och 2 respektive 3 och 4 
ihopskrivna). Str. 12-15 först numrerade 13-16, vilket 
korrigerats. 

SMB 214 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 7-15, markerat i str. 2 och 
3. 
Omkvädet: hieltenn slutet av ordet i str. 14 osynligt 

p.g.a. att ms bundits in 
8:2 make ms ev. maka 
9:4 hämbner ms hamhner 

Ab 
Avvikelser från Aa i Ab 

1:3 	Gygerhall: Gigerhall 
1:4 	emot: emot för; Burssen: böhren 
2:4 	gif: du gif 
3:3 	kommer: kommer sig; afftan: afften 
3:4 	på: å 
4:3 	rädes: rädz 
5 : 1 	hölle: hylle 
5:2 	taar: och tahr 
5:3 	baak: rygg 
6:2 	han saknas 
6:3 	ryster: ryste; kieringa: kieringe- 
7:? war där: hemma 
7:3 	at see vppå: see dervppå 
7:4 	buhre: bohre 
8:1 	buhre: buru; skiöld: skiold 
8:3 	hålla sammans: sittia ehop 
9:1 	haa: ward 
9:2 	sporde: fråger  

	

9:3 	Aldrig blihr den Man för sigh 
9:4 hämbner: hemnas 

	

10:2 	sin: sine 

	

10:3 	Gygerhall: Gigerhall 

	

11:2 	vnder: för 

	

11:3 	Vlff: han Vlff 

	

11:4 	så gef: Gif 

	

14:3 	Dee: Och; sine: sin; Guld: Gul 

	

14:4 	kunde bähra: orkade föhra 

	

15 : 1 	qwistade: qwista 

	

15:4 	taga: taka 

Anmärkning 

Texten skriven tvåradig som Aa. Str. 4-15 felaktigt num-
rerade 5-16. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 15, marke-
rat i str. 3. 

	

13 : 3 	skal dubbelskrivet 
15:4 nådde ms nädde 
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215 

ORM UNGERSVEN 
TSB E 132 

A 
UUB V 3 (Bröms Gyllenmärs' visbok), fol. 101 r-102 r. Västergötland. Nedskriven ca 1640 av Bröms Olofsson 
Gyllenmärs till Borrarp (f. ca 1600, uppvuxen i Kinds hd, d. 1679; Jonsson I, s. 180-185). Tryckt i SF bd II, s. 
445-447 och i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 254-256. 

1 Alla då sitta the kongens hoffmen, 
vth öffver thet breda bord, 
för vthan orm vngher sven, 
han satt nedass ved bord, 
— mäd skoghen ståndar i blomster. 

2 Thet war höghe ben resar, 
han dricker miöd aff horn, 
huatt Är thet för en yngling, 
som hafuer the store Ord. 

3 Jag Är ingen yngling, 
för dy du mig så kalla, 
min fader han het kong sefred, 
och monde i bergit falla. 

4 Thet lidher så fast ått afftonen, 
the leda sina hästa till backe, 
thet war orm vngher svän, 
han lyster sin fader Att wäcka. 

5 Thet war orm vngher svän, 
begynte till Att kalla, 
thet rimnar mur och malmesten, 
och så the harde halle. 

6 Thett war orm vngersvän, 
han begynte till Att rysta, 
thet remnar mur och malmesten, 
och fvghelen faller aff queste, 

7 Huem Är thett mig wäcker 
huem är thett mig kallar, 
mädan iag icke soffwa fåår, 
vnder the harde hallar. 

8 Thet Är iag orm vnger sven, 
kiäre sonen tin, 
huat fattass tig nu sölfver eller gull, 
eller thet klara win. 

9 Mig fattass inte sölff eller gull, 
ey heller thet klara win, 
men vilt tu låna mig bortingen 
och winna så vänt itt wiff 

10 J nthe far tu aff bortingen, 
och winna så wän en möö, 
vthan tu dragher på resarenss land, 
och hämnass tin faders dööd, 

11 Thet war kong sefrid, 
han skött honom bortingen emott, 
så bleff han stoor och mannastarck, 
och kiämpar fölle honom till foott, 

12 Thet war orm vngersvän, 
han rider i rosen lund, 
ther mötte han höghe ben resar, 
vthi then samma stund 

13 Höre tu orm vngher sven, 
huat iag segher för tig, 
och vest tu noghet aff bortinghen, 
tu döll thet inthe för mig, 

14 Jnthe wet iag aff bortingen, 
thet segher iag för tig, 
min fadher han monde i bergit wara 
han hade bortingen mäd sig, 
— mäd skoghen ståndar i blomster. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 12, 14, markerat i str. 2-4, 
6-10, 13. 
Omkvädet: ståndar str. 14 standar 

2:1 	höghe ms hoghe 
4:2 	hästa ms hasta 
4:4 wäcka ms wacka 
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6:3 	remnar osäker läsning, första vokalen troligen 
ändrad från i 

7:1 före wäcker ett par bokstäver utsuddade 
8:3 	sölfver ms solfver 

10:4 hämnass ms hamnass 
11:1 	kommatecknet står efter han skött (11:2) 
11:4 	fölle ms folie 
12:3 mötte ms motte; höghe ms hoghe 

B 
Nicolaus Nicolai Salanus, Gladius Scythicus, 1691, s. 7, 64-65. Citerat av Salanus ur en handskrift som tillhörde 
hans mormors bror Olof Rudbeck (Jonsson I, s. 55). 

1 Han feck Byrting i sin hand/ 
han glimmar som Solen klara 

2 The högges en dag/ the högges i twå/ 
Och icke wille Berting bijtal 
Hwad månde och pen Trollekona wara/ 
Som Byrting will för mig spilla. 

3 Han slog Börting öfwer sin kop 
Att udden slog i Jorden; 

Sedan beet longe Byrting 
Alt det som kom för foten. 

Anmärkning 

Hos Salanus, s. 53, citeras ytterligare två rader ur ett 
MS i Rudbecks ägo, vilka ev. hör till samma vistyp: 

Harnesket rycker han af Biälkarna nijd/ 
Och een Swissare hoos sin Sijda. 

KB Vs 4, s. 153. Efter »Byggm. Johnsson», Gammelstad, Kila sn, Södermanland. Upptecknad av G. 0. Hylt61-Ca-
vallius 1836. En renskrift gjord av Hyltai-Cavallius finns i KB Vs 3:3 nr 163 A. 

r qis 

å 
0 det var höga Hr- Ber = neris 

r r 
han sig geno fönsteret 	såg 

gis 

JJ 	 r 
hvad är det för ena pysslingar 

som sådane ord hafva må, 

- men än gror älskogen med allo 

Och hvilken af eder hafver lust i dag 
att kämpa med höga Herr Berneris 
att vinna det höfviska vifvet. 

1 Och det var höga Herr Berneris 
han rider till konungens gård 
Och lyster de kämpar att strida med mig 
att vinna det höfviska vifvet. 
— Men än ger löfskogen med allo. 

2 Konungen han gångar sig åt stenstugan in 
att tala med kämparna sina 

3 De sutto der alle och teg, 
som de hade mjödet i munnen 
så när som Herr Olof ungersvenn 
Han talte det mesta han kunde 
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så väckte de opp en gammmal Hafsfru 
allt under de hårdaste hallar. 

17 Och hör du Oler ungersven 
Ditt svärd det är väl förgjordt 
Men hugger du det i swartan jord 
att det måtte bita uppå 

18 Och det var Oler ungerswenn 
Han högg inte utan han hytte 
så kan jag eder i sanning säga 
han högg honom i tre stycken; 

19 Han satte det hufvet på förgyllande spjut 
och rider till konungens gård 
Han ropade då med ett ifrigit mod 
I alle kämper kom ut 

20 De sutto alle och teg 
som mössen uti en vrå 
Ack huru skolen i den lefvande slå 
som inte den döde törs se 
— Men än ger löfskogen med allo. 

Titel: Höga Herr Berneris (Vs 4), Oler och Höga Herr 
Berneris (renskriften). 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas. De enstaka taktstrecken tillagda i efter-
hand (jfr renskriften). Str. 6 lagd under mel. 
System 1, n. 5 (g1 ): Ändrad från al. 
System 1, sista noten (h1 ): Ändrad från fjärdedelsnot. 
System 1: Efter sista noten står al a l  (fjärdedelsnoter) 

överstrukna. 
System 2, sista noten (h1 ): Ändrad från fjärdedelsnot. 
System 3, sista noten (g 1 ): Ändrad från h', som i sin tur 

ändrats från fjärdedelsnot. 
System 3: Texten delvis utskriven utan anpassning till 

mel. 
System 5, n. 8 (h1 ): Otydlig p.g.a. en bläckplump, över 

noten står bokstaven h. 

Renskriften: 

J J) ffi.J) rPr"'\ 
# 
Och det var höga Herr Berneris, 

Han ri - der till konun - gens gård 

•t) 	P 	P P•N t•N*1  
Och ly - ster de kämpar strida med mig 

att vinna det höfviska 
	vifvet; 
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4 Och tig du Olof ungersvenn 
Du är inte annat än ett barn 
Och kommer höga Herr Berneris 
han trampar dig neder i skarn 

5 Och inte är jag något barn, 
ej heller mina 15 år fulla; 
jag tager den högan eken i topp 
och bockar henne neder i mullen, 

6 Och det var höga Herr Berneris 
han sig genom fönstret såg 
Hvad är det för ena pysslingar 
som sådane ord hafva må 

7 Och inte är jag någon pyssling 
Ej heller månde ni mig så kalla 
Min fader han heter Kong Sigfridhem, 
som månde på blåbergen falla, 

8 Och heter din fader Kong Seffrehem 
som månde på blåbergen falla 
det var ingen menska i verlden till, 
som honom tordes påkalla. 

9 Och det var höga Herr Berneris, 
och Oler ungersvenn 
de ledde sina hästar till drägts 
de redo så skarpligt och hurtigt och käckt 
för att vinna det höfviska vifvet 

10 Och det var Oler ungersvenn 
han ropte ett rop förvisst 
så bergen och murar de ramla omkull 
och foglarne stöpo af qvist 

11 Och det var Olof ungersvenn 
han ropte ett rop med allo 
så berg och murar de ramla omkull 
och Blåbergen månde genfalla 

12 Då svarte hans fader som under berget låg 
Hvem är det som uppå mig ropar och kallar 
med jag inte får sofva min sötaste sömn. 
Allt under de hårdaste hallar 

13 Och ni är min fader och jag eder son 
som uppå er ropar och kallar 
Och ni lånen mig eder Borrting i dag 
Att vinna det höfviska vifvet 

14 Och inte får du låna min Borrting i dag 
att vinna det höfviska vifvet 
Det hafver för dig intet godt lag 
med det förlorar du lifvet 

15 Och det var Konung Sigfridhem 
han såg sig uti en vrå 
Der fick han se hvar Borrtingen låg 
priserande honom i handen. 

16 De stridde i dagar de stridde i tre 
den tredje dagen mot qvällen 
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men än ger löfskogen med allo. 

Det fasta förtecknet är placerat ovanför notsystemet. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Str. 9 och 11-15 tillskrivna vid sidan 
av texten i övrigt med markering var de skall inplace-
ras. Omkvädet utskrivet i str. 1, 3, 7, 15, 20, markerat i 
övriga strofer. 
Omkvädet: ger str. 15 gror 

	

3:1 	der tillskrivet över raden 
4:1-2 först har skrivits två rader med samma lydelse 

som 6:1-2, de har dock strukits 
4:3-4 tillskrivna vid sidan av texten i övrigt med mar-

kering om var de skall inplaceras 

	

7:3 	Kong tillskrivet över raden; över Sigfridhem 
står Seffrehem 

	

72:7 	Då svarte ändrat från Hvem är; som och ändel- 
sen -et i berget samt låg tillskrivna över raden 

	

13:3 	efter Borrting står förklarande (svärd) 

	

14:4 	efter raden står (hafsfru) 
15:4 oklar ändring: i ändrat från den uti dock genom 

strykning av den och endast första bokstaven i 
uti; över det strukna den står en etta, över ho-
nom en tvåa antydande ordföljdsändring 

	

19:4 	alle tillskrivet över raden 

Renskriften: 

	

2:1 	han gångar sig: gångar 

	

2:3 	hafver: har 
2:5 saknas 

	

3:1 	De sutto: Då sutto de 

	

3:2 	de hade: hade de 

	

3:3, 	4:1 	Olof: Oler 

	

4:2, 	5:1 	inte: intet 

	

6:2 	fönstret: fönsteret 

	

7: / 	inte: intet 

	

8:1 	Kong Seffrehem: kung Sigfridhem 

	

8:3 	var: fanns 

	

9:4 	så: båd 
9:5 saknas 

	

10:3 	bergen: berg 

	

11:1 	Olof: Oler 

	

12:1 	som under berget låg: under berg 

	

12:2 	ropar och saknas 

	

12:3 	med: me' n; inte: intet 

	

14: 1 	inte: ej 

	

14:4 	en kämpe kostar det lifvet. 

	

16:3 	så: då 

	

17:4 	att det måtte: så månde det 

	

18:2 	inte: intet: hytte: hötte 

	

19:1 	hufvet: hufvu't 

	

20:1 	alle: de då alle 

	

20:3 	huru: hur 

	

20:4 	inte: intet 

D 
KB Vs 4, s. 149-151. Värend, Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt&I-Cavallius 1837. En renskrift av två strofer, 
gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:3 nr 163 C 

1 — — — 
Och hvilken af eder har lust i dag 
med höga Herr Berneris fäkta 
honom gifver jag dotteren min. 
— men skogen han ståndar uti blommor. 

2 Och intet är jag något barn 
Ej heller ni månde mig så kalla 
Min fader han hette kung Sigfrid 
han månde på Blåberget falla. 

3 Och heter din fader kung Sigfrid 
hvar finner man kämpa like 
du är temligen smal-vuxen 
du synes honom mycket oliker. 

4 Det var bittida om en morgonstund 
de fålar skulle ledas till dricka 
Det var Herr Ormer ungersvenn 
han lyster sin fader att väcka. 

5 Och det var Ormer Herr svenn 
Han ropte ett rop med liste 
då remnade murar och marmor-sten 
och foglarne stöpo af qviste. 

6 Och det var Ormer Herr svenn 
Han ropte ett rop med allo 
så remnade murar och marmor-sten 
blå-berget begynte att falla. 

7 Hvem är det som uppå mig ropar 
Hvem är det som uppå mig kallar 
[men jag inte får sofva] sömnen min 
under dessa hårde hallar. 

8 I fjol så gaf jag dig silfver och gulld 
det mesta du ville hafva 
i år så får du inte Borrtingen min 
att vinna en så stor en ära. 
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9 Och det var konung Sigfrid 
han sig uti berget vände 
så drager han Borrting utur sin balj 
lefvererande honom i handen. 

10 De fäktade i dagar, de fäktade i två 
och båda ville ha vunnit 
de korpar flögo till och frå 
med stora blod-lefrar uti munnen. 

11 de fäkta' i dagar de fäkta i fem 
den 61-(1 dagen till qvällen, 
då väckte de opp en stolter jungfru 
som låg under salta-sjö-fjellen 

12 Och hör du unga Herr Ormer svenn 
vill du min råd nu lyda 
du hugg dit svärd 3 gånger afvigt uti jord 
bed det i den Ondes namn bita. 

13 Och det var Herr Ormer unger svenn 
han tog Borrting mellan sina händer  

så högg han 3 gånger afvigt i jord 
bad det i den Ondes namn bita. 

14 När kämparne fingo hufvudet se 
då började de till att löpa 
och hur viller 1 med den lefvande fäkta 
som inte den döde törs se. 
— men skogen han ståndar uti blommor. 

Titel: Berneris. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 

	

1:3 
	

med höga dubbelskrivet, troligen av misstag 

	

7:2 
	

i margen vid raden står etc. lika, sannolikt syf- 
tande på lydelsen av följande rad i texten E ne-
dan (8:3); rad 7:3 därför här utfylld enligt E 

	

9:3 
	

över o i Borrting står e- 

	

10:2 
	

vunnit ms- ev. funnit 

E 
KB Vs 3:3 nr 163 B. Småland. Efter Christina Maria Söderdal, »Oset» (möjligen gården Os i Öja sn). Upptecknad av 
G. 0. Hylt&I-Cavallius 1839. En av George Stephens gjord renskrift av str. 1 finns i samma källa. 

Men sko-gen han stån-dar ut i blommor 

1 I sitten här alla mina kämpar 
I dricken godt mjöd och vin 
men hvem lyster Er med höga Herr Berneris att 

fäkta 
honom gifver jag dotteren min 
— men skogen han ståndar i blommor. 

2 Och alle sammans de tego 
som de hade mjödet i munnen 

men det var Ormer Herr Ungersven 
han svarar på samma stunden: 

3 Och icke är jag något barn 
ej heller mina 15 år fulla 
jag tager eken i högan topp 
och bockar henne neder i mulla. 

4 Och icke är jag något barn 
ej heller månde ni mig så kalla 
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min fader hette kung Sigfrid 
på Blåberget månde han falla. 

5 Och det var höga Herr Berneris 
han sig öfver axeln såg 
Hvad är det för en yngling, 
som sådane ord kommer utaf. 

6 Det var bittida om morgonstund 
de folar skulle ledas till dricka 
Och det var Ormer Ungersven 
han lyster på sin fader att väcka. 

7 Och det var Ormer Herr ungersvenn 
han ropte ett rop med liste 
der remnade murar och marmor-sten 
och foglarne dödde på qviste. 

8 Hvem är det som uppå mig ropar 
hvem är det som på mig kallar 
men jag inte får sofva sömnen min 
under dessa hårda hallar. 

9 Jag är det, som på Eder ropar 
jag är det som på Eder kallar 
jag vill hafva Bertingen Er 
mig lyster med höga Berneris att fäkta. 

10 I fjol så gaf jag dig silfver och guld 
det mesta du ville hafva 
i år får du ej Bertingen min 
att vinna så stor en ära. 

11 Och det var Ormer Ungersvenn 
han ropte ett rop med allo 
der remnade murar och marmor-sten 
Blåberget begynte att falla. 

12 Och det var då kung Sigfrid 
han sig i berget vände 
så tar han Bertingen ur sin balj 
och lemnade sonen i händer. 

13 De skrefvo en ring med tu skarpa svärd 
der de ute skulle gå 
jag vill för eder i sanning säja 
jag var så när att jag såg uppå. 

14 De slogos i dagar de slogos i två 
den andra dagen mot qvällen 
de korpar flögo till och från 
med stora blod-lefrar i munnen. 

15 De slogos i dagar de slogos i tre 
den 3c-k dagen mot qvällen 
de hundar de sprungo till och frå 
med stora köttstycken i munnen. 

16 De slogos i dagar de slogos i fler 
den 6.t& dagen mot qvällen 
då väckte de opp så stolt en jungfr[u] 
som låg under salta sjö-fjällen 

17 Och Hörer du Ormer Herr Ungersven 
vill du min råd nu lyda 
du hugg ditt svärd 3 gånger afvigt i jord 
bed det i f—ns namn bita 

18 Och det var Ormer Ungersven 
tog svärdet uti sina händer 
så hugger han Berneris hufvudet af 
att det på jordena trilla. 

19 Och det [var] Ormer Herr Ungersvenn 
Han tog det hufvet på ett spjut 
så rider han sig till konungens gård 
bad alla kämparne gå ut. 

20 När kämparne fingo det hufvudet se 
begynte de alla att löpa 
ack huru villen i med den lefvandes fäkta 
ni tören ej den döda uppå se 
— men skogen han ståndar i blommor. 

Titel: Ormer Ungersven. 

Melodianmärkning 

Ms saknar klav, taktartsbeteckning och taktindelning. 
Mel. är delvis ortografiskt felnoterad; här rättad och 
återgiven med fyra fasta b-tecken (jfr nedan). 
System 1, sista noten (ass1 ): giss' 
System 2, n. I och 7 (b5: aiss' 
System 2, n. 4-5 (dess2): ciss2  
System 2, n. 8 och 10 (ass1 ): giss' 
System 3, n. 1 och 3 (ass'): giss' 
System 3, n. 7 (ess1 ): diss' 
System 4, n. 1-6,9-10 (ess1 ): diss' 
System 4, sista noten (ass'): giss' 
System 5, n. 1 och 4 (ass1 ): giss' 
System 5, n. 7-8 (ess1 ): diss' 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Med siffror har markerats att str. 5 
skall stå före str. 3, här dock ej beaktat. Str. 9 tillskriven 
efter str. 20 med markering var den skall inplaceras. 
Omkvädet utskrivet i str. 1 och 20. 
Omkvädet: i str. 20 uti 

	

1:3 	Stephens renskrift saknar Er 

	

3: I 	före icke står ett struket d 

	

3:2 	mina 15 år fulla står över struket månde ni mig 
så 

	

5:3 	över yngling står litet barn 

	

13:1 	vid raden står obs. 
14:2 andra först påbörjat fj men ändrat 
16:3 jungfr[u] textförlust vid margen 

	

17:1 	Ormer ändrat från unger 

	

17:4 	f—ns osäker läsning 
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F 
Arill, Gubben Jakobs visor, 1921, s. 331-332. Efter fiskaren August Jakobsson, Otterön utanför Grebbestad, Tanums 
sn, Bohuslän (f. 1844 i trakten av Grebbestad). Upptecknad av David Arill 1919. 

1 Ja, det var höge herr Berneris, 
han red sig till Iselanns konung. 
Och det var Iselanns konung, 
han ute för Berneris stodo. 
— För än stånder skogen i blommor. 

2 »Ja, hörer du, Iselanns konung, 
ett ord ja säje må: 
ja löster att hugge dett huve av, 
om ja ej din doter kan få!» — 

3 »Hörer du, höge herr Berneris, 
du tövar en liten stund, 
till dess jag får gått mig på högan loft 
å talt tell mina hovmän. — 

4 Här setter I nu alle, mine kämpar tolv, 
å drecker både mjö å vin, 
men vem, som kan stride mot Berneris, 
den giver jag doteren min!» 

5 De tego då alle stille 
allt om en liten stunn, 
de tego då alle stille 
som de hade vatten i mun. 

6 Det var herr Arme Ongersven, 
han slog sine handskar i bord: 
»Ja löster att stride mot Berneris, 
om konungen vell stånda vid ord. 

7 Ja setter nu här som ett litet, ungt barn, 
är knappt mina femton år fyllda —
den tjockaste egen i höjeste topp 
den böjer ja neder te mullen.» 

8 
— — — 
»Vad är det för en vämpleng, 
sum vågar mot Berneris strida?» 

9 »Jag är engen vämpleng, 
I månden mig ej så kalle. 
Jag är herr konung Seffris son, 
som månde på Blåbergen falle.» — 

10 »Är du herr konung Seffris son, 
som månde på Blåbergen falla, 
då äst du en av mina fränder, 
den bäste bland kämparne alla.» 

11 Det var höge herr Berneris, 
han rider sin fåle te vann, 

å det var herr Arme Ungersven, 
han red sig till Blåbergen fram. 

12 Dä förste ropet, han ropte, 
han ropte så högt emot vesse; 
så remna bå murar å marmorsten, 
å fågeln fallt döder av kvesten. 

13 Dä andra ropet, han ropte, 
han ropte så högt emot alle; 
så rämna bå murar å marmorsten, 
å bergen begynte att falle. 

14 »Vem ii det, som på mig ropar? 
Vem ä det, som på mig kallar? 
Kan ja ente få sovet min söte sömn 
inunder de nordiske häller?» — 

15 »Det är ja sum på er ropar, 
det är ja sum på er kallar. 
Kan ja ente få lånt eres gode svärd? 
Mig vänner en mö att tage.» 

16 »I fjol gav ja dej både selver å gull, 
sum knappt tolv par oxar kunn drage. 
I år vell du ha mett gode svärd. 
Dig vänner en mö att tage.» 

17 
— — — 
»Ja, får ja'nte lånt eders gode svärd, 
så välter ja bergen omkuller!» 

18 Ja, det var herr konung Seffri, 
han löser sett svärd ifrå sidan. 
Det gav han herr Arme Ungersven, 
som skulle mot Berneris strida. 

19 De slogos i dagar, de slogos i två —
till tredje middagsstunn. 
Då flögo där korpar och örnar 
mä stora blosleddrer i munden. 

20 De slogos i dagar, de slogos i tre —
te fjärde middagsstunn. 
Då väckte de upp en stor havfru, 
som länge hade sovet i avgrunden. 

21 Det var herr Arme Ungersven, 
han fatta sett svärd uti glaven, 
så högg han te höge herr Berneris, 
så huvet de fastna ve navlen. 
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22 »Ja, dej kan ja kalle för kämpe, 
ja, dej kan ja kalle för man — 
du skall få min doter 
å hele mett rige å lann!» 
— För än stånder skogen i blommor. 

Titel: Hen Berneris. 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 22. 
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216 

HOLGER DANSK OCH BURMAN 
TSB E 133 

A 
Floda kyrka, Södermanland. Omkväde citerat på textband till väggmålning utförd ca 1480 av Albertus Pictor eller 
dennes skola. 

Hollager dans han wan siger af Burman 

B 
UUB V 3 (Bröms Gyllenmärs' visbok), fol. 20 v-22 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 som SF 7 A och i 
1500- och 1600-talens visböcker I, s. 128-132. 

1 Burman holler för Stadhen ut, 
han lather sin sköldhen skinna, 
stat vp israel konungh, 
tu gif migh döther tina, 
— holger dansk han vant seger af burman. 

2 Konunghen går för stadhen ut, 
han skiuther sin hat för enne, 
huadhan äst tu storman kommen, 
medhan tigh inghen kenner, 

3 Jagh är kommen af spåra lan, 
ther hafuer iagh mina frendher, 
förr än iagh dragher af staden ut, 
tu skalt lära migh kenna. 

4 Jagh vill migh Berådha, 
medh alla mina frendher, 
tredie dagh om quelle, 
vil iagh tigh bodhen sendha, 

5 Burman ridher af stadhen ut, 
han ridher i fullan dus, 
han kastar en sten på stadhen igen 
var stor som it baste hus, 

6 Jungfrun hun tagher sit gul och söllf, 
hun bindher thet i klut, 
så går hun till fånga hus, 
och löser then fånghen ut, 

7 Jungfrun ropar öffuer fånghahus, 
högt öffuer alla fångha, 
suara migh holgerdh danske, 
om tu orckar noghet gångha. 

8 Lithet orckar iagh krypa 
och halfve mindre gångha, 
här hafuer iagh leghat i fämtan år, 
och varit eders fadhers fånghe. 

9 Här hafuer iagh leghat i fämtan år, 
och på the hårdhe linar, 
tale medh migh min stolz iungfru, 
huat edher står till mena. 

10 Här är kommet burmans nampn, 
och nampn öffuer alla kempa, 
han vill min fadher af landhet drifua 
och migh ohederligh hentha. 

11 inthe skall han edher ohederligh hentha, 
han är icke edher like, 
hans modher är ett haftroll, 
hun legher för öster ricke. 

12 Jagh skall seia edher af burman, 
och af burmans vexter, 
han är fämtan alnar högh 
öfuan sadhel och hesther. 
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13 Mera skall iagh segha af burman, 
af burmans suerd thet långha, 
thet är fämtan alnar långt, 
emellan oden och tånghen, 

14 Hadhe iagh hest och hadhe iagh ty, 
och ty öfuer alla måtho, 
tå skolle iagh ridha en dust i dagh, 
för iungfruen lifvet at vågha. 

15 Jagh skall gifua edher klädhe ny, 
och helst af the besthe, 
och ther till gifuer iagh edher besl och ty, 
och så sadhel och hester. 

16 Burman holler för stadhen ut, 
han ser sigh ut her vester, 
se hit iungfru gloria, 
huru fagher iagh holler på hester. 

17 Tu är inthe möcket vacker at se, 
tin kiortel han är huiter, 
tin näsa är tre alnar långh, 
tu äst en skråpucke licker. 

18 Burman holler för staden ut, 
han lather sin rompa kröcka, 
iagh fruchtar för holger danske, 
han skal och alla försöcka 

19 Thet första dust the samman ginghe, 
så ginge te samman med hendher, 
hestarnar ginge till marcken, 
och glafven ginge söndher. 

20 Holgerdh dragher sin Brune bråndh, 
han glemmer som gulet thet rödha, 
så hugher han burmans hufve af, 
så blodet ran honom till dödha. 

21 Holgerdh ridher för stadhen vp, 
han lather sin sköldhe skina 
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stat vp israel konungh, 
tu gif migh dotter tina. 

22 Holgerdh går i stufvan in, 
ter skonghar i huaria telia, 
stat vp israel konungh, 
segh migh af tin velie. 

23 Jagh hafver icke dotter mer än en, 
och hun är gifven manne 
kan tu henne för burman fry, 
så går hun tigh till handha. 

24 Vy hafve leckt en leck i dagh, 
han sto icke möcket lenghe, 
vy hafve leckt en leck i dagh, 
alt som tuå raske hof drengha. 
— holger dansk han vant seger af burman. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat (genom stark för-
kortning) i övriga strofer utom str. 3, där det helt sak-
nas. 
Omkvädet: dansk str. 1 dans (str. 9, 10 och 13, som en-

samma har ordet utskrivet i förkortningen, har 
dansck respektive dansk) 

	

1:2 	sköldhen ms skoldhen 

	

8:2 	efter och vid margen ett par bokstäver utsudda- 
de 

	

12:3 	han ordet förlängt genom felskrivning 

	

13:3 	alnar ms snarast alnan 

	

18:4 	försöcka ms försocka eller försacka 

	

20:2 	glemmer ms ev. glemre eller glemer 
24:2 möcket ms mocket 

	

24:3 	hafue leckt ihopskrivet 

	

24:4 	raske skrivet över ett utsuddat ord 

Ca: Skillingtryck 1675 (=DgFT 30:1; se Jonsson I, s. 614). Cb—d: Skillingtryck 1696, ca 1700 respektive 1700-talets 
början (=DgFT 30:2-4). Cef.• Skillingtryck 1736, 1757 (=DgFT 30:5-6). Cg—j: Fyra skillingtryck från 1700-talet 
(=DgFT 30:7-10). Ck: ULMA 347:53, s. 125-129. Avskrift efter handskriven visbok från 1783, gjord av Gustaf 
Ericsson under 1860- eller 1870-talet. C/m: Skillingtryck 1785 (två tryckningar med identisk text), 1798 (=DgFT 
30:11-12). Cn: Skillingtryck 1808 (DgFT 30:13). Co: KB Vs 2:1, s. 8-12. Avskrift av skillingtryck, gjord på 1810-
talet. Tryckt (med tillägg av två strofer ur annan källa, D nedan) som SF 7 B. Cp: Skillingtryck 1845 (=DgFT 
30:14). Cq: Skillingtryck 1835 (=DgFT 30:15). Återger texten enligt SF 7 B. Cr: NM Folkminnessaml., Manuskript 
9, bl. 127. Sannolikt en avskrift, gjord av Eva Wigström ca 1880. Uppgiven proveniens: Helsingborg, Skåne. 
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Ca 
1 JAgh wil eder om Burman säija/ 

Och hälst om Burmans Wäxte/ 
Han war femton Alnar lång/ 
Alt öfwer Sadel och Häste/ 
— Olger Dansk han wann seger öfwer Burman. 

2 Jagh will eder och säija, 
Om Burmans Swärd thet långe/ 
Thet war femton Alnar långt 
emellan Vdden och Tången/ 

3 Burman rijder för Slottet vp/ 
Han låter sin glafwen skijna/ 
Tu gack uth Isslandz Konungen/ 
Tu giff migh Dotteren tijna/ 

4 Konungen går vppå Gården/ 
Han skiuter sin Hatt för Händer/ 
Hwadan ästu komen tu store Man/ 
Medan iagh tigh ey känner/ 

5 Jagh är kommen ifrån Sporrestad/ 
Och ther hafwer iagh mine Fränder/ 
Och förr än iagh rijder aff Staden vt/ 
Skal tu wäl lära migh känna/ 

6 Burman rijder sigh Söder om by/ 
Han kastar sin Häst i Wäster/ 
Tu gack vth Jungfrw Gloria, 
See huru fagert iagh håller på bäste/ 

7 Jagh seer intet fagert på tigh/ 
Men Solen skijn så hwijter/ 
Een krokot Näsa är alne lång/ 
En Skråpuke ästu lijker/ 

8 Burman kastar sin Häst omkring/ 
Hans Glafwen skeen så liuse/ 
Han förde en Steen på hwar sin hand/ 
War som tw laglige Huse/ 

9 Burman kaster sine Steenar åstad/ 
Thet skedde så stort ett Vnder/ 
Stockar och Biälkar [ginge)] omkull/ 
Och murarna rempnade sönder/ 

10 Jungfrun går till Fadren sin/ 
Hon sporde sin Fader till råde/ 
Och hwadh skal oss til råde wara/ 
Wij äre frijdlöse både? 

11 Om wij söke all Werlden omkring/ 
Wij kunne ey Kämpar finna/ 
Vthan thet wore Olger Dansk/ 
Som plägar wara wahn at winnal 

12 Jungfrun ropte så högt ett Roop/ 
Vthöfwer alla Fångar/ 

Ästu här inne Olger Dansk/ 
Och orckar nu något gånga/ 

13 Olger räcker sin Been ifrån sigh 
the woro nästan långe/ 
Han spänte omkull femton alnar Muur/ 
Som länge hade stådt i bände/ 

14 Här hafwer iagh legat i fempton Åhr/ 
alt som en fattigh Fånge/ 
Thet må iagh för Sanning säija/ 
Jag orkar så litet gånga/ 

15 Här hafwer iagh legat i fempton Åhr/ 
Vppå the hårde Röör/ 
Och hören i Jungfrw Gloria, 
hwadh stånder eder til mödo? 

16 Hijt är kommen en Kämpe til oss/ 
en Kämpe öfwer alla Kämpar/ 
Han wil min Fader aff rijket slå/ 
Och migh med Oähra hämpta/ 

17 Wil han eder Fader aff Rijket slå/ 
Han är icke eder lijke/ 
Hans Moder hon är ett Haaff-Troll/ 
Ock ligger för Öster Rijke/ 

18 Jungfrun gaff Olger Kläder nyy/ 
Och hälst vthaff the bäste/ 
Hennes Fader gaff honom Brönian nyy/ 
Och ter till Sadel och Häste/ 

19 Burman rijder för Staden vth/ 
Han monde sin rumpa krökia/ 
Jagh fruchtar här kommer Olger Dansk/ 
Som allom plägar försökia/ 

20 Then första reesan the sammanrede/ 
The reede tilsamman Fiender/ 
Hästerna gingo på Hasorne/ 
Och sönder gingo theras Brönior/ 

21 Olger drager vth Brönian ny/ 
Hon skeen som Solen röda/ 
Så högg han Burmans Hufwud itw/ 
At Blodet rann honom til döda/ 

22 Olger rijder för Slottet vpp/ 
Han låter sin Glafwen skijna/ 
Och hörer tu Isslandz Konung/ 
Tu giff migh Dotteren tijna/ 

23 Jagh hafwer ey meer än een Dotter/ 
Och henne är ogifwen Man/ 
Och kan tu henne för Burman frija/ 
Thet kommer eder båda til Gagn/ 
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24 Jagh hafwer skämptat medh Burman idagh/ 
Thet war icke mycket länge/ 
Och wij hafwer want i Storm och Strijdh/ 
Alt som twå raska Hoffdrängiar/ 

25 Är thet sant tu säger för migh/ 
Tu wil migh icke swijka/ 
Tigh tå gifwer iagh Dotteren mijn/ 
Och Halffparten aff mitt Rijke/ 
— Olger Dansk han wann seger öfwer Burman. 
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Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 25, markerat (förkortat) 
i övriga strofer. 
Omkvädet: han saknas i förkortningen i str. 3 och 15 

9:3 	[gingo] insatt efter Cb 

Cb-r 
Avvikelser från Ca i Cb—r 

Cc saknar str. 1-5 (defekt), Cf omfattar endast str. 1-18 
(defekt), Cq har 27 strofer, Cr omfattar endast str. 
1-21. 
Namnet Olger genomgående Holger qr 

1:1 	säija: säga kn, p—r 
1:2 	Och saknas r; Burmans: Buremans b; Wäxte: 

wäxt g, o—r 
1:4 	Häste: häst p—r 
2:1 	och saknas oq, om Burman r; säija: säga p—r 
2:2 	Om: helst om r; långe: långa hqr 
2:3 	långt: lång fo 
2:4 Tången: tånga h 
3:1 	vp: ut k—m, p 
3:2 	sin: sina q; glafwen: Gafwel e 
3:3 	Isslandz: Isslans q, du Islands r; Konungen: 

Konunger dfiklp, Konungar m, Konung nqr 
3:4 	Dotteren: Dottrenfgjk, dottern oqr 
4:1 Gården: gårdenom gjno 
4:2 	skiuter: sken k—m, skin p 
4:3 	Hwadan: Hvaden o; ästu: äst du hqr 
4:4 	ey: icke r 
5:1 	Jag är född i Wermlands stad, qr 
5: 1 	Sporrestad: Spore-Stad bghjno, Spåre Stad d—f 

i, k—m, p 
5:2 	mine: mina bd, f—r; Fränder: fränner gno 
5:3 	Men innan jag ur staden drar, qr 
5:4 	skall låta mig känna o 
5:4 	wäl saknas gnr; känna: att känna r 
6:1 	Söder saknas r 
6:3 	gack: gåck o; vth: nu ut iqr; Jungfrw: Jumfru o 
6:4 	fagert: fager b—d, f—q: häste: hästen qr 
7:1 	intet: inte o 
7:2 	skijn: sken r 
7.3 	krokot: krokig r; är saknas gn, ä o, en r; alne: 

alte o, alen r 
7.•4 	Skråpuke: Skråbuke ei, k—m, p, skråbuk q, skrå- 

puk r; ästu: äst du goqr, ä du p 
8:1 	Burman: Burman han o; omkring: i omkring d 
8:2 	Glafwen: Gafwel e; skeen: skijn b—h, j—p, skina 

i; så: som o; liuse: ljus qr  

	

8:3 	en Steen: två stenar r; hwar sin: vars en o, sin r; 
hand: han g 

	

8:4 	De woro som twå lagliga hus. qr 
8:4 War som tw: som twänne h, De woro som tu i, 

Hwar som tu k, stor som twå p; laglige: lagliga 
gno 

	

9:1 	Burman: Burman han o; kaster: kastar b—r; si- 
ne: sina hkqr 

	

9:2 	Thet: Ther ir; stort: snart c 

	

9:3 	Stockar och stenar de flögo omkull, qr 

	

9:3 	Biälkar: Bjälkar de i 
9:4 murarna: Murarne h—d, fgijlpq, murane m, mu- 

rana o; rempnade: remnade 

	

10:1 	Jungfrun: Jungfrun hon gn, Junfrun hon o; går: 
gångar r;Fadren: fader k, Fadern mr, faderen o; 
sin: in gno 

	

10:2 	råde: råda fr 

	

10:3 	Och hvad skall nu till råde oss vara r 
10:3 hwadh saknas o 

	

10:4 	vi äro nu fredlösa båda? r 

	

10:4 	äre: äro e, är go, äre nu iq 

	

11:1 	wij: wi nu i; söke: sökie e, sökte fh, j—m, r 

	

11:2 	kunne: kunna b—d, f—r, kunde e 

	

11:3 	wore: woro ghn 

	

11:4 	Som plägar hwar man öfwerwinna, i, Som plä- 
gar alla menniskor öfwerwinna. q, som plägar 
alla andra öfvervinna. r 

	

11:4 	wahn: want gjo, man c, k—m, p 

	

12:1 	Jungfrun: Jungfruen g, Jumfrun o; ropte: ropar 
r 

	

12:2 	alla: alla de r 

	

12:3 	Ästu: äst du h, Är du qr 

	

12:4 	orckar: orka g; nu: tu b—d, f—r 

	

13:1 	räcker: räkte gno, sträcker ut q, sträcker r; sin: 
sina deqr, sitt k; ifrån: från r 

	

13:2 	långe: förlånga q, för långa r 

	

13:3 	spänte: spände gn, p—r; alnar: alnars cf, k—m, p 

	

13:4 	hade: hadde o; bände: Bande h—d, f—p, Bånde e, 
bånge q, bånga r 

	

14:1 	legat: lefvat (legat) k; fempton: femton 

	

14:3 	för: i gjno; säija: säga h, p—r 
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14:4 
	

så litet: så intet g, intet o, icke mycket r 
15:1 
	

fempton: femton 
15:2 
	

Vppå: alt uppå o; hårde: hårda c, 1-0, qr 
15:3 
	

hören: hörer e; i: ni 0 
15:4 
	

stånder: ståndar q; til mödo: til Möda b—d, f, 
h—n, pq, til Moda go, möda för r 

16:1 en Kämpe: en Kämpa c, kämpa o 
16:2 
	

Kämpe: kämpa o; alla: all f 
16:4 
	

med saknas gor; Oähra: oähran b—d, f—q, äran 
r; hämpta: hämta 

17:3 
	

hon saknas k—m, pr; ett saknas o; Haaff-Troll: 
hafstroll q, hafstroll ledt r 

18:1 
	

Jungfrun: Jungfrun hon gn, Jumfrun hon o; 01- 
ger: honom o 

18:2 
	

hälst: häst de; bäste: bästa m 
18:3 
	

Brönian: Bröngian e, Brynjan hi, k—n, p—r 
18:4 
	

ter: thet g; Häste: häst qr 
19:1 
	

Burman: Burman han or; för: aff b—e, g—r 
19:2 
	

rumpa: Rompa cdi, k—m, q, rygg bra p; krökia: 
kröka hi, k—n, p—r 

19:4 
	

försökia: försöka b—d, h—n, p—r 
20:1 
	

reesan: reesa b—e, i—m, p, reso h; sammanrede: 
samman redo hoq, tillsammans redo r 

20:2 
	

reede: redo hqr; tillamman: tilsammans ir; Fi- 
ender: som fiender r 

20:3 
	

Hästerna: Hästarna bceg, j—n, pq, Hästar di, 
Hästarne hor; Hasorne: hasorna c, k—m, p—r, 
Haseme o 

20:4 
	

Brönior: Brynjor ci, k—m, pr, Brönjer o 
21:1 
	

Brönian: Brynjan ci, k—m, p, sin glafven r 
21:2 
	

skeen: skien b—e, i, skin ghj, noq; röda: den rö- 
da r 

21:3 
	

högg: hugg g 
22:3 
	

hörer: hör gno; Isslandz: Issland go 
22:4 
	

Tu: Til go; migh: mig nu k; Dotteren: Dottren 
bgj, dottern oq 

23 : I 
	

hafwer: har gno; Dotter; Doter 
23:2 
	

ogifwen: gifwen h 
23:3 
	

för: ifrån n, från q 
23:4 
	

både: både k; Gagn: gangne o 
24:1 
	

skämptat: skämtat b—e, g—q 
24:2 
	war: varade 0: icke mycket: icke mycke i. intet 

0 
24:3 
	

hafwer: hafwa b—e, i—m, o—q, hafwe ghn; och: 
och i go 

24:4 
	

raska saknas go; Hoffdrängiar: Hofdrängar bd, 
g—q, Hofdränger c 

Mellan str. 24 och 25 har q ytterligare två strofer (efter 
SF 7 B): 
Det första taget wi rände ihop, 
Wi redo tillsamman fiender, 
Och hästarna gingo på hasorna, 
Och wåra brynjor gingo sönder. 

Och jag drog ut min brynja ny, 
Hon sken som solen röda, 

Så slog jag Burmans Hufwud i tu, 
Så bloden rann honom till döda, 

	

25:1 	sant: sant som iq; säger: säjer k 

	

25:3 	tå saknas gno; tå gifwer iagh: gifwer jag tå iq; 
Dotteren: Dottren ghjnq, Dottern o 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet som i Ca i dehi, k—n, p. 
Cb: 
Omkvädet återgivet i str. 1, 8, 25, markerat i övriga 
strofer. 

	

15:1 	åhr tr. åht 
Cc: 
Omkvädet återgivet i det defekta tryckets str. 25, marke-
rat i övriga bevarade strofer. 

Omkvädet återgivet i str. 1, markerat i övriga strofer. 
Tr. skadat, varav någon textförlust (inom klammer ne-
dan). 

2:3 långt] 
12:2 Utöf[wer] 

	

18:2 	[Fläkt] 
18:3 honom] 
18:4 [Hä]ste 
Cg: 
Omkvädet återgivet i str. 1, 18, 25, markerat i övriga 
strofer. 

	

2:2 	långe tr. långde 
Ci: 
Omkvädet: han saknas i str. 3 (i förkortningen) och 25. 
Cj: 
Omkvädet återgivet i str. 1, 8, 18, 25, markerat i övriga 
strofer. 
Ck: 
8:4 Hwar ändrat från War 

Cm: 

	

13:4 	stådt tr. stadt 
Co: 
Omkvädet utskrivet i str. 1 och 25, markerat i str. 2, 3, 
5-7, 9-13, 15-17, 19, 22-24. 
Omkvädet: han saknas i str. 25 

	

9:3 	Bjälkar ms Bjalkar 
16:2 kämpa ms kampa; kämpar ms kämar 

	

19:4 	allom dubbelskrivet 

	

20:1 	första ms forsta 

	

20:4 	sönder ms sonder 

	

21:4 	blodet dubbelskrivet 
Cp: 

	

18:4 	Och tr. 0 
Cq: 
Str. 16 av misstag numrerad 19. Omkvädet återgivet i 
str. 1 och 25, förkortat i str. 2 och 3. 
Omkvädet: wann str. 1 want 

	

23:2 	ogifwen man tr. ogifwan 
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skina: 
dina. 

6 

Han lät 	sitt Glaven 
Gif du 	mig Dotter 

• 

1.Men jag 	vill 
2.Men nu 	vill 

eder 	säga 
jag eder säga 

4 

länge. 
länga. 

Om Burmans växter 
Om Burmans svärd det 

0-- 

6 
=1... MINIII EP.  Mali 

1 1 

Han var femton alnar 
Det var femton 	alnar 

8 

up. 
nung. 

3.Burman han red 	för Slottet 
Statt ut du 	Islands 	Ko 	- 

4 

Ofvan Sadlen och 
E mellan udden och 

Måttligt fort. 

-oh 
hästen 
tången 

Recitativo 

2 

• • 	 •4' 	 _oN 

- Olger Dansk vann seger öfver Burman. 

Omqväde 

SMB 216 

Cr: 
	 12:2 	alla de fångar ändrat från de fångar alla 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 21. 	 13:4 	efter bånga står ett frågetecken inom parentes 
10:2 	råda ändrat från råde 

	
18:4 	och tillskrivet över raden 

11:2 före kunna står funno överstruket 
	

20:1 före resan står gång 

D 
KB Vs 2:1, s. 35-39. Värmland. Upptecknad på 1810-talet av okänd person. En strof tryckt som slutstrof till texten 
SF 7 A, delar av texten även anförda som varianter till texten SF 7 B. Mel. tryckt som SF, mel. 7 B [II]. 

1 Men jag vill eder säga 
Om Burmans växter långe, 
Han var 15 Alnar 
Ofvan Sadlen och Hästen. 
— Olger Dansk vann seger öfver Burman. 

2 Men nu vill jag eder säga 
Om Burmans svärd det långa, 
Det var 15 Alnar 
Emellan udden och tången. 

3 Burman han red för Slottet up, 
Han lät sitt Glaven skina: 

Statt ut du Islands Konung 
Gif du mig Dotter dina. 

4 Konungen han geck sig ut, 
Han sköt sin hatt för händer: 
Hvadan är du store man, 
Efter jag dig intet känner? 

5 Jag är född i Spåre stad, 
Där har jag mina fränder; 
Men innan jag ur staden drar 
Skall du lära mig att känna. 
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6 Burman han red af Staden ut, 
Han lät sitt Glaven skina, 
Han tog en sten på hvar sin hand, 
Som två laglige Husen. 

7 Burman han rider sig söder om By 
Och kastar sin häst uti väster: 
Statt ut du Jungfru Gloria, 
Se hur fagert jag håller på hästen. 

8 Inte något fagert ser jag på dig, 
Men Solen skiner hviter; 
En krokot näsa, en aln lång, 
En Skråpuk est du liker. 

9 Burman han kastar sin stenar åt sta' n, 
Det skedde ett så stort ett under: 
Stockar och bjelkar de gingo utaf 
Och murame ramlade sönder. 

10 Dottren talte till Fadren sin: 
Jag ser ej annat till råde 

11 Om vi än sökte all verlden omkring, 
Kunde vi ej kämpar finna, 
Undantagande det vore Herr Olger Dansk. 
Som plägar vara man att vinna. 

12 Jungfru Gloria hon geck ut 
Och ropte högt öfver alla fångar: 
Hörer du nu Olger Dansk, 
Orkar du något litet gånga? 

13 »Hörer ni nu Jungfru Gloria, 
Hvad går det eder till möda? 
Här har jag legat i femton år 
Uppå de hårda röda.» 

14 Olger räckte ut sina ben, 
De voro nästan långa. 
Han spann ikull femton famnars mur, 
Som så länge hade legat i bande. 

15 Hit hafver kommit en kämpe till oss, 
En kämpe öfver alla kämpar, 
Han vill min Fader af riket slå, 
Och mig med oäran borthämta. 

16 »Vill han er Fader af riket slå? 
Han är icke eders like; 
Hans moder är ett Hafvetroll 
Och ligger för Österrike.» 

17 Jungfrun gaf honom kläderna ny 
Och hälst utaf de bästa, 

Och Konungen gaf honom Brynjan ny 
Och därtill Sabel och Hästen. 

18 Burman han red af Staden ut, 
Han lät sitt Glaven skina, 
Så möter han Olger i samma stund, 
Han månde sin rumpa väl kröka. 

19 Det första taget de rännde ihop, 
De redo tillsamman fienda, 
Och hästarne gingo på hasorna 
Och deras Brynjor gingo sönder. 

20 Olger drog ut sin Brynja ny, 
Hon sken som Solen röda, 
Så slog han Burmans hufvud i tu, 
Så bloden rann honom till döda. 

21 Olger han red för Slottet up, 
Han lät sitt Glaven skina: 
»Statt ut du Islands Konung, 
Gif nu mig Dotter dina.» 

22 Jag har ej mer än en Dotter, 
Hon är ogifven manne, 
Men kan du henne för Burman fri 
Det kommer er båda till gagne. 

23 »Burman och jag vi ha kämpat i dag, 
Men det vara' ej så illa mycket länge. 
Vi hafva varit i storm och strid, 
Liksom två raske Hofdrängar.» 

24 »Det första taget vi rännde ihop, 
Vi redo tillsamman fienda, 
Och hästarne gingo på hasorna 
Och våra Brynjor gingo sönder.» 

25 »Och jag drog ut min Brynja ny, 
Hon sken som Solen röda, 
Så slog jag Burmans hufvud i tu, 
Så bloden rann honom till döda.» 

26 Är det en sanning, du säger för mig, 
Du vill mig intet svika, 
Så gifver jag dig Dottren min, 
Halfparten af mitt Rike. 
— Olger Dansk vann seger öfver Burman. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1, 3, 26, 
markerat i övriga strofer. 
10:3 först har här skrivits rad 11:1, vilken sedan har 

överstreckats 

1 1 0 
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E 
KB 5 163 (Drake) nr 69. Skåne. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). Tryckt som SF, mei. 
7 B I II. 

Jag vill eder om Burman säja, 

 

 

(2) 

 

helst om Burmans växte, 

  

Han var femton 

r 

(4) 

alnar 	lång, 

allt öfver 	sa - del och häste. 

1 Jag vill eder om Burman säja, 	 allt öfver sadel och häste. 
helst om Burmans växte, 	 — Olger Dansk vann seger öfver Burman. 
Han var femton alnar lång, 
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RAMUNDER 
TSB E 139 

A 
Aa: Skillingtryck från 1600-talet (=DgFT 28:2; se Jonsson I, s. 611-613). Ab: Skillingtryck 1696 (=DgFT 28:3). Ac: 
UUB V 1, fol. 140 r-142 v. Avskrift efter skillingtryck, gjord av okänd hand, sannolikt på 1690-talet. Tryckt i 1500-
och 1600-talens visböcker III, s. 427-433. Ad—f: Skillingtryck, sannolikt från 1700-talets början (DgFT 28:4-6). Ag: 
SVA 504:1 (Bergshammarvisboken I), s. 231-242. Avskrift efter skillingtryck gjord vid 1700-talets mitt. Tryckt som 
SF 12. Ah: Skillingtryck 1741 (=DgFT 28:7). Ai—k: Tre skillingtryck från 1700-talet (=DgFT 28:8-10). Al: Skilling-
tryck 1776 (KB Vitt. sv. vers, Kgl. (Br.), Gust. III 1775). Am—o: Skillingtryck 1782,1787,1796 (=DgFT 28:11-13). 
Ap—s: Skillingtryck 1801,1802 (=DgFT 28:14-15), 1802 (UUB Z. U. h. XI:17), 1808 (=DgFT 28:16). At: KB Vs 
2:1, s. 5-8. Avskrift av skillingtryck, gjord på 1810-talet. Au: KB Vs 2:1, s. 89-91. (»Sänd från» Östergötland.) Avx: 
Två skillingtryck från 1841 (=DgFT 28:17-18). Efter texten SF 12. Ay: KVHAA F.L. Borgström, Uppteckningar af 
Folkvisor, s. 44-46. Sannolikt en avskrift efter skillingtryck, gjord vid 1800-talets mitt. Az: UUB R 623:2 nr 158. 
Text meddelad av skolläraren Lars Niclas Boström, Östergams sn, Gotland (1827-1859). Stf. 1 tryckt som Säve nr 
158. 

Aa 
1 R Amund han wore sig en bättre Man/ 

om han hade bättre Kläder/ 
Drotningen gaff honom Kläderna ny/ 
af bast och blaggarne grofwa/ 
— Tåcke will iag intet haa sade Ramunder/ 

Tåcke står mig intet braff/ 
Sade Ramunder til den Unga. 

2 Fröken hon gaf honom Kläderna ny/ 
af silke och sammete fijna/ 
Bast och blaggarn will iagh ey haa 
det kan du gie Tienare dina/ 
— Tåcke wil iag ha/ 

och tåcke står migh bra/ 
Sade Ramunder til den Unga. 

3 Ramunder gick sig i stugan in/ 
Alt der de skräddare såtte/ 
Hörstu skräddare hwad iag säger dig/ 
wil tu göra Ramunder kläder 
— hwarföre icke det sade skräddaren/ 

då gör du mycket wäl/ 
Sade Ramunder til den Unga. 

4 Femtijo alnar til byxetyg/ 
och femton til byxeremar/ 

detta skal du wäl Biöra mig starcktl 
om du skal kläderna sömma/ 
— detta är mig nästan trångt/ 

Jag får intet stiga min gång/ 
sade Ramunder til den Unga. 

5 Ramunder tackla til skieppen siu/ 
med tamp och uthskurne flaggor/ 
så seglad han sig öfwer saltan Siö/ 
Alt in uppå Jättarnes lande/ 
— nu är wij komne här/ 

föruthan stort beswär/ 
sade Ramunder til den Unga. 

6 Ramunder gick sig wid salta sjöstrand/ 
der fick han see siu Jättar stånda/ 
Tar iag Ramunder på min minste hand/ 
Jag kastar honom öfwer Träen långa/ 
— det är intet allenast du/ 

kom j man alla siu/ 
sade Ramunder til den Unga. 

7 Ramunder tog til sitt swärd/ 
den han kalla dymlingen dyra/ 
Der högg han alla siuu Jättar ihjäl/ 
at blodet rann dem til döda/ 
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— Der liggia j alla siuu/ 
Läll står iag här änn 
sade Ramunder til den Unga. 

8 Ramunder gick sig bättre fram/ 
der fick han see stora Jättan stånda/ 
Femtijo alnar war han bred/ 
och hundrade war han långer/ 
— har du lust at hårdra mig 

sade Ramunder til den Unga. 

9 Kära Ramunder du lät mig lefwa/ 
och gör mig alsingen skada/ 
siuu tunnor gull will iag dig gifwa/ 
och uti klareste wijnet bada/ 
— den ottonde slincker med/ 

du får ändå intet lefwa/ 
sade Ramunder til den Unga. 

10 Första tag the togo ihoop/ 
the togo i hoop med Händer/ 
Ramunder nappa i Jättens skägg/ 
at Köttet låssna från Tänder/ 
— illa grijnar du sade Ramunder 

illa seer du uth/ 
sade Ramunder til den Unga. 

11 Andra tag the togo i hoop/ 
de togo i hoop med wrede/ 
det stora blå Berget the stodo uppå/ 
de trampade neder i Lere/ 
— dät är en hårdan Leek sade Jätten/ 

det är nu nyss begynt/ 
sade Ramunder til den Unga. 

12 Ramunder nappa til sitt stora swärd/ 
det han kalla dymlingen dyra/ 
så hugger han Jättens Hufwud af/ 
det mäste fyra par Oxar årkar röra/ 
— Jag mente det skulle intet nappa/ 

det nappa lijkwäl/ 
sade Ramunder til den Unga. 

13 Ramunder gick sig i berget in/ 
der alla små trållen såtte/ 
Alla små trållen i bärget satt/ 
De månde för Ramunder gråta/ 
— Gråter du för mey/ 

Jag log aldrig åth dey 
Sade Ramunder til den Unga. 

14 Ramunder raskad och slog omkring/ 
Alt som en rasker hiälte/ 
Alla trållen han kiörde i ring/ 
Och dem til jorden nedfälte/ 
— Här inne rår nu iag sade Rammunder/ 

Det faller mig så wäl i lag/ 
Sade Rammunder til den Unga.  

15 Ramunder steg sig i skieppet in/ 
det braka i hwarie wrånge/ 
Alla Båsmän i skieppet war/ 
de tänckte det skulle förgånga/ 
— wij förgås intet här/ 

wij segla lijka wäl/ 
Sade Ramunder til den Unga. 

16 Ramunder lastad till skieppen siuu/ 
med gull och ädle stenar/ 
och Ramunder segla alt öfwer den siö/ 
och in på Keysarens Lande/ 
— nu är wij komne här/ 

Nu ha wij bättre lärdt/ 
sade Ramunder til den Unga. 

17 Ramunder kasta sitt ankar på grund/ 
och bryggan på snöhwitan sande/ 
det war Ramunder första man 
som uppå landet mon springa/ 
— Wåga icke fleer/ 

Wåga intet mehr/ 
sade Ramunder til den Unga. 

18 Ramunder gick sig på bårgården in/ 
Der de lekte båll och gulltärning/ 
Alla förskräcktes för Ramunders skinn/ 
och för hans grymma gebärder/ 
— Wacker leek hafwen j sade Ramunder/ 

Får iag leka med/ 
sade Ramunder til den Unga. 

19 Keysaren uth genom Fönstret såg/ 
Med ånger och sorgfult mode/ 
Hwad äret för en kiämpe uppå wår gård/ 
Som är uprunnen så stor/ 
— Det är nu allredan tijd 

Jag har nu lust at hårdra dig 
sade Ramunder til Keysaren. 

20 Ramunder slog sina händer i hoop/ 
at husen de skakad och ristes/ 
Hwad hafwer iag så illa giordt/ 
at iag hos dig ey kan wistas/ 
— kom du nehr til mey / sade Ramunder/ 

iag har lust at leka med dey/ 
Sade Ramunder til den Unga. 

21 Ramunder slog på sitt skiöna swärd 
at jorden hon skungad och ristas/ 
foglarna dånad och föllo till mark/ 
Som förra sunge på qwiste/ 
— Rät nu blir iag wred / sade Ramunder/ 

Kommer du icke ned/ 
Sade Ramunder til den Unga. 

22 Ramunder gick sig til dören in/ 
Med ifrigt sinn och mod/ 
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Jagh skal nu gå in i Salen tin/ 
Fast Järn och ståhl är emot/ 
— Achta tig grant / sade Ramunder/ 

här blir en hårdan Kamp/ 
sade Ramunder til den Unga. 

23 Ramunder tog i dören med krafft/ 
At heela muren han remnad/ 
Fönster och dörar uhr Wäggen språng/ 
och stenarne ramlade neder/ 
— Sågstu iag slapp inn / sade Ramunder/ 

Nu gäller det pälsen din/ 
sade Ramunder til den Unga. 

24 Kära Ramunder du lät mig lefwa/ 
Jag såg än aldrig din lijke/ 
Min yngsta dotter wil iag dig gifwa/ 
och helften af mitt Rijke/ 

— Det äger iag allaren / sade Ramunder/ 
du får intet lefwa ändå/ 
sade Ramunder til den Unga. 

25 Ramunder nappa sitt stora swärd/ 
Det han kalla dymlingen dyra/ 
Så högg han Keysarens hufwud af/ 
at det flög fämton spanske mijler/ 
— iag mente det skulle intet nappa / sade Ramunder/ 

Det nappa lijkawäl/ 
Sade Ramunder til den Unga. 

Anmärkning 

Omkvädet, sista raden återgiven i str. 1, 19, 25, marke-
rad (förkortad) i övriga strofer. 

1:3 	Kläderna tr. Klädern 
7:2 	dymlingen tr. dymligen 

Ab-z 
Avvikelser från Aa i Ab—z 

Genomgående: Ramunder: Råmunder z 
Omkvädet, alla strofer, tredje raden: til saknas e—h, 

m—r, v—z, Unga: unge vx 
str. 1: andra raden saknas c; iag: ja y; intet 
saknas (båda ställena) il, ej st, inte v—z; det 
andra Tåcke: Tåcka vx, Tåcket z; braff: bra 
m—s, u, v—z; Unga: unge c 
str. 2: första raden saknas, i stället står Sade 
Ramunder m—r; Tåcke: tåckett cz; första raden 
avslutas med Sade Ramunder (z: Råmunder) 
eghyz, Sad Ramunder f; andra raden saknas vx; 
och tåcke: och tåckett c, Tåcke et, Tåcket z; 
migh: mej u; bra: braf c, intet bra m—r 
str. 3: hwarföre: Hwarför' efhmnqrtuz; icke: in-
te z; då: Då så egh, u—y 
str. 4: mig: mej u; första raden avslutas med 
sade Ramunder (z: Råmunder) v—z; intet: icke 
ou, inte yz; stiga: stiga i j; gång: gilla gång m—r 
str. 5: är: äro vxy; komne: komene c, komna 
ilst, v—x; första raden avslutas med sade Ra-
munder v—z 
str. 6: intet: icke cu, inte z; första raden avslu-
tas med sade Ramunder v—z; kom j man alla: 
komen ale c, kom hit alla ilst, kommen alla u, 
Kom hit I alla z 
str. 7: liggia: ligga d—j, 1—u, yz, ligger vx; j sak-
nas c, i nu u; siuu: sina t; första raden avslutas 
med sade Ramunder v—z; Läll: Dock vx, Ill z; 
änn: ännu c—h, l—z 
str. 8: at saknas bijklstz; hårdra: håndla med s, 
hårdras med u, hårda med z; första raden avslu- 

tas med sade Ramunder vxy; den i övriga vari-
anter felande andra raden: Jag tör wäl bida tig 
e—h, m—r, v—y, z (inom parentes) 
str. 9: slincker: sjunker t; första raden avslutas 
med sade Ramunder v—z; andra raden: Du får 
intet/inte lefwa för det sz; ändå placerat sist i 
raden u; intet: inte tyz 
str. 10: grijnar: grina ill; Sade Ramunder sak-
nas i första raden eghz; sade: sad' u (första ra-
den); illa: wärre e—h, m—r, v—y 
str. 11: hårdan: hårder uv; Jätten: Jättaren 
det: Den v—y 
str. 12: skulle intet: skulle intte cuy, skole intet 
i, skull intet j, inte skulle z; det första nappa: ta 
u; första raden avslutas med sade Ramunder 
v—z; det andra nappa: napp i; lijkwäl: lijkawäl 
bc, e—k, m—s, u, x—z 
str. 13: du: ej e—h, m—r, v—y; mey: mig dz; förs-
ta raden avslutas med sade Ramunder v—z; åth: 
för ilstz; dey: dig dz 
str. 14: rår nu: rår b, i-1, st, råder nu c, råder z, nu 
placerat efter jag u; sade: sagde (första raden) 
t; sade Rammunder saknas (första raden) e—h, 
m—r; så saknas t 
str. 15: förgås: förgås nu e—h, m—r, v—y; intet: 
icke s—u, z, inte y; första raden avslutas med sa-
de Ramunder v—z; segla: segle qr; lijka wäl: 
likwäl ilt 
str. 16: är: äre du; komne: komna ilst; första 
raden avslutas med sade Ramunder v—z; bättre: 
bätter c, dätte d 
str. 17: det första Wåga: wåg c; icke fleer: intet 

114 



SMB 217 

fler tu; första raden avslutas med sade Ramunder 
v—z; intet mehr: icke mer ef, m—r, z, inte mer y 
str. 18: hafwen j: är det e—h, m—r, v—y, hafven 
ni t; leka: ledda c, ej leka v 
str. 19: allredan tijd: rede c, allaredan tid gk, 
m—r, v—z, all redan jag u; första raden avslutas 
med Sade Ramunder e—h, m—r, x—z; andra ra-
den: har du lust att hårdras med mej u; har nu: 
har e—i, l—t, v—z; hårdra dig: hårdras nog c; tred-
je raden: sade Ramunder den unge vx; Keysa-
ren: den unga Kejsaren u 
str. 20: nehr: nu mer iz, nu ner j/s; mey: mig 
dquz, meg r; sade Ramunder och andra raden 
saknas c; leka: hårdras u; dey: dig dz 
str. 22: tig: tig man e—h, m—r, v—z, dig nu u; 
blir: blifwer i—1, st; hårdan: hårder cu, hård i—1, 
st 
str. 23: Sågstu: Såg du vx; det: det på f, m—r, 
saknas uz; Ramunder: ramunde (tredje raden) c 
str. 24, rad 1 och 2: Det tar jag när jag wil, Sa-
de Ramunder, Din Dotter också til e—h, m—r, 
v—y 
str. 24: allaren: nu allaredan d, allaredan cuz; 
intet: inte uz 
str. 25: mente: tänkte z; skulle: skull' e—h, m—r, 
vx, placerat efter inte z; intet: inte syz; det 
andra nappa: nappar c; lijkawäl: liickia uäll c, 
likwäl d, ganska väl u; Unga: unge ilt 

1:1 RAmund: Ramunder d—h, m—s, u—x; han saknas 
tz; wore: var u; bättre: bättare z; Man: mand c 

1:2 	bättre: bättare z 
1:3 	Kläderna: klläder cu, klädren d, kläderne eghy 
1:4 	blaggarne: Blaggarnet ilstu, blår-gamet z 
2:1 	hon saknas u; Kläderna: Kläder u, kläderne y 
2:2 	sammete: samett cvx, Sammetet ilst 
2:3 	blaggarn: blår-garn z; ey: intet o, inte z 
2:4 saknas m—r 
2:4 	Tienare: tiänarene c, Tienarne bikluz, tjenarna t 
3:1 	gick: geck u; sig i: seg i c, uti efh, m—r; stugan: 

Staden ilst 
3:2 	Alt der: thär u, Der alla z; såtte: såto efh, m—r, z, 

satte i, sutto j, sutte kl, s—x 
3:3 	Hörstu: hörestw c, Hör du ejkno, u—x, z; säger 

dig: dig säga vill t 
3 :4 	wil: Wilt m, p—r; Ramunder: ramunde c, mig u 
4:1 	Femtijo alnar: Femti alen z; byxetyg: böxetyg de 
4:2 	femton: femtan z; byxeremar: böxeremar de, 

byxe-remmarf, m—r, t—x, z 
4:3 	wäl saknas ilstz, placerat närmast före starckt 

u; mig: mycket sz; starckt: startt c, starck ilnost 
4:4 	skal: skalt j, skulle z; sömma: söma ce 
5:1 	Ramunder: Ramund i—l; tackla: tackilar c, tack- 

lade ilst; tacklad' z; til: ut iklstz; skieppen: ske-
pen c; siu: Sin f, m—r, t 

	

5:2 	tamp: Hamp iklstz; uthskurne: utslagne ilst, ut- 
skurna u—x, utslagna z; flaggor: flagger vx 

	

5:3 	seglad: segla cu, seglade d—h, m—r, v—y, seglar 
ilstz; sig saknas u; öfwer: öfwer thed c 

	

5:4 	uppå: på il, s—u, z; Jättarnes: Jättarnas bks, iätr- 
nas c, Jätternas ilt, Jättornas j, Jättarens z; lan-
de: land vx 

	

6:1 	Ramunder: Ramunder han t; gick: geck u; salta: 
saltan b, i—1, ostz 

	

6:2 	siu: sina ilt; Jättar: hiältar bc, 	s—u 

	

6:3 	Tar iag: iagh tar cz; min saknas c; minste: 
minsta e—h, jk, m—z 

6:4 saknas d 

	

6:4 	Jag: Och e—/i, v—y, Så jag m—r; öfwer: mott c, 
emot u; Träen långa: stånga e—h, m—r, v—y, Trä- 
den långa 1, trän långa u, träri det långa z 

	

7:1 	Ramunder: Ramunder han e—h, m—r, v—z 

	

7:2 	den: Det e—z; kalla: kaller c, kallar t, kallade u, 
kallad z 

	

7:3 	Der: Der med d, Då u; han saknas c; alla: alle j; 
siuu Jättar: siuu Jältar bc, sin Hieltar i, sju Hjel-
tar j—1, su, sina Hjältar t; ihiäl: ihäll ct, så e—h, 
m—r, V—y 

7:4 dem: honom il 

	

8:1 	Ramunder: Ramunder han t; gick: går ilstz, 
geck u 

	

8:2 	see: sij k; stora: store c; Jättan: Jätten b, d—z 

	

8:3 	Femtijo: Femton sz 

	

8:4 	hundrade: hunrade c, hundra jy; långer: lång b, 
i—1, t 

	

9:1 	Kära: Käre d—f, h, m—r, u—x; du saknas il, s—u, 
z; lät: låt 1, v—z, lätt ct; lefwa: få lefva u 

	

9:3 	tunnor: tuner c; gull: gulld c, e—h, m—r, u—z; 
will iag dig gifwa: det vill jag gifva dig z 

	

9:4 	klareste: klaraste bd, i—x, klaresta e—g, y, klara 
z; wijnet: win vx 

	

10:1 	tag: tack c, taget f, m—r, tak z 

	

10:3 	Ramunder: Ramunder han t; nappa: nappar c, 
nappade t; Jättens: jätans c 

	

10:4 	Köttet: Köttet det ilstvxz; låssna: låsnar c; från: 
frå o 

	

11:1 	tag: tack c, slaget m—p, r, taget qvx, tak z 

	

11:3 	det: ded c; stodo: stode cghy 

	

11:4 	i Lere: illeder c, i lera j, u—y, leret z 

	

12:1 	nappa: nappar c; til saknas ilstz; stora: dyra ilstz 

	

12:2 	kalla: kallar ilt 

	

12:3 	hugger: högg du; Jättens: jätansz c 
12:4 det kunde fyra par Oxar knapt röra d 

	

12:4 	mäste: mästa c, e—h, m—x, z, måste iy; årkar: or- 
ka c, e—h, m—r, u—z; röra: dra f, köra y 

	

13:2 	små: sin t; trållen: Jättar q; såtte: satt c, sutte d, 
såte o, såtto st, såto uz, sutto vx 

	

13:3 	trållen: Jättar q; bärget: Bergen u; satt: såtte efh, 
m—r 
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13:4 	månde: måste cz 
14:1 	raskad: raskar c, raskade i/st, raska u, ruskade z; 

slog: slog sig z 
14:2 	rasker: raker c 
14:3 	Alla: Alla små e—h, j, m—r, u—y; trållen: Jättar q; 

ring: räng z 
14:4 	til: åt z; nedfälte: nedfälde cotvxz, nedfältf 
15:1 	steg: stiger c; sig saknas bc, i-1, s—u, yz 
15:2 	braka: brackiar c; wrånge: wrånga e—h, m—r, u, 

v—y, vränge z 
15:3 	Båsmän: båszmännen c, Båtzmän ghj, 1—s, v—z, 

Båtsmännen u 
15:4 	tänckte: mente c; det: thed c, de m—r; förgånga: 

sönder gånga c, förgånge s 
16:1 	Ramunder steg sig i Skeppen Sju, f, Ramunder 

hasta til Skepparen sin i/st, Råmunder hastad' 
till Skepparen sin z 

16:1 	lastad till: laskaa till cu, lasta de j, lastade m—r, 
hasta s; skieppen siuu: Skepparen sin s 

16:2 	gull: guld efh, m—o, qrtuz; ädle: ädla egij, 1—y, 
ädela z 

16:3 	Ramunder segla: ramunde seglar c, Råmunder 
seglade z 

16:4 	och: Allt x; Keysarens: kiesarens c; Lande: land 
vx 

17:1 	kasta: kastar ct; sitt: sin o 
17:2 	bryggan: brygian c, Brynian j; snöhwitan: 

snöwit c, snövita tz; sande: Sand e—h, m—r, u—y, 
sanden z 

77:3 	första: den första z 
17:4 	mon: månd e—h, j, m—r, u—z 
18:1 	sig saknas u; bårgården: Borggården e—h, j, 

n—s, u—z 
18:2 	Der saknas no; lekte: lekett c; gulltärning: 

guldtärning z 
18:3 	Ramunders skinn: ramundes skind c, Råmun- 

ders sken z 
18:4 	gebärder: geborder c, gebörder efhj, m—r, Ge- 

bärderi t, gebyrder u 
19:1 	genom: gönom c; Fönstret; fönsteret t 
19:2 	ånger: ångerst c; sorgfult: sorgefult 	z, 

sorgfull i/s; mode: mod c 
19:3 	äret: är efh, m—r, u, är det vx; en saknas u 
19:4 	stor: storer m—o, store z 
20:1 	sina: sin' z 
20:2 	skakad: skackade c, skakas eu, skakade f m—r; 

och saknas t; ristes: ristas cjz, restes t 
20:4 	dig: degh c, Eder z; ey placerat före hos tu 
21:2 	At Folkena darra och restes (restas t) ilt, At Fol- 

kena darra och ristes jks, Att folken darra' och 
ristas z 

21:2 	skungad: skungar c, gungad e—h, m—r, v—y, 
skunga u; ristas: ristes b—h, m—r, u—y 

21:3 	foglarna dånad: fogllar dånas c, Foglarna dåna 
j, Foglar dånad' u, Fåglarne dånad' vz 

21:4 
	

Som förr sjungo uppå alla quistar z 
21:4 
	

förra: förut vx; sunge: sungo beiklsuy, siunge 
dfh, qr, sjungo jmnptvx, sjungde o; qwiste: ku-
este c, qvistar u—x 

22 : 1 
	

gick: går z; dören: dörren e, m—z 
22:2 
	

ifrigt: ifrit c, sinn: sinne cluz; mod: mode tz 
22:3 
	

nu saknas z; gå saknas cu; in saknas su 
22:4 
	

Järn och ståhl: stål och järn y; är: äro vx; emot: 
emote t 

23 : 1 
	

i: uti 1; dören: dörrar v, dörren ei, l—n, p—z 
23:2 
	

han: hon ik, saknas t; remnad: remnade c, rem- 
na j 

23:1-2 Så att dörrar ur muren sprack, och stenar rullade 
neder, u 

23:3 
	

dörar: dörrar emn, p—t, v—z; Wäggen: uägian c, 
vägen y; språng: sprang bijltvx, sprack m—o 

23:4 
	

stenarne: stenarna ef, h—j, 1—t, muren z; neder: 
nider c 

24:1 
	

Kära: Käre d—h, j, m—r, u—y; du saknas yz; lät: 
lätt bct, låt vx; lefwa: liefua c, få lefva uy 

24:2 
	

Jag: Ja d; än saknas uz 
24:3 
	

yngsta: yngsste c; dig saknas s, placerat efter 
gifva z 

24:4 
	

helften af: hälftan utt af c 
25 : I 
	

nappa: napar till c, nappa til e—h, m—r, u—y, nap- 
par t; swärd: svär t 

25:2 
	

Det: som y; kalla: kaller c, kallad dz, kallar ilst; 
dyra: dyre y 

25:3 
	

Keysarens: kiesarensz c 
25:4 
	

det: ded c; flög: fllög i c, flög bort sz; spanske 
mijler: spanska miilar ceg, p—r, u—y, Spanska 
miler fh, m—o, alnar bort iklt, alnar j, mila s, 
femton milar z 

Anmärkning 

Ab. 
Str. 25 av misstag numrerad 15. Omkvädet, sista raden 
återgiven som i Aa. 
Omkvädet, str. 20: at tr. at at 
Ac: 
Omkvädet, sista raden utskriven i str. 1, 3-6, 8, 9, 11, 14, 15, 
19-21, 23-25, saknas i str. 17, förkortad i övriga strofer. 
Omkvädet, str. 1: unga otydligt, ev. unge; efter andra 

raden följer ytterligare en rad: dhet tienar intet 
mig sa Ra[m]under dhen unge 
str. 3: skrädaren ms skrädare vid margen 
str. 6: unga slutbokstaven osäker 
str. 12: skulle ms kulle; det första nappa ms napp 
str. 19: jag ms jgg; Keysaren ms Kysaren 
str. 24: allaredan ms allareda vid margen 

2:1 Fröken ms För öken 

	

6:1 	siö strand ms sio strand 
7:2 dymlingen ms dymligen 

	

13:2 	alla ms ev. alle 
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13:3 
	

bärgett ms bägett 

	

17:2 
	

på tillskrivet över raden 

	

18:1 
	

båhrgården ms ev. båhlgården 

	

19:1 
	

Keysaren ms Kyszaren 

	

20:3 
	

iagh ms igh 

	

21:3 
	

fogllar ms fgllar 

	

23:3 
	

wr dubbelskrivet 
23:4 ramlade ms rmlade 
Ad: 
Omkvädet, sista raden återgiven som i Aa. 
21:4 siunge kustod på föregående sida sunge 
Ae: 
Omkvädet, sista raden återgiven i ,s1r. 1 och 25, marke- 
rad i övriga strofer. 
Af: 
Omkvädet, sista raden återgiven i str. 1-5, 13, 25, mar- 
kerad i övriga strofer. 
Ag: 
Omkvädet, sista raden återgiven som i Ae. 
Ah: 
Omkvädet, sista raden återgiven som i Ae. 

	

11:3 	stode kustod på föregående sida stodo 
Al: 
Omkvädet, sista raden återgiven i str. 1, 11, 19, 25, 
markerad i övriga strofer. 
Omkvädet: unga str. 25 Unge 
18:3 Ramunders tr. Ramunder 
Aj: 
Omkvädet, sista raden återgiven som i Aa. Trycket har 
textförlust: 

	

3:1 	Ock] i [stugan] 
Ak: 
Omkvädet, sista raden återgiven i str. 1, 17, 74, 19, 25, 
markerad i övriga strofer. 
Al: 
Omkvädet, sista raden återgiven som i Ai. 
Omkvädet: unga str. 25 unge 
Am: 
Omkvädet, sista raden återgiven i str. 1-5, 7-9, 11, 22, 
25, markerad i övriga strofer. 
An: 
Omkvädet, sista raden återgiven i str. 1-5, 7-9, 11, 13, 
22, 24, 25, markerad i övriga strofer. 
Ao: 
Omkvädet, sista raden återgiven som i Af 
Ap: 
Omkvädet, sista raden återgiven som i Am. 
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Aq: 
Omkvädet, sista raden återgiven i str. 1-5, 7-9, 11, 
14-16, 22, 25, förkortad i övriga strofer. 
Ar: 
Omkvädet, sista raden återgiven som i Aq. 
Omkvädet i str. 7: ligga tr. liggga 
As: 
Omkvädet, sista raden återgiven i str. 1, 19, 25, marke-
rad i övriga strofer utom str. 24, där det helt saknas. 
At: 
Omkvädet, sista raden utskriven i str. 1, 11, 13, 19, 25, 
markerad i övriga strofer (utom str. 24 där det saknas). 
Omkvädet, str. 5: För i Förutan tillskrivet över raden 

3:4, 4:3 gjöra ms gjora 

	

5 : 1 
	

även skriven att vara 4:1 men där struken 

	

19:1 
	

fönsteret ms fonsteret 

	

20:4 
	

ej tillskrivet över raden 

	

21:1 
	

slog ms skog 

	

21:4 
	

förra ms forra 

	

23 : 1 
	

Dörren ms Dorren 
23:3 Dörrar ms Dorrar 
Au: 
Omkvädet, sista raden utskriven i st!-. 1, 2, 8, 19, marke- 
rad i övriga strofer. 
Av: 
Omkvädet, sista raden återgiven i alla strofer. 
Omkvädet i str. 23: in tr. in i 

	

5:1 
	

skeppen tr. skppeen 

	

10:4 
	

lossna tr. lossga 

	

18:3 
	

förskräcktes tr. färskräcktes 

	

20:3 
	

jag tr. jeg 
Ax: 
Omkvädet, sista raden återgiven som i Av. 
Ay. 
Omkvädet, sista raden återgiven som i Ae. Str. 5 över-
hoppad men tillskriven i margen. 
Omkvädet, första raden: sade Ramunder med undantag 

för str. 8 ej utskrivet, i alla övriga förekomman-
de fall markerat med etc 

	

11:3 	uppå ms uppa 

	

14:3 	. före nedfälte står fälte överstruket 
Az: 
Omkvädet, sista raden utskriven i str. 1-4, 25, markerad 
i övriga strofer. 
Omkvädet, första raden: sade Råmunder utskrivet i str. 

2, 4, 25, markerat i övriga stofer. 

B 
KB S 163 (Drake) nr 129. Östergötland. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). Tryckt som 
SF 12, mel. 
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•	 

vill jag intet 	ha". 	sade 	Ramunder. 

0-  • 

-"Tåcke 

2 
-~1111.1~K~11111 
	 •  dV 	

 r 	r 	 
Ramunder 	han vore 	sig en 	bät - tre 	man, 

r r 
(3) 

om han hade bät - tre 

9'b 	

kläder! 

G 

Cf 	 r 	f r 
står mig inte 	bra", 

r  
sade 	Ramunder 	den unga. "Tåcke 

(9) 

Ramund 	han vore väl en 	bättre 	karl, 

• 

(3) 

SMB 217 

1 Ramunder han vore sig en bättre man, 
om han hade bättre kläder! 
— »Tåcke vill jag intet ha», sade Ramunder, 

»Tåcke står mig inte bra», sade Ramunder den unga. 

c 
KB S 163 (Drake) nr 130. Okänd proveniens. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). Tryckt 
som SF 12, variant. 
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1* 	tr 	 
-Sådant 	vill jag intet ha 	sade Ramund, 

-une 
W9111111111.11/.  

4 

hade bät - tre klä - der; 

( 7 ) 

för det står mig inte 

(10) 

-41V-- 4 	 
Ilf 	 7IF 

	1 

Och Ramunder gick 	sig på borggården 

8 

in; 

(5) 

Der de 	lekte boll och gull -tärning. 

(9) 

SMB 217 

1 Ramund han vore väl en bättre karl, 
om han hade bättre kläder; 
— Sådant vill jag intet ha sade Ramund, 

för det står mig inte bra, sade Ramund den unge. 

Melodianmärkning 

T. 6 övre systemet: Återställningstecken utsatt före d' 
och korstecken även före det andra gl. 

T. (7) undre systemet: Återställningstecken utsatt före f. 

D 
KB S 163 (Drake) nr 134. Okänd proveniens. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). 
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"Vacker lek är det" Jde 

r 

	1 ME 	- ke,..111`""111111•13. 

"Och får jag leka med?" sade Ramunder den den unge. 

>1 

Ramund: 

(12) 

16 
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1 Och Ramunder gick sig på borggården in; 
Der de lekte boll och gulltärning. 
— »Vacker lek är det» sade Ramund; 

»Och får jag leka med?» sade Ramunder den unge. 

Melodianmärkning 

T. 5 övre systemet: Återställningstecken utsatt före al. 
T. 11 övre systemet: Återställningstecken utsatt före dl. 
T. (16) undre systemet. Återställningstecken utsatt före 

a 

E 
KB Vs 4, s. 319 (text), KB Vs 3:3 nr 167 (mel.). Småland. Efter »lille Jösse» i Vislanda sn, vilken mindes fragment 
av visan som »fordom» sjungits av en gammal fiskare från Stubbalycke, Virestads sn. Troligen upptecknad av G. 0. 
HyMn-Cavallius under andra hälften av 1830-talet eller på 1840-talet. Utskrift gjord av denne. 

det första 
	

taget 	 de togo ihop 

de togo 	ihopa 	 med händer 

så nappade Rammen jätten 	i skägg 

då Köttet det låsar 	ifrån 	tänder 

-Tvi f-n så illa grinar du sade Ramen 

Koeter alla 	sju sade 	Ramen till den unga. 
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1 Rammen han slog sina handskar ihop 
så att fyrar och murar de darra. 

2 Det första taget de togo ihop 
så togo de ihopa med händer 
så nappade Rammen jätten i skägg, 
så att köttet det lossnar ifrån tänder 
— Tvi f—n, så illa grinar du sade Rammen, 

»Kommen alla sju» sade Rammen och den unga. 

3 Det andra taget de togo ihop 
de trampade berget i lerja. 

4 Rammen han tog till sitt svärd 
han kallade Dömlingen dyre, 
så huggde han jättens hufvud utaf, 
så fyra par oxar kunde ej rörat, 

SMB 217 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas. Texten delvis utskriven utan anpassning till 
mel. Över mel. i ms står: C.dur. 

Upptecknarens kommentar: Melodien slarwigt an-
tecknad. 
System 3, textunderlägget: Enstaka stavelser i slutet för-

lorade; här kompletterade enligt textuppteckningen. 
System 4, n. 7-8 (111  a'), textunderlägget: ifran 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. 
Omkvädet: före så står sä'r Rammen överstruket 

F 
KVHAA Wiede ks 344. Mogata sn, Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare tre ut-
skrifter finns: KVHAA Wiede Kämpavisor, opag. [A], [B], [C, endast text]. 

• • 

2 

P 	• r 	 
Ramunder han vure sig en bättre man 

4 

r 	 
Om han hade bättre klä - der 

6 
• 

Och drottningen gaf honom kläderna ny 

Af bast och blaggarn te kläde 
9 

MENE 

åcke står mej bra sade Ramund 
11 

  

	• 	 

  

     

     

Tåcke faller mig i 

1 Ramunder vore sig en bättre karl 
Om han hade bättre kläder 
Drottningen gaf honom kläderna ny 
Utaf bast och blaggarn te kläde 
— »Tåcke står mig bra», sade Ramund, 

»Tåcke faller mig i smak», sade Ramunder den unga. 

2 Ramunder gick sig i berget till, 
Der alla små trollen de sutto, 
Och alla de troll som i berget var', 

smak sade Ramund 

De måste för Ramunder gråta. 
— Gråter du för mig, sade Ramund, 

Jag gret aldrig för dig, sade Ramunder den unga. 

3 Ramunder gick sig lite bättre fram, 
Der fick han se den stora jätten stånda, 
Femtio alnar var han bred, 
Och hundra var han långer. 
— Har du lust att hårdra mig, sade Ramund 

Jag tör fälle bide dig Sade Ramunder den unge. 
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4 Det första taget de togo ihop, 
De togo ihop med händer 
Ramunder fattade i jättens skägg 
Så köttet det lossnade från tänder 
- Illa grinar Du, sade Ramund 

Långt värre ser Du ut sade Ramunder den unga 

5 Det andra taget de togo ihop 
De togo ihop med vrede 
Det stora blå berget de stodo uppå 
Det trampa de neder i leret 
- Det är en hårdan lek sade jätten 

Det är nu nyss begyndt sade Ramunder den unga. 

Melodianmärkning 

Mel. skriven ovanpå en skissartad primäruppteckning, 
som delvis är läshar. Taktartsbeteckning saknas, bör 
vara C . T. 8 och 9 är dock längre. 

Övriga utskrifter: 

Taktartsbeteckning: 

T. 1, n.1-3: •hi • 
Ra - inunder 

T. 1, n. 5-6, textunderlägget: vore 

T. 2, n. 4: 

T. 5, n. 2-3: g2  g2  

T. 7, n. 1-2: 

T8: 	7  [A] 
	

[B] 

T. 9: Med endast ett paustecken. 
T. 9, n. 3-4, textunderlägget: Tacke [13] 
T. 11: Åttondelspaus tillagd sist i takten. 

Textanmärkning 

2:2 Der ändrat från Om 

Övriga utskrifter: 

1 Kämpavisor [Al är av str. 3 endast de två första rader-
na samt orden sade Ramund (på båda ställena) utskriv-
na; där har också ytterligare två strofer markerats med 
strofar (6 och 7) och orden sade Ramund (på båda stäl-
lena). Kämpavisor [B] och [Cl omfattar endast str. 1. 
Omkvädet i [Cl: »Sådant vill ja inte ha», sade Ramund 

»För det står mig inte bra», sade Ra- 
mund den unge. 

Omkvädet, alla strofer: sade Ramunder den unga/unge: 
Sade Ramund [A J, [B]; str. 1: det första mig: 
mej [A], [B]; str. 4: ser: sir [AJ 

7:7 	Ramunder: Ramunder han [A], [B], Ramund 
han [Cl; sig: väl [C]; karl: man [Al 

1:3 	Drottningen: Och drottningen [A J, /B/ 
1:4 	Af bast och blaggarne grofva [Cl 
1:4 	Utaf: Af; kläde: kläder [A], [B] 
2:1 Ramunder: Ramunder han [Al 
2:3 	Och alla de troll: Alla små trollen [A] 
3:1 	Ramunder: Ramunder han [A] 
4:3 	Ramunder: Ramunder han [Al; fattade: fatta' 

[Al 
4:4 	lossnade: lossna' [A] 
5:4 	neder: ned' [A] 

G 
KVHAA Dybeck, Folklore V, s. 254 (text), 271 a (mel.). Närke. Upptecknad av Carl Ulric Hollberg, troligen ca 
1850. 

2 

J r; 
Det första 	taget de togo 	ihop 

4z) 

	

H 	

f 
411 

- 71 

(4) 
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Vill du 	leka 

staccato 

med mej? sa' Ra - munder. 
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4 

så 	togo 	de tillhopa 

113 

med händer. 

41 0 

6 

	 ir J 	 
Ra - munder hantog i 	Jättens långa 	skägg 

4E, 4E)  

R 7' 	 

(8) 

8 

så 	köttet 	det lossa' 	frän tänder. 

10 

EIMINP.1111•1 
NEM 

det 	kan du väl få. 	sade Ramunder den unga. 

123 



SMB 217 

1 Ramunder han tjente på Konungens gård 
för penningar och välskurna kläder. 
[-- — 

2 Det första taget de togo ihop 
Så togo de ihopa med händer 
Ramunder han tog i Jättens långa skägg 
Så köttet det lossa' från tänder 
— Vill du leka med mej sa' Ramunder 

Det kan du väl få sade Ramunder den unga. 

Melodianmärkning 

T. (9) ackompanjemanget: Den andra bågen saknas; jfr 
t. (5). 

T. (11) ackompanjemanget: Enstaka staccatotecken ut-
satta även över noterna. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Efter rad 1:2 står: (fattas) etc. 

H 
ULMA 41:147, s. 29-33. Efter torparen Petter Svensson, Hagen, Brohyttan, Knista sn, Närke. Upptecknad av Robert 
Larsson 1898. 

1 Ramunder han tjänte på könungens gård 
för pännengär och välskurnä kläder 
Ramunder feck av drottnengen en klänneng så ny 
av enträdd och bastet det grova 
— Dän klänneng vill jag intet ha, sa Ramunder, 

hon passar mig äj bra, sade Ramunder dän unge. 

2 Ramunder feck av könungen en klänneng så ny 
av selke och siden det fina 
femti alnär te böksetyg 
å femti te linnengär å remmär 
— Dän klänneng va väl trång sa Ramunder, 

ja får äj ha min fullä gång, sade Ramunder dän unge. 

3 Ramunder han lässade skeppena sju 
med pännengar och välskurna kläder 
så seglar han sig utöver saltäre hav 
alt in uti de jättiska länner 
— Nu haver ni mäj här, sa Ramunder 

förutan allt besvär, sade Ramunder den unge. 

4 Ramunder han rakade altsammän omkreng 
ja lika säm en stor å starker jätte 
Ramunder han motä de små trollen i en reng 
och allä te jorden nedfälde, 
— Härinne råder ja sa Ramunder, 

det faller mäj så väl i lag, sade Ramunder den unge. 

5 Ramunder drager ut sitt dyrbarä svärd 
som han kallä Dymnengen dyrä 
så högg han därmed jättarnäs huvud utav 
att blodet det rann dem till döda 
— Der legger ni nu allä sju, sa Ramunder 

män ja står kvar ännu, sade Ramunder den unge. 

6 Ramunder han gångar litet längre fram 
der möter han en stor å starker jätte, 
fämti alnär det varder hans längd 
å fämtän det varder han breder 

— Vill du lekä med mig, sade jättn, 
ja derför ä jä kömmen hit, sade Ramunder den unge. 

7 De förstä tage di toge ihop 
så toge de ihopa med händer 
Ramunder fattä tag i jättns långä skägg 
att skinne de lössnä från hans tänner 
— Ja illä grinär du, sa Ramunder, 

men värre sir du ut, sade Ramunder den unge. 

8 De anrä tage di togo ihop 
då togo di ihopa med vrede 
det stora grå berget de stodo uppå 
de trampä di neder i lere 
— Det var en hårdan lek, sade jättn, 

han ä så nyss begynd sade Ramunder den un,2e. 

9 Å kära du Ramunder, du skona mitt liv 
du gör mäj ju alls engen skadä 
femtän tunner gull det vill jag giva dig 
det rödaste vin till att bada 
— Den säxtende hon slenker mä 

du får äj länger levä här, sade Ramunder den unge. 

10 Ramunder drager ut sitt dyrbarä svärd 
sem han kallä Dymnengen dyrä 
så högg han därmed jättns huvud utav 
som inte tu par oxär kunde rörä 
— Ja trode att de inte skulle ta, sa Ramunder 

men dä tog likä bra, sade Ramunder den unge. 

Titel: Ramunders visa. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Ms skrivet med landsmålsalfabet 
men återges här endast i transkription. Av språkliga 
skäl gjorda ändringar i ms kommenteras ej. 

9:4 	efter bada står frågetecken 
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på snövita och draggen sanden. 

11 

4 
land. uppå 

14  

Så gångar han sig litet 

"Jag träffar er här". sade Ramund. 

oh 21 
km"iirwmeii all'91111111~11111. AU_ 4'1')  • 1- 4h--#-N4t)  

-10.1" 

där fick han se sju jättar stånda. 

17 

nu ligger i snart där". sade Ramund den unge. 

Ramund han 

SMB 217 

Orust, Bohuslän. Upptecknad av Olaus Olsson kring sekelskiftet 1900. la: Tjörns Hembygdsförening, Olaus Olssons 
vissaml., lösa blad (bl. 11-12; text), Olaus Olsson, Västsvenska folkvisor (Ny Tids Jultidning 1929; mel.). Ib: Tjörns 
Hembygdsförening, Olaus Olssons vissaml., löst blad. /c: DAG IFGH 889, s. 12. 

Ia 

kasta sitt ankar på land 

7 

ah 4J-7-  

'LIMEN EDEN^ 

1 Och Ramund han kastar sitt ankar på land, 
och draggen på snövita sanden 
så gångar han sig litet uppå land, 
der fick han se sju jättar stånda 
— Jag träffar er här sade Ramund, 

nu ligger i snart der [sade] Ramun den unge 

2 Ramund han nappade sitt goda svärd, 
som han kalla domling den dyre 
så högg han de jättarnes hufvud utaf, 
så blodet det rann dem till döde 
— här ligger i alla sju sade Ramund, 

å jag står här ännu sade Ramund den unge 

3 Ramun han gångar sig längre uppå land, 
der fick han se sjelfva jätten stånde. 
femtio alnar vore han väl bred, 
och hundra vore han väl långe 
— lyster det kämpa med mig sad Ramund 

så kom hit till mig sade Ramund den unge. 

4 Kära du min Ramund låt mig vara i fred, 
jag gör dig ju alls ingen skade 
sju tunnor guld det vill jag gifva dig, 

det renaste och klaraste jag hafve 
— den åttonde slänger du nog på sade Ramun, 

men du får ej lefva ändå sade Ramund den unge 

5 Det första taget de togo ihop 
så togo de hop med vrede 
det flinthårda berget de tumlade på, 
det trampa de neder i lere 
— det var en hård lek sade jätten, 

det är väl nyss begynt sade Ramund den unge 

6 Det andra taget de togo i hop, 
så togo de hop med händer 
å Ramun han fattar i bergjättens skägg 
så köttet lossna från tänder. 
— illa grinar du sade Ramun 

och värre ser du ut sade Ramun den unge. 

7 Ramun han nappa sitt goda svärd, 
som han kalla domling den dyre 
så högg han den kämpes hufvud utaf, 
som 15 par oxar ej kunde röre. 
— Jag trodde ej det skulle nappat, 

men det nappa likaväl sade Ramm den unge 
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bät- ter 	kar, A 
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8 Ramund han gångar i berget in, 
der alla små bergtrollen sute 
och alla små bergtroll i berget der satt, 
begynte för Ramund att gråde 
— grin intet illa åt mig sade Ramun, 

jag grina intet åt er sade Ramund den unge.  

Textanmärkning 

1:2 	snövita ms snovita 
3:1 	uppå ms uppa 
3:2 	stånde troligen ändrat från stånda 
4:2 	skade troligen ändrat från skada 
8:2 	sute ändrat . från suto 

Tbc 
Avvikelser från Ia i Ibc 

Omkvädet, str. 2: alla: alle b; jag: ja c 
str. 3: lyster: luster b; det: dig att; sad: sade 
str. 4: den: det b; du nog saknas b; Ramun: Ra-
mund; men saknas b 
str. 5, första raden: det: de; andra raden: det: 
den b 
str. 6, första raden: du: du nu c; Ramun: Ra-
mund; andra raden: Ramun: Ramund 
str. 7: nappat: nappat sade Ramund; Ramun: 
Ramund 
sir. 8: grin intet: grän inte b; illa saknas c; mig: 
mej c; Ramun: Ramund; jag: ja; grina: log b; 
intet: aldrig; er: dig b 

1:1 
	

Och saknas; kastar: kasta b 
1:3 
	

gångar: gungar b; uppå: uppåt b 
1:4 
	

stånda: stånde b 
2:1 
	

nappade: nappa b; goda: gode b 
2:2 
	

kalla: kallar; domling: dåmlingen b 
2:3 
	

högg: hugg b; de jättarnes: jättarnas 
2:4 
	

det saknas c 
3 : 1 Ramun: Ramund 
3:2 	stånde: stånda c 
3:3, 3:4 väl saknas b 
4:2 	ju saknas b; skade: skada b 
4:3 	tunnor: tunner b; det saknas b  

4:4 	renaste: bästa c, bäste b 
5:1 	Det saknas b; togo: tog b 
5:2 	togo: toge c; hop: ihop b 
5:3 	det: de b; tumlade: tumla b 
5:4 	det trampa de: de trampa b; neder: nere c, ner b 
6:1 	Det: A b; togo: toge b 
6:2 	hop: ihop b 
6:3 	å Ramun: då Ramund c, och Ramund b; i ber- 

gjättens: utti bergsjättens b 
6:4 	lossna: de lossnar c, det lossnar b 
7:1 	Ramun: Ramund; nappa: fattar till b; goda: go- 

de b 
7:2 	kalla domling: kallar domlingen 
7:3 	högg: hugg b; han saknas b 
8:1 	in: sig in c 
8:2 	alla: alle c; bergtrollen: bergetroll b; sute: sutto 

b, suto c 
8:3 	alla: alle; bergtroll: bergetroll c; der: då c 
8:4 	gråde: gråte b 

Anmärkning 

Ib: 
Str. 8 först utskriven felaktig men struken, därefter skri-
1,en på nytt. 
1c: 

4:2 	skade ändrat från skada 

J 
ULMA 11642:78 nr 11 (renskrift). Efter skräddaren Carl Olsson, Alnäs, Kville sn, Bohuslän (f. 1826 i Kville, d. 
1911; Ramsten, Einar Övergaards folkmusiksamling, s. 39). Upptecknad av Einar Övergaard 1901. Mel.-konceptet 
finns i ULMA 11642:70, s. 10. En annan renskrift av text och mel. finns i DAG IOD Gammalt nr 41 :1 :1 . Ytterligare 
tre utskrifter av mel. finns i ULMA 11642:52, ULMA 11642:78 nr 13 och ULMA 11642:87, s. 8. 

om 	han a-de bät - ter te klä - der. 
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Å 
	

jung- frun gaf Ra - mun de kläder - na ny 

 

#.N h 
tet det 	grof -va: 

4: 

 

 

af blå - garn å bas 

5 

-Taget vill ja icke 
	

ha sa - de Ra - mun. 

de står mig icke bra sa-de Ra - mun den un - ge. 

1 Å Ramun han var sig en bätter kar, 
om han hade bätter te kläder, 
Å jungfrun gaf Ramun de kläderna ny 
af blågarn å bastet det grofva; 
— Tåget vill ja icke ha sade Ramun, 

de står mig icke bra sade Ramun den unge. 

2 A jungfrun ga Ramun de kläderna ny 
Af silke å sammet de fina 
— Tåget vill ja ha sade Ramun 

Tåget står mej bra, sade Ramun den unge 

3 A Ramun han steg sig [i] stenstugan in 
Der alle de skräddare sutto 
A hören I min skräddare 
Vill i göra Ramun kläder, 
— »Hvarför icke de» sade skräddaren 

»Då gör han mycke väl», sade Ramun den unge 

4 Om I de kläderna skola göra ny 
a Om I de kläderna skol' sömma 
femtio alnar te boxetyg 
å femtan te boxeremmar 
— rädd det blir allt för trångt, sade Ramun 

Ja får'nte gå min fulle gång, sade Ramun den unge 

5 A Ramun han steg i skeppet in 
Så de braka i hvar och en naule 
å Alle båssmännane på skeppet var 
De tänkte de hade förgånges. 
— Vi förgånges icke här sade Ramun 

Vi sejlar likaväl, sade Ramun den unge 

6 Så sejla de öfver den stora sjö 
allt inne på jättarnes lande 
— Nu är jag kommen här sade Ramun 

förutan stort besvär sade Ramun den unge 

7 Å Ramun han gick litet bättre fram 
Der fick han se sju jättar stånda 
Nu vill vi taga Ramun på vår venstra hand 
Och kasta honom nol öfver stången 

— Ja ick' allenast du sade Ramun 
Kom hit me alla sju sade Ramun den unge 

8 Å Ramun han drog upp sitt store svärd 
De han kalla Domlingen dyre 
Så hogg han alla sju jättar ihjäl 
så blodet det rann dem till döde 
— här ligger alla sju sade Ramun 

och ja står här ännu [sade Ramun den unge]. 

9 Å Ramun han gick lite bättre fram 
Der fick han se Store jätten stånda. 

käre min Ramun du låte mig lefva 
Du gör mig nu alls ingen skada. 
Sju tunnor guld jag gifva skall dig 
Du skall skina som solen den klara 
— Det tar jag när jag vill sade Ramun 

Du får inte lefva än, sade Ramun den unge 

10 De första taget de togo ihop 
så tog de ihopa med händer 
Å Ramun han nappa i jätten se skägg 
Så köttet de lossa ifrå tänder 
— Huru illa grinar du sade Ramun 

å värre ser du ut sade Ramun den unge 

1 1 Å Ramun han drog då upp sitt store svärd 
De han kalla Domlingen dyre 
Så hogg han store jättens hufvud [af] 
De femten par oxer kund' ej röre 
— Ja tänkt' de hade inte nappa sade Ramun 

De nappa likaväl sade Ramun den unge 

12 å Ramun han steg i berget in 
Der alle de småtroll sutto 
och alle småtroll i berget var 
De måste för Ramun gråte. 
— Hviför gråter I för mig sade Ramun 

Ja gråter allderig för dig sade Ramun den unge 

13 A Ramun han körde raska i ring 
och dem till jorden nedfälde 
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a de skräd- dare sut - to, 

hö- ren I min skräd- da- re 

Vill I gö-ra Ra - mun klä-der?" 
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— Härom råder jag sade Ramun 
De faller mig så väl i lag sade Ramun den unge 

14 Å Ramun han lasta skeppena sju 
Me guld å med adla stenar. 
Så sejla han öfver den stora sjö 
allt inne på kejsarens lande 
— Nu är jag kommen här sade Ramun.  

Nu mycke bä'r sade Ramun den unge 

15 Å Ramun han steg i Borggården in 
Der de spela boll å guldterning 
— Detta var en vacker lek sade Ramun 

Får ja nu lof å leka med sade Ramun den unge 

16 Å Ramun han tog i dörrarne med kraft 
Så alla de murarna remna 
å fönstere ut genom väggene fram 
å stenarne ramla tillhopa. 
— Så du jag slapp in sade Ramun. 

Nu gäller pelsen din [sadel Ramun den unge 

17 Å käre min Ramun du låte mig nu lefva 
Du gör mig nu alls ingen skada 
Mitt halfva rike ja gifve skall dig 
Också den yngesta doter 
— Det tar ja när jag vill sade Ramun 

Din doter också till sade Ramun den unge 

18 Å Ramun han drog upp sitt store svärd 
De han kalla Domlingen dyre 
Så hogg han kejsarens hufvud af 
De rök femten spanske mile 
— Ja tänkt de hade inte nappa sade Ramun 

De nappa likaväl sade Ramun den Unge 

Titel: Rammen den unge. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara e . 

Mel. -konceptet: 

Å Ramun han var sig en bätter kar, 

om han hade bätter te kläder 

Tåget vill ja icke ha s. Rm 

tåget står mej icke bra 	 sade Ramun den unge. 

Återger sannolikt primäruppteckningen. Klav saknas. 
Ms är delvis otydligt och svårtolkat. Ingen repris av 

system 1-2 utskriven (jfr renskriften i DAG), endast tex-
ten till versraderna 3-4: å jungfrun gaf Ramun de klä-
derna ny / av blågarn och bastet de grova. Texten till öv-
riga verser samt omkvädet är utskriven mellan systemen 
men ej anpassade till mel.; undantag är sade Ramun 
den unge, som troligen med avsikt lagts under de sju 
sista noterna i system 4 (c2—a1 ). 

Upptecknarens kommentar: [Ramun] uttalades (näs-
tan) Rammen. 
System 1: Efter sista noten (h') står en otydlig överstru-

ken not, troligen hl . 
System 2: Före n. 1 (h') står a' (endast nothuvud). 
System 2, n. 7 (a l ): Ev. avses fjärdedelsnot. 
System 2, n. 9 (g'): Otydlig, ev. ändrad från f'. 
System 3, n. 1-4 (c2—giss'): Ändrade från fjärdedelsno-

ter. 
System 3: Efter n. 7 (c2) står a' hl c2  överstrukna. 
System 4, n. 9-14 (c2—a'): Avser ev. alternativ till noter- 

na före (möjligen från annan strof); även övriga ut- 
skrifter är här svårtolkade. 

Renskriften i DAG: 

"Hvar- för icke 	det" sa- de skräddar'n. 
1. 	6 

do
D gör 'lan myc-ket väl Sa-de Ra - mun den unge 

Str. 3 lagd under mel. 
T. 5, n. 10: Otydlig, troligen ändrad från c2. Över noten 

står bokstaven h. Efter noten står en, nu oläslig not, 
överstruken. 

Utskrifterna i ULMA: 

Utgörs av Övergaards utskrifter/avskrifter med smärre, 
bl. a. ortografiska och rytmiska, avvikelser; dessa redo-
visas ej här. ULMA 11642:8 har en delvis svårtolkad 
notbild (utan textunderlägg), som sannolikt också åter-
ger några olika försök till renskrivning av primärupp-
teckningen. 
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Textanmärkning 

Omkvädet, str. 1: Tåget dubbelskrivet, struket på det 
andra stället 

str. 2, första raden: Tåget ms Taget 
str. 3: de ändrat från det; mycke ändrat från 
mycket 
str. 7: ick' ändrat från gick 
str. 1 1: tänkt' de ändrat från tänkte 
str. 13: faller ms fäller 
str. 14: här ändrat från hit; bä'r ändrat från väl 
str. 17: när ms nar; andra raden först påbörjad 
Du får R vilket strukits 
str. 18: första radens början ändrad från Ja 
tänkte att de 

	

4:2 	å tillskrivet i efterhand; kläderna ms kladerna 

	

4:4 	te ms de 

	

5:3 	å tillskrivet i efterhand 

	

7:2 	jättar ms jallar 
8:1 Ramun ms Ramnun 

	

9:2 	jätten ms jatten 

	

10:4 	ifrå ändrat från ifrån 

	

11:1 	han och upp tillskrivet över raden 

	

11:2 	dyre ändrat från dyra 

	

11:3 	store tillskrivet över raden 
13:1 A ms A; körde ms korde 

	

14 : I 	efter sju står med 
15:2 å ms a 

	

16:3 	fönstere ändrat från fönsteren 
18:1 före drog står tog överstruket 
18:4 femten ändrat från femtan 

Renskriften i DAG: 

Omkvädet, str. 1, första raden: icke: inte 
str. 1, andra raden: de: Tåget 
str. 3: de: det; skräddaren: skräddar'n 
str. 4: blir: blir mig; gång: gang 
str. 7: me: mä  

SMB 217 

str. 8: ja: jag 
str. 9: får inte: får'nte 
str. 10: Huru: Hur 
str. 11: sade: sa i första raden ändrat från sade; 
De: Dä 
str. 13: Härom: Härinne; De: Dä' 
str. 14: jag: ja'; Nu: Nu mår ja' (andra raden) 
str. 15: å leka: att vara 
str. 16: jag: ja' 
str. 17: Det: Dä'; ja: jag 
str. 18: de/De: dä/Dä.  

	

1:4 
	

å: och 

	

2:1 
	

ga: gaf 

	

2:2 
	

å: och; de: det 

	

3:2 
	

alle: alla 

	

4:2 
	

å saknas 

	

4:3 
	

boxetyg: böksetyg 
4:4 boxeremmar: bökseremmar 

	

6:1 
	

stora: store 

	

7:4 
	

Och: Å; stången: stangen 
8:2 De: Dä 

	

8:3 
	

hogg: högg; jättar: jättarna 

	

9:7 
	

gick: gick sig 

	

10:1 
	

De: Det 

	

10:4 
	

de: det; ifrå: ifrån 

	

11:1 
	

upp saknas 

	

11:3 
	

hogg: högg 

	

11:4 
	

De: Det 
12:2-3 alle: alla 

	

14:2 
	

Me: Med; å: och 

	

14:3 
	

stora: store 

	

15:2 
	

å: och; guldterning: gulltärning 

	

16:3 
	

fönstere: fönsteren; väggene: dörrene; fram: 
sprang 

	

17.•3 
	

gifve: gifva 

	

18:2 
	

De: Det 

	

18:3 
	

hogg. högg 

	

18:4 
	

De: Det 

K 
DAG IOD Gammalt nr 14:1, s. 22-25 Sävedals hd, Västergötland. Upptecknad av A. Stalin ca 1900. 

1 rammen dät var ju en liten gutt, 
fast han var väl icke så liten: 
ja äro så väl så goder alt sum någon ann 
alt uti sju konongariken. 
— jag är en liten man, sade rammen, 

så goder som en ann, sade rammen dän onge. 

2 prinsässan gav rammen en klänning sum var ny 
av silke ock sammet dät grova. 
— tocket bör jag icke ha, sade rammen, 

dät passar mig äj bra, sade rammen dän onge. 

3 prinsässan gav rammen en klänning, sum var ny, 
av silke och sammet dä fina. 
— tocket bör ja allt ha, sade rammen, 

dät passar mig så bra, sade rammen dän onge. 

4 ja rammen han gångar sig åt jättastugan in, 
där alla sju jättarna där sitter. 
dän yngste utav jättarna sum därinne satt, 
han kastade ut i speorden: 
ja tager dig ramme uti min högra hand 
ock kastar dig långt uti norden. 
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hon sörj - de sin fa - 
allt 	bor - ta 	i 	kej 

der så 	svd - ra. 

sa - rens 	lan - de. 

12 

ung? sa - de Ram- men. 

15 

1 

!s - 

- Vi 	sör- jer du så 

1111111.711 
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— icke allenast du, sade rammen, 
kom hit ni alla sju, sade rammen dän onge. 

5 ja, rammen han gångar sig lite länger fram, 
där fick han se var tolv jättar sitter. 
de pepo ock de skreko sum rottor ock sum möss, 
när rammen han däri bestiger. 
— dät var en klar musik, sade rammen, 

ni hållen här för mig, sade rammen dän onge. 

6 ja rammen han gångar sig där lite länger fram, 
där fick han se var store jätten sitter. 
— ja såg du jag slapp hit, sade rammen. 

nu  jäller pälsen din, sade rammen dän onge. 

7 ja rammen ock jätten de nappade ihop, 
de nappade ihop utav vrede, 
så flintahåla bärjen, de stodo uppå, 
de trampade jupt ner i leran. 
— dän var en hårdan lek, sade jätten, 

dät är väl nyss bejynt, sade rammen dän onge.  

8 ja rammen han drager då ut sitt lilla svärd, 
fast dät var väl inte så litet; 
så hugger han av huvudet på stora jätten där, 
sum inte tolv par oksar orkar drage. 
— si där ligger du, sade rammen, 

va ville du milj nu, sade rammen dän onge. 

9 ja rammen han gångar sig uppå skepet ned, 
så dä knaka å dä braka i var vrå. 
— rädens icke här, sade rammen, 

i sjonken icke ner, sade rammen dän onge. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Ms har enstaka landsmålstecken. De 
två sista orden i varje strof dvs. dän onge bildar en 
egen rad. 

L 
Efter Albert Fossum, Dingle, Svarteborgs sn, Bohuslän (f. 1862 i Norge, inflyttad till Svarteborg strax efter födelsen, 
bosatt i Dingle från 1898, d. där 1917). La: N. Andersson, Svenska låtar. Bohuslän och Halland, 1931, nr 41 (mel.). 
Upptecknad av Olof Andersson 1910. Lb: SVA 82. Textnedskrift, möjligen gjord av Fossum själv. 

La 

På bor - gen satt jung- frun så 	sorg- sen i 

Han ba ne - sår fatt, och 	död han nu 
8 

Lf; kw hoz 
	ell111111W, 

•	 
håg, 
låg 

Gör sor - gen ej så tung, sa-de Ram- men. 

1 På borgen satt jungfrun så sorgsen i håg, 
hon sörgde sin fader så svåra. 
Han banesår fått, och död nu han låg 
allt borta i kejsarens lande. 

— Vi sörjer du så ung? sade Rammen. 
Gör sorgen ej så tung, sade Rammen. 

Titel: Rammen den unge. 
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Lb 
1 På borgen satt Jungfrun så sorgsen i håg 

hon sörgde sin fader så svåra 
han banesår fått och död han nu lag 
alt borta i kejsarens lande 
— Hviför sörger du så ung sa Rammen 

gör sorgen ej så tung sade Rammen den unge. 

2 Låt mig få utrusta de skeppena sju 
till Kejsarens lande att styre 
det tveäggade svärdet det lemna mig du 
din Far kalla Domlingen Dyre 
— Jätten först jag nederslår sade Rammen 

Kejsarn straffet sedan får sade Rammen den unge. 

3 Jag vill dig utrusta med skeppena sju 
till Kejsarens lande att fara 
Jag gifver dig svärdet med eggena tu 
om Du det från väggen kan taga 
— Om du det föra kan sade Jungfrun 

har du ingen öfverman sade Jungfrun den sköna 

4 Svärdet det var väl fem alnar langt 
å nära en half aln breder 
trollrunor på det ristat dem ingen tydat än 
tillvärkadt af Dvärga smeder 
— Det hvilat sig en tid sade Jungfrun 

sen min faders sista strid sade Jungfrun den sköna 

5 Rammen tog svärdet från väggen ned 
i ett bredt läderbälte det hängde 
fast femton pund tungt var det Rammen i lek 
det öfver sitt hufvud han svängde 
— Det faller mig så väl i lag sade Rammen 

nappar Jättens hufvud i ett tag sade Rammen den 
unge 

6 Men då jag denna färden beträder 
vill jag hafva bätre till kläder 
å Jungfrun gaf Rammen de kläderna ny 
af blagarn å bastet det grofva 
— Tocket vill jag icke ha sade Rammen 

tocket står mig icke bra sade Rammen den unge 

7 Å Jungfrun gaf Rammen de kläderna ny 
af silke och sammet det fina 
de ypperste skräddare skulle dem sy 
som solen så skulle de skina 
— Tocket vill jag ha sade Rammen 

tocket står mig mycket bra sade Rammen den unge 

8 Å Rammen han träder i stenstugan in 
der alle de skräddare såto 
å hören i skräddare viljen i nu 
göra mig granna kläder 

hvarför icke det sade skräddarve 
göra mycket väl sade Rammen den unge  

9 Å om I de kläderna skola göra ny 
å om I de kläder skola sömma 
femtio alnar till boxety 
å femton till boxeremmar 
— Jej [är] rädd den blir mig alt för trång sade Ram 

men 
Jej fårnte gått min fulle gång sade Rammen den 

unge 

10 Å Rammen han steg i skeppet in 
så dä braga å dä knaga i hvar naule 
å alle Båsmannanne på skeppet var 
de trodde de hade förgånges 
— I förgånges icke här sade Rammen 

Vi sejla lika väl sade Rammen den unge 

11 Så sejla de åfver den store sjö 
all inne på Jättarnes lande 
å Jättarne trodde väl icke sin dö 
så nära vore för handen 
— Nu är jag kommen här sade Rammen 

förutan stort besvär sade Rammen den unge 

12 Å Rammen han gick sig lite bättre fram 
där fick han se sju Jättar stånda 
Nu vill vi taga Rammen på vår vänstra hand 
å kasta honom nol åver stangen 
— icke allenast du sade Rammen 

kom hit nu alla sju sade Rammen den unge 

13 Å Rammen han drog opp sitt store svärd 
dä som hette Domlingen Dyre 
så högg han alle sju Jättar därmed 
så blodet dä rann dem till döde 
— Här ligger alla sju sade Rammen 

å jej står här ännu sade Rammen den unge 

14 Å Rammen han gick sig lite bättre fram 
där fick han se store Jätten stånda 
han stor och grym att skåda han fann 
men af räddhåga qved med stor vånda 
— Hvad är det du har för prat sade Rammen 

som kommer ur ditt stora gap sade Rammen den 
unge 

15 Å käre min Rammen du låter mig nu lefva 
å gör mig nu als ingen skada 
sju tunnor gull jag gifva skall dig 
Du skall skina som solen den klara 
— Det tar jag när jag vill sade Rammen 

Du fårnte lefva än sade Rammen den unge 

16 Det första taget de togo i hob 
så tog de ihoba med händer 
å Rammen han nappa i Jättens skägg 
så köddet dä lossa ifrån tänder 
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— Huru illa grinar du sade Rammen 
å värre ser du ud sade Rammen den unge 

17 Det andra taget de togo ihob 
så tog de ihoba med vrede 
det stora Blåberget de stodo uppå 
det trampa de ner uti lere 
— Detta var en hårdan lek sade Jätten 

den har nu nyss begynt sade Rammen den unge 

18 Å Rammen han drog upp sitt store svärd 
dä som hette Domlingen Dyre 
så högg han store Jättens hufvud af 
dänte femten par oxar kunde röre 
— Jej tänkt dä hante nappa sade Rammen 

dä nappa lika väl sade Rammel] den unge 

19 Å Rammen han steg i berget in 
där alle de småtroll voro 
å alle de småtroll i berget var 
de måtte för Rammen gråte 
— Hviför gråter i för mig sade Rammen 

Jag gråter allerig för dig sade Rammen den unge 

20 Å Rammen han körde raska i ring 
å dem alle till Jorden nedfälde 
å alle båsmannane från skeppen kom 
för att se på hvad Rammen bestälde 
— Här inne råder jag sade Rammen 

det faller mig så väl i smag sade Rammen den unge 

21 Å Rammen han lasta de skeppena sju 
mä gull å mä ädla stenar 
så sejla han åver den store sjö 
all inne på kejsarens lande 
— Nu är jag kommen här sade Rammen 

nu mår jag mögge bär sade Rammen den unge 

22 A Rammen han steg i borggården in 
där de spela bolla gulltärning 
han vräkte undan borden med vrede i sitt sin 
att förfärade de hofmän föllo neder 
— Detta var en vacker lek sade Rammen 

får jag nu lof att leka med sade Rammel] den unge 

23 A Rammen han tog i dörrarne mä kraft 
så alle de murar remna 
å fönstere ud jömmel väggene sprang 
å stenarn[e] ramla tillhoba 
— Så du jej slapp in sade Rammen 

Nu gäller pelsen din sade Rammen den unge 

24 A käre min Rammen Du låter mig nu lefva 
å gör mig nu als ingen skada 
mitt halfva rige jag gifva skall dig 
och dertill min yngsta dotter 
— Det tar jag när jag vill sade Rammen 

Din dotter och dertill sade Rammen den unge 

25 A Rammen han drog upp sitt stora svärd 
dä han kall[a] Domlingen Dyre 
så högg han kejsarens hufvud af 
dä rög femten spanska mile 
— Jeg tänkt dä hante nappa sade Rammen 

dä nappa lika väl sade Rammen den unge 

26 A kejsarens hofmän å krigare all 
de blefvo af Rammen nedfälde 
å alle de skepp som i riget var 
de blefvo i Rammens välde 
— Nu ha vi tjugofem sade Rammen 

Nu säjla vi hem igen sade Rammen den unge 

27 A Rammen han lasta de skeppena sju 
mä gull å mä ädla stenar 
å alle de Jungfrur som sköna man fann 
båsmannanne också medtogo 
— Tag kejsarns döttrar med sade Rammen 

har vi dem att leka med sade Rammen den unge 

28 Så säjla de åver den store sjö 
hem till sin Jungfru på Borgen 
i Rammen hon blef så innerlig kär 
att han med ens miste sorgen 
— Vill du bli min man sade Jungfrun 

Ja, då blir jag kung med sam sade Rammen den 
unge 

Titel: Rammen den unge. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofer. 
Omkvädet, str. 1: sa ms så 

	

/:1 	i håg ms ihåg 
6:4 å ändrat från och 
9:1-2 1 ändrat från i 

13:4 dä ändrat från det 

	

26:1 	å ändrat från och 

	

26:2 	nedfälde ms nedfalde 

M 
P. A. Molins vissaml. (SVA, kopia) nr B 202. Närke. Upptecknad av P. A. Molin, sannolikt på 1910-talet (senast 
1916). 
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"Den är så nyss begynt". sade Ra= mund den ung- e. 

1 Det stora hårda berget, de stodo uppå, 
de trampade neder i lera. 
Och Ramund han tog uti jättens skägg, 
Så tannakötte lossa ifrån tänder. 
— »Det var en hårdan lek», sade jätten. 

»Den är så nyss begynt», sade Ramund den unge. 

2 Ramund han slog sina händer ihop, 
så helade jorden den dundra. 
Och alla små fåglar de föllo till jord, 
Som förr uppå kvisten hade sjunget. 
— »Det var en hårdan lek», sade jätten. 

»Det är så nyss begynt», sade Ramund den unge. 

Titel: Visan om Ram und och jätten.  

Melodianmärkning 

Taktindelningen i ms är delvis felaktig. Ändringar är 
gjorda i t. 9 som har följande utseende (före det sista fl  
står ett halvt bortraderat taktstreck): 

17_.t) 	p p 
sa- de jätten 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Anföringstecknen i str. I (omkvädet) 
ej utsatta på alla ställen. Hela str. 2 står inom anför-
ingstecken. 

Den är så 

N 

DAG VFF 140, s. 16-20. Efter fiskaren August Jakobsson, Otterön utanför Grebbestad, Tanums sn, Bohuslän (f. 
1844 i trakten av Grebbestad). Upptecknad av David Arill 1919. Tryckt i Arill, Gubben Jakobs visor, 1921, s. 334. 

1 Ramun han vöro en bättre kar, 
om han hade bättre te kläder. 
Drottnengen lova'n boxety 
tå bast å blåggårn dä gröva. 
— »Dä vell ja inte ha!» sade Ramun. 

»Dä står mä inte bra!» sade Ramun den onge. 

2 Fröknane lova'n boxety 
tå selke å sammmet dä fina. 
»Bastet å blåggårnet dä kan du ha! 
Dä kan du gi drängerna dina!  

— Men sådant vell ja ha», sade Ramun. 
»Å sådant står mä bra», sade Ramun den onge. 

3 A Ramun han geck sig bättre fram, 
där de sju skrädderar sutto. 
»Hörer ni, mine skrädderar, ni hörer mig väl 
å syr mig ett par Ramunekläder.» 
— »Å varför inte dä?» sade skräddarn. 

»Då gör I möcket väl!» sade Ramun den onge. 

4 — — — 
»Femti alnar i hoxety 
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å femton te boxeremmar 
— dä ble alltför trångt», sade Ramun. 

»Jä får'nte stejt min fulle gang», sade Ramun den 
onge. 

5 A Ramun han geck sig bättre fram, 
där alle små jättar de sutto. 
Å alle förskräckte sej för Ramunes skinn, 
å alle för Ramun de gräto. 
— »Gråt inte för mej!» sade Ramun. 

»Ja gråt aldri för dej», sade Ramun den onge. 

6 A Ramun han drog ut sett dyrbare svärd, 
dä han kalla Divlingen dyre. 
Så hogg han huvet å alle jättar sju, 
så blodet dä rann dum te döde. 
— »Här legger I alle sju», sade Ramun, 

»men ja står redan här inu!» sade Ramun den onge. 

7 Ramun han geck sig bättre fram, 
där själve jätten han stånder. 
Hundra alnar var han lång, 
å femti var han breder. 
— »Löster du att lekas med mej?» sade jätten. 

»Då löster ja att hårdas mä dej!» sade Ramun den 
onge. 

8 Dä förste taget, de togo ihop, 
de togo ihoba mä händer, 
å Ramun han nappa i jättenes skägg, 
så köttet det lossa ifrå tänder. 

— »Ja, illa griner du!» sade Ramun. 
»Langt värre ser du ut!» sade Ramun den onge. 

9 Dä andre taget, de togo ihop, 
de togo ihoba mä vrede. 
Det store Blåberget de stodo utpå, 
det trampa de ner uti lere. 
— »Dä ble mig en hårder lek!» sade jätten. 

»Vi ha no nyss begynt!» sade Ramun den onge. 

10 Ramun han drog ut sett dyrbare svärd, 
dä han kalla Divlingen dyre. 
Så hogg han huvet åv store jättens hals, 
som ej tolv par oxar kunne röre. 
— »Ja, här legger du!» sade Ramun. 

»Men ja står redan här inn!» sade Ramun den onge. 

11 Å Ramun han lastade de skiberna sju 
mä gull å mä ädla stenar. 
Så for han över den salta sjö 
allt ner uppå kejsarens lander. 
— »Nu är ja kommen här», sade Ramun, 

»förutan stort besvär!» sade Ramun den onge. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
Omkvädet, str. 7: med med annan penna ändrat från 

mäd; mä ändrat från mäd 
8:1 	förste med annan penna ändrat från furste 

10:4 oxar med annan penna ändrat från åxar 

O 
DAG VFF 1192, s. 1-3. Silleruds sn, Värmland. Nedskriven av K. Kjellin 1925. 

1 Och Rammen han känte på Konungens gård 
för pängar och välskande kläder, 
då syde de honom en klädning så fin 
av silke och sidentyg det fine, 
— deta vil jag inte ha sade Rammen 

deta pasar inte bra sade Rammen den unge 

2 Så sydde de honom en klädning så grov 
av bast och av blågarn det grova 
— detta vil jag jerne ha sade Rammen 

deta pasar mäg så bra sade Rammen den unge 

3 Och Rammen han sägla sig söder under bro 
der de alla sju jettarne bodde 
— der står de alle sju sade Rammen 

jag är inte räd änu sade Rammen den unge, 

4 Och Rammen han sägla sig söder under Ö 
der den gamle grå jeten han bode 
— der står du stor å tjok sade Rammen 

du är inte värd en lort sade Rammen den unga, 

5 Och Rammen och jetten de togo i hop 
de togo ihopa med händer 
så sjegge det losna frå tänder 
— du griner å du ler sade Rammen 

ja tror du vil ha mer sade Rammen den unge 

6 Och Rammen och jetten de togo i hop med heder 
det aldra störste bärg som i Kungariket var 
dät trampades neder i blålere 
— der liger du stor å stiv sade Rammen 

ja tar vist fram min kniv sade Rammen den unge 

7 Och Rammen tar fram sitt sölverboga svärd 
som han kala lile dome dyre 
så hög han det store jete huvu av 
som ente femton oxar orka röre 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
Omkvädet, str. 3, andra raden: sade ms snarast sadde 

ändrat från säg 
str. 4: står ms star; värd ms väd 
str. 6, andra raden: Rammen ms Ramme 
str. 7: endast markerat med m.m. 

1:1 	känte ms kante 
1:2 	kläder ms klader 

3 : I 	söder ms söde 
5:2 händer ms hander 
6:2 	Kungariket ms Kunariket 
6:3 	dät ms dat 
7:1 	svärd ms svard 
7:2 	lile mycket osäker läsning 
7:3 	store ms snarast sore 
7:4 femton ms 15 femton 

P 
DAG IFGH 700, s. 41-43. Efter Josef Johansson, Örs sn, Dalsland (f. 1842). Upptecknad av Ivan Markendahl 1926. 

1 Ramen tjänte på konungens gård, 
och drottningen gav honom en klänning så fin 
utav silke och siden dä dyre. 
— Detta vill ja ente ha, sade Ramen 

för detta passar inte bra, sade Ramen den unge. 

2 Å drottningen gav honom en klänning så grov 
utav bastblaggarn dä grove. 
— Sådant vill ja gärna ha, sade Ramen 

sådant studsar mig så bra, sade Ramen den unge. 

3 Å Ramen han gångar sig till Skräddare by, 
där satt dä sju skräddare och sydde. 
Å, käre Ni, min skräddare sy mig kläderna ny, 
— få vi väl göre, sade skräddare. 

Dä vöre helt beskedligt, sade Ramen den unge. 

4 Å femtan alnar han i böxera tog 
å femtan i böxehängsle. 
— Detta blir mig något trångt, sade Ramen 

ja får ej ut min rätte gång, sade Ramen den unge. 

5 Å Ramen han segla över dä jätteska hav 
intill den store jätten. 
— Va ä du för en stor och tjock sa Ramen 

du ä'nte val mer än en lort sade Ramen den unge. 

6 Första taget de ihopa tog, 
så togo de ihopa med händer 

se allt dä håret, som på jättehuvet var, 
å köttet dä lössa ifrån tänder. 

7 Dä andra taget de ihopa tog, 
så togo de ihopa med vrede, 
dä högsta berg, som i världen var, 
dä trampa de neder i blålere. 
— Du grinar och du ler du, sade Ramen 

men vell du leka mer sade Ramen den unge. 

8 Käre du Ramen du skona mitt liv, 
du ska få mi doter och halva mitt rike. 
— Dä ä långe reve, sade Ramen 

du får ente längre leve, sade Ramen den unge. 

9 Å Ramen han drager på sitt gyllene svärd 
dä han kalla demellidyre, 
så hugger han dä jätteska huvudet av, 
som femton hästar knappast kunde röre. 
— Där ligger du, sade Ramen, 

men ja går här ännu, sade Ramen den unge. 

Titel: Ramens visa. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
Omkvädet, str. 5: val har markering för uttal med tjockt 1 

2:7 	grov ändrat från fin 

Q 
Efter Blenda Hellman, Laxarby sn, Dalsland (f. 1874 i Laxarby). Qa: DAG IFGH 5870, s. 1-4. Upptecknad av Göte 
Hellman (text) och Runo Hellman (mel.) 1955. Qb: ULMA 24701, s. 1-2. Text upptecknad av Göte Hellman 1961. 
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Qa 

1 Och Ramen han tjänte på konungens gård 
han tjänte i årena många. 
Och konungen talte till Ramen så: 
»Jag ska låta sy dig en klädnad så ny 
av blaggarn och bast det grova.» 
— »Det vill jag inte ha», sade Ramen. 

»Det passar inte bra», sade Ramen den unge. 

2 Och Ramen han tjänte på konungens gård 
han tjänte i årena många. 
Och drottningen talte till Ramen så: 
»Jag skall låta sy dig en klädnad så ny 
av silke och sammet det fina.» 
— »Det vill jag gärna ha», sade Ramen. 

»Det passar mycket bra», sade Ramen den unge. 

3 Och femtio alnar till byxetyg 
och femton till knäremmar. 
Och femtio alnar till byxetyg 
och femton till knäremmar. 
— »Det blir väl allt för trångt», sade Ramen. 

»Jag får inte gå min gång», sade Ramen den unge. 

4 Och Ramen han steg sig på skeppet in 
det knastra' och det braka' i var vrånga. 
Och allt det folk på skeppet var 
de sade: »Vi bliva väl förgångna!» 
— »Rädes icke här», sade Ramen. 

»Jag seglar lika väl», sade Ramen den unge. 

5 — — — 
Och Ramen han seglar litet längre i sö'r 
där den stora jätten ståndar. 

Och Ramen han seglar litet längre i sö'r 
där den stora jätten ståndar. 
— »Här står du stor och tjock», sade Ramen. 

»Du är inte värd en lort», sade Ramen den unge. 

6 Och Ramen och jätten de togo ihop 
de togo ihop med vrede. 
Det största berg, som i Engeland var, 
det trampade de ner i blålere. 
— »Ja, här ligger du», sade Ramen, 

»Men jag står här ännu», sade Ramen den unge. 

7 Ramen och jätten de togo ihop 
de togo ihop med händerna. 
Och allt det hår, som på jättehuv'et var 
och läpparna de lossa ifrån tänderna. 
— »Du flinar och du ler», sade Ramen. 

»Jag tror du vill ha mer», sade Ramen den unge. 

Titel: Visan om Ramen. 

Melodianmärkning 

Mel. är troligen upptecknad till en strof med fyra vers-
rader. 
T. 5, n. 1: Punkterad fjärdedelsnot (säkert felskrivning). 
T. 14, n. 2: Punkterad fjärdedelsnot (säkert felskrivning; 

jfr t. 7). 

Textanmärkning 

Efter str. 2 står: (Vers saknas troligen) 
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M.M. J= 100 

p 
jät - ten han nap-pa i 	Ram- mons skägg. A 

tum- la 

-De var 

De var ej läng-re smek. sa- de Ram-mon den ung-e. 

- hop ut- av vre - de. 

 

hONIZ 

 

en hår- dan lek, sa - de jät - ten. 

SMB 217 

Qb 
Avvikelser från (fia i Qb 

Omkvädet, str. 2: mycket: mej så 
str. 3: får: kan 
str. 7: flinar: grinar 

1:4 	ska: skall; dig: dej 
2:4 	dig: dej 
3:1 	femtio: femti 
3:3-4 saknas 
4:1 	sig saknas 

4:2 	braka': knaka 
4:3 	skeppet: skeppet det 
5:2 	seglar: segla 
5:3-4 saknas 
6:3 	Engeland: Engeland där 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Efter texten står (Verser fattas). 

R 
Familjetradition från Ytterby sn, Bohuslän. Kommentar i Rd: »Tidigt barndomsminne. Sjöngs av båda föräldrarna —
troligen hörd först av mor som lärt den av sin far.» Ra: SR Ma 57/10617:16:5. Efter Lena Larsson (f. 1882 i Ytterby, 
d. 1967). Inspelad av Matts Arvberg och U. P. Olrog 1957. Rb: SR Ma 61/9283:1:1. Efter Lena Larsson. Inspelad av 
Matts Arnberg 1961. Återgiven på grammofonskiva (Den medeltida balladen, SR RELP 5003-5006). Rc: SR Ma 
57/10617:22:3. Efter småbrukaren Anders Carlsson, den förras bror (f. 1891 i Ytterby, d. 1968). Inspelad av Matts 
Arvberg och U. P. Olrog 1957. Rd: SVA 52, bl. 2. Textnedskrift gjord av Anders Carlsson ca 1960. 

Ra 

De 	var en hår- dan lek. sa  - de jät - ten. 

r.1111. 

De var ej läng- re smek. sa- de Ram - mon den ung - e. 

nap - pa - de hop ut- av vre - de. 

De flint - hår- da ber- gen de tum- la e- mot. 
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8 de nap - pa i - hop ut- av vre - de. 

vre - de. nap - pa - de hop ut - av 

De var en hår - dan lek, sa - de jät - ten. 

tag 

1.Jät - ten 

0 

\wei 
111‘1111,111111ffi 

var ej läng - re svek, sa - de Ram - mon den ung - e. 

förs - ta de to - go i - hop 

Jf 

Det flint - hår - a ber - get de 

ier  

sto - do up- pa 

Jät - ten nap - pa i Ram - mons 

4 

de Ios - sa från tän - der. 

SMB 217 

1 De var en hårdan lek, sade jätten. 
De var ej längre smek, sade Rammon den unge. 
A jätten han nappa i Rammuns skägg, 
nappade hop utav vrede.  

De flinthårda bergen de tumla emot, 
tumla ihop utav vrede. 
— De var en hårdan lek, sade jätten. 

De var ej längre smek, sade Rammon den unge. 

Rb 

de to - go i - hop med 	hän - der. 

skägg. 

Il - la gri - nar du. sa  - de jät - ten. 

Vär - re ser du ut. sa  - de Ram - mon den ung - e. 
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köt - tet frän tän - der- na los - sa. 

-Il - la gri- nar du. sa - de " jät - ten. 
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1 Jätten å Rammon de nappa ihop, 
de nappa ihop utav vrede. 
Det flinthårda berget de stodo uppå 
nappade hop utav vrede. 
— De var en hårdan lek, sade jätten. 

Det var ej längre svek, sade Rammon den unge. 

2 De första tag de togo ihop 
de togo ihop med händer. 

Jätten nappa i Rammons skägg, 
så köttet de lossa från tänder. 
— Illa grinar du, sade jätten. 

Värre ser du ut, sade Rammon den unge. 

Textanmärkning 

1:4 	sångerskan tvekar innan hon börjar sjunga ra- 
den 

Rc 
M.M. J=104 

• 
ar 0- 7; 

8 
Jät - ten han tog ut i 	Ram - mons skägg. 

Vär - re ser du ut. sa  - de Ram - mon 

1 Jätten han tog uti Rammons skägg, 
så köttet från tänderna lossa. 
— Illa grinar du, sade jätten. 

Värre ser du ut, sade Rammon den unge. 

Rd 

• J 
den ung - e. 

1 Jätten och Ramon de nappa ihop 
De nappa ihop utav vrede. 
Det flinthårda berget de stodo uppå 
de trampade neder i lere. 
— Det var en hårdan lek sade jätten; 

det är ej längre smek sade Ramon den unge. 

2 Det första tag de togo ihop 
de togo ihop med händer. 
Jätten nappa i Ramons skägg 
så köttet de lossna från tänder; 

— Illa grinar du sade Jätten, 
värre ser du ut sade Ramon den unge. 

Titel: Jätten och Ramunder. 

,Anmärkning 

Ms saknar strofnr. En streckad rad före respektive efter 
texten anger sannolikt att strofer saknas. 

1:4 lere inom anföringstecken och med annat bläck 
troligen ändrat från lera (och med -a? tillagt ef-
ter ordet för att markera osäkerheten) 

Turesson, Värmländska kulturtraditioner II, 1963, s. 53-54. Efter August Andersson, Trättlanda, Blomskogs sn, 
Värmland (f. 1$77); han hade visan efter sin far. Upptecknad av Gunnar Turesson 1962. 
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du ler. 

9  

sade Rammen. 

5  Rit.  

Å Rammen 

de nappa ihop 

Jössen de nappa ihop. 

8_ 

12 

.t) 	 
Å Rammen 

å leppene 

tog Jössen 	så bene 

de 
19 

f; • 

rök åv 

16 , 

MIM 

jä trur du vill ha mer. sade Rammen den långe. 

24 

Ramunder 
Drottningen 

skul - le 	va - ra 	bättre 	karl. 
gaf 	honom kläderna ny. 

8 

SMB 217 

1 Å Rammen å Jössen de nappa ihop, 
de nappa ihop med vrede. 

Rammen tok Jössen så bene rök åv 
ä leppene de lossna ifrå tän'ran. 
— Du griner å du ler, sade Rammen, 

jä trur du vill ha mer, sade Rammen — den långe. 

2 Så sejlade han lite längre sör, 
där han fick se de sju Jössar stånda. 
Det allra högste berg som i England var 
dä trampa de ner i blå lere. 
— Stånder de nu här? sade Rammen, 

jä segrer like väl, sade Rammen — den långe. 

3 Å allra minste Jösse, som i Jössehopen var, 
han sad': om jag dig had' på min minsta finger, 
så skulle jä slite däg, tre om tre 
så inte dä fantes lapp igen uttå skinne.  

— Du griner å du ler, sade Rammen, 
ja trur du vill ha mer, sade Rammen — den långe. 

4 Å Rammen drog ut sitt förgyllande svärd, 
dä han kalla Dommelidyre, 
då slog han alle de sju Jössehuva av, 
som inte femtan par oxar orka köre. 
— Där ligger I nu, sade Rammen, 

Men jä ä like go, sade Rammen — den långe. 

Melodianmärkning 

T. 4, n. 1: Punkten saknas. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Utgivarens radindelning är ologisk, 
här korrigerad enligt vistypens vanliga strofmönster. 

T 
Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 33 a. Kyrkslätts sn, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. Även 
tryckt som FSF V:1 nr 26 d och A. 

 

r 

  

   

   

   

Bara han sku ha bätt - re 	klä - der. 
Ba - stu 	blag - garn det 	prof - va. 
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12 

4;) 	 
f;) 	 

 

ep)  

  

   

0 0 

 

• • •  

     

-"Toko vill ja inte 	ha", 	Sade Ramunder: 

  

p 	 0 • P 

  

   

"Toko står mej inte bra". 

1 Ramunder skulle vara bättre karl, 
Bara han sku ha bättre kläder. 
Drottningen gaf honom kläderna ny, 
Bastu blaggarn det grofva. 
— »Toko vill ja inte ha», 

Sade Ramunder; 
»Toko står mej inte bra», 
Sade Ramunder den unge. 

2 Ramunder skulle vara bättre karl, 
Bara han sku ha bättre kläder. 
Drottningen gaf honom kläderna ny, 
Silke och sammet det fina. 
— »Toko vill ja gärna ha», 

Sade Ramunder; 
»Toko står mej ganska bra», 
Sade Ramunder den unge. 

3 Och Ramunder gick sej i stenstugan in, 
Där alla små skräddare voro: 
»Och hören hvad jag nu eder säga vill, 
Säg vill ni göra Ramunder kläder?» 
— »Varför inte det», 

Sade Ramunder. 
»Hä gör na ganska väl», 
Sade Ramunder den unge. 

4 Och femtio alnar till byxetyg, 
Och femton till byxeremmar. 
— »Det är nu altför trångt». 

Sade Ramunder. 
»Jag kan int stig min rätta gång», 
Sade Ramunder den unge. 

5 Och Ramunder steg i skeppet in, 
Så de knaka och braka i hvarje vrangat. 
— »Int förgås vi än», 

Sade Ramunder. 
»Vi ska segla än», 
Sade Ramunder den unge. 

6 Ramunder steg sig ett stycke på land, 
Där såg han hvar sju jättar stånda. 
Den minsta sa: »Ramunder tar jag uppå lillfingret 

mitt 
Och kastar honom högt öfver stången.» 
— »Ja int allena du», 

Sade Ramunder. 
»Ja fast ni kommer alla sju», 
Sade Ramunder den unge. 

Sade Ramunder den unge. 

7 Och Ramunder tog till storsvärdet sitt, 
Det han kallade Dymlingen dyra. 
Slog han så sju jättars hufvud utaf, 
Så att de blödde till döda. 
— »Där ligger ni nu alla sju», 

Sade Ramunder. 
»Här står jag karl ännu», 
Sade Ramunder den unge. 

8 Ramunder gick sig ett stycke fram, 
Där såg han storjätten stånda. 
— »Du har tänkt att narra mig», 

Sade Ramunder. 
»Men nu skall jag härda dig», 
Sade Ramunder den unge. 

9 Och första taget de togo ihop, 
Så togo de med händer. 
Och Ramunder rykte i jättens skägg, 
Så att tandköttet lossa från tänder. 
— »Illa grinar du väl nu», 

Sade Ramunder. 
»Men värre ser du ut», 
Sade Ramunder den unge. 

10 Och Ramunder tog till storsvärdet sitt, 
Det han kallade Dymlingen dyra. 
Slog han så storjättens hufvud utaf, 
Så mycket sju par oxar kunde draga. 
— »Och där så ligger du nu ren», 

Sade Ramunder. 
»Här står jag karl allen», 
Sade Ramunder den unge. 

11 Och Ramunder steg sig af bärget ned, 
Där alla små trollena voro, 
Körde dem alla uti en ring 
Och dem till jorden dömde. 
— »Gråten int för mig», 

Sade Ramunder. 
»Inte hårdar jag mot er», 
Sade Ramunder den unge. 

12 Ramunder steg uppå borggården in, 
Där de lekte båll och gulltärning. 
— »Vackert leker ni», 

Sade Ramunder. 
»Får jag leka med», 
Sade Ramunder den unge. 
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Drottningen skänkte honom 
7 

kläderna 	ny 

af linty och blagarn det grofva. 
11 

alea.‘ . 

Nej sådant 	vill jag intet 	ha sade Ramunden 

ty detta passar mig ej bra i lag sade Ramunden den unge. 

4 

16 

SMB 217 

13 Konungen öppnade luckor och dam, 
Och såg sig ut öfver näjden. 
»Hvad ä de för en kämpe så väldig och stor, 
Som runnit upp här på min gård», sade kungen. 
— »Och känner du inte mej», 

Sade Ramunder; 
»Jag är nu alt Ramunder jag», 
Sade Ramunder den unge. 

14 Ramunder slog sina händer ihop, 
Så att jorden hon skälfva och bäfva. 
Och alla små fåglar, som sjöngo så grant, 
Till jorden nedföllo de döda. 
— »Och kommer du int ner», 

Sade Ramunder, 
»Så rättnu blir jag vred», 
Sade Ramunder den unge. 

15 »Käre min Ramunder, låt mig nu lef, 
Du gör mig alls ingen skada, 
Min yngsta dotter vill jag ge åt dig, 
Och halfva mitt rike med henne.» 

— »Din yngsta dotter tar jag när jag vill», 
Sade Ramunder, 
»Och halfva ditt rike därtill», 
Sade Ramunder den unge. 

16 »Käre min Ramunder, låt mig nu lel. 
Du gör mig alls ingen skada, 
Min älsta dotter vill jag ge åt dig 
Och hela mitt rike med henne.» 
— »Din älsta dotter tar jag när jag vill», 

Sade Ramunder, 
»Och hela ditt rike därtill», 
Sade Ramunder den unge. 

17 Och Ramunder tog till storsvärdet sitt, 
Det han kallade Dymlingen dyra. 
Slog han så konungens hufvud utaf, 
Så blodet rann an till döda. 
— »Där ligger du alt ren», 

Sade Ramunder, 
»Här står jag karl allen», 
Sade Ramunder den unge. 

U 
IF Rancken 3, 165 nr 149 (text), IF Rancken 6, 192 nr 1 (mel.). Efter J. H. Runhäck, Lappfjärds sn, Österbotten. 
Upptecknad av J. E. Wefvar 1875-1876 (text) och efter Wefvars minne av Johan Spolander eller Gustaf Appelberg 
1877 (mel.). En annan utskrift av mel. finns i IF Rancken 6, 193 nr 1. Tryckt som FSF V:1 nr 26 i och B. 

1 Drottningen skänkte honom kläderna ny 
af lintyg och blagarn det grofva. 
— Nej sådant vill jag intet ha, sade Ramunden 

Ty detta passar mig ej bra i lag sade Ramunden 
den unge. 

2 Drottningen skänkte honom kläderna ny 
af sammet och silke det fina. 
— Ja sådant vill jag hav, sade Ramunden, 

Ty detta passar ju mig bra i lag sade Ramunden 
den unge. 

3 Å Ramunden gångar sig på skräddarhuset in, 
der alla de små skräddare såto. 
Men hören käre skräddarmästare! 
vill ni sy åt mig ett par böxor 
— Men gör dem intet trång sade Ramunden 

Att jag får gå min räta gång, sade Ramunden den 
unge. 

4 Hundrade alnar till byxetyg, 
femtio till byxespenntampar, 
— Men gör dem intet trång sade Ramunden, 
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Att jag får gå min räta gång, sade Ramunden den 
unge. 

5 Å Ramunden, han tacklade skeppena sju 
och foro öfver hafvet det svarta 
der mötte han jetten den stora. 
A första taget de nappades, 
så trampade de hälleberget ner i lera 

andra taget nappade Ramunden i jettens långa 
skegg 

Så att köttet det losnade från tändren 
— »Å illa grinar du» sade Ramunden, 

»men ännu värre ser du ut» sade Ramunden den 
unge. 

6 A Ramunden, han tacklade skeppena sju 
och foro öfver hafvet det röda, 
der kommo han på trollebergit in, 
der alla de små trollena såto. 
— »Hvarför jefven gråter du» sade Ramunden 

»Jag gråter intet er», sade Ramunden den unge. 

7 Å Ramunden, han tacklade skeppena sju 
och foro öfver hafvet det svarta, 
då kommo han på, der tre konungar stridde. 
— »Å denna lek passar mig förbajska bra» sade 

Ramunden 
»Ty här skulle jag visst vill va», sade Ramunden 

den unge. 

8 Konungen blef rädd och sprang in inom lås och 
lykta dörrar 

Ramunden, han fattade dörrena fast,  

så gångjernen losnade från väggen 
— »Nu är jag väl kommen in» sade Ramunden, 

»Men tänk hvad jefvel det kostar på tjufva pelsen 
din» sade Ramunden den unge. 

9 Konungen bödo honom halfva riket sitt 
och yngsta dottern till äkta, 
— »Dottern din tar jag, när jag vill» sade Ramunden 

och riket ditt det hör mig till sade Ramunden den 
unge. 

10 Då drogo han upp hans långa svärd 
och högg hans hufvud af 
Så att det flög sju spanska milar. 
— »Här skall du få si» sade Ramunden 

»för att intet vill låta mig vara med dig», sade 
Ramunden den unge. 

Tite/.. Raniunels visa (vid text), Ramunder (vid mel.). 

Melodianmärkning 

Den andra utskriften: 

T. 1, n. 3: h' 
T. 5, n. 1-2, textunderlägget: lintyg 
T. 9, n. 3-4: e' fiss' 
T. 9, n. 3-4, textunderlägget: inte 

Anmärkning 

Str. 9 och 10 ej numrerade. 
8:3 	gångjernen ms gangjernen 

Efter Johanna Lindström, Röskog, Esbo sn, Nyland (f. 1839); hon hade lärt visan av sin mor. Va: IF 110, h. 6, s. 4. 
Upptecknad av A. P. Svensson ca 1910. Tryckt som variant F till FSF V:1 nr 26 A. Vb: IF 170, XII (nr 151). Upp-
tecknad av Otto Anderson ca 1910. Tryckt som FSF V:1 nr 26 f. 

Va 
1 Ramunder ock jätten de togo i hop, 

de togo i hop i det gröna, 
ock ramunder tog jätten i skägget ock drog, 
ock köttet det lossa ifrån tändren, 
— illa grinar du sade ramunder, 

dess värre sir du ut, sade ramunder den unga 

2 hör ni mina skräddare vad jag er säga må, 
viljen i åt ramunder sya, 
— ja varför icke det sade skräddarn, 

men ni skall sy mig bra sade ramunder den unga. 

3 ock femtio alnar till böksetyg, 
ock femton till bökseremmar, 
— det blir mig nästan för trångt sade ramunder, 

jag får ej stig min rätta gång, sade ramunder den 
unga. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Efter texten står: sångaren kom ej 
ihog flere verser. 
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Vb 

Titel: Ramunder. 

Anmärkning 

Förtecknen är i ms delvis otydliga, i t. 7 och 8 närmast 
utskrivna som kors resp. dubbelkors; här dock återgivna 

enligt tr. Överstrukna taktstreck står efter t. 6, n. 4 och 
t. 7, n. 5. 
T. 7: Efter n. 3 står en överstruken not, troligen a'. 

SLS 352, s. 124 (mel.), 124 b (text). Efter Eva Gustava Jansson, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 1842 i Böle, Hitis sn, 
Åboland, d. 1929). Mel. upptecknad av Greta Dahlström 1923, texten nedskriven 1924 av Svea Jansson, Eva Jans-
sons dotterdotter. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 26 g, texten tryckt som variant E till FSF V:1 nr 26 A. 

1 Ramunder gångar sig i kammaren in, 
där alla små skräddarena sutto. 
Och hör ni små skräddare vad jag nu säger er 
vill ni sy åt Ramunder kläder. 
— Warför icke de sade skräddare. 

Det gör oss intet men sade skräddaren den unge. 

2 Jungfrun gav honom kläderna ny. 
av basteblagarn det grova. 
— Sådant vill jag inte ha sade Ramunder. 

Sådant står mig inte bra sade Ramunder den unge. 

3 Jungfrun gav honom kläderna ny, 
av silke och sammet det fina. 
— Sådant vill jag gärna ha sade Ramunder 

sådant står mig mycket bra sade Ramunder den 
unge. 

4 Ramunder fattar i Gittarens skägg 
att köttet det lossar från tänder. 
— Illa grinar du sade Ramunder. 
Desto värre ser du ut sade Ramunder den unge. 
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5 Femtio alnar till byxetyg 
och femtan skall vara till remmar. 
— Jag tror det blir för trångt sade Ramunder. 

Jag får ej stig min lilla gång sade Ramunder den 
unge. 

Titc 1: Ramunder. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara C . 

SMB 217 

Textanmärkning 

Svea Janssons anmärkning till textnedskriften (citerad 
av Greta Dahlström): »Jag har nu här skrivit fem verser 
på Ramundersvisan. Mormor kan inte flera. Jag har 
även skrivit orätta verser; angående ordningsföljden. 
Den sista versen skall vara efter den första.» 

Y 
SLS 383, s. 65-66. Efter Juliana Hollma f. Sjöblom, Österbygge, Kökars sn, Åland (f. 1867). Upptecknad av Greta 
Dahlström 1925. Tryckt som FSF V:1 nr 26 h. 

1 Och Ramunder var sig en bättre man 
om han hade bättre kläder. 
Och fröken hon gav honom kläderna ny 
utav bast och buldan det grova. 
— »Detta passar intet bra», sade Ramunder. 

»Detta vill jag intet ha», sade Ramunder. 

Titel: Ramunder. 

SLS 523, s. 82 (mel.), 83-84 (text). Efter bondhustrun Selma Ros, Lappfjärds sn, Österbotten (f. 1878). Upptecknad 
av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1930. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 26 j, texten tryckt som variant D till FSF V:1 nr 26 
A. 
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Och Ramunder 	han tänkte 	till 	en bättre kar' att bli, 

ny skänkte honom kläderna 
8 

grover Allt utav linn' å blagan det så 
10 

- Sadan vill 	jag icke ha. sade Ramunder 

Om han nu nya 	kläder 	skulle hava 
6 

.14  

13 

Den 	passar mig ej bra i lag Ramunder den unge. 

J. 

Och drottningen 

SMB 217 

1 Och Ramunden han tänkte till en bättre karl att bli 
Om han nu nya kläder skulle hava 
Och drottningen skänkte honom kläderne ny' 
Allt utav linn' och blagandet så grover 
— »Sådan vill jag icke ha», sade Ramunden 

Den passer mig ej bra i lag Sade Ramunden den 
unge. 

2 Och drottningen skänkte honom kläderna ny 
Allt utav silk' och sametet så liner 
— Sådan gärna vill jag ha 

Den passer mig så bra i lag Sade Ramunden den 
unge. 

3 Och Ramunden han gångar ner till skräddarhuset ner 
Där alla små skräddarer de sutto 
Och Ramunden han frågade av skräddarmästarn till 
Om han nu nya kläder ville symma 

— »Varför icke det», sade skräddarmästaren 
Du sömar icke starkt Sade Ramunder den unge. 

4 Och hundrade alnar till böxetyg 
Och femti' till böxispäntampar 
— Du skall icke sy den trång 

Så att jag får stig min rätter gång Sade Ramunden 
den unge. 

Titel: Ramunden. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. 
1:1 	Ramunden troligen ändrat från Ramunder (så 

även i titeln); han tillskrivet över raden 
2:1 	skänkte ms skänte 

EJ AVTRYCKTA 

AA: M. Asp-M. S. Södersten, De Sudercopia I, Uppsa-
la 1736, s. 7. 2 strofer, citerade enligt skilling-
tryck (jfr under A ovan). 

AB: KB Vs 2:1, s. 41-45. Efter kaptenskan Anna Eh-
renström f. Gråberg (f. 1786 i Hemse sn, Gotland, 
d. 1857 i Stockholm; Jonsson I, s. 550-552). 
Upptecknad under tiden 1820-1837. 18 strofer 
(följer med uteslutningar och mindre avvikelser 
skillingtryck under A ovan). 

AC: KB Vs 4, s. 449-450. Närmare proveniens okänd. 

Sannolikt upptecknad på 1830- eller 1840-talet. 6 
strofer. 

AD: ULMA 197:55 b. Gotland. Upptecknad av Fr. 
Bergman, sannolikt under tiden 1859-1870. 2 
strofer. 

AE: ULMA 347:57, s. 115. Nona Södermanland. 
Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 
1860-1890. 2 strofer. 

AF: NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, 
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vol. 1:6. Örkeneds sn, Skåne. Upptecknad av P. G. 
Wistrand 1881. 3 strofer och 2 rader. 

AG: SVA kopiesaml. Kopia ur visbok, tillhörig en 
kvinna; inskriven ca 1900. Insänd till Svenskt vi-
sarkiv 1985. Troligen litterärt bearbetad. 33 stro-
fer. 

AH: Örebro Läns Företagsarkiv, Laxå bruksarkiv F 1 
J:19. Efter 90-åriga Maria Olsson, Espelund, Viby 
sn, Närke (f. i Ramundeboda sn, Närke); hon hade 
lärt visan av sin mor i Ramundeboda. Upptecknad 
av A. Aulin 1914. 2 strofer. 

Al: Örebro Läns Företagsarkiv, Laxå bruksarkiv F 1 
J:19. Efter 80-årige Edv. Jansson, Kolön, Ramun-
deboda sn, Närke. Upptecknad av A. Aulin 1914. 
4 rader. 

AJ: Örebro Läns Företagsarkiv, Laxå bruksarkiv F 1 
J:19. Efter Bernhard Johansson, Baggetorp, Ra-
mundeboda sn, Närke; han hade »hört flera versar 
av visan reciteras så sent som 1872». Upptecknad 
av A. Aulin 1914. Del av strof med omkväde. 

AK: DAG VFF 1375, s. 31-33. Efter Otto Olsson, 
Kville sn, Bohuslän (f. 1842 i Kville). Uppteck-
nad av Arnold Olsson 1926. 4 strofer. 

AL: DAG IFGH 775, s. 28-29. Efter Maria Larsson, 
Bjurtjärns sn, Värmland (f. ca 1850 i Ölme sn, 
Värmland). Upptecknad av Maja Ericsson 1926. 2 
strofer. 

AM. DAG IFGH 973, s. 44. Efter Kristina Hofström, 
Karlskoga, Värmland (f. 1845 i Ödeborgs sn, 
Dalsland). Upptecknad av Ingrid Larsson 1927. 
Del av strof med omkväde. 

AN: DAG IFGH 1020, s. 16. Efter »Sven(-son) på 
Tängen», Barrud, Finnerödja sn, Västergötland (f. 
1850). Upptecknad av Ingemar Lundgren 1927. 
Del av strof med omkväde. 

AO: DAG VFF 1734, s. 23. Efter Benjamin Olofsson, 
Amhult, Torslanda sn, Bohuslän (f. 1839 i Tors-
landa). Upptecknad av Viola Gustafsson 1928. 2 
strofer. 

AP: DAG VFF 1828, s. 15. Efter Emanuel Olofsson, 
Göddered, Rödbo sn, Bohuslän (f. 1842 i Rödbo). 
Upptecknad av Viola Gustafsson 1929. Del av 
strof med omkväde. 

AQ: LUF 1951, s. 50. Östergötland. Upptecknad av 
Carl Segerståhl 1929. 2 strofer. 

AR: Efter muraremästaren Carl Olsson, Benestads sn, 
Småland (f. 1888); han hade visan efter sin far (f. 
1863) och en »sotaremästare från Torps bruk» vid 
namn Fors. ARa: SR Ma 57/10617:10:4. Inspelad 

av Matts Arnberg 1957. Melodi samt 3 strofer. 
ARb: SR Ma 57/10617:37:7. Inspelad av Matts 
Arnberg 1958. Melodi samt 11 strofer. Återgiven 
på CD (Den medeltida balladen, CAP 22035). 
ARc: SVA 1422. Utskrift gjord av Carl Olsson. 
14 strofer. 

AS: SVA BA 3871. Efter syskonen Lisa Fransson, 
Edsleskogs sn, Dalsland (f. 1905) och Thorsten 
Thorstensson, Edsleskog (f. 1901); de hade visan 
efter fadern Fritiof Thorstensson (f. 1872). Inspe-
lad av Märta Ramsten 1987. Melodi samt 4 stro-
fer. 

AT: Efter bonden Gustaf Söderman, Rosala, Hitis sn, 
Åboland (f. 1807). Upptecknad av J. E. Wefvar 
1878-1879. 25 strofer (varav flera ofullständiga). 
ATa: SLS 82, s. 282-284. Tryckt som FSF V:1 nr 
26 C. ATb: IF 111:119. Traditionsbäraren kallas 
»bonden K. Söderman». 

AU: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 33 b. Öst-
ra Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. 
Melodi med underlagd strof. Även tryckt som 
FSF V:1 nr 26 e. 

AV: SLS 188 a, s. 13. Kökar sn, Åboland. Möjligen 
upptecknad av Selim Perklai 1892. Fragment; 2 
1/2 strofer. 

AX: BFA nr 45 a. Efter Karolina Finneman, Kökars 
sn, Åland. Inspelad på fonograf av Otto Anders-
son ca 1910. Melodi samt 5 strofer. Transkription 
tryckt som FSF V:1 nr 26 a. 

A Y: IF 170, VIII (nr 207). Efter Lovisa Blomkvist, 
Kurböle, Borgå lf, Nyland (1846-1926; 0. An-
dersson, Tre finl.-sv. vissångerskor, s. 36-43); 
hon hade lärt visan av sin mors moster Maria 
Kant (f. 1779). Upptecknad av Otto Andersson 
1908. Melodi med underlagd strof. Tryckt som 
FSF V:1 nr 26 c. 

AZ: Efter Tilda Troberg, Pettu, Finby sn, Åboland 
(1860-1933: 0. Andersson, Tre fin1.-sv. vissång-
erskor, s. 43-56). Melodi med underlagd strof. 
AZa: IF 170, IX (nr 169). Upptecknad av Otto 
Andersson 1909. Tryckt som FSF V:1 nr 26 h. 
AZb: IF 53, s. 6. Upptecknad av Saga Grönfors 
1931. 

BA: Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 
1904 på Nötö, d. 1980). BAa: SR Ma 
57/11142:3:2. Inspelad av Matts Arnberg 1957. 
Melodi samt 4 strofer. Återgiven på CD (Den me-
deltida balladen, CAP 22035). BAb: SVA 53:1, 
bl. 2-3. Textnedskrift gjord av Svea Jansson ca 
1960. 8 strofer. 
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HEMMING OCH BERGTROLLET 
TSB E 144 

A 
Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland (1601/1602-1686; Jonsson I, s. 244-285). 
Upptecknad på 1670-talet. Aa: KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 149-151. Tryckt som SF 13 och i 1500- och 1600-
talens visböcker II, s. 366-369. Ab: KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [189]—[195]. Tryckt i variantapparaten till SF 
13 och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 394-397. Ac: KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 158—[160]. En strof 
citerad i Anm. till SF 13. Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 374-375. 

Aa 
1 Däth första Barn som Norcka fick 

dän kallades Bagga Swen 
Först lärde han på Skijde löppa, 
Sedan beeta Hiortar och Rehn 
— Hemming hin Vnge kunde wähl vppå Skijderna 

löppa. 

2 Hemming åtte en Fästemö, 
Och däth war mycket länge 
Gygeren stahl henne af kyrckan vth, 
vnder så stort it tränge. 

3 Däth lijder så fast åth wåhre tijdh 
at bönder sku plogen drifwa 
Hemming tappar sine Oxar bort 
och vndrar hwart dee skulle blifwa. 

4 Heming leeter skogh och skiuhl 
och i dhe trånge yde 
Finner han på den hwijta Biörn, 
hans vngar låge och didde. 

5 Hemming spände sin boge moth footh, 
skiöth Biörnen i sin sijda 
Dätta skal intet giöra dig så godt, 
som dine vngar didde. 

6 Vp då reess den hwita Björn 
och klapper honom medh sine loofwer 
Dätta ey heller dig så godt, 
som du låge hoos din kierast och soffwe. 

7 Hemming leeter bettre fram 
vth widh den wilde Siöstrande 
Der finner han på den gambla Gumma, 
som rörde medh Näsa i brande. 

8 Heming gick åth Berget blå, 
fåer see dhe gnister ryka 
Däth är bettre här inne boo, 
ähn gå vthe och frysa. 

9 Hwadan ästu kakebarn, 
mädan du kommer så seerla 
Antingen will tu Elden tigga 
eller herberg om qwälle 

10 Kalla migh intet kakebarn, 
Jagh wil intet så heeta 
Hwem som migh kallar kakebarn 
skal ey eftter olyckan leeta. 

11 Dy Jagh är intet kakebarn, 
fast digh ähn tyckes så 
Men Jagh är en kongesohn 
och mehner din dotter få. 

12 Höer du kiering hwad Jagh seyer tig 
en ting wil Jag af tig tigga 
Om Jag kan få dit röda Guld 
och Jungfrun i sängen ligger. 

13 Fuller kan du mit röda guld få 
och Jungfruen i sängen ligger 
Om du wil lofwa migh på din troo 
här ihnj Berget at bygga. 

14 Däth wil Jagh låfwa tigh på min troo 
her ihnj Berget at bygga 
Om Jagh wiste dit röda Guld 
medh Jungfruen i sängen ligger. 

15 Kieringen togh på sigh en ruggepelss 
hoon wille intet frysa 
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Så lopp hoon heela landet om 
den Bröllopskosten at kiysa. 

16 Då togh hemming sin Fästemö vth 
begynte til at springa 
Dånade hans wähna Wijff 
när Berget började skunga. 

17 Hemming togh lijtet miäller snjö 
och stryker i hennes Enne 
Qwicknade hans wähna Wijff 
och heming loogh åth henne. 

18 Kieringen kom i berget ihn 
och lette i hwarje Wråer 
Borte war hennes röde Guld 
och Jungfrun i Sängen lågh 

19 Kieringen fohr vhr berget blåå 
öfwer dee mörke Skoger 
hwart däth trä i marken stodh 
boygde sigh nedh til Jorde 

20 Däth war heming vnge 
kom moth den salte fiohl 
Effter kom denn gambla Gumma 
hennes tunga hengde ned til Jord. 

SMB 218 

21 Jnnan han kom till Långe broo, 
der som korset stånder 
herre Gud tröste migh fager Vnger Swen 
och hielpe mig nu af wånde. 

22 När kieringen kom til Långebro 
och fick see korset stånda 
Så sprack hoon i stycken sönder 
och heming blef vthan wånde 

23 Höör du heming hwadh Jagh seyer tig 
en ting wil Jagh af tig tigga 
hielp migh nu i Berget igen, 
at Jagh här icke må ligga 

24 Hör du kiering hwadh Jagh seyer tig 
medh tine skietne Särker 
Du äst intet bettre werd 
ähn liggia till wägamarke. 
— Hemming hin Vnge kunde wähl vppå Skijderna 

löppa. 

Anmärkning 

Texten skriven tvåradig (str. 1 och 2 respektive 3 och 4 
ihopskrivna). Omkvädet utskrivet i str. 1 och 24. 
Omkvädet: Hemming hin str. 24 Heminger 

Ab 

	

7:3 	Finner han däth fuhla Troll 

	

7:4 	Näsa: Näsan 

	

8:1 	gick: gick sig 

	

8:3 	Bettre är här inne at boo 

	

8:4 	gå: at stå 

	

10:2 	intet så: thet intet 
10:3 som saknas 

	

11:1 	Dy saknas 

	

11:2 	fast du mehnar så 

	

11:4 	och saknas 

	

12:1 	Höer: Höör 

	

12:4 	Jungfrun: Jungfruen 

	

13:2 	Jungfruen: Jungfrun 

	

13:3 	wil: wil däth; på din troo saknas 

	

13:4 	ihnj: ihnne i 

	

14:1 	Fuller kan du på min Ähra få 

	

14:2 	at Jag wil i berget bygga 

	

14:4 	medh Jungfruen: och Jungfrun 

	

15:1 	togh: kledde; ruggepelss: Rugge fäll 

	

15:4 	Bröllopskosten: Brollopskost 

	

16:1 	togh: tager; hemming: Heming; vth saknas 

	

16:2 	begynte: begynner 

	

16:3 	hans: hon 

	

17:1 	Hemming: Heming; snjö: Snöö 

	

17:2 	i hennes Enne: henne i sit änne 

Avvikelser från Aa till Ab 

Omkvädet: Heming hin Vnge: Hemingen Vnge (str. 1), 
Heming Vnge (str. 2 och 4); vppå Skijderna: på Skijdor-
ne (str. 1); löppa: löpa 

1:3 
	

Skijde: Skijdor; löppa: löpa 
1:4 
	

Hiortar: Hiorter 
2: 1 
	

Hemming: Heming 
2:2 Och saknas 
2:3 
	

Gygeren: Gigeren; af: Vhr 
2:4 
	

it tränge: ett trängie 
3:1 
	

wåhre tijdh: Wohr-tijd 
3:2 
	

sku: skulle 
3:3 
	

Heming tapte sina Oxer bort 
3:4 och saknas 
4:1 
	

leeter: letar 
4:2 
	

och i: ochså 
4:3 
	

Finner: Fan 
5:1 
	

Hemming: Heming; moth: för 
5:4 
	

som: såsom; didde: dija 
6:1 
	

Vp då reess: Däth så war 
6:2 och saknas; honom: heming 
6:3 
	

Dätt skal intet giöra dig så godt 
6:4 
	

kierast: kierest 
7:1 Hemming: Heming 
7:2 
	

Vth widh Siöger strande 
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18:1 	ihn: blå 
19:1 	vhr: af 
19:4 	boygde: Bögdes; nedh: neder 
20:4 	til: på 
21 : 1 	Heming togh sig et WådEldzKuhl 
21:2-4 saknas 
22:3 	stycken sönder: stycke tre 
22:4 	vthan: vthen 
23 : 1, 24:1 	Höör/Hör: Höer  

24:2 
	

medh: alt med 
24:3 
	

intet: slätt intet 
24:4 
	

liggia: ligga 

Anmärkning 

Texten skriven fyrradig. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 
24, markerat (förkortat) i str. 2 och 4. 
16:4 	skunga otydbar ändring av andra bokstaven 

Ac 
1 Det första barn som Norka fick, 

det kallas baggasswen 
först lärde han På Skijdom löpa, 
sedhan beta hiort och Rehn, 
— hemninger Vnge kunde wäll på Skijdorne löpa 

2 Och hemning åtte en fästemöö, 
det war något långe 
gjger han Stahl henne Vhr Kyrkan bort, 
Juledagen i Stor trånge 

3 dhet lijder så fast åth wåra tijdh, 
att bönder sku plogen drifwa 
hemninger taper bort sina oxar, 
och wiste alldrig hwart de skulle blifwa 

4 Hemninger letar Skoug och Skyl 
och genom dhe tronga yer 
så fan han på den hwijta biörn, 
hans Vngar lågo och didde 

5 hemninger spenner sin buge mot fot, 
och siuter i biörnens sijda 
detta skall intett giöra dig så gott, 
som dina Vngar lågo och didde 

6 Detta war den hwijte Biörn 
han klappar honom med sine lofwar 
detta skaa intett giöra dig så gott, 
som du låge hoos Din Kiärast och sofwe 

7 Hemninger löper bettre fram, 
Vt med siöare Strande 
dher fann han på den gambla gumma 
som rörer med näsa i bränner 

8 Hwadan kommer du kake barn, 
med du kommer så särla 
änten will du elden tigga 
eller taa herberge om qwälle 

9 Kalla mig intett kake barn, 
iag will dhet intett heta 
hwilken mig kallar så, 
han skall effter ålycka leeta, 

10 Jag är intett kake barn 
lell ehr tyckes så, 
Jag är en konge Son, 
och menar ehr dotter få 

11 hon kläder på sig en rugge fäll, 
hon wille intett frysa 
sedan lop hon i land omkring, 
wille bröllopz kost samma kijsa 

12 hemninger tar sin fästemöö, 
begynte till att springa 
Så dånade hans wäna wijf, 
när bergett begynte att skunga 

13 hemninger tar litett miäller Snö 
strök i hennes änne 
Så qwiknar hans wäna wijf 
då log hemninger åt henne 

14 dhet war hemninger Vnge, 
kom emot den sallta fiohl 
effter kom den gambla gumma, 
hennes tunga hengde ned på Johl 

15 Och dhet war hemninger Vnge 
han löffte på sin hatt 
far nu wäll du gambla gumma 
haa stor tack, 
— hemninger Vnge kunde wäll på Skijdorne löpa 

Anmärkning 

Texten skriven tvåradig (str. 1 och 2 respektive 3 och 4 
ihopskrivna). Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 15, marke-
rat i övriga strofer. 

	

1:2 	baggasswen ändrat, troligen från bagga swen 
1:3 På ändrat från då; Skijdom ändelsen ändrad 

från annan, kortare 

	

5:2 	sijda sista bokstaven försvinner i margen 

	

12:2 	till tillskrivet över raden 
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HAVSMANNEN 
TSB E 148 

A 
KB Vs 2:3, s. 353-356. Efter livgrenadiären Åström, Slaka sn, Östergötland (f. 1778) och/eller dennes hustru Ca-
tharina Erlandsdotter (f. 1774 i Slaka; Jonsson I, s. 392); Åström hade lärt visan under ett fälttåg i Skåne. Uppteck-
nad av J. H. Wallman 1813. En renskrift gjord av Wallman finns i KB Vs 2:3, s. 66-68. Tryckt — kraftigt bearbetad —
som GA 90. 

1 Der bodde en Enka på Dannemarke slott 
Fru Heliga månde hon heta 
Hon hade en enda dotteren en 
och borta så månde hon vara. 

2 Så skickar hon ut Sin yngsta son 
Han skulle Vännelilla upleta 
När som han kom i främmande land 
Der står vännelilla uppå stranden 

3 Och Hvad kan du vara för en främmande man 
Me du står så här vid våra stränder 
Jag är en fattig fru Enke son 
Fru Helig det heter min Moder 

4 Och är du en Fattig Fru Enke son 
Fru Helliga heter din Moder 
Då vill jag i sanning säja för dej 
Du är min aldrakäraste broder 

5 A Vännelilla tager sin Broder uti hand 
Så för hon honom hem i sina gårdar 
Der satte hon honom i minsta rum 
i minsta rum i berget månde vara. 

6 Rosen han kom i berget hem 
Så börjer han på till att luckta 
A grant känner jag här är Christi Mannablod 
Christi manna blod är mig nära 

7 Der flög en fogel utöfvcr vart tak 
han hade ett mannalår i munnen 
Der dröpo tre bloddroppar derutaf 
Jag torkade det snabbaste jag kunde 

8 När Rosen var kommen i berget in 
Då börjer han på att frusta 
Och grant känner jag här är Christi manna-blod 
Och Christi manna blod är mig nännare 

9 Och sanningen vill jag ej dölja för er 

Och sanningen vill jag ej svika 
Det är bådes vår Syster son 
är kommen från Östere rike. 

10 För ett och för allt så beder jag er 
I honom hvarken snubbar eller bannar. 

— —1 

11 Ä det bådas vår Systere son 
är kommen från Östere rike 
Så vill gifva honom en kista full af guld 
och föra honom hem i sina gårdar. 

12 Vännelilla var så snapp i sitt sin 
Hon var Så snapp i sina lister. 
Hon tömde det gullet ur kistan ut 
Och lade sig sjelf uti kistan 

13 Och Ungersven tog han inunder sin arm 
och kistan den förde han i munnen 
Så förer han den trehundrade mil 
inunder de svarta jordagrunder. 

14 När Rosen var kommen åter hem 
Så börjer han på att leta 
Då feck han se hvar gullet låg 
men kärasten den var borrta. 

15 Å stånder du här du stygge fule Lem 
Du är ej värd till att lefva. 
Nu har du ju sjelfver din kära bortfört 
Nu sörjer du dig sjelfver till döda 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
1:3 	över en enda står väl inte mer än överstruket 

(jfr renskriften) 
4:1 	är ändrat, troligen från der 
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6:4 	nära ändrat från ära (jfr renskriften) 
7:1 först påbörjad A Vänneli vilket strukits 
7:3 Der ms snarast De 
8:1 först påbörjad Men Rosen han går sig vilket 

strukits 

	

9:1 	först påbörjad Och Vännelilla vilket strukits 

	

12:2 	Hon var tillskrivet över raden 

	

13:2 	förde står över struket hade 
13:3 den ms snarast dem 
13:4 jordagrunder läsningen av ordets första del nå-

got osäker 

	

15:1 	här ändrat, ev. från hem; Lem ms ev. Lim 

	

15:2 	är ändrat från här eller har 
15:3 Nu ändrat från Du 

Renskriften: 

1:3 	en enda: väl inte mer än 
3 : 1 
	

Och: 
4:2 
	

Helliga: Heliga 
6:4 
	

nära står efter struket ära 
7:4 före snabbaste står förs överstruket 
8:3, 9:1 
	

Och: 
9:3 
	

Syster son: Systere-Son 
I 1 : 
	

bådas: bådes 
11:3 	guld: gull 
12:1-2 snapp: snabb 
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DEN GIFTASLYSTNA 
TSB F 1 

A 
SVA 151. Ur handskriven visbok i privat ägo från 1800-talets första decennier. Avskrift gjord 1961. 

1 /:Ach kära du min Dotter går du mig intet före,:/ 
Jag har sport du giftas vil, men det skall aldrig ske. 
— Jo mor, jag vill ha man, 

Jag taran hvar jag kan, 
Så framt der finnes råd til. 

2 Ach kära du min Doter, du gör mig ingen sorg, 
Jag vill ge dig huset nytt och boden uppå Torg. 
— Nej mor, jag vill ha man, 

Jag taran hvar jag kan, 
Så framt der finnes råd til. 

3 Huset nytt kan jag väl få och boden uppå Torg, 
Men bätter är, at ha en man som lindrar mig från 

sorg. 

4 Ach kära du min Doter, du gör mig ingen harm, 
Jag vill ge dig pelsen ny, och den skall vara Varm. 

5 Pelsen ny kan jag väl få, och den skall vara varm, 
Men bättre är, at ha en man, som sofver på min 

Arm, 

6 Kära du min Doter, du lyd du mig ändå, 
För jag vil ge dig skeppet nytt, och folket deruppå, 

7 Skeppet nytt kan jag väl få och folk dertill också, 
Men bättre är, at ha en man, som seglar sjelf derpå, 
— Nej mor, jag vill ha man, 

Jag taran hvar jag kan, 
Så framt der finnes råd til. 

8 Ge dig då en galen man, och aldrig någon vis, 
Som när han kommer drucken hem, Så slår han dig 

med ris. 
— Ja mor, jag vill ha man, 

Jag taran hvar jag kan, 
Så framt der finnes råd til. 

9 /:När han kommer drucken hem, och vill Slå mig 
med ris,:/ 

Så lägger jagen på min Arm, och kallar'n för min 
gris: 

— Ty mor, jag vill ha man, 
Jag taran hvar jag kan, 
Så framt der finnes råd til. 
Säg mor, at jag fick man, 
Säg mor, at det gick an, 
Säg mor, at det fants råd til. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet helt utskrivet i str. 1, en-
dast dess första rad följt av etc. i övriga strofer; de tre 
sista raderna i det dubbla omkvädet i str. 9 dock också 
utskrivna. Repristecken efter första raden i str. 1 och 2. 

1:2 	du ms di 

B 
KB Vs 3:5 nr 287 A. Södra Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt&i-Cavallius på 1830-talet eller 1840-talet. 

 

 

Der stör en lind p 	min fars gård 
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Ni får tagan hvar ni kan 

Så sannt som här finns råd till. 

SMB 220 

så dägelig och grön 

Och man och man det vill jag ha 

här hjel- per in - gen bön. 

-Nej mor jag vill ha man 

1 Der står en lind på min fars gård 
så dägelig och grön. 
Och man och man det vill jag ha. 
Här hjelper ingen bön. 
— Nej, mor, jag vill ha man. 

Ni få'n tag'an hvar ni kan, 
så sannt som här finns råd till. 

2 Jag skall ge dig nyer pels 
Och den skall vara varm 
Man och man det vill jag ha, 
så blifver jag väl varm. 

3 Jag skall ge dig en klädning ny 
Och den skall vara rar 
Man och man det vill jag ha 
till mitt försvar. 

4 Jag skall ge dig en uppbäddad säng 
Och den skall vara rar 
Man och man det vill jag ha 
och lägga på min arm. 

5 Jag skall ge dig ett gångand' skepp 
Och segel, till att ro. 
Man och man det vill jag ha 
och sitta der i ro. 

6 Gud gifve dig en galen man, 
En galen och ej vis! 

När han kommer drucken hem 
Han piskar dig med ris. 

7 När min man kommer drucken hem 
vill piska mig med ris 
så lägger jag'an på min aria 
och kallar'n »min lilla gris». 
— Nej, mor, jag vill ha man. 

Ni få'n tag'an hvar ni kan, 
så sannt som här finns råd till. 

Titel: Den Giftaslystna. 

Melodianmärkning 

Ms saknar klav, taktartsbeteckning och taktindelning. 
Mel. är delvis ortografiskt felnoterad; här rättad och 
återgiven med ett fast b-tecken (jfr nedan). 
System 2, n. 1 och 4 (b5: aiss' 
System 2, n. 3 (al): Med återställningstecken som troli-

gen ändrats från korstecken. 
System 4, n. 1 och 4 (bl): aiss' 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 7, 
markerat i övriga strofer. 
Omkvädet, rad 2: få'n str. 7 snarast rå, ev. må 

KB Vs 3:5 nr 287 B. Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt61-Cavallius under andra hälften av 1830-talet eller på 
1840-talet. 
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1 Der står en lind uppå vår gård 
så fager och så skön; 
min dotter hon vill gifta sej 
2itt, 'k'iyelper ingen bön. 
— Nej far, jag vill ha man 

Tag' en hvar ni taga'n kan 
om det finns någon råd till. 

2 Kära du min dotter båld 
du gör mig ingen harm 
jag skall ge dej pelsen grann 
och den skall vara varm. 

3 Kära du min dotter fin 
du gör mej intet gny 
jag skall ge dej kjorteln fin 
och den skall vara ny. 

4 Kära du min dotter huld 
du gör mig ingen nöd! 
Jag skall ge dig kronan röd 
och hon skall vara af guld. 

SMB 220 

5 Kära du min dotter kär! 
du gör mig ingen sorg. 
Jag skall ge dig ringar sju! 
dertill min halfva borg. 

6 Kära du min dotter vän 
du gör mej ingen harm 
jag skall ge dej gullband 
dertill mitt halfva land. 
— Nej far, jag vill ha man 

Tag' en hvar ni taga'n kan 
om det finns någon råd till. 

Titel: Den Giftaslystna. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 6. 
4:3-4 radsluten osäkra p.g.a. ändringar 
5:4 	borg har haft ytterligare en stavelse vilken stru- 

kits 

D 
KVHAA Wiede vid ks 281. Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. 

1 Och kära du min dotter du gör mig inte harm 
För du skall väl få pelsen ny och den som skall bli 

varm 
— Ack nej jag vill ha man 

Han tag hvarhelst han kan 
Så länge det finns någon råd dertill. 

g Och väl kan jag få pelsen ny och den som kan bli 
varm 

Men ingen har jag på min arm ändock som gör mej 
varm 

3 Gud låt dej få en galen man men aldrig någon vej 
Som piskar dej 3 gånger om dan och det skall ske 

med dej 

4 Ja om jag får en galen man och aldrig någon vej 
Så tar ja' honom på min arm och sär: min lille gris 
— Ack nej jag vill ha man 

Han tag hvarhelst han kan 
Så länge det finns någon råd dertill. 

Anmärkning 

Ms är en i hast nedtecknad primäruppteckning. Saknar 
strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 

1:1 
	

mig ms min 
1:2 
	

ny ms nu 
2:1 
	

ny ändrat från nu 

E 
Filikromen, h. 1, 1850, nr XII. »Upptecknad i Westmanland.» 

155 



Kä - ra du min dot - ter du gör mej in - gen sorg 

14 ritord. 

råd 	till. 
#4h  

Du får 	ta ho - nom hvar du kan. Om det finns någon 

8 

Och jag ska' ge' dej 	hu - set grannt. och det ska' stå på torg. 

10 

• 

-Nej! far jag vill 	ha man. 

• 

Andante. 

±P  
• 

4 

SMB 220 

1 Kära du min dotter, du gör mej ingen sorg, 
Och jag ska' ge dej huset grannt, och det ska' stå på 

torg. 
— Nej, far! jag vill ha man, 

Du får ta honom hvar du kan, 
Om det finns någon råd till. 

2 Kära du min dotter, du gör mej intet bry, 
Och jag ska' ge dej skeppet grannt, med segel upp i 

sky 

3 Kära du min dotter, du gör mej ingen harm, 
Och jag ska' ge dej pelsen grann, och den ska' blifva 

varm. 
— Nej, far! jag vill ha man, 

Du får ta honom hvar du kan, 
Om det finns någon råd till. 

4 Gud ge dej en galen man, — och aldrig någon vis, —  

Som ständigt kommer drucken hem, och piskar dej 
med ris. 

Ja, far! jag vill ha man, 
Han må nu bli hur'dan han kan, 
Om det finns någon råd till. 

Titel: Flickan som ville ha Man. 

Melodianmärkning 

T. 2 övre systemet i ackompanjemanget: fiss' ciss' a; 
här återgivet enligt motsvarande ackord i t. 6. 

T. 4 i alla systemen: Punkterade fjärdedelsnoter. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i str. 1 och 4, 
markerat i str. 2-3. 
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F 
Närke. Upptecknad av N. G. Djurklou vid 1800-talets mitt. Fa: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I c:2, 
Anteckningsbok. Fb: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I b:1, Antiqvariska anteckningar om Nerike. 2. 
Folkvisor (I), s. 81-82 (text), N. G. Djurklous Arkiv F I b:1, Svenska Folk Melodier nr 32 (mel.). Texten troligen en 
bearbetning av Fa, gjord av Djurklou. Ytterligare två utskrifter av mel. finns: N. G. Djurklous Arkiv F I b:1, Folkvi-
sor, psalmer och sånger, s. 35 och 55. 

Fa 
1 Å hör ni kära morsa mi å låt mej få en khär 

för kärleken han gör mej ett förfaselitt besvär 

2 Å hör du kära dottra mi hva ja nu säjer dej 
En selkesduk mä roser på dä ska du få åf mej 

3 En selkesduk mä roser på den kan ja vara frå' 
Nej hör ni ja vill ha en khär hur ska ja honom få 

4 A hör du kära dottra mi hva ja nu säjer dej 
En selkessömmad kjortel, dän ska du få åf mej 

5 En selkessömmad kjortel, dän kan ja vara frå' 
Nej hör ni ja vill ha en khär hur ska ja honom få 

6 Å hör du kära dotra mi hva ja nu säjer dej 
Ett bälte utåf gull å sölf dä ska du få åf mej 

7 Ett bälte utåf gull å sölf dä kan ja vara frå' 
Nej hör ni ja vill ha en khär hur ska ja honom få 

8 Å hör du kära dotra mi Hva ja nu säja må 
Tro du kan få en tocken khär Han slår dej gul å blå 

9 Å får ja mej en tocken khär han slår mej gul å blå 
Dä ä fäll ändå bätter då än länger ogift gå 

10 Å får ja mej en tocken khär som ä så le å stygg 
Ja stälper'n uti fånge mitt så frir ja fäll min rygg 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Str. 5 och 7 ej utskrivna, endast mar-
kerade = 3, ovan återgivna efter mönster av str. 3. 

	

9:2 	ändå något osäker läsning; då ms snarast da 

	

10:2 	mitt ms ev. mett 

Fb 

ack käraste min mo - der I gifven mig en man 

rr 
för min aj aj aj för min aj aj 

för kärleken 	tar från mig både 	vett och förstånd 

-för min aj aj aj aj aj för min aj aj. 

1 Ack käraste min moder I gifven mig en man 
— för min aj aj aj för min aj aj — 
för kärleken tar från mig både vett och förstånd 
— för min aj aj aj aj aj för min aj aj 

2 Och hör Du kära dotter min hvad jag nu säger dig 
En silkesduk med rosor på det vill jag gifva dig 

3 En silkesduk med rosor på den får jag när jag kan 
Nej hör ni kära moder jag vill hafva mig en man 

4 Och hör du kära dotter min hvad jag nu säger dig 
En silkessömmad kjortel den vill jag gifva dig 

5 En silkessömmad kjortel, den får jag när jag kan 
Nej hör ni kära moder _  ag vill hafva mig en man 
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6 Och hör du kära dotter min hvad jag nu säger dig 
Ett bälte utaf guld och sölf det vill jag gifva dig 

7 Ett bälte utaf guld och sölf det får jag när jag kan 
Nej hör Ni kära moder jag vill hafva mig en man 

8 Och hör du kära dotter min hvad jag dig säga må 
Tro Du kan få så led en man han slår dig gul och blå 

9 Och får jag mig så led en man han slår mig gul och 
blå 

Det är väl ändå bättre än längre ogift gå 

10 Och kommer han så fuller hem och blir mig alltför 
stygg 

— för min aj aj aj för min aj aj — 
Jag tager honom i min famn så fredar jag min rygg 
— för min aj aj aj aj aj för min aj aj 

Titel: Den giftasnödiga. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Taktartsbeteckning och taktindelning sak-
nas. De fasta förtecknen otydligt noterade; tonarten här 
tolkad som A-dur. 
System 1: Före n. 3 (giss') står ett korstecken överstru-

ket. 
System 2: Före n. 1 (giss') står h' överstruket. 
System 2, n. 3-5 (hl—h'): Textunderlägg saknas; här 

kompletterat enligt textuppteckningen. 

System 3: 1 början står några bortraderade, nu svårtol-
kade noter. Ev. avses även n. 2 (d2) vara bortraderad. 
Texten delvis utskriven utan anpassning till mel. 

Övriga utskrifter: 

Det fasta förtecknet saknas. 
T. 2, n. 5: Ändrad från åttondelsnot i Folkvisor, s. 55. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, marke-
rade i övriga strofer. 
1:2 	både tillskrivet över raden 
4:2 den ändrat från det 
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221 

FRIARNA 
TSB F 5 

A 
KVHAA Wiede ks 155 [II]. Efter »Wandrande Dalfolk från Mora». Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Yt-
terligare två utskrifter finns: KVHAA Wiede ks 155 [III] och KVHAA Wiede hs 146. 

Nu 	kommer första friaren 	Mor lilla 	just nu 

8 

          

          

          

          

          

Många pengar har han 	Min dotter Juli 	an 

12 

   

J r Pp 	 

 

    

 

4: 

  

   

     

Många pengar har han Min dotter 	juli = an 

1 Nu kommer första friaren 
Mor lilla just nu 
/:Hur Många pengar har han 
Min dotter Julia?:/ 

g Ja tjugu på tjuge så drager han fram 
Mor lilla just nu 
Och lätt up dörren och be'n gå ut 
Min dotter Julia 

3 Nu kommer andra friaren 
Mor lilla just nu 
Hur många pengar har han 
Min dotter Julia. 

4 Ja hundra på hundra så drager han fram 
Mor lilla just nu 
Och lätt opp dörren och be'n gå ut 
Min dotter Julia. 

5 Nu kommer tredje friaren 
Mor lilla just nu. 
Hur många pengar har han 
Min dotter Julia? 

6 Ja tusend på tusend så drager han fram 
Mor lilla just nu. 
Och lät opp dörren och be'n gå in 
Min dotter Julia!  

7 Hvar skall friarn nu få sitta 
Mor lilla just nu? 
Framför min bord der står en stol 
Min dotter Julian 

8 Och hvad skall friaren ha till mat 
Mor lilla just nu? 
Lite kallgröt på en tallrick 
Min dotter Julia! 

9 Hvar skall friarn nu få ligga 
Mor lilla just nu? 
I granna salen, i granna sängen 
Min dotter Julian 

10 Och nu vill friarn ta farväl 
Mor lilla just nu? 
/:Ja låt'en ta'n nog finns det friar' 
Min dotter Julian.:/ 

Melodianmärkning 

Mel. i ms har ursprungligen haft följande taktindelning 
(de först utsatta taktstrecken har sedan raderats bort; 
jfr övriga utskrifter): Nu kommer / första friaren / etc. 
Upptakten: Ändrad från gi (åttondelsnot). 
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ear 

     

tis 

          

          

 

nu. Hur många penningar 

 

har 

 

8 

0-N 
min dotter Juli = an! 

12 

r 	r 

	

Hur mycke 	penningar har han? 

SMB 221 

Övriga utskrifter: 

Taktindelning: Nu kommer / första friaren / etc. (jfr 
ovan). 

1:3 	Hur tillskrivet i efterhand 
3:3,5:3 Hur står före struket Och 

10:2 Mor ms Moer 

        

Övriga utskrifter: 

Genomgående: Julia/Julian: Juliann ks, Julia hs 

        

T. 2, n. 1-2: 

 

41 EP 

   

ks, hs 

    

      

T. 4-5: 

/is 

nu! Hur många penningar 
	

har 

T. 8-9: 

=an? Hur många penningar har 

-a? Hur många penningar har 

T. 11, n. 3 — t. 12: 4,h. 	hs 
Juli - a 

Textanmärkning 

Wiedes kommentar efter texten i ks 155 [111]: Fortsätt-
ningen eller tillsattsen är allt för modern att kunna med-
delas. — Repristecken endast i str. 5-8. 

1:3 
	

pengar: penningar 
2:1 
	

delad på två rader, varför 2:2 uteslutits hs 
2:1 
	

tjugu: tjuge hs; tjuge: tjugu ks 
2:3 
	

lätt: lät ks, låt hs; up: opp hs; be'n: be'en ks 
3:3 
	

pengar: penningar 
4:1 
	

delad på två rader, varför 4:2 uteslutits; så: Det 
ks 

4:3 	lätt opp: lät upp ks, låt opp hs; dörren: dörrn ks; 
be'n: be'en ks 

5:3 	pengar: penningar 
6:1 	delad på två rader, varför 6:2 uteslutits; tu- 

send: tusen ks; så: Det ks 
6:3 	Och lät opp: Låt upp; be'n: be'en ks 
7:1 	Hvar: Och hwar ks; friarn: friaren 
7:3 	min: mitt 
8:1 	Och saknas ks; till mat: att äta hs 
9:1 	friarn: friaren; ligga: sofwa hs 

10:1 	Nu vill friaren taga afsked hs 
10:1 	friarn: friare ks 
10:3 	ta'n: ta; friar': flera 

B 
KVHAA Wiede ks 155 [I] . Risinge sn, Östergötland. Upptecknad av Per Ulrik Stenhammar på 1840-talet. 

    

4 

     

          

          

          

          

Nu 
	

kommer förste 	friaren, 	mor lilla! 	just nu. 

Hur mycke penningar har 
	

han, min dotter Juli - a? 

TEXT 

Avvikelser ft-ån A 

Str. 10 saknas. 
Genomgående: Julia: Julian 

1:1 	första: förste 
1:3 	Många pengar: mycket penningar 
2:1 	delad på två rader, varför 2:2 uteslutits; Ja tju- 

gu på tjuge så: Och tjugo på tjugo / Det 
2:3 	Och lätt up dörren: Lät opp dörrn 
3:1 	andra: den andra 
3:3 	många pengar: mycket penningar 
4:1 	delad på två rader, varför 4:2 uteslutits; så: Det 
4:3 	lätt: lät; dörren: dörrn 
5:1 	tredje: den tredje 
5:3 	många pengar: mycket penningar 
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6:1 	delad på två rader, varför 6:2 uteslutits; Ja: 
Och; tusend: tusen; så: Det 

6:3 	Och saknas; dörren: dörr'n 
7:1 	Hvar: Och hwar; friarn: friaren 
7:3 	Framför min: Wid mitt 
8:1 	Och saknas; ha: få 
9:1 	friarn: friaren 

SMB 221 

Anmärkning 

Efter texten anmärkes: Fortsättningen (eller rättare till-
satsen) af wisan är allt för »modern» att kunna medde-
las. — Repristecken i alla strofer. 

Dybeck, Runa 1845, s. 18-20 (mel. och text, str. 1-3), KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 218-218 a (text, str. 4-20). 
Södra Dalsland. Upptecknad på 1840-talet (senast 1845). Även resten av texten tryckt i Runa 1845, s. 19-20. 

      

d,h 

   

	r fi  

        

    

	rrrr  

   

       

          

Nu 	kom - mer den för - ste 
	

fri - a - ren. min mo- der 	Ii - lie - lej. 

ro4rr:J: 

	

r 7..h 	

Nu 	kom - mer den för - ste 	fri - a - ren, min 	mo - der! 

	

lt  I I • I 	rI 

1 Nu kommer den första friaren, min moder. Lelielej. 
Nu kommer den första friaren, min moder. 

2 Hur mycket har han, min dotter? Lelielej. 
Hur mycket har han, min dotter? 

3 Fyra hundra daler, min moder. Lelielej. 
Fyra hundra daler, min moder. 

4 »Bed honom gå sin wäg, min dotter,» lelielej 
Bed honom gå sin wäg, min dotter. 

5 »Nu kommer den andra friaren, min moder.» lelielej 
Nu kommer den andra friaren, min moder. 

6 »Hur mycket har han, min dotter?» lelielej 
Hur mycket har han, min dotter? 

7 »Fem hundra daler, min moder.» lelielej 
Fem hundra daler, min moder. 

8 »Bed honom gå sin wäg, min dotter.» lelielej 
Bed honom gå sin wäg, min dotter. 

9 »Nu kommer den tredje friaren, min moder.» lelielej 
Nu kommer den tredje friaren, min moder. 

10 »Hur mycket har han, min dotter?» lelielej 
Hur mycket har han, min dotter? 

11 »Ett uppriktigt hjerta, min moder.» lelielej 
Ett uppriktigt hjerta, min moder. 

12 »Bed honom stiga in, min dotter.» lelielej 
Bed honom stiga in, min dotter. 

13 »Hvar skall han sitta, min moder?» lelielej 
Hvar skall han sitta, min moder? 

14 »På stolen bredvid dig, min dotter.» lelielej 
På stolen bredvid dig, min dotter. 

15 »Hvad skall han äta, min moder?» lelielej 
Hvad skall han äta, min moder? 

16 »Sno steken på spettet, min dotter.» lelielej 
Sno steken på spettet, min dotter. 

17 »Hvad skall han dricka, min moder?» lelielej 
Hvad skall han dricka, min moder? 

18 »Tag in mjöd och vin, min dotter.» lelielej 
Tag in mjöd och vin, min dotter. 

19 »Hvar skall han ligga, min moder?» lelielej 
Hvar skall han ligga, min moder? 

20 »På bolstrarne blå, min dotter.» lelielej 
På bolstrarne blå, min dotter. 
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Textanmärkning 

Kommentar i Runa: Torde varit, eller ännu någonstädes 
vara, en »Lekvisa». — Ovan har av tydlighetsskäl fråge-
tecknen som i ms står före tilltalsorden flyttats till efter 

dessa (i enlighet med tr.). Andra raden förkortad i str. 
3-19. Lelielej endast markerat i str. 3. 
14:1 till raden anförs i fotnot alternativet På hyendet 

blåa, o.s.v. 

D 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 41. Södra Möre hd, Småland. Upptecknad vid 1800-talets mitt. 

4a 	 4b 

2. 

Nu 
Och 

koeter 	den förste friarn. 
tjogen 	på 	tjogen 

moder lilla. 
det drager 

just 	nu 
han fram. 

Hur 
Lock 

r  

mänga pengar 	hafver han. 
opp 	dörren 	be' han gå ut. 

min 	dotter 	Juli = an. hur 
min 

1 2 

r 
många pengar hafver han. 
lock opp dörren. 	bed han gå ut. 

1 Nu kommer den förste friarn, moder lilla, just nu 
Hur många pengar hafver han, min dotter Julian, 
hur många pengar hafver han, min dotter Julian? 

2 Och tjogen på tjogen det drager han fram. 
Lock opp dörren be' han gå ut, min dotter Julian, 
lock opp dörren, bed han gå ut, min dotter Julian. 

min dotter 	Juli = an? 

Melodianmärkning 

T. 3, n. 3: Otydlig, troligen ändrad från c2. 

Textanmärkning 

Båda stroferna ligger under mel.; strofer saknas. 

E 
Ea: Skillingtryck, Jönköping 1847 (KB E 1847 x). Ebc: Skillingtryck, Norrköping 1848 (KB E 1848 b3), Norrkö-
ping 1849 (KB E 1849 r2). 

Ea 
1 /:Nu så kommer den förste friaren, 

Mor lilla just nu:/ 
/:Hur mycke pengar har han 
Min dotter Julia?:/ 

2 Han har tjuge på tjuge, 
så drager han fram. 
Låt upp dörren och be'n gå ut, 
Min dotter Julia. 

3 Nu så kommer den andra friaren, 
Mor lilla just nu 

Hur mycke pengar har han 
Min dotter Julia? 

4 Han har femti på femti, 
så drager han fram. 
Låt upp dörren och be'n gå ut, 
Min dotter Julia. 

5 Nu så kommer den tredje friaren, 
Mor lilla just nu 
Hur mycke pengar har han 
Min dotter Julia? 
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• 

Tirilitten 	- 	taj! Min moder 
7 

r J 
Här kommer friare min Moder. min moder linn! 

. 	.  
P 

Här kommer friare 

6 Han har hundra på hundra, 
så drager han fram. 
Låt upp dörren och be'n gå ut, 
Min dotter Julia. 

7 Nu så kommer den fjerde friaren, 
Mor lilla just nu 
Hur mycke pengar har han 
Min dotter Julia? 

8 Han har tusen på tusen, 
så drager han fram. 
Låt upp dörren och be'n gå in, 
Min dotter Julia. 

9 Hwar ska friaren nu få sitta 
Mor lilla just nu? 
Det står en stol bredwid mitt bord, 
Min dotter Julia. 

10 Hwad ska friaren nu få äta, 
Mor lilla just nu? 
Lite kallgröt på en tallrik, 
Min dotter Julia. 

11 Hwar ska friaren se'n få ligga, 
Mor lilla just nu? 

SMB 221 

I gröna sängen uppå din arm, 
Min dotter Julia. 

12 Hwad ska friaren se'n få göra 
Mor lilla just nu? 
Hå! hå! nå! nå! min dotter Julia, 
Ja han ska göra, ja han ska föra, 
Min dotter Julia. 

13 Än tro att friaren gör en pojke, 
Mor lilla just nu? 
Ja låten göra' n, Han får wäl föda' n, 
Min dotter Julia. 

14 /:Men tro att friaren se n will rymma, 
Mor lilla just nu?:/ 
/:Ja låte'n rymma, Det kommer flera, 
Min dotter Julia.:/ 

Anmärkning 

Kallas Dalkarls-Wisa. — Tr. saknar strofnr. Av str. 4 och 
6 är endast första raden återgiven, följd av etc.-tecken. 
13:3 och 14:3 delade på två rader. Repristecken utsatt 
efter följande rader: 1:2, 1:4, 3:2, 3:4, 5:2, 5:4, 7:2, 
7:4. 

Ebc 
Avvikelser från Ea i Ebc 

	
Anmärkning 

2:1 	Han har: Har han 
	

Se anmärkning till Ea. 
10:1 	friaren: friarn c 

F 
UUB R 623:3 nr 71. Efter kyrkoherden Carl Enequist, Källunge sn, Gotland (1792-1878); han hade visan efter sin 
mor köpmanshustrun Engel Charlotta Kolmodin, Visby (f. 1758 och uppvuxen i Eksta sn, Gotland). Upptecknad av 
P. A. Säve vid 1800-talets mitt. Tryckt som Säve nr 17 B. 

1 Här kommer friare, min Moder! 
Min moder — tiri litten, taj! 
Här kommer friare, min Moder, 
Min moder, linn! 

2 Hvart skall jag be' han gå in? 
Min moder — tiri litten, taj! 

Hvart skall jag be' han gå in? 
Min moder, linn! 

3 I mål-stugan, i mål-stugan 
Min dotter — tiri litten, taj! 
I mål-stugan, i målstugan 
Min dotter, linn! 
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4 Hvad skall jag bjud' han äta? 
Min moder — tiri litten, taj! 
Hvad skall jag bjud' han äta? 
Min moder, linn! 

5 Färska soppor och hare-stekar, 
Min dotter — tiri litten, taj! 
Färska soppor och hare-stekar, 
Min dotter, linn! 

6 Hvar skall jag bjud' han ligga? 
Min moder — tiri litten, taj! 
Hvar skall jag bjud' han ligga? 
Min moder, linn! 

7 I hög-stugan, i hög-stugan 
Min dotter — tiri litten, taj!  

I hög-stugan, i hög-stugan, 
Min dotter, linn! 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 3/4. 
T. 2, n. 1: Åttondelsnot (jfr t. 6). 
T. 5, n. 4: Åttondelsnot (jfr t. 1). 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Radupprepningen utförd i str. 1 och 
7, i förkortad form i övriga strofer. Andra raden utskri-
ven i str. 1, 3, 5-7, förkortad i str. 2 och 4; fjärde raden 
utskriven i alla strofer. 

G 
ULMA 347:57, s. 47-48. Enhörna sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson, sannolikt på 1860- eller 1870-talet. 

1 /:Kalle Bengtsson första friarn 
Mor lilla just nu:/ 
/:Mykke pengar har han 
Min dotter Julia:/ 

2 Ja tjugu på tjugu 
Det drager han fram 
Låt upp dörren och be'n gå ut 
Min dotter Julia 

3 Kalle Kilblom andra friarn 
Mor lilla just nu 
Mycke pengar har han 
Min dotter Julia 

4 Ja tretti, ja tretti 
Det drager han fram 
Låt opp dörren å be'n gå ut 
Min dotter Julia 

5 Kalle Mattsson tredje friarn 
Mor lilla just nu 
Hur mycke pengar har han 
Min dotter Julia 

6 Ja femti på femti 
Det drager han fram 
Låt opp dörren och be'n gå in 
Min dotter Julia 

7 Hvar skall Karl Mattsson sitta? 
Mor lilla just nu 
Vid ditt bord på en stol 
Min dotter Julia 

8 Hvad ska Kalle Mattsson äta 
Mor lilla just nu 
Fläsk och limpa slå på fat 
Min dotter Julia 

9 Hva ska Kalle Mattsson dricka 
Mor lilla just nu 
Öl och win ställs på bricka 
Min dotter Julia 

10 Hvar ska Kalle Mattsson ligga? 
Mor lilla just nu 
I din säng på din arm 
Min dotter Julia 

11 Om Kalle Mattsson skulle göra 
En pojke åt mej 
Låt'n görä'n han får väl fö'an 
Min dotter Julia 

12 /:Nu ha Kalle Mattsson gjordt pojken 
Mor lilla just nu:/ 
/:De va bra de va bra 
En sådan gosse skall du ha:/ 

Anmärkning 

Repristecken utsatta endast i str. 1. 
1:1 	Bengtsson ändrat från Mattsson 
2:3, 4:3, 6:3 	be'n r»s beö'n 
9:1 Hva ms HvaÖ 

11:3 	fö'an ms fööa'n 

Vid sidan av texten är ytterligare två strofer tillskrivna; 
det är dock ovisst om de tillhör denna variant; den 
andra strofen ingår också i AC nedan. På första bladet: 

Nu kommer förste friarn 
Är han rik mår han bra 

på andra bladet: 
När skall väl vårt bröllop stånda 
Det skall stå i nästa påsk 
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H 
DAL 558 nr 24. Kyrkhults sn, Blekinge. Upptecknad av Sven Thomasson under 1880-talets första hälft. Ytterligare 
en utskrift finns i ULMA 10531 (ms till trycket i SvLm V11:6, 1890, nr 18). 

1 Här kommer den förste friaren, 
Mor lilla, just nu 
Hur många päningar lägger han fram 
Min dotter Julia 

2 För femtio på femtio det lägger han fram 
Mor lilla, just nu 
Vis 'an vägen och låt 'n gå 
Min dotter Julia 

3 Här kommer den andre friaren, 
Mor lilla, just nu 
Hur många peningar lägger han fram, 
Min dotter Julia 

4 För hundrade på hundrade det lägger han fram 
Mor lilla, just nu 
Vis 'an vägen och låt 'an gå 
Min dotter Julia 

5 Här kommer den tredje friaren 
Mor lilla, just nu 
Hur många peningar lägger han fram 
Min dotter Julia 

6 För tusende på tusende det lägger han fram 
Mor lilla, just nu 
Tag honom i armen och bed 'an gå in 
Min dotter Julia 

7 Hvar skall den friaren sitta 
Mor lilla, just nu 
På din stol vid ditt bord 
Min dotter Julia 

8 Hvad skall den friaren ha till mat 
Mor lilla, just nu 
Äggamat på Silfverfat 
Min dotter Julia  

9 Hvar skall den friaren ligga 
Mor lilla, just nu 
I din säng på din arm 
Min dotter Julia 

10 
Mor lilla, just nu 
Hämta barnmorskan och vad du kan 
Min dotter Julia 

11 Men jag hafvar ju inga hästar 
Mor lilla, just nu 
Betsla svinen och vad du kan, 
Min dotter Julia 

1 g  Men jag hafvar ju inga selar 
Mor lilla, just nu 
Tag strumpebanden och vad du kan 
Min dotter Julia 

13 Men jag hafvar ju inga vagnar 
Mor lilla, just nu 
Tag skottkärran och vad du kan 
Min dotter Julia 

14 Men jag hafvar ju inga friare, 
Mor lilla, just nu 
Tag tiggegubbar och vad du kan, 
Min dotter Julia 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Båda tilltalsfraserna utskrivna i str. 
1, 2, 14, den andra även i str. 11; den första markerad i 
str. 3 och 11. — Två streckade rader efter str. 13. 

Utskriften i ULMA: 

1:3 	päningar: penningar 
2:3 	låt 'n: låt 'an 

ULMA 41:5, s. 1-3 (text), ULMA 41:7, s. 1 (mel.). Efter Maria Katarina Pärsdotter, Åtorpet, Mörkö sn, Söderman-
land (ca 65 år). Upptecknad av 1898-1899, texten av Johnny Roosval, mel. efter Roosvals minne av Bror Beckman. 

4 

Nu kommer förste fria - ren, min mamma just nu. 

8 

nu 
	

kommer 
	

förste fria - ren min 	mamma 	just 	nu. 
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"Hur mycke pängar 

hur mycke pängar 

12 

har 	han, min dotter 	Juli - a. 
16 

	J 
har 	han 	min dotter 	Juli - a." 

6 

drager han fram min mamma Gyllen på gyllen det just nu. 
16 

Låt upp dörra be'n gå ut. min dotter Juli - a." 

Gyllen på gyllen det drager han fram. min mamma just nu. 
12 

■ 

be'n gå ut. 
r 

min dotter 	Juli - a. 
20 

r 	PP 	 

0 • 

MEM 
~MIMI 
	 r 

"Låt upp dörra 

le liar .41111 VANE 
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1 /:Nu kommer förste friaren, 
min mamma just nu:/ 
/:Hur mycket pängar har han, 
min dotter Julia?:/ 

2 Gyllen på gyllen det drager han fram, 
min mamma just nu. 
Låt upp dörra, be'n gå ut, 
min dotter Julia! 

3 Nu kommer andre friaren, 
min mamma just nu. 
Hur mycket pängar har han, 
min dotter Julia? 

4 Hundra på hundra, det drager han fram 
min mamma just nu. 
Låt upp dörrn be'n gå ut 
min dotter Julia! 

5 Nu kommer tredje friaren, 
min mamma just nu. 
Hur mycket pängar har han, 
min dotter Julia? 

6 Tusen på tusen det drager han fram, 
mm mamma just nu. 
Låt opp dörrn, be'n gå in! 
min dotter Julia! 

7 Hvar skall friaren sitta, 
min mamma just nu. 

På din stol, vid ditt bord, 
min dotter Julia! 

8 Hvad skall friaren få till äta 
min mamma just nu. 
Kött och fläsk smakar bäst 
min dotter Julia! 

9 Hvad skall friaren få till dricka 
min mamma just nu. 
Öl och vin gå väl i'n 
min dotter Julia! 

10 /:livar skall friaren ligga 
min mamma just nu.:/ 
/:I din säng, på din arm 
min dotter Julia!:/ 

Melodianmärkning 

Texten i ms (2 strofer) tillagd med blyerts i efterhand 
ovanför resp. notsystem. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Tilltalsfraserna utskrivna i str. 1 och 
2, markerade i övriga strofer. Repristecken utsatta en-
dast i str. 1. 

2:3 dörra ändrat från dörrn 
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"Här kom en friare up - på vår gård, Fal- lia - la, fal- li - a - lej. 
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J 
ULMA 41:1 9 1 a. s. 5-6. Östabacken, Knista sn, Närke. Upptecknad av Robert Larsson 1899. 

1 Nu är den förste friarn kommen, 
Min mamma så rar. 
Är han rik, är han rar? 
Min dotter Ulla ja. 

2 En ko, ett hundra, 
Min mamma så rar. 
Låt upp porten, be'n gå ut, 
Min dotter Ulla ja. 

3 Nu är den andre friarn kommen, 
Min mamma så rar. 
Är han riker, är han galant? 
Min dotter Ulla ja. 

4 Hundra uppå hundra, 
Min mamma så rar. 
Låt upp porten, be'n gå in! 
Min dotter Ulla ja. 

5 Var ska' den rike friarn sitta? 
Min mamma så rar. 
På en stol, vid ett bord, 
Min dotter Ulla ja. 

6 Vad ska den rike friarn äta? 
Min mamma så rar. 
Skära stek på silverfat, 
Min dotter Ulla ja. 

7 Vad ska' den rike friarn dricka? 
Min mamma så rar. 
Sött vin går väl i' n, 
Min dotter Ulla ja. 

8 Var ska den rike friarn ligga? 
Min mamma så rar. 
I stora salen, i gröna sängen, uppå din arm, 
Min dotter Ulla ja. 

9 Var ska' jag låta klappa? 
Min mamma så rar. 
Och kyssa med om han så vill 
Min dotter Ulla ja. 

10 Om han vill ta på pappar 
Min mamma så rar. 
Låt en ta, de sitta väl kvar, 
Min dotter Ulla ja. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Tilltalsfraserna utskrivna i str. 1 och 
2, markerade i övriga strofer. Str. 6 och 7 först omkas-
tade, den rätta ordningsföljden markerad. 
10:1 	pappar skrivet med landsmålsalfabet 

K 
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. 
Ka: DAG IFGH 5977 nr 75. Kb: Museet i Halmstad, L. Adlerkulls vissaml. nr  6. 

Ka 

1 »Här kom en friare uppå vår gård, Falliala, fallialej. 
Här kom en friare uppå vår gård, Min moder.» 

2 »Säg, vad har han att bjuda dej, Falliala, fallialej. 
Säg, vad har han att bjuda dej, min doter?» 

3 »Ett hundra kronor, ja, det har han, Falliala. fallialej. 
Ett hundra kronor, ja, det har han, min moder.» 

4 »Lyck upp dörren och be'n gå ut, Falliala, fallialej. 
Lyck upp dörren och be'n gå ut, min doter!» 
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5 »Här kom en friare uppå vår gård, Falliala, fallialej. 
Här kom en friare uppå vår gård, min moder.» 

6 »Säg, vad har han att bjuda dej, Falliala, fallialej. 
Säg, vad har han att bjuda dej, min doter?» 

7 »Ett tusen kronor, ja, det har han, Falliala, fallialej. 
Ett tusen kronor, ja det har han, min moder.» 

8 »Lyck upp dörren och be'n gå ut, Falliala, fallialej. 
Lyck upp dörren och be'n gå ut, min doter!» 

9 »Här kom en friare uppå vår gård, Falliala, fallialej. 
Här kom en friare uppå vår gård, min moder.» 

10 »Säg, vad har han att bjuda dej, Falliala, fallialej. 
Säg, vad har han att bjuda dej, min doter?» 

11 »Ett redligt hjärta, ja, det har han, Falliala, fallialej. 
Ett redligt hjärta, ja, det har han. min moder.» 

12 »Lyck upp dörren och be'n gå in, Falliala, fallialej. 
Lyck upp dörren och be'n gå in, min doter!» 

13 »Var ska friaren sitta då, Falliala, fallialej. 
Var ska friaren sitta då, min moder?» 

14 »Uppå din stol, ja, vid mitt bord, Falliala, fallialej. 
Uppå din stol, ja, vid mitt hord, min doter.» 

15 »Vad ska friaren äta då, Falliala, fallialej. 
Vad ska friaren äta då, min moder?» 

16 »Äggamat på silverfat, Falliala, fallialej. 
Äggamat på silverfat, min doter.» 

17 »Var ska friaren ligga då, Falliala, fallialej. 
Var ska friaren ligga då, min moder?» 

18 »Uti min säng uppå din arm, Falliala, fallialej. 
Uti min säng uppå din arm, min doter.» 

19 »Men om det då skulle galet gå, Falliala, fallialej. 
Men om det då skulle galet gå, min moder?» 

20 »Ja, då får prästen penningar, Falliala, fallialej. 
Ja, då får prästen penningar, min doter.» 

21 »Får inte klockaren lite med, Falliala, fallialej. 
Får inte klockaren lite med, min moder?» 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Radupprepningen helt utförd endast i 
str. 1 under mel., i övriga strofer är dock alltid till-
talsfraserna min doter/min moder utskrivna. Första ra-
dens trall utskriven i str. 1 och 21. 

Kb 
MELODI 
	

TEXT 

Mel. = Ka. 	 Text = Ka. 

L 
DAG IFGH 813, s. 26. Bitterna sn, Västergötland. »En 'friarvisa' ur gubben Buss repertoar.» Upptecknad av R. Jo-
hansson 1926. 

1 /:»Nu är den förste friarn kommen 
Min mamma hå hå»:/ 
/:»Är han rik, har han pengar 
Min doter och relion?»:/ 

2 »En daler, två riksdaler 
Min mamma hå hå» 
»Be'n gå ut, be'n gå bort 
Min doter och relion.» 

3 »Nu är den andre friarn kommen 
Min mamma hå hå» 
»Är han rik, har han pengar 
Min doter och relion?» 

4 »Ett dussin, två tusen 
Min mamma hå hå» 
»Be'n gå ut, be'n gå bort 
Min doter och relion.» 

5 »Nu är den tredje friarn kommen 
Min mamma hå hå» 
»Är han rik, har han pengar 
Min doter och relion?» 

6 »Millioner på millioner 
Min mamma hå hå» 
»Be'n gå in, be'n gå in 
Min doter och relion.» 

7 »Var skall den friarn sitta 
Min mamma hå hå?» 
»På en stol vid mitt bord 
Min doter och relion» 

8 »Vad skall den friarn äta 
Min mamma hå hå?» 
»Ägg o fläsk, smakar bäst 
Min doter och relion» 
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Den förste friarn kommer. min mamma som jag har. 
8 

awiale 

4a 

J 	.[ 

Hur många pängar haver han. min dotter Oli 

Hur många pengar haver han. min dotter Oli an? 

4b 
2. 

har. 

9 »Vad skall den friarn dricka 
Min mamma hå hå?» 
»Ölo vin går la i'n 
Min doter och relion» 

10 »Var skall den friarn ligga 
Min mamma hå hå?» 
»I min säng bredvid dej 
Min doter och relion.» 
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1 1 /:»Får han göra en pojke 
Min mamma hå hå?»:/ 
/:»Göra två om han vill. 
Min doter och relion»:/ 

Anmärkning 

M.s .saknar strofnr. Tilltalsfraserna utskrivna i str. 1 och 
I I . Repristecken utsatta i str. 1 och 11. 
11:4 	och ms å 

M 
DAG VFF 1319 nr 147. Valla sn, Bohuslän. Upptecknad av Olaus Olsson 1924 (text) och efter Olaus Olsson av Ge-
org Ågren 1927 (mel.). 

1 Den förste friarn kommer min mamma som jag har 
den förste friarn kommer min mamma som jag har 
hur många pengar har då han min dotter Olean 
hur många pengar har då han min dotter Olean 

2 Hundra och många hundra min mamma har .111 han 
öppna dörren ben gå ut min dotter Olean 

3 Den andra friarn kommer min mamma som jag har 
hur många pengar har då han min dotter Olean 

4 Tusen och åter tusen min mamma han lär ha 
öppna döm å ben gå ut min dotter Olean. 

5 Den tredje friarn kommer min mamma som jag har 
hur många pengar har då han min dotter Olean. 

6 Milioner på milioner min mamma han ju har 
ben gå in och gen en sup min dotter Olean. 

7 Hvar skall den friarn sitta min mamma som jag har 
på en stol och vid vårt bord min dotter Olean 

8 Hvad skall den friarn äta min mamma som jag har 
äggemat på silfverfat min dotter Olean. 

9 Hvad skall den friarn dricka min mamma som jag 
har 

öl och vin de går väl in min dotter Olean. 

10 Hvar skall den friarn ligga min mamma som jag har 
hvar skall den friarn ligga min mamma som jag har 
jo i din säng och på din arm min dotter Olean 
jo i din säng och på din arm min dotter Olean. 

Textanmärkning 

Radupprepningen utförd i str. 1 och 10, repristecken ut-
satta i str. 2, 5-7. 

1:2 	Olean vid upprepningen Olian 

N 
Efter lantbrukarhustrun Mathilda Pålsson, Hovs sn, Skåne (f. 1861 i Ö. Karups sn, Halland, från 1883 bosatt i Hov). 
Upptecknad 1929 av Emil J. Söderman (text) och Arthur Malmgren (mel.). Na: LUF 2343, s. 20-23 (text), LUF 
3416, s. 42 (mel.). Nb: SVA 202:3, s. 437-440 (endast text). 
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Sjunges två ggr 

den förste 	friaren mor lilla 	just nu 
8 

1-1- 	• 
Juli = anne 

12 

.7;. 
4 

SMB 221 

Na 

1 :/Nu kommer den förste friaren 
Mor lilla just nu.:/ 
/:»Hur många penningar hafver han, 
Min dotter Julian?»:/ 

2 »Jo, femti på femti, det lägger han fram.» 
»Öppna dörren och be'n gå ut 
Min dotter Julian.» 

3 »Nu kommer den andre friaren 
Mor lilla just nu.» 
»Hur många penningar hafver han, 
Min dotter Julian?» 

4 »Jo, hundra på hundra, 
det lägger han fram.» 
»Öppna dörren och be'n gå ut, 
Min dotter Julian!» 

5 »Nu kommer den tredje friaren 
Mor lilla just nu.» 
»Hur många penningar hafver han 
Min dotter Julian?» 

6 »Jo, tusen på tusen, 
det lägger han fram.» 
»Öppna dörren och bjud en in 
Min dotter Julian!» 

7 »Hvar skall den friarn sitta 
Mor lilla just nu?» 
»På min stol, vid mitt bord, 
Min dotter Julian.» 

8 »Vi ha' ju inga stolar 
Mor lilla just nu.» 
»Ta' tvättetaflen, ta' hvad du kan 
Min dotter Julian.»  

9 »Hvad skall den friarn äta 
Mor lilla just nu?» 
»Äggamat på silfverfat, 
Min dotter Julian.» 

10 »Vi ha' ju inget silfverfat 
Mor lilla just nu.» 
»Tag trätallriken, tag hvad du kan 
Min dotter Julian.» 

11 »Hvar skall den friarn sofva 
Mor lilla just nu?» 
»I din säng, på din arm, 
Min dotter Julian.» 

12 /:»Vi ha' ju inga sängklä'r, 
Mor lilla just nu.»:/ 
/:»Tag paltakallen, tag hvad du kan, 
Min dotter Julian.»:/ 

Titel: Den förste friaren. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 3/4, t. 4 och 8 
är dock längre. Textraden är delvis utskriven utan an-
passning till mel. 

Textanmärkning 

Ms saknar strof-nr. Radupprepningen utförd i str. 1, re-
pristecken i övriga strofer. Före tilltalsfraserna står i 
vissa fall tankstreck, här för tydlighetens skull borttagna. 
6:3 	raden har först avslutats med utrops-, anför- 

ings- och repristecken, vilka dock raderats bort 
7:1 	raden avslutas med frågetecken 
8:2 Mor ändrat från Min 

Nb 
TEXT 

Text = Na. 
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O 
ULMA 7317, s. 2. Efter Augusta Sköld, Bankeryds sn, Småland (1856-1932). Upptecknad av Nils Stålberg 1932. 

1 /:Å nu så kommer den första friarn mor lilla just nu:/ 
Ta låt upp dörren å be'n gå in, min dotter Julia, 
min dotter Julia. 

Melodianmärkning 

Under mel. i ms står följande, som möjligen återger re-
pris av senare textrader eller alternativt utförande av 
mel:s slut: 

[<'?]i)J)i) 	 

  

J) 	J) J J)J).h.11) J 	r 

P 
ULMA 7046, s. 35-38. Västmanland. Efter »hustrun Berggren i Gisslarbo», Malma sn; hon hade som barn hört vi-
san av sin mor Johanna Risberg (f. 1843 i Bäckegruvan, Ramsbergs sn). Upptecknad av Ellen Lagergren 1933. 

1 /:I måron kommer första friarn 
mor lilla just nu:/ 
/:Är han rik då mår han bra 
min dotter Julian:/ 

2 Han har rocken å ett par byxer 
mor lilla just nu 
Gå te porten å be'n gå hem 
min dotter Julian 

3 I måron kommer andra friarn 
mor lilla just nu 
Är han rik så mår han bra 
min dotter Julian 

4 Han har hundra på hundra 
mor lilla just nu 
Gå te porten å be'n gå hem 
min dotter Julian 

5 1 måron kommer tredje friarn 
mor lilla just nu 
Är han rik så mår han bra 
min dotter Julian 

6 Han har tusen pa tusen 
mor lilla just nu 
Gå te porten å be'n gå in 
min dotter Julian 
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7 Var ska rika friarn sitta 
mor lilla just nu 
på en stol vid mitt bord 
min dotter Julian 

9 Va ska rika friarn dricka 
mor lilla just nu 
Öl å vin dä går väl i'n 
min dotter Julian 

8 Va ska rika friarn äta 
mor lilla just nu 
Kött å fläsk dä smakar bäst 
min dotter Julian 

Melodianmärkning 

T. 5b, 9 och 13: Noterade som helnoter. 

Textanmärkning 

Ur upptecknarens kommentar: [...] Johanna Risberg på-
minde sig att det dansades en slags dans efter denna visa 
då hon var barn, eller lek. — Ms saknar strofnr. Repris-
tecken i alla strofer. 
10:1 Var ms Va 

/:I min säng på min arm 
min dotter Julian:/ 

10 /:Var ska rika friarn ligga 
mor lilla just nu:/ 

Q 
LUF 6329, s. 3-6. Efter Katrina Jeppson, Brunnby sn, Skåne (f. 1845 i Kulla, Brunnby). Upptecknad av Margot 
Gyllsjö 1939. 

1 Här kommer den förste friaren, 
mor lilla, just nu. 
Hur många penningar haver han, 
min dotter Juliann? 

2 Tjugo på tjugo det lägger han fram. 
Ta'n i armen och be'n gå ut, 
min dotter Juliann! 

3 Här kommer den andre friaren, 
mor lilla, just nu. 
Hur många penningar haver han, 
min dotter Juliann? 

4 Hundra på hundra det lägger han fram. 
Ta'n i armen och be'n gå ut, 
min dotter Juliann! 

5 Här kommer den tredje friaren, 
mor lilla, just nu. 
Hur många penningar haver han, 
min dotter Juliann? 

6 Tusen på tusen det lägger han fram. 
Ta'n i armen och be'n gå in, 
min dotter Juliann! 

7 Var skall den friaren sitta, 
mor lilla, just nu? 
På din stol och vid ditt bord, 
min dotter Juliann. 

8 Vi haver ju inga stolar, 
mor lilla, just nu. 
Ta treföttingen och vad du kan, 
min dotter Juliann! 

9 Vad skall den friaren äta, 
mor lilla, just nu? 
Kött och fläsk på silverfat, 
min dotter Juliann. 

10 Vi haver ju inga silverfat, 
mor lilla, just nu. 
Ta trätallrikar och vad du kan, 
min dotter Juliann! 

11 Var skall den friaren ligga, 
mor lilla, just nu? 
I din säng och på din arm, 
min dotter Juliann. 

12 Vi haver ju inga sängadynor, 
mor lilla, just nu. 
Ta hästatäcket och vad du kan, 
min dotter Juliann! 

Titel: Juliann. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Stroferna ihopskrivna två och två. 
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R 
NM Folkminnessaml., Visor 6, s. 793-795 (EU 26139). Efter Inger Brita Andersson, Grimetons sn, Halland (d. 
1902). Upptecknad ur minnet av dottersonen S. Adolf Svensson, Listers hd, Blekinge. Insänd till Nord. museet 1944. 

1 /:Nu kommer den förste friarn, 
Mor lilla det må du tro.:/ 
/:»Låt en komma! Låt en komma 
Min dotter Juliann!:/ 

2 Hur många penningar kan han hava, 
Min dotter Juliann? 
Jo hundra på hundra dem drager han fram. 
Öppna dörren, spjärn i röven, 
Min dotter Juliann! 

3 Nu kommer den andre friarn, 
Mor lilla det må du tro. 
Låt en komma! Låt en komma, 
Min dotter Juliann. 

4 Hur många penningar kan han hava, 
Min dotter Juliann? 
Jo, tusen på tusen det drager han fram. 
Öppna dörren, spjärn i röven, 
Min dotter Juliann! 

5 Nu kommer den tredje friarn, 
Mor lilla det må du tro. 
Låt en komma! Låt en komma, 
Min dotter Juliann! 

6 Hur många penningar kan han hava 
Min dotter Juliann? 
Tiotusen, tiotusen, det drager han fram. 
Öppna dörren be'n välkommen, 
Min dotter Juliann! 

7 Var ska den friarn sitta, 
Mor lilla det må du tro? 
På en stol vid mitt bord, 
Min dotter Juliann. 

8 Vi ha ju inga stolar, 
Mor lilla det må du tro. 

Ta mjölkepallen, ta \ a du kan, 
Min dotter Juliann! 

9 Vad ska den friarn äta, 
Mor lilla, det må du tro? 
Kött å fläsk, va som är bäst 
Min dotter Juliann 

10 Vi ha ju inget slaktat, 
Mor lilla det må du tro. 
Slakta katten, lägg i vatten 
Min dotter Juliann! 

11 Vad ska den friarn dricka, 
Mor lilla, det må du tro? 
Öl och vin, brännevin, 
Min dotter Juliann. 

12 Vi har inget i källarn, 
Mor lilla, det må du tro. 
Ta svagdricka, gör ölsupa, 
Min dotter Juliann 

13 Var ska den friarn ligga. 
Mor lilla, det må [du] tro? 
I min säng, på din arm, 
Min dotter Juliann 

14 /:»Vi ha ju inga sängar, 
Mor lilla, det må du tro.:/ 
/:»Ta baketråget, ta va du kan, 
Min dotter Juliann.:/ 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Repristecken utsatta endast i str. 1 
och 2. 

s 
SR 63/M/6207:8:9. Efter Inga Ström, Edsele sn, Ångermanland (f. 1896 i Stugusjön, Bräcke sn, Jämtland; till Edsele 
1926). Inspelad av Matts Arnberg och Märta Ramsten 1963. 

M.M. J. 160 	 4 

Förs- ta fri- arn har kom-mit. min mamma å - hå. 
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19 	J 
in. 	min dot- ter Jul - jan. 

8 

Släpp fri - a - ren 	in, 	min dot- ter 

Släpp fri - a - ren 

Jul - jan. 
12 

T. 5 och 9 i str. 2-3: 

T. 5 och 9 i str. 4: 

T. 11 i str. 2-3, 5: 

Textanmärkning 

Båda raderna upprepas i alla strofer. 

e fri- arn är 

m.m.J. 152 

Den förs - 

Den förs- te fri- arn är nu kom- men. mani- ma lil - la hd ha. 
12 

Mång- en peng ha- ver den. min do- ter Ju - Ii - an. 
16 

4 

nu kom- men. mam- ma lil- la hå hå. 
8 

• 

.  • .N  dt) 
Mån - gen peng ha- ver den. min do- ter Ju - li - an. 

memil 

SMB 221 

1 /:Första friarn har kommit, min mamma å hå.:/ 
/:Släpp friaren in, min dotter Juljan.:/ 

2 Var ska friaren sitta, min mamma å hå? 
På en stol vid ett bord, dricka vin ur ett glas. 

3 Var ska friaren ligga, min mamma å hå? 
I din säng på din arm, min dotter Juljan. 

4 Om friarn vill göra pojken, min mamma å hå? 
Låt friarn göra pojken, min dotter Juljan. 

5 /:Om skinnet det spricker, min mamma å hå?:/ 
/:Låt skinnet ge töj, min dotter Juljan.:/ 

Melodianmärkning 

T. 1 i str. 4: 

T 
SVA BA 3206. Efter Anni Hansson, Näsinge sn, Bohuslän (f. 1915 i Nåsinge). Inspelad av Märta Ramsten 1978. 

1 /:Den förste friarn är nu kommen, mamma lilla hå 
hå.:/ 

/:Mången peng haver den, min doter Julian?:/ 

2 En daler å en skilling, mamma lilla hå hå. 
Ta opp dörrn å kör'n ut, min doter Julian. 

3 Den andre friarn är nu kommen, mamma lilla hå hå. 
Mången peng haver den, min doter Julian? 

4 Två daler å två skilling, mamma lilla hå hå. 
Ta opp dörrn å kör'n ut, min doter Julian. 
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just nu: 
8 

Nu så kommer den första friaren. mor lilla. 

16 

	rr  
Låt upp dörren 	be han stig ut. min dotter 	Julia. 

Många penningar hade han. 

Han har femti' på 

111:111111...01 1111, 

min dotter 	Julia. 
12 

så drager han fram 

r 

5 Den tredje friarn är nu kommen, mamma lilla hå hå. 
Mången peng haver den, min doter Julian? 

6 Tre daler å tre skilling, mamma lilla hå hå. 
Ta opp dörrn å be'n gå in, min doter Julian. 

7 Var ska friaren sitta, mamma lilla hå hå? 
På en stol å vid ett bord, min doter Julian. 

8 Vad ska friaren äta, mamma lilla hå hå? 
Äggamat på silverfat, min doter Julian. 

9 Vad ska friaren dricka, mamma lilla hå hå? 
Sött vin de går väl i'n, min doter Julian. 

10 Var ska friaren ligga, mamma lilla hå hå? 
I din säng uppå din arm, min doter Julian. 

11 /:Ska jag ta av mej stacken, mamma lilla hå hå?:/ 
/:Särken me om du kan, min doter Julian.:/ 

SMB 221 

Melodianmärkning 

Upptakten i str. 2, 4, 6: a; i str. 7-10: a a; i str. 3 och 5: 
a a a 

Upptakten i str. 11: el h 
Upptakten till t. 5 i str. 2, 4, 6: a; i str. 7-10: a a; i str. 

5: gl a a; i str. 11: cissl h 
T. 5, n. 4 i str. 2, 4-6: d' 

T. 5 str. 7-11: 

T. 15, n. 4 i str. 3 och 8: e' 

Textanmärkning 

Båda raderna upprepas i alla strofer. 
7:2 å saknas vid upprepningen 

U 
SLS 11, s. 2. Norra Österbotten. Upptecknad av Mathias Åkerlund 1882. 

1 Nu så kommer den första friaren, mor lilla, just nu; 
	

Titel: Friarvisa. 
Många penningar hade han, min dotter Julia. 
Han har femti' på femti'. så drager han fram 
Låt upp dörren be han stig ut, min dotter Julia. 

v 
SLS 131, s. 9 (mel.), 29-32 (text). Österbotten. Upptecknad av 0. R. Sjöberg, sannolikt på 1880-talet. 

1 .Här 
4.Ett - 

4b 
2. 

p. 
nu. 
fram 

dlltYrR 	1.111 •  a' 	 

kommer den första 
hundra. två - 

4a 
1. 

J /- .-r,_ . . .h.  . 	  J • ..._, 
friaren. 	Mor lil - la 	just nu. 	Här 
hund- ra sä dra-ger 	han fram. Ett 
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-0- • 
Hur mycket 
Det är för 

• 
penningar hafver han. 
Ii - te', låt honom ga. 

•	 
Min dotter Ju - li - a? 
Min dotter Ju - Ii - a. 

12 

Hur mycket 	pennin 	gar hafver han, Min dotter Ju- i - a? 
Det är 	för 	Ii - te' lät 	honom gå. 	Min dotter Ju- li - a. 

SMB 221 

1 /:Här kommer den första friaren, 
Mor lilla just nu.:/ 
/:Hur många penningar hafver han 
Min dotter Julia?:/ 

2 Trettiosju, sextiosju drager han fram 
Låt honom vara, han får väl gå 
Min dotter Julia. 

3 Här kommer den andra friaren, 
Mor lilla just nu. 
Hur många penningar hafver han 
Min dotter Julia? 

4 Ett hundra, två hundra så drager han fram, 
De' ä' för litet, låt honom gå 
Min dotter Julia. 

5 Här kommer den tredje friaren, 
Mor lilla just nu. 
Hur många penningar hafver han 
Min dotter Julia? 

6 Trehundra, femhundra så drager han fram. 
De' duger inte', låt honom gå 
Min dotter Julia. 

7 Här kommer den fjerde friaren, 
Mor lilla just nu. 
Hur många penningar hafver han 
Min dotter Julia? 

8 Sexhundra, sjuhundra så drager han fram. 
Ta' inte' mot han, låt honom gå 
Min dotter Julia. 

9 Här kommer den femte friaren, 
Mor lilla just nu. 
Hur många penningar hafver han 
Min dotter Julia? 

10 Ått'hundra, ni' hundra så drager han fram. 
De' spisar knappast, låt honom gå 
Min dotter Julia. 

11 Här kommer den sjette friaren, 
Mor lilla just nu. 
Hur många penningar hafver han 
Min dotter Julia? 

12 Ett tusen, två tusen så drager han fram. 
De' börjar stoppa, men låt han gå, 
Min dotter Julia. 

13 Här kommer den sjunde friaren, 
Mor lilla just nu. 
Hur många penningar hafver han 
Min dotter Julia? 

14 Tretusen, femtusen så drager han fram. 
De' ä' tillräckligt, han ska' du ta' 
Min dotter Julia. 

15 Hvar ska' rika friaren få ingå, 
Mor lilla just nu? 
In till ditt rum, invid ditt bord, 
Min dotter Julia. 

16 Hvar ska' rika friaren få sitta, 
Mor lilla just nu? 
Uppå ditt knä, uti din famn, 
Min dotter Julia. 

17 Hva' ska' rika friaren få äta, 
Mor lilla just nu? 
Ärter å' fläsk, de' smakar bäst, 
Min dotter Julia. 

18 Hva' ska' rika friaren få dricka, 
Mor lilla just nu? 
Öl å' vin ska' du honom ge 
Min dotter Julia. 

19 Hvar ska' rika friaren få ligga, 
Mor lilla just nu? 
I samma säng, der du ligger sjelf, 
Min dotter Julia. 

20 Hur' ska' rika friarn ligga me' mej, 
Mor lilla just nu? 
Uppå din arm, invid din barm, 
Min dotter Julia. 

21 Rika friaren han ger mig pussar, 
Mor lilla just nu. 
Du måst' väl ta' dem å' ge ti'baks 
Min dotter Julia. 

22 Rika friaren han känner patten, 
Mor lilla just nu. 
Ja' kunde tro att de' så sku' gå, 
Min dotter Julia. 

23 Rika friaren vill känna musen, 
Mor lilla just nu. 
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25 Rika friaren han tar fram pitten, 
Mor lilla just nu? 
Lägg dina lår emot hanses lår 
Min dotter Julia. 

De' va' en klippar' att fånga dej, 
Min dotter Julia. 

24 Rika friaren vill krypa på mej, 
Mor lilla just nu? 
De' må nu inte va' illa ment, 
Min dotter Julia. Textanmärkning 

Repristecken utsatta i alla strofer. 
12:1 	drager ändrat, troligen ,från duger 

26 /:Rika friaren vill gör' en poike, 
Mor lilla just nu?:/ 
/:Låt honom gör' an, han får väl föd' an, 
Min dotter Julia.:/ 

J. •  

4 

A1111—,  

mor lilla. just nu. 
8 
o r  

min dotter Juli= an'? 

12 

Hur många penningar haver han. min dotter Juli= an'? 

Nu kommer den första friaren. 

3 
Hur manga penningar haver han. 

SMB 221 

SLS 508, s. 705-707. Efter Charlotta Westerberg, Kalsor, Tövsala sn, Åboland (f. 1873). Upptecknad av Alfhild 
Adolfsson (Forslin) 1928. 

1 /:»Nu kommer den första friaren 
Mor lilla, just nu»:/ 
/:»Hur många pengar haver han, 
Min dotter Julian'?»:/ 

2 »Femtio på femtio, 
så drager han fram,» 
»Ta' opp dörren, be' han stig ut 
Min dotter Julian'.» 

3 »Nu kommer den andra friaren, 
Mor lilla, just nu.» 
»Hur många pengar haver han, 
Min dotter Julian' ?» 

4 »Hundra på hundra 
så drager han fram.» 
»Ta' opp dörren, be' han stig ut, 
Min dotter Jul ian'.» 

5 »Nu kommer den tredje friaren, 
Mor lilla, just nu.» 
»Hur många pengar haver han, 
Min dotter Julian' ?» 

6 /:»Tusen på tusen 
så tager han fram.»:/ 
/:»Ta' opp dörren be' han stig in, 
Min dotter Julian' !»:/ 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Repristecken angivande upprepning 
av rad 1 och 2 utsatta i str. 1 och 3. Upprepningen av 
rad 3 och 4 utförd endast i texten under mel. (str. 1), ej 
angiven i den separata textutskriften. 

Y 
Efter fabriksarbeterskan Hilma Ingberg f. Sarin, Billnäs bruk, Pojo sn, Nyland (f. 1886 i Korsuddarna, Bromarvs sn, 
Nyland). Ya: SLS 529 nr 162. Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1933. Yb: SR 57/11142:11:5. Inspelad av 
Matts Arvberg 1957. 
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Första friarn nu kommer. mor lilla. jo. ja. 

8 

4 

41 IP 

Förs- ta fri- arn nu kom-mer. mor lil- la jo ja. 

8 

7_÷ 
Stäng upp dörrn å be'n stig in, min dot-ter jo jo. 

12 

•  
Stäng upp dörrn å be'n stig in. min dot-ter jo jo. 
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Ya 

J • 	_oj 

 

4 

  

  

Stäng upp dörrn 
	

å be'n stig, min dotter jo, ja. 

12 

ciA 
stäng upp dörrn å be'n stig, min dotter jo. ja. 

1 Första friarn nu kommer, mor lilla jo ja. 
/:Stäng upp dörrn å be'n stig, min dotter jo ja.:/ 

2 Var ska friarn då sitta, mor lilla, jo, ja? 
På en soffa vid din sida, min dotter jo, ja. 

3 Vad ska friarn då äta, mor lilla, jo, ja? 
Ägg i mat på silverfat, min dotter jo, ja. 

4 Var skall friarn sen sova, mor lilla, jo, ja? 
I en säng, du på hans arm, min dotter jo, ja. 

5 Hur skall jag det tillåta, mor lilla, jo, ja? 
Jag kan icke mera till lilla vännen gå. 

6 Han får väl själv komma, min dotter jo, ja. 
Han kommer så gärna, om blott han får lov. 

7 Och ring vill han giva, mor lilla, jo, ja. 
Tag mot, tag mot, min dotter jo, ja! 

8 Knyt banden så trogna som hjärtan förmå. 
Låt aldrig sorgen imellan få gå. 

9 Så vandrar ni livet igenom ni två, 
/:och döden åtskiljer det ni bundit tillsamm' .:/ 

Textanmärkning 

Upprepningen av andra raden utförd endast i .str. 1, till-
talsfraserna och jo, ja utskrivna endast i str. 1 (under 
mel.). 

Yb 

Anmärkning 

Omfattar fyra strofer. Ingen repris av första frasen i str. 
2-4. 

T. 5 och 9 i str. 2 och 4: 

T. 10, n. 2 i str. 2-4: a 

TEXT 

Avvikelser från Ya i Yb 

Texten omfattar endast str. 1-4. 
1:2 	stig: stig in; jo ja: jo jo 
2:2 	på en stol vid ditt bord 
4:1 	skall: ska; sen: då 
4:2 	du på hans arm: vid din arm 
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1.Mi-na mor. mi-na reor. tri man star u- te gårn. 

a . 
rar: 

do- ter. 

16 

Biu in tom. biu in tom. mi- na del-ja 

do - ter! 

4 

G 	, 

biu in torn. biu in tom. mi- na del-ja 

0 r -9- 

Bak bor-di. 	på ben- ki. mi- na del-ja do- ter. 

2.Mi- na mor. mi- na mor. kån gå tom si- ta. 

8 

mi-na mor. mi- na mor. kån gå tom si - ta? 
12 

hm! 
14: r 	r 

'Må 
111/.1111.1. 

faunlIMUMAMIM...~11 T. 9 och 10 i str. 4: 

=UR. 
MI......~..1~1,11.7 
N ta ikW1 El 
,11.4111E NI 	

.~..101.41 
MMIIIME 
II= 

W1114~1~MMIMMIE 
111...M1 gjtozmwdeeeme 
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Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu, Eesti Rahvaluule Arhiiv, ERA Fon. 257b. Efter bibliotekarien Alexander Kellman, 
Korkis by, Kors sn, Harrien, Estland. Inspelad av Paul Ariste 1929. Transkription gjord av Ain Sarv 1999. 

ml- na mor, mi-na mor. tri man star 1J- te gårn! 

12  

r 472 r 

,J r J Jfr 
16 

Bak bor-di. 	på ben- ki. mina del- ja do- ter! 

1 Mina mor, mina mor, tri man star ute gårn, 
mina mor, mina mor, tri man star ute gårn! 
Biu in tom, biu in tom, mina delja doter, 
biu in tom, biu in tom, mina delja doter! 

Mina mor, mina mor, kån gå tom sita? 
Bak bordi, på benki, mina delja doter! 

3 Mina mor, mina mor, kå får tom ita? 
Svinkitt å kakobre, mina delja doter. 

4 Mina mor, mina mor, kån gå tom sova? 
Kåmarssängi, kåmarssängi, mina delja doter. 

5 Mina mor, mina mor, kå får tom yvi, 
mina mor, mina mor, kå får tom yvi? 
Ny kasken å ny tjelde, mina delja doter, 
ny kasken å ny tjelde, mina delja doter. 

Melodianmärkning 

Str. 3-5 är noterade som str. 2 men med följande avvi-
kelser: 

T. 7, n. 2 — t. 8, n. 1 i str. 3 och 5: d2  c2  h t  

1111.1. 
WO MIMEMIIMMEM 

/4,1111M~ 	M B 
Vt= 

T. 13 och 14 i str. 4: ralv.:E~  

T. 14 i str. 3. 

Textanmärkning 

Båda raderna upprepas i alla strofer. 

T. 9 i str. 5: 

T. 10 i str. 3: 

T. 13 i str. 5: 
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EJ AVTRYCKTA 

AA: UUB R 623:2 nr 17. 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 präst-
gård (jfr Bjersby, s. 260-266 och Jonsson I, s. 
116). Upptecknad av P. A. Säve sannolikt på 
1840-talet. 14 strofer. Tryckt som Säve nr 17 A. 

AB: Filikromen, h. 6,1855, nr IX. Gotland. Uppteck-
nad av löjtnanten G. Booberg. Melodi samt 11 
strofer. 

AC: ULMA 347:44 b, s. 219-220. Enhörna sn, Söder-
manland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under 
tiden 1860-1882.12 strofer. Möjligen en bearbet-
ning av G ovan. Två texter i NM Folkminnes-
saml., Folkmusikuppteckningar, vol. IV:3 c åter-
ger sannolikt samma tradition men har avvikande 
slut. 

AD: ULMA 347:57, s. 208. Taxinge och Kärnbo s: nar, 
Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson, 
sannolikt på 1860- eller 1870-talet. 4 strofer. 

AE: Noreen, Folkvisor från Värmland (SvLm II, 
Smärre meddelanden, 1883) nr 4. Dalby sn, 
Värmland. Upptecknad av Adolf Noreen 
1874-1876.9 strofer. 

AF: ULMA 25:55:3, s. 21-23. Ransbergs sn, Väster-
götland. Upptecknad av G. A. Bohlin, sannolikt 
på 1870-talet. 9 strofer. 

AG: Skåne. Två versioner med motstridande socken-
uppgifter. Upptecknad av Eva Wigström 1879 (jfr 
Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 5). 
28 strofer bestående av en rad som upprepas efter 
en trallrefräng. AGa: Wigström, Folkdiktning II, 
1881, s. 51-53. »Åsmundstorps sn.» AGb: NM 
Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, vol. 
11:9. »Allerums sn.» Dialektal språkform. Tryckt i 
Hazelius, Ur de nordiska folkens lif, 1882, s. 
136-137. 

AH: NM Folkni i nnessaml., Folkmusikuppteckningar, 
vol. 1:3 (mel. ined str. 1 underlagd), Fredin, Got-
landstoner, 1909, nr 103 (hela texten). Delvis ef-
ter bondhustrun Elisabet Olofsdotter, Flors, Burs' 
sn, Gotland (f. 1821 i Ardre sn, Gotland, uppvux-
en i Gammelgarns sn, d. 1897), delvis efter bon-
den John Pettersson, Burs. Upptecknad av den 
förras son August Fredin 1892-1896. Även mel. 
tryckt som Fredin nr 103. Melodi samt 9 strofer. 

Al: ULMA 41:79, s. 33. Efter Lovisa Andersson, År-
dala sn, Södermanland. Upptecknad av Ture 
Johnsson (Arne) 1898. Uppställd som 5-6-radiga 
enheter snarast motsvarande 9 strofer. 

AJ: ULMA 303:613, s. 5-6. Efter bonden Jan Jakobs-
son, Persbylånga, Tegelsmora sn, Uppland (f. 
1831 i Persbylånga, d. där 1908). Upptecknad av 
Bengt Hesselman 1898-1899.8 strofer. Enligt sa-
gesmannen en »polska». 

AK: ULMA 351 D: 11 f, s. 87 (text), 89 (mel.). När-
mare uppgifter saknas. Texten upptecknad av Au-
gust Bondeson vid 1800-talets slut, mel. uppteck-
nad av Bondeson eller någon av hans medarbeta-
re. Melodi samt 10 strofer. 

AL: ULMA 351 D:11 d, s. 49 (text), ULMA 351 D:11 
a, s. 1058 (mel.). Efter f.d. sjömannen Adolf Ols-
son, Vallda sn, Halland (f. 1841 i Vallda). Upp-
tecknad av August Bondeson 1900. Med uteslu-
tande av str. 10-14 tryckt som Bondeson nr 339, 
vartill textms finns i ULMA 351 D:11 a, s. 1059. 
Melodi samt 14 strofer. 

AM: ULMA 111:28, s. 3. Björketorps sn, Västergöt-
land. Upptecknad av A. Stalin 1900. 10 strofer. 
Landsmålsalfabet. 

AN: 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 Adler-
kull under 1910- eller 1920-talet. Melodi samt 12 
strofer. ANa: DAG IFGH 5977 nr 73. ANb: Mu-
seet i Halmstad, L. Adlerkulls vissaml. nr  5. 

AO: Tradition efter Anders Henriksson, Nevishögs sn, 
Skåne. AOa: LUF 201, s. 119-120 (text), Anders-
son & Ingers, Folkdiktning från Bara härad, 1925, 
nr 51 (mel.). Upptecknad av Ingemar Ingers 
1923-1924. 11 strofer. En yngre utskrift finns i 
DAL 23574, omfattande 10 strofer. Även texten 
tryckt i Andersson & Ingers (dock med uteslut-
ande av de 2 sista stroferna). AOh: SR 
61/M/9378:5:7. Efter fil. dr. Ingemar Ingers, 
Lund, Skåne (f. 1902 i Tottarps sn, Skåne, d. 
1983); han hade lärt visan av Anders Henriksson. 
Inspelad av Matts Arvberg 1961. Melodi samt 11 
strofer. AOc: SVA BA 2305. Efter Ingemar In-
gers. Inspelad av Gunnar Ermedahl 1974. Melodi 
samt Il strofer. AOd: LUF B 155 a:24. Efter Ing-
emar Ingers. Inspelad av Christer Lund 1982. Me-
lodi samt 11 strofer. 

AP: Tännäs sn, Härjedalen. Tradition efter Elin Wage-
nius, »Blind-Elin», Funäsdalen (1828-1917). 8 
strofer. APa: ULMA 1059:6, s. 14-16. Uppteck-
nad av Dag Strömbäck 1925. APb: ULMA 
17679:8, s. 16-17. Upptecknad av Salomon Erik-
sson 1936. 
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AQ: DAG IFGH 1021, s. 42. Finnerödja sn, Västergöt-
land. Upptecknad av Ingemar Lundgren 1927. 7 
strofer. 

AR: ULMA 1803:9, s. 8-9. Efter Britta Eriksson, Ba-
da, Fryksände sn, Värmland (f. 1875 i Vänsjö, Yt-
terhogdals sn, Hälsingland). Upptecknad av Ger-
trud Eriksson 1928. 7 strofer. 

AS: DAG IFGH 1888, s. 5-6. Råggärds sn, Dalsland. 
Upptecknad 1929 efter egen tradition av Maria 
Aronsson (f. 1865 i Råggärd). 12 strofer. 

AT: ULMA 2865:1, s. 2-3. Stockholm. Efter »G. H.» 
som vid sex års ålder hört visan av en fröken 
Forslund i Stockholm. Upptecknad av R. Kolmo-
din 1929. 6 strofer. 

AU: DAG IFGH 2107, s. 11-12. Efter Emma Svens-
son, Vessige sn, Halland (f. 1865 i Ljungby sn, 
Halland). Upptecknad av Helmer Olsson 1930. 10 
strofer. 

AV: ULMA 3357:4, s. 12-14. Efter Kristina Nilsson, 
Lässerud, Köla sn, Värmland (f. 1862). Uppteck-
nad av Gertrud Eriksson 1931. 8 strofer. 

AX: ULMA 4314, s. 376. Lillhärdals sn, Härjedalen. 
Upptecknad av Einar Granberg 1931. 1 strof 
(»vaggvisa»). 

A Y: ULMA 6379, s. 1-4. Efter skräddarhustrun Gus-
tava Lundin, Lunda sn, Uppland (f. 1846). Upp-
tecknad av Signe Lundin 1933. 6 strofer (str. 6 
tillfogad 1933 av Julius Ejdestam). 

AZ: DAG VFF 2107, s. 6-7. Ljungs sn, Bohuslän. 
Upptecknad av Helmer Olsson 1934. 11 strofer. 

BA: DAG IFGH 4136, s. 47-48. Efter Augusta Öberg, 
Köinge sn, Halland (f. 1864 i Köinge). Uppteck-
nad av Helmer Olsson 1938. 11 strofer. 

BB: NM Folkminnessaml., Visor 6, s. 795 (EU 
26139). Halland. Variant utskriven efter texten R 
ovan, utan närmare uppgifter. 4 strofer. 

BC: LUF 10426, s. 1-3. Efter Elfrida Edson, Vikens 
sn, Skåne. Upptecknad av Elsie Dreierström 
1947. 8 strofer. 

BD: SVA 397:6. Efter Anders Elggård, Rättviks sn, 
Dalarna. (f. 1888). »Polskatrall efter mormodern 
f. 1824.» Upptecknad av Karl Sporr 1950. Melodi 
samt 1 strof. 

BE: SVA 198:3 nr 263 a:l. Dalsland. Insänd till Matts 
Arnberg 1957 av Valborg Carlsson, Eriksbyn, 
Skållerud sn; hon uppger sig ha fått visan av syst-
rarna Valborg och Hildur Thorstensson, Bränna, 
Skållerud (f. 1885/1886), vilka troligen hört den 
sjungas av klockaren Thorsten Bergman 
(1854-1919). 4 strofer. 

BF: SR Ma 56/10126:5:1. Efter Alma Nyström, Garda 
sn, Gotland. Inspelad av Matts Arnberg 1956. 
Melodi samt 10 strofer. 

BG: Efter Ulrika Lindholm, Raukasjö, Frostvikens sn, 
Jämtland (f. 1886 i Frostviken, d. 1977). BGa: SR 
Ma 58/11696:10:6. Inspelad av Matts Arnberg 
1958. Melodi samt 6 strofer. BGb: SVA 54, bl. 
20. Textnedskrift gjord av Ulrika Lindholm själv 
ca 1960. 6 strofer. 

BH: SR MT 60/31:1:7. Efter Åker Erland Jonsson, 
Grimsåker, Malungs sn, Dalarna (f. 1902 i Jägra, 
Malung). Inspelad av Matts Arnberg 1960. Melo-
di samt 7 strofer. 

Bl: ULMA 26700, s. 4-5. Vittinge sn, Uppland. Upp-
tecknad av Gideon Gustafsson 1967. 11 strofer. 

BJ: SVA BA 298. Efter smeden och lantbrukaren 
Martin Martinsson, Henån, Röra sn, Bohuslän (f. 
1913 i Svineviken, Henån). Inspelad av Märta 
Ramsten och Bengt R. Jonsson 1968. Melodi samt 
7 strofer. Återgiven på grammofonskiva (Skämt-
visor och polsktrallar, Riks LPF 2). 

BK: SVA BA 892. Efter Viktoria Eriksson, Malungs 
sn, Dalarna (f. 1910 i Malung, d. 1986). Inspelad 
av Märta Ramsten 1970. Melodi samt 7 strofer 
och en inledande rad. 

BL: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 221. Bor-
gå, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. 
Melodi samt 10 strofer. 

BM: SLS 151, s. 74-76. Borgå, Nyland. Upptecknad 
av Vilhelm Englund 1878-1887. 11 strofer. 

BN: SLS 1, s. 240. Efter Anna Maria Slotte, Nederve-
tils sn, Österbotten. Upptecknad 1882. 8 strofer. 

BO: SLS 26 c, s. 328-329. Nyland. »Sjundeå, Kyrk-
slätt, Ingå.» Upptecknad av Selini PerkMn 1891. 
10 strofer. 

BP: SLS 532 nr 318. Efter Karl Emil Lindholm, Pel-
linge, Borgå lf, Nyland (f. 1881). Upptecknad av 
Alfhild Adolfsson (Forslin) 1934. Melodi samt 10 
strofer. 

Följande fem varianter från Estland står nära Z ovan: 

BQ: Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu, Eesti Rahvaluule 
Arhiiv, ERA Rootsi 1, s. 107. Efter 71-åriga Mari 
Samberg, Själta gård, Korkis by, Kors sn, Harri-
en, Estland. Upptecknad av Paul Ariste 1929. 5 
strofer. 

BR: Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu, Eesti Rahvaluule 
Arhiiv, ERA Rootsi 1, s. 111. Efter f.d. läraren 
Johan Lehtmets, Kiverby i Vippal, Kors sn, Harri-
en, Estland (f. 1852). Upptecknad av Paul Ariste 
1929. 1 strof. 
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BS: Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu, Eesti Rahvaluule 
Arhiiv, ERA Rootsi 1, s. 128. Efter bröllopsfolket 
från Bertels gård, Kiverby i Vippal, Kors sn, Har-
rien, Estland. Upptecknad av Paul Ariste 1929. 4 
strofer. 

BT: Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu, Eesti Rahvaluule 
Arhiiv, ERA Rootsi 1, s. 152-153. Efter Liso Ful-
kan, Smens gården, Kiverby i Vippal, Kors sn, 
Harrien, Estland. Upptecknad av Paul Ariste 
1929. 5 strofer. 

BU: Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu, Eesti Rahvaluule 
Arhiiv, ERA Rootsi 1, s. 186-187. Efter 65-åriga 
Anu Engblom, Ri gård, Kiverby i Vippal, Kors 
sn, Harrien, Estland. Upptecknad av Paul Ariste 
1929. 6 strofer. En text tryckt av Viktor Aman i 
En bok om Estlands svenskar 4, 1992, s. 665-666 
återgår möjligen på Anu Engblom. 
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222 

DE OMÖJLIGA UPPGIFTERNA 
TSB F 6 

A 
KB Vs 22 (KB:s visbok i 16:o), s. 31—[341. Uppskrift från 1590-talet eller de första åren av 1600-talet, sannolikt från 
västra Uppland, östra Västmanland eller Gästrikland (se Jonsson 1, s. 165-174). Tryckt i SF bd III, s. 128-130 och i 

1500- och 1600-talens visböcker II, s. 25-27. 

1 In kom Iungfrun gångandes 
Medh bara fothen ståndandes 
Hwy ståån j medh baran footh 
— Alt som lifuet lyster. 

2 Hwy ståån I medh baran footh 
Kan här ingen rådhe booth 
Sitt tigh på myn kistå 

3 Sitt tigh på myn kistå 
Maka will iagh tigh läste 
Göra will iagh tigh skonar ny 

4 Göra will iagh tigh skonar ny 
Makan finnes ey j thenne by 
Lestren äro j lunden 

5 Lästren äro j lunden 
Lädhret är j sunden 
Sylen är i Tysklandh 

6 Sylen är i Tysklandh 
Bårstan är j Kalmar 
Kårdan äro j Rome 

7 Jungfrun talar till Tärnor twå 
I scholen vngersuens hoffuudh thwå 
Så ther faller ey tårar aff 

8 Askan är I biörke tåpp 
Biörcken är icke runnen vpp 
Wattnet är j kellan 

9 Watnet är I kellan 
Kellan j wärdzens ende 
Tråget är j Tryntandaall 

10 Tråget är j Tryntandaall 
Som thet wattnet swalke skall 
Kamben är j hiorte hoorn 

1 1 Kamben är lj ] hiorte hoorn 
Ofödd är then konunge son 
Som then hiwrthen skiuthe schall 

12 Hans fadher och hans modher 
The liggia j waggone bådhe 
Som then konunge son födhe schall 

13 Aldrigh hörde man slyke 
Som så suarar sin wedherlyke 
Tu schall ware myn fäste möö 

14 Tw schall ware myn fäste möö 
Medh migh skall tu bådhe lefua och döö 
Kysser tu migh så klappar iagh tigh 

15 Kysser tu migh så klappar iagh tigh 
Gör thet gått så tackar tu migh 
Göret gått så tackar tu migh 
— Alt som lifuet lyster. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: lifuet i str. 1 och 6 skrivet lyfuet 
6:2 Kalmar ms snarast Kälmar 

10:1 	är tillskrivet över raden 

B 
Forskningsarkivet, Umeå univ., J. A. Linders Arkiv, vol. 40 A:14 (mel. med nr 19). Västerbotten. Upptecknad av 
prästmannen J. A. Linder ca 1820. 
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å 

kalla och hämtade hämtade vattnet 

6 

JA 
- hå hå hå, nå nå nå. 

8 

vid ett brunn 

4 

Der stod en Jungfru 

och kalla vattnet öste 
6 

- hi 	ha 	fal - lalleri - 	ra 
8 

SMB 222 

hämtade vattnet 	kalla 

1 Der stod en Jungfru vid ett brunn 
och hämtade vattnet kalla 
— hå hå hå, nå nå nå, 
hämtade vattnet kalla 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning. Några eller alla takt-
streck tillskrivna i efterhand, taktstreck efter t. 4 saknas 
dock. Ändringarna är delvis svårtolkade. 
T. 1, n. 4: Troligen ändrad från f l . 

T 3, n. 2-6: Ändrade från .N.% 
T. 4, n. 3: Före noten står ett svårtolkat tecken, möjligen 

återställningstecken. 

T. 5: Omfattar fem åttondelar. Anpassningen text/mel. 
är oklar. N. 2 otydlig, möjligen avses h. 

T. 6: Omfattar tre åttondelar. Efter sista noten står över- 

och 

T. 7, n. 1: Notvärdet oklart, möjligen avses fjärdedels-
not. 

T. 7, n. 2-3: Ändrade från åttondelsnoter. Efter n. 3 står 
ett överstruket taktstreck. 

Textanmärkning 

1:2 	och har skrivits in i efterhand i stället för ett 
kommatecken; vid upprepningen har och iii/-
skrivits före hämtade men åter strukits 

c 
K VHAA Wiede ks 47 [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 tre utskrifter 
av text och mel. finns: KVHAA Wiede ks 47 [II], KVHAA Wiede hs 47 och MM Wiede nr 47; av mel. finns därtill 
en utskrift i KVHAA Wiede ks 47 MIL 

Och jungfrun star vid 	sjögestrand 
4 

och kalla vattnet öste 
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Allt ur 	den dju - pa 
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14 Du målare måla mig rosorna tre 
Hvar utaf sin kolöra 

15 Den första hvit, den andra röd 
Den tredje violetta 
— hi ha fallalleri ra, 
Den tredje violetta. 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

ks [II] och MM har repristecken före t. 1 samt upptakt 
till t. 1 och repristecken i slutet av mel. 
Upptakten: Åttondelsnot i ks [III] och hs. 
T. 2, paustecknet och n. 5: Endast åttondelsnot i hs. 
T. 6, n. 1-3, textunderlägget: lilleri- ks 
T. 6, paustecknet och n. 5: Endast åttondelsnot i hs. 
T. 8: Utan paustecken i hs. 

Textanmärkning 

Omkvädet och den upprepade andra raden utskrivna i 
str. 1-8,15, markerade i str. 14. 

	

4:1 	gossorna sic 

Övriga utskrifter: 

Efter str. 3 är i hs och MM utrymme lämnat för ytterli-
gare en strof; str. 4-15 därför numrerade 5-16. Str. 4 
och 5 omkastade i hs och MM. 
Omkvädet: fallalleri: faralleri ks, hs 
3:2 så saknas vid upprepningen MM 
4: 1 	gossorna: gossarna hs 
5: 1 	Och: Så hs, MM; gossarna: gossorna ks, MM 

	

13:1 	Ungersvän: Och ungersven hs, MM 

1 Och jungfrun står vid sjögestrand 
och kalla vattnet öste, 
— hi ha fallalleri ra, 
och kalla vattnet öste. 

2 Och fram kom der en unger sven 
han hälsade god afton 

3 Och jungfrun står så tyst och still 
hon står så tyst och stilla 

4 Och skall jag göra dig gossorna tre 
och likväl jungfru vara 

5 Och skall du göra mig gossarna tre 
Och likväl jungfru vara 

6 Så skall du göra mig vaggorna tre 
Och ingen spån få taga. 

7 Och skall jag göra dig vaggorna tre 
Och ingen spån få taga 

8 Så skall du göra mig skjortorna tre 
Och intet styng få taga 

9 Och skall jag göra dig skjortorna tre 
Och intet styng få taga 

10 Så skall du skaffa mig rosorna tre 
Hvar utaf sin kolöra! 

11 Och hur skall jag de rosorna få 
Det är nu vintertiden. 

12 Och väl kan du de rosorna få 
De vexa i min hage. 

13 Ungersvän rider sig åt Målaregård 
Och målaren var väl hemma 

D 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 47-48 (text), Dybeck, Svenska folkmelodier, 1853, nr 79 (mel.). Dalarna (enligt 
textms Rättviks sn, enligt tr. Venjans sn). Upptecknad av Richard Dybeck; textutskriften gjord av denne efter januari 
1845. Även texten tryckt i Svenska folkmelodier (underlagd mel.). 
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Och hel - ste den jung 

	 4.; 

1 Det stod en jungfru och öste vatten 
alt ur den djupa brunnen, 
Kom så en ungersven ridandes, 
och helste den jungfrun sköna. 

E 

8 

• 
trallerallera 

ö - ste vattnet 
6 

och 

- tralla la 

4 

SMB 222 

- 

KomKom så en 	un- ger- sven 

• • 

ri 	- 	dan 

• 

UUB R 623:2 nr 159. Efter tjänstepigan Catharina Elisabeth Lärka, Vänge sn, Gotland (f. 1822; Bjersby, s. 346). 
Upptecknad av P. A. Säve 1846. Tryckt som Säve nr 159. 

Det stod en Jungfru vid en Brun 

och 	ö - ste vattnet 
	

kal - la 

k 	k 6 

- de. 

1 Det stod en Jungfru vid en brunn 
Och öste vattnet kalla 
— tralla la trallerallera 
Och öste vattnet kalla 

2 Så kom der en Riddare ridandes 
Uti den gröna lunden 

3 Och får jag nu sofva hos Jungfrun 1 natt, 
Och sofva hos jungfrun allena? 

4 Och skall du sofva hos mig i natt, 
Och sofva hos mig allena 

5 Så skall du skaffa mig blommorna tre, 
Hvar en af sina kulörer 

6 De blommorna som du talar om, 
De växa uti min hage 

7 Och Riddaren red sig upp och ned 
Uti de gröna dalar 

8 Och Riddaren red sig åt Målarens gård: 
Herr målare! är du hemma? 

9 Och måla mig de rosorna tre, 
Hvar en af sina kulörer 
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aftonstund Jag gick mig ut en 

nå nå nå, 

8 

källan. allt till den klara 

allt 	till 	den klara 

6 

•	 - 

2 Mötte mig en ungersven 
Dess like såg jag sällan 

3 Hör du lilla jungfru fin 
Du skall min kärsta vara 

1 Jag gick mig ut en aftonstund 
allt till den klara källan 
- Håh! Håh! Håh! Nå! Nå! Nå! 
allt till den klara källan 

4 Allt hvad du begär af mig 
Jag gerna vill dig gifva 

5 Allt hvad jag begär af dig 
Du vill mig gerna gifva 

6 Gif mig då den måne klar 
Som uti qvällen lyser 

7 Skall jag ge den måne klar 
som uti qvällen lyser 

10 Den ena hvit, den andra blå, 
Den tredje violetter 

11 När Jungfrun såg de rosorna tre, 
Då börjar hon att gråta 

12 Och skall du sofva hos mig i natt, 
Och sofva hos mig allena 

13 Då skall du göra mig sönerna tre, 
Och jag likväl jungfru skall vara 

14 Och skall jag göra dig sönerna tre 
Och du likväl jungfru skall vara 

15 Då skall du sömma mig skjortorna tre, 
Och intet stygn få taga 

16 Och skall jag sömma dig skjortorna tre 
Och intet stygn får taga? 

17 Då skall du göra mig vaggorna tre, 
Och ingen spån få skära 

18 Och skall jag göra dig vaggorna tre 
Och ingen spån får skära? 
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19 Ack, jungfrun blifver mig alltför svår: 
Jag låter henne fara! 
- tralla la trallerallera 
Jag låter henne fara! 

Melodianmärkning 

T. 3 och 7: Anpassningen text/mel. är inte helt entydig, 
men de sista stavelserna i resp. ord är närmast place-
rade under n. 3-4 resp. 7-8. 

T. 5, n. 1-2: Otydliga, ev. avses c' d' eller ändrade från 
cl d'. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i texten 
under mel. Den upprepade andra raden utskriven en-
dast i texten under mel., i den separata textutskriften 
(med undantag för str. 14,16, 18, 19) markerad med re-
pristecken. 
13:2 	jag tillskrivet med blyerts 
14:1-2, 16:1-2, 18:1-2 	tillskrivna i margen 
16:1 	dig står av misstag även före sömma 

F 
Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I h:1, Folkvisor, psalmer och sånger, s. 129 (text), N. G. Djurklous 
Arkiv F I b:1, Svenska Folk Melodier nr 10 (mel.). Möjligen från Närke. Upptecknad kring 1800-talets mitt. En an-
nan utskrift av mel. finns i N. G. Djurklous Arkiv F I h:1, Folkvisor, psalmer och sånger, s. 65. 
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— Håh! Håh! Håh! Nå! Nå! Nå! 
som uti qvällen lyser 

Melodianmärkning 

Den andra utskriften: 

Saknar textunderlägg; versrad 1-2 utskrivna under 
mel:s början men utan anpassning till mel. 
Upptakten: Notvärdet otydligt, ev. avses fjärdedelsnot. 
T. 8: Med åttondelspaus i slutet. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet och den upprepade andra 
raden utskrivna i str. 1 och 2, markerade i övriga stro-
fer. 

2:2 
	

Dess like överstruket, dock ej vid upprepningen 
3:2 
	

kärsta vara står över struket maka blifva 
4:1 
	

över Allt hvad står Du skall mi; begär ändrat, 
ev från begärar 

6:2 	qvällen står över struket natten 
Vid bladets kant står skrivet på tvären: 

Skall jag den måne klar 
som uti qvällen lyser 
skall du göra stege lång 

G 
DFS 1922/16 (Brev från N. G. Djurklou till H. F. Feilberg; odaterat, ca 1900). Uppland. Text nedskriven av 
Djurklou som han mindes den från ett dansgille 51 år tidigare i närheten av Uppsala. 

1 Jag gick mig ut en aftonstund 
allt till den klara källan 
— Håh! Håh! Håh! Nå, nå, nå! 
allt till den klara källan 

2 Mötte der en ungersven 
Så fager till att skåda 

3 Hör Du liten jungfru fin 
Vill Du min fästmö vara 

4 så skall Du föda pojkar tre 
och ändå jungfru vara 

5 Skall jag föda pojkar tre 
och ändå jungfru vara 

6 Så skall Du göra vaggor tre 
och ingen spån få taga 

7 Skall jag göra vaggor tre 
och ingen spån få taga 

8 Så skall du--- 

9 Skall jag ta den klara sol 
som uppå himlen lyser 

10 Så skall Du göra stege lång 
som upp till himlen räcker 
— Håh! Håh! Håh! Nå, nå, nå! 
som upp till himlen räcker 

Anmärkning 

Djurklou berättar att han hört visan under sin student-
tid, då han med några kamrater bjudits hem till dansgil-
le hos en hederlig danneman från Knifsbrunna eller 
Bergsbrunna. Där förekom ringdansar, danslekar och 
andra lekar men äfven vexelsånger. Visan kallas en täf-
lingssång emellan en ung dräng och en jänta. Str. 1, 2, 5, 
6, 9, 10 sjöngs av flickan, de övriga av drängen. Efter 
str. 8 står: Olyckligtvis minnes jag ej hans fordran. Men 
så fortgick vexelsången, af hvilken jag ej rätt minnes nå-
got förr än följande strof av jäntan. — Stroferna har av 
upptecknaren förts samman två och två till fem fyrradi-
ga enheter. Omkvädet och den upprepade andra raden 
utskrivna i str. 1 och 2, markerade i str. 3 och 4. 

H 
SVA 1166, s. 73-75. Västergötland. Nedskriven av August Johansson, Elmås, Torpa sn 1859. 

1 Jumfrun Hon gångar sig Allt öfwer En Beck 
hon öser Dett Wattenett kalla 
— för å hå hå för aj aj 
hon öser Dett watenet kalla 

2 Tell henne så kommer der En fanjunkare 
han Welle med jumfrun Talla 

3 Säg får ja Nu Sofva hoss Dig uti natt 
och sofva hoss Dig utti Löndom 
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4 Ja Skall Du nu sofwa hoss mig utti Natt 
och sofva Hoss mig uti Löndom 

5 Så skall Du la skafwa Di Ljejorna Tre 
och wara hoss sina Kolörer 

6 den Ena hon witt den Andra blå 
den tredje hon Lik Baronner 

7 Fanjunkaren han Rider till målarens Dörr 
Mållare är Du här jnne 

8 kan Du måla Di Ljejorna Tre 
och wara hoss Sinna kolörer 

9 Den ena hon hwitt Den andra hon Bla 
Den Tredje hon lik Baronner 

10 När jumfrun feck se De lejjorna tre 
Så Började hon till att gråtta 

11 Ja skall Du Nu Sofwa hoss mig utti Natt 
och sofwa hoss mig utti Löndom 

12 så skall du la Skafwa Di Pokarna tre 
och wara hoss sinna kolörer 

13 ja Skall jag nu Skafwa di Pokarna tre 
och Wara hoss sina kolörer 

14 så skall Du la söma di skortorna tre 
och alringett sting på dem Taga 

15 Så skal jag Nu sömma di skortorna tre 
och Alringet sting På dem taga 

16 så skall du la jöra de Wagorna tre 
och Alringett Spång På Dem Tänja 
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17 ja skall jag jöra de wagorna tre 
och Alringet spång På Dem tälja 

18 så Skall Du la ta Neder di sierrorna små 
Som upå himmelen Setter 

19 Ja skall jag ta Neder Di skernorna små 
upå himelen setter 

20 Så skall Du la jöra En Stega uttaf Guld 
som up til himelen Räker 

21 Den Stegan utaf Guld den Blifver mig Allt för Dyr 
jag får westt låtta jumfrun fara 
— för å hå hå för aj aj 
Ja får west låtta Jumfrun fara 

Titel: En odögig Ficka mott sin festeman. 

Anmärkning 

Str. 2-3, 5-6, 7-9, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18 respek-
tive 19-20 ihopskrivna; ms är därför numrerat 1-12. 
Omkvädet helt utskrivet i str. 1, 4, något förkortat eller 
markerat i str. 2 (även efter den upprepade andra ra-
den), 6, 7, 10, 13-19, 21 (i str. 2 och 6 tillskrivna i efter-
hand). Den upprepade andra raden utskriven i str. 1, 2, 
4-6, 10, 14, 16, 18, 21. 

	

4:2 
	

och saknas i upprepningen 

	

6:2 
	

tredje ms trejde 
9:2 Baronner ms Braronner 

	

21:1 
	

utaf tns ytaf; Dyr ms Dur 

NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 119. Trelleborg, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström, sannolikt 1882 (jfr 
Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 54-59). 

1 Jungfrun hon stod vid det vattnet blått 
och tvättade kläderna hvita 
— Ha ha ha och ha ha ha 
och tvättade kläderna hvita. 

2 Och fram kom der en riddare 
allt till den sköna jungfrun. 

3 »Och nu skall jag sofva hos dig i natt 
och sofva hos dig allena!» 

4 »Och skall du nu sofva hos mig i natt 
och sofva hos mig allena, 

5 Så skall du gifva mig rosorna tre 
hvar af sin' kulörer. 

6 Den ena hvit och den andra blå, 
den tredje som violer.» 

7 Den riddaren red framför målarens dörr. 
»Du målare är du nu hemma? 

8 Nu skall du måla mig rosorna tre 
hvar på sin' kulörer!» 

9 »De rosor min herre frågar mig om, 
de ståndar uti min hage.» 

10 Riddaren fick dessa rosor i hand, 
och så till skön jungfrun han rider. 

11 När jungfrun hon fick dessa rosor i hand, 
begynte hon bitterligt gråta. 

12 »Och skall du då sofva hos mig i natt 
och sofva hos mig allena, 

13 Så skall du gifva mig sönerna tre 
och lika skön jungfru skall jag vara.» 
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14 »Skall jag gifva dig sönerna tre 
och lika skön jungfru du skall vara, 

15 Så skall du sömma dem skjortorna tre 
och intet sting på dem taga.» 

16 »Skall jag sömma de skjortorna tre 
och intet sting på dem taga, 

17 Så skall du göra de vaggorna tre 
och ingen spån då afskära.» 

18 »Den jungfrun är mig allt för slug, 
så får jag låta henne fara. 
— Ha ha ha och ha ha ha 
så får jag låta henne fara.» 

Titel: Den rådiga jungfrun. 

Anmärkning 

Omkvädet och den upprepade andra raden utskrivna i 
str. 1 och 18. 

J 
NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, vol. 11:23. Möckleby hd, Öland. Upptecknad av sign. »Urda». In-
sänd till Nord. museet av Emma Johansson, Nedre Ålebäck, Sandby sn, Möckleby hd 1882. 

1 Jungfrun som på bryggan stod, 
till henne kom en ung sjöman 
han ville henne lofva 
— Hå, hå, hå, nå, nå, nå, 
han ville henne lofva. 

2 »Ja kan du göra vaggor tre 
och inga spånor skära.» 

3 »Så skall du sy de skjortor tre. 
och inget stygn påtaga.» 

4 »Så skall du ställa stegar tre 
som upp till himlen räcka.» 

5 »Så skall du ställa liljor tre. 
och ingen målning göra.» 

6 »Den ena hvit den andra blå. 
den tredje lik pionen.» 

7 »Hvad skall du med de liljor tre 
i dessa vintermånar. 
— Hå, hå, hå, nå, nå, nå. 
I dessa vintermånar.» 

Titel: Jungfrun på bryggan. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. Andra (i första strofen 
tredje) raden upprepas efter omkvädet i alla strofer. 

K 
DAL 558 nr 29. Kyrkhults sn, Blekinge. Upptecknad av Sven Thomasson under 1880-talets förra hälft. Ytterligare 
en utskrift finns i ULMA 10531 (ms till trycket i SvLm VII:6, 1890, nr 39). 

1 Der stod en flicka vid en brunn 
och pumpade vatten klara, 
Till henne kom en ung sjöman 
och ville med henne trolofvas. 
— Ah, ha, ha, Noh, noh, noh 
och ville med henne trolofvas. 

2 — — — 
Så kan jag göra pojkar tre, 
och ingen mödom taga 

3 Kan du göra pojkar tre, 
och ingen mödom taga 
Så skall jag sy en skjorta ny, 
och intet sting der taga 

4 Kan du sy en skjorta ny 
och intet sting der taga 
Så kan jag göra vaggar tre, 
och inga spånor skära 

5 Kan du göra vaggar tre 
och inga spånor skära 
Så skall jag ge dig blommor tre 
i denna vintermånad, 
Den ena röd den andra blå 
den tredje som violer 

6 Kan du ge mig blommor tre, 
i denna vintermånad 
Så skall jag göra trappor tre 
som upp till himlen räcka 
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Andante 

Där stod en 	flicka 

—0- 

vid en brunn 
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— Ab, ha, ha, Noh, noh, noh 
	

Anmärkning 
som upp till himlen räcka 	 Ms saknar strofnr. Omkvädet och den upprepade andra 

raden utskrivna i alla strofer. 

L 
MM FMK IIa:11 Erik Olssons saml., Folktoner nr 24. Efter torparänkan Kerstin Nilsdotter, Ocke, Mörsils sn, Jämt-
land (1816-1896). Upptecknad av folkskolläraren Erik Olsson ca 1890. 

och - te vatten i 	karet 
6 

hå 	hå 
	

nå! 

1 Där stod en flicka vid en brunn 
och öste vatten i karet 
- I hå hå nå nå nå nå! 
och öste vatten i karet. 

2 Så kom där en herre ridande 
och ridande allena 

3 Skall jag få sofva hos jungfrun i natt 
och sofva hos jungfrun allena? 

4 Så skall jag göra dig lycklig och rik, 
och du får jungfru vara. 

5 Skall du få ligga hos mig i natt, 
och jag får jungfru vara; 

6 Så skall du snida mig vaggorna tre 
och inga spån få skära. 

7 Och skall jag snida dig vaggorna tre 
och inga spån få skära; 

Och ös - te 	vatten i 	karet. 

8 Så skall du sömma mig skjortorna tre 
och inga styng få taga. 

9 Och skall jag sömma dig skjortorna tre 
och inga styng få taga; 

10 Så skall du plocka mig rosorna tre 
och helst om vintertiden 

11 Den ena var blå, den andra var röd, 
den tredje var lik violen 
- I hå hå nå nå nå nå! 
den tredje var lik violen. 

Titel: Flickan vid brunnen. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet och den upprepade andra 
raden utskrivna i str. 1 och 11, markerade i övriga stro-
fer. 

11:1 blå står över struket hvit 

M 
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors, Burs' sn, Gotland (f. 1821 i Ardre sn, Gotland, uppvuxen i Gammalgarns sn, d. 
1897). Upptecknad av hennes son August Fredin 1892-1896. Ma: NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, 
vol. 1:3. Mb: Fredin, Gotlandstoner, 1909, nr 7. 
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vattnet 	klara 

7 

Och öste 
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Ma 

Det stod en flicka vid en pump Ja vid en pump 

 

Och öste 
	vattnet klara. 

Melodianmärkning 

T. 3, paustecknet: Åttondelspaus (säkert felskrivning; jfr 
övriga frasslut). 

T. 6: 1 slutet står överstruket h' c2  (sextondelsnoter), 
närmast i form av förslag/efterslag. Paustecknet är 
troligen tillagt i efterhand, möjligen i stället för de 
strukna noterna. 

Textanmärkning 

Efter str. 2 anmärkes att texten hade flera versar. 

1 Det stod en flicka vid en pump Ja vid en pump 
Och öste vattnet klara 
— Hå hå hå Nå Nå Nå 
Och öste vattnet klara. 

2 Till henne kom en ung sjöman En ung sjöman 
Han ville henne trolofva 
— Hå hå hå Nå Nå Nå 
Och vill henne trolofva. 

Mb 
MELODI 

Avvikelser från Ma i Mb 

Mel. noterad i C-dur, begynnelseton (t. 1, n. 1): cl (ne-
dan transponerad och noterad i G-dur motsvarande no-
tationen i Ma). Repristecknet i slutet av mel. saknas. 
Textunderlägget = den nedan återgivna texten. 

T. 1, n. 1-2, t. 2, n. 3-4 och t. 3, n. 3-4: e>• 

T. 6, n. 3 samt paustecknet: Fjärdedelsnot. 

T. 7, n. 3-4: doNi 
T. 9: Utan paustecken. 

1 Dä stou 'n flikkä vi 'n pump, ja vi 'n pump, 
u höistä vattnä klarä 
— Hå, hå, hå! Nån, nån, nå! 
U höistä vattnä klarä. 

N 
ULMA 351 D:11 a, s. 587-588. Efter fru Augusta Gustafsson, f. i Göteborg; hon »tillbragte sin första ungdom i Sto-
ra Lundby församling i Västergötland» (August Bondesons Visbok 1, s. 387). Hon hade visan efter sin far. Texten 
upptecknad av August Bondeson 1895-1896 (text), mel. upptecknad av Bondeson eller någon av hans medhjälpare. 
En annan utskrift av texten, möjligen primäruppteckningen, finns i ULMA 351 D:11 b, s. 52. Tryckt som Bondeson 
nr 173. 
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J 	 •  

6----

skära?" 

• 
spånor Och ing - a 

"Säg. kan du gö - ra mig de korgar 	na två 
4 

I 

Och ing - a 	spånor 	skä 	ra, 

6 

- Hå hå hå nå nå nå! 

8 

G 

SMB 222 

1 »Säg, kan du göra mig de korgarna två 
Och inga spånor skära, 
— Hå hå hå, nå nå nå! 
Och inga spånor skära?» 

2 »Ja, väl kan jag göra dig de korgarna två 
Och inga spånor skära, 
— Hå hå hå, nå nå nå! 
Men fordrar då din ära.» 

Textanmärkning 

Den andra utskriften: 

Omkvädet: nå nå nå: nå nå 
2:1 	väl: nog 
2:3 	Men: Jag: då: dock 

0 

LUF 2703, s. 10. Bara hd, Skåne. Upptecknad av Tage de la Motte. Inlämnad till LUF 1930. 

1 Det stod en flicka vid en brunn, 
hon pumpade upp vatten. 
— Hå, hå, hå — nå, nå, nå. 
Hon pumpade upp vatten. 

2 Till henne kom en rasker dräng, 
han lyfte uppå hatten. 

3 »Si, vill du bli min lille vän 
och ingen annan välja?» 

4 »Ja, jag vill bli din lille vän 
och ingen annan välja. 

5 Säg, kan du göra vaggor tre 
förutom spånor tälja?» 

6 »Ja, jag kan göra den stege hög 
förutom spånor tälja. 
— Hå, hå, hå — nå, nå, nå. 
Förutom spånor tälja.» 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet och den upprepade andra 
raden utskrivna endast i str. 1. 

P 
Västerås stadsbibl., Ms 1972:2 N:9. Västmanland. Nedskriven under tiden 1920-1950 av folkskolläraren Ruth Rose-
nius (Högman), Västerfärnebo sn, Västmanland (f. 1888 i Västerfärnebo, d. 1963); hon hade visan efter sin mormor 
soldathustrun Maria Sofia Spångberg f. Göthberg, Västerfärnebo (f. 1829 i Västerfärnebo, d. 1906). 

1 Om herrn skull' få sova hos mej i natt 
sova hos mej allena 
— håhåhå, nånå-å, nå-å 
sova hos mej allena, 

2 då skulle herrn göra mej en vagga utav guld 
och aldrig en spån därav skära 

3 då skulle herrn plocka mig de blommorna tre 
som växer — — — 
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4 Den ena är röd och den andra är vit 
den tredje har färg som violen 

5 Då skulle herrn skaffa mig en stege utav gull 
som räcker mellan himmelen och jorden 
— håhåhå, nånå-å, nå-å 
som räcker mellan himmelen och jorden. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 5, för-
kortat i str. 3 och 4; den upprepade andra raden utskri-
ven i str. 1, 2, 5. 
Omkvädet: nånå-å str. 2 och 5 nånånå; nå-å står endast i 

str. 1 
2:1 	herrn står över ni som ej strukits; göra står över 

struket skaffa 
2:2 	och saknas vid upprepningen 
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223 

MÖNS OCH SVENNENS SAMTAL 
TSB F 7 

A 
KB Vs 2:3, s. 419-420. Okänd proveniens. Troligen upptecknad på 1810-talet. 

1 Jungfrun och Ungersvän de sutto bort å glamme 
huru vill Du föda mig när vi komma te samme? 

— Med äran skall jag föda Dig. 

2 Å huru vill Du föda mig då bonden har'nte korn? 
Då ska ja bli en vallherde å blåsa väl i horn 

3 Å huru vill Du föda mig då fänan går'nte vall? 
Då ska ja bli en bonnadräng å gå i bondens stall 

4 Å huru vill Du föda mig då hästarna gå vall? 
Då ska ja bli en huggare å hugga stora fall 

5 Å huru vill du föda mig då yxan vill'nte bita? 
Då ska ja bli en Mölnare å mala mjölet hvita. 

6 Å huru vill Du föda mig då qvarnen inte går? 
Då ska ja bli en Smidare å smida järn å stål 

7 A huru vill Du föda mig när Du'nte orkar slägga? 
Då ska ja bli en Målare å måla tak å vägga. 

8 Å huru vill Du föda mig när färgen vill'nte nå? 
Då ska ja bli en Skräddare å sy med nål å trå. 

9 Å huru vill Du föda mig när udden han går å? 
Då ska ja bryna udd uppå å påla hvad ja rår 

10 Å huru vill du föda mig när ögat brister ut? 
Då gjer jag Dig den onde Du vet nu inte hut. 
— Med äran skall jag föda Dig. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 5, 10, 
markerat i övriga strofer. 
1:2 A ändrat från Och 
6:2 	Smidare å smida järn å stål skrivet på raderat 

skräddare å sy med nål å trå 
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224 

FINN KOMFUSENFEJ 
TSB F 8 

A 
KB Vs 2:1, s. 526-528. Okänd proveniens (möjligen Västergötland). Troligen upptecknad på 1810-talet. Utskrift 
gjord av A. A. Afzelius. 

1 Riddare Finke Kom Fussenfej 
Han går sig på gård, han går sig på rå 
Han axlar sitt skinn 
Sen gångar han sig uti stensalen in: 
Och sitter I här I Kongen i Kej! 
Allt öfver Ert bord 
Och får jag Er Dotter till ägta: Jo! 
Det sa I fråga hennes moder till råda 
Jag sa så göra sa Fussenfej. 

2 Och Riddare Finke Kom Fussenfej 
Han går sig på gård, han går sig på rå 
Han axlar sitt skinn 
Sen gångar han sig uti stensalen in 
Och sitter I här Fru Skrokeriskrej! 
[Allt öfver Ert bord] 
Och får jag Er Dotter till ägta — jo 
Det skall Ni fråga hennes Broder till råda 
Jag sa så göra sa Fussenfej. 

3 Och Riddare Finke Kom Fussenfej 
Han går sig på gård, han går sig på rå 
Han axlar sitt skinn 
Sen gångar han sig uti stensalen in: 
Och sitter Ni här Knappmålare på vägg 
Allt öfver Ert bord 
Och får jag Er syster till ägta? jo 
Det skall Ni fråga hennes Systrar till råda 
Jag sa så göra sa Fussenfej. 

4 Och Riddare Finke Kom Fussenfej 
Han går sig på gård, han går sig på rå 
Han axlar sitt skinn 
Sen gångar han sig uti stensalen in: 
Och sitter I här Fru Hicka Fru Bricka Fru Dordi Fru 

Britta! 
Alltöfver Ert bord 
Och får jag Er syster till ägta ? jo  

Det skall ni fråga henne sjelf till råda 
Jag sa så göra sa Fussenfej. 

5 Och Riddare Finke Kom Fussenfej 
Han går sig på gård, han går sig på rå 
Han axlar sitt skinn 
Sen gångar han sig uti stensalen in: 
Och sitter I här Fru Hoppetispira, 
Som Bru skulle blia 
Och får jag Eder till ägta jo. 
Det skall Ni fråga min Fader till råda 
Jag har så gjort sa Fussenfej 
Det sa Ni fråga min Moder till råda. 
Jag har så gjort sa Fussenfej 
Det sa Ni fråga min Broder till råda 
Jag har så gjort sa Fussenfej 

6 Så togo de fram en fanders lång märr 
Så satte di på den Kongenikej 
Så satte di på Fru Skrokeriskrej 
Så satte di på Knappmålare på vägg 
Så satte di på Fru Hicka fru Bricka fru Dordi fru 

Britta 
Så satte di på fru Hoppetispira som Brud skulle blia 
Så redo de sig den tolfmila väg alltöfver en skog 
Och Märra hon tröttna och Fussenfej log 
Jag må la le sa Fussenfej 

Anmärkning 

2:5 	Skrokeriskrej ms Skokeriskrej 
2:6 	saknas helt 
2:8 	skall ms sklall 
3:5 	vägg dubbelskrivet, struket på första stället 
5:5 	Hoppetispira ms Hoppetisprira 
5:6 Som ms som Som 
6:7 	alltöfver ms alltöf Alltöfver med Alltöf i det 

andra ordet struket 
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B 
KB Vs 2:2, s. 565-568. Östergötland. Utskrift gjord av Per Adam Reuterswärd (1786-1861). Möjligen upptecknad 
av denne på 1810-talet (Jonsson I, s. 357). 

1 Riddaren Fink-om-fussen-fäj, 
Han går sig på Gården, han går sig på råd 
Han axlar sitt skin: 
Så går han sig i Sten-salen in, 
till Konungen Käj. 
Å sitter Ni här Ni Konunger Käj 
Allt öfver ett bord? 
Kan jag få Eder Dotter till ägta? 
Det ska Ni fråga hennes Moder till råda. 
Jag ska så göra, sa Fussen-fäj. 

2 Riddaren Fink-om-fussen-fä j, 
Han går sig på Gården, han går sig på råd 
Han axlar sitt skin: 
Så går han sig i Sten-salen in, 
till fru Skruckeri-Skräj. 
A sitter Ni här Ni fru Skruckeri-skräj 
allt öfver ett bord? 
Kan jag få Eder Dotter till ägta? 
Det ska Ni fråga hennes Broder till råda 
Jag ska så göra, sa Fussen-fiij. 

3 Riddaren Fink-om-fussen-faj, 
Han går sig på Gården, han går sig på råd 
Han axlar sitt skin: 
Så går han sig i Sten-salen in 
till Knapp-Målare-på vägg. 

sitter Ni här Ni Knapp-Målare på vägg 
allt öfver ett bord? 
Kan jag få Eder Syster till ägta? 
Det ska Ni fråga hennes Syster till rada 
Jag ska så göra, sa Fussen-fäj. 

4 Riddaren Fink-om-fussen-fäj, 
Han går sig på Gården, han går sig på råd 
Han axlar sitt skin: 
Så går han sig i sten-salen in 
till fru Nicka-te bricka, fru Dordi, fru Brita. 
A sitter Ni här Ni fru Nicka-te bricka, fru Dordi fru 

Brita? 
Kan jag få Eder Syster till ägta? 
Det ska Ni fråga henne sjelfver till råda. 
Jag ska så göra, sa Fussen-fäj.  

5 Riddaren Fink-om-fussen-M, 
Han går sig på Gården, han går sig på råd 
Han axlar sitt skin: 
Så går han sig i sten-salen in 
till fru Hoppe-te-spira som fru skulle hlifva: 
Kan jag få Eder till ägta? 
Det ska Ni fråga min fader till råda 
Jag har så gjort sa Fussenfäj. 
Det ska Ni fråga min Moder till råda 
Jag har så gjort sa Fussenfäj 
Det ska Ni fråga min Broder till råda 
Jag har så gjort, sa Fussenfäj 
Det ska Ni fråga min Syster till råda 
Jag har så gjort, sa Fussenfäj. 

6 Så sadlades opp e sata lång Män. 
der uppå satte sig Konungen Käj 
der uppå satt säj fru Skruckeri-Skräj 
der uppå satt sig Knappmålar på vägg 
der uppå satt sig fru Nicka-te bricka, fru Dordi fru 

Brita: 
der uppå satt sig fru Hoppet-te spira som fru 

skulle blifva: 
Å der uppå satte sig Fussenfäj. 

när de had' ridit en tolf mila lång sko[g] 
Så Märra ho tröttna å Fussen-fäj log 
Jag må väl le sad' Fussen-fäj. 

Anmärkning 

Kallas Wisa eller Lek. — Ms saknar strofnr. 
1:5 Konungen med annat bläck ändrat från Kung-

en; före Käj står i överstruket 
1:6 Konunger med annat bläck ändrat från Kunger; 

före Käj står i överstruket 
5:1 före Fink- står Fussen överstruket 
6:2 	se 1:5 
6:8 	sko[g] står över struket väg 
6:9 	till tröttna står över raden de (angivande alter- 

nativet tröttnade) 

KB VS 2:2, s. 569-570. Okänd proveniens. Troligen upptecknad på 1810-talet. 

	

1 Fusenfej och Kålemodrej 
	

så gånga de sig till konungen in, 

	

de lade råd de axlade skin 
	

hör sa de till konungen kej: 
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vi villja er dotter till ägta ha 
hon heter jungfru libesticka; 
och vill ni min dotter till ägta ha 
hon heter jungfru libesticka 
så gå till hennes moder drottning romerirej, 
ja det ska vi göra sa Fusenfej. 

2 Fusenfej och Kålemodrej 
de lade råd de axlade skin 
så gånga de sig till Drottningen in, 
hör sa de till Romerirej: 
vi villja er dotter till ägta ha 
hon heter jungfru libesticka; 
och vill ni min Dotter till ägta ha 
hon heter jungfru Libesticka 
så gå till hennes syster knappnålar i vägg 
ja det ska vi göra sa Fusenfej. 

3 Fusenfej och Kålemodrej 
de lade råd de axlade skin 
så gånga de sig till knapnålar in 
hör sa de till knappnålar i vägg: 
vi villja er Syster till ägta ha 
hon heter jungfru libesticka; 
Och vill ni min syster till ägta ha 
hon heter jungfru Libesticka 
så gå till hennes broder Fem famnars långt skägg, 
ja det ska vi göra sa fusenfej. 

4 Fusenfej och Kålemodrej 
de lade råd de axlade skin 

så gånga de sig till Fem Famnar in 
hör sa de till fem famnars långt skägg 
vi villja er Syster till ägta ha 
hon heter jungfru Libesticka 
och vill ni min syster till ägta ha 
hon heter jungfru Libesticka 
så gå till hennes fader konungen kej 
ja där ha [vi] varit sa Fusenfej 
så gack till hennes moder drottningen romerirej 
ja där ha vi varit sa fusenfej 
så gack till hennes syster knappnålar i vägg 
ja där ha [vi] varit sa fusenfej. 

5 Fusenfej och Kålemodrej 
de lade råd de axlade skin 
så sadla de op en fem famnars lång häst 
och därpå satte de Konungen Kej 
och derpå satte de romerirej 
och derpå satte de Libesticka 
och derpå satte de knapnålar i vägg 
och derpå satte de Fem Famnars långt skägg 
och derpå satte de Kolemodrej 
jag följer väl med sa Fusenfej. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
1:2 	till skin står alternativet sej 
3:4 de ändrat från det 
5:3 	fem tillskrivet över raden 

D 
KB Vs 3:4 nr 284 C, melodin. Okänd proveniens, möjligen Småland. Upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius på 
1830- eller 1840-talet. 

Jesper finn per fussum fei för härdan god dräng. 

Han går på gåln han går om råd han skådar sitt skinn. 

 

Och så går han stenstugan in. 

1 Jesper finn per fussum foi 
hårdan god dräng, 
Han går på gåln han går om råd 
han skådar sitt skinn, 
Och så går han i stenstugan in. 

 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel- 
ning saknas. Troligen saknar mel. ett fast korstecken. 
Delvis utskriven utan anpassning till mel. 
System 1: Anpassningen text/mel. är oklar. 
System 2: Före n. 1 (d1 ) står g1  överstruket. 
System 3: Före n. 3 (a1 ) står h1  överstruket. 
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E 
KB Vs 4, s. 251-253. Efter Christina Charlotta Grundelstierna, f. 1760 i Ostuna sn, Uppland, d. 1829 i Gävle. Upp-
tecknad av dennas son Sten Hallencreutz ca 1813 (Jonsson I, s. 353-354). 

1 Jesper Fimper Fusson Fej 
för hårdan god dräng 
Han går på gården, han går om råd, 
han skådar sitt skinn 
Och så går han i Stenstugan in. 
God dag god dag Konungen i Kei 
I sitten vid bordet I skafven om skägg 
I hämten ros från Liben von Dei 
Jag vill Eder Dotter till hustru ha. 
Det skall du fråga hennes moder om 
fru Rummeli lei 
Jag skall så göra sa fusson fei 

2 Jesper Fimper Fusson Fej 
för hårdan god dräng 
Han går på gården, han går om råd, 
han skådar sitt skinn 
Och så går han i Stenstugan in. 
God dag God dag Fru Rummeli Lei 
1 sitten vid bordet 1 skafven om skägg 
I hämten ros från Liben von Dei 
Jag vill Eder Dotter till hustru ha. 
Det skall du fråga hennes broder om 
Knäpp hålar i vägg 
Jag skall så göra sa fusson fei 

3 Jesper Fimper Fusson Fej 
för hårdan god dräng 
Han går på gården, han går om råd, 
han skådar sitt skinn 
Och så går han i Stenstugan in. 
God dag God dag Knäpphål i vägg 
I sitten vid bordet 1 skafven om skägg 
I hämten ros från Liben von Dei 
Jag vill eder syster till hustru ha 
Det skall du fråga hennes syster om 
Brun broka lös 
Jag skall så göra sa fusson fei 

4 Jesper Fimper Fusson Fej 
för hårdan god dräng 
Han går på gården, han går om råd, 
han skådar sitt skinn 
Och så går han i Stenstugan in. 
God dag God dag Brun Broka lös 
I sitten vid bordet I skafven om skägg 
1 hämten ros från Liben von Dei 

Jag vill eder syster till hustru ha 
Det skall du fråga henne sjelfver om 
Fru hicka fru picka fru Barbrobricka 
Jag skall så göra sa fusson fei 

5 Jesper Fimper Fusson Fej 
för hårdan god dräng 
Han går på gården, han går om råd, 
han skådar sitt skinn 
Och så går han i Stenstugan in. 
God dag Fru hicka fru picka fru Barbrobricka 
I sitten vid bordet I skafven om skägg 
I hämten ros från Liben von Dei 
Jag vill eder sjelfver till hustru ha 
Det skall du fråga min fader om 
Konungen i Kei 
Jag ha så gjort sa fusson fei 
Det skall du fråga min Moder om 
fru Rummeli lei 
Jag har så gjort sa fusson fei 
Det skall du fråga min Broder om 
Knäpp hål i vägg 
Jag ha så gjort sa fusson fei 
Det skall du fråga min syster om 
Brun broka lös 
Jag ha så gjort sa fusson fei 
Det skall Du fråga mig sjelfver om 
fru Hicka fru picka fru Barbrobricka 
Jag ha så gjort sa fusson fei 

6 Fram togo de en femton alnars lång häst 
och derpå satte de Konungen i Kei 
och derpå satte de Fru Rummeli Lei 
och derpå satte de Knäpphål i vägg 
och derpå satte de Brun Broka lös 
och derpå satte de fru hicka fru picka fru 

Barbrobricka 
Jag följer väl med sa fusson Fei 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Utskriften är starkt förkortande, upp-
lösningen ovan något osäker. 
1:7 före skafven står skaff överstruket 
5:6 	picka ms har sannolikt av misstag förkortning- 

en Br 
6:1 	häst något otydligt, däröver står troligen män 
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för 	Olar god dräng. 

Kei för kungen 

jag vill eder dotter till hustru ha sade Fussum Fei. 

min 	dotter till hustru ha sa kungen i Kei, Och vill du 

• • • 
	JJJ • 

JJ 

han axlar 

så gick 

	J .[ 
up = på Hå. han gick uppå 	rå 

sitt 	skinn 

han in 

• 

SMB 224 

F 
KB Vs 4, s. 109 (text), 116 (mel.). Södermanland. Upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius, troligen 1836. En renskrift 
av texten, gjord av Hyltål-Cavallius (str. 1-4) och George Stephens (str. 5), samt en renskrift av mel. gjord av den 
förstnämnde finns i KB Vs 3:4 nr 284 A. 

Jes - per in för Fussum Fei. 

  

sä skall du fråga hennes moder om råd fru Romeri 	Rei 

Jag skall så göra 

1 Jesper in för Fussum fei 
för Olar god dräng 
han gick uppå Hå han gick uppå Rå 
han axlar sitt skinn 
så gick han in 
för Kungen i Kei. 
Jag vill eder dotter till hustru ha 
sade Fussum Fei. 
Och vill du min dotter till hustru ha 
sade Kungen i Kei, 
så skall du fråga hennes moder om råd 
fru Rommerei-Rei. 
jag skall så göra sade Fussum fei 

2 Jesper in för Fussum fei 

sade Fussum Fei. 

för Olar god dräng 
han gick uppå Hå han gick uppå Rå 
han axlar sitt skinn 
så gick han in 
till fru Rommeri-Rei. 
Jag vill eder dotter till hustru ha 
sade Fussum Fei. 
Och vill du min dotter till hustru ha 
sade fru Romerirej 
så skall du fråga hennes broder till råd 
Knappnålar i Vägg 
jag skall så göra sade Fussum fei 

3 Jesper in för Fussum fei 
för Olar god dräng 
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han gick uppå Hå han gick uppå Rå 
han axlar sitt skinn 
så gick han in 
till knappnålar i vägg 
Jag vill eder syster till hustru ha 
sade Fussum Fei. 
Och vill du min syster till hustru ha 
sad knappnålar i vägg 
så skall du fråga henne sjelfver om råd 
fru Hicke, fru picke 
fru Brara, fru Bricka. 
Jag skall så göra sade Fussum Fei. 

4 Jesper inför Fussum fei 
för Olar god dräng 
han gick uppå Hå han gick uppå Rå 
han axlar sitt skinn 
så gick han in 
för fru Hicke fru Picke 
fru Brara fru Bricka 
Jag vill eder sjelfver till hustru ha 
sade Fussum fei. 
Och vill du mig sjelfver till hustru ha 
sa' fru Hicke fru Picke 
fru Brara, fru Bricka 
så skall du mig skaffa en Apelgrå häst 
sju alnar lång 
Jag skall så göra sade Fussum fei. 

5 Jesper inför Fussum fei 
för Olar god dräng 
han gick uppå Hå han gick uppå Rå 
han axlar sitt skinn 
så skaffar han fram En Apelgrå häst 
sju alnar lång 
så lyfter han på Kungen i Kei 
så lyfter han på fru Romeri Rei 
så lyfter han på Knappnålar i vägg 
så lyfter han på fru Hicke fru Picke 
fru Brara fru Bricka 
Jag hoppar på med sade Fussum Fei. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Olika försök till taktindelning gjord i bör-
jan av mel. Överstrukna taktstreck står efter system 1, n. 
3 (at) och n. 7 (fiss') samt efter paustecknat och n. 5 
(fiss') i system 3. 
System 1: Före n. 1 (fiss') står ett överstruket g' . 
System 6, n. 8 (IV): Ändrad från al. 
System 8: Texten delvis utskriven utan anpassning till 

mel. 
System 8, n. 9 (al): Ev. ändrad från h'; här återgiven 

enligt renskriften. 
Efter system 3 står följande överstruket: 

h. h. a g fiss 

#J 	J#J 

Renskriften: 

3 

(1, 	aor /am 

Jesper in för Fussum Fei, 	för Olar god dräng. 

6 
beeirik 1111111,1111/.111111 

han gick up - på hå, han gick uppå rå. 

8 

han axlar 	sitt skinn, 

11 

j) 	j) 
	

*1 

så gick 	han in 	för kungen i 	Kei. 

J' 
	15 

"Jag vill eder dot =ter till hus=tru ha". sade Fussum Fei. 

4)J-- 
	19 

"Och vill du min dot =ter till hus=tru ha" sad' kungen i Kei. 

	

J') 	 23 

-  	 
"Då skall du frå =ga hennes moder om råd Fru Rommeri Rei." 

4# 	7  y j) j.) 1).t) 
	27 

Jag skall så göra 	sa- de Fussum Fei. 

Saknar taktartsbeteckning. Taktindelningen är felaktig i 
större delen av mel. T. 19 och 24 omfattar tre åttonde-
lar. Efter t. 19, n. 1 står en överstruken not, troligen gl . 

Textanmärkning 

Utskriften är starkt förkortande, upplösningen ovan nå-
got osäker. Str. 1-4 delade på två strofer vardera (ny 
strof inleds med den rad som börjar Och vill du); texten 
är sålunda numrerad 1-9. Str. 1 under mel. dock ej de-
lad; ovan följs mönstret i denna strof I renskriften har 
Stephens med strofnr fört ihop stroferna i enlighet här-
med. 

HyWn-Cavallius del av renskriften: 

1:12 Rommerei-Rei: Rummen Rei 
2:7 	till: för 
2: 10 sade: sa' 
2:11 till: om 
4:11 	sa': sad' 

e) 	j 

7 	 

.hJ)i) 

• • oh 
\MEI ~I ull OJI.11 10=1 

RIELAIEW 

• .1) 	
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G 
KB Vs 4, s. 110. Utskrift gjord av G. 0. Hylt&I-Cavallius på 1830- eller 1840-talet. Företräder samma tradition som 
F ovan; oklart om utskriften representerar en självständig uppteckning eller står i något beroendeförhållande till F. 

J. 	 

    

    

      

      

Jesper in för Fus - sum Fei 

 

För Olar 	god dräng 

Js . 	 

  

Han gick uppå Hå Han gick uppå 	Rå. 

1 Jesper in för Fussum Fei 
För Olar god dräng 
Han gick uppå Hå han gick uppå Rå. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas. Texten utskriven utan anpassning till mel. 
Mel är sannolikt delvis felaktigt upptecknad och saknar 
flera förtecken. 

System 2, n. 3 och system 3, n. 3 (g5: Otydliga, möjli-
gen avses a'. 

System 3, n. 8-13 (c2—a2): Det är oklart om de parvis 
hopskrivna noterna avser alternativ eller ändringar 
från de undre till de övre noterna. 

System 6: Före n. 1 (hl) står ett svårläst tecken, möjli-
gen återställningstecken. 

System 7: Före n. 7 (b') står en överstruken not, troli-
gen h' med återställningstecken. 

H 
KB Vs 4, s. 15-16. Södermanland. Upptecknad 1838 eller något senare. En renskrift gjord av George Stephens finns 
i KB Vs 3:4 nr 284 B. 

1 Riddaren Finkomfusenfej 
han gångar på gården, han gångar på rå 
han nafflar sitt skinn 
så gångar han sig i salen in 
till den Kungen i Kjäj 
hvar sitten I här I Kunger i Kjäj, 
allt öfver ett bord  

får jag taga Eder dotter till äkta? 
Det skall ni fråga hennes moder till råda, 
ja ska så göra sa Fusomfej 
det ska ni fråga hennes Broder till råda, 
ja ska så göra sa Fusomfej 
det ska ni fråga hennes syster till råda 
ja ska så göra sa Fusomfej 
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du ska fråga henne sjelf till råda 
ja ska så göra sa Fusomfej 

2 Riddaren Finkomfusenfej 
han gångar på gården, han gångar på rå 
han naffiar sitt skinn 
så gångar han sig i salen in 
till Fru Skräckeriskräj 
hvar sitten 1 här Fru Skräckeriskräj 
allt öfver ett bord 
får jag taga Eder dotter till äkta? 
Det ska ni fråga hennes Fader till råda, 
jag har så gjort, sade Fusenfej 
det ska ni taga hennes Broder till råda 
ja ska så göra sa Fusenfej 
det ska ni fråga hennes syster till råda 
ja ska så göra sa Fusenfej 
du ska fråga henne sjelf till råda 
ja ska så göra sa Fusenfej 

3 Riddaren Finkomfusomfej 
han gångar på gården, han gångar på rå 
han naffiar sitt skinn 
så gångar han sig i salen in 
till Knappt målad på vägg 
hvar sitten 1 här Knapptmålad på vägg 
allt öfver ett bord 
får jag taga Eder syster till äkta? 
Det ska ni fråga hennes Fader till råda, 
jag har så gjort, sade Fusenfej 
det ska ni fråga hennes moder till råda 
jag har så gjort, sade Fusenfej 
det ska ni fråga hennes syster till råda 
ja ska så göra sa Fusenfej 
du ska fråga henne sjelf till råda 
ja ska så göra sa Fusenfej 

4 Riddaren Finkomfusomfej 
han gångar på gården, han gångar på rå 
han naffiar sitt skinn 
så gångar han sig i salen in 
till Fru Hicka, fru Bricka, Fru Dådi, Fru Brita 
hvar sitten 1 här Fru Hicka, fru Bricka, Fru Dådi, 

Fru Brita 
allt öfver ett bord  
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får jag taga Eder syster till äkta? 
Det ska ni fråga hennes fader till råda, 
jag har så gjort, sade Fusenfej 
det ska ni fråga hennes moder till råda 
jag har så gjort, sade Fusenfej 
det ska ni taga hennes Broder till räckt, 
jag har så gjort, sade Fusenfej 
du ska fråga henne sjelf till råda 
ja ska så göra sa Fusenfej 

5 Riddaren Finkomfusenfej 
han gångar på gården, han gångar på rå 
han naffiar sitt skinn 
så gångar han sig i salen in 
till Fru Hoppetispira, som Bruden ska blifva 
får jag taga Eder sjelf till äkta? 
Det ska ni fråga min fader till råda; 
ja ha så gjort sa Fusenfej 
Det ska ni fråga min moder till råda, 
ja ha så gjort sa Fusenfej 
det ska ni fråga min Broder till råda, 
ja ha så gjort sa Fusenfej 
det ska ni fråga min syster till råda 
ja ha så gjort sa Fusenfej 

6 Så ledde de fram en faslig lång män, 
så satte de på den Kungen i kjäj 
så satte de på Fru Skräckeriskräj, 
så satte de på Knappt målad på vägg 
så satte de på Fru Hicka fru Bricka, Fru Dådi, Fru 

Brita 
så satte de på Fru Hoppetispira 
så satte de på Komfusenfej 
Så redo de öfver den tolfmila skog, 
och märren tröttna och Fusenfej dog, Komfusenfej 

Anmärkning 

Utskriften är starkt förkortande, upplösningen ovan nå-
got osäker. 
1:3 före nafflar står nafsar sitt skägg överstruket 
1:6 
	

sitten ms ev. sitter 
5:7 före råda står troligen Fråga överstruket 
6:9 före tröttna står de red på den överstruket 

Dybeck, Runa 1869, s. 38 (mel.), Dybeck, Runa 1876, s. 48 (text). Rekarne hd, Södermanland. Upptecknad av 
Richard Dybeck vid 1800-talets mitt. 
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Raskt. 

P 	 	D 	 
Och Rid - da - ren Finkom 	Fus - san - fej 

• i. pr 

6b 	b  p 
Han gån - gar på 	går - den. han gån- gar på li'n. Han ax - lar sitt skinn. 

	• 

Sä 	gån-gar han sig 	i 	sten-sa - len in 	Till kun- gen i Kej. 

12 

"Och sit- ten I 	här, ko - nung i Kej! Och får jag er dot-ter till 	ök - ta?" 
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imp •	 
(17) 

"Ja. jag ska' så gö- ra". sa' 	Fus - san- fej. 

	hyf  

71, 1F .4.- 	I ii hl 	ill  4 
 
• 

• 

k 

••• 

• 

"Ja 	det skall du trå - ga hen- nes mo- der te rå. 
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1 Å riddaren Finkom Fussanfej 
han gångar på gården, han gångar på li'n, 
han axlar sitt skinn; 
så gångar han sej i stensalen in 
te' kungen i Kej: 
A sitten I här, I konung i Kej, 
å får ja' er doter te' äkta? 
Ja dä ska du fråga hennes moder te' rå'. 
Ja, ja' ska så göra sa Fussanfej. 

2 Å riddaren Finkom Fussanfej 
han gångar på gården, han gångar på li'n, 
han axlar sitt skinn; 
Så gångar han sej i stensalen in 
te Skrökka i Skrej: 
A sitten i här fru Skrökka i Skrej, 
å får ja er doter te' äkta? 
Ja dä ska du fråga hennes broder te' rå'. 
Ja, ja' ska så göra, sa' Fussanfej. 

3 A riddaren Finkom Fussanfej 
han gångar på gården, han gångar på li'n, 
han axlar sitt skinn; 
Så gångar han sej i stensalen in 
te Bånger i Bänk. 

får ja' er syster te äkta? 
Ja dä ska du fråga hennes systrar te' rå', 
Ja, ja' ska så göra, sa' Fussanfej. 

4 Å riddaren Finkom Fussanfej 
han gångar på gården, han gångar på li'n, 
han axlar sitt skinn; 
Så gångar han sej i stensalen in  

te' Hikk å te Nikk, 
te' Dordi å Britt: 
å sitten I här, fru fru Hikk å fru Nikk, 
fru Dordi å Britt: 
å får ja' er syster te äkta? 
Ja dä ska du fråga henne sjelfvan te' rå'. 
Ja, ja' ska så göra, sa' Fussanfej. 

5 Å riddaren Finkom Fussanfej 
han gångar på gården, han gångar på li'n, 
han axlar sitt skinn; 
Så gångar han sej i stensalen in 
te Hoppeti Spir, 
som bru' skulle bli: 
å får ja' er sjelfvan te äkta? 
Ja dä ska du hjertandes gema få, 
min allra käraste Fussanfej. 

6 Så drogo di fram så långer e' män, 
å derpå sjelf satte sej kungen i Kej, 
så ropte han hej! 
Å dernäst sej satte fru Skrökka i Skrej: 
»aj, mak' lit åt dej!» 
Å dernäst sej satte hen Bånger i Bänk, 
fru Hikk å fru Nikk, 
fru Dordi, fru Britt; 
å dernäst sej satte sjelf Hoppeti Spir, 
som bru skulle bli. 
Dä bar öfver stock, dä bar öfver sten, 
»håll — ja skull' fälle mä',» sade Fussanfej. 

7 Å när som di kom i tolfmila skog, 
så tröttnade märra å Fussanfej log. 

J 
Länna sn, Södermanland. Texten upptecknad av Gustaf Ericsson på 1860- eller 1870-talet (text); mel. upptecknad av 
Julius Bagge efter Ericssons minne 1875 eller 1882 (Jansson, Ord är inga visor, s. 29-32). Ja: ULMA 347:57, s. 
146-148 (text), MM acc.nr 8285, Julius Bagge, Notbok (mel.) Jb: ULMA 347:43, s. 63-66. (endast text). Jc: 
KVHAA Gustaf Ericsson, Folkvisor, s. 11-12 (endast text). — En starkt förkortad utskrift av texten finns i ULMA 
347:52, s. 13-14 
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Ja 

1 Gespil Fimpel Fusomfej 
Han gångar på gård 
Han gångar på råd 
Han axlär sitt skinn 
Och sedan så går han i Stenstugan in 
te Herr Kungelikej 
Sitter du här Herr Kungelikej 
Allt öfwer ett bord och skafwer om s[kinn] 
och gifver fram tal? 
Jag ville din dotter till hustru ha[fv]a! 
sa Fusomfej 
Will du min dotter till hustru hafva 
Så skall du väl fråga hennes moder te råda 
Fru Rommelirej 
Ja ska felle de, sa Fusomfej 

2 Gespil Fimpel Fusomfej 
Han gångar på gård 
Han gångar på råd 
Han axlär sitt skinn 
Och sedan så går han i Stenstugan in 
te Fru Rommelirej 
Sitter du här Fru Rommelirej 
allt öfwer ett bord Syr sillke på skinn 
Å gifver fram tal 
Jag ville din dotter till hustru hafwa 
Sa Fusomfej 

vill du min dotter till hustru hafwa 
Så får du fråga hennes broder te råda: 
Knäppmålärewägg 
Ja ska felle de, sa Fusomfej 

3 Gespil Fimpel Fusomfej 
Han gångar på gård 
Han gångar på råd 
Han axlär sitt skinn 
Och sedan så går han i Stenstugan in 
te Knäppmålärevägg 
Sitter du här Knäppmålärewägg 
[— — 
Ja ville din syster till hustru hafwa, 

Sa Fusomfej, 
Å vill du min syster till hustru hafva 
Så får du fråga hennes syster te råda 
Fru Rombråkalös 
Ja ska felle de, sa Fusomfej 

4 Gespil Fimpel Fusomfej 
han gångar på gård 
Han gångar på råd 
Han axlär sitt skinn 
Och sedan så går han i Stenstugan in 
te Fru Rombråkalös 
Sitter du här Fru Rombråkalös 
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T. 3: Några noter i början troligen ändrade från fjärde-
delsnoter. N. 4 otydlig, ev. avses f l  eller g1  . 

T. 17, n. 1-2: Flaggorna ändrade från balk eller tvär-
tom. 

T. 17, n. 5: Ändrad från al . 
T. 17, n. 6-7: Möjligen ändrade från h' c'. 
T. 18, n. 2: Ev. ändrad från al. 
T. 18, n. 4: Ändrad från hl . 

Textanmärkning 

Genomgående: sa/Sa ms saco, SaÖ 
2:14 Knäppmålärewägg står inom parentes 
3:7 efter raden är utrymme lämnat för ett par ra-

der, jfr Jb 
4:12, 5:5 	tillskrivna i efterhand 
5:6 me ms meö 

Ja ville din syster till hustru hafwa 
Sa Fusomfej 
Å vill du min syster till hustru hafva 
Så får du fråga henne sjelfwer te råda 
Fru Räkä fru Bräkä 
Ja ska felle de, sa Fusomfej 

5 Så drager di fram en gammal grå män 
å sätter derpå Herr Kungelikej, 
Fru Rommelirej, Knäppmålärewägg, 
Fru Rombråkälös 
Fru Räkä Fru Bräkä 
Ja ska felle me! sa Fusomfej. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktstreck efter t. 6 och 15. 
T. 1, n. 1: Troligen ändrad från al. 

Jbc 
Avvikelser från Ja i Jbc 

Genomgående: Och/och: A c; Jag: Ja' c 
1:4 	axlär: axlar b 
1:8-9 och: å b 
1:13 skall: ska' 
2:12 Å saknas c 
2:13 du: du väl 
3:7 luckan efter raden i a är utfylld med följande 

rader: 
Alt öfver ett bord 
Å' skafver om skinn 
Å' gifver fram tal 

3:11 A saknas c 
3:12 du: du väl b 
3 : 13 Rombråkalös: Rombråkälös 
4:6-7 Rombråkalös: Rombråkälös 
4:7 mellan 4:7 och 4:8 står följande rader: 

Alt öfver ett bord 
Syr silke på skinn 
Å' gifver fram tal 

4:10 A saknas c 
4:11 du: du väl b 
4:12 saknas c 

Mellan str. 4 och 5 står i b följande strof: 
Gespil Fimpel Fusomfej  

Han gångar på gård 
Han gångar på råd 
Han axlär sitt skinn 
Å' sedan så går han i Stenstugan in 
Te Fru Räkä, fru Bräkä 
Sitter du här Fru Räkä, fru Bräkä 
Alt öfver ett bord 
Syr silke på skinn 
Å' gifver fram tal 
Jag ville dig själfver till hustru hafva 
sa Fusomfej 
Å' vill du mig själfver till hustru hafva 
Så får du väl fråga min fader te råda 
Å' vill du mig själfver till hustru hafva 
Så får du väl fråga min moder te råda 
Herr Kungelikej 
Fru Rommelirej 
Det hafver jag gjort! sa' Fusomfej. 

5:1 	en gammal: en fali' lång c 
5:2 	å sätter derpå: där sätter di på b 
5:5 	saknas c 

Anmärkning 

Genomgående: sa ms sat 

K 
»Frucefejs Visa» (illustrerat ms i privat ägo). Upptecknad av artisten Eric Norström (f. 1882 i Stockholm, d. 1953), 
så som han i pojkåren brukade sjunga visan. Texten troligen på 1930- eller 1940-talet utskriven under och bredvid 
färglagda teckningar gjorda 1895 av Norströms morbror, jägmästaren Bror Richter (f. 1855 i Tjällmo sn, Östergöt-
land, d. 1899); bilderna illustrerar av Richter anförda citat ur visan. 
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1 Och Fusefej gick sig på gården därin. 
han kamma sitt hår 
och raffla sitt skinn 
och gick sig till råds 
Och så gick han in till Kung Ridderi Kej. 
Hvi sitter du här du Kung Ridderi Kej 
allt över ditt bord? 
Säg får jag din dotter till äkta 
Det får du fråga hennes moder till råds! 

2 Och Fusefej gick sig på gården därin 
han kamma sitt hår 
och raffla sitt skinn 
och gick sig till råds 
Och så gick han in till Fru Skrutteti Skrej. 
Hvi sitter du här du fru Skrutteti Skrej, 
allt över ditt bord? 
Säg får jag din dotter till äkta. 
Det får du fråga hennes pappa till räds. 
Jag har så gjort, sa' Fusefej. 
Då får du fråga hennes broder till råds! 
Jag ska så göra sa' Fusefej 

3 Och Fusefej gick sig på gården därin 
han kamma sitt hår 
och raffla sitt skinn 
och gick sig till råds 
Och så gick han in till Knappmålar på Vägg. 
Hvi sitter du här, du Knappmålar på Vägg, 
allt över ditt bord? 
Säg får jag din syster till äkta? 
Det får du fråga hennes pappa till råds! 
Jag har så gjort, sa' Fusefej. 
Då får du fråga hennes mamma till råds! 
Jag har så gjort, sa' Fusefej. 
Då får du fråga henne själv till råds. 
Jag ska så göra, sa Fusefej 

4 Och Fusefej gick sig på gården därin 
han kamma sitt hår 
och raffla sitt skinn 

och gick sig till råds 
Och så gick han in till Fru Lisa Fru Brita 
som brud skulle bliva, 
Hvi sitter du här du fru Lisa Fru Brita 
som brud skulle blifva 
allt över ditt bord? 
Säg får jag dig själv till äkta? 
Det får du fråga min pappa till råds. 
Jag har så gjort, sa' Fusefej. 
Då får du fråga min mamma till råds! 
Jag har så gjort, sa Fusefej. 
Då får du fråga min broder till råds! 
Jag har så gjort, sa' Fusefej. 
Då tar jag dig själver till äkta! 

5 Och sen tog dom fram en sju alnar lång märr. 
Där satte dom på Kung Ridderi Kej, 
där satte dom på Fru Skrutteti Skrej, 
där satte dom på Knappmålar på Vägg, 
där satte dom på Fru Lisa Fru Brita 
som brud skulle bliva, 
där satte dom på själva Fusefej 
Och märra ho sprang genom en sju milar lång skog 
och där stupa märra och Fusefej dog. 

Anmärkning 

Ms saknar egentlig strofindelning. 
2:10, 4:12 	sa' ms så 
5:3 	satte ms sätte 

Den i illustrationerna citerade texten (omfattande 
1:1-4, 1:6-7, 2:6-7, 3:6-7, 4:7-9, 4:17, 5: I, 5:8-9): 

1:1 	Fusefej gick sig: Frucefej går sej 
1:2 han kamma: och kammar 
1:3 	raffla: rafflar 
1:4 	sig: sej 
5 : 1 	tog: drog 
5:8 en saknas 
5:9 	Fusefej: Frucefej 

L 
ULMA 303:613, s. 7-8. Efter bonden Jan Jakobsson, Persbylånga, Tegelsmora sn, Uppland (f. 1831 i Persbylånga, 
d. där 1908). Upptecknad av Bengt Hesselman 1898. 

1 Ispen Fimpen Fusen Fej, 
vår Ola vår dräng, 
han jeck på gård, han jeck på råd 
ock offrar sitt skägg. 
Sedan gångar han sig i stenstugan in: 
»Å sitter ni här, Kung Kungeli Kej, 
eder dotter vill jag till hustru ha.» 
»Då får ni fråga hennes moder till 

fru Rummeli Rej.» 
»Jag skall så jöra» sa Fusen Fej. 

2 Så drogo de fram sju alnars lång män, 
så satte de på Kung Kungeli Kej, 
så satte de på fru Rummeli Rej, 
så satte de på fru Eka, fru Teka 
Brum Broka, Black Bleka. 
»Ja skulle fäll me» sa Fusen Fej 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr; str. 2 ovan uppges vara visans sista 
strof Efter str. 1 står följande kommentar: De följande 
stroferna äro lika med denna, Fusen Fej frågar här först 
modern Fru Rummeli Rej, som råder honom att fråga 
brodern Brumbrokalös, som i sin tur hänvisar honom till 
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systern, (Black Bleka?) ock denna ber honom åter fråga 
fadern. »Jag haver så jort» sa Fusen Fej. Jan Jakobsson 
var visst något osäker på dessa strofer; Åtminstone fick 
jag ej fullt reda på vem »vår Ola» vände sig till efter 
Brum broka lös. 

före lång står la överstruket 

M 
Jultomten. Skolbarnens jultidning. Praktupplaga 1899. Text illustrerad av Elsa Beskow. 

1 Riddaren Finn Komfusenfej 
han går sig på gården, han går sig på råd, 
han axlar sitt skinn. 
Så gångar han sig i kammaren in 
till kungen i Kej: 
»Och sitter du här, du kungen i Kej 
allt öfver ett bord! 
Får jag taga din dotter till äkta?» 
»Det skall du fråga hennes moder till råda.» 
»Jag ska' så göra», sa' Fusenfej. 

2 Riddaren Finn Komfusenfej 
han går sig på gården, han går sig på råd, 
han axlar sitt skinn. 
Så gångar han sig i kammaren in 
till fru Skräckeriskrej: 
»Och sitter du här, fru Skräckeriskrej 
allt öfver ett bord! 
Får jag taga din dotter till äkta?» 
»Det får du fråga hennes fader till råda.» 
»Jag har så gjort», sa' Fusenfej. 
»Det får du fråga hennes broder till rada.» 
»Jag ska' så göra», sa' Fusenfej. 

3 Riddaren Finn Komfusenfej 
han går sig på gården, han går sig på råd, 
han axlar sitt skinn. 
Så gångar han sig i kammaren in 
till Knapp-Målar-på-vägg: 
»Och sitter du här, Knapp-Målar-på-vägg 
allt öfver ett bord! 
Får jag taga din syster till äkta?» 
»Det skall du fråga hennes fader till råda.» 
»Jag har så gjort», sa' Fusenfej. 
»Det skall du fråga hennes moder till råda.» 
»Jag ska' så göra», sa' Fusenfej. 
»Det skall du fråga hennes systrar till rada.» 
»Jag ska' så göra», sa' Fusenfej. 

4 Riddaren Finn Komfusenfej 
han går sig på gården, han går sig på råd, 
han axlar sitt skinn. 
Så gångar han sig i kammaren in  

till fru Hicka, fru Bricka, fru Dördi, fru Britta: 
»Och sitta ni här, fru Hicka, fru Bricka, fru Dördi, 

fru Britta, 
allt öfver ett bord! 
Får jag taga eder syster till äkta?» 
»Det får du fråga hennes fader till råda.» 
»Jag har så gjort», sa' Fusenfej. 
»Det får du fråga hennes moder till råda.» 
»Jag har så gjort», sa' Fusenfej. 
»Det får du fråga hennes broder till råda.» 
»Jag har så gjort», sa' Fusenfej. 
»Det får du fråga henne själfver till råda.» 
»Jag ska' så göra», sa' Fusenfej. 

5 Riddaren Finn Komfusenfej 
han går sig på gården, han går sig på råd, 
han axlar sitt skinn. 
Så gångar han sig i kammaren in 
till fru Hoppet-i-spira, som brud skulle blifva: 
»Och sitter ni här, fru Hoppet-i-spira, som brud 

skulle blifva, 
allt öfver ett bord! 
Får jag taga er själfver till äkta?» 
»Det skall ni fråga min fader till råda.» 
»Jag har så gjort», sa' Fusenfej. 
»Det skall ni fråga min moder till råda.» 
»Jag har så gjort», sa' Fusenfej. 
»Det skall ni fråga min broder till råda.» 
»Jag har så gjort», sa Fusenfej. 
»Det skall ni fråga mina systrar till råda.» 
»Jag har så gjort», sa Fusenfej. 

6 Då togo de fram en förfasligt lång häst: 
så satte de opp själfva kungen i Kej, 
så satte de opp fru Skräckeriskrej, 
så satte de opp Knapp-Målar-på-vägg 
så satte de opp fru Hicka, fru Bricka, fru Dördi, fru 

Britta, 
så satte de opp fru Hoppet-i-spira, som brud skulle 

blifva, 
så satte de opp Komfusenfej. 
Så foro de bort öfver tolfmilaskog, 
Komfusenfej! 
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2.Dä led- de de fram 

"Det får 
"Det fär 

Ni frä - ga 	en- nes mo- der till rå- da." 
Ni frå - ga hen- nes bro - der till ra - da."  

14a 	 14b 

"Jag ska' så gö- ra", sa' 
"Jag ska' så gö- ra", sa' 

Fu - sen- fej. Fu - sen- fej. 
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Men hästen han tröttna, och Fusenfej drog, 	 Anmärkning 
Komfusenfej! 	 Tr. saknar strofer. 

Titel: Riddaren Finn Komfusenfej. 

N 
Stenhammar, kommentar till Serenad C-dur, Partitur [1913]. Uppges av Wilhelm Stenhammar vara »en gammal vi-
sa, som jag som barn lärde af min morfar», dvs. Ture Gabriel Rudenschöld (1799-1878); den 1910 tillkomna stråk-
kvartettens andra sats sägs av kompositören vara en parafras över denna visa. 

  

P 

 

1.0ch rid- da - ren Finn Kom - fu - sen - fej 

~ c cc  
på gär - den. han gän - gar på räd. 

5 

han ax - lar 	sitt 	skinn. 

han gän- gar 

Så 	gån - gar han sig 	i sa - len in 

8 

till 	kun - gen i 	Kej: 

 

10 

 

   

   

"Får jag ta - ga Er Dot - ter till 	äk - ta?" 

"Det får Ni frå - ga 	nen- nes syst - rar 	till 	rå - da." 
"Det fär Ni frå - ga hen - ne 	själf - ver 	till 	rå - da." 

18 
MINNE 
-1111M 

"Jag ska' 
"Jag ska' 

så 	gö- ra". sa' 	Fu - sen- fej. 
så 	gö- ra", sa' 	Fu - sen- fej. 

en stor lån - ger märr, 
4 

så sat- te de opp själf- ve kung- en i 	Kej. 
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så sat- te de opp 

rD 	 

P 
Knapp Må - lar - på - vägg. 

10 

ot 	 4,1 	 r  

Men när som de 

P p 

kom- mo till tolf - mi la - 

15 

skog. 

17 

SMB 224 

så sat - te de opp Fru Skräcker - i - skrej, 
8 

så sat - te de opp 
så sat - te de opp 

Fru 	Dör - di. 	Fru 
som brud skul le  

Fru Hic ka, Fru Bric 	ka. 
Fru Hop- pet - i - spi - ra 
11 

-. 

Bri 
	

ta 
blif 
	

va,  

så sat - te de opp Kom - fu - sen - fej. 

da mär- ra 	ho' trött- na. och Fu - sen- fej 
	

dog. 

18 

Kom - fu - sen - fej. 

1 Och riddaren Finn Komfusenfej 
han gångar på gården, han gångar på råd, 
han axlar sitt skinn. 
Så gångar han sig i salen in 
till kungen i Kej: 
»Får jag taga Er dotter till äkta?» 
»Det får Ni fråga hennes moder till råda.» 
»Jag ska' så göra», sa' Fusenfej. 
»Det får Ni fråga hennes broder till råda.» 
»Jag ska' så göra», sa' Fusenfej. 
»Det får Ni fråga hennes systrar till råda.» 
»Jag ska' så göra», sa' Fusenfej. 
»Det får Ni fråga henne själfver till råda.» 
»Jag ska' så göra», sa' Fusenfej. 

2 Då ledde de fram en stor långer män, 
så satte de opp själfve kungen i Kej, 
så satte de opp Fru Skräckeriskrej, 
så satte de opp Knapp Målar-på-vägg, 
så satte de opp Fru Hicka, Fru Bricka, Fru Dördi, 

Fru Brita, 
så satte de opp Fru Hoppet-i-spira som brud skulle 

blifva, 

så satte de opp Komfusenfej. 
Men när som de kommo till tolfmilaskog, 
då märra ho' tröttna, och Fusenfej dog. 
Komfusenfej. 

Melodianmärkning 

1 mel. till str. 1 är fraserna 9-10 resp. 13-14 ovan åter-
givna som repriser; i tr. omfattar strofen 26 takter. Jfr 
även textanmärkningen nedan. 

Textanmärkning 

Efter första strofen står följande referat: Följa så besök 
hos »Fru Skräckeriskrej», hos »Knapp-Målar-på-vägg», 
hos »Fru Hicka, Fru Bricka, Fru Dördi, Fru Brita», och 
till sist hos »Fru Hoppet-i-spira, som brud skulle blif-
va», allt på samma melodi och efter samma formulär, 
blott med den förändring, att Fusenfejs undfallande »Jag 
ska' så göra» allt efter frieriets lyckosamma fortgång ut-
bytes mot ett belåtet »jag har så gjort». 
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mo - der till 	rå - da!" 

	

"Det 	fär du frä - ga hen- nes 

20 . 	. 	 
.111~11 

sat- te sig upp pä en 	fas - ligt lång märr. 

12 

lag mär-ra sig ned och dog. lag mär-ra sig ned och dog. 

4 

WO' 

på ä - ker. han gäng- ar pa rå. 
han sig u - ti 	sa 	- 	len 	in 

12 

re 	Fin - kom 	fu - 
han 	sig u - ti 	sa - 

4 
7- 

: 

sum fej. 
len 	in. 

8 

rid - 
gång 

da 
ar 

1.0ch 

han gång - ar 
så 	gång - ar 

ipr)_ 
1 

han 	ax - lar sitt 
till 	herr Kung - en i 

skinn, han 
Kej 	till 	herr 

ax - lar sitt skinn. 
Kung- en i 	Kej 

16 

n 
 

Så 
"Får "Får jag 	ta - ga din dot- ter till 	äk - ta?" 

18 

"Ska så gö 

(Har så gjort) 

2.De 	sat - te sig 	upp på en fas- ligt lång märr. 

8 

när de se'n kom i den sju - mi- la 	skog 
5 	 5  

.1-fr JJJ 

de 

Men 

• 
16 

J-11  

ra". sa 	Fu - sum- fej. 
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0 
Dagens Nyheter 14.4.1929, bilaga »För de unga och de yngsta». Sjungen till dans på Klosters röstskola i Småland. 

1 Och riddaren Finkomfusumfej 
han gångar på åker, han gångar på rå, 
/:han axlar sitt skinn.:/ 
Så gångar han sig uti salen in 
/:till herr Kungen i Kej.:/ 
»Får jag taga Eder dotter till äkta?» 
»Det får du fråga hennes moder till råda!» 
»Ska så göra!» sa Fusumfej. 

2 /:Sen satte de sig på en fasligt lång märr:/ 
men när de se'n kom i den sjumila skog, 
/:lag märra sig ned och dog.:/ 

Titel: Finkomfusumfejs frieri. 

Melodianmärkning 

Str. 1: 
Före t. 14 står feltryckt 4/4. 

T. 1, 5, 9, 11 i str. 1: J• 

T. 10, n. 3: Parentesen saknas; jfr övriga motsvarande 
ställen. 
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Str. 2. 
T. 10, n. 2-3: d' dl (åttondelsnoter), sannolikt feltryck; 

här återgivna enligt t. 6. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Efter 1:5 står följande som antydan 
om lydelsen av ytterligare strofer som ej återgivits: 
(till: fru Skreckeliskrej 

SMB 224 

till: herr Knappmåla på vägg, 
till: fru Hicka, fru Bricka, fru Dåde, fru Britta —, 
till: »Hoppet i spira», som bruden månd' bliva.) 
Efter dotter i 1:6 står som alternativ gällande för ej 
återgivna strofer: (syster, frände, eder själver); efter 
moder i 1:7 står på motsvarande sätt: (fader, broder, 
fränder, henne själver). Till 1:8 står alternativet Har så 
gjort! sa Fusumfej. 

P 
SVA 198:3:263:15. Dalsland. Efter Emma Heimer f. 1886. Upptecknad och insänd till Matts Arnberg 1957 av Val-
borg Carlsson, Eriksbyn, Skålleruds sn. 

1 Och riddaren fin Kung Fusenfej 
han går sig på gården, han går sig på Råda 
han artar sitt skinn 
så gångar han sig i kammaren in 
till fru Hicka fru Bricka fru Dördi fru Dricka 
allt under ett tak 
får jag taga eder syster till äkta 
Det får du fråga hennes fader till råda 
Jag skall så göra, sa Fusenfej 
då får du fråga hennes moder till råda 
Jag skall så göra sa Fusenfej 

2 Och riddaren fin, kung Fusenfej 
han går sig på gården, han går sig till Råda 
han artar sitt skinn 

så gångar han sig i kammaren in 
till fru Hicka, fru Bricka fru Dördi fru Dricka 
allt under ett tak 
får jag taga eder syster till äkta. 
Det får du fråga hennes fader till råda 
Jag har så gjort, sa Fusenfej 
då får du fråga hennes moder till råda 
Jag har så gjort, sa Fusenfej 
Då får du fråga henne själv till råda 
Det skall jag göra sa kung Fusenfej 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
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bröllops skrud. 

	  • 	 

De 	klädde en brud i 
4 

SMB 225 

225 

DEN MOTSTRÄVIGE BRUDGUMMEN 
TSB F 10 

A 
Djurklou, Ur Nerikes folkspråk och folklif, 1860, s. 114-115 (text), Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I 
Kl, Svenska Folk Melodier nr 11 (mel.). Norrbyås sn, Närke. Upptecknad av N. G. Djurklou vid 1800-talets mitt. 
Även mel. tryckt i Djurklou, Ur Nerikes folkspråk och folklif, musikbil. nr  7. En annan utskrift av mel. finns i N. G. 
Djurklous Arkiv F I b:1, Folkvisor, psalmer och sånger, s. 65. 

quäden väl, om I kunnen.- 

Då 	helsa - de brudguMen 
	

hem till sin brud: 

jag 	vill 

1 De klädde en brud i bröllopsskrud, 
— J qväden väl, om J kunnen — 
Då helsade brudgummen hem till sin brud: 
— »Jag vill inte vara brudgumme.» 

2 Och när som de kommo till kyrkogård, 
— J qväden väl, om J kunnen —
Två honom ledde, den tredje dref på, 
— För han ej vill vara hrudgumme. 

3 Och när som de kommo på kyrkohall, 
— J qväden väl, om J kunnen 
Det hördes så grannt hur den stackarn han gnall: 
— »Jag vill inte vara brudgumme.» 

4 Och när som de kommo i kyrkodörr, 
— J qväden väl, om J kunnen — 
Så skrek han långt värre än han gjorde förr: 
— »Jag vill inte vara brudgumme.» 

5 Och när som de kommo i kyrkan fram, 
— J qväden väl, om J kunnen — 

inte vara 	brud= gumme. 

Så ynkade honom båd' qvinna och man, 
— För han skulle vara brudgumme. 

6 Men fram kom presten med boken i hand. 
— J qväden väl, om J kunnen — 
»Nu är hon din hustru, och du hennes man, 
— »Nu slipper du vara brudgumme.» 

7 Och brudgummen tog sin brud i famn, 
— J qväden väl, om J kunnen —
»Nå, Gud vare lof! nu är jag din man, 
— »Nu slipper jag vara brudgumme.» 

Titel: Den motsträfvige brudgummen. 

Melodianmärkning 

/ ms har med blyerts och i efterhand tillskrivits korsteck-
en före alla fl  samt återställningstecken före essl i t. 7. 
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Den andra utskriften: 

Mel. utan textunderlägg (endast de inledande orden ut-
skrivna). 

SMB 225 

T. 1, n. 1: Ändrad från sextondelsnot (sannolikt felskriv-
ning). 

T. 2, n. 2-3: Utskrivna med flaggor. 
T. 4, n. 3: Ändrad från ess'. 
T. 5, n. 2: Uppdelad på två sextondelsnoter. 

B 
DAG VFF 774, s. 48-49. Efter Gustav Andreanson, Krokstads sn, Bohuslän. Upptecknad av Ivan Markendahl 1923. 

1 De klädde en brud i bröllopsskrud, 
— I kväden väl om I kunnen — 
Så skickade brudgummen bud till sin brud, 
— Jag vill inte vara brudgummen. 

Och då var glädjen kommen. 

2 Närsom de kom på körkegål 
— I kväden väl om I kunnen — 
De två geck före, å den tredje sköt på. 
— Jag vill inte vara brudgummen. 

Och då var glädjen kommen. 

3 När de kommo på kyrkovall, 
— I kväden väl om I kunnen — 

Så ömka de honom båd kvinna å man, 
— Jag vill inte vara brudgummen. 

Och då var glädjen kommen. 

4 Prästen han tog då sin bok uti hann, 
— I kväden väl om I kunnen — 
nu är hon din hustru och du hennes man, 
— nu slipper du vara brudgummen, 

Och då var glädjen kommen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 

IF 110, h. 1, s. 77-78. Ur vishäfte som tillhört Algot Hornberg, Snappertuna sn, Nyland, daterat 1882. Avskrift gjord 
av A. P. Svensson ca 1910. 

1 det kläddes en brud uti bröllops skrud, 
— i qväden så väl om i kunnen, —
då helsade brudgummen hem till sin brud, 
— jag vill inte vara brudgumme 

2 ock när som de kommo till kyrkogårds port, 
— i qväden så väl om i kunnen, —
två honom ledde den tredje dref på, 
— för han ville ej vara brudgumme 

3 ock när som de kommo till kyrko vall, 
— i qväden så väl om i kunnen, —
det hördes så väl hur den stackarn gnälld, 
— för han villd int vara brudgumme 

4 ock när som de kommo till kyrkodörr, 
— i qväden så väl om i kunnen, —
då skrek han mer värre änn han gjordt förr, 
— jag vill inte vara brudgumme  

5 ock när som han kom för altaret fram, 
— i qväden så väl om i kunnen, —
de ynkade honom både qvinnor ock män. 
— för att han skulle vara brudgumme 

6 ock fram kom presten med boken i sin hand. 
—1 qväden så väl om i kunnen, — 
nu är hon din hustru ock du är hennes man. 
— nu är du ej mer brudgumme. 

7 ock brudgummen tager sin brud uti famn, 
— i qväden så väl om i kunnen, —
nå Gud ske pris nu äst jag din man, 
— jag behöfver ej vara brudgumme 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1 och 7, markerat i övri-
ga strofer; slutomkvädet utskrivet i alla strofer. 

1:1 	skrud ändrat från skud 

D 
SLS 40, s. 31-32. Vårdö sn, Åland. Upptecknad av J. Torckell 1893. 
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1 De klädde en brud i bröllopskrud, 
Då kom där från fästman ett skyndsamt bud: 
— Att han int' sku' vara brugumme. 

2 De ledde den bruden ur brudehus ut 
Å fram kom brugummen me' ömkeligt tjut: 
— »Ja' vill inte vara brugumme!» 

3 Å när som de gingo på gatan fram 
Då skrek han så högt, att enhvar det förnam: 
— »Ja vill inte vara brugumme!» 

4 Å när som de kommo till kyrkovall, 
Då hördes så tydligt hur den stackarn han gnall 
— »Ja vill inte vara brugumme.» 

5 Å när som de gingo i kyrkan fram, 
Då ynkade honom båd' kvinna å man, 
— För han skulle vara brugumme. 

6 Prästen han gick till altaret fram: 
»Nu är hon din kvinna å du hennes man, 
— Nu släpper du vara brugumme.» 

7 Upp sprang brugummen me' innerlig fröjd 
Å lofvade Gud uti himmelshöjd, 
— För han int' träng vara brugumme 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
Omkvädet, str. 6: brugumme ms brumme 
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HERR LAGE OCH HERR JON 
TSB F 1 1 

A 
Landsarkivet i Visby, Sällskapet för gotländsk forskning, G:1 enhet 1, Anteckningsbok ca 1655, fol. [8v]—[9v]. Got-
land. Nedskrift från 1650-talet (se Jonsson I, s. 198-200). 

1 Der bor Enn Jomffru paa wort land 
— ii waren uell god — 
hun er bolld och biedell gran 
— lat waren segh Joenn 

Saa bunde de hielmen med Röde gull 
i föllger migh wdt 

2 Thill hennd frier tho Adells Menn 
den Enne her laue den Anden her ioen 
— fri hart Segh Joen 

3 Her laue hand lader sin Sneke boo 
Her Joen hand lader sin hest till skoo 
— skoo hart segh Joen 

4 Her laue hand seglede Sigh offuer sund 
her laue hand Rider i grönen lund 
— iegh Rider her segh Joen 

5 och de Ride sigh j her Peders gaard 
Vde her Peder for dem staar 
— Staar Guds spra Segh Joen 

6 Hör j her laue huad iegh siger Eder 
j staar Aff hesten och föllger migh in 
— Jegh gaar med segh Joen 

7 Der de kome i Stuen in 
der Skientes fullt j baade möd och Vin 
— lat skencke segh Joen 

8 De löffte bruden paa högen hest 
Ridere och Suene de ride hende Nest 
— ieg Rider med seg ioen 

9 De Ride sigh offuer klocker gaard 
der Skös it Skut i wargen wraa 

10 de lede bruden paa kiercke gaard 
med Enn gull krone och wsslage haar 
— laat gaaen seg Joenn 

11 De lede bruden i kiercken in 
der Runde op rosser j hendis Iden 
— laat rine segh Joen  

12 De leede bruden for Altre staa 
de Stode hos hende baade tho 
— iegh star med segh Joenn 

13 Jegh seer i haffuer beygh bruden kier 
j kanicke begh siege ia 
— det giör ia segh Joenn 

14 De leede bruden af kiercken ut 
effter gaar her laue och ser illde ut 
— lat gaaen segh Joenn 

15 De löffte bruden paa högen hest 
Ridere och Suene de ride hende Nest 
— ride fort segh Joenn 

16 Dee Ride sigh offuer klockere gaard 
der Skös it Skut i wargen wraa 
— laat dundre segh Joenn 

17 Dee drucke i dagh de drucke i tua 
ey willde bruden till Sengh gaa 
— laat Siten segh Joenn 

18 Denn triede dagh at kuellde leed 
den wngh brud till sengh skred 
— iegh gaar med seg Joenn 

19 Brat kom bud for her laue in 
en Anden wnger Suend souer hos bruden din 
— det giör iagh segh Joenn 

20 Her laue hand Spranck sigh offuer bord 
den brunest möd paa golffue Stod 
— laat rine segh Joenn 

21 Hand klape paa döm med fienger ring 
— ii waren uell god — 
mien hierterli kiere j sleper mig Jnn 
— Saa bunde de hielmen med Röde gull 

i föllger migh wdt 
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Anmärkning 

Strofer saknas fr.o.m. str. 16. Mellanomkvädet utskrivet 
i alla strofer, slutomkvädets fasta del utskriven i str. 
1-5, 8-13, 16-20, förkortad i övriga strofer. 
Mellanomkvädet, str. 13: iauist segh Joenn 
Slutomkvädet, första raden: tillskriven efter omkvädets 

slut i str. 8; str. 5: spra ms ev. spre; str. 7: skene-
ke ms snarast shenche 

Slutomkvädets fasta del: bunde str. 4-10, 13, 15, 16, 78 

bund; de saknas i str. 3, 11, 19, 21; föllger str. 
4, 5, 8-13, 16-20 föllge 

	

3 : 1 
	

Sneke ms snarast Snehe 

	

3:2 
	

skoo ms snarast shoo 

	

17 : 1 
	

drucke ms snarast druche 

	

18:2 	skred ms snarast shred 
Efter str. 21 står följande rad, möjligen antydande att 
texten har fortsatt på förlorade blad: 
Hand klape paa dörr med fienger ring 

B 
UUB V 1, fol. 80 r-80 v. Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck på 1690-talet eller under 1700-talets första de-
cennium. Egenhändig utskrift av denne (Jonsson I, s. 291-298). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 
384-387. 

1 Lage han låter sig bröllop reda, 
— i varen vehl mo, — 
joen han låter sina kläder skiära, 
— skier vehl sa joen, 

så vinna dhe hielmen af röda Gull om 
i följe medh joen. 

2 Lage han låter sig bröllop tilreda 
joen låter sina hästar skoo 
— sko vehl sa joen, 

iag vånnar dhen hielmen af röda Gull komme 
i fölie med joen. 

3 Bruden gånger på kyrkiogårdh 
med hög gul Crona och utslagit hår 
— lät gåna sa joen, 

så vinna dhe hielmen af röda Gull om, 
i följe medh joen. 

4 Bruden gånger i kyrkian in, 
med höger GulCrona och rödblomat kin, 
— lät gåna sa joen, 

jag vånnar dhen hielmen af röda Gull komme 
i följe med joen. 

5 När som de komme på sin gårdh, 
bössorna smullo i varje vrå, 
— lät dundra sa joen, 

så vinna dhe hielmen af röda Gull om, 
i fölie medh joen. 

6 dhe drucko i dagar dhe drucko i två, 
intet ville bruden til sänga gå, 
— lät sittan sa joen 

7 tridie dagen om qvellen blå, 
ville bruden til senga gå, 
— iag går med sa jon 

8 Lage klappar på dör med Silfver Ring 
min kiära brud i sleppen mig in 

— låt ståen sa joen, 
jag vånnar dhen hielmen af röda Gull komme 
i fölie med joen. 

9 Om du icke vill sleppa in mej, 
så skal ia dra te kungen och klaga på dey, 
— så vinna dhe hielmen af röda Gull om, 

i fölie medh joen. 

10 När som dhe komme til konungens gårdh 
ute konungen för dhem står. 
— Gudz fred sa joen 

11 jagh hafver mig een jungfru fäst 
andra ungersvenner såfva henne näst, 
— dhet giör iag sa joen 

12 hafven i både een jungfru kiär, 
så ut på backen med 2. skarpa sverdh, 
— iag går med sa joen. 

13 dhen första resa dhe samman red, 
herr lage utom Sadelen skredh, 
— skrid sakta sa joen. 

14 dhen andra dust dhe rede i kamp, 
herr lage ner til marken damp 
— ligg der sa joen. 

15 dhet spordes i Städer dhet spordes på land 
— i varen vehl mo, — 
dhet var een grefve som jungfruna vant, 
— dhet giorde iag sa jon 

så vinna dhe hielmen af röda Gull om, 
i fölie medh joen. 

Titel: Herr Lages och joens trätta om een fästemö. 

Anmärkning 

Stroferna ej radindelade. Mellanomkvädet utskrivet i 
str. 1-3, 8, 9, 15, förkortat i str. 4, 5, 12, 14, markerat 
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med etc. i ,s tr. 11. Slutomkvädets fasta del förkortad i 
sir.. 5 och 9: dess lydelse osäker i str. 14, där det är 
markerat med etc. och i str. 6, 7, 10-13, där det helt 
saknas. 
Slutomkvädet, första raden, str. 3: sa ms så 
Slutomkvädets fasta del, str. 4: jag ändrat, troligen från 

etc.; vånnar ms våne; str. 8: 
joen ms jon 

	

1:1 	bröllop ms brollop 
9:1 Om ms snarast Ome 

	

12:1 	före kiär står fäst överstruket 
14:2 efter damp är två ord strukna 

SMB 226 

vånnar ms vånar; 

MIA 504:1 (Bergshammarvisboken I), s. 140-143. Från 1700-talets mitt (Jonsson I, s. 306-309). 

1 Herr Jon och Lagman de bodde på en ö. 
— I waren wäl god, — 
De friade bägge tir en fästemö. 
— Kom fritt sad' Jon. 

Då wunno de hielmen af rödaste guldet, 
I följen med Jon. 

2 Willjen I bägge Jungfrun få? 
Så skolen I bägge säja: ja. 
— Ja fritt sade Jon. 

3 Hafwen I bägge Jungfrun kiär? 
Så skolen I henne winna med Swärd, 
— Kom fritt sade Jon. 

4 Jungfrun springer up i höga loftts swala. 
Om den måtte winna som iag will hafwa. 
— Det är iag sad' Jon. 

5 Det första taget de togo i hop, 
Herr Jon slog Herr Lagman neder tir fot. 
— Ligg där sad' Jon. 

6 Si nu min Jungfru så har J fått man. 
— I waren wäl god, — 
Det är wist en hielte som så fäckta kan, 
— Geschwindt sade Jon. 

Då wunno de hielmen af rödaste guldet, 
I följen med Jon. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga 
strofer; slutomkvädets fasta del utskriven i str. 1 och 6, 
markerad i övriga strofer. 
Slutomkvädet: hielmen str. 1 hielman 

D 
Texter i skillingtryck och därav nära beroende källor (för trycken se Jonsson I, s. 659-660). Da: Skillingtryck från 
1700-talet (=DgF 390:2). Dbc: Skillingtryck från 1700-talet (=DgF 390: 1 och 3). Dd: Skillingtryck från 1700-talet 
(UUB Z. U. h. VI:23). Def: Skillingtryck 1765, 1776 (=DgFT 390:4-5). Dg: KB Vs 4, s. 549-555. Nedskrift från 
1780- eller 1790-talet; närmare proveniens okänd (Jonsson I, s. 311-312). Dhi: Skillingtryck 1801, 1801 (=DgFT 
390: 6-7). DI.  KB Vs 2:1, s. 191-196. Efter Karin Persdotter, »fattigförestånderska» i fattigstugan, V. Eneby sn, Ös-
tergötland (f. 1739 i Vimmerby lf, Småland, till V. Eneby 1770, d. 1824 i V. Eneby; Jonsson I, s. 329). Hon hade in-
te lärt visan efter tryckt text; utskrift möjligen gjord av henne själv ca 1812. Dk: GA 46. Text efter skillingtryck. Dl: 
KVHAA Göt. Förb. vissaml., s. 50-51 B. Avskrift av skillingtryck insänd 1817 till Göt. Förbundet av kyrkoherde 
Daniel Nordin, Villstads sn, Småland. Dm: KB Vs 2:3, s. 335-345. Närmare proveniens okänd. Upptecknad på 
1810-talet. Dn: KB Vs 126:3, s. 160-166. Troligen avskrift av skillingtryck, ev. gjord av professor Carl Zetterström. 
Do: Skillingtryck 1821 (=DgFT 390:8). DIS: DAG IFGH 3075, s. 1-6. »En visa tryckt hos J. Kvist 1822 i Vänners-
borg.» Avskrift gjord av Karl Ekman 1933. Dq—t: Skillingtryck 1827, 1832, 1834, 1834 (=DgFT 390:9-12). Du—z: 
Skillingtryck 1851, 1852, 1853, 1853, 1861 (=DgFT 390:13-17). Dat: Wigström, Folkdiktning I, 1880, s. 70-72. 
Kågeröds sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1879. Db2: SLS 40, s. 131-136. Efter sjömannen E. Mattsson, 
Ryssö, Saltviks sn, Åland. Upptecknad av J. Torckell 1893. Tryckt som FSF V:1 nr 44 B. 

Da 
1 HErr Lager han tiente i Konungens gård, 	 — Tiena troget sa Jon. 

— J waren wäl mo: — 	 Ja wån dä ska kost mäy det rödaste gull 
J Femton weckor och dertil et åhr, 	 jag följer sa Jon. 
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2 Han tiente der icke så mycket för lön, 
Ty Konungens Dotter war honom fast skiön, 
— Du bli narra sa Jon, 

3 När som de det åhret sidsta dag såg, 
Då mån ock Herr Lager bli Konungens Måg, 
— Dä wa orätt sa Jon, 

4 De ledde den Bruden åt Kyrckiogård, 
På henne så vndra båd stora och små, 
— Tyck ni oma sa Jon, 

5 Bruden hon går sig i Kyrckian in, 
Med röda gull-krona och blekan kind, 
— Håll dig friskt sa Jon, 

6 Bruden spasserar i Kyrckian fram, 
Dess skiönhet berömde båd' qwinna och man, 
— Dä bli min sa Jon, 

7 Bruden i fägring för Altaret står, 
J röda gullkläder med vtslagit hår, 
— Ja håller å däy sa Jon, 

8 De drucko i dagar de drucko i twå, 
Men intet wille Bruden åt sängen gå, 
— Sitt vppe sa Jon, 

9 De drucko i dagar de drucko i tre, 
Å intet wille Bruden åt sängen se, 
— Hålt vt sa Jon, 

10 Den fierde dagen åt qwällen led, 
Men då wille Bruden åt sängen sig te, 
— Blir du sömnig sa Jon, 

1 1 Bruden går sig vr Brudehus fort, 
Dess Tärnor drog af henne strumpor och skor, 
— Du ha tröttna sa Jon, 

12 Bruden hon lade sig i sängen ned, 
Herr Jon lade sig så wackert bred wid, 
— Go afton sa Jon, 

13 Men hastigt kom hud för Herr Lager inn, 
Herr Jon han sofwer hos bruden din 
— De lär sqwallra sa Jon, 

14 Här af blef Herr Lager fast ifrig i sinn, 
Så at han båd' blekna och rodna om kind, 
— Får du ondt sa Jon, 

15 Herr Lager språng sig öfwer bredan bord, 
At win, öhl och maten kring om gålfwet fohr, 
— Fählas wackert sa Jon, 

16 J wrede Herr Lager han fatta sit swärd, 
Och swor han skull hugga Herr Jon straxt ihiäl, 
— Dä ä råstigt sa Jon,  

17 Herr Jon kasta Lager alt vt för en wägg, 
At Flugor och Myggor förgylte hans skägg, 
— Dä wa rätt sa Jon, 

18 Han klappa på dörren med fingrarna små, 
Stat vp min wän och tag låset ifrå, 
— Hon sofwer sa Jon, 

19 Skal jag nödgas bli vte tils dager blir lius, 
J morgon skal wi gå för Konungens hus, 
— Må giöra sa Jon, 

20 Rätt som dager på himlen blef lius, 
Då gingo de bägge för Konungens hus, 
— God morgon sa Jon, 

21 Min nådigste Konung ödmiukest jag ber, 
Om lof til at lägga en klagan här ner, 
— Säy sant sa Jon, 

22 Den harm som mig qwähl mer än dödzpihlar siu, 
Är at Herr Jon sofwer hos min vnga brud, 
— Ja giohl så sa Jon, 

23 Efter j båda hålla henne kiär, 
Så skolen j bråttas med twå skarpa swärd, 
— Jag winner sa Jon, 

24 Om middag til stridz de på platzen mån gå, 
J dag tro det giäller at mannelig stå, 
— Slå ifrå däy sa Jon, 

25 Det första slaget som de slogo te, 
Då slog Herr Jon Lager at han föll på knä, 
— Du bli efter sa Jon, 

26 Andra slaget de slogo försan, 
Då slog Herr Jon Lager at bladen rann, 
— Tårcka bort sa Jon, 

27 Tredie slaget med wrede swår, 
Herr Lager slog Jon et dödeligt sår, 
— Det läks wäl sa Jon, 

28 Fierde slaget de slogo til mord, 
Då slog Herr Jon Lager at han föll til jord, 
— Ligg stilla sa Jon, 

29 Herr Lagers brud sade med glädie altså, 
— J waren wäl mo: — 
Jag frögdas der af at Herr Jon fick rå, 
— Nu ä du min sa Jon, 

Ja wån dä ska kost mäy det rödaste gull 
jag följer sa Jon. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet återgivet i alla strofer; slutomkvädets 
fasta del helt återgiven i str. 1 och 29, förkortad i övriga 
strofer. 
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Db-132.  
Avvikelser från Da i Db—b2  

Dg omfattar 28 strofer (str. 11 saknas). 
Mellanomkvädet: mo: mö sta2, må b2  
Slutomkvädet, första raden, str. 1: troget: trogit g; sa: 
sad' sta2  

str. 2: bli: blir e, g—k, o—b2; narra: narrat b, nar-
rad gjk, o—t, v—b2; sa: sad' sta2  
str. 3: Dä: Det k, o—t, v—a2, De gu; wa: war gk, 
o—t, v—a2; sa: sad' sta2  
str. 4: Tyck'n i om na s, »Tycken j om na?» 
sad' Jon. ta2  
str. 4: Tyck: tycker j, Töck b2; oma: om na 1b2; 
sa: sad' st 
str. 5: Du ä vacker sa Jon j, »Stå på dej!» sa' 
Jon. kqr, v—z 
str. 5: friskt: frist bc, frisk dfhilnub2; sa: sade st, 
sad' a2  
str. 6: Gack vackert sa Jon j 
str. 6: Dä: Du ckqr, u—z, b2, De gop, Hon sta2; 
bli: blir g—i, k, p—b2; sa: sad' sta2  
str. 7: »Jag håller dig kär!» sad' Jon. a2  
str. 7: ja: jag gm, q—t, v—z; håller: håll kqr, v—z; 
å: af gst, åf u, i b2; däy: dig pstb2; sa: sad' sta2  
str. 8: vppe: oppe jklqr, v—z; sa: sad' sta2  
str. 9: Hålt: Håll jkn, p—r, u—b2; sa: sade st, sad' 
a2 

str. 10: Blir: Bli j; sa: sad' sta2  
str. 11: ha tröttna: ha tröttnat j, är trötter kqr, 
v—z, har tröttna ln, har tröttnat opsta2; sa: sad' 
sta2  
str. 12: Go: Gu g, God kp, q—t, v—b2; sa: sal' 
sta2  
str. 13: De: Di g; lär sqwallra: ha' sqvalrat kqr, 
v—z, lär squaldra st, lära sladdra a2; sa: sad' sta2  
str. 14: sa: sad' sta2  
str. 15: Fählas: Färdas sta2; sa: sad' sta2  
str. 16: Dä: Det k, o—t, v—z, a2, De gu; ä: är gk, 
o—t, v—a2; sa: sad' sta2  
str. 17: Dä ä lustigt sa Jon j 
str. 17: Dä: Det k, o—t, v—a2, De gu; wa: war gk, 
o—t, val; sa: sad' sta2  
str. 18: Hon: Ho j; sa: sad' sta2  
str. 19: giöra: göre j; sa: sad' sta2  
str. 20: God morgon: gu moron g, Go' mårron 
kqr, v—z, Go morgon ln; sa: sad' sta2  
str. 21: Säy: säg jk, q—t, v—b2; sant: sanning kqr, 
v—z, sant då sta2; sa: sad msta2  
str. 22: Ja giohl så: Ja giordet bcmp, Jag gjol så 
g, Dä gjorde Ja j, Jag gjorde så kqr, v—z, Jag 
gjordet o, Jag gjord' så st, Ja gjord' så u, Jag 
har så gjort a2, Ja' gjol 'et b2; sa: sad' sta2  

str. 23: Jag: Ja jlnpb2; sa: sad' sta2  
str. 24: ifrå: ifrån d, f—i, n—p, ua2b2, från kqr, 
v—z; däy: dig gjko, q—t, v—b2; sa: sad' sta2  
str. 25: statt up sa Jon g 
str. 25: bli: blir ck, n—b2; sa: sad' sta2; Jon: Jo-
hn n 
str. 26: se nedan anm. till 26:2 j 
str. 26: Tårcka: tork gkqr, v—z; bort: åf dej kqr, 
af dig sta2, af dej v—z, bort 'et b2; sa: sad' sta2  
str. 27: Det: De g, Dä j; läks: läkes a2; wäl: nog 
kqr, v—z; sa: sad' sta2  
str. 28: stilla: stille j; sa: sad' sta2  
str. 29: »Du är min?» sa' Jon. kqr, v—z, Du ä 
min, sa Jon, b2  
str. 29: ä: är bglva2, äst st; min: mi j; sa: sad' 
sta2  

Slutomkvädets fasta del: Ja wån dä ska kost mäy: Ja 
wånda (str. 23 wåndar) de kåsta mig g, Ja wånne 
dä koste mig j, Ja om (str. 29 wånd) det skall kos-
ta mig st, Ja, om det skall kosta mitt a2; dä: det k, 
o—r, v—z de u; ska: skull' kqr, v—z, skall p; kost: 
kosta blop; det: dä d (dock ej i str. 26, som har 
de, och 29), e (dock ej i str. 29), f (dock ej str. 29, 
str. 12 har de), hinb2  (dock ej i str. 2 och 29), sak-
nas js, de u; mäy det: mig g, mig det p—r, mitt 
lat; gull: Guld jst, x—a2; jag: Ja pb2; sa: sad' sta2  

1:1 	i: på j 
2:1 	icke: inte jv, intet kqr, x—z; mycket: mycke j, 

möcke n 
2:2 	Ty: Men j; fast: så j 
3:1 	När de den siste årsdag såg j 
3:1 	de saknas eg; det: där m, saknas ta2; åhret: årets 

d—f hi, n—p, ua2b2; sidsta: den sista kqr, v—z, 
siste lsta2  

3:2 	mån ock: skulle j, månde kqr, v—a2, månd' och 
stb2  

4:1 	Bruden spatserar åt kyrkogård j 
4:1 	Kyrckiogård: Kyrkogård d—f hi, l—p, s—u, a2b2, 

kyrkones gård kqr, v—z 
4:2 	vndra: gapade kqr, x—z, undrade sta2, gapa v; 

båd: bå gl, saknas sta2; stora: store/ 
5:1 	De ledde den Bruden i Körkjan in, g, Bruden 

spatserar i kyrkan in j 
5:1 	Bruden: Å bruden bcmop, Och bruden kqr, v—z, 

Att Bruden 1; sig saknas c; Kyrckian: Kyrckan 
d—f, hi, k—r, u—z, b2, kyrkona sta2; in: allt in kqr, 
x—z 

5:2 	röda: rödan kqr, u—z, b2; gull-krona: gullkronan 
gop, guldkrona v—z, Gulldkläder j, guldkronan 
sta2; blekan: rödblommad j, bleknande kqr, v—z, 
bleker b2; kind: kinn kqr, v—z 

6:1 	De ledde den Bruden i Körkjan fram, g 
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6:1 
	

Bruden: Och bruden kqr, v—z, Bruden hon a2b2; 
spasserar: spatsera bclmo, spatserar jk, p—r, u, 
v—z, gångar sig a2, gångar b2; Kyrckian: Kyrkan 
d—f h—j, 1—p, s—u, z—b2, kyrk-choret kqr, v—z 

6:2 
	

Dess: hennes a2; skiönhet: starkhet j, fägring 
kqr, v—a2; berömde: prisad' a2; båd': bå bcgl, 
både kqr, x—a2  

7:1 
	

Bruden: Bruden hon kqr, v—z 
7:2 
	

J: med gjkqr, v—z; röda saknas m; gullkläder: 
Guld-kläder jma2; med: och gjk, q—t, v—a2; 
vtslagit: utslaget 1, u—b2  

8:1-2 De drucko på dä Bröllop i dagarna två 
Å Bruden vill inte åt sängen Gå j 

8:2 
	

Men: Med e; intet: inte dgnpuva2b2; wille: will' 
stv; Bruden: Brudgum n; åt: i kqrvxyz 

9:1—, 
 

De drucko på dä Bröllop i dagarna tre 
Då började Bruden åt sängen se j 

9:2 
	

Å: men g, Och kqr, u—z, Än lsta2; intet wille: 
inte wille dhinub2, intet vill 1, inte will v, ville ej 
a2; sängen: sänge df; se: sig te g 

10:1 
	

Den fjerde dag, när som åt qväller (r, x—z: qwäl- 
len) det led, kqr, v—z 

10:1 
	

dagen: dag d—f, hinn; led: le j, det led p 
10:2 
	

Men saknas j, Och kqr, v—z; sig te: se jk, q—t, 
v—a2 

11:1 
	

De satte den Bruden på Brudestol j, Och Bru- 
den gångar sig i Brudstugan fort, kqr, v—z 

11:1 
	

Bruden: Bruden hon a2; yr: utur st, i u 
11:2 
	

Dess: hennes a2; Tärnor: tärner n; drog: drogo 
klqr, v—a2; henne: både kqr, v—z 

12:1 
	

De lade den Bruden i Brudsängen ned j 
12:1 
	

Bruden: Och Bruden kqr, v—z; lade: la gkqr, 
v—z; ned: nid bcmo, ner g, allt ned kqr, v—z 

12:2 
	

Herr: Och kqr, v—z; lade: han la g, Han lade 
jna2b2; så wackert: i sängen x—z, vackert jb2; 
bred wid: bredewid bdehiu, brewe g, bredeved 
kqr, breved 1, bredwe' x—z, bredved b2  

13:1 
	

Men hastelig (a2: hasteligt) bud för Herr Lager 
kom in, sta2  

13:1 
	

Men saknas j; bud: budet j, budskap kqr, v—z, 
bod 1 

13:2 
	

Herr Jon han: Jon ligger och kqr, v—z; sofwer: 
sofver nu a2; bruden: Unga Brud j, unga bruden 
b2  

14:1 
	

Herr Lager blef så ifrig i sinn g, Herr Lager han 
blef så hetsig i sinn j, Herr Lager han blef fast 
ifrig i sinn' a2  

14:2 
	

at saknas a2; båd' blekna och rodna: båd.  blek- 
na och rödna dfhiu, bå rödna och blekna g, bå' 
rodna och blekna j, bå blekna och rodna 1, båd 
rodna och blekna m, både bleknad' och rodnad' 
a2; om: påfhina2b2; kind: kinn kqr, v—z 

15:1 
	

Herr Lager skuttede ut öfver Bord j 
15:1 
	

språng sig: han sprang gal, sprang sig k—m, o—r, 
v—z, han språng st 
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15:2 	Så maten och Ölet öfver golfvet stod j 
15:2 	At win, öhl och maten: så at mat, win öhl g, Att 

vin, öl och mat kqr, v—a2, Att öl vin och maten 
p, Att vin, öl och vatten b2; kring om: kring bc, 
m—p, b2, utåt kqr, v—z 

16:1 	J wrede saknas g, I hastighet j, 1 vreden kqr, 
v—z; fatta: nappade uti g, fatte j, fattar pst, x—a2  

16:2 	Och swor: Och svor at bcjmopa2, han swor, at 
g, Han swär t; han skull: han skulle gjmop, der-
med a2, sku' b2; hugga: hugge j; Herr saknas 
gjkqr, v—z; straxt saknas j, genast kqr, v—z, strax 
mnpsta2b2  

Före str. 17 har j ytterligare en strof.• 
Herr Lager han sig ut på dörren sprang 
Han slog igen dörren så låsen han sang 
Dä va rätt sa Jon 

/7:1 	Herr Lager han står alt utom vägg j 
17:1 	Herr saknas kqr, v—z; Jon: Jon han g; kasta: 

kastar lpst, v—a2; Lager: herr Lager gkqr, v—z; 
alt vt: hårdt a2; för: mot kqr, v—a2  

17:2 	At: så at g, saknas j; Flugor och Myggor: flygor 
och myggor g, Flugor och Muggor j, myggor 
och flugor knqr, v—z; förgylte: förgyller j, för-
gyllde kqr, v—a2  

18:1 	Herr Lager han knappar med fingrarna små j 
18:1 	Han: Herr Lager han g, Lager a2; klappa: klap- 

par ly, klappad' sta2; dörren: dörrn g, dören 1; 
fingrarna: fingrena g, fingrarne nqra2  

18:2 	Stat vp min wän: Min Vän stat upp j, Statt upp, 
sköna Jungfru kqr, v—z, Statt upp, min brud a2; 
och tag: ta g, tag kmqr, v—z, å ta n, och ta p, och 
drag a2b2; låset: låsen jlp; ifrå: ifrån g 

19:1 	Skall jag i natt nödges stå ute till dager ljus j 
19:1 	nödgas: nu kqr, v—z, än a2; bli ute: stå ute g, stå 

här ute a2; dager: dagen kqr, v—a2; blir lius: bli 
1 j us p 

19:2 	J morgon skal wi gå: så ska wi bägge gå g, I 
morgon skall jag gånga kqr, v—z, i morgon vi 
två gå a2; skal: ska st; för: inför kqr, v—z, till a2  

20:1 	Så fort det led till dager blef ljus j, När det blef 
dager och himlen blef ljus, a2  

20:1 	Rätt: Och rätt kqr, v—z; som: såsom st; dager: den 
dager kqr, x—z, den dagen v; blef: blir kqr, v—z 

20:2 	Då: Så kqr, v—z, saknas m; Då gingo de bägge 
för: då mån de bägge gå för g, så gingo de båda 
åt j, Då gingo de båda för (a2: till) sta2  

21:1 	nådigste: Herre och j, nådigsta n, nådigaste 
kpa2; ödmiukest: ödmiukast b—d, f—m, o—b2, öd-
mj ukad n 

21:2 	Att jag får ställa en klagan för Er j 
21:2 	til at: at gm, att få kqr, st, v—a2, till att få op; 

ner: ned g 
22:1 	Den harm som mig qwähl: De qwäljer mig g, 

Mig plågar j, Den harm mig kväl p, Den harm 
som mig qwälj' (a2: kväljer) sta2 
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22:2 
	

Är at Herr: Herr g, Att j, Är att kqr, v-z, är den 
att herr a2; Jon: Jon han g, John n; sofwer: sof j, 
har sofvit kqr, v-z, sofvit har a2, sofvit b2; hos: 
när kqr, v-z; vnga saknas a2; brud: Fru sta2  

23 : 1 
	

Efter ni ha henne bägge kjär j 
23 : 1 
	

Efter: Efter som kqr, v-z; J: ni g; hålla: hållen 
gk, q-a2, håller p; ordföljden i a2: båda hålla 
henne: hållen henne båda; kiär: så kär gpa2b2  

23:2 
	

Så skolen I tagas om henne med svärd j 
23:2 
	

skolen j: så ska ni bägge g; bråttas: bråtas dfg, 
brottjas st, kämpa a2; med: mä n 

24:1 
	

Om middagen de uppå platsen mån' gå j 
24:1 
	

til stridz de: de til strids g, till strid de sta2; 
mån: månd dfhikln, q-b2  

24:2 
	

det: de g; at saknas b2; mannelig: mannerlig c, 
manneligt g, manligen kqr, v-z, manneliga 1, 
manneligen n, man rolig kan b2  

25 : 1 
	

Det saknas g, Då n; slaget: slag j; som saknas 
g; te: i hä j, till sta2  

25:2 
	

Då: så gst; Då slog Herr Jon Lager at: Herr Jon 
slog Herr Lager så j, Då slog Jon Herr Lager, 
att r, v-z, herr Jon slog till Lager, så a2  

26:1 
	

Andra: Det andra jkqr, v-z; försan: i hår j 
26:2 
	

saknas, i stället står 27:2 med den där följande 
första omkvädesraden j 

26:2 
	

Då slog Herr Jon Lager: Då slog Jon Herr Lager 
kr, v-z, herr Jon slog till Lager a2; at: så a2; bio-
den: blodet g, blodet det kpqr, v-a2, bloden han 
st; rann: utrann hib2  

27 : 1 
	

saknas j; Tredie: Det tredje kqr, v-a2; swår: fast 
svår kqr, v-z, så svår a2  

27:2 
	

Herr Lager slog Jon: så slog Herr Lager Jon g, 
Herr Jon slog Lager kq, v-z, Slog Jon Herr La-
ger r; dödeligt: dödeligit bco, faseligt j, fast dö-
dande kqr, v-z 

28:1 
	

Det tredje slaget de slogo med hast j 
28:1 
	

Fierde: Men det fjerde kqr, v-z 
28:2 
	

Herr Jon slog Herr Lager till Jorden fast j 
28:2 
	

Då: Så g; Då slog Herr Jon Lager: Då slog Jon 
Herr Lager kqr, v-z, herr Jon slog då Lager a2; 
Jon: John n 

29:1 
	

Herr Lagers Brud han fått med glädje altså, g 
29:1 
	

brud: Brud hon kqr, v-z; sade med glädie altså: 
hon såg deruppå j, sade med gamman alltså kqr, 
v-z; altså: så a2  

29:2 
	

Jag: Hon g; Jag frögdas der af: Jag glädjer mig 
åt j, Mig lyster att fröjdas kqr, v-z, Jag fröjdas 
av p; Herr Jon: Herr Jon han j, Jon han kqr, Jon 
v-z 

Anmärkning 

Omkvädena återgivna på sätt som i Da (utom i Dj-r, 
x-z; se nedan). 
Db: 

Tr. söndrigt; delar av str. 4-6, 9-11, 18, 22, 28, 29 för-
lorade. 

	

14:2 	blekna tr. blekn 
Dc: 
Tr. söndrigt; delar av str. 2, 3, 12, 13 förlorade. 
Slutomkvädets fasta del: kost str. 29 kosta 

1:2 Femton tr. Femtom 
Dd: 
Mellanomkvädet: mo str. 19 må 
Slutomkvädets fasta del: dä str. 3 det, str. 12, 13, 16, 19 

de; gull str. 8 gåll 

	

26:2 	rann tr. runn 
De: 
Både str. 8 och 9 numrerade 9. 
Slutomkvädets fasta del: dä tr. str-. 1 det dd 

	

23:1 	henne tr. henna 
Df: 

	

28:2 	han tr. han han 
Dg: 
Ms saknar strofnr. 
Dj: 
Str. 15 och 16 omkastade. Mellanomkvädet och slu-
tomkvädets fasta del utskrivna i str. 1, 4, 29, förkortade 
i övriga strofer. 
Slutomkvädet, första raden, str. 7, 22, 23: Ja ms Jå 
Slutomkvädet, tredje raden: Jag str. 4 och 29 Ja; följer 

str. 29 följde 

	

5 : I 
	

i kyrkan dubbelskrivet 
Dk: 
Titel: Herr Lager och Jon. - Tr. saknar strofnr. Mellan- 
omkvädet och slutomkvädets fasta del återgivna i alla 
strofer. 
Slutomkvädets fasta del: mej str. 2-29 mig 
Dl: 
Mellanomkvädet och slutomkvädets fasta del utskrivna i 
str. 1, markerade i övriga strofer. 
Omkvädet, första raden, str. 7, 14, 19, 22, 26: sa ms så 

	

5:1 	före i står på överstruket 
Dnr: 
Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1-3, 
14-29, markerat i övriga strofer utom str. 9 och 13, där 
det helt saknas. Slutomkvädets fasta del utskriven i 1, 2, 
29, förkortad i övriga strofer. 
Slutomkvädets fasta del: Ja str. 2, 5-12, 14, 24, 26, 27, 

29 Jag; Jag str. 29 Ja; vån str. 1 vånna; ska sak-
nas i str. 29; det i str. 1 troligen ändrat från dä 

	

11:2 
	

af utelämnat 

	

12:1 
	

sig ms si 
Dn: 
Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i alla stro-
fer; slutomkvädets fasta del utskrivet i str. 1 och 29, för-
kortat i övriga strofer. 
Slutomkvädets fasta del: Jag str. 29 Ja 

	

15:2 	öl ms ol 

	

17:2 	flugor ändrat från flygor 
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i Konungens gärd. 
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•  
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21:2 	lägga ms lagga 
23:2 twå ms tva 
Do: 
Mellanomkvädet återgivet i alla strofer; slutomkvädets 
fasta del återgiven i str. 1, 5, 10, 15, 20, 25, 29, förkor-
tad i övriga strofer. 
Slutomkvädets fasta del: mej str. 20, 25, 29 mig 
Dp: 
Mellanomkvädet utskrivet i alla strofer; slutomkvädets 
fasta del utskriven i str. 1-28, förkortad i str. 29. 
Slutomkvädets fasta del: mig str. 2 och 3 mej 
11:1 	brudehus ms brudehust 
23 : I 	håller ms haller 
Dq: 
Tr. saknar strofnr. Mellanomkvädet återgivet i alla stro- 
fer; slutomkvädets fasta del återgiven i str. 1, markerad 
i övriga strofer. 
Dr: 
Omkvädena återgivna som i Dq. 
Ds: 
Mellanomkvädet: waren str. 26 waren I, str. 29 warar 
Dt: 
Mellanomkvädet: waren str. 29 warar 
Slutomkvädets fasta del: mig str. 1 mitt 
24:1 	gå saknas 

Du: 
Slutomkvädets fasta del: de rödaste str. 29 det rödaste 
Dv: 
Slutomkvädets fasta del: mej str. 29 mig 
Dx: 
Tr. saknar strofnr. Omkvädets fasta del återgiven endast 
i str. 1 och 29. 
Slutomkvädets fasta del: mej str. 29 mig 
13:1 	för tr. förr 
Dv.,: 
Tr. saknar strofnr. Omkvädets fasta del återgiven som i 
Dx. 
Slutomkvädets fasta del: mej str. 29 mig; guld str. 29 

gull 
Dat: 
Titel: Herr Jon. — Omkvädets fasta del återgiven som i 
Dx. 
Db2: 
Titel: Herr Lager och Jon. — Ms saknar strofnr. Mellan-
omkvädet utskrivet i str. 1, 6, 8, 18, 29, förkortat i övri-
ga strofer. Slutomkvädets fasta del utskriven i str. 1, 2, 
29, förkortad i övriga strofer. 
Slutomkvädet, första raden, str. 4: Töck ms Täck 
Slutomkvädets fasta del: raden ja' följer sa' Jon ersätts i 

str. 2 och 29 av en upprepning av omkvädets 
första rad. 

E 
KB S 163 (Drake) nr 94. Småland. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). 
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r 

Herr Lager han tjente 	i 	Konungens gård 
3 

Tjen troget 

Sjunges 

SMB 226 

jag 	vånnar det kostar 	mitt rödaste 	guld. 

1 Herr Lager han tjente i konungens gård, 	 — tjena troget sa' Jon, 
— vi varen vid mod, — 	 jag vånnar det kostar mitt rödaste guld, 
i femton veckor och dertill ett år; 

	
jag följer, sa' Jon. 

F 
ULMA 22266, s. 139-143 (text), KVHAA Wiede ks 122 [I] (mel.). Efter prästgårdspigan Maja Persdotter, Locknevi 
sn, Småland (f. 1795 i Lofta sn, Småland, kom till Locknevi 1813; Jonsson I, s. 522-523, 526 och Ling, s. 12 n. 4). 
Upptecknad av L. Chr. Wiede 1819. Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 114 [I] och KVHAA Wiede 
Div.-saml. II, opag. (endast text). 

varen väl mo 

    

   

	r 

   

   

   

femton 	veckor och dertill ett år 

Talas: 

Jag vånnar det kostar mitt rödaste gull 
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Ho blir mi 
	

sa Jon. 

1 Herr Lager han tjente i Konungens gård, 
— I varen väl mod. — 
I femton veckor och dertill ett år 
— Tjena troget sa' John. 

Jag vånnar det kosta' mitt rödaste gull 
Hon blir min sa' John. 

2 Han tjente där ej så mycket för lön 
Den Konungens dotter var honom så skön. 
— Du blir narrad sa John. 

3 De ledde den bruden åt kyrkan fram 
Dermed så var både qvinna och man. 
— Jag tycker om dej sa' John 

4 De ledde den bruden åt kyrkan in. 
Med röda Gullkronan och rödblommig kind. 
— Jag håller af dej, sa' John. 

5 Herr John han talte till Bruden så 
Nu skall du inte åt sängen gå 
— — — sa John. 

6 De drucko i dagar, i qvällame tre 
Men inte ville bruden åt sängen se. 
— Håll dej rasker sa John. 

7 De drucko i Dagar, i qvällame fem. 
Men inte ville Bruden åt sängen gå än 
— Håll dej vaken sa John. 

8 De drucko i dagar i qvällama sju 
Men då ville Bruden åt sängehus. 
— Blir du sömnig, sa' John. 

9 Och Bruden hon satte sig på en stol. 
Herr John drog af henne strumpor och skor. 
— Gack och lägg dej sa' John. 

10 Bruden hon lade sig i sängen ned. 
Herr John han lägger sig så vackert breve. 
— God' afton sa John 

11 Och brådt kom det bud för herr Lager in 
Herr John han sofver hos bruden din 
— De squallra sa' John: 

12 Herr Lager han språng öfver bredaste bord. 
Så mjödet och winet om golfvet det stod: 
— Har du brådtom: 

13 Lager knappar på dörren med fingrarna små. 
Statt upp min brud drag låsen ifrå. 
— Hon sofver sa John. 

14 Och skall jag stå här till dagen blir ljus 
Så skall ni båda för konungens hus. 
— Må göra sa John  

15 De kasta' Herr Lager allt utför en vägg. 
Flugor och Mygg förgyllde hans skägg. 
— Det war rätt sa' John. 

16 Då morgonen blef dager och dagen war ljus 
Så skulle de fram för konungens hus. 
— God morgon sad' John. 

17 Herr nådige Konung! ödmjukast jag ber. 
Att jag må få lägga en klagan här n[erj 
— Säg sannt sad John 

18 Herr Lager han klagar med tårar på kind. 
Herr John har sofvit hos bruden min. 
— Jag gjorde så sa John. 

19 Efter ni båda hålla Bruden så kär 
— I varen väl mod. — 
Så skall ni brottas med två skarpa swärd. 
— Må vara sa John. 

Jag vånnar det kosta' mitt rödaste gull 
Hon blir min sa' John. 

Titel: Herr Lager och John. 

Melodianmärkning 

Utskriften i hs: 

T. 4, textunderlägget: femtan wicker och 
T. 7-9, textunderlägget: wånner det koste mitt rödeste 

gull Hon blir min sa Jon. 

Textanmiirkning 

Ytterligare tre strofer är markerade som str. 20, 22, 23, 
den första med orden Det första samt mellanomkvädet, 
de övriga endast med strofnr. Mellanomkvädet utskrivet 
i alla strofer (inklusive den endast markerade str. 20), 
slutomkvädets fasta del utskriven i str. 1, markerad i öv-
riga strofer. 
Mellanomkvädet: väl str. 19 så 

Övriga utskrifter: 

Texten omfattar endast str. 1. 
Mellanomkvädet: mod: mo i Div.-saml. skrivet moå 
Slutomkvädet: Tjena: Tjen; sa: sad' Div.-saml. (på båda 

ställena); vånnar: wånner hs; kosta': kostar 
Div. -saml., koste hs; rödaste: rödeste hs; Hon: 
Ho' Dir.-saml.; min: mi' Div.-saml.; 

/:2 	femton veckor: femtan wicker hs 
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G 
KB Vs 4, s. 429-431. Engaholm, Aringsås sn, Småland. Efter »Anna på Engah.» Upptecknad av G. 0. Hylt&I-Ca-
vallius 1834. 

11 Och efter ni har den bruden begge så kär. 
så ska' en i brottas med 2. skarpa svärd 
— Jag vinner sa' Jon. 

12 Det första slaget de slogo i hop 
Herr Jon slog te Lager så bloden han rann 
— Torka bort han sa' Jon. 

13 Det andra slaget de slogo i hop 
Herr Jon slog till Lager så han slog till jord 
— Ligg stilla sa' Jon. 

14 Herr Jon tog Lager och drog till en wägg 
Och flugor och mygg förgyldte hans skägg 
— Häng ved' sa' Jon. 

15 Den bruden hon stod och såg deruppå 
— i Varen ved mo — 
Det va' väl det rolig' ste jag nå'nsin såg 
— Nu är du min sad' Jon. 

Jag vannar det kostar mitt rödesta gull 
Jag följer sa' Jon. 

Titel: Herr Lager. 

Anmärkning 

Str. 12-15 felaktigt numrerade 11, 11, 12, 13. Mellan-
omkvädet helt utskrivet i str. 1, 2, 4 (två gånger), något 
förkortat i str. 3, 5-15. Slutomkvädets fasta del utskri-
ven efter str. 3 (med anmärkningen hör till alla versarne 
efter) och 14, markerad i övriga strofer. 
Mellanomkvädet: i str. 1 står alternativet I varen väl 

mo'; Varen str. 2-4 Vare 
Slutomkvädet, första raden, str. 6: i Färdas är d tillskri-

vet över raden 
Slutomkvädets fasta del: sa' str. 14 sad 

	

5:2 	satt ändrat från sätt 

	

8:2 	der tillskrivet över raden 

	

15:2 	det ms der 

1 Herr Lager tjenar i konungens gård 
— i Varen ved mo — 
I attan veckor och dertill ett år 
— Tjena troget sad' Jon 

Jag vannar det kostar mitt rödesta gull 
Jag följer sa' Jon. 

2 Han tjente der icke så noga för lön 
Men konungens dotter var honom så skön 
— Du blef narrad, sad' Jon 

3 De ledde den bruden åt kyrkan in 
Med höga Guldkronan och blekan kind 
— Hålt dig rask, sa' Jon. 

4 De ledde den bruden åt Brudahus 
Små svenner buro för'na de stora Vaxljus 
— Ljus opp sad' Jon. 

5 Den bruden hon sätter sig ned vid ett bord 
Herr Jon han satt tätt in till 
— Jag håller af dig sa' Jon 

6 Herr Lager han öfver bordet sprang 
så Buteljer och glas öfver bordet sang 
— Färdas vackert sa' Jon. 

7 Herr Lager han dansar med unga brud sin 
Herr Jon han springer rundtomkring 
— Jag håller af dig, sa' Jon. 

8 Den bruden hon går sig åt kammaren in, 
Herr Jon han följer henne der in 
— Jag håller af dig sa' Jon. 

9 Så gick det till Herr Lager in 
Herr Jon han sofver hos unga Bru'n din 
— De lära sqvallra sa' Jon. 

10 Herr Lager han knabbler med fingranne små 
Stig opp min käresta dra låsen ifrå 
— Hon sofver sa' Jon. 

H 
KVHAA Wiede ks 122 [II]. 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 en utskrift finns: 
KVHAA Wiede hs 114 [II]. 

Herr Lager han tjente i 
	

Köningens gård 
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5 

fem - ton veckor och dertill ett år 

6 

varen väl mo' 

Tjena troget sa' Jon 

 

8 

 

   

   

4 	 [;, 	 

Jag vånn' det skall kosta mitt rödaste gull 
9 

Jag följer sa Jon. 

1 Herr Lager han tjente i Könungens gård 
— I varen väl mo — 
I femton weckor och dertill ett år 
— Tjen' troget sa' Jon 

Jag wånn' det skall kosta mitt rödaste gull 
Jag följer sa' Jon. 

2 Han tjente der inte så mycket för lön 
Men köningens d6tter var honom så skön 
— Du blir narred sa' Jon 

3 När som de den sista dag på året såg 
Då ville Herr Lager bli köningens måg 
— Det var orätt sad Jon. 

4 De ledde den bruden åt kyrkan fram 
På henne så gapa båd qvinna och man 
— Tycker ni om na sa Jon 

5 Och bruden hon går sig i kyrkan in 
Det rann up en ros på begge hennes kind 
— Får du ondt sa Jon 

6 Och bruden så fager för altaret står 
Med röda gullkronan och utslaget hår 
— Jag tycker om dej, sa Jon 

7 De dansa i dagar, de dansa i två 
Men inte ville bruden åt sängen gå 
— Stå på dej, sad Jon 

8 De dansa i dagar, de dansa i tre 
Men inte ville bruden åt sängen se 
— Håll ut, sa Jon. 

9 Och bruden hon går sig åt brudastol 
Hennes tärnor drog' af' ria båd strumpor och skor 
— Du är trötter sa Jon 

10 Och bruden hon lade sig i sängen ned 
Herr Jon han lade sig så wackert bredvid 
— God afton sa Jon  

11 Och brådt kom det bud för Herr Lager in 
Herr Jon han söfver hos unga bruden din 
— De ha sqvallra sa Jon 

12 Herr Lager han språng öfver bredaste bord 
Så att ölet och winet kring golfvet det for 
— Fählas wackert sa Jon 

13 De kasta Herr Lager allt utmed en vägg 
Så flugor och mygg förgyllte hans skägg 
— Det var rätt, sa jon 

14 Herr Lager klappa på dörren med fingrarna små 
Statt up, sköna jungfru, drag låsen ifrå 
— Hon sofwer, sa Jon. 

15 Skall jag nu bli ute tills dager blir ljus 
I morgon jag gångar för konungens hus 
— Må göra, sa Jon. 

16 Och som det blef dager och dager blef ljus 
Så stånda de båda för Konungens hus 
— God morgon sa Jon 

17 Min nådige Konung ödmjukast jag ber 
Om lof att få lägga en klagan här ner 
— Säg sannt, sa Jon. 

18 Ett är, som mig qväl mer än dödspilar sju 
Det är att herr Jon har sufvit hos min unga brud 
— Ja gjohl' så sa Jon 

19 Och efter som I båda hållen henne så kär 
Så skolen I brötas med tu skarpa svärd 
— Jag winner sa Jon 

20 Det första slaget som de slogo te 
Då slog Jon Herr Lager, att han föll på knä 
— Du blir efter sa Jon 

21 Det andra slaget de slogo för sann 
Då slog Jon Herr Lager att blodet det rann 
— Torrk åf dej sa Jon 
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22 Det tredje slaget med vrede fast svår 
Herr Lager slog Jon ett fast dödande sår 
— Det läks fäll' sa Jon 

23 Det fjerde slaget de slogo till mord 
Slog Jon Herr Lager så att han föll till jord 
— Ligg stille, sa Jon 

24 Och Bruden hon sade med gamman altså 
— I varen väl mo — 
Mig lyster att fröjdas att Jon han fick rå 
— Du är min, sa Jon 

Jag wånn' det skall kosta mitt rödaste gull 
Jag följer sa' Jon. 

Melodianmärkning 

Utskriften i hs: 

T. 1, n. 1-2: •N• 

T. 5, n. 5-6: 
Tjen 

T. 6, n. 5 och t. 7, textunderlägget: Ja wånner det kostar 
mitt 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Mellanomkvädet: mo str. 19 och 20 mod 
Slutomkvädet: skall str. 17-24 skull; kosta str. 12, 

SMB 226 

17-19, 22-24 koste, str. 20 köste; mitt str. 12 
det; rödaste str. 16-24 rödeste 

	

7: / 	två ändrat från tre 

	

16:1 	över Och står Rätt 

Utskriften i hs: 

Slutomkvädet, första raden: str. 3 och 7: sad: sa; str. 10: 
afton: afta'; str. 11: De: Di; sqvallra: sqvallre; 
str. 14: Hon sofwer: Ho söfwer; str. 16: God 
morgon: Go' möra; str. 20: efter: ette (efter) 

Slutomkvädets fasta del: det första Jag: Ja (str. 1-3, 18); 
wånn': wånne; det: de (str. 5, 7, 8, 10, 11, 
13-15, 17-22); skall saknas; kosta: koste (str. 
1-5, 9, 13-21), köste (str. 6-8, 10, 12, 22-24); 
rödaste: rödeste (dock ej i str. 1); det andra Jag: 
Ja (str. 1-3, 9, 21) 

	

1: / 	K6nungens: Konungens 

	

1:2 	femton weckor: femtan wicker 

	

3:1 	När: Når; sista: siste 

	

3:2 	ville: skulle 

	

9:2 	af: åf 

	

10:2 	bredvid: bredved 

	

11:2 	söfver: sofwer 

	

13:1 	kasta: kaste 

	

16:1 	som: rätt som 

	

16:2 	Konungens: Köningens 

	

17:1 	Konung: Klining 

	

17:2 	ner: ned 

	

18:2 	brud: bru 

	

23:2 	att saknas 

INNOMEI1 INKOM= IN 
■1,111.111.111 

KVHAA F. L. Borgström, Uppteckningar af Folkvisor, s. 23-24, 27-28, 25-26. By sn, Värmland. Nedskriven av 
»den ålderstigna Fru Zetterwall» efter hennes eget minne 1 845 (Jonsson I, s. 115). 

1 Her lager han tjentte på konungens gård 
— ni varen väl mod — 
i femton vickor å dertill ett år 
— tjen trogett sa Jon 

ja vanne det kostar mitt rödaste gull 
ja följer sa jon 

2 när som det årett sista dag såg 
då månde her lager bli konungens måg 
— det var orätt sa jon 

3 de satte den bruden alt upå en häst 
her jon han rider henne der näst 
—ja följer sa jon 

4 de ledde den bruden åt kyrkogård 
dess skjönhet berömde både stora och små 
— dä är [...J sad jon  

5 de ledde den bruden åt kyrkan in 
med rödan gull krona och blekan kjnd 
— hål frisker sa jon 

6 den bruden i fägring för altarett står 
med rödan gull krona och ner slagitt hår 
— jag tycker om dig sa jon 

7 de höllo det brölopp i dagerna tre 
men jnte ville bruden åt sängen se 
— sitt oppe sa jon 

8 den fjerde dagen åt qvällen led 
då börjar den bruden åt sängen se 
— nu blir du sömnig sa jon 

9 den bruden sig fortt utaf brudhusett går 
dess tärnor drog af henne både strumpor och skor 
— nu har du tröttna sa jon 
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10 den bruden hon lade sig i sängen ned 
her jon han lade sig så vackertt där bred vid 
- god afton sad jon 

11 brått kom bud för her Lager in 
her jon han sofver när unga bruden din 
- de lär sqvallra sa jon 

12 Her Lager han blef så ifrigt i sin 
så att han både bleckna och blåna under kjnd 
- får du ondt sad jon 

13 i vrede her lager han fattar sitt svärd 
han svor att han skulle hugga her jon stracks i hjäl 
- det är rostigt sad jon 

14 her lager han sprang öfver bredan bord 
att maten och ölett kring golfvett det for 
- färdas vackert sa jon 

15 Her jon tog her lager och kasta om en vägg 
så flugor och mygor förgylde hans skägg 
- dä va rätt sa jon 

16 her lager han klapper på dörren med fingerna små 
stå upp min vän och dra låsen i frå 
- tyst hon sofver sa jon 

17 skall jag nögas stå uti till dagen blir jus 
då skulle vi bägge gå till konungens gård 
- må göra sa jon 

18 när som den dagen på himlen blif jus 
då gingo de båda till konungens hus 
- god morgon sa jon 

19 min nådiga konung ödmjukast jag ber 
om lof att få lägga en klagan här ner 
- säg sant sa jon 

20 den harm som mig qväl mer än dödspilar sju 
det är att her jon sof när min unga brud 
- ja jorde så sa jon 

21 ja efter ni båda håller hene så kär 
så skall ni få bråttas med två skarpa svärd 
- ja vinner sa jon 

22 om mid dagen till strids de på platsen månde gå 
i dag skall en tro att det manligen står 
- slå ifrån dej sa jon  

23 och första slagett de slogo te 
slog jon till her lager så han föll på knä 
- du blir efter sa jon 

24 men andra slagett de slogo för sann 
slog her jon till lager så blodet rann 
- torka af dig sa jon 

25 tridje slagett de slogo med vrede svår 
slog lager till her jon ett dödligt sår 
- det läkes väl sa jon 

26 fjerde slagett de slogo med mod 
slog jon till her lager så han föll till jord 
- ligg stilla sad jon 

27 Her lagers brud sade med glädje allt så 
- ni varen väl mod - 
jag glädes däraf att her jon fick rå 
- nu ä du mi sa jon 

ja vanne det kostar mitt rödaste gull 
ja följer sa jon 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Mellanomkvädet: ni str. 2-8, 10-13, 16-18, 23, 24, 26 i; 

varen str. 19 vare; väl str. 4-10, 12-18, 21, 22, 
24, 27 vid, str. 11, 23 vi 

Slutomkvädet, första raden, str. 13: är tillskrivet över 
raden; str. 23: du ms nu 

Slutomkvädets fasta del: vanne str. 3, 4, 7, 9, 16-18, 
20-23, 25-27 vann; kostar str. 3, 4, 7-11, 
14-27 skall kosta, str. 6 kosta, str. 12 ska kåsta, 
saknas i str. 20; rödaste saknas i str. 5, str. 6 
rödste, str. 12, 21 rödast; gull str. 3, 4 guld; det 
andra ja str. 6, 19, 21, 23-25, 27 jag; följer str. 
2 följerer; sa str. 3, 10, 12 sad, saknas i str. 20, 
str. 22 så 

10: 1 	sängen ms snarast sägnen 
13:2 	det andra han tillskrivet över raden 
17:2 konungens ms konungen 
20:1 	raden först påbörjad ja efter ni, vilket strukits; 

qväl ändrat från hände i qväll 
2 : 1 	hene tillskrivet över raden 
27: 1 	så ms sa 

J 
SVA 539, s. 3-4. Oviss proveniens; troligen från Småland. Sannolikt upptecknad kring 1800-talets mitt. 

1 Han tjente der ej så mycket för lön; 
	

2 Herr lager han går sig på kyrkogården fram, 
ty Konungens dotter var honom så skön 	 på henne så sågo båd qvinna och man 

- tyck' nj om na sa' Jon? 
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3 Och bruden hon fram åt altaret går, 
med bleka kinder och nedslaget hår 
— jag följer sa' Jon. 

4 Så gick der då bud för Herr Lager in 
Jon han sofver hos din lilla brudinn 
— Jag gjor' så sa' Jon. 

5 Herr Lager han öfver breda bord sprang, 
så öl och bränvin i golfvet stank 
— Färas wackert sa' Jon 

6 Han knapplar på dören med fingranne små 
och lyster min flicka dra låsen ifrå 
— Hon sofver sa' Jon. 

7 Jon kastar Herr Lager allt utom en vägg 
så flugor och mygg de förgylte hans skägg 
— Det var rätt sa Jon. 

8 Och skall jag nu stå här till dager blir ljus 
så skola vi båda till svärfadrens hus 
— Det må göra sa Jon! 

9 När det var dager och dager blef ljus 
så gingo de båda till svärfadrens hus 
— God morgon sa Jon  

10 Ett öde det vill jag beklaga för Er 
Jon han har sofvit hos min lilla brudinn 
— Ja gjor' så sa Jon. 

1 I Efter nj hafven henne båda så kär 
så skolen I brottjas med två skarpa svärd 
— Jag vinner sa Jon. 

12 Det första slaget de slogo lä 
slog Jon Herr Lager att han föll på knä. 
— Statt opp sa' Jon. 

13 Det andra slaget de slogo försann 
slog Jon Herr Lager så bloden han rann 
— Torka bort sa Jon. 

14 Det tredje slaget de slogo rätt så 
slog Jon Herr Lager ett dödeligt sår. 
— Du blir min sa Jon. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
Omkvädet, str. 3: följer ms foljer 

3:2 	nedslaget ändrat från utslaget 

K 
Örebro läns museum, N. G. Djurklous arkiv, F 1 b:1, Antiqvariska anteckningar om Nerike. 2. Folkvisor (II), s. 
71-79. Efter Stina Hidman (»Oppstugu Stina»), Norrbyås sn, Närke. Upptecknad av N. G. Djurklou vid 1800-talets 
mitt. 

1 Herr Lager han tjente på Konungens gård 
— I varen väl mo — 
I femton veckor och dertill ett år 
— »Tjen troget!» sad' Jon 

»Ja vånnar dä kosta dä rödaste gull 
Ja följer.» sa' Jon. 

2 Han tjente der intet så mycket för lön 
Men Konungens dotter var honom så skön 
— »Du blir lura» sad' Jon. 

3 Men när som året sin sista dag såg. 
Då månde Herr Lager bli konungens måg. 
— »Dä va gale' » sad' Jon. 

4 Då ledde de bruden ti kyrkogård, 
På henne sturade stora och små 
— »Ä ho vakker?» sad' Jon. 

5 Så ledde de bruden i kyrkan fram 
På henne så undrade qvinna och man 
— »Tycks ni um'a» sad' Jon  

6 När bruden i fägring för altaret står 
Med röda guldkläder och utslaget hår. 
— »Ho' blir mi» sad Jon 

7 Så drucko de bröllop i dagarne två 
Men inte vill bruden till sängen gå 
— »Sitt oppe» sad' Jon. 

8 Så drucko de bröllop i dagarne tre 
Men inte vill bruden åt sängen se 
— »Håll deg vaken» sad Jon 

9 När Fjerde dagen till qvällen led 
Då började bruden åt sängen se 
— »Ha du tröttna'» sad Jon 

10 Och bruden hon la sig i sängen ned 
Och Jon han lade sig så vackert bredevid 
— »Ä du sömnug?» sad' Jon 

11 Brått kommer bud för Herr Lager in 
Och Jon han sofver hos bruden din 
— »Di lär sqvallra» sad' Jon. 
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12 Herr Lager han sprang öfver bredanste bord 
Att Ölet och maten kring golfvet stod 
— »Fälas lagum» sad' Jon. 

13 Herr Lager han klappar med fingrarne små 
Statt upp min brud och drag låset ifrån 
— »Ho' sofver» sad' Jon 

14 Om morgonen bittid' förrn dager var ljus 
Så stodo de begge i konungens hus 
— Guss morgjo'n sad Jon 

15 Min nådige Konung ödmjukast jag ber 
Om lof till att lägga en klagan här ned 
— »Säj sanning!» sad Jon. 

16 Den harmen mig qväl mer än dödsfiender sju 
att Jon har sofvit hos min unga brud 
— »Ja gjor' så.» sad' Jon. 

17 Och Efter hon är Eder begge så kär 
Så skall ni väl fäkta med tu skarpa svärd. 
— »Då vinner ja» sad Jon. 

18 Det första slaget som de slogo te 
Så slog Jon Herr Lager så han föll på knä 
— »Stig opp du!» sad' Jon 

19 Det andra slaget de slogo för sann 
Så slog Jon Herr Lager, så bloden han rann 
— Tork bort ä sa Jon. 

20 Det tredje slaget med vrede svår 
Herr Lager slog Jon det djupaste sår 
— Dä läks nokk sa Jon 

21 Och fjerde slaget de slogo till mord 
Så slog Jon Herr Lager så han föll till jord 
— »Ligg stilla» sad Jon  

22 Och bruden hon sade med glädje alltså 
— I varen väl mo — 
Jag fängnas deråt att Jon han fick rå 
— »Nu ä du mi» sa Jon 

»Ja vånnar dä kosta dä rödaste gull 
Ja följer.» sa' Jon. 

Titel: Herr Lager och Jon. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i alla strofer. Slutomkvädets 
fasta del utskriven i str. 1 och 22. 
Slutomkvädet, första raden, str. 1: Tjen ändrat från Tjena; 

str. 2: lura ms luraö; str. 3: gate' står över struket 
orätt; str. 9: tröttna ms trottna' ändrat från trott-
nad; str. 16: gjor' ms gjorö'; str. 19: sa ms saö 

Slutomkvädets fasta del: kosta str. 1 kosta& str. 22 gäll-
de; dä rödaste str. 22 mitt rödesta; gull ms gulö; 
sa' str. 1 saö, str. 22 sad 

	

2:1 	så står över struket just 
4:1 Då ledde de ändrat från De ledde den 

	

4:2 	sturade ändrat från sturad' båd' 

	

5:2 	undrade ändrat från undrad' båd' 

	

7:1, 	8:1 	Så drucko de står över struket De drack de- 
ras 

	

9:1 	När tillskrivet i efterhand 

	

10:1 	la ändrat från lade 

	

16:1 	sju ms sjur 

	

16:2 	före att står Är överstruket; har tillskrivet över 
raden 

	

17:1 	Och tillskrivet i efterhand 

	

22:1 	Och bruden hon står över struket Herr Lagers 
brud hon 

L 
ULMA 347:55, s. 113. Norra Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 1860-1890. 

1 Herr Lager han tjente på konungens gård 
— I varen väl mo — 
I femton veckor och därtill ett år 
— Tjena troget sa Jon 

Ja' vånde de' kostade mig rödaste guld 
Ja' följer! sa' Jon 

2 Efter ni håller mig båda så kär 
— I varen väl mo — 
Så skall ni väl ut med två skarpa svärd 
— Må göra! sa' Jon  

Ja' vånde de' kostade mig rödaste guld 
Ja' följer! sa' Jon 

Titel: Herr Lager och Herr John. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet och slutomkvädets 
fasta del utskrivna endast i str. 1. 
Genomgående: sa/sa' ms saö' 
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M 
Colliander & Berg, Folkvisor, 1902, s. 4-5. Efter »hushållerskan» Johanna Falk, f. 1809 i Harplinge sn, Halland, d. 
1898 i Helsingborg. Upptecknad av Selma Colliander ca 1890. 

Tämligen fort. 

g 	 1 	diN 	

ah  

1.Herr La - ger han tjän-te 	i 	ko - nun - gens 	gård 
2.Han tjän- te 	där in - te 	så 	myc- ket för 	lön 
3.När fem - ton vec-kor och å - ret 	var 	slut 
4. 	Bru - den i 	fäg- ring för 	al - ta - ret 	står 

I 	fem - 	ton 	vec-kor och där- till 	ett 	år. 
Ty 	ko - nun- gens dot- ter var ho - nom så 	skön. 
Så 	skul -le 	Herr La - ger ha 	jungfrun till 	brud. 
Med rö - da gull - kro- na och ut - sla - get hår. 
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1 Herr Lager han tjänte i konungens gård 
— I varen väl må — 
I femton veckor och därtill ett år. 
— »Tjänar troget», sade Jon 

»Jag vånnar det kostar mig det rödaste gull. 
Jag följer», sade Jon. 

2 Han tjänte där inte så mycket för lön 
Ty konungens dotter var honom så skön. 
— »Du blir narrad», sade Jon 

3 När femton veckor och året var slut 
Så skulle Herr Lager ha jungfrun till brud. 
— »Det var orätt», sade Jon 

4 Bruden i fägring för altaret står 
Med röda gullkrona och utslaget hår. 
— »Jag tycker om dig», sade Jon 

5 Bröllopet firades i dagarne tre, 
Och inte ville bruden åt brudasängen se. 
— »Håll dig vaken» sade Jon 

6 Bruden hon lade sig i sängen ned, 
Herr Jon han lade sig så vackert bredvid. 
— »God afton», sade Jon 

7 Herr Lager han blef så ifrig till sinn', 
Så han både rodna' och blekna' om kind. 
— »Får du ondt», sade Jon?  

8 I vrede herr Lager han fatta' sitt svärd. 
Han svor, han skulle hugga herr Jon ihjäl. 
— »Det är rostigt», sade Jon. 

9 Det första slaget, de slogo te' 
Så slog Jon herr Lager så att han föll på knä. 
— »Stig opp», sade Jon. 

10 Det andra slaget, de slogo för sann, 
Så slog Jon herr Lager, så blodet det rann. 
— »Torka bort det», sade Jon. 

11 Det tredje slaget, de slogo till mord, 
Så slog Jon herr Lager, så att han föll till jord. 
— »Ligg stilla», sade Jon. 

12 Herr Lagers brud sade med glädje alltså 
—1 varen väl må — 
»Jag fröjdas däröfver, att Jon fick rå!» 
— »Nu är du min», sade Jon. 

»Jag vånnar det kostar mig det rödaste gull. 
Jag följer», sade Jon. 

Titel: Herr Lager. 

Textanmärkning 

Omkvädena helt återgivna i alla strofer. 
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N 
DAL 6006 nr 10. Skåne (från gränstrakterna mellan Skytts och Vemmenhögs härader). Upptecknad av okänd hand 
för Otto Anderberg ca 1890. Nära beroende av text i skillingtryck; uppges ha funnits »på tryck i mors hem». 

Mvikelser från Da ovan 

Ms omfattar endast 20 strofer (str. 4-7, 14, 16, 18, 24, 
25 saknas). 
Mellanomkvädet: mo: mö 
Slutomkvädet, första raden: str. 1: Tiena: Tjent; str. 2: 

bli: blir; narra: narrad; str. 3: Dö wa: Det var; 
str. 9: Hålt: Håll; sa: sade; str. 11: De va' snällt 
sade Jon; str. 12: Tig stilla sa Jon; str. 13: Di 
har skvallrat sa Jon; str. 15: Fählas: Färdas; str. 
17: Dä wa: De var; sa: sade; str. 19: Jag går 
med sade Jon; str. 21: Säy: Säg; sa: sade; str. 
22: Ja giohl: Jag gjort; str. 26: Tork af dig sa 
Jon; str. 29: Du är min sade Jon 

Slutomkvädets fasta del: 
Men om det skall kosta mitt rödaste guld 
Jag följer sa Jon. 

	

3:1 	När: Men när; de saknas 
3:2 Då mån ock: Så månde 

	

8:2 	intet: inte 

	

9:2 	A intet: Men inte 

	

10:1 	Den: När 

	

10:2 	Men: Si; sig te: se 

	

11:1 	Bruden satte sig på sängen ned 

	

11:2 	henne: dess 

	

12:1 	Bruden hon: Och bruden 

	

13:1 	Men Hastigt bud till herr Lager kom in 

	

15:1 	språng sig: han sprang 
15:2 om saknas 

	

17:1 	kasta: kastar; alt saknas 

19:1 	Den skam som du gör mig den är mig för svår 
19:2 	wi: jag; för: till; hus: gård 
20:1 	Om morgon så sandt som dagen blef ljus, 
2 0:2 	Då: Så; bägge: båda; för: till 
21:1 	nådigste: nådiga; ödmiukest: ödmjukast 
21:2 	til at: att få 
22:1 	qwähl: qvälj 
22:2 	Är at saknas; Jon: Jon han 
23:1 	Efter: Ja efter; hålla: hållen 
26:1 	Andra: Det första 
26:2 	Herr Jon slog Lager så blodet det rann 
27:1 	Tredie: Det andra 
28:1 	Fierde: Det tredje 
28:2 	Herr Jon slog herr Lager så han föll till jord 
29:2 	der af: deröfver; Herr Jon: Jon han 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1 och 
29; slutomkvädets fasta del utskriven i str. 1 och 29, 
markerad i övriga strofer. 
Slutomkvädet, första raden, str. 20: God morgon står 

över struket Jag följer 
Slutomkvädets fasta del: Men str. 2 (i förkortning) Ty, 

str. 29 Ja; guld str. 29 gull 
2:2 	var honom tillskrivet över raden 

Före 10:1 har av misstagits 9:1 upprepats men strukits. 
13:1 	Men tillskrivet i efterhand 
29:2 	Jag har av misstag skrivits också före mellan- 

omkvädet men där strukits 

0 
Familjetradition från Södra Lappland. Oa: SVA BA 52. Efter f.d. folkskollärarinnan Anna Lundberg-Grady, Katri-
neholm (f. 1891 i Vilhelmina sn, d. 1983). Inspelad av Jan Ling 1961. Ob: SR 63/M/6051:1:4. Efter Anna Lundberg-
Grady. Inspelad av Matts Arvberg och Märta Ramsten 1963. Oc: SVA 1370, s. 6 (fotokopia). Text nedskriven 1962 
(före Od) av Allida Grönlund, Baksjöbäcken, Vilhelmina sn (f. 1895 i Latikberg, Vilhelmina, d. 1972, Anna Lund-
berg-Gradys syster). Od: SR 62/M/6302:5:5. Efter Allida Grönlund. Inspelad av Matts Arnberg och Märta Ramsten 
1962. Återgiven på CD (Den medeltida balladen, CAP 22035). Oe: DAUM band 2203. Efter Allida Grönlund. In-
spelad av Patrik Grönlund 1965-1970. 

Oa 
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2 

1.Herr La-ger non tjän - te på ko-nung-ens gård 

3 

va- ren väl born 

SMB 226 

-1 	va- ren väl born - 

a frög - des där- för att 'n herr Jon fick rå. 

Kun-ne fäll tro hä. sa'n Jon. 

Ja vån- ner de kos- tar mej rö- das- te gull. 

9 

r 
8 	men så är du min än - då. sa'n Jon. 

1 Herr Lager han tjänte på konungens gård 
— I varen väl born — 
i femton veckor å därtill ett år. 
— Tjäna troget du, sa 'n Jon. 

Ja vånner de kostar mej rödaste gull, 
men ja följer fälle me, sa 'n Jon. 

2 Fjärde slaget de slogo de ledde till mord, 
— I varen väl bom — 
så slog herr Jon 'n Lager så han föll till jord. 
— Men nu ligg du där, sa 'n Jon. 

Ja vånner de kostar de rödaste gull, 
men ja följer fälle me, sa 'n Jon. 

3 A konungadoteren talade så: 
— I varen väl born — 
Ja frögdes därför att 'n herr Jon fick rå. 
— Kunne fäll tro hä, sa 'n Jon. 

Ja vånner de kostar mej rödaste gull, 
men så är du min ändå, sa 'n Jon. 

Melodianmärkning 

1 str. 1 stiger sångerskan 1/2 tonsteg, i str. 2 tvekar hon 
inlär en fras. Mel. stabiliseras i str. 3, som därför åter-
ges här. 

Oh 

i 	fem-ton vec- kor å där-till ett är. 

6 

Tjä - na tro- get du. sa'n Jon. 

8 

D 
•  

Ja vån- ner de kos- tar mej rö- das- te gull. 
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2.De äls- ka - de bä - da den dot- te-ren god. 

3 

:=1,1 Dom.VI  
V  

ajh> 	1 OoN  

a föl- jer fäl- le me. sa'n 	Jon. 

Men hon ska bli min du. sa'n Jon. 

5 

irimgoeie 

Ja van-ner de kos- tar de rö - das- te gull 

7 

föl - ler fäl - le me. sa'n Jon. 

2 

förs-ta slag som de slo- go för sann 

3 	3 

va-ren väl born 

men 

8 

10 
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slog herr La- ger herr Jon sä blo-gen han rann. 

6 

  

iii r enee.5 

 

-Men de dry-per då. sa'n Jon. 

Ja 
	vän-ner de kos-tar mej rö- das- te gull. 

men ja föl- jer fäl- le me. sa'n Jon. 

1 Herr Lager han tjänte på konungens gård 
— I varen väl bom — 
i femton veckor å därtill ett år. 
— Tjäna troget du, sa 'n Jon. 

Ja vånner de kostar mej rödaste gull, 
men ja följer fälle me, sa 'n Jon. 

2 De älskade båda den dotteren god. 
— Men hon ska bli min du, sa 'n Jon. 

Ja vånner de kostar de rödaste gull 
men ja följer fälle me, sa 'n Jon. 

3 De första slag som de slogo för sann 
— I varen väl bom — 
slog herr Lager herr Jon så blogen han rann.  

— Men de dryper då, sa 'n Jon. 
Ja vånner de kostar mej rödaste gull, 
men ja följer fälle me, sa 'n Jon. 

4 Å de fjärde slaget de ledde till mord, 
— I varen väl bom — 
då slog herr Jon 'n Lager så han föll till jord. 
— Men nu ligg du där, sa 'n Jon. 

Ja vånner de kostar de rödaste gull 
men ja följer fälle me, sa 'n Jon. 

5 Å konungadoteren talade så: 
— I varen väl horn — 
Ja frögdes därför att 'n herr Jon fick rå. 
— Kunn fäll tro hä, sa 'n Jon. 
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T. 4, n. 4-5 i ,sir. 5: 

•  • •  • .t) 	 • 

Ja vånner de kostar mej rödaste gull, 
men så är du min ändå, sa 'n Jon. 

Nlelodianmärkning 

T. 2, n. 7-8 i str. 2: Kan tolkas som tre olika toner, var-
av en sjungs till otydbar textstavelse. 

Str. 4-5 sjungs som str. 3 men med följande avvikelser: 

T. 8, n. 5 — t. 10 i str. 5: 

T. 1 i str. 5: 3 	3  
Upptakten till t. 9 i str. 4: 

Upptakten till t. 7 i str. 4: c1 ; i str. 5: b 

• 
IP 

-7W 

• 

Jon ä La - ger de tjän-te i ko- nung- ens gård. 
6 

va- ren väl born 

10 

De tjä-na-de bä- da för dott- re- na god. 

SMB 226 

T. 2, n. 3 i str. 4: c' 
Upptakten till t. 4 i str. 4: b; i str. 5: c' 

T. 4, n. 4-5 i str. 4: 

Textanmärkning 

Innan sångerskan sjunger str. 2, säger hon att hon inte 
kan strofens början. 

Oc 
1 Jon å Lager de tjänte i konungens gård. 

— I varen välborn. — 
De tjänade båda för dottrena god. 
— »Men du slipperna», sa 'n Jon. 

Jag vånnar dä kostar mig rödaste gull. 
Men Du slipperna, sa 'n Jon. 

2 »Och eftersom I haven henne båda lika kär. 
— I varen välborn. — 
Så månde I strida med tu bara svärd.» 
— »Må då hä då» sa 'n Jon. 

Jag vånnar de kostar mig rödaste gull. 
Hon ska' bli min du, sa 'n Jon. 

3 Och första slaget de slogo försann 
— I varen välbom. — 
slog Lager den Jona så bloden den rann. 
— »Men dä dryper då», sa 'n Jon. 

Jag vånnar dä kostar mig rödaste gull. 
Men dä dryper då sa 'n Jon. 

4 Andra slaget då var Jona vred 
— I varen välborn. — 
Då slog han den Lager till golvena ned. 
— »Men nu ligg du där» sa 'n Jon. 

Jag vånnar dä kostar mig rödaste gull. 
Men nu ligg du där, sa 'n Jon. 

5 Och konungadoteren talade så: 
— I varen välborn. — 
»Jag frögdes därför att 'n Jon fick rå.» 
— »Kunn fäll tro dä», sa 'n Jon 

Jag vånnar dä kostar mig rödaste gull. 
»Men nu är du min du», sa 'n km. 

Titel: Jon å Lager. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
Genomgående: sa 'n ms san' 

Od 
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Men du slip- per na, sa'n Jon. 
16 

    

41  	• 	" 

Ja vän- nar dä kos-tar mej rö - das- te gull. 
18 

Upptakten till t. 17 i str. 3: el f 1  

T. 17, n. 1-2 i str. 2, 4-5: 

T. 11, n. 1-2 i str. 2 och 5: 

Upptakten till t. 17 i str. 2 och 5: 

M.M. 168 

16 
11,  rr# 	 

Ja 	vän-ner de kos-tar mej rö- das-te 	gull. 

18 

SMB 226 

Anmärkning 

Omfattar fem strofer. 

T. 1, n. 3 — t. 2 i str. 2: 

12 

y#°#  

--=-J 

men du slip- per na, 	sa'n Jon. 

.t)J)J 	J J).t) 	
T. 3, n. 3 i str. 2: 

T. 5, n. 3 i str. 2 och 5: e'; i .str. 3: d' 
T. 8, n. 2 i str. 2-3, 5: g1  
Upptakten till t. 11 i str. 2-3, 5: d' f1  

TEXT 

Avvikelser från Oc i Od 

Genomgående: Jag: Ja 
Omkvädet: mi$: mej (utom i str. 5) 

3:1 	Och: A 
4:1 	Andra: Å andra 
5:2 	Jon: Jon han 

Oe 

Jon å La- ger de tjän- te i 	ko - nung - ens gård. 

6 

r 
_1 	va - ren väl 	born 

r r 	7E7 
	10 

De tjä - na- de bå- da för dott-re- na god. 

12 

oh -J 
Men du slip- per na. sa'n 	Jon. 

men du slip- per na. sa'n 	Jon. 

VI 

239 



T. 1, n. 3 — t. 2 i str. 2: 

T. 3, n. 3 i str. 2: 

• • 

10 , 

41 JJ_J 

P 

SVA BA 298. Efter smeden och lantbrukaren Martin Martinsson, Henån, Röra sn, Bohuslän (f. 1913 i Svineviken, 
Henån); han hade visan efter sin far. Inspelad av Märta Ramsten och Bengt R. Jonsson 1968. 

La - ger han tjän- te i 	ko - nung- ens gård 

6 

.JJ 
- 1 	va - ren väl mo - 

fem - 	ton 	vec- ker ä 	där-till 	ett 	år. 

12 

JJJ  
- Tjä - na tro - get. sa  Jon. 

16 

vänn det skull kost mej det rö- das-te 	gull, 

18 

JJJ 
jag föl - jer. sa 	Jon. 

Herr 

SMB 226 

Anmärkning 

Omfattar fem strofer. Avvikelserna i senare strofer är 
delvis desamma som i Od (jfr ovan). 

Upptakten till t. 17 i Air. 5: 

T. 3, n. 3 i str. 3: di 
Upptakten till t. 7 i str. 2: diss'; i str. 4: d' 
T. 7, n. 2-3 i str. 2-5: e' e' 
Upptakten till t. 11 i str. 2: fiss h 

T. 11, n. 1-2 i str. 2 och 5: 

Upptakten till t. 17 i str. 3: c1  d' 

TEXT 

Avvikelser från Oc i Oe 

Omkvädet: Jag vånnar dä/de: Ja vånner de; mig: mej; 
str. 2, tredje raden: men du slipper na, sa 'n 
Jon; str. 5: fäll: väl; min du: min då 

2:1 	Och: 
2:2 månde: mågen 
3:7 	Och: 
4:1 	Andra: A andra; var: blev 
5:1 	Och: 
5:2 	frögdes därför: fröjdes däråt; Jon: Jona 

1 Herr Lager han tjänte i konungens gård 
— I varen väl mo — 
i femton vecker å därtill ett ar. 
— Tjäna troget, sa Jon. 

Ja vånn det skull kost mej det rödaste gull, 
jag följer, sa Jon. 

2 Han tjänte där icke så mycket för lön, 
— I varen väl mo — 
ty konungens dotter var honom fast skön. 
— Tjäna troget, sa Jon. 

Ja vånn det skull kosta mig det rödaste gull, 
jag följer, sa Jon. 
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3 [...] när di det året den sista dag såg, 
— I varen väl mo — 
då månde herr Lager bli konungens måg. 
— Det var orätt, sa Jon. 

Ja vånn det skull kosta mig det rödaste gull, 
jag följer, sa Jon. 

4 De ledde den bruden åt kyrkones gård, 
— I varen väl mo —  

SMB 226 

Melodianmärkning 

Upptakten i str. 3: d (jfr textanmärkningen nedan). 

Textanmärkning 

Sångaren avbryter sig i str. 4, då han inte minns mer av 
texten. 
Omkvädet, str. 3: mig otydligt, snarast i 

3:1 	raden inleds med ett svårtydbart ord, snarast 
Noch 

Q 
SLS 14, s. 5-7. Kökars sn, Åland. Ur handskriven v isbok, daterad 1853. Tryckt som FSF V:1 nr 44 C. 

1 Hän Lager hann tiänte på Kånijngens går 
— i varen väll mo — 
ij fämtan vickor där till ett år 
— tiäna trogett Sa jon 

Ja vånnda dett kåsta mitt rödaste guld 
jag fölljer sa Jon 

2 Hann tiänte där ijntett så myckett för lön 
Ty Kånijngens Dåtter hvar honom fast siön 
— Du blir narad Sa Jon 

3 När som de dett årett Den sista dag såg 
Då månde hän Lager bli Konijngens måg 
— Dett var roligt sa Jon 

4 De ledde den bruden åt kyrkgården fram 
på hänne gapade båd stora och små 
— Tyck ni om na Sa Jon 

5 Och bruden hon går sig i kyrkgården fram 
Dess fägrijng berömde både stora och små både 

qvin[na] och man 
— Du blir min Sa Jon 

6 Bruden hon i fägringen för valltornett stod 
Med röda guldkläder och utslagett hår 
— Ja håll af dig sa Jon 

7 De druko ij dagar de druko i två 
Men ijntett ville bruden åt sängen gå 
— Hålt ut sa Jon 

8 Den fijärde dag när som Dett åt qväller led 
då ville bruden åt sängen se 
— Blir du sömnig sa Jon 

9 Och bruden hon gångar sig ij brudstugan fort 
Dess tärnor Drogo af både strumpor och skor 
— Du är trötter sa Jon 

10 Och bruden hon lad sig i sängen altt ned 
Och Jon lade sig så vackert brefvijd 
— God afton Sa Jon 

11 Men hastigt kom budskap för Härr Lager ijn 
Jon ligger och såfver hos bruden din 
— de ha skvalldratt Sa Jon 

12 Här af blef Hän lager fast ijfrig ij sin 
att han båd bleknade och röna på kin 
— har du ont Sa Jon 

13 Hän Lager Sprungo sig öfver bredan bord 
Att vin öl potälljer [...] gålfvett for 
— Färdas vakert Sa Jon 

14 I vrede Hän Lager han fattatt sitt Svärd 
och Svor han skull hugga Jon jenast iäl 
— Dätt är rostigt sa Jon 

15 Jon kasta hän Lager altt ut mot en vägg 
att flögor och mygor förgylde hans Skäg 
— Dett var rätt sa Jon 

16 Han klapade på dören med fingrena Små 
I statt upp siöna jungfru tag låsett ifrån 
— Hon såfver sa ion 

17 Skall Jag nu bli uti till dager blef jus 
i morgon skall jag gå inför Kånijngens hus 
— må iöra sa Jon 

18 Och rätt som dän dagen på hemlen blef jus 
Så jingo de bägge ijn för Kånijngens hus 
— God morgån sa Jon 

19 Min nådige Kånung ödmjukast jag ber 
Om låf att få lägga en klagan här ned 
— Säg sanijng sa Jon 

20 Den harm som qväls mer än döspilar sju 
att Jon har såfvett när min unga brud 
— jag iorde så sa Jon 

21 Äfter som ni båda håller hänne tjär 
Så skule ni bråtas med två skarpa Svärd 
— Ja vinner sa ion 
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Herr Lager 
	

han tjänte på konungens gård. 
6 

- I 	va - ren väl mo! - 

och där - till ett år. 

      

16 

       

       

vi • •1•  

   

      

Jag vanda det kosta 
18 

mig rö - da- ste gull. 

SMB 226 

22 Om mijdag till strid [de] på platsen månd gå 
I dag tro dett gäller att manlijgen stå 
— slå från dig Sa Jon 

93 Dett första slagett Som de slogo te 
Då slog Jon Hän Lager att han föll på knä 
— Du blir äfter Sa J[on] 

24 Dett andra slagett de slogo för san 
Då slog Jon hän Lager att blodett dett ran 
— Tork af dig Sa Jo[n] 

25 Dett Tredje slagett med vrede för san 
Hän Jon slog Lager ett fast dödeligt sår 
— Dett lex Sa Jon 

26 Men Dett fiärde slagett de slogo till mord 
Då slog Jon Hän Lager att han föll till jord 
- — sa Jon 

27 Hän Lagers brud hon Sade med gamman altt s[å] 
— i varen väll mo — 
Mig lyster fröijgdas att Jon an fick rå 
— du är min sa Jon  

Ja vånnda dett kåsta mitt rödaste guld 
jag fölljer sa Jon 

Anmärkning 

Sir. 9 onumrerad, varför str. 10-27 numrerats 9-26. 
Mellanomkvädet utskrivet i str. 1 (efter andra raden), 
2-4, 7, 10, 12-14, 17-20, 21 (efter andra raden), 
22-25, förkortat i str. 5, 6, 8, 9, 11, 26, 27. Slutomkvä-
dets fasta del utskriven i str. 1 och 17, förkortad i övriga 
strofer. 
Slutomkvädets fasta del: vånnda str. 5 van, str. 11, 22, 

23, 25, 26 vannda, str. 6, 8-10, 12, 16, vån; rö-
daste guld str. 17 rödast gul; jag str. 17 Ja 

4:2 båd ms bad 

	

5:1 	före fram står ijn överstruket 
5:2 berömde ms beromde; både ms bäde 

12:2 båd ms bäd 

	

21:2 	två dubbelskrivet 
24:2 Jon ms Jan 

	

27:2 	fröijgdas ms förijgdas 

R 
Lagus, Nyländska visor I, 1887, nr 19. Snappertuna sn, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. Tryckt som 
FSF V:1 nr 44 a, A. 

jäna 	tro - get". sa Jon. 

"Jag föl - jer". sa Jon. 

1 Herr Lager han tjänte på konungens gård. 	 — »Tjäna troget», sa Jon. 
— I varen väl mo! — 	 Jag vanda det kosta mig rödaste gull. 
I femton dagar och därtill ett år. 	 »Jag följer», sa Jon. 
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2 Han tjänte väl intet så mycket för lön, 
Ty konungens dotter var honom fast skön. 
— »Du blir narrad», sa Jon. 

3 När detta året den sista dag såg, 
Då månde herr Lager bli konungens måg. 
— »Det var orätt», sa Jon. 

4 De ledde den bruden till kyrkones gård, 
På henne så gapa väl stora och små. 
— »Tycker ni om 'on», sa Jon. 

5 Och bruden hon går sig åt kyrkodörren in, 
Med röda gullkrona och bleknade kind. 
— »Stå på dig», sa Jon. 

6 Och bruden spatserar i kyrkotornet fram, 
Dess fägring berömde båd kvinna och man. 
— »Du blir min», sa Jon. 

7 Och bruden hon i fägring för altaret stod, 
Med röda gullkläder och utslaget hår. 
— »Ja håller å dej», sa Jon. 

8 Snart reste de hem med det unga brudpar, 
I konungens sal deras bröllop då var. 
— »Du ä nätter», sa Jon. 

9 De drucko i dagar, de drucko i två, 
Men intet vill bruden i sängen gå. 
— »Sitt oppe», sa Jon. 

10 De drucko i dagar, de drucko i tre, 
Men intet vill bruden åt sängen se. 
— »Håll ut», sa Jon. 

11 Den fjärde dagen, när åt kvällen det led, 
Och då ville bruden åt sängen se. 
— »Blir du sömnig», sa Jon. 

12 Och bruden gångar sig i brudstugan fort, 
Dess tärna drog af både strumpor och skor. 
— »Du är uttrötter», sa Jon. 

13 Unga bruden gick i sin kammare in, 
Herr Jon han snöjde sig sakta ditin. 
— »Go afton», sa Jon. 

14 Och bruden hon la sig i sängen alt ner, 
Och Jon han lade sig vackert bredvid. 
— »God afton», sa Jon. 

15 Men hastigt så kom det budskapet in: 
»Jon ligger och sofver hos bruden din.» 
— »De ha skvallrat», sa Jon. 

16 Häraf blef herr Lager fast ifrig i sinn, 
Så att han båd blekna och rodna om kind. 
— »Får du ondt», sa Jon. 

17 Herr Lager sprang sig öfver bredas bord, 
Att vin, öl, mat åt golfvet for. 
— »Fälas vackert», sa Jon. 

18 I vrede herr Lager han fattar sitt svärd, 

Och svär han skull hugga Jon ginast ihjäl. 
— »Det är roligt», sa Jon. 

19 Jon kastar herr Lager alt ut mot en vägg, 
Att myggor och flugor förgylde hans skägg. 
— »Det var rätt», sa Jon. 

20 Han knapprar på dörren med fingrarna små: 
»Sitt opp sköna jungfru, tag låset ifrå!» 
— »Hon sofver», sa Jon. 

21 »Skall jag nu stå ut, tills dagen blir ljus, 
I morgon skall jag gånga upp till konungens hus.» 
— »Må göra», sa Jon. 

22 Och rätt som den dagen på himlen blir ljus, 
Så gingo de bägge till konungens hus. 
— »Go morron», sa Jon. 

23 »Min nådigaste konung, ödmjukast jag ber, 
Om lof att få lägga en klagan här ner.» 
— »Säg sanning», sa Jon. 

24 »Den harm som mig kval mer än dödspilar är, 
Att Jon har sofvit när min unga brud.» 
— »Jag gjorde så», sa Jon. 

25 »Efter som I båda hållen henne kär, 
Så skolen I brottas med två skarpa svärd.» 
— »Jag vinner», sa Jon. 

26 Om middagen till strid på platsen de månde gå, 
»I dag tror jag, det gäller att manneligen stå.» 
— »Slå från dig», sa Jon. 

27 Det första slaget som de slogo försann, 
Då slog Jon herr Lager, att han föll på knä. 
— »Du blir efter», sa Jon. 

28 Det andra slaget de slogo försann, 
Då slog Jon herr Lager att blodet rann. 
— »Tork af dig», sa Jon. 

29 Det tredje slaget med vrede fast svår, 
Då slog Jon herr Lager ett fast dödande sår. 
— »Det läks nog», sa Jon. 

30 Men det fjärde slaget de slogo till, 
Då slog Jon herr Lager, att han föll till jord. 
— »Ligg stilla», sa Jon. 

31 Herr Lagers brud hon sade med gamman: 
— I varen väl mo! — 
»Altså mig lyster att fröjdas, att Jon fick rå.» 
— »Du är min», sa Jon. 

Jag vanda det kosta mig rödaste gull. 
»Jag följer», sa Jon. 

Titel: Herr Lager och Jon. 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet och slutomkvädets fasta del återgivna i 
str. 1, 2, 31. 
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Pargas, Åboland. Sa: SLS 4, s. 6-12. Efter en gammal gumma som sjöng visan. Upptecknad på Granvik av R. J. Sjö-
blom julen 1887. Tryckt som FSF V:1 nr 44 E. Sb: SLS 29, s. 264-267. Upptecknad av Karl Ekman 1892. Tryckt 
som FSF V:1 nr 44 D. 

Sa 
1 Herr Lager han tjente uppå konungens gård 

I femton veckor och dertill ett år 
— »Tjen' troget», sa' Jon, 

»Jag våndar det skall kosta mig det rödaste guld.» 
»Jag följer», sa' Jon. 

2 När som han årets sista dag såg 
Då väntade han blifva konungens måg 
— »Du far vilse», sa Jon. 

3 De drucko i dagar, de drucko i en 
Ändå ville bruden åt sängen ej se 
— »Håll dig rasker», sa' Jon 

4 De drucko i dagar, de drucko i två 
Ändå ville bruden åt sängen ej gå 
— »Blir du trötter?» sa' Jon 

5 De drucko i dagar, de drucko i tre 
Men då börja bruden åt sängen se 
— »Blir du sömnig?» sa Jon. 

6 Bruden hon satte sig på brudstolar två 
Herr Jon klär af henne båd' strumpor och sko 
— »Sitt stilla» sa' Jon. 

7 Hastigt kom budet för herr Lager in. 
Herr Jon han sofver när bruden din 
— »De lär' skvallra» sa Jon. 

8 Herr Lager utöfver bordet han språng 
Allt ölet och maten i golfvet sång 
— »De' blir skarpt», sa' Jon. 

9 Herr Lager han knapra med fingrarna små 
»Statt upp min vän lilla, tag låset ifrån.» 
— »Hon sofver» sa' Jon  

10 »Skall jag nödgas stå ute, tills dagen blir ljus? 
I morgon så skall jag till konungens hus.» 
— »Jag kommer med» sa Jon 

11 Om morgonen bitti' när dagen biet' ljus 
Så gångar herr Lager till konungens hus 
— »Go' morgon» sa' Jon 

12 »Min nådigaste konung, ödmjukast jag ber 
Om lof, att få lägga en klagan här ner.» 
— »Säg sant» sa' Jon. 

13 »Ett är det mig kväl mer än dödspilar sju 
Herr Jon har sofvit hos min unga brud.» 
— »Ja, de gjord' jag» sa' Jon 

14 »Nå, efter ni har henne begge så kär 
Så bär det till brottas med två skarpa svärd.» 
— »Jag vinner», sa Jon. 

15 Första slaget de slogo försann 
Så slog Jon herr Lager så att blodet rann 
— »Tork' bort de'» sa Jon. 

16 Andra slaget de slogo ihop 
Så slog herr Lager Jon ett dödeligt sår 
— »Det läks väl», sa Jon. 

17 Tredje slaget de slogo ihop 
Så slog Jon herr Lager så att han damp till jord 
— »Ligg stilla» sa' Jon. 

»Jag våndar det skall kosta mig det rödaste guld.» 
»Jag följer», sa' Jon. 

Titel: Herr Lager och herr Jon. 

Anmärkning 

Omkvädets fasta del utskriven i str. 1, markerad i str. 2. 

Sb 
Avvikelser från Sa i Sb 

Omkvädet, första raden, str. 7: De: Di 
Omkvädets fasta del: guld: gull 

3 : 1 	en: tre 
3:2 	Ändå ville inte bruden åt sängen se. 
4:2 	Ändå ville int bruden åt sängen gå.  

6:1 	satte: satt 
6:2 	båd': både; sko: skor 

Mellan str. 6 och 7 står ytterligare en strof: 
Bruden hon la' sig i brudsängen ned, 
Herr Jon han la' sig så vackert bredvid. 
— »Go' afton», sa Jon. 
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Herr Lager han tjänte på konungens gård 
3 

9:1 
10:2 
17:2 

knapra: knappra 
jag: jag gå 
damp: föll 

SMB 226 

Anmärkning 

Titel: Herr Lager och Jon. — Omkvädet utskrivet som i 
Sa. 

T 
SLS 204, s. 279. Snappertuna sn, Nyland. Upptecknad av Edv. Hedman 1909. Tryckt som FSF V:1 nr 44 h. 

va - ren välmo 

5 

femton veckor och därtill ett är. 

( Tjäna troget sa' Jon)  

     

7 

 

 

Oms'. 

     

       

       

   

• 

   

Jag våndar det kostar 	mig rödaste gull. 

•	 

sa Jon. "Jag följer", 

1 Herr Lager han tjänte på konungens gård 
— I varen välmo — 
I femton veckor och därtill ett år. 
— Tjäna troget sa' Jon 

Jag våndar det kostar mig rödaste gull. 
»Jag följer,» sa Jon. 

Titel: Herr Lager. 

Melodianmärkning 

Upptecknarens kommentar till versraden inom paren-
tes: Denna och motsvarande fras i övriga strofer talas. 

U 
SLS 536 nr 17. Efter kalkbruksarbetarhustrun Klara Sonntag f. Hellman, Virkby, Lojo sn, Nyland (f. 1870 i Snapper-
tuna sn, Nyland). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1935. Tryckt i Forslin, Några nyfunna balladvarianter, 
1937, s. 122-123. 

va - ren väl mo. 

2 
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	1 

Ja 	föl - jer. sa 	Jon. 

1 Herr Lager han tjänte på konungens gård, 
— i varen väl mo — 
i femton veckor och därtill ett år. 
— Tjäna troget, sa Jon, 

jag våndar det kostar mitt rödaste gull 
ja följer, sa Jon. 

2 Han tjänade där för ringa stässel och lön, 
för konungens dotter var henne så skön. 
— Du blir narrad, sa Jon. 

3 När detta året den sista dag såg, 
då måtte herr Lager bli konungens måg. 
— De va orätt, sa Jon. 

4 De lade unga bruden i brudasäng, 
och Jon han lade sig så vackert bredvid. 
— God afton, sa Jon. 

5 Hastigt kom budet för herr Lager in, 
och Jon han sover hos unga bruden din. 
— De ha skvallrat, sa Jon. 

6 Och herr Lager han knapprar med fingrarna små. 
— i varen väl mo — 
Stig upp, sköna jungfru, tag låsen ifrån. 
— Hon sover, sa Jon. 

jag våndar det kostar mitt rödaste gull 
ja följer, sa Jon. 

Titel: Herr Lager och Jon. 

Melodianmärkning 

I ms är endast enstaka ord och delar av omkvädena un-
derlagda mel. 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet och slutomkvädets fasta del utskrivna 
endast i str. 1. 

2:2 	henne sic 
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SKÄRA STRÅ 
TSB F 12 

A 
RA Ericsbergsarkivet: Manuskript- och avskriftssaml., vol 56, S. C. Wallen, Samling af Swenska Wisor VII (1766), 
s. 243-244. 

1 Pigan gick på ängen skulle skära strå 
till henne kom en skrifvare 
aj aj skrifvare 
han bad henne stilla stå. 

2 Och hvarför skall jag stilla stå å intet skära strå 
när jag då kommer hem igen 
aj aj hem igen 
så vill min mor mig slå. 

3 Tag dig linnekläder bind dem om dina finger små 
och säg du har dig skurit 

aj aj skurit 
utaf de hvassa strå. 

4 Ock lär du mig at liuga det står dig intet bra 
ty jag skall säga skrifvaren 
aj aj skrifvaren 
han litet hos mig låg. 

Anmärkning 

M.s saknar strofer. 

B 
KB Vs 2:2, s. 343 (text), Stifts- och landsbiblioteket i Linköping, J. H. Wallmans sånglekssaml. nr  48 (mel.). Efter 
mamsell Anna Catharina Follin, Landeryds sn, Östergötland (f. 1744 i Grebo sn, Östergötland; Jonsson I, s. 
392-393). Upptecknad av L. F. Rääf, troligen 1813 (text) och A. M. Weselius (mel.). Mel. tryckt i SF bd III, s. 272. 

1 Jag gick mig åt Trädgården 
och skulle skära strå strå 
Mötte mig en ungersven 
Han bad mig stilla stå stå 

2 Inte når jag stilla stå 
för jag skall skära strå strå 
När jag kommer hem te mor 
så vill hon mig slå slå 

3 Och jag skall gie dig en silkesklut 
bind den om din tå tå 

Du skall säga du har skurit dig 
af de hvassa strå strå 

4 ljuge så ljuge då 
Det går oss icke an an 
Hur långt det går ikring 
kommer sanning fram fram 
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Jungfrun gick sig åt trägården ö skulle skära strå strå. 
8 

Och fram kom der en Ungersven som bad 'na stilla stå stå. 

Och Fram kom der en skrifvare 	Hopp fallerala Skrifva = re 

5 

Han bad henne stilla 
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Melodianmärkning 
	

Textanmärkning 

T. 8: fissl fissl (säkert felskrivning; här ändrat enligt 
	

Ms saknar strofnr. 
tr.) 
	

3:2 Å ändrat från Du 

c 
KB Vs 2:2, s. 75 (text), KB Vs 2:2, s. 238 (mel.). Troligen 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 1814 (text) och 
Erik Drake 1817 (mel.). Tryckt i SF bd III, s. 271-272. 

1 Jungfrun gick sig åt trädgården 
och skulle skära strå, strå 
och fram kom där en ungersven 
som bad henne stilla stå stå 

2 Och intet når jag stilla stå 
för jag skall skära strå strå 
Och om min mor det veta får 
så vill hon mig nederslå, slå. 

3 Och tag då dig en silkestrå 
och bind om dina tår tår 
och säg att du har skurit dig 
utaf de hvassa strå strå. 

4 Och ljuga så och ljuga så 
det går ju aldrig an, an 
för huru långt det går omkring 
så kommer sanningen fram, fram. 

Melodianmärkning 

Ms har tillfälliga korstecken utsatta före t. 1, n. 2 och t. 
3, n. 1. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. 
3:2 	över tår tår står alternativet fingrar små små 
3:4 	utaf påbörjat även i slutet av 3:3 men där stru- 

ket 

D 
KVHAA Wiede ks 245. Efter soldathustrun Maja Stina Jönsdotter (»Hustru Jäger»), Ö. Husby sn, Östergötland (f. 
1813 i Kuddby sn, Östergötland; Ling, s. 43-45). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare en utskrift 
av mel. finns: KVHAA Wiede hs 235. 

Och flickan gick åt än- gen Hon skulle skära strå 
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1 Och flickan gick åt ängen 
Hon skulle skära strå 
Och fram kom der en skrifvare 
Hopp falleralla! Skrifvare 
Han bad mej stilla stå. 

2 Och inte når jag stilla stå 
För jag skall skära strå 
Och om min mor det veta får 
Håpp falleralla, veta får 
Så vill hon mig nedslå. 

3 Och tag då dig en silkestrå 
Och bind den om din tå 
Och säg att du har skurit dig 
Hopp falleralla: skurit dig 
Utaf de hvassa strå. 

4 Och ljuga så och ljuga så 
Det går ju aldrig an 
För huru långt det går omkring 
Hopp falleralla: går omkring 
Så kommer sanningen fram 

Melodianmärkning 

T. 4: Före båda dess2  står återställningstecken över-
strukna. 

SMB 227 

T. 5, textunderlägget: henne överstruket med blyerts och 
ändrat till mej. 

Utskriften i hs: 

T. 1, n. 5: Med återställningstecken. 

T. 3, n. 6 (ass2): 

T. 3 och 4, textunderlägget sista ordet: ungersven 
T. 4, n. 1: Ändrad från ess2. 
T. 4, n. 2: Ev ändrad från påbörjad annan not, sannolikt 

ess2, som bortraderats. 
T. 4, n. 5: ess2  (utan det alternativa c2) 

T. 4, n. 7: 

T. 5, n. 2, textunderlägget: 'na 

Textanmärkning 

7:3 	över skrifvare står alternativet ungersven 
1:4 	efter Skrifvare, som satts inom parentes, står 

ungersven 

E 
KVHAA Wiede ks onumrerad. Viby sn, Östergötland. Upptecknad av Per Ulrik Stenhammar på 1840-talet. 

Och flickan skulle åt ängen gå. hon skulle skära strå. 

               

             

         

CATZ-AP. 

   

            

            

             

             

Till 	henne kom en skrifware. 

  

Hopp. fallerara! Skrifware, 

5 

     

—ta  

       

               

Han bad mig stilla 	stå. 

1 Och flickan skulle åt ängen gå 
Hon skulle skära strå. 
Till henne kom en skrifware, 
Hopp, fallerara! skrifware. 
Han bad mej stilla stå. 

2 Hwarför skall jag då stilla stå 
Och inte skära strå? 
För när jag kommer hem i qwäll, 
Hopp, fallerara! hem i qwäll, 
Så will min mor mig slå. 

3 »Klipp dej, linda klutar 
Och bind om fingrar små. 
Säj se'n att Du har skurit Dej, 
Hopp fallerara! skurit Dej 
Utaf de hwassa strå.» 

4 Så för min mor att ljuga, 
Det går mej inte an. 
Det bättre är att säga så, 
Hopp, fallarara! säga så: 
En skrifware hos mig låg. 
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5 Om morgon när jag waknar 
Och ser mig litet om, 
Då sken jag dig på skillingar, 
Hopp, fallarara! skillingar 
Utaf min jungfrudom. 

6 Gud nåd' mig arma flicka: 
Min mödom har jag mist', 
Och den är uti skogen, 
Hopp fallerara! skogen 
I skogen på en qvist. 

Melodianmärkning 

Upptakten och t. 1, n. 1: Över resp. noter står med bok-
stäver g och b. 

T. 3: Återställningstecken utsatt före det första f2. 
T. 4: Texten utskriven utan anpassning till mel. Andra 

ordet, fallara, sannolikt felskrivning; här ändrat enligt 
textuppteckningen (jfr antalet noter i takten). 

Textanmärkning 

Texten har omfattat ytterligare en strof varom uppteck-
naren skriver: 7. Versen, som på det tydligaste rör »den 
qwisten uti skogen», kan icke anständigtwis meddelas. 

4:2 	Det går mej även skrivet i slutet av 4:1, där 
dock struket 

5:3 fotnot till raden: Denna mening kunde sångaren 
sjelf icke närmare förklara. 

F 
Dybeck, Swenska wisor I, [1847], nr 7. Rättviks sn, Dalarna. Upptecknad 1845, sannolikt av Richard Dybeck. 

Allegretto. 
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Flickan gick på ängen 
	

och räf - sa - de hö: 
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Jag gick mig ut till ängen och skulle räfsa strå 

P P ; au kl". OM 
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Och fram kom der en skrifvare. hå hå ja ja en skrifvare 

1 

och bad mig stilla 
	

stå. 

•  JJ 	 
hon skulle skära strå 

8 
Och flickan gick till 	änge 

JJ 
0- 

skrifva - re 

12 

som bad henne stilla stå, som bad henne stilla stå. 

4 

Der möter hon en 	skrifvare för hå 

p r r  
nå nå en 

e ~e ,~new 
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1 Flickan gick på ängen och räfsade hö; 
Gossen han sade: för dig vill jag dö. 
— Och det log hon åt; ja, ja, ja, och det log hon åt. 

G 
Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I b: 1, Svenska Folk Melodier nr 23. Närmare uppgifter saknas. San-
nolikt upptecknad vid 1800-talets mitt, möjligen av N. G. Djurklou. 

1 /:Jag gick mig ut till ängen och skulle räfsa strå.:/ 
Och fram kom der en skrifvare, hå hå ja ja en 

skrifvare 
och bad mig stilla stå. 

H 
ULMA 169:9 b. Norbergs sn, Västmanland. »Meddel. af `13ergvall'», sannolikt på 1860- eller 1870-talet. 

1 Och flickan gick till änge hon skulle skära strå 
Der möter hon en skrifvare för hå nå nå en skrifvare 
som bad henne stilla stå, som bad henne stilla stå 

2 Nå! Hvarför skall jag stilla stå och inte skära strå, 
I afton när jag kommer hem, för hå nå, nå! jag 

kommer hem, 
Så vill min moder mig slå. Så vill min moder mig 

slå. 

3 Tag dig små linneklutar och bind om fingren små, 
Och säg att du har skurit dig, för hå nå, nå! har 

skurit dig 
Allt på det hvassa strå. Allt på det hvassa strå. 

4 Att ljuga för min moder det går alls intet an, 
Ty bättre är att säga så, för hå nå, nå! att säga så: 
Att skrifvaren hos mig sof! Att skrifvaren hos mig 

sof! 
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Melodianmärkning 

T. 4: Har ursprungligen omfattat två fjärdedelar. Ett 
svårtolkat paustecken samt punkt efter n. 1 har sedan 
tillagts; takten här återgiven enligt taktartsbeteck-
ningen. 

T. 7, n. 2: Otydlig, ev. ändrad från h'; över noten står 
bokstaven c. 

T. 9, textunderlägget: Se textanmärkningen nedan. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Tredje radens upprepning utförd en-
dast i str. 1 (under mel.). 

1:3 	bad henne på det första stället ändrat, troligen 
från felskrivet som bad h 

ULMA 25:55:3, s. 19-21. Ransbergs sn, Västergötland . Upptecknad av G. A. Bohlin, troligen på 1870-talet. 

1 Flickan gick på ängen, hon skulle raka strå. 
Så kommer der en friare — aj, aj, aj, en friare 
och ba'na stilla stå. 

2 Hur ska' jag kunna stilla stå, när jag skall raka strå? 
För kommer då min moder — aj, aj, aj, min moder, 
hon vill mig illa slå. 

3 Hans hatt, den var af siden och utaf silketrå. 
Jag tror, han var af näfver — aj, aj, aj, af näfver, 
ty karten, den satt på. 

4 Hans rock, den var af kläde och sydd med silketrå 
Jag tror, han var af nötahår — aj, aj, aj, af nötahår, 
ty håret, det satt på. 

5 Hans väst, den var af sammet och sydd med silketrå. 
Jag tror, han var af getaragg — aj, aj, aj, af getaragg, 
ty ragget, det satt på. 

6 Hans strumpa var af silke och sydd med samma trå. 
Jag tror, den var af svina-lo — aj, aj, aj, af svina-lo, 
ty loa, den satt på. 

7 Hans stöfvel var af blanklär och sydd med linnen 
trå. 

Jag tror, den var af svinalär — aj, aj, aj, af svinalär; 
ty börstera satt på. 

8 Hans skjorta var af linne och sydd med samma trå. 
Jag tror, hon var af skäkte blå — aj, aj, aj, af skäkte 

blå, 
för skäfvera, di satt på. 

9 Hans klocka var af silfver, som uti fickan låg. 
Jag tror, det var en rofva, — aj, aj, aj, en rofva, 
ty kålen, den satt på. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
4:1 	silketrå första delen av ordet ändrat från sam- 

ma 

J 
Härads eller Länna sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson på 1860- eller 1870-talet. Ja: ULMA 347:57, 
s. 164-166. Jb: KVHAA Gustaf Ericsson, Folkvisor, s. 35-36. 

Ja 
1 Gossen å flickan di gikk å räffsade hö 

— Å de log hon åt 
Hurra! Hurra! 
Å de skrattade hon åt — 

Åossen sa till flickan att hon ej var mö 
A — de log hon åt 
Hurra! Hurra! 
Å de skrattade hon åt  

2 A sedan du nu ej har mödomen din 
Så får ja göra goda villjan min 

3 Intet får du göra goda villjan din 
Förrän du burit mig till gården min 

4 Nu hafver jag burit dig på gården din 
Nu får jag väl göra goda villjan min 
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5 Du får ej göra goda villjan din 
Förrän du bär mig i kammaren in 

6 Nu har jag burit dig i kammaren in 
Nu får jag väl göra goda villjan min 

7 Ja intet får du fri willjan din 
Förrän du bäddar min mjuka säng 

8 Nu har jag bäddat din mjuka säng 
Nu får jag väl min bästa villja fram 

9 Will du i allo blifwa min slaf 
Så skall du väl kläda min kläder af 

10 Ja jag vill i allo vara din slaf 
Och nu har jag klädt din kläder af 

11 Ja visa dig nu som min trogna dräng 
Och lägg mig uti min mjuka säng 

12 Ännu ett prof om du är min slaf 
Kläd nu dina egna kläder af 

13 Nu bör du gå ut och komma straxter inn 
Så går det wäl bra med goda villjan 	1 

SMB 227 

14 Gossen ej gjordt hennes vilja förr 
Än hon går och reglar sin kammardö[rr] 

15 Kära min flicka du släpp mig inn 
Förty det regnar på mitt bara skinn 

16 Nej nu får du stå med blygsel och ska[m] 
— Ä de log hon åt 

Hurra! Hurra! 
Å de skrattade hon åt — 

Ty du ha kunnat spisat me'n steken var warm 
— Å de log hon åt 

Hurra! Hurra! 
Å de skrattade hon åt 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 16. Viss tex«örlust 
(bokstäver inom parentes ovan) p.g.a. att bladen häftats 
ihop. 

1:2 	sa ms saö 
16:2 me'n ms meö'n 

Jb 
Avvikelser från Ja i Jb 

Omkvädena, str. 1: Hurra: Hurrä 

	

/:1 	å: och 

	

5:2 	bär: burit 

	

6:1 	har: hafver 

	

7:1 	Ja saknas 

	

16:1 	stå: stå där; blygsel: blygd 

	

76:2 	För du ha' kunnä spisä me steka' va' varm 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna som i Ja. 

	

1:2 	sa ms saö 

	

10:2 	klädt ms kläöt 
16:2 me ms meö 

K 
ULMA 347:57, s. 167-168. Åkers sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson, sannolikt på 1860- eller 1870-
talet. 

1 Gossen och flickan skulle häfva hö 
— För se och se och se dig om —
Söta flicka släpp mig in 
— För se och se och se dig om 
För jag vill göra goda viljan min 
— För se och se och se dig om 

2 Ej får du göra det du bad mig om 
Förrän du tar af dig mössan din 

3 Gossen tog af sig mössan sin 
Söta min flicka släpp mig in 
Så får jag göra det jag bad dig om  

4 Intet får du göra det du bad mig om 
Förrän du tar af dig rocken din 

5 Gossen tog af sig rocken sin 
Kära min flicka släpp mig in 
Så får jag göra det jag bad dig om 

6 Intet får du det du bad mig om 
Förrän du tar af dig västen din 

7 Ja stå där nu din dumma hund 
Dig kunde jag narra uti brunn' 
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8 Ja stå där nu ditt dumma fä 
Dig kunde jag narra upp i ett träd 

9 Vore du klokare uti ditt sinn 
Så finge du bli vännen min 
Och då finge du göra goda viljan din 

10 Nej du min gosse är alt för from 
— För se och se och se dig om — 
Men aldrig får du göra det du bad mig om. 
— För se och se och se dig om 

Titel: Gossen och flickan. 

Anmärkning 

Texten är utskriven löpande utan strofindelning med 
omkväde efter varje rad utom 10:2. — Före str. 7 står: 
Och då han är sålunda afklädd så sjunger hon; före str. 9 
står: Sålunda tillviter hon honom där dumhet och säger 
till sist 

L 
NM Wistrand, Småländska folkvisor nr XII. Sannolikt efter mor Anna Greta Jonsson (Petersdotter), Skirö sn, Små-
land (1811-1898). Upptecknad av P. G. Wistrand 1880 och något år senare (Wistrand, Ett minne från mina vand-
ringsår, 1911). 

1 Gossen han sade till flickan sin: 
»Kan jag ej nu få viljan min?» 
— För det log hon åt. 

Sjung för rallerallera. 
För det skrattar hon åt. 

2 Nej inte så kan du få viljan din, 
förrän du tager af mig klädningen min. 

3 Gossen han gjorde sig minsta omak, 
han tager af henne klädningen; 
för det gjorde han med smak. 

4 Gossen han sade till flickan sin: 
»Kan jag ej nu få viljan min?» 

5 »Nej inte så kan du få viljan din, 
förr än du tager af dig brokorna din.» 

6 Gossen han gjorde sig minsta omak; 
han tager af sig brokorna; 
för det gjorde han med smak. 

7 Gossen han sade till flickan sin: 
»Kan jag ej nu få viljan min?» 

8 »Nej inte så kan du få viljan din, 
förrän du bär mig uti buren min.» 

9 Gossen han gjorde sig minsta omak; 
han bar flickan uti buren; 
för det gjorde han med smak. 

10 Gossen han sade till flickan sin: 
»Kan jag ej nu få viljan min?» 

11 »Nej inte så kan du få viljan din, 
förrän du stiger utom dörren min.» 

12 Gossen han gjorde sig minsta omak, 
han stiger utom dörren och flickan lad' på hak. 

13 Gossen han sade till flickan sin: 
»Det rägnar och snöar allt uppå mitt skinn.» 

14 »Ja rägnar och snöar det allt uppå ditt skinn, 
så vänd den sidan ut som förr varit in.» 

15 »För nu får du skämmas och du bör ha skam, 
som inte smakte steken, när du bar henne fram.» 
— För det log hon åt. 

Sjung för rallerallera. 
För det skrattar hon åt. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 15. 

M 
SVA 335, s. 42. Småland. Inskriven, troligen 1883, i egen visbok av Karl Emil Ingelsson, Linneryds sn. 

1 /:Flickan gick åt ängen skulle skära strå:/ 
	

2 Hur länge skall jag stilla stå och intet skära strå 
Då möter hon en skrifvare, 	 Bind klutar om dina fingrar små, 
Aj, aj, aj, en skrifvare, 	 Aj aj aj dina fingrar små, 
/:Han bad henne stilla stå:/ 

	
Säg att du skurit dig utaf de hvassa strå 
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3 För mor min till att ljuga det går väl intet an 
Det bättre är att säga sant, 
Aj, aj, aj, Att säga sant: 
Att skrifvarn hos mig låg. 

4 Sen började skrifvarn trefva emellan flickans lår 
Hvad är det för en törnebusk, 
Aj, aj, aj så törnebusk, 
som der emellan står 

5 Det är väl ingen törnebusk, som deremellan står 
Det är den vackra källa, 
Aj, aj, aj, så källa, 
Som står på farmins gård 

6 Den källan var ej bredar, men hon var temligt lång 
På kantorna var hon luden 
Aj, aj, aj så luden 
Och rödar midtuti 

7 Sen började flickan trefva emellan skrifvarns lår 
Hvad är det för en svanehals 
Aj aj aj så svanehals, 
som deremellan står 

SMB 227 

8 Det är väl ingen svanehals, som deremellan står 
Det är den vackra falle, 
Aj aj aj så falle, 
som står på farmins gård 

9 /:Min mödom har jag busit och hängt den på en 
gren:/ 

Den grenen var ej långer 
men den var temligt tjock. 
Wid roten var han luden 
Aj aj aj så luden 
/:Och skalad uti topp.:/ 

Anmärkning 

Str. 9 ej numrerad. Repristecken utsatta efter första och 
sista raden i alla strofer utom str. 3 och 9, där de sak-
nas efter sista raden. 

3:2 	bättre ms battre 
6:1 	källan ms kallan 
8:2-3 falle sic 
9:1 	busit sic 

N 
ULMA 351 D:11 g, s. 566 (text), 568 (mel.). Efter hemmansägaren Petter Johan Karlsson, Hermanstorp, Ljungby sn, 
Halland. Upptecknad 1900 av August Bondeson eller någon av hans medarbetare. 

Flickan gick åt äng en. strå, hon skul- le skä- ra 	strå, 
8 

Mr«111~11111111E 

  

  

   

Där möt-te hon en skrif-va- re 
10a 

aj. aj. aj! en skrif-va-re. 
10b 
2 

Han bad mig stil - la 
	

stå. 	 stå. 

1 Flickan gick åt ängen, hon skulle skära strå, 
Där mötte hon en skrifvare — aj, aj, aj! — en 

skrifvare, 

3 »Nej, ljuga för min moder, det går slätt icke an, 
Bättre är att säga sant — aj, aj, aj! — säga sant, 
Att skrifvaren mig fant.» 

Han bad mig stilla stå. 

2 »Nej, hvarför skall jag stilla stå och inte skära strå?» 
»Säj, att du hafver skurit dej — aj, aj, aj! — skurit dej 
Utaf de hvassa strå.» 

O 
ULMA 111:414, s. 48-51. Korsberga sn, Västergötland. Upptecknad av Johan Möller 1900-1901. 
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1 Fleckan geck på ängen 
hon skulle skära falleralleräj, 
å fleckan geck på ängen 
hon skulle skära strå. 
— Bom barda faderallalläj 
hon skulle skära strå. 

2 Fram kom där en krigare 
han ba na stilla falleralleräj 
fram kom där en krigare 
han ba na stilla stå. 

3 Näj, varför skall jag stilla stå 
och inte skära falleralleräj 
näj, varför skall jag stilla stå 
och inte skära strå? 

4 I aften när ja kommer hem 
då vell min mor mig falleralleräj 
i aften när ja kommer hem 
då vell min mor mig klå. 

5 Näj tag de linda klutar 
och linda um din falleralleräj 

näj tag de linda klutar 
och linda um din tå. 

6 Och säj att du har skurit däj 
uppå de vassa falleralleräj 
och säj att du har skurit däj 
uppå de vassa strå 

7 Näj, för min mor att ljuga 
dät går visst inte falleralleräj 
näj, för min mor att ljuga 
dät går visst inte an. 

8 Näj bättre är att säja så 
att krigarn på mäj falleralleräj 
näj bättre är att säja så, 
att krigarn på mäj lå. 
— Bom barda faderallalläj 
att krigarn på mäj lå. 

Anmärkning 

Texten utskriven med landsmålsalfabet, här transkribe-
rad. — Ms saknar strofnr. Omkvädet och den upprepade 
fjärde raden utskrivna i alla strofer. 

P 
ULMA 33921:1, s. 729-732. Efter Th—a Spalin, Burseryds sn, Småland. Upptecknad av Elin Carlsson under 1930-
talets förra hälft. 

1 /:Fleckan geck åt lunden 
och sulle skära strao:/ 
Så framkom där en skrivare 
Faderilla lilla skrivare 
och bad henne stilla stå stilla stå. 

2 Och warför skall ja stella stao 
och inte skära strao. 
För när ja kommer hem i kwäll, 
aj, aj, aj, aj, ja, hem i kwäll 
så vell mi mor mej slao mej slao 

3 Ja, tag dig linda kluta 
och bind om fingra smao 
och säj, att du har skurit dej, 
aj, aj, aj, aj, ja, skurit dej 
utao de wassa strao. 

4 Att ljuga för min moder, 
det törs slätt inte ja 
Då bättre är att säja sao 
Faderilla, lilla säja sao, 
att skrivaren hos mig lao. 

5 Och han strök opp, och hon strök ner 
allt på dä wita lår 
Wa ä dä för en tönnetapp  

Faderilla lilla, tönnetapp 
du har imella lår? 

6 Det är väl ingen tönnetapp, 
fastän du töcker sao. 
Det är den bästa faolan 
Faderilla, lilla faolan, 
som fenns på far mins går. 

7 Och han strök opp, och hon strök ner 
allt på dä wita lår 
Wa ä dä för en törnekrans 
Faderilla, lilla, törnekrans, 
du har imella lår? 

8 Det är väl ingen törnekrans, 
fastän du töcker sao 
Det är den bästa källan, 
Faderilla, lilla, källan, 
som fenns på far mins går. 

9 Ja, är den faolan törsti, 
så vattna den i min damm 
och sen stryk av den grimman, 
Faderilla, lilla, grimman, 
så går den bättre fram. 
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10 Gud naode mig arma jongfru, 
min mödom har ja mest 
I skogen har ja vandrat 
Faderilla, lilla, vandrat 
och hängt den på en kwest. 

11 Den kwesten var ej langer 
men han va tämlit tjock 
I roten var han luden 
Faderilla, lilla, luden 
och skallig i dess topp. 

SMB 227 

12 /:Nu skall ja bliva hemma 
och alri mer gå ut:/ 
Nu skall ja ta me naol och trao 
Faderilla, lilla, naol och trao 
och sy ihop mi mus. 

Anmärkning 

Repristecken utsatt efter andra raden i alla strofer. Ut-
skriften har enstaka landsmålstecken. 

5:4 	raden tillskriven i efterhand; tönnetapp står 
över struket wita lår 

Q 
Efter Johan Johansson, Åsle sn, Västergötland (f. 1871 i Åsle). Qa: ULMA 9871, s. 4-6. Upptecknad av Erik Sand-
berg 1936. Qb: ULMA 9339, s. 33. Upptecknad som Qa. Qc: DAG IFGH 5052, s. 17. Nedskrift gjord av Johansson 
själv 1945. 

Qa 
1 Flickan gick åt ängen 

för att raka strå, 
så kommer där en skrivare, 
aj, aj, aj, en skrivare 
och bad mig stilla stå. 

2 Och huru kan jag stilla stå, 
när jag skall raka strå? 
Kommer då min moder, 
aj, aj, aj, min moder, 
hon kan mej vilja slå. 

3 Riv då av silkesklutar 
och bind om fingrar små, 
och säg, att du har skurit dej, 
aj, aj, aj, har skurit dej 
uppå de vassa strå. 

4 Att ljuga för min moder 
det törs jag inte så. 
Bättre är att säga så, 
aj, aj, aj, att säga så, 
att skrivarn när mig lå'. 

5 Och kjortlarna voro av sidenduk 
och sömmen av samma trå', 
och sarken var av svinalå, 

aj, aj, aj, av svinalå, 
mä långa börster på. 

6 Kläderna voro av vammal, 
som bönderna brukade då, 
och skjortan var av skäkteblå, 
aj, aj, aj, av skäkteblå, 
mä långa skäver på. 

7 Stövlarna voro av näver, 
som bönderna brukade då, 
och klacken var av rovor, 
aj, aj, aj, av rovor, 
och kåeln den satt på. 

8 Och klingan var av silver, 
som krigsmän brukade då, 
och sporrarna voro av enehank, 
aj, aj, aj, av enehank, 
och barret det satt på. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
5:3-4 sista bokstaven i svinalå skriven med lands-

målstecknet 8 

Qb 
Avvikelser från Qa i Qb 

Texten omfattar endast str. 1, 2, 7, 8. — Str. 1 och 2 sam-
manförda till en strof varvid 1:3-4 ersatts med raden 

som bad mig stilla stå. Str. 7 och 8 likaså sammanförda 
till en strof varvid 7:3-4 samt 8:1-3 ersatts med raden 
och klingan var av enehank. 
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iph dikt  4 
\ \ 

■ 
11~11 INI I hi sk EM. EM i 

Flic - kan gick på än - gen å 	räf - sa - de hö. 

å gos - sen han sa - de: För 	dej vill ja dö. 

7 

.[ • 	  
- Men de log hon åt. tra-li - la - li - la, å de skrat - ta hon åt. 

SMB 227 

Qc 
Avvikelser från Qa i Qc 

Texten omfattar 6 strofer. 
åt: på 
för att raka: och räfsa 
och bad mig: han ba' mej 
Och: Å; kan jag: skall ja' 
jag skall raka: ja' ska räfsa 
min moder saknas 
mej: mig 
silkesklutar: silkedukar 
säg: säj 
säga: säja 
lå': lå(g) 

1 stället för str. 5 och 6 står följande strof (placerad ef- 
ter den strof som motsvarar str. 7 i Qa): 

Anmärkning 

Endast str. 1-4 numrerade. Den strof som ersätter str. 5 
och 6 i Qa samt sista strofen (str. 7 i Qa) avskilda som 
en egen text. 

1:1 
1:2 
1:5 
2:1 
2:2 
2:4 
2:5 
3 : 1 
3:3 
4:3-4 
4:5 

Kläder var av kammarduk 
å sömmen av samma trå. 
Skjortan var av skäkteblå, 
ajajaj, av skäkteblå, 
med långa skäver på. 

7:1 
	

Stövlarna: Skorna; voro: var 
7:5 
	

kåeln: kåern 
Str. 8 saknas. 

R 
SVA BA 854. Efter Elsa Gunnarsson, Döshult, Allerums sn, Skåne (f. 1902). Inspelad av Gunnar Ermedahl 1970. 
Återgiven på grammofonskiva (Skämtvisor och polsktrallar, SRLP 1416). 

1 Flickan gick på ängen å räfsade hö, 
å gossen han sade: För dej vill ja dö. 
— Men de log hon åt, tralilalila, å de skratta hon åt. 

2 Inte låter ja dej få viljan din, 
förrän du har löbed alla vägarna omkring. 

3 Drängen han var rask, han gjorde sej omak, 
han löbde runt kring vägarna, de gjorde han ju snart. 

4 Men inte låter ja dej få viljan din, 
förrän du har hjälpt mej med höet in. 

5 Å drängen han var rask å han gjorde sej omak, 
han hjälpte na med höet, de gjorde han ju snart. 
— Men de log hon åt, tralilalila, å de skratta hon åt. 

Melodianmärkning 

Upptakt i str. 4-5: d 

Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 

IF Rancken 3, 156 nr 130 (text), IF Rancken 6, 191 nr 73 (mel.). Efter f.d. rotesoldaten Sven i Rejpelt, Vörå sn, Ös-
terbotten. Upptecknad av J. E. Wefvar 1874-1876 (text) och efter Wefvars minne troligen 0. R. Sjöberg (mel.). 
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Och skulle skära strö-å - å, och skulle skära 	strå. 

Flickan gick i 

3 

aj. aj. aj. i 	ängen! 

SMB 227 

1 Flickan gick i ängen, aj, aj i ängen! 
Och skulle skära strå å å Och skulle ju skära strå. 

2 Der mötte hon en skrifvare, aj aj en skrivare! 
som bad henn' stilla stå å å Som bad henn' stilla stå. 

3 Hvarföre skall jag stilla stå? aj, aj stilla stå! 
och ej få skära strå å å, Och ej få skära strå? 

4 Hvad skall jag för min moder att säga? aj, aj att 
säga! 

när som jag kommer h...i...m, när som jag kommer 
him. 

5 Säj så, säj så du liller vän! aj, aj du liller vän! 
Att du hafver skurit de...j, att du hafver skurit dej. 

6 Nej för min moder att ljuga, aj, aj att ljuga! 
Det går alls intet a... n, det går alls intet an. 

7 Nej bättre är att säja sant, aj, aj att säja sant! 
Att skrifvaren när mig 1...å...g, att skrifvaren när mig 

låg.  

8 Men ack om min moder viste! aj, aj viste! 
Hvad stöt jag hafver f...å...tt, hvad stöt jag hafver 

fått. 

9 Visst skulle hon sätta pannan på, aj, aj pannan på 
och koka mig barsölsgr...ö...t! och koka mig 

barsölsgröt! 

10 Men ack om far min viste! aj, aj viste 
hvad stöt jag hafver f...å...t[t] Hvad stöt jag hafver 

fått! 

11 Visst skulle han taga en hasselkäpp, aj, aj en 
hasselkäpp! 

och mönstra på min r...y...gg och mönstra på min 
rygg. 

Textanmärkning 

7: 1 	det andra säja ms säja saja 

T 
SLS 188 a, s. 14-16. Kökars sn, Åland. Troligen upptecknad av Selim Perk161 1892. 

1 Och jungfrun skulle till ängen gå, 
Tjoh haj aj aj till ängen gå 
Alt för att skära strå, alt för att skära strå. 

2 På vägen så mött hon en ung sjöman, 
Tjoh haj aj aj en ung sjöman, 
Som bad henne stilla stå, som bad henne stilla stå. 

3 Och hvarför skall jag stilla stå, 
Tjoh haj aj aj jag stilla stå, 
Och ej få skära strå, och ej få skära strå. 

4 Jo du skall plocka de rosorna 
Tjoh haj aj aj de rosorna 
Och bädda oss en säng, och bädda oss en säng. 

5 Och jungfrun plockade rosorna 
Tjoh haj aj aj aj rosorna 
Och bäddade sig en säng, och bäddade sig en säng. 

6 När sängen den var bäddad 
Tjoh haj aj aj var bäddad 
Och allting redogjort, och allting redogjort.  

7 Då klädde skön jungfrun af sig 
Tjoh haj aj aj aj af sig, 
Och lade sig därpå, och lade sig därpå. 

8 Om morgon när jungfrun vaknade 
Tjoh haj aj aj aj vaknade 
Sin jungfrudom hon mist, sin jungfrudom hon mist. 

9 I skogen så hafver jag vandrat 
Tjoh haj aj aj jag vandrat, 
Den fastnade på en qvist, den fastnade på en qvist. 

10 Den qvisten var ej långer 
Tjoh haj aj aj ej långer. 
Men temmeligen tjock, men temmeligen tjock. 

11 1 roten sa var den luden 
Tjoh haj aj aj den luden 
Men naken om sin kropp, men naken om sin kropp. 

12 Men ack om mor min visste 
Tjoh haj aj aj aj visste 
Hvad jag har fått för en stöt, hvad jag har fått för en 

stöt. 
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och för att skära strå och för att skära 	strå. 

Och flickan skulle till ängen gå o 	haj jaj ja till 	ängen gå 
8 

4) • 

SMB 227 

13 Då skulle hon sätta pannan på 
Tjoh haj aj aj aj pannan på 
Och koka barsölsgröt, och koka barsölsgröt. 

14 Men ack om far min visste 
Tjoh haj aj aj aj visste 
Hvad jag har fått för en knäpp, hvad jag har fått för 

en knäpp. 

15 Så skulle han mig piska 
Tjoh haj aj aj mig piska 
Alt med sin hasselkäpp, alt med sin hasselkäpp. 

16 Nej aldrig skall jag mera gå 
Tjoh haj aj aj aj mera gå 
Ut ur min faders hus, ut ur min faders hus.  

17 Men jag skall taga de pännor två 
Tjoh haj aj aj de pännor två 
Och pillra i min mus, och pillra i min 'nus. 

Anmärkning 

	

8':1 	jungfrun står över struket hon 

	

8:2 	det tredje aj står över struket hon 

	

13:1 	före sätta står mig överstruket 

	

16:3 	först har skrivits raden Alt för att skära strå, alt 
för att skära strå vilken dock strukits 

U 
IF 4, s. 32-33. Pörtom, Österbotten. Upptecknad av Gabriel Krook 1904. 

1 Och flickan skulle till ängen g 
o haj jaj ja till ängen gå 
och för att skära strå 
och för att skära strå. 

2 Där mötte hon en ung sjöman 
O haj jaj ja en ung sjöman 
Som bad hon stilla stå 

3 0, hvarför skall jag stilla stå 
O haj jaj ja o stilla stå 
Och int få skära strå 

4 Men när jag kommer hemma 
O haj jaj ja o hemma 
Så börjar mor att slå 

5 Men tag dig då en linnelapp 
O haj jaj ja en linnelapp 
Och lind om fingrar små 

6 Och säg att du har skurit dig 
O haj jaj ja o skurit dig 
Uppå de hvassa strå 

7 Nej för min mor att ljuga 
0 haj jaj ja och ljuga 
Det tänker jag ej på 

8 Nej bättre är att säga sant 
O haj jaj ja att säga sant 
Att jag en sjöman såg 
Att jag en sjöman såg. 

Melodianmärkning 

T. 5: Texten utskriven utan anpassning till mel., och 
dubbelskrivet. 

Textanmärkning 

Upprepning av tredje raden utförd i str. 1, repristecken 
efter raden i övriga strofer. 

v 
IF 110, h. 7, s. 103-105. Efter Rikhard Lindfors, Kyrkslätts sn, Nyland. Upptecknad av A. P. Svensson ca 1910. 
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lickan skulle till ängen gå. aj aj aj till ängen gå 
8 

74,  

SMB 227 

1 ock flickan gick på ängen ock räfsade hö, 
till henne kom drängen ock frågt om hon var mö 
— ock det log hon åt hi ock hå, det skratta hon åt. 

2 får jag göra goda viljan min 

[— — 

3 int får du göra goda viljan din, 
förän du bär mig på gården inn 

4 ock gossen tog flickan i minsta momang, 
bar henne på gården ock det var ingen skam 

5 ock nu får jag väl göra goda viljan min, 
när jag har burit dig på gården inn 

6 nej intet får du göra goda viljan din, 
förän du bär mig i kammaren inn. 

7 gossen tog flickan i minsta momang, 
bar henne i kammarn ock det var ingen skam 

8 ock nu får jag väl göra goda viljan min, 
när jag har burit dig i kammaren inn 

9 nej int får du göra goda viljan din, 
förän du bär mig i sängen inn 

10 ock gossen tog flickan i minsta momang, 
bar henne i sängen ock det var ingen skam 

11 ock nu får jag väl göra goda viljan min, 
när jag har burit dig i sängen inn. 

12 nei intet får du göra goda viljan din, 
förän du klär dig i bara ditt skinn 

13 gossen klär af sig i minsta momang, 
satte kläderna under sängen ock det var ingen skam 

14 int får du göra goda viljan din, 
förän du går ut ock sedan kommer inn 

15 gossen gick ut i minsta momang, 
ock jungfrun regla dörren ock det var ingen skam. 

16 kära min jungfru släpp mig nu inn, 
det snöar ock det slaskar på bara mitt skinn 

17 ock skam skall du ha ock skam skall du få, 
som sjelf får bära steken ock icke smaka på, 
— och det log hon åt hi ock hå, det skratta hon åt. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 17. 
2:2 	efter 2:1 står resten bortglömt 

SLS 532 nr 325. Efter Fanny Kullman, Söderveckoski, Borgå lf, Nyland (f. 1869). Upptecknad av Alfhild Adolfsson 
(Forslin) 1934. 

allt för att 	skära 	vassa strå. allt för att 
	

skära strå. 

1 Flickan skulle till ängen gå, 
aj aj aj till ängen gå 
allt för att skära vassa strå, 
allt för att skära strå. 

Melodianmärkning 

T. 3-4 Ordet till dubbelskrivet, struket andra gången. 
T 4: Texten utskriven utan anpassning till mel. 

Textanmärkning 

1:2 	till se melodianmärkningen 

Y 
SLS 536 nr 237. Efter kalkbruksarbetarhustrun Klara Sonntag f. Hellman, Virkby, Lojo sn, Nyland (f. 1870 i Snap-
pertuna sn, Nyland). Upptecknad av Alfhild Adoldsson (Forslin) 1935. 
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Och jungfrun gick i 
	

lunden 

 

8 

 

#4,  • 

 

•  	

1 Och jungfrun gick i lunden 
huj aj aj aj lunden 
/:och skulle skära strå:/ 

2 Till henne så kom där en skrivare 
och bad henne stilla stå. 

3 Nå vadföre skall jag nu stilla stå 
och int få skära strå? 

4 När som jag kommer hem i kväll 
så vill min mor mig slå. 

5 Linda då lapp om dina fingrar små 
och säg att du har skurit dig 
på dessa vassa strån. 

6 Att för min moder ljuga 
det kan hon väl förstå. 

7 Långt bättre så är det att sanningen säg 
att skrivaren hos mig låg. 

8 Ja gunåda mig stackars flicka 
min mödom haver jag mist. 

9 I skogen har jag vandrat 
den fastnade på en kvist. 

10 Den kvisten var ej långer 
men tämmeligen tjock. 

11 Han var luden om roten 
men naken om sin kropp. 

12 Och skulle far min veta 
vad jag fick för en knäpp. 

13 Genast så tog han sin hasselkäpp 
och gav mej rapp på rapp. 

14 Men skulle mor min veta 
vad jag fick för en stöt, 

15 genast så tog hon pannan på, 
huj aj aj aj pannan på 
/:och kokade barsölsgröt.:/ 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallen med upprepning av första ra-
dens slut utskriven endast i str. 1. 

IF 37, s. 15. Munsala sn, Österbotten. Nedskriven av Ida Nyhlom, Kantlax; insänd till Hufvudstadsbladets redaktion 
1934. 

1 Jungfrun gick i lunden hohaj aj ja i lunden, 
hon skulle skära strå åhå, hon skulle skära strå. 

2 Till henne kom en skrivare hohaj aj ja en skrivare 
han bad henne stilla stå åhå han bad henne stilla stå. 

3 Varföre skall jag stilla stå hohaj aj ja ja stilla stå 
och ej får skära strå åhå och ej får skära strå. 

4 Då drog han av sitt finger hohaj aj av sitt finger 
en ring av guld så röd åhå en ring av guld så röd. 

5 Tag den tag den skön jungfru tag den tag den du 
stolta mö 

tag den tag den skön jungfru tag den du stolta mö. 

6 Men när jag kommer hemma hohaj aj ja ja hemma, 
då frågar mig min mor åhå vad skall jag svara då. 

7 Så säg att du har hittat den hohaj aj ja har hittat den 
ibland de vassa strå åhå ibland de vassa strå. 

8 För mor vill jag ej ljuga hohaj aj ja ej ljuga, 
hon kan det väl förstå åhå hon kan det väl förstå. 

9 Ty bättre är att säga så hohaj aj ja att säga så 
en skrivare till mig kom åhå en skrivare till mig 

kom. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
5:2 	det andra tag den tillskrivet över raden 
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EJ AVTRYCKTA 

AA: Dybeck, Runa 1865, s. 35 (text), 37 (mel. med 
underlagd text). Uppges vara upptecknad av 
Richard Dybeck i Östergötland. Sambandet med 
F ovan dock oklart, mel. lika med F. Melodi samt 
2 strofer. 

AB: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I 
b:1, Folkvisor, psalmer och sånger, s. 107. När-
mare uppgifter saknas. Upptecknad vid 1800-ta-
lets mitt, sannolikt av N. G. Djurklou. 4 strofer. 

AC: ULMA 347:57, s. 167-168. Enhörna sn, Söder-
manland. Upptecknad av Gustaf Ericsson, sanno-
likt på 1860- eller 1870-talet. 4 strofer. 

AD: Fredin, Gotlandstoner, 1909, nr 17. Efter bond-
hustrun Elisabet Olofsdotter, Flors, Burs sn, Got-
land (f. 1821 i Ardre sn, Gotland, uppvuxen i 
Gammalgarns sn, d.1897). Upptecknad av hennes 
son August Fredin 1892-1896. Melodi med un-
derlagd strof. 

AE: Museets i Varberg arkiv 3491, s. 59. Införd vid 
1800-talets slut i egen visbok av Johan Johansson, 
Ljungby sn, Halland. 3 strofer. 

AF: ULMA 303:934, s. 94-95. Nora sn, Uppland. 
Upptecknad av Fridolf Martinell 1896. 4 strofer. 
Landsmålsalfabet. 

AG: Andersson, Svenska låtar. Bohuslän och Halland, 
1931, nr 48. Efter Albert Fossum, Dingle, Svarte-
borgs sn, Bohuslän (f. 1862 i Norge, inflyttad till 
Svarteborg strax efter födelsen, bosatt i Dingle 

från 1898, d. där 1917). Upptecknad av Olof An- 
dersson 1910. Melodi med underlagd strof. 

AH: ULMA 2798:6. Efter Anna-Stina Johansson, Bo-
detta, Frykeruds sn, Värmland (f. 1853 i Årnot, 
Brunskogs sn, Värmland). Upptecknad av Gertrud 
Erikson 1930. Melodi samt 4 strofer. 

Al: DAG IFGH 2573, s. 2. Efter Alfred Gustavsson, 
Grolanda sn, Västergötland (f. 1856 i Göteve sn, 
Västergötland). Upptecknad av Thure Andersson 
1930. 4 strofer. 

AJ: DAG IFGH 2359, s. 23. Efter Johan Andersson, 
Sandhems sn, Västergötland (f. 1860 i Sandhem). 
Upptecknad av C. M. Bergstrand 1931. 3 1/2 stro-
fer. 

AK: ULMA 10807, s. 15. Värnamo, Småland. Upp-
tecknad av Nils Stålberg 1931. 4 strofer. Mel.-an-
givelse: Jag gick mej ut en afton. 

AL: Västerås stadsbibl., Ms 1972:2 N:9. Västmanland. 
Upptecknad av Rut Rosenius (Högman) under ti-
den 1920-1950. 4 1/2 strofer. 

AM: IF Rancken 3, 165, s. 30. Malax sn, Österbotten. 
Upptecknad av Johannes Hagman 1870. 6 strofer. 

AN: SLS 94, s. 47. Replots sn, Österbotten. Uppteck-
nad av Wilhelm Sjöberg senast 1904. 6 strofer. 

AO: SLS 532 nr 326. Efter Mathilda Stjernberg, Sö-
derveckoski, Borgå lf, Nyland (f. 1870). Uppteck-
nad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1934. Melodi 
samt 5 strofer. 
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VALKNUT 
TSB F 16 

A 
KB Vs 23 (Harald Oluffsons visbok), s. 84. Fragment, nedskrivet vid 1570-talets början, troligen i Uppland (Jonsson 
I, s. 133-161, särskilt s. 140). 

1 så hederlig så sefferlig y loffwe gron skogen 
för knifi knark krackfar valknuth 
förgyllande löffwen ther the wore. 

Anmärkning 

Texten är skriven på ett blad, som därefter nyttjats till 
utskriften av SMB 17 A; den är därför delvis överskri-
ven med en kraftigare skrift och svårläslig. 
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229 

MJÖLNARENS DOTTER 
TSB F 17 

A 
KB Vs 2:1, s. 233-235. Uppland (Roslagen). Sannolikt upptecknad på 1810-talet. 

1 Det var två skälmar, som lade om råd, 
— Di-ni-bi-ti-bi-a — 
Hur de skulle mjölnarens dotter få. 
— broder Månsson var med utaf Lejonets hus; 

Fram kom de lustibussar hoppandes, 
Tri-no-bi-a in stolta Gardia. 

2 »Du gör dig liten och kryp i säck, 
Så skall jag föra dig till mjölnare-bäck.» 

3 Och när de kom te mjölnarens bro 
Och ute för dem sjelf mjölnaren stod. 

4 »Och kära du mjölnare, var mig huld; 
Du mal min säck, men ta ingen tull.» 

5 »Du sätt din säck i min dotters säng; 
Der är han fri från båd' snö och regn.» 

6 Och när det blef mörkt uti hvarje vrå, 
Då kunde den säcken både krypa och gå. 

7 »Och kära min fader, ni slå opp ljus, 
Jag tror det är skälmar uti Vårt hus.» 

8 Och ungersven han lad sig på jungfruns bröst: 
»Och kära min jungfru, ni håll er tyst.» 

9 »Och kära min fader, ni släck ut ljus; 
Det var den grå katten, som spände en mus.» 

10 Svarade kärngen, på ungen låg: 
»Aldrig såg jag en katt med stöfler och sporrar 

uppå. >> 

11 »Och tig du kärng, du ska få skam: 
I morgon skall du i min faders dam.» 

12 Och när det blef ljust på himmelen blå, 
Så kastad' di kärngen i dammen ut. 

13 Och kärngen hon sjönk och pälsen han flöt; 
Så segla' hon sig till Götheborg. 

14 Der stod en gubbe med en krokiger tand, 
— Di-ni-bi-ti-bi-a — 
Högg kärngen i rompan och drog'na till land. 
— broder Månsson var med utaf Lejonets hus; 

Fram kom de lustibussar hoppandes, 
Tri-no-bi-a in stolta Gardia. 

Anmärkning 

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

B 
KB S 163 (Drake) nr 171. Skåne. Upptecknad på 1810-talet eller något senare (senast 1834). 

Det stodo två skälmar och lade 	råd 
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hur de 

	• 	 

skulle mölnarens 

- romeli. 	bomeli 	susa. 

• 

(4) 

1 

Ola 	Häng. Ola Däng. Sven Petter uti 

7If 7ff 

Räng. Göran Sock. Per Kock: 

(6). 

Consi Aptekare. 

• 

-C-- 
4„h 

- storium. 

• r 
Snickare. för en 

SMB 229 

Så villom 	vi räkna 	vår summa i galopp 	för en Skräddare. Smed. 

1 Det stodo två skälmar och lade råd 
— romeli, bomeli susa, — 
hur de skulle mölnarens dotter få, 
— Ola Häng, Ola Däng, Sven Petter uti Räng, Göran 

Sock, Per Kock; 

Så villom vi räkna vår summa i galopp för en 
Skräddare, Smed, 

för en Snickare, Aptekare, Consistorium. 

KB Vs 3:5 nr 299 A. Uppland. Upptecknad av okänd person, förmodligen på 1830- eller 1840-talet. Utskrift gjord av 
George Stephens. 

1 Det var två drängar som lade råd 
— För tyst, tala aldrig om 'et! —
Huru de Mjölnarens dotter skulle få. 
— För tyst, tala aldrig om 'et! 

2 Den ena sjöng, men han var så käck, 
Han stoppade den andra uti en säck. 

3 Och när de kommo till Mjölnarens port, 
Så ropte de: »Mjölnare, kom nu ut.» 
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4 »Och kära fader var mig huld, 
Mal min hafre förutan tull.» 

5 »Hvar får jag ställa min påse se'n, 
Så ingen råtta skär hål på den?» 

6 »Och ställ din säck uti en vrå, 
Och ingen råtta skär hål derpå.» 

7 Och det vardt mörkt uti hvar vrå, 
Så kunde säcken både krypa och gå. 

8 Och gummans son på ugnen låg, 
Som inte hade talt på 15 år: 

9 »Och kära fader, tänd på ljus, 
Vi ha fått tjufvar uti vårt hus.» 

10 »Nej, kära fader släck ut ljus, 
Det var blott katten som tog en mus.» 

11 Och nu är denna visan all, 
— För tyst, tala aldrig om 'et! —
Och Mjölnare-dottern skall på bal. 
— För tyst, tala aldrig om 'et! 

Titel: Mjölnarens dotter, 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 11, markerade i str. 2. 

D 
KB Vs 3:5 nr 299 B. Södra Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt-Cavallius under 1830-talets senare del eller på 
1840-talet. 

1 Der sitta tre skalkar, de lägga upp råd. 
hur de skulle möllarens dotter få. 

2 De två de stoppa den tredje i säck 
Så gingo de sig åt möllare-bäck. 

3 »Hör du möllare, du var mig huld 
Du mal denna säcken, men tag ingen tull!» 

4 Så satt der en käring uti en vrå, 
och sade säcken kunde båd' krypa och gå. 

5 »Håller du inte munnen, det du fick skam. 
I morgon skall du åt möllare-damm.» 

6 När det blef mörkt i hvar en vrå 
Påsen kröp dit dotteren låg. 

7 »Och kära mor, I tänden ljus. 
för här är skälmar i vårt hus!» 

8 »Ha'n inte besvär och tänden upp ljus 
Det var bara en katt som spände en mus.» 

9 Om morgonen när dager var ljus 
så skulle den käringen åt dammen, baldus! 

10 Käringen sank och pelsen flöt 
Och gubben sprang på landet och töt. 

11 »Har icke du en krokoter tand? 
Hugg mig i pelsen och drag mig i land!» 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellan str. 3 och 4 är utrymme läm-
nat för ytterligare någon strof Str. 5 tillskriven i mar-
gen. 

1: 1 	sitta ms ev. sitter 
5:2 
	

anföringstecknet står efter 5: I 

E 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 303-304 (text), Dybeck, Swenska wisor I, [1847], nr 8 (mel.). Husby sn, Dalarna. 
Upptecknad av Richard Dybeck 1847. 

Sång. 

Piano 

Det 	vo - ro 	två gossar. 	de 	la - de ett rå'. 

• .1 
-I --.  

-0- 1 
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d 	 

P k  3 

- Och Hans och Nils Persson, - 

6 

	P 	 
Allt hu - ru de skul - 	le mjölnare 	dot 	tren fä. 

f 4P- 

tt 

och Hans och 0 - la de dan - sa - de. 

Och Hans och Nils Persson 	och Nik - ke 	Bengt Ersson. 

10 

01  • 
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1 Det voro två djäknar som gjorde ett råd 
— Och Lars och Nils Persson — 
Allt huru de skulle mölnaredotern få 
— Och Lars och Nils Persson 

Och Nicke Bengt Erson 
Hans och Ola de dansade. 

2 Den ena han var så fuller i gäck 
Han narra den andra te kryp i en säck 

3 De bar den säcken te mölnarens port 
Detta geck både lustigt och fort 

4 Kära du mölnar du var mig då huld 
Du maler den säcken och tar ingen tull 

5 Ni sätter den säcken i min Boters hus 
Der står han väl fri för bå råttur och mus 

6 Ni sätter den säcken i min doters säng 
Der står han väl fri för bå hagel och regn. 

7 Och när som det var qväller uppå 
Då börja den säcken te krypa och gå 

l Och kära ni mor ni blåser upp ljus 
Jag tror vi har skälmar uti vårat hus 

9 Och kära ni mor ni blåser ut ljus 
Det var väl katten som tog sig en mus 

10 Käringen som på ugnen låg 
Som ej hafver talt på fjorton år 
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var ett par skälmar som lad' ihop rå', 

rom- pom-pej. 

För trille 	- 	ri- trä. 

11 Och jag har sitt kattur bå hvita och grå 
Men ingen me stöflur och sporrar uppå 

12 Hör du käring du tig om du kan 
I möron skall du i mölnarens damm 

1 3 Och när som de vardt dager och ljus 
De kasta den käringen i dammen burdus 

14 Och käringen med sin krokiga tand 
Hon hacka i botten och drog sig i land 

15 Och mölnaren med sitt långa spjut 
Han skjöt den käringen längre ut 

SMB 229 

16 Och käringen hon slog sig allt uti knorr 
— Och Lars och Nils Persson — 
Och gaf sig åt botten så hä sade pöl! 
— Och Lars och Nils Persson 

Och Nicke Bengt Erson 
Hans och Ola de dansade. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, markerade i övriga stro-
fer. 
16:1 
	

sig ändrat från al 

F 
Filikromen, h. 4, 1853, nr XI. Östergötland. Upptecknad av genremålaren Nils Andersson (f. 1817 i Kättilstads sn, d. 
1865). 

6 

ru de mjölnarens 	dot- Per skul- le 	få, Hu - 

  

• 
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för trillan ligger u - ti 	trallalej. 
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1 Det var ett par skälmar, som lade ihop rå', 
— Skroro rompompej, — 
Huru de mjölnarrs dotter skulle få, 
— För trilleritrå, de' ruskar väl å' ! 

För trillan ligger uti trallalej. 

2 De stoppa den ena uti en säck, 
Som bars af den andra till mjölnarens häck, 

3 »Ack, kära du mjölnare var mig så hull, 
»Du mal min säd, men ta' ingen tull!» 

4 »Ja, bär din säck uti mitt hus, 
»Der finnes ej råtta, der finnes ej mus.» 

5 Så kom då den skälmen i mjölnarens rum, 
Om knepet de' kunne väl ingen ha' hum, 

6 Men när det blef mörkt, ja mörkt i hvar vrå, 
Då börja' den säcken båd' trilla och gå, 

7 »Aj! kära du far, du tänd upp ljus! 
»Jag tror tjufvar och skälmar ä' i vårt hus!» 

8 »Nej, kära mor, ni blås ut ljus! 
»Dä va' fälle katten, som spände en mus.» 

9 Då svara en käring, som på ugnen lå': 
»Den katten har stöflar med sporrar uppå.» 

10 »Åh, tig du käring, du skall få skam; 
»I mor'on så ska' du uti min faders damm.» 

11 Och när det vardt dager, och dager vardt ljus. 
Då kasta' de käringen i dammen burdus. 

12 Och käringen hon låg på vattnet och flöt, 
Och gubben han gick uppå landet och töt 

13 »Min gubbe, du har ju en krokiger tann 
»Kom, hugg mej i pelsen, och dra' mej te' lann!» 

14 Och gubben med sin krokiga tann 
Högg käringen i pelsen, och drog'na te' lann. 

15 Men mjölnaren, med sitt långa spjut, 
Han sköt te' käringen, så hon for bättre ut, 

16 Och då slog käringen sin rygg i knorr, 
Och for så åt botten, så vattnet sa' porr. 

17 Så borde hvar sqvallerkäring gå till slut, 
— Skroro rompompej, — 
Som inte kan hålla sin syndiga trut, 
— För trilleritrå, de' ruskar väl å' ! 

För trillan ligger uti trallalej. 

Titel: »Bättre tiga, än illa tala.» 

Melodianmärkning 

T. 8, mel. -stämman, paustecknet: Åttondelspaus; här 
ändrad enligt senare upplaga. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Mellanomkvädet återgivet i str. 1 och 
17, markerat i övriga strofer; slutomkvädet återgivet i 
str. 1, 7, 17. 
Slutomkvädet: de' ruskar väl å' str. 7 det hörs raska och 

gå, str. 17 de' raskar väl å; det andra För str. 7 
Fast; uti .sir. 7 och 17 under 

G 
MAB Folkmelodier, bl. 74. Uppland. Ur minnet upptecknad av A. E. Suhr, Springsta, Kärrbo sn, Västmanland efter 
fadern (f. 1793 i Bälby, Tibble sn, Uppland), vilken i sin ungdom lärt visan i »sin födelsebygd, Håtuna och Tibble 
pastorat». Insänd till Mus. Akad. 1878. 
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Och gör dej liten 
	

och kryp i 	säck, 

270 



så får du mjölnarens 
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hi ho fale - rala. - 

hi ho fa - ralera. 	fa = raleralera 
	

la 	rala. 

1 Och gör dej liten och kryp i säck, 
— hi ho falerala, — 
så får du mjölnarens doter lätt, 
— hi ho faralera, faraleralera la rala. 

2 Och när de' mörknat i hvarje vrå, 
så börja säcken te å krypa å gå. 

3 Och kära min doter, tänd upp ljus 
Jag tror dä ä skälmar uti vårt hus. 

4 Och tig du käring, du ska' få skam, 
I morgon ska' du i min faders damm. 

5 Och när de' blef dager, och dager blef ljus, 
Så kasta' de käringen i dammen burdus. 

6 Och käringen sjönk, och pelsen flöt, 
Och gubben stod på lande' å tjöt. 

7 Och käringen slog sin svans i knorr, 
— hi ho falerala, — 
Och sjönk te botten så de' sa' porr. 
— hi ho faralera, faraleralera la rala. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, marke-
rade i str. 2. 

H 
ULMA 347:52, s. 17-18. Norra Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 1860-1882. 

1 Det war ett par skälmar som lade råd, 
— för din pinne va för liten —
Att de till mjölnarens dotter skulle gå 
— för din pinne den va mindre än min pinne 

å din pinne den gick unna för min pinne 
å din pinne den va för liten. 

2 Den ena tog den andra och stoppä'n i en säck, 
Sen förde de honom till mjölnarens bäck 

3 Och när som de kommo till mjölnarens bro 
Då snafvade hästen och säcken han log 

4 A käre du mjölnare war mig nu hulld 
mal min säck förutan tull 

5 Hvad hafver du i säcken din 
Efter du förhåller tullen min 

6 Jo jag har mallt och hafwerpjask 
Men mal min säck och lät det gå raskt 

7 Hwar får jag ställa säcken min 
Allt der det kommer hvarken hagel eller regn 

8 Jo den får du ställa i min dotters säng 
Ty der faller hvarken hagel eller regn 

9 Om qvällen då det blef mörkt i hvar wrå 
Då började säcken båd krypa och gå. 

10 Kära min dotter du blåser upp ljus 
Ty vi ha fått skällmar uti vårt hus 

11 Å inte så blåser jag upp något ljus 
Det var bara katten som sköt sig en mus 

12 Så sade gumman som på ugnen låg: 
Han har ju galoscher med sporrar uppå 

13 Tiger du inte kärring så skall du få skam 
Ty i morgon så skall du i mjölnarens damm 

14 Om morgonen innan det blef dager ljus 
Så kastad' de gumman i dammen badus 

15 Men klädningen flacksa så gumman hon flöt 
mjölnaren gick uppå landet å tjöt 

16 Å mjölnaren fick tag i en krokuger stång 
— för din pinne va för liten — 
Och dermed så drog han gumman i land, 
— för din pinne den va mindre än min pinne 

å din pinne den gick unna för min pinne 
å din pinne den va för liten. 

Titel: Mjölnaren och skälmarna. 
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Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 16, mellanomkvädet 
markerat i str. 2. 
Slutomkvädet, rad 2-3: den saknas i str. 16 

	

3: 1 	när ms nar 

	

77:2 	efter mus står (råtta) 

	

12: I 	efter gumman står (modren) 

ULMA 347:57, s. 125. Norra Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson, sannolikt på 1860- eller 1870-talet. 

1 Det var två skälmar som lade råd 
— Men tyst talä inte om 'e' — 
Att de till mjölnarens dotter skulle gå 
— Men tyst talä inte om 'e' 

2 Den ena af dem var full med gäck 
Han stoppa den andra i en säck 

3 Käre mjölnare var mig du huld 
Och mal min säck men tag ingen tull 

4 Hvad hafver du i säcken din? 
När du förbjuder tullen min 

5 Jo lite hvete och gammal råg 
Till mjölnarens dotter står min hog 

6 När det blef mörkt i hvarje vrå 
Så kunde säcken båd krypä å gå 

7 En gammal gumma på ugnen låg 
Som ej kunnat tala på femton år 

8 Käre mjölnare tänd opp ljus 
Jag tror att katten skjutit en mus 

9 Men det var en konstig katt 
Han hade stöflar, sporrar och hatt 

10 Fy dig kärring du skall ha skam 
I morgon skall du i mjölnarens dam 

11 Kärrngen sjockte men pälsen flöt 
Gubben gick på landet och tjöt 

12 Men kärrngen hade e' krokuger tand 
— Men tyst talä inte om 'e' — 
Den högg hon i sanden och drog sig i land 
— Men tyst talä inte om 'e' 

Titel: Mjölnarevisan. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
Omkvädena: talä har markering för uttal med tjockt 1 
11:1 	Kärrngen ms Karrngen 

J 
DAL 558 nr 23. Kyrkhults sn, Blekinge. Upptecknad av Sven Thomasson under 1880-talets förra hälft. Ytterligare 
en utskrift finns i ULMA 10531 (ms till trycket i SvLm VII:6, 1890, nr 16). 

1 Det var två skälmar som lade upp råd 
— Skro, ro, rompom pej, kom kryp på mej —
Allt huru de Möllarens dotter skulle få 
— Det raskar väl å, det trillar i trå, 

för trillan hon ligger i trallalej 

2 Gör du dig liten så får du rum i säck 
Så skall jag dig köra till möllarens bäck 

3 När som de kommo ti 11 möllarens bro 
Så stupade hästen och säcken han log 

4 Och hör du möllare mal min mäld 
Du mal den väl men ta ingen tull 

5 Hvad hafver du då uti din säck 
Men du förbjuder mig taga min rätt 

6 Jo jag hafver hvete och Engelska råg 
Som alltid plär falla i möllarens håg 

7 Sätt då den säcken i min dotters säng 
Der kommer ej hagel snöslask eller rägn 

8 När det blef skumt ja skumt uppå natt 
Så hade den säcken båd stöflar och hatt 

9 0, kära min moder ni tänder ett ljus 
Jag tror här är tjufvar uti våra hus 

10 Då klappar han henne på rosende kind 
Ligg och tig, jag är alldra kärasten din 

11 0 kära min moder ni släcken det ljus 
Det var bara katten som spände en mus 

12 Det var sjelfva rackaren till katt 
Som hafvar båd' stöflar och sporrar och hatt 

13 Ligg o tig käring, då du fick skam 
Aners skall du i möllarens damm 
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14 Och när det blef dagar, och dagar blef ljus 
Så kasta de käringen i dammen baldus 

15 Och käringen sam, och paden han flöd 
Gubben han rände på landet och töd 

16 Har inte du en krokig tand 
Så hugg mig i röven och drag mig i land 

17 Ja vist har jag en krokig tand 
Men aldrig skall jag dra dig i land 

18 Men gubben hade ett rostigt spjut 
— Skro, ro, rompom pej, kom kryp på mej — 

Han förde henne väl länger ut 
— Det raskar väl å, det trillar i trå, 

för trillan hon ligger i trallalej 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, 2, 18. 
12:2 	hafvar sic (så även tr.) 
15:1 	till paden står förklarande tröjja af skinn 

K 
DAL 774. Kinds hd, Västergötland. Upptecknad av C. E. Andersson 1885. 

1 Det var tre skälmar, som lade upp råd. 
— Bom, bom, bom. — 
Huru de mjölnarens dotter skulle få. 
— Kom, kom, kom. 

Raleputtemejan, Puleputterejan, Raleputtemejan, 
Puleputterejan. 

Gack bra. 
Tjo halila lalila, gack bra, tjo halilalej. 

2 De två de stoppa den ene i säck. 
Så satte de säcken i mjölnarens häck. 

3 »Käre Ni mjölnare malen min säd! 
Men käre tan ingen tull däraf.» 

4 De satte den säcken i mjölnarens hus. 
Där står han i fred för både råtter och mus. 

5 Sen satte de säcken i mjölnarens säng. 
Där står han i fred för båd' hagel och regn. 

6 När det blef kvällen och mörkt i hvar vrå 
Så kunde denne säcken både krypa och gå 

7 »Kära min moder tänder ett ljus 
Jag tror här är skälmar uti våra hus. 

8 Kära min moder släcker Ert ljus 
Det var bara katten, som spände en mus.» 

9 Käringen sa: »Det va' skam till katt. 
Han hade båd stöflar och sporrar och hatt.» 

10 »Tig du stilla du käringaskam. 
I morgon skall du komma i mjölnarens dam»  

11 När det vardt dager och dager vardt ljus 
Så kasta' de käringen i dammen burdus. 

12 Käringen sack men skinpelsen flöt. 
— Bom, bom, bom. — 
Och gubben han stod uppå landet och tjöt 
— Kom, korn, korn. 

Raleputtemejan, Puleputterejan, Raleputtemejan, 
Puleputterejan. 

Gack bra. 
Tjo halila lalila, gack bra, tjo halilalej. 

13 Gubben han hade en lång kroketer tand. 
— Romeli romeli susan — 
Den högg han i käringen och drog na i land 
— Romeli romeli susan 

Ola in, ola vin, som piper i ring som socker i topp, 
sen så ville vi räkna vår vänskap upp, 
för det icke för det snicke, fontaloria. 

Titel: Mjölnare-dottern. 

Anmärkning 

Upptecknarens anmärkning till slutomkvädet: [Visan] 
sjunges härstädes med sådan eftersläng som första ver-
sen anger, men i mellersta Halland i likhet med sista 
versen. — Mellanomkvädet utskrivet i alla strofer; slu-
tomkvädet utan radindelning helt utskrivet i str. 1 och 
13, endast dess första rad i övriga strofer. 

L 
Veberöds sn, Skåne. La: MM FMK 111:3 nr 6 a. Efter Anders Persson. Upptecknad av Nils Andersson ca 1890. Lb: 
DAL 74. Veberöd, möjligen efter Anders Persson. Upptecknad av Per Larsson 1901. 
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La 
2 Allegretto 

Orv 

Der stodo tre skäl- mar och lade upp rå rå rå 
4 

1 Der stodo tre skälmar och lade upp rå rå rå 
Huru de möllarens dotter skulle få få få 
— Trall — — — 

Titel: Möllarevisan. 

Lb 
1 Der stodo tre skälmar de lade upp råd 

Huru de möllarens dotter skulle få. 

2 De två tog den tredje och stoppa'n i säck 
Så förde de honom till möllarens bäck 

3 När som de kom till möllarens bro 
Der stupade hästen med säcken, en sto, 

4 »Ack kära Ni min möllare Ni varen mig så huld. 
I malen mig den säcken förutan någon tull.» 

5 »Hvad fan är der i denna säck, 
men i förbjuder möllaren sin rätt?» 

6 »Hälften är hvete och hälften är råg, 
kanhända det vill uti möllarens tråg.» 

7 I sätter denna säcken i Er dotters hus. 
Der står han i fred för bå' råttor och mus. 

8 I sätter denna säcken i Er dotters säng 
Der står han i fred för bå' hagel och regn. 

9 När dagen var förbi och natten föll på 
Då kunne denna säcken båd krypa och gå. 

10 »Ack! kära, Ni min moder I tänder upp ljus 
Jag tror här e tjufvar i möllarens hus.» 

11 Han klappade dotteren på rödhvitan kind 
»Tig stilla, du är allra kärestan min!» 

12 »Ack! kära Ni min moder i slucker det ljus 
Det var ju bara katten der spände en mus.» 

13 »I de va väl mej sjelfva fannen till katt! 
Han hade både stöflar och sporrar och hatt. 

14 »Tiger du ente stilla du kjaringgafan! 
I maren ska du komma i möllarens dam!» 

15 När natten var förbi och dagen gick fram 
Så putta han kjaringgen i möllarens dam 

16 Kjaringgen lå i dammen å flöd 
å mannen han gick uppå lanned å tjöd. 

17 »Kära du min man du har ju en krågede tann 
Du hogg mig i röfven och träck me' ti lann. 

18 Mannen han gick å ble vred på sådant tebud 
Han to sej en stage å förde na bätter ud. 

19 Å kjaringgen flöd å pelsen slo knorr 
Å kjaringgen sjånk så det sade »surr!» 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 

	

2:1 	säck ms sack 

	

3:2 	en understruket 

	

11:2 	kärestan har genom tillägg av bokstäver över 
raden alternativet kärasten 

	

13:1 	va tillskrivet över raden 

	

16:7 	flöd ändrat från flöt 

	

17:1 	över du har ju en står med din 

	

17:2 	röfven ev. ändrat till röfva 

	

19:1 	före slo står den flöd överstruket 

	

19:2 	raden avslutas med tre bokstäver med oklar ut- 
tydning 
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M 
Dalsland. Ma: DAG VFF 277, s. 3-5. Efter M. S. Pettersson, härkomst okänd. Upptecknad av Erik Gustafsson 1921. 
Mb: DAG IFGH 1057, s. 33-36. Efter Kristina Jansson, Ärtemarks sn (f. 1864 i Ärtemark). Upptecknad av Erik 
Gustafsson 1927. 

Ma 
1 Det var tre gossar som maka sett rå 

— hi ho, hej hej ha, — 
för dä de mjölnar'ns dotter skulle få, 
— fillejonkom, hej fillija. 

2 De tvo de stack den tredje i en säck, 
de körde den säcken till mjölnar'ns bäck. 

3 A när de kom te mjölnar'ns damm, 
mara velle stå å säcken velle fram. 

4 A när de kom te mjölnar'ns port, 
mara velle stå, å säcken velle fort. 

5 A när de kom te mjölnar'ns grinn, 
mara velle stå å säcken velle in, 

6 A de satte den säcken i mjölnar'ns hus, 
där står'n ifre för rätter å för mus, 

7 När som dä ble mörkt i varendaste vrå, 
då börja den säcken å krypa å gå, 

8 Kära min moder, i tänner upp ljus! 
ja menar dä ha komme en satan i vårt hus, 

9 Kära min moder, i släcker ut ljus! 
dä va'nte ann' eller gråkatten sköt sej e mus. 

10 Den kärenga som på ommen satt, va'nte go' te tiga 
Den katten hade stövlar med sporrar uppå, 

11 »Tiger du'nte käreng ska du komma på skam, 
I mora ska du i mjölnar'ns damm!» 

12 När som dä le te dagen ble ljus, 
då kasta de den kärenga i dammen kabus. 

13 Å kärenga sack å pälsen han flöt, 
— hi ho, hej hej ha, — 
å gubben han sprang på lanne å töt, 
— fillejonkom, hej fillija. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 13. 

Mb 
Avvikelser från Ma i Mb 	 Anmärkning 

Slutomkvädet: fillija: filleja 	 Ms saknar strofer. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
1:2 	mjölnar'ns dotter skulle: skulle mjölnar'ns dotter 
8:1 	tänner: tännen 
9:1 	släcker: släcken 

N 
Seglora sn, Västergötland. Efter lantbrukaren Johan Helgo Andersson, Fjärås sn, Halland (f. 1862 i Seglered, Seglo-
ra, från 1919 bosatt i Lerbäck, Fjärås). Na: ULMA 8848, s. 2. Upptecknad av Nils Stålberg 1933. Renskrift. Pri-
märuppteckningen finns i ULMA 29073:79 a. Nb: ULMA 29073:186, s. 20-21. Textnedskrift gjord av Andersson 
själv 1933. 

Na 

• a 
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1 Det var en gång tre skälmar som hade lagt rå, rå, rå. 
Hur de skulle mjölnarens dotter få, få, få 
— Trallellallela... 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktstreck efter t. 5. 
Upptecknarens kommentar: Mel. sjöngs något recita-

tiviskt, varför taktindelningen ej får uppfattas som ett 
exakt uttryck för sångens rytm. I tredje takten kunde 
man skrivit de två första tonerna som ritarderande åtton-
delar och den tredje som halvnot. 

Före mel. står G dur. Klav saknas. Försök till taktindel-
ning gjord; samtliga streck tillskrivna i efterhand (efter 
system 1, sista noten, står även ett överstruket takt-
streck). 
System 1, n. 13-14 (g' f1 ): Ändrade från åttondelsnoter. 
System 3, n. 8 (a l ): Tillskriven i efterhand. 

Nb 
1 Det var en gång tre skälmar, som lade rå rå: rå. 

Hur de skulle mjölnaredotteren få: få: få? 

— [— — 

2 De två tog den tredje å stoppan i en säck 
Sen drogo de den säcken till mjölnarens bäck 

3 De drogo denne säcken till mjölnarens bro. 
Kärran hon välte men säcken han sto. 

4 I mjölnarefader i varen oss huld. 
I malen denne säcken men ta ingen tull. 

5 Ställen denne säcken uti Edert hus 
Der han får stå i fre för bå råtta å mus 

6 De ställde denne säcken vid dotterens säng 
Der han fick stå i fre för bå hagel å regn 

7 A när som det var leet en timme eller två 
Så börjar denne säcken båd krypa å gå 

8 »Hör du min gubbe du tänder dig ett ljus. 
För ja tror dä här ä skälmar uti våra hus.» 

9 »Här ä visst inga skälmar uti våra hus. 
Dä va bara katten som tog ena mus.» 

10 Ligg der å tig din käringefan 
För i morgon skall du åt mjölnarens damm 

11 Morgonen kom å när dagen var ljus 
Så kom la då käringa åt dammen bardus 

12 Gubben han gick uppå lannet å tjöt 
Skinnpelsen sokte men käringa flöt 

13 Har inte du en kroketer tann 
Hugg me i rumpan å dra mek i lann 

14 Wisst haver jag ena kroketer tann, tann, tann. 
Men sjelvaste hin må dra dig [il lann, lann, lann. 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkväde i form av en trall markerad 
Trall. eller Tr. i str. 1-13. Upprepning av sista ordet (el-
ler sista stavelsen) i raderna utförd i 1:1-2, 2:1, 9:1-2, 
14:2, markerad i övriga rader. 

I : 1 	det första rå ms rå(d) 
2:1 	tog ms tog(o) 

	

3:2 	sto ms sto(d) 

	

5:2, 	6:2 	fre ms fre(d); bå ms bå(de) 

	

7:2 	båd ms båd(e) 

	

8:1 
	

det andra du tillskrivet över raden 

	

10:1 
	

käringefan ms käringefan(n) 

	

13 : 1 
	

kroketer ms koketer 

O 
Efter Johan Johansson, Åsle sn, Västergötland (f. 1871 i Åsle); han hade lärt visan ca 1880 av en äldre man på Åsle 
tå. kallad Lille Moberg. Oa: ULMA 9339, s. 5-8. Upptecknad av Erik Sandberg 1936. I ULMA 9339, s. 1-4 finns 
en utskrift av texten med landsmålsalfabet. Ob: DAG IFGH 5050, s. 38-41. Avskrift av nedskrift gjord av Johansson 
själv 1945. 

1 Dä va ett par skälmara, som lade på rå, rå, rå, 
att mjölnarens dotter skulle få, få, få. 
— Fira, fira, firadelida, fira, firallalej. 

2 Den ene han va fuller av gäck, gäck, gäck, 
han narra den andre uti en säck, säck, säck. 

3 Å när de kom te mjölnarns bro, bro, bro, 
lasset dä välte, men säcken han sto, sto, sto. 

4 »Å, käre mjölnare, mal min säck, säck, säck, 
men ta ingen tull, tull, tull.» 

5 »Va haver du i säcken din, din, din, 
efter du förbjuder tullen min, min, min?» 

6 »Lite havre å lite pjask, pjask, pjask, 
dä va dä sista, som vi trask, trask, trask.» 

7 »Ställ den säcken i dotterns spis, spis, spis! 
Där står den fri för snö och is, is, is. 

8 Och ställ den säcken vid dotterns säng, säng, säng! 
Där står den fri för hagel och regn, regn, regn.» 

9 När som dä började mörkna i ena vrå, vrå, vrå, 
då börja den säcken å knalla å gå, gå, gå. 

10 »Å kära mor, tänn upp ett ljus, ljus, ljus! 
Dä ä vesst skälmara i våra hus, hus, hus.» 

Oa 
11 »Å kära mor, slöck ljus, ljus, ljus! 

Dä va bara en katt, som spände en mus, mus, mus.» 

12 »Dä va la en konstiger katt, katt, katt, 
som hade bå stövla å hatt, hatt, hatt!» 

13 »Å tiger du, din käringaskam, skam, skam! 
I morrn ska du i mjölnarns damm, damm. damm.» 

14 Å när dä ble dager å dager ble ljus, ljus, ljus. 
då pötte di käringa i dammen bardus, dus. dus. 

15 Å gubben han geck uppå landet å tjöt, tjöt, tjöt, 
å käringa lå uti vattnet å flöt, flöt, flöt. 

16 »Du har ju ena krokiger tann, tann, tann, 
hogg den i pälsen å dra inäk i lann, lann, lann!» 

17 Gubben han tog sett långa spjut, spjut, spjut, 
å pötte te käringa, så ho for längre ut, ut, ut. 
— Fira, fira, firadelida, fira, firallalej. 

Anmärkning 

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

Ob 
Avvikelser från Oa i Oh 

Texten omfattar 15 strofer (str. 7 och 12 saknas). 15:1 
och 15:2 omkastade. 

1: 1 	Dä va: Det var; som: de; rå, rå, rå: så så 
1:2 	mjölnarens: de mjölnars 
2: 1 	va: var  

2:2 	han: å; uti: i 
3 : 1 	te mjölnarns: till mjölnars 
3:2 	lasset dä: å lasset det 
4:1 	Å, käre: Kära 
4:2 	men: mal min säck, men 
5 : 1 	Va: Vad 
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6:1 	Lite: Jo lite 

	

6:2 	dä va dä: de var de 

	

8:1 	Och saknas; vid: i 

	

9:1 	När som dä: Å när de 

	

9:2 	å knalla å: att 

	

10:1 	upp ett saknas 

	

10:2 	ä vesst skälmara: är visst skälmare 

	

11:1 	slöck: släck 

	

11:2 	Dä va: det var; katt: råtta 

	

14:1 	dä ble: det blev; å: och; ble ljus: blev ljus 

	

14:2 	di käringa: de käringen  

15:/ 	geck: gick 
15:2 	käringa lå: käringen låg; vattnet: dammen 
16:2 	hogg: hugg; mäk: mej 
17:1 	han saknas; sett: sitt 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: firadellida str. 17 firade 11 i ra 
17:2 	längre ms länre 

P 
Tradition från Södermanland. Pa: ULMA 10166, s. 1117-1122. Efter gjutaren Ulrik Metodius Andersson, Gorgnäs, 
Floda sn, Södermanland (f. 1865 i Mellösa sn, Södermanland, d. 1952). Upptecknad av I. Nordin-Grip 1936. Pb: 
Wetter, Sörmländska låtar, 1978, nr 384. Efter Josefina Andersson, Flenmo, Mellösa sn, Södermanland (f. 1875 i 
Mellösa, d. 1960); hon hade visan efter Metodius Andersson. Upptecknad av Gustaf Wetter 1950. Pc: Ms i privat 
ägo. Nedskrift av texten gjord 1978 av lutsångaren Lars Andersson, Metodius Anderssons son, »så som han sjunger 
den». 

1 Det var tre skälmar, som lade ut råd, 
— Hm hm, faderalla. — 
Ja, hur mjölnardotra skulle få't, 
— Hm fallera, hm fallera, hm faderalla. 

2 De två, de stoppade den tredje i en säck, 
och förde den till mjölnarens bäck 

3 Käre mjölnare, var mej huld, 
och mal min mäld, men tag ingen tull. 

4 Vad har du då uti säcken din, 
som förmenar mej tullen min? 

5 Jo, hällten vete, hällten rask, 
I moro kommer jag med större lass. 

6 Var får jag ställa säcken min, 
så inga råttor kommer därin? 

7 Jo, ställ den i min dotters hus. 
Där står den fri för råttor och mus. 

Pa 
11 Men käringen, som på ugnen låg, 

Ha inte talt nå på femton år. 

Och var det katt, så var det en behändi katt. 
Han hade stövlar, hatt och frack. 

13 Tig käring, vet hut och skam, 
i moro kommer du i mjölnarns damm. 

14 Och käringen sjönk och pälsen flöt 
och gubben han stog på land och tjöt. 

15 Har inte du e kroku tand, 
Så hugg mej i pälsen och dra mej i land. 

16 Jo, nog har jag e kroku tand. 
Men aldrig drar jag nån käring i land. 

17 Och gumman hon satte sin rompa i knorr, 
— Hm hm, faderalla. — 
och for te botten så de sa »surr» 
— Hm fallera, hm fallera, hm faderalla. 

8 När det var mörkt i var vrå, 
då börja säcken på hoppa och gå. 

9 Kära dotter, tänd upp ljus. 
Jag tror det är skälmar i våra hus. 

10 Och dotteren hon släckte ut ljus. 
Det var en katt, som spände mus. 

Anmärkning 

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

1:2 	få't ms få t 
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TEXT 

Avvikelser från Pa i Pb 

Texten omfattar endast str. 1. 
Slutomkvädet: hm faderalla: hm, hm, falleralla 

1:1 	ut saknas 
1:2 	Ja: om; mjölnardotra: mjölnardötra 

	1 

Avvikelser från Pa i Pc 

	

1:1 
	

Det var: De' va'; lade ut: lad ett 

	

1:2 
	

om vem mjölnardotern skulle få 

	

2:1 
	

stoppade: stoppa 

	

2:2 
	

den: honom; mjölnarens: mjölnarrs 

	

3.1 
	

Käre: Kära 

	

3:2 
	

tag: ta' 

	

4:2 
	

mej saknas 

	

5:1 
	

Hälften vete å hälften rask 
5:2 moro: morron 
6:2 kommer: komma 

	

7:1 
	

Jo saknas 

	

7:2 
	

för: ifrån 

	

8:1 
	

mörkt: tyst och mörkt 

	

8:2 
	

hoppa: krypa 

	

9:1 
	

dotter: dotteren 

	

9:2 
	

det är: de ä 

	

10:1 
	

Och: Men; släckte ut: tände ej 

	

10:2 
	

var: va 

Pc 
11:1 
11:2 
12:1 
12:2 
13:1 
13:2 
14:1 
14:2 
15:1 
16:1 
17:1 
17:2 

Men: Och 
nå: ett ord 
Va' de' en katt så va' de' en behändig katt 
hatt och frack: och frack och hatt 
vet hut och: å hut å 
moro: morron; kommer: åker 
Och/och: Å/å 
och: å; stog: stod 
e kroku: en krokig 
Jo: Ja; e kroku: en krokig 
Och gumman hon: Å käringen 
och: å; »surr»: sorr 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Str. 11 står före str. 9. Omkvädena 
oklart utskrivna i str. 1, markerade i övriga strofer 
(utom efter 17:2). 

2:2 	mjölnarrs odistinkt skrivet, snarast mjolnars 

Q 
Nagu sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar på 1880-talet (text) och efter Wefvars minne av 0. R. Sjöberg 
(mel.). Qa: SLS 82, s. 24-26 (text), 366 (mel.). Qb: SLS 125, s. 37 (endast mel.). 
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Qa 

Det var två skalkar. som gjorde 	räd, 
8 

 

VIWEE 
1r/E 

• 

 

Aj! 
	

aj! 
	

gjor- d- e räd, 

4 	 

     

12 

      

     

	r 

     

     

     

Huru 	de mjölnare - dottren skull få. 

18 
, • 

 

- Fi-li - di. 	fi- li - du. fi- Ii - dam. dam 	dej. 

1 Det var två skalkar, som gjorde råd, 
Aj! aj! gjorde råd! 
Huru de mjölnaredottren skull få. 
— Filidi, filidu, filidam, dam dej. 

2 Gär nu dej liten och kryp i en säck, 
Aj! aj! kryp i en säck! 
Om moron ska jag för dej till mjölnarebäck. 

3 Kära min mjölnare var mig så huld. 
Aj! aj! var mig så huld! 
Mala min säck, men ta ingen tull. 

4 Hvad hafver du uti säcken din? 
Aj! aj! uti säcken din! 
Efter du förbjuder tullen min. 

5 Der är hvete och skrädderråg, 
Aj! aj! skrädderråg; 
Som kattor och myss ha pissat uppå. 

6 Lägg den i min dotters säng, 
Aj! aj! i min dotters säng. 
Att intet myss få slippa till den. 

7 När det börja skymma i vrå, 
Aj! aj! skymma i vrå; 
Så börja säcken på stöflana gå. 

8 Kära min moder blås eld i brand, 
Aj! aj! blås eld i brand! 
Vi ha fått tjuvar uti vårt land. 

9 Kärngen, som på unen låg, 
Aj! aj! som på unen låg! 
Hun sa': alder ha ja sitt säcken på stöflar gå. 

10 Väl dig kärng! du skull få skam! 
Aj! aj! du skull få skam! 
Om moron så skall jag för dig till mjölnaredam. 

11 Om morgonen bittida, då dagen blef ljus, 
Aj! aj! då dagen blef ljus. 
Så kasta' dom kärngen i dammen bordus. 

12 Kärngen lå på vattnet och flöt, 
Aj! aj! lå på vattnet och flöt, 
Och mjölnaren gick på landet och tjöt. 

13 Kärngen hon slo på rompa i knurr, 
Aj! aj! på rompa i knurr! 
Och for till botten och let furr! furr! 

14 Mjölnaren tog sin krokiga tang, 
Aj! aj! sin krokiga tang! 
Han haka i kärngen och dro un i land. 
— Filidi, filidu, filidam, dam dej. 

Titel: Mjölnardottern (vid text), Mjölnaredottren (vid 
mel.). 

Textanmärkning 

Omkvädet saknas i str. 13. 

	

2:1 
	

kryp ms i upprepningen krup 

	

2:3 
	

jag tillskrivet över raden 

	

5:1 
	

skrädderråg ändrat från skrädder råg 

	

10:3 
	

se 2: 3 

	

11: 1 
	

före då står i upprepningen bittida överstruket 
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Skru ru adi 	ruskadirej 
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Qb 
Avvikelser från Qa i Qb 

	
Anmärkning 

Mel. utan textunderlägg. 	 Titel: Mjölnaredottren. 
T. 4: Utan fermat. 

R 
IF 170, VIII (nr 39). Möjligen efter Fredrik Lönnblad, Nickby, Sibbo sn, Nyland. Upptecknad av Otto Andersson ca 
1910. 

Det var där två skalkar som gjorde beråd. 

huru 
	

de skulle mjölnare - dottren få 

  

  

 

enel 

  

dofili 
	

do fili 
	

dajjaj aj. 

1 Det var där två skalkar som gjorde beråd, 
— Skru ru adi ruskadirej —
huru de skulle mjölnaredottren få 
— fili dofili do fili dajjaj aj. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning och regelmässig taktin-
delning. 
System 1, n. 4 (d1 ): Otydlig, ändrad från gl. 
System 1, n. 9 (a1 ): Otydlig, ev. avses gl. 
System 3, sista noten (g 1 ): Otydlig, över noten står bok-

staven g. 

Orts- och släkttradition från Snappertuna sn, Nyland. Sa: IF 32, s. 17. Upptecknad av Widar Brenner 1910-1913. SI?: 
IF 100:1 (primäruppteckningen av texten utom str. 1), SLS 422, s. 32 (mel. och fullständig text i renskrift). Efter lan-
tarbetaränkan Alexandra Lag (f. 1855 i Snappertuna); hon hade lärt visan som barn av sin mor, skomakarhustrun 
Wilhelmina Holmström (1827-1917), »som ofta brukade sjunga den som vaggvisa». Upptecknad av V. E. V. Wess-
man 1934. Sc: SVA 479. Text insänd till Alfhild Forslin 1959 av Helmi Brenner (f. 1891 i Snappertuna, Alexandra 
Lags systerdotter). 

Sa 
1 Det var två skälmar de gjorde råd 

aj, aj, de gjorde råd 
hur de den mjölnaredottem skul få, 
— för trilleritrå, det raskar väl å, 

som trillona trillar under torrorrå. 

2 Den ena skälmen var full med gäck 
han bad den andra kryp i säck. 

3 Och gör dig liten och kryp i säck 
dig skall jag bära till mjölnarebäck. 
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.1  •  
två skälmar. de gjorde råd, 

aj aj. de gjorde råd, 

•	 

dotter sku få, hur de den mölnare 

8 

• 4, 	 • 

trillar som 	trillorna 
• • 

under torror 	rå. 

2 

i "1  	 
• 

- för 	trilleri 	trå, 	det traskar 

12 

väl å 

SMB 229 

4 Käre mjölnare var mig huld 
mal min säck men tag ingen tull. 

5 Vad haver du i säcken din 
att du förbjuder tullen min. 

6 Gamalt vete och rutt'n råg, 
som rottor och möss haver pissat uppå 

7 För den in i min dotters hus 
där är den bevarad för rottor och möss. 

8 När det mörkna i varje vrå 
då började säcken att stulta och gå. 

9 Kära min moder tänd upp ljus 
jag tror vi ha tjuvar i våra hus 

10 Ungersven klappa på jungfruns bryst 
och vet du något så var nu tyst. 

11 Kära min moder släck ut ljus 
det var vår katt som spände ett möss. 

12 Den käringen som på ugnen låg 
hur kan vår katt med stöflor gå. 

13 Tig du käring, du skall få skam 
i morgon så skall du till mjölnaredam. 

14 Om morgonen innan dagern var ljus 
då låg den käringen i dammen tvärbus. 

15 Käringen sank och pälsen flöt 
Och mjölnaren sprang kring landet och tjöt. 

16 Och mjölnarn med sin krokiga tand 
huggd käringen i svansen, drog henne till land. 

17 Pigan med sitt långa spjut 
aj, aj, sitt långa spjut 
satt käringen mot stjärten, sköt längre ut. 
— för trilleritrå, det raskar väl å, 

som trillona trillar under torrorrå. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallen med upprepningen av första 
radens slut samt omkvädet utskrivna endast i str. 1. 

Sb 

TEXT 

Avvikelser från Sa i Sb 

Omkvädet: raskar: traskar; trillona: trillorna 
1:3 
	

mjölnaredottern: mölnaredotter; skul: sku 
2 : 1 
	

ena: ene 
2:2 
	

andra: andre 
3 : 1 
	

Och saknas; i: i en 
3:2 
	

bära: föra; mjölnarebäck: mölnarebäck 
4:1 
	

Käre mjölnare: Kära mölnare 

	

4:2 	ingen: inga 

	

6:1 	rutt'n: rutten 

	

6:2 	möss haver: myss har 

	

7:2 	möss: myss 

	

8:1 	När: Och när 

	

8:2 	då: så 

	

9:2 	ha tjuvar: har tjyvar 

	

/0:/ 	klappa: klappar 

	

10:2 	och saknas 

	

11:2 	spände ett möss: spänd en mus 
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12:2 	Hur har du sitt katta med stövlor gå 
13:2 mjölnaredam: mölnaredam 
14:1 	dagern: dager 
14:2 dammen tvärbus: dammens kvarnhus 
15:2 	mjölnaren: mölnarn; landet: lande 
16:1 	Och mjölnarn: Mölnaren 
16:2 	svansen: reven; drog: och drog 
17.• 1 	Pigan: Och pigan 
17:3 	stjärten: ravan; längre: länger 

SMB 229 

Anmärkning 

Trallen med upprepningen av första radens slut och 
omkvädet utskrivna endast i str. 1. 

	

5:1 	säcken ms sacken 

	

10:1 	bryst ändrat från bröst 

Sc 
Avvikelser från Sa i Sc 

Omkvädet: trillona trillar: trillorna trilla 

	

1:3 	hur: hur som; skul: sku' 

	

2:2 	han: och; kryp: att krypa 

	

6:1 	rutt' n: rutten 
6:2, 7:2 rottor och möss: råtta och mus 

	

9:2 	vi ha tjuvar: det spökar; våra: vårt 

	

11:2 	ett möss: en mus 

	

12:2 	stöflor: stövlar 

	

13:2 	så skall du till: skall du dö i 

	

16:1 	mjölnarn: mjölnaren 

	

16:2 	svansen: röven c; till: i 

	

17:1 	Pigan: Och drängen c 

	

17:3 	satt: stack c; stjärten: röven c 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallen med upprepningen av första 
radens slut utskriven i str. 1 och 2, omkvädet utskrivet i 
str. 1, markerat i str. 2. 

	

9:1 	före ljus står ett överstruket 

T 
SLS 352, s. 997-1000. Efter drygt 80-åriga Charlotta Gyllenfors, Finnö, Korpo sn, Åboland (härstammande från Ru-
mar, Korpo). Upptecknad av Greta Dahlström 1923. 

2 

 

Där stod två skalkar och gjorde råd 
4 

- tyst. tala 
	

intet 	om de' 

hur de skull mjölnarens 	dotter få. 

„11 
Tyst. tala intet 	om de'. 

1 Där stod två skalkar och gjorde råd 
— tyst, tala intet om de' —
hur de skull mjölnarens dotter få. 
— Tyst tala intet om de'. 

2 »Och gör dej liten och kryp i säck, 
så ska jag dej föra till en mjölnarbäck.» 

3 När de kom till mjölnarbro, 
hästan frusta och säcken lo'. 

4 »Och kära mjölnare, var mig huld 
och mala min säck, men ta ingen tull!» 

5 »Vad har du då uti säcken din, 
då du förmenar mig tullen din?» 
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6 »Lite vete och lite råg, 
som råttor och möss nog föda får.» 

7 »Och för din säck i min dotters hus, 
där är den fri från råttor och möss.» 

8 Och när det blev mörker och mörker kom på, 
så börja säcken båd krypa och gå. 

9 »Och kära mjölnare, tänd upp ljus, 
ty här är rövare i vårt hus.» 

10 »Och kära mjölnare, släck ut ljus, 
Svarta katten spänd' ett möss.» 

11 Men käringen som på ugnen låg, 
sad: »Hur kan katten med stövlar gå?» 

12 »Tig, du käring, du skall få skam! 
I morgon skall du i min faders damm.»  

13 Och när det blev dager och dager ljus, 
så skuffa dem käringen i dammen ut. 

14 Käringen låg på dammen och flöt, 
och gubben sprang kringom land och tjöt. 

15 Och gubben med sin krokiga hand, 
han ska nu hala käringen i land. 

16 Ungersven med sitt blanka spjut 
— tyst, tala intet om de' —
skuffa käringen lite längre ut. 
— Tyst tala intet om de'. 

Textanmärkning 

Enligt sångerskan hade texten en fortsättning, men hon 
mindes den inte. — Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
6:2 	till nog föda får anges alternativet har pissat på 

U 
SLS 383, s. 493-494. Efter Amanda Rosenberg f. Söderberg, Bofallet, Dragsfjärds sn, Åboland (f. 1877 i Stusnäs, 
Dragsfjärd). Upptecknad av Greta Dahlström 1925. 

Det var två skälmar som gjorde råd 
4 

• 

 

6 

 

.rg • • 	• .  

  

a •  
11r1W- 

1 Det var två skälmar som gjorde råd, 
— för tilleritå, det traskar väl å', 

för tillan ligger under tårrårå, —
hur de skulle mjölnaredottren få, 
— för tilleritå, det traskar väl å', 

för tillan ligger under tårrårå. 

2 »Och gör dig liten och kryp i säck, 
så skall jag föra dig till mjölnarbäck.» 

3 Men när de kom till mjölnarbro, 
kärran knirka och säcken log. 

4 »Kära mjölnare var mig huld, 
mal min säck, men tag ingen tull!» 

5 »Vad har du då uti säcken din, 
efter du förbjuder tullen min?» 

6 »Gammalt vete och rutten råg, 
som råttor och möss hava pissat på.» 

7 »För den in i min dotters hus, 
där är den fri från råttor och möss.» 

8 Men när som allt blev mörkt och tyst, 
då börja säcken att stult och gå. 

9 »Käre fader, tänd eld på ljus, 
jag tror vi haver skälmar i vårt hus.» 

10 »Kära moder tänd eld på ljus, 
jag tror vi haver skälmar i vårt hus.» 

11 »Tig du käring du skall få skam, 
i morgon skall du till mjölnardamm.» 

12 Om morgon, när det blev dager ljus, 
Då förd de gumman i dammens grus. 

13 Men mjölnaren med sin långa tand, 
— för tilleritå, det traskar väl å', 

för tillan ligger under tårrårå, — 
haka käringen i kjoln och drog henne i land, 
— för tilleritå, det traskar väl å', 

för tillan ligger under tårrårå. 
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Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 13. Första raden i bå-
da omkvädena delad på två rader. 

SLS 532 nr 314. Efter Amanda Tillman f. Karlsson, Pellinge, Borgå lf, Nyland (f. 1870). Upptecknad av Alfhild 
Adolfsson (Forslin) 1934. 

Det var två 
4 

skalkar. som gjorde 	beråd. 

• 

  

IP 	IP 

  

    

huru de till mjölnare - dottren 
8 

skull gå. 

- fili 	- 	do 	fili 	- 	dofili 
	

dejajaj. 
12 

• • . _p 	  1 ._ 	 

	

-. 	..• 

	

huru de skulle mjölnarens dotter 	få. 

1 Det var två skalkar som gjorde beråd 
aj aj, som gjorde beråd 
huru de till mölnaredottren skull gå. 
— filido filido filidajajaj 
huru de till mölnaredottren skull gå. 

2 Den ena kröp uti en säck, 
den andra bar säcken, och det gick så lätt. 

3 Och kära min mjölnare, var mig huld, 
mala min säck men tag ingen tull. 

4 Nå, vad haver du då i säcken din, 
att du förbjuder mig tullen att ta? 

5 Litet gammal råg och vet, 
där råttor och möss plägar föga sig med. 

6 Men när det bör lida åt midnatts tid, 
då började säcken med stövlor att gå. 

7 Kära min dotter, tänd elden på ljus, 
jag tror vi har skalkar uti vårt hus. 

8 Kära min fader, släck elden av ljus, 
det var ju vår katta, som spände ett möss. 

9 Men käringfan som på ugnen låg, 
när har du hört katten med stövlar gå. 

10 Tig du käring, vet ock av skam! 
I morgon så skall du i mjölnarens damm. 

11 Men närsom dagen bliver ljus, 
så tocka de käringen i dammen perdus. 

12 Käringen sank och pälsen flöjt, 
och bisin gick långsåt stranden och tjöjt. 

13 Nå har du nu int någon kroki tang, 
aj aj, någon kroki tang 
så hugg i käringen och dra i land. 
— filido filido filidajajaj 
så hugg i käringen och dra i land. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallen med upprepningen av första 
radens slut samt omkvädet och den upprepade raden 
(förkortad) utskrivna endast i str 1. 

1:3 huru vid upprepningen hur 
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5 
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SLS 536 nr 195. Efter kalkbruksarbetarhustrun Klara Sonntag f. Hellman, Virkhy, Loj() sil, Nyland (f. 1870 i Snap-
pertuna sn, Nyland). Upptecknad av Alfhild Forslin 1935. 

1 Det var två skalkar som gjorde råd, 
— skru ru runkon pekon krypi på mej —
som skulle till mjölnaredottren gå. 
— för en rilleri rå, det trillar väl å, 

fast trillona ligger under surrurru. 

2 Gör dej liten och kryp i säck 
så skall jag för dej till mjölnarns bäck. 

3 Kärron knirka och sätjin log, 
och vägen var stenig och hästen drog. 

4 Kära mölnare, var mej huld, 
mala min säck och tag ingen tull. 

5 Vad har du då uti säcken din, 
efter du förbjuder tullen min? 

6 Gammalt vete och rutten råg, 
som råttor och myss ha pissat på. 

7 För den i min dotters hus, 
den blir inte malen med detta dagsljus. 

8 Lägg den i min dotters säng, 
den blir inte malen förrän i kväll. 

9 Men när det börjar skymma i varje vrå, 
så började säcken att stulsa och gå. 

10 Kära min fader, tänd upp ljus, 
jag tror vi ha tjuvar uti vårt hus. 

11 Men ungersven klappar på jungfruns bröst: 
Och hör du nu något, så var du tyst. 

12 Kära min fader, släck ljuset ut, 
för det var svarta katten, som spänd ett myss. 

13 Men käringen som på ugnen låg, 
När har ni hört katten med stövlar gå? 

14 Tig du käring, du skall få skam, 
i morgon så skall du till mölnarens damm. 

15 Och andra dags morgon, innan dagen blev ljus, 
så hade de käringen i dammen på dus. 

16 Och käringen sam och pälsen flöt, 
och gobben han gick på stranden och tjöt. 

17 Skall jag nu här uti dammen måst dö, 
— skru ru runkon pekon krypi på mej —
men .aldrig är mölnarens dotter mö! 
— för en rilleri rå, det trillar väl å, 

fast trillona ligger under surrurru. 

Melodianmärkning 

T. 8, n. 4: Ändrad från punkterad åttondelsnot (felskriv-
ning). 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. I. 
Slutomkvädet: första raden delad på två rader 
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Y 
Efter Xenia Rönnblom, Piparby, Nagu sn, Åboland (f. 1902 i Piparby, d. 1999). Ya: SLS band 1962:40 nr 72. Inspe-
lad av Greta Dahlström 1962. Mel. återgiven efter Greta Dahlströms transkription i SLS 742 B nr 663. Yb: SVA BA 
45. Inspelad av U. P. Olrog 1962. 

Ya 

1 Kära herr mjölnare, var mej så hull, 
å mala min säck men tag ingen tull. 
— Filidi filidi filidåmdåmdej. 

2 Va haver du uti säcken din, 
aj aj aj uti säcken din, 
efter du så förbjuder mej tullen min? 

3 Där haver ja vete å skrädder råg, 
aj aj aj skrädder råg, 
som råttor å möss har smutsat på. 

4 Om aftonen när de börjar skymma i vra, 
aj aj aj skymma i vrå, 
då börjar den säcken i stövlarna gå. 

5 Kära min dotter, var nu tyst, 
aj aj aj var nu tyst, 
de e våran kissa som skrapar efter myss. 

6 Men käringen som på ugnen låg, 
aj aj aj på ugnen låg, 
hon sa att hon aldrig sett katten i stövlarna gå. 

7 Om morgonen bittida dagen blev ljus, 
aj aj aj dagen blev ljus, 
då kastar han käringen i dammen bordus. 

8 Men gubben med sin krokiga tang, 
aj aj aj krokiga tang, 
han hackar i käringen å halar i land. 
— Filidi filidi filidåmdåmdej. 

Titel: Mjölnarevisan. 

Melodianmärkning 

Transkriptionen återger str. 1-2; str. 2 troligen också 
med beaktande av senare strofer. 

Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 
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säc- ken din. 

— 

2.Va ha - ver du ut- i 
4 

4- 4- 4 
1.Kä - ra herr mjöl - na - re. 

4 

å rna-la min säck men tag ing-en tull. 

6 

Fi - li - di 	fi- Ii- di 	fi- Ii - 

2 

Tf -Oh 

dam-dam- dej. 

aj aj 	aj ut- i 	säc- ken din. 

6 

• 4 
ef- ter du så för -bju - der mej tul - len min? 

8 

—4 4- 	• • 4 
emik 

J)  J- 
-Fi- li - di fi - Ii- di fi - li - dåm-dåm-dej. 

var mej så hull, 
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Yb 

Anmärkning 

Omfattar åtta strofer. Str. 3-8 sjungs som str. 2 men 	T. 6, n. 1-6 i str. 3 och 5: 
med följande avvikelser: 

T 6, ii. 1-6 i sir. 4 och 8: T. 1 i str. 4: 

    

li1131:11:  

     

         

          

           

T. 3 i str. 3-8 (parentesen = sta-. 6): 

  

T. 6, n. 1-6 i sfr. 6: 

T. 6, n. 1-6 i str. 7: 

TEXT 

Te.x-t= Ya. 

aj aj aj (på) 

T. 4: Omtagning av slutet av versrad 1 i resp. strof en-
ligt textåtergivningen i Ya. 

Upptakt till t. 5 i str. 4, 6-8: c'; i str. 3 och 5: d' 
T. 5, n. 2 i str. 6 och 8: ess' 

Tradition från Gammalsvenskby, Ukraina. Zu: ULMA 27412. Efter Koppers Simas Mare (f. Hoas). Upptecknad av 
Nils Tiberg 1929 med landsmålsalfabet. Utskrift gjord 1969 av Tiberg med dennes »bättre grova» beteckning. Zb: 
MM FMK IIa:41 (notbok »Svest 4»). Efter Maria Hoas f. Annas (f. 1855 i Gammalsvenskby); hon hade visan efter 
farfadern. Upptecknad av Olof Andersson 1929. En renskrift av mel. finns på löst blad i notboken. 
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Za 
1 Dät voro två gossar som ginga på rå, 

— sko ro rompom bräi — 
huru de skolle mäldrens dottren få, 
— fruskade mäi o gripade däi 

trallallig o trallaläi. 

2 Dän ena stoppa dän andra i säcken in 
och ferde honom hos kvarnen 

3 fär gammel väite o gammäl grin 
mala min säck o tag ingen tull 

4 När som märkret var i vrå 
då bärja säcken både gripa o gå 

5 »Tiära moer, tien opp lius! 
— sko ro rompom bräi —
Her ä tiugar i vår fad'rs hus.» 
— fruskade mäi o gripade däi 

trallallig o trallaläi. 

Anmärkning 

Två avslutande strofer uppges vara bortglömda. 
Omkvädena utskrivna i str. 1, markerade i övriga stro-
fer. — Specialtecken angivande lång vokal och vissa vo-
kalkvaliteter samt tecken för tjockt 1 i gammel i 3:1 ovan 
ej återgivna. 

Zb 
2 

.P7  

Det vo- ro två gos-sar som gin-go på rå' 

4 	 (*:" 

r  
-Skrå rå 	rump - om 	rej 

Huru de 	skul- le möllarens 
	

dotter få 

8 

-för rys - ka de rej å 	gri 	pa de mej 

10 

å 	tral - la 	lig 

1 Det voro två gossar som gingo på rå' 
— Skrå, rå, rumpom rej. — 
Huru de skulle möllarens dotter få, 
— för ryska de rej, å gripa de mej 

å tralalig å tralalej 

2 Den ene stoppa den andre i säcken, 
Och förde honom i kvarnen in, 

3 När som mörkret var i vrå 
börja säcken både krypa och gå. 

4 Kära mor, tänd opp lys 
här är tjuvar i vårt hus. 

5 Om morgon, når hon vaknade och börja se sig om 
sin jungfrudom hon saknade och visste ej var det 

kom 

och tral- la - lej. 

6 Hon börja fälla tårar, ja tår uppå tår 
— Skrå, rå, rumpom rej. — 
men aldrig är jag i dag som jag var i går, 
— för ryska de rej, å gripa de mej 

å tralalig å tralalej 

Melodianmärkning 

Renskriften: 

Noterna skrivna med flaggor i stället för balkar. 

Textanmärkning 

Upptecknarens kommentar efter texten: Till visan fanns 
flera versar, som Maria Hoas nu glömt. Hon var ej hel- 
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ler säker på att den ordningsföljd, som hon uppgivit, var 
den rätta. - Omkvädena utskrivna endast i str. 1, marke-
rade i str. 2-4, slutomkvädet även i str. 6. 

EJ AVTRYCKTA 

AA: KB Vs 4, s. 191. Norra Småland (i trakten av Jön-
köping). Upptecknad av Wendela Hebbe före 
20.3.1843. Renskrift gjord av G. 0. Hylt6i-Ca-
vallius. 8 strofer. 

AB: UUB R 623:2 nr 45. Efter fältmusikanten och må-
laren Ferdinand Lundgren, Visby, Gotland (f. 
1825 i Visby; Bjersby, s. 273-274) och fattighjo-
net jungfru Anna Maria Holstein, Visby (f. 1793 i 
Rone sn, Gotland, d. 1858; Bjersby s. 136-139). 
Upptecknad av P. A. Säve vid 1800-talets mitt. 14 
strofer. Tryckt som Säve nr 45. 

AC: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I 
c:2, Kyrkohistoriska anteckningar, s. 2-4 (text), F 
I b:1, Svenska Folk Melodier nr 2 (mel.). Närke, 
»meddelad af Studeranden Hans Åstrand» vid 
1800-talets mitt. Melodi samt 13 strofer. Mel. 
samt 5 strofer tryckta i Djurklou, Ur Nerikes folk-
språk och folklif, 1860, s. 111-112 och musikbil. 
nr  5. 

AD: Filikromen, h. 3, 1852, nr 21. »(Meddelad av 
Maximilian Axelson.)» Melodi samt 3 strofer. 

AE: Filikromen, h. 7, 1856, nr 7. Skåne. Upptecknad 
av J. P. Cronhamn. Melodi samt 1 strof. 

AF: Dunkers sn, Södermanland. Upptecknad av Gus-
taf Ericsson på 1860- eller 1870-talet. 14 strofer. 
AFa: ULMA 347:57, s, 7-8. AFb: NM Folkmin-
nessaml., Folkmusikuppteckningar, vol. IV:3 c. 

AG: Länna sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf 
Ericsson på 1860- eller 1870-talet. 8 strofer. AGa: 
ULMA 347:57, s. 9-10. AGb: NM Folkminnes-
saml., Folkmusikuppteckningar, vol. IV:3 c. 

AH: Museets i Varberg arkiv 3495. Norra Söderman-
land. Upptecknad av Gustaf Ericsson på 1860- el- 
ler 1870-talet. 3 strofer. Kallas »Barnvisa». 

Al: ULMA 25:55:7, s. 167-168. Västergötland. Upp-
tecknad av J. W. E. Holmertz ca 1870 (senast 
1873). 8 strofer. 

AJ: ULMA 351 D:11 a, s. 650-652. Efter Anna Beata 
Jansdotter, Gunnarstorp, Vessige sn, Halland. 
Upptecknad av August Bondeson 1875. Melodi 
samt 11 strofer. Tryckt som Bondeson nr 194. 

AK: Wigström, Folkdiktning II, 1881, s. 59-60. Norr-
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vidinge sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 
1879. 10 strofer. 

AL: ULMA 25:55:3, s. 39-40. Ransbergs sn, Väster-
götland. Upptecknad av G. A. Bohlin, sannolikt 
på 1870-talet. 10 strofer. 

AM: DAL 2973:4. Hörte, Ö. Vemmenhögs sn, Skåne. 
Upptecknad av Anders Malm 1881. 16 strofer. 

AN: DAG VFF 2498, s. 123-124. Bälinge sn, Upp-
land. Nedskriven 1889 av Carl Alfred Carlsson i 
egen visbok. 10 strofer. 

AO: DAL 1225, bl. 3. Skåne. Upptecknad av Otto An-
derberg 1890. Melodi med underlagd strof. 

AP: MM FMK 111.3 nr 6 b. Gryby, Borlunda sn, Skå-
ne. Upptecknad av Nils Andersson ca 1890. Me-
lodi med underlagd strof. 

AQ: DAL 6194, s. 41-43. Ur handskriven visbok till-
hörig gästgivaren Bengt Nilsson, Vellinge sn, 
Skåne (f. 1870 i Gyllebohus, Genarps sn), daterad 
1895. Avskrift gjord av Ingemar Ingers 1924. 9 
strofer. 

AR: ULMA 351 D:11 g, s. 25 (text), 27 (mel.). Efter 
läkaren Emil Bäcklin, Göteborg (f. 1859 i Nykö-
ping, Södermanland, från 1891 i Göteborg, d. 
1932). Troligen upptecknad av August Bondeson 
under 1890-talet. Melodi samt 6 strofer. 

AS: Efter smeden Alfred Rutgersson, Grindarna, Valla 
sn, Bohuslän (1857-1939). ASa: Tjörns Hem-
bygdsförening, Olaus Olssons vissaml. nr  338. 
Text upptecknad av Olaus Olsson kring sekelskif-
tet 1900. 8 strofer. ASb: Tjörns Hembygdsföre-
ning, Olaus Olssons vissaml., blå notbok, s. 96. 
Mel. troligen upptecknad av Georg Ågren efter 
Olaus Olssons föredrag (f. 1852 i Valla, d. 1944). 
Melodi med underlagd strof. Ytterligare en ut-
skrift, gjord av Ågren, finns på löst blad i notbo-
ken. ASc: DAG VFF 1319 nr 338. Utskrift gjord 
av Olsson 1929. Melodi samt 8 strofer. 

AT: ULMA 111:226 a, s. 12-13 (text), ULMA 
111:521 a, s. 7 (mel.). Efter f. bondhustrun Lina 
Lustig, Sunnersbergs sn, Västergötland (f. 1829). 
Upptecknad av Samuel Landtmanson 1900. Melo-
di samt 8 strofer. 
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AU: SVA 388:7, s. 42 (mel.), Dalarnas museum acc.nr 
717:33 (text). Efter Stenback Lisa Jansdotter, Jär-
na sn, Dalarna (f. 1841). Upptecknad av Torp An-
ders Andersson (text) och Karl Sporr 1919 (mel.). 
Ytterligare en mel.-utskrift finns i Dalarnas mu-
seum acc. nr  717:33; två utskrifter av texten, troli-
gen gjorda av Torp Anders Andersson, finns: Da-
larnas museum acc.nr 116/14 och Dalarnas mu-
seum acc.nr 741. Melodi samt 10 strofer. Tryckt i 
Forsslund, Med Dalälven 11:6, 1926, s. 142. 

A V: Efter sockerbruksarbetaren Hans Pettersson, Ar-
löv, Burlövs sn, Skåne (f. 1839 i Hyby sn, Skåne, 
d. 1928). AVa: LUF 201, s. 181-182 (text), 
Skånskt bondeliv, 1924, s. 28 (mel.). Upptecknad 
av Ingemar Ingers 1921-1924 (text) och Malin 
Holmström-Ingers (mel.). Melodi samt 14 strofer. 
Även texten tryckt i Skånskt bondeliv, s. 28-29, 
enbart texten även tryckt i Andersson-Ingers, 
Folkdiktning från Bara härad, 1925, s. 15-16. 
AVb: SVA 956:1 nr 15. Upptecknad av Ingemar 
Ingers (text) och Lennart Kjellgren (mel.). Melodi 
samt 1 strof. — Även insjungen av Ingemar Ingers 
(SR 61/M/9378:4:5, SVA BA 2305 och LUF B 
155 b:2). 

AX: DAG VFF 733, s. 28-29. Efter Ida Heimer, Hå-
bols sn, Dalsland (f. 1857 i Håbol). Upptecknad 
av Tage Heimer 1922. 5 strofer. 

A Y: DAG VFF 492, s. 9-11 (text), 65 (mel.). Flateby, 
Harestads sn, Bohuslän. Upptecknad 1922 efter 
eget minne av J. A. Thorkelson som lärt visan av 
pigan Christina (f. ca 1830). Melodi samt 11 stro-
fer. 

AZ: DAG VFF 1633, s. 4-5. Bro sn, Bohuslän. Upp-
tecknad 1926 av Rosa Göransson (f. 1858 i Nä-
verkärr, Bro) efter eget minne. 7 strofer. 

BA: DAG IFGH 878, s. 13-16. Efter August Johans-
son, Steneby sn, Dalsland (f. 1861). Upptecknad 
av Tryggve Heimer 1927. 12 strofer. 

BB: DAG IFGH 987, s. 35-36. Efter Hulda Nyl&i, 
Flatebyn, Valbo Ryrs sn, Dalsland (f. 1859 i Ryr. 
Valbo Ryr). Upptecknad av Olof Fors&I 1927. 10 
strofer. 

BC: DAG IFGH 1731, s. 24. Råggärds sn, Dalsland. 
Upptecknad av Gustaf Johansson 1929. 12 stro-
fer. 

BD: DAG IFGH 1258, s. 6-7. Efter August Persson, 
Högaryd, Breareds sn, Halland (f. 1844 i Brea-
red). Upptecknad av K. Gunnar Schultz 1928. 7 
fullständiga strofer samt 4 rader. 

BE: ULMA 1973:17, s. 12-15. Ale-Skövde sn, Väs-
tergötland. Upptecknad av Harry Aldenius 
1928-1929. 8 strofer. 

BF: ULMA 2219:2, s. 184-185. Efter August Petters-
son, Hålltorp, Skarke sn, Västergötland (f. 1837). 
Upptecknad av Ivar Dahlberg 1929. 7 strofer (i 
prosareferat). 

BG: Ovangårdarne, Säter, Dalarna. BGa: ULMA 
3572:12, s. 5. Efter Elisabet Olsson f. Holmgren 
(f. 1850 i Nämnsbo). Upptecknad av Karin Hess-
ling 1929. 2 strofer. BGb: ULMA 23377. Efter 
Viktor Olsson (1877-1959). Melodi med 2 under-
lagda strofer. Upptecknad av Ingvar Norman. 
Ytterligare en utskrift, inlämnad 1964, finns i 
ULMA 25637, s. 42. 

BH: LUF 3420, s. 65-68. Skåne. Ur fru »Marta Möl-
lers i Askeröd visbok»; troligen från ca 1900. Av-
skrift gjord av Nils Bengtsson ca 1930. 12 strofer. 

Bl: ULMA 3222:2, s. 17-18. Efter Tilda Larsson, 
Värings sn, Västergötland (f. 1856 i Väring). 
Upptecknad av C. M. Bergstrand 1931. 7 strofer. 

BJ: ULMA 3298:3, s. 19-20. Efter Jensine Björnsson, 
Sundshagsfors, Skillingmarks sn, Värmland (f. 
1859 i Bergerud, Skillingmark.) Upptecknad av 
Gertrud Eriksson 1931. 7 strofer. 

BK: ULMA 4881, s. 86-87. Efter Anna Eriksson, Rå-
by sn (Rönö hd; f. 1852 i Råby), Södermanland. 
Upptecknad av W. Palmblad 1932. Prosareferat 
med citat av ett 10-tal strofer. 

BL: ULMA 26925:6, s. 535-537. Efter Anna Kajsa 
Jonasson, Dals-Eds sn, Dalsland (f. 1848). Upp-
tecknad av Tage Heimer 1934. 14 strofer. 

BM: ULMA 10923, s. 347. Efter Gustaf Ersson, Floda 
sn, Södermanland (f. 1845). Upptecknad av I. 
Nordin-Grip 1937. 2 strofer. (»Visgåta»). 

BN: ULMA 14830, s. 466. Efter Erik Ljunggren, Tro-
sa, Södermanland (f. 1872). Upptecknad av I. 
Nordin-Grip 1939. Fragment med 4 fullständiga 
rader. 

BO: DAG IFGH 4176, s. 43-44. Efter Signe Selander, 
Voxtorps sn, Halland (f. 1901 i Voxtorp). Upp-
tecknad av Helmer Olsson 1938. 7 strofer. 

BP: ULMA 11482, s. 532. Efter Olga Blixt, Grangär-
de sn, Dalarna (f. 1887). Upptecknad av hennes 
son Otto Blixt på 1930-talet. 2 1/2 strofer. 

BQ: ULMA 29073:82, s. 32. Troligen Västergötland. 
Upptecknad av Nils Stålberg på 1930- eller 1940-
talet. Melodi samt 3 strofer. 

BR: Wetter, Sörmländska låtar, 1978, nr 192. Efter ar-
rendatorn Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo, Flo-
da sn, Södermanland (1872-1953). Upptecknad 
av Gustaf Wetter 1937-1945. Melodi samt 1 strof. 
Kallas »Polska». 
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BS: Wetter, Sörmländska låtar, 1978, nr 193. Efter ar-
rendatorn Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo, Flo-
da sn, Södermanland (f. 1872-1953). Upptecknad 
av Gustaf Wetter 1937-1945. Melodi samt 1 strof. 
Kallas »Gånglåt.» 

BT: NM Folkminnessaml., Visor 2, s. 592 (EU 
17363). Brålanda sn, Dalsland. Upptecknad av J. 
F. Lundberg. Insänd till Nord. mus. 1941. 5 stro-
fer. 

BU: NM Folkminnessaml., Visor 6, s. 775-777 (EU 
26078). Efter 85-årige f.d. torparen August An-
dersson, Tölö sn, Halland (f. i Onsala sn, Hal-
land). Upptecknad av Sven Rydstrand 1944. 9 
strofer (med otypiskt slut). 

BV: Råggärds sn, Dalsland. Upptecknad efter egen 
tradition av Maria Aronsson (f. 1865 i Råggärd). 
BVa: ULMA 16824, s. 42-44. Upptecknad 1944. 
14 strofer. BVb: ULMA 16824, s. 55-57. Upp-
tecknad 1951. 13 strofer. 

BX: ULMA 29073:80, s. 32. Efter 86-årige Oskar 
Mellqvist, Hangelösa sn, Västergötland. Uppteck-
nad av Nils Stålberg 1945. Melodi med underlagt 
textfragment. 

BY: Den gamla visboken, 1946, s. 124-125. Västra 
Värmland. Närmare uppgifter saknas. 7 strofer. 

BZ: Efter Valborg Carlsson, Eriksbyn, Skålleruds sn, 
Dalsland (f. 1899 i Eriksbyn). BZa: SVA 275: A 
334:1. Text nedskriven av Valborg Carlsson 
1947. 1 strof. BZa: SR L-B 14384:5:3. Inspelad 
av Olof Fors61 och Qvitt Holmgren 1951. Melodi 
samt 1 strof. BZb: SR Ma 57/10617:24:5. Inspe-
lad av Matts Arnberg 1957. Melodi samt 1 strof. 

CA: SR Ma 57/10617:59:12. Efter småbrukaren An-
ders Carlsson, Ytterby sn, Bohuslän (f. 1891 i Yt-
terby, d. 1968). Inspelad av Matts Arnberg och U. 
P. Olrog 1960. Melodi samt 2 strofer. 

CB: Tradition efter Anders Henriksson, Nevishögs sn, 
Skåne. CBa: SR 61/M/9378:4:6. Efter fil. dr. Ing-
emar Ingers, Lund, Skåne (f. 1902 i Tottarps sn, 
Skåne, d. 1983). Inspelad av Matts Arvberg 1961. 
Melodi samt 3 strofer. CBb: SVA BA 2305. Efter 
Ingemar Ingers. Inspelad av Gunnar Ermedahl 
1974. Melodi samt 10 strofer. CBc: LUF B 
155b:1. Efter Ingemar Ingers. Inspelad av Chris-
ter Lund 1982. Melodi samt 9 strofer. 

CC: SR 5454-67/5105:11. Efter Fritz Johansson, 
Stillingsön, Myckleby sn, Bohuslän (f. 1887). In-
spelad av Märta Ramsten 1967. Melodi samt 8 
delvis ofullständiga strofer. 

CD: SR 5454-68/4046:7. Efter Rut Brandt, Äppelbo 
sn, Dalarna (f. 1903 i Tyngsjö, Malungs sn, Da- 

larna). Inspelad av Matts Arvberg 1969. Melodi 
samt 13 strofer. Återgiven på CD (Den medeltida 
balladen, CAP 22035). 

CE: Ahlbom & Eriksson, Visor från Hälsingland, 
1977, s. 86-87. Efter Anna Fält, Delsbo sn, Häl-
singland; hon hade visan efter modern. Melodi 
samt 7 strofer. 

CF: SVA BA 3206. Efter kusinerna Anni Hansson, 
Strömstad, Bohuslän (f. 1915 i Näsinge sn, Bo-
huslän) och Gunnar Karlsson, Strömstad (f. 1908 
i Näsinge). Inspelad av Märta Ramsten 1978. Me-
lodi samt 11 strofer. Tryckt i Danielson & Ram-
sten, Skämtvisor från fem sekel, s. 91-92, samt 
återgiven på medföljande kassett. 

CG: GOB I V BA 16 (även SVA BB 1550). Efter f.d. 
fyrmästaren Fredrik Waldner, V. Frölunda, Göte-
borg, Västergötland (f. 1892 på Nordkoster, Tjär-
nö sn, Bohuslän). Inspelad av Lars Österling 
1978. Melodi samt 2 strofer. 

CH: SVA BA 3109. Efter Gunnel Svensson, Skönber-
ga sn, Östergötland (f. 1924); hon hade visan efter 
fadern. Inspelad av Märta Ramsten 1978. Melodi 
samt 8 strofer. 

CI: SVA BA 3475. Efter Ingalill Thalin, Djursholm, 
Uppland; hon hade visan efter Einar Jansson, 
Rådmansö sn, Uppland (f. på Gräskö, Blidö sn, 
Uppland). Inspelad av Märta Ramsten 1981. Me-
lodi samt 6 strofer. 

CJ: Efter folkskolläraren Richard Edgren, Dals 
Rostocks sn, Dalsland (f. 1901); han hade hört vi-
san i sin barndom i Örs sn, Dalsland. Melodi samt 
18 strofer. CJa: SVA 1396. Nedskrift gjord av 
Richard Edgren (text) och hans son Ingemar Ed-
gren (mel.). Insänd till SVA av Jan Vegelius 
1982. Tryckt i Vegelius, Visor från Dal, 1984, s. 
152-153. CJb: SVA BA 3569. Inspelad av Märta 
Ramsten 1983. Tryckt i Danielson & Ramsten, 
Skämtvisor från fem sekel, s. 92-94, samt återgi-
ven på medföljande kassett. 

CK: SVA 1397. Kopia ur visbok som tillhört Elsa Jo-
hansson f. i Bråtehusen, Vassända-Naglums sn, 
Västergötland. Förvärvad till SVA 1985. 13 stro-
fer (tycks litterärt bearbetad). 

CL: LUF B 220:5/DAT 64:20. Efter Rune Aronsson, 
Osby sn, Skåne (f. 1937 i Brännarebygd, Kyrk-
hults sn, Blekinge). Inspelad av Christer Lund 
1996. Melodi samt 4 rader och omkväde. 

CM: IF Rancken 5, 186 nr 278. Sannolikt Österbotten. 
Upptecknad under 1860- eller 1870-talet. 12 stro-
fer 

CN: IF Rancken 3, 165 nr 271. Österbotten. Uppteck- 
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nad av J. E. Wefvar (text) och efter Wefvars min-
ne av J. Spolander (mel.) på 1870-talet. Melodi 
samt 9 strofer. 

CO: IF 111:51. Finland (närmare uppgifter saknas). 
Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. 14 strofer. 

CP: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 249. Östra 
Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. 
Melodi samt 14 strofer. 

CQ: Österbotten (Vörå m.fl. s:nar). »...indelt soldat-
sång från åren 1854 och 1855 af Toby kompanis 
manskap, under marscher». Upptecknad av 0. R. 
Sjöberg, sannolikt på 1880-talet. Melodi med un-
derlagd strof. CQa: IF Rancken 6, 199 h. CQb: 
SLS 126, s. 6 nr 15. 

CR: Österbotten. Upptecknad av 0. R. Sjöberg, sanno-
likt på 1880-talet. Melodi med underlagd strof. 
CRa: IF Dep. 0. R. Sjöbergs originalsaml., h. 2, 
s. 8 (nr 13). CRb: IF Rancken 6, 201 nr 13. CRc: 
SLS 126, s. 20 nr 13. 

CS: Österbotten. Upptecknad av 0. R. Sjöberg, sanno-
likt på 1880-talet. Melodi med underlagd strof. 
CSa: IF Dep. 0. R. Sjöbergs originalsaml., h. 2, s. 
10 (nr 32). CSb: IF Rancken 6, 203 nr 32. CSc: 
SLS 126, s. 26 nr 32. 

CT: SLS 16, s. 204-206. Pargas, Åboland. Uppteck-
nad av Karl Ekman 1890. Melodi samt 15 strofer. 
Mel. med de tre första stroferna underlagda tryckt 
i Ekman, Tolf folkvisor, 1895, nr 12. 

CU: IF 94, s. 4-5. Dagsmark, Lappfjärds sn, Österbot-
ten. Avskrift ur visbok, sign. »Skarpskytten n° 77 
Rosenback vid 2( .a Kompaniet 1900». 17 strofer 
(följer nära F ovan). 

CV: Brage, Visbok II, 1912, nr 60. Efter Ferdinand 
Lönnblad, Sibbo sn, Nyland (f. 1822). Uppteck-
nad av Otto Andersson 1908. Melodi med 5 un-
derlagda strofer. En utskrift finns i IF 170, X, tro-
ligen tryckms till Brage, Folkvisor, [1922], nr 
102. 

CX: IF 170, XII (nr 29). Efter Karl Vikström, Finby 
sn, Åboland. Upptecknad av Otto Andersson ca 
1910. Melodi med underlagd strof. 

CY: IF 170, IX (nr 96). Finland (närmare uppgifter 
saknas). Upptecknad av Otto Andersson ca 1910. 
Melodi med underlagd strof. 

CZ: IF 170, XII (nr 156). Möjligen efter Johanna 
Lindström, Röskog, Esbo sn, Nyland (f. 1839). 
Upptecknad av Otto Andersson ca 1910. Melodi 
med underlagd strof. 

DA: IF 28 a nr 7. Efter Helmi Brenner f. Granroth (f. 
1891 i Snappertuna sn, Nyland). Upptecknad av 

Otto Andersson, sannolikt på 1920-talet, ev. något 
tidigare. Melodi med underlagd strof. 

DB: IF 28 a nr 31. Orten osäker, troligen Saltviks sn, 
Åland, ev. Karis sn, Nyland. Upptecknad av Otto 
Andersson, sannolikt på 1920-talet, ev. något tidi-
gare. Melodi med underlagd strof. 

DC: SLS 352, s. 1001. Efter Wilhelmina Gustafsson f. 
Mickelsson, Galtby, Korpo sn, Åboland (f. 1864). 
Upptecknad av Greta Dahlström 1923. Melodi 
med underlagd strof. 

DD: Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 
1904 på Nötö, d. 1980); hon hade lärt visan av 
mormodern Eva Gustava Jansson (f. 1842 i Böle, 
Hitis sn, Åboland, d. 1929). DDa: SLS 352, s. 
1002. Upptecknad av Greta Dahlström 1923. Me-
lodi med underlagd strof. DDb: SR Ma 
57/11142:5:8. Inspelad av Matts Arvberg 1958. 
Melodi samt 12 strofer. DDc: SVA 53:1, bl. 72. 
Textnedskrift gjord av Svea Jansson ca 1960. 12 
strofer. 

DE: SLS 383, s. 491-492. Efter Amanda Rosenberg f. 
Söderberg, Bofallet, Dragsfjärds sn, Åboland (f. 
1877 i Stusnäs, Dragsfjärd). Upptecknad av Greta 
Dahlström 1925. Melodi samt 2 strofer. Annan 
variant än U ovan. 

DF: SLS 508, s. 692-694. Efter torparänkan Vilhelmi-
na Renfors f. Nyroos, Kalsor, Tövsala sn, Åbo-
land (f. 1861). Upptecknad av Alfhild Adolfson 
(Forslin) 1928. Melodi samt 11 strofer. 

DG: SLS 532 nr 376. Efter Sara Nyman, Illby, Borgå 
lf, Nyland (f. 1906 i Siggböle, Borgå). Uppteck-
nad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1934. Melodi 
med underlagd strof. 

DH: SLS 536 nr 196. Efter kalkbruksarbetarhustrun 
Klara Sonnta__T. f. Hellman, Virkby, Lojo sn, Ny-
land (f. 1870 i Snappertuna sn, Nyland). Uppteck-
nad av Alfhild Adolfsson 1935. Melodi med un-
derlagd strof. Annan variant än X ovan. 

DI: SVA BA 70. Efter kapten Selim Andersson, Gytt-
ja, Nagu sn, Åboland (f. 1883 i Hitis sn, Åbo-
land). Inspelad av U. P. Olrog 1964. Melodi samt 
1 1/2 strof. 

19.1: SLS band 1967:1 nr 4. Efter Gunhild Wasström, 
Sjundeå sn, Nyland (f. 1915). Inspelad av Bo 
Lönnqvist m.fl. 1967. Melodi samt 10 strofer. 

DK: SLS band 1967:9. Efter Edit Ingman, Prästkulla, 
Tenala sn, Nyland (f. 1897 i Snappertuna). Inspe-
lad av Bo Lönnqvist och Sinikka Segerståhl 1967. 
Melodi samt 1 strof. 

DL: IF mgt 1967/2 nr 47. Efter bonden och fiskaren 
Elis Jonaeson, Söderby, Pellinge, Borgå If. Ny- 
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land (f. 1901). Inspelad av Alfhild Forslin och Si-
nikka Segerståhl 1967. Melodi samt 10 strofer. 
Även på SLS band 1967:28. 

DM: SLS band 1967:11 nr 36. Efter Mari Fagerlund, 
Mail, Tenala sn, Nyland (f. 1897 i Tenala); hon 
hade lärt visan av en lärarinna. Inspelad av Bo 
Lönnqvist och Sinikka Segerståhl 1967. Melodi 
samt 3 strofer. 

DN.• SLS band 1968:77 nr 18. Efter Alice Flinck (f. 
1885), Anna Bränn (f. 1894) och Sylvia 
Forsström (f. 1897), Helsinge sn, Nyland. Inspe- 

lad av Bo Lönnqvist och Ann-Mari Häggman 
1968. Melodi samt 3 strofer. 

DO: SLS band 1968:80 nr 8. Efter Agda Åkerlund, 
Helsinge sn, Nyland (1.. 1899 i Helsinge). Inspelad 
av Ann-Mari Häggman 1968. Melodi samt 1 strof. 

DP: SLS band 1968:99 nr 140. Efter Erika Forsman f. 
Norrgård, Staversby, Korsholms sn, Österbotten 
(f. 1891 i Replots sn, Österbotten); hon hade vi-
san efter farmodern. Inspelad av Sinikka Seger-
ståhl 1968. Melodi samt 3 strofer. 
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Och kom te 

Hopp. falli - ralli - ralla Söndag qväll 
7 

mej om Söndag qwäll 

INN.j4  

Så ska du få deh jah lofvat dej. Gosse lille! 

. 10 

SMB 230 

230 

KOM TILL MIG PÅ LÖRDAG KVÄLL 
TSB F 1 8 

A 
Vikbolandet, Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Aa: KVHAA Wiede hs 241 [1]. 
KVHAA Wiede, Div.-saml. II, opag. [A]. Ytterligare en utskrift finns: KVHAA Wiede, Div.-saml. II, opag. [13]. 

Aa 

Så ska du få deh jah lofvat dej. Gosse lille! 

1 Och kom te mej om Söndag qväll, 
Hopp, falli-ralli-ralla! Söndag qväll, 
Så skall du få det jag lofvat dej, 
Gosse lille! 

2 Och hur skall jag töras gå te dej! 
Hopp, falli-ralli-ralla! gå te dej! 
För herrgåhls hundar de bita mej. 
Gosse lille! 

3 Gif stora hunden ett stycke brö, 
Hopp, falli-ralli-ralla! stycke brö 
Den lilla hunden han är redan dö. 
Gosse lille 

4 Och när du kommer uppå min gåhl, 
Hopp, falli-ralli-ralla! på min gåhl, 
Så har du dörren der, rätt framåt. 
Gosse lille. 

5 Och när du kommer i farstun in 
Hopp, falli-ralli-ralla! farstun in 

Drag af dig kappan och stig in 
Gosse lille 

6 Och när du kommer i kammarn in 
Hopp, falli-ralli-ralla! kammarn in 
Der står en flaska med brännevin 
Gosse lille 

7 Så tar du dig en duktig sup. 
Hopp, falli-ralli-ralla! duktig sup 
Så du — — — 
Gosse lille 

Melodianmärkning 

Taktstreck utsatt också efter paustecknet i t. 4. 

Textanmärkning 

Ytterligare en strof markerad med strofnr och streckade 
rader. Gosse lille utelämnat i den stympade str. 7. 
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Ab 

T 9, n. 4-5: 

TEXT 

Avvikelser från Aa i Ab 

2:1 	töras: törss 
4:1 	när: når 

Den andra utskriften: 

Texten omfattar endast str. 1. Raderna 1:3 och 1:4 upp-
repas. 

2 

EM-M:L.• 

Så kom te mej i måraqväll 
4 a tempo 

Så skah duh få deh jah löfte 	dej. Funte - nille! 

ska du få deh jah löfte dej Funte - 	nil - le! 
10 

Så 

sulila - lulila - lu 

SMB 230 

MELODI 

Avvikelser från Aa i Ab 

T. 4, n. 1-2: 

T. 5 och t. 8, n. 4-5, textunderlägget: det jag 

T. 9, n. 4-5: 

Den andra utskriften: 

T. 4, n. 1-2: 

T. 4: Efter paustecknet står dubbelstreck. 

B 
Säby sn, Småland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ba: KVHAA Wiede hs 241 [II] (två utskrifter av 
mel.). Bb: KVHAA Wiede, Div.-saml. II, opag. [A]. Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA Wiede, Div.-saml. II, 
opag. [B] och [C]. 

Ba 

1 Så kom te mej i måraqväll 
Sulila, lulila, lu-lila; måraqväll 
Så skah du få deh jag lofte dej 
Funtenille! 

2 Och inte törs jag gå te dej 
Sulila, lulila, lu-lila; gå te dej 
För bondens hundar de bita mej 
Funtenille! 

3 Så gif den hunden ett stycke bröd 
Sulila, lulila, lu-lila; stycke bröd 
Så ligger han som han vure död 
Funtenille! 

Melodianmärkning 

Upptecknarens kommentar: Variant [till Aa ovan] har 
kanske ännu gemenare text och ännu herrligare melodi 
än den förra. Takten är här svår att reda. Tvenne försök 
lemnas: det ena i 3/4, det andra i 9/8dels takt. 
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P 	 P 	 
41110 
.1M !Ml 

fau114.111 

Så skah du få deh jah lofte dej. Funte - nille! 

11 

Su- li - la lu - Ii - la 

a tempo 

Lu Ii- la måra - qväll. 

7 

 

          

          

          

          

Så skall du få det jag lofvat dej Funta - nil- le 

  

7# 	• 	 

 

,0 

   

      

         

Så skall du få det jag lofvat dej Funta - nil - le 

Utskriften i Div.saml. II [C]: 
2 

0 	 

: 

Så kom till mig i 	morgonqväll 
4  

Sulila- lulila - lu - Ii- la 
	morgon qväll 

a temp• 
	 7 

"MO MEI= 

446111,11d11.011FE 	—111Feempia 
...Dm MOM. ffi Ml 

#.N 

Så kom te mej i måraqväll 
5 

Sulila- lulila - lu 	- 	lila 

:MIM" /Ml 
11.11111•1•111M 
.../111111111 /MIN 

måraqväll 

8 

Så skall du få det jag lofvat dig Funte = nille 
l0 

Eft .t) 	 JJ 	1 

SMB 230 

T. 5: Möjligen saknas ett återställningstecken för n. 2, 
eftersom b-tecken utsatts senare i takten; jfr dock ne-
dan samt Bb. 

Den andra utskriften: 

6.666 	.t) J 13--'r. r• 
Så kom te mej i 

Så skah du få deh jah lofte dej. Funte- nille! 

Textanmärkning 

Fortsättning av texten markerad med Etc. efter str. 3. 

2 

r117r.  
måraqväll 

5 

Sulila - lulila - lu - lila 
	måraqväll 

Bb 

• • 
2 

	#S, 	 

	

Så kom te mej i 	måra - qväll. 

rallentando 
4  	,7”P 	 PP2 	 ./ 

Melodianmärkning 

Utskriften i Div. -saml. II [B]: 

2 

Så skall du få det jag lofvat dej Funte - nille. 

ska'  du få de ja lofve dej Funte - nil - le 

	JJ)J. 	.  

Så 	ska du få de ja lotve dej Funte- nil- le. 

Så 

297 



SMB 230 

T. 5: Taktartsbeteckningen saknas. 

TEXT 

Avvikelser från Ba i Bl) 

1:3 	jag: jah; lofte: lofvat 
2:1 	jag: jah 
3 : I 	gif: geh; bröd: brö' 
3:2 	bröd: brö' 
3:3 	död: döh' 

Övriga utskrifter: 

Texten omfattar endast str. 1. Raderna 1:3 och 1:4 upp-
repas. 

1:1 
	

te mej i måraqväll: till mig i morgonqväll [B] 
1:3 
	

ska: skall [B]; deh: det [Bl: jah: jag [B]; lofvat: 
lofve 

Länna sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson på 1860- eller 1870-talet. Ca: ULMA 347:57, s. 55-57. 
Cb: KVHAA Gustaf Ericsson, Folkvisor, s. 33-34. Cc: NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, vol. IV:3 c. 

Ca 
1 Hwar skall jag ställa hästar och wagn? 

Jungfrun så finer å grann! 
Hwar skall jag ställa hästar och vagn? 
Jungfrun så grann! 

2 Uppå min gård ståndar ett stall 
Der får du ställä hästär å wagn 
Skönaste gosse så finer och så rar 
Skönaste gosse rar. 

3 Hvar skall jag hänga selar och töm? 
Uppå min vägg ätter ett söm 
Där får du hänga selar och töm. 

4 Hur skall jag komma in till dig? 
Jungfrun så finer å grann! 

5 Uppå min dörr sitter en ring 
Wrid uppå den så slipper du in 

6 Hwar ska ja lägga handskär å hatt? 
Jungfrun så finer å grann! 

7 Bredve min dörr sitter en knapp 
Der får du lägga handskär å hatt 

8 Hwar får ja lägga strumpor å skor? 
Jungfrun så finer å grann! 

9 Under mitt bord ståndar en stol 
Der får du lägga strumpor å skor 

10 Hvar skall jag lägga byxor å råck? 
Jungfrun så finer å grann! 

11 Bakom min säng ståndar en bock 
Der får du lägga byxor å råck 

12 Hur skall [jag] komma i sängen till dig? 
Jungfrun så finer å grann! 

13 Breve min säng ståndär en stol 
Klif uppå den men akta din fot 

14 Hwar skall jag lägga bröstet mitt? 
Jungfrun så finer å grann! 

15 Lägg ditt bröst vid mitt bröst 
Så ger du mig en hjertans tröst. 

16 Hwar skall jag lägga armen min? 
Jungfrun så finer å grann! 

17 Fläta din arm omkring min arm 
Så får vi knytä kärleksband 

18 Hwar skall jag lägga munnen min? 
Jungfrun så finer å grann! 

19 Lägg din mun vid min mun 
men biter du mej så gör du som en hunn 

Anmärkning 

Str. 3 skriven i margen, dess rätta inplacering marke-
rad; str. 4-19 numrerade 3-18. 
2:3-4 inskrivna i efterhand 
7:1 Bredve ms Bredveö 

	

7:2 	lägga ms laggä 

	

13 : 1 	Breve ms Breöveö 

	

19:2 	hunn ms hunå 
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Cb 
Avvikelser från Ca i Cb 

Den i Ca i efterhand inskrivna str. 3 saknas. 

	

1:1 	och: å' 

	

1:2 	jag ställa: ja' ställä; och: å' 

	

2:3 	ställä hästär: ställa hästar 

	

6:1 	ska: skall; lägga handskär: läggä hanskar 

	

7:1 	Bredve: Bredvid 

	

7:2 	handskär: hanskär 
8:1, 9:2 lägga strumpor: läggä strumpur 

	

10:1 	jag lägga: ja' läggä 

	

11:2 	lägga: läggä; å: och 

	

12:2 	å: och 

	

13 : 1 	Breve: Bredvid; ståndär: ståndar 

	

15:2 
	

ger du: gifver det 

	

17:2 
	

får: få; knytä: knyta 

	

19:2 
	

hunn: hund 

Anmärkning 

Texten var längre, men upptecknaren anmärker: Längre 
kan icke anföras. — Upptecknarens anmärkning angåen-
de melodin: Tilltal och svar hafva olika melodier. Ut-
förd som vexelsång ljuder den icke illa, ty melodierna 
äro efter här gällande dom icke oäfna. 

	

6:1 	hanskar ms hanöskar 
7:2 hanskär ms hanöskär 

Cc 
1 Hvar skall jag ställa hästar och vagn 

Jungfrun så finer och grann 
Hvar skall jag ställa hästar och vagn 
Jungfrun så grann 

2 Uppå min gård ståndar ett stall 
Där får du ställa hästar och vagn 
Skönaste gosse så finer och så rar 
Skönaste gosse rar 

3 Hvar skall jag ställa selar och töm 
Jungfrun så finer och grann 
Hvar skall jag hänga selar och töm 
Jungfrun så grann 

4 Uppå min vägg sitter ett söm 
Där får du hänga selar och töm 
Skönaste gosse så finer och rar 
Skönaste gosse rar 

5 Hur skall jag komma in till dig 
Jungfrun så finer och grann 
Hur skall jag komma in till dig 
Jungfrun så grann 

6 Uppå min dörr sitter en ring 
Vrid uppå den så slipper du in 
Skönaste gosse så finer och så rar 
Skönaste gosse rar 

7 Hvar skall jag lägga handskar och hatt 
Jungfrun så finer och grann 
Hvar skall jag lägga handskar och hatt 
Jungfrun så grann 

8 Bredvid min dörr sitter en knapp 
Där får du hänga handskar och hatt 
Skönaste gosse så finer och så rar 
Skönaste gosse rar 

9 Hvar får jag lägga strumpor och skor 
Jungfrun så finer och grann 
Hvar får jag lägga strumpor och skor 
Jungfrun så grann 

10 Under mitt bord ståndar en stol 
Där får du lägga strumpor och skor 
Skönaste gosse så finer och så rar 
Skönaste gosse rar 

11 Hvar skall jag lägga byxor och råck 
Jungfrun så finer och grann 
Hvar skall jag lägga byxor och råck 
Jungfrun så grann 

12 Bakom min säng ståndar en bock 
Där får du lägga byxor och råck 
Skönaste gosse så finer och så rar 
Skönaste gosse rar 

13 Hur skall jag komma i sängen till dig 
Jungfrun så finer och grann 
Hur skall jag komma i sängen till dig 
Jungfrun så grann 

14 Bredvid min säng ståndar en stol 
Klif uppå den men akta din fot 
Skönaste gosse så finer och så rar 
Skönaste gosse rar 

15 Hvar skall jag lägga bröstet mitt 
Jungfrun så finer och grann 
Hvar skall jag lägga bröstet mitt 
Jungfrun så grann 

16 Lägg ditt bröst vid mitt bröst 
Så ger du mig en hjärtans tröst 
Skönaste gosse så finer och så rar 
Skönaste gosse rar 
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17 Hvar skall jag lägga armen min 
Jungfrun så finer och grann 
Hvar skall jag lägga armen min 
Jungfrun så grann 

18 Fläta din arm omkring min arm 
Så få vi knyta kärleksband 
Skönaste gosse så finer och så rar 
Skönaste gosse rar 

19 Hvar skall jag lägga munnen min 
Jungfrun så finer och grann 

Hvar skall jag lägga munnen min 
Jungfrun så grann 

20 Lägg din mun vid min mun 
Men biter du mej så gör du som en hund 
Skönaste gosse så finer och så rar 
Skönaste gosse rar 

Anmärkning 

3:1 	efter ställa står (hänga) 
8:2 	efter hänga står (lägga) 

2 

p 
Hopp fal- la - lu 	fal- lal - lal - lal - la! - 

6 

• 

vall med min fars kö. 
8 

- Hopp fal- la- lu 	fal- lal - lal - lal - la! 

li - ten mö. 
4 

När jag var en 

Gick jag 

D 
ULMA 351 D:11 f, s. 97 (text), Bondeson nr 193 (mel.). Efter Anna Beata Jansdotter, Gunnarstorp, Vessige sn, Hal-
land. Upptecknad av August Bondeson 1875. Även texten tryckt som Bondeson nr 193 (i riksspråklig form och med 
uteslutande av str. 11), vartill tryckms finns i ULMA 351 D:11 a, s. 649. 

1 Naur ja va ain liden mö, 
— Höpp fallalu fallallallalla! — 
Jekk ja i vall mä far mins tjö. 
— Höpp fallalu fallallallalla! 

2 Naur ja kom i grönan äng, 
Kom te meg ain rasker dräng. 

3 Frågte: »Vell du hava meg?» 
»Ja män, vell ja hava deg!» 

4 »Kom te meg ain lordaskwäll, 
Naur far å mor, dai söva väl! 

5 Naur du kommer te mett le, 
Akkta deg väl, ränn ente pau sne! 

6 Naur du kommer te min port, 
Akkta deg väl, ränn ente för fort! 

7 Naur du kommer te min trapp, 
Akkta deg väl för skryd å för skratt! 

8 Naur du kommer te min dör, 
Hänger nögeln nu som för. 

9 Naur du kommer te mett bor, 
Akkta deg väl för far å för mor! 

1() Naur du kommer te min säng, 
Där finner la du din bästa vän. 

11 Vell du veda nöget mair, 
— Höpp fallalu fallallallalla! —
Lött dau pau täkket, kryb så nair!» 
— Höpp fallalu fallallallalla! 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 11. 
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2 

Kom till 	mig en 	lördagskväll. 

J, 	 

 

4 

 

J j 

   

   

	

- hurra 	så, 	hurra 	så, - 

6 

	

så 	skall du få. hvad jag lofvat däj. 

8 

.1 	_4> .1JJJJ 

SMB 230 

E 
ULMA 325, s. 10-11. Hedesunda sn, Gästrikland. Upptecknad av Anders Sedwall på 1880-talet. 

hurra 	så 	som trallallalla. 

Kom till mig en 	lördagskväll. 

så 
	

skall du få. hvad jag lofvat däj, 

akj 
	16 

  

  

  

  

då seglan vi. hur ra. 	ja hurra. så gör jag. 

1 Kom till mig en lördagskväll, 
— hurra så, hurra så, — 
så skall du få, hvad ja' lofvat däj, 
— hurra så som trallallalla. 
Kom till mig en lördagskväll, 
så skall du få, hvad ja' lofvat däj, 
— då seglan vi, hurra, ja hurra, så gör jag. 

2 Nej jag törs int' gå till däj, 
för hundarne dina de bita mäj, 

3 Den svarta hunden ä' ju dö', 
den hvita ger ja' ett stycke brö', 

4 När du kommer vid min port, 
då lätter du opp, men stänger fort, 

5 När du kommer vid min dörr, 
så hänger nyckeln ofvanförr, 

6 Men när ja' kommer i kammaren in, 
då slår du i ett glas bränvin, 

7 Men när ja' kommer i din säng, 
då ska' du få känna på en rikten dräng, 

8 Å när ja' kommer under fällen din, 
då klappar du, åja' kör in, 

9 Å när ja' kommer på din buk, 
då ska' du få känna på en rikten 

10 Å när ja' legat på en stund, 
då släpper ja' in en rikten klunk, 

11 Å när ja' detta fullgjort alt, 
— hurra så, hurra så, —
då kastar ja' in en näfve salt, 
— hurra så som trallallalla. 
Å när ja' detta fullgjort alt, 
då kastar ja' in en näfve salt, 
— då seglan vi, hurra, ja hurra, så gör jag. 

Melodianmärkning 

Taktartsbeteckning saknas, bör vara c . 

Textanmärkning 

Omkvädena och de upprepade raderna utskrivna i str. 1 
och 11. 
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- sjung fal- la- ra fal-la-ral-la- la-la 

6 

J 
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F 
Fredin, Gotlandstoner, 1909, nr 102. Efter båtsman Hesselby, Rone sn, Gotland. Upptecknad av August Fredin på 
1880- eller 1890-talet. 

När du kummar pa o gard 

stäig da av päll- hös- ten rar 

- sjung fal-la-ra fal-la-ral-la- la- la. 

1 När du kummar pa o gard 
— sjung fallara fallarallalala — 
stäig da av pållhästen rar 
— sjung fallara fallarallalala. 

Melodianmärkning 

Textunderlägget: Enstaka ord med land smaltecken; jfr 
textanmärkningen nedan. 

Textanmärkning 

Omkvädena: sjung tr. fugg 
I:1 o tr. o 

G 
DAL 6006 nr 13. Skåne (från gränstrakterna mellan Skytts och Vemmenhögs härader). Upptecknad av okänd hand 
för Otto Anderberg ca 1890, sannolikt efter upptecknarens mor, som uppges ha lärt visan i Hemmesdynge sn, Vem-
menhögs hd. 

1 Kom till mej på lörda qväll 
Hopp falalala på lörda qväll 
/:Så skall du få hvad jag lofte dig 
Gosse lilla:/ 

2 Jag törs inte gå till dej 
Den svarte hunden hon biter mej. 
Gosse lilla 

3 Den svarte hunden hon ska dö 
Den hvita ger du ett stycke brö 
Gosse lilla 

4 Och när du kommer till min port 
Så lukk han opp och täpp han fort 
Gosse lilla 

5 Och när du kommer i min går 
Der står 2 jungfrur med krusade hår 
Gosse lilla 

6 Och när du kommer på min trapp 
Så akta dej för grin och skratt 
Gosse lilla 

7 När du kommer till farstudörr 
Så hänger nyckeln utanför 
Gosse lilla 

8 Och när du kommer i förstun in 
Der står 2 förgylda skrin. 
Gosse lilla 

9 Och när du kommer i stugan in 
Der står en flaska med brännevin 
Gosse lilla 

10 Och när du kommer till kammardörr 
Så vrid på nyckeln nu som förr 
Gosse lilla 
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Hurtigt . 

	• • • _IlaY  

Den svarte 	hunden 

Jb 

	

JJ) 	 

11 Och när du kommer i kammarn in 
Der står en flaska med bästa vin 
Gosse lilla 

12 Så tager du dig en duktig sup 
Så du kan dra den slängpolskan ut 
Gosse lilla 

13 Och när du kommer till min säng 
Hopp falalala till min säng 
/:Så lätt opp dynan och kryp till mej. 
Gosse lilla:/ 

SMB 230 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Trallen med upprepning av första ra-
dens slut utskriven endast i str. 1; eftersom upprepnin-
gens omfattning är osäker har denna rad i övrigt ovan 
ej återgivits annat än i str. 13, där de upprepade orden 
är utgivarens förslag. Gosse lilla utskrivet i str. 1, mar-
kerat i str. 13. Repristecken utsatta endast i str. 1. 
13:3 	kryp står över struket kom 

H 
ULMA 351 D:11 f, s. 311. Efter teckningsläraren Anton Freeman, Göteborg (f. i Harestads sn, Bohuslän). Uppteck-
nad av August Bondeson 1895-1896. 

- Fal- le 	ralla 	- 	la, Falle  

2 

	• 

biter mig 

4 

•)•  

- rallal 	- 	la, - 

          

Den hvite 

       

       

4 	 

  

ger jag en bit bröd. 

8 

           

           

      

• 

    

 

Tral - lal lal - lal 	läj. 

    

För blå 	bayers blå. 	Du 	Kali - fa- Ii - a, 

För näkter- galen 
	

sjöng för mig. Fal- le - ra. fal - le - rej. 

	

1 Den svarte hunden biter mig 	 — Trallallallalläj. 

	

— Fallerallala, Fallerallalla, — 	 För blå bayers blå, Du Kalifalia, 

	

Den hvite ger jag en bit bröd, 	 För näktergalen sjöng för mig, Fallera, fallerej. 

ULMA 351 D:11 d, s. 47 (text), ULMA 351 D:11 a, s. 1046 (mel.). Efter f.d. sjömannen Adolf Olsson, Vallda sn, 
Halland (f. 1841 i Vallda). Upptecknad av August Bondeson 1900. Tryckt som Bondeson nr 335 (med uteslutande 
av str. 5, 9-11), vartill texten finns i tryckms i ULMA 351 D:11 a, s. 1047. 
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"Men kom till mej på lör - dag - kväll. 

 

4 

 

~en 

 

Så ska du fä det. jag lof - vat 	dej. 

- Sjung fal- le ral- le 	ral - le 	räj! Sjung fal - le 	ral - la 	läj! 
8 

9 

Hur-ra. min boy. hur- ra!" 

1 »Men kom till mej på lördagkväll, 
Så ska du få det jag lofvat dej. 
— Sjung falle ralle ralle räj! 

Sjung falle ralla läj! 
Hurra, min boy, hurra!» 

2 »Jag kan ej gå på lördagkväll, 
Ty far dins hundar bita mej.» 

3 »Den svarte hunden, han är död, 
Den hvite ger du ett stycke bröd. 

4 Och när du kommer på min gård, 
Där kammar du ditt svarta hår. 

5 Och när du kommer på min trapp, 
Där öppnar du din bykseknapp. 

6 Och när du kommer i förston in, 
Där hänger du kavajen din. 

7 Och när du kommer till min dörr, 
Så hänger nyckelen nu som förr. 

8 Och när du kommer i kammaren in, 
Står där en flaska brännevin. 

9 Då tar du dej en duktig sup, 
Om du kan stå ballfägin ut. 

10 Och när du kommer i min säng, 
Så låt mej se, du är en rasker dräng. 

11 När du kn—t f—n full, 
Så ta i r—n och stjälp omkull! 
— Sjung falle ralle ralle räj! 

Sjung falle ralla läj! 
Hurra, min boy, hurra!» 

Melodianmärkning 

T. I , textunderlägget: mej ändrat från mig. 
T. 4, textunderlägget: dej ändrat från dig. 

Textanmärkning 

Kallas Halevisa (vid mel.). — Omkvädet utskrivet i str. I 
och 11. 

9:2 	ballfägin 111 S ev. ballfäjen 

J 
Museets i Varberg arkiv 5461, s. 96. Efter Serverus Lindberg, Onsala sn, Halland (f. 1859 i Onsala). Upptecknad av 
Johan Kalgin 1929. En renskrift, gjord av Kalgin, finns i DAG IFGH 1788, s. 25-26. 

1 Kom te mäj om lördaskväll 
— /:Adjö farrväll:/ 
Så skall du få dä ja löva däj 
— /:Hurrä min boys:/ 

2 Och när du kommer till min port 
Så öppna den men stäng den fort 

3 Ja törs inte gå till dej 
Din faders hundar biter mej 

4 Den store hunden den är död 
Och den andre ger du en bit bröd 

5 Och när du kommer till min dörr 
så hänger nyckeln nu som förr 

6 Och när du kommer till mig in 

— —1 

7 Och när du kommer i min säng 
— /:Adjö farrväll:/ 
Så gör du mig en rasker dräng 
— /:Hurrä min boys:/ 
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Var ska' ja ställa 

4a 

hästar 	å vagn . . 

4b 
2. 

SMB 230 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 (mellanomkvädet skrivet 
efter slutomkvädet, dock med den rätta inplaceringen 
angiven), markerade i övriga strofer. 

1:2 	löva ändrat från lövat 

3:2 mej ms snarast med 
7.•1 	i står över struket till 

Renskriften: 

1:2 	skall: ska 

K 
ULMA 2832:1, s. 43-46. Efter Per Erik Persson, Heds sn, Västmanland (f. 1855, uppvuxen i V. Skedvi sn, Västman-
land). Upptecknad av Ellen Lagergren 1930. 

6 

trr 	 
8 r  

 

12 

 

U 	U 	 r • 

  

  

1 Var ska ja ställa hästar å vagn, 
vännen så finer å så kär, 
var ska' ja ställa hästar å vagn, 
vännen så kär? 
Uppå min gård, där är lir å stall, 
där skall du ställa hästar å vagn, 
vännen så finer å så kär, 
vännen så kär. 

2 Kom, lille vännen, nu gå vi in 
vännen så finer å så kär 
kom, lille vännen, nu gå vi in, 
vännen så kär. 
Här är mitt rum, här ska vi bo, 
här ska du finna kärlek och tro, 
vännen så finer å så kär, 
vännen så kär. 

3 Var ska ja hänga handskar å hatt, 
vännen så finer å så kär, 
var ska jag hänga handskar å hatt, 
vännen så kär? 

Invid min dörr, där är en knapp, 
där skall du hänga handskar och hatt, 
där skall du hänga handskar och hatt, 
vännen så kär. 

4 Var ska ja lägga strumpor å skor, 
vännen så finer å så kär, 
var ska' ja lägga strumpor å skor, 
vännen så kär. 
Invid mitt bord, ståndar en stol, 
där ska' du lägga strumpor å skor, 
där ska du lägga strumpor å skor, 
vännen så kär. 

5 Var ska' ja väl ligga i natt, 
vännen så finer å så kär, 
var ska ja väl ligga i natt, 
vännen så kär. 
Uti min säng invid mitt bröst 
där ska' du finna kärlek å tröst, 
vännen så finer å så kär, 
vännen så kär. 
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Melodianmärkning 

Upptecknarens kommentar: Valsen spelades på klarinett 
av Nils Andersson, som också sjöng låten i Perssons 
barndom. 
T. 12: Helnot. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. 
2:5 	rum tillskrivet över raden 
2:6 du ändrat från vi 

L 
ULMA 3164:3, s. 15-17. Efter Karl Fredrik Karlsson, Heds sn, Västmanland (f. 1848 i Bro sn, Västmanland, till 
Hed vid 2 års ålder). Upptecknad av Ellen Lagergren 1931 på Köpings ålderdomshem. 

1 Kom te mej om lördakväll, 
hopp faralla lalla, lördakväll, 
/: så ska du få dä, ja ha lovat dej, Kalle lilla.:/ 

2 För jag törs inte gå te dej, 
hopp faralla lalla, gå te dej, 
för herrgårdshundarna biter mej, Kalle lilla. 

3 Den svarta hunden den ska dö, 
hopp faralla lalla, den ska dö, 
den vita kan du ge ett stycke brö, Kalle lilla. 

4 När du kommer till min port, 
hopp faralla lalla, till min port, 
då får du inte rida fort, Kalle lilla. 

5 När du kommer på min gård, 
hopp faralla lalla, på min gård, 
då får du inte dundra hårt, Kalle lilla. 

6 När du kommer te min trapp, 
hopp faralla lalla, te min trapp, 
då tar du åv dig både skor och hatt. Kalle lilla.  

7 När du kommer till min dörr, 
hopp faralla lalla, te min dörr, 
då sitter nyckelen strax ovanför, Kalle lilla. 

8 När du kommer i kammar'n in, 
hopp faralla lalla, kammar'n in, 
då ska du ta dej ett glas brännevin, Kalle lilla. 

9 När du kommer i min säng, 
hopp faralla lalla, i min säng, 
/:låt se, att du då är en rasker dräng, Kalle lilla.:/ 

Melodianmärkning 

Mel. av upptecknaren betecknad Polska. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Kalle lilla förkortat i str. 6. Repris-
tecken utsatta i str. 1-8, i str. 9 är upprepningen av den 
tredje raden utförd. 

7 : I 
	

före dörr står trapp överstruket 

M 
ULMA 11482, s. 1238. Efter Jan Petter Ersson (»Pajso Jan Petter»), Grangärde sn, Dalarna (ca 7(1 är). Upptecknad 
av Otto Blixt 1938-1940. 
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1 Nä du kommer på min gård 
så lager du att picken står 
— ding ä rittin däj, ding ä rittin däj 

vännen så fin. 

2 Nä du kommer på min trapp 
då knäpper du opp din böxeknapp 

3 Innaför min dörr dä är dä en knapp 
dä skä du hänga hanskar å hatt 

4 Invid min säng där står det en pall 
stig uppå den, men akta din ball 

5 Lägg så din arm på min barm 
skä du få känna pappen ä varm 

SMB 230 

6 Lägg din buk på min buk 
då får du mäta fittans djup 

7 Lägg dina lår på mina lår 
då får du känna hur juckningen går 
— ding ä rittin däj, ding ä rittin däj 

vännen så fin. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 1 
str. 1-3 finns ett fåtal landsmålstecken. 

N 
N M Folkminnessaml., Soldatsånger 2, s. 87-88 (EU 21129). Småland. Upptecknad av Mats Rehnberg 1942. 

1 När jag kommer till din port 
— hej studdig ballong —
Öppna den men stäng den fort 
— Hej studdig ballong. 

Ögon blå det skall du få av mej 
när näktergaln sina drillar slår 
hej studdig ballong. 

2 När jag kommer till din dörr 
hänger nyckeln där som förr 

3 När jag kommer till din trapp 
knäpper jag opp en gylfaknapp 

4 När jag kommer i ditt kök 
tar vi oss en dubbelgök 

5 När .jag kommer i din säng 
tar jag fram min 12tumsdräng 

6 När jag vilar på din buk 
kör jag in min stora kuk 

7 När som jag har fullgjort allt 
vräker jag in en skäppa salt 

8 När som 9 månar gått 
har man sej en batting fått 

9 När som pysen blivit stor 
— hej studdig ballong — 
knullar han sin egen mor 
— Hej studdig ballong. 

Ögon blå det skall du få av mej 
när näktergaln sina drillar slår 
hej studdig ballong. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, marke-
rade i övriga strofer. 
5:2 	som variant anges: gör vi oss en liten dräng 

0 
Efter småbrukaren Anders Carlsson, Ytterby sn, Bohuslän (f. 1891 i Ytterby, d. 1968); han hade som barn hört fa-
dern sjunga visan. Oa: SR Ma 57/10617:22:5. Inspelad av Matts Arnberg och U. P. Olrog 1957. Ob: SVA 52, bl. 53. 
Textnedskrift gjord av Anders Carlsson 1960. 

Oa 

	

M.M. J.=58 	2 

	

Kom till 	mej 	på lör - da kväll, 
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4 

god by va - re väl. god by va - re väl - 
6 

så 	skall du få de ja 	lo 	va dej. 
9 

14°M t— djb.  

står de en flaska brännevin. 
— Hurra min boj, hurra min boj. burra. 

Melodianmärkning 

Upptakt i förekommande fall: f 

T. 1 i str. 2: 

Textanmärkning 

Omkvädena återges i alla strofer. 
1:2 	så otydligt, ev. då 
3:2 	brö osäkert, ev. bröd 
4:2 då kammar du först sjungs av misstag så kom-

mer du 

SMB 230 

Hur - ra min boj. hur - ra min boj. hur- ra. 

1 Kom till mej på lörda kväll, 
— god by vare väl, god by vare väl —
så skall du få de ja lova dej. 
— Hurra min boj, hurra min boj, hurra. 

2 Ja kan ej gå på lörda kväll, 
ty far dins hundar bita mej. 

3 Den svarte hunden han är dö, 
den vite ger du en bit brö. 

4 A när du kommer på vår gård, 
då kammar du ditt mörka hår. 

5 A när du kommer i farstun in, 
då hänger du upp rocken din. 

6 A när du kommer till min dörr, 
då hänger nyckeln där som förr. 

7 Å när du kommer i kammarn in, 
— god by vare väl, god by vare väl — 

Oh 
Avvikelser från Oa i Ob 

Mellanomkvädet: Good bye you vill 
1:1 	mej: mig; lörda: lördag 
1:2 	ja: jag; lova: lovat 
2:1 	Ja: Jag; lörda: lördag 
3 : I 	dö: död 
3:2 	brö: bröd 
4:1 	Å: Och  

5:1 	Å: Och; farstun: förstu'n 
5:2 	upp: opp 
6: 1, 7:7 	Å: Och 
7:2 	de: där 

Anmärkning 

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

P 
Lagus, Nyländska folkvisor 3, 1900, nr 749. Östra Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. 

Jag vå - gar ej komma till dig min vän. 
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# 	m.m. J.  80 - 128. 

g# e .,h)  
,k. 

2 

j dl 0  - r r 
kom till mig en 	lördagsqväll, 

4 

6 • 

Så ska' du få de' ja' 	lof-te dej. 

8 
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P 	p 	 P2 
4 

Fa- di 	tjo. 	fa-di tjal - lal - la, - 

Ty din fa - ders hun- dar de bi - ta 	mej, 
8 

-Fa-di 	tjo 	fa- di tjo. 	fa- di tjal - lal - la, 

Fa- di lef - va Ii - ka 	län 	- 	ge, 
12 

Fa-di 	lef - va Ii - ka 	väl. 

1 Jag vågar ej komma till dig min vän, 
— Fadi tjo, fadi tjallalla, —
Ty din faders hundar de bita mej, 
— Fadi tjo fadi tjo, fadi tjallalla, 

Fadi lefva lika länge, 
Fadi lefva likaväl. 

2 Den svarta hunden den är väl död, 
— Fadi tjo, fadi tjallalla, — 

Åt den hvita ger jag en kaka bröd, 
— Fadi tjo fadi tjo, fadi tjallalla, 

Fadi lefva lika länge, 
Fadi lefva likaväl. 

Textanmärkning 

Omkvädena återgivna i str. 1, markerade i str. 2. 

Q 
Österbotten. »Mel: inlärdes år 1849 i Wasa genom Skolads Karl Johan Engelbrekt Blomberg från Kristinestad.» 
Upptecknad av 0. R. Sjöberg, sannolikt på 1880-talet. Qa: IF Dep. 0. R. Sjöbergs originalsaml., h. 1, s. 78 (nr 81: 
text), h. 2, s. 20 (nr 81; mel.). Renskrift gjord 1908. Qb: IF Rancken 6, 205 nr 81. Insänd till Oskar Rancken 1894. 
Qc: SLS 126, s. 51 nr 84. Utskrift gjord 1907. Qd: SLS 131, s. 19-20. Endast text. Utskrift gjord senast 1907. 

Qa 

Kili - 	vi- Ii 	vippom - väj. 

- Kili - vi - li 	vippom = väj, tjon 	hej. 
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Vik -to - ri - a, Vik- to - ri- a, Ki- i- vi-Ii vippom = väj. tjon hej. 

16 

SMB 230 

Vik= to - ri - a. Vik- to - ri - a. 	Ki- Ii - vi- Ii - vippom - väj. 

1 Kom till mej en lördagsqväll, 
— Kilivilivippom väj, — 
Så ska' du få de ja' lofte dej. 
— Kilivilivippom väj, tjån hej, 

Viktoria, Viktoria, kilivilivippom väj, tjån hej, 
Viktoria, Viktoria, kilivilivippom väj. 

Textanmärkning 

Slutomkvädet: det andra Viktoria tillskrivet över raden 

Qbc 
MELODI 

Avvikelser från Qa i Qbc 

T. 1, n. 3, textunderlägget: mej (ändrat från mig) h 

TEXT 

Avvikelser från Qa i Qbc 

	

Slutomkvädet: 	tjon c 
1:1 	Kom: 	kom (Å i b dock tillskrivet före raden 

och inom parentes); mej: mig c 

Q d 
1 Kom till mig en lördagsqväll, 

— Kilivilivipponväj, — 
Så ska' du få de' ja' lofte dej. 
— Kilivilivipponväj, tjon hej, 

Viktoria, Viktoria, kilivilivipponväj, tjon hej, 
Viktoria, Viktoria, kilivilivipponväj. 

2 Nej inte' törs ja' kom' ti' dej, 
För dina hundar bita mej. 

3 Den gamla hunden han är död, 
Den yngre kan du gifva bröd. 

4 Hur' ska' ja' kom i kammarn ti' dej, 
Fast inga hundar sku' bita mej. 

5 När som du kommer ti' min dörr, 
Så hänger nyckeln der som förr. 

6 Hur' ska' ja slipp' i sängen me' dej, 

7 Under min säng der fins en pall, 
Stig oppå den, men akta din ball. 

8 Hva' ska' ja' gör' i sängen hos dej, 

9 När du kommer oppå min buk, 
Wisst halar du fram din styfva kuk. 

10 Hur' ska' ja' ligg' i sängen me' dej, 

11 Lägg dina lår mot mina lår, 
Så får du väl si hur ludditappen står. 

12 När du ha' knopat fittan full, 
— Kilivilivipponväj, — 
Så ta' i röfven å' stjelp omkull. 
— Kilivilivipponväj, tjon hej, 

Viktoria, Viktoria, kilivilivipponväj, tjon hej, 
Viktoria, Viktoria, kilivilivipponväj. 

Anmärkning 

Till Qa står följande anmärkning: [texten] har en hel 
mängd plumpa verser, som ej kunna återgifvas i skrift. 
Af omkring 30 verser torde nedanstående 12 dock kun-
na lämpa sig för sång: — Omkvädena utskrivna i str. 1, 
markerade i övriga strofer. 
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1 	 
• • • 

r r 	 I 	•  . 

ska' du få de' ja' lof - te 	dej. 

8 

M.M. J=6 . 

e .)  
korn till mej en lör - dags qväll. 

4 

I 

- sam på hå - re'. 
6 

Me' bal 

h-.  
fjo 	- 	Ii - ga å 	- 	re. 

Så 

SMB 230 

R 
Österbotten. Mel. »Inlärd år 1853 genom 'Holm Isak' i Malaks», Österbotten. Av texten är »de flesta verser samlade 
här och der i Österbottens svenska kustsocknar». Upptecknad av 0. R. Sjöberg, sannolikt på 1880-talet. Ra: IF Dep. 

0. R. Sjöbergs originalsaml., h. 1, s. 79-80 (nr 82; text), h. 2, s. 20 (nr 82; mel.). Renskrift gjord 1908. Rb: IF Ran-
cken 6,205 nr 82. Insänd till Oskar Rancken 1894. Rc: SLS 126, s. 50 nr 82 (mel.), s. 116-117 (text). Utskrift gjord 
1907. 

Ra 

1 Kom till mej en lördagsqväll, 
— Me' balsam på håre', —
Så ska' du få de' ja' lofte dej 
— I fjoliga åre'. 

2 Nej inte' törs ja' kom' till dej 
— Me' balsam på håre', —
För dina hundar bita mej, 
— Som fjoliga åre'. 

3 Den gamla hunden han är död, 
— Me' balsam på håre', — 
Den yngre kan du gifva bröd 
— Som fjoliga åre'. 

4 När du kommer till min dörr 
— Me' balsam på håre', —
Så hänger nyckeln der som förr 
— I fjoliga åre'. 

5 När du sluppit i kammarn min 
— Me' balsam på håre', —
Så har ja' dej nog i mitt sinn 
— Sen fjoliga åre'. 

6 När du kommer till mitt skåp 
— Me' balsam på håre', —
Står bränvinspåttan ofvanpå 
— Som fjoliga åre'.  

7 Sku' du int' den nocka då 
Så ta' ett bord å' stig oppå, 

8 Ta' dej sen en duktian sup 
Så bränvinspåttan blifver slut, 

9 Om du sen sku' blifva full, 
Så får du inte vräka dej kull 

10 När bränvine' ha' taji slut 
Så packa dej på dörren ut 

11 När du ha' sofvi' vinglon åf dej 
Så får du kom' tibaks till mej, 

12 A.  vill du sedan hafva mej 
— Me' balsam på håre', —
Så inte is ja' säja nej 
— Som fjoliga åre'. 

Melodianmärkning 

T. 6, ii. 1: b-tecken utsatt före noten. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
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Rbc 
MELODI 

Avvikelser från Ra i Rbc 

T. 2, n. 4: Med återställningstecken i b. 
T. 6, n. 1: Med b-tecken. 
T. 6, n. 4: Med återställningstecken i b. 

TEXT 

Avvikelser från Ra i Rhc 

	

7:2 	oppå: uppå 

	

11:1 	åf: af b 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Rb: 
8:2 	bränvinspåttan skrivet över struket att den flas- 

kan 
Rc: 
Slutomkvädet: åre' str. 12 året 

s 
Österbotten. »Mel: från Oravais lastageplats och Wörå inlärdes år 1849 i Wasa genom skolares Edvard Reuter och 
Frithiof Solfvin, men förekommer äfven öfverallt nästan aldeles likadan såsom en vanlig sjömanssång med andra 
ord.» Upptecknad av 0. R. Sjöberg, sannolikt på 1880-talet. Sa: IF Dep. 0. R. Sjöbergs originalsaml., h. 1, s. 83 (nr 
83; text), h. 2, s. 20 (nr 83; mel.). Renskrift gjord 1908. Sb: IF Rancken 6, 205 nr 83. Insänd till Oskar Rancken 
1894. Sc: SLS 126, s. 50 nr 83. Utskrift gjord 1907. 

Sa 

Å 
	

kom till mej en 	lör- dags- qväll. 

- Hej - fa- jut- ti - a. jut- ti - a- ra, 

6 

Så ska' du få de' ja' lof- te dej. 

8 	(•:. 
«Mr. 
.41111111110 

rilieWO 

.411. 
	

r• 
- Hej fa - jut- ti - a ra - la. 

1 Kom till mej en lördagsqväll, 
— Hej fajuttia, juttiara, — 
Så ska' du få de' ja' lofte dej. 
— Hej fajuttia rala. 

Melodianmärkning 

1 ins är upptakten tillskriven i efterhand och en åtton-
delspaus i slutet av mel. struken. 
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Så få de' ja' lof - te 

16 

dej. ska' du 

4 

	 tes- 
lör - dags - qväll. 
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Sbc 
MELODI 	 TEXT 

Avvikelser från Sa i Sbc 	 Avvikelser från Sa i Sbc 

Utan upptakt och med åttondelspaus i slutet av mel. i 	1: 1 	Kom: A kom b 
Sc. 

T 
Replots sn, Österbotten. »Mel: från Replot hördes år 1871 om en höstafton sjungas i Replot by af en herrlig qvinno--
röst, utan att meddelaren likväl förmådde uppsnappa de riktiga orden, som säkerligen voro helt andra än de nu an-
tecknade.» Upptecknad av 0. R. Sjöberg, sannolikt på 1880-talet. Ta: IF Dep. 0. R. Sjöbergs origsaml., h. 1, s. 83 
(nr 84; text), h. 2, s. 20 (nr 84; mel.). Renskrift gjord 1908. Tb: IF Rancken 6, 205 nr 84. Insänd till Oskar Rancken 
1894. Tc: SLS 126. s. 51 nr 84. Utskrift gjord 1907. 

Ta 

-Li, 	lu, 	la. 

1 Å' kom till mej en lördagsqväll, 	 Så ska' du få de' ja' lofte dej. 
— Li, lu, la, — 	 — Li, lu, la. 

Tbc 
MELODI 	 TEXT 

Avvikelser från Ta i Tbc 	 Avvikelser från Ta i Tbc 

Beträffande Tb se textanmärkningen. 	 1 stället för omkväden upprepas i Tb det sista ordet i 1:1 
och de två sista orden i 1:2. 

U 
Österbotten. »Mel: från Pjelaks by i Nerpes och Kristinestad inlärdes år 1855 i sagda by af sjömän ifrån sjelfva sta-
den samt sedermera äfven af en (?) Signalist Sjövall vid Wasa Indelta bataljon, som dessförinnan hade varit sjö- 
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Stamil - lång stå mi. 

•	 
• — 

kom till mej en lördags - qväll, 

P 	p 

2 

4"[' 	 

	bb  	 .• 
-Sta - millång 

Så ska' du få de' ja' lofte 	dej. 
8 

stå mi. 

• 

0 - vij, 

0 = 

o - vij, 	o- vij 	stamilläng. 

14 

maj rål - len gaun. 
16 

	r p r 
vij. 	0_ v,, 
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man.» Upptecknad av 0. R. Sjöberg, sannolikt på 1880-talet. Ua: IF Dep. 0. R. Sjöbergs originalsami., h. 1. s. 84 
(nr 86; text), h. 2, s. 21 (nr 86; mel.). Renskrift gjord 1908. Ub: IF Rancken 6,205 nr 86. Insänd till Oskar Rancken 
1894. Uc: SLS 126, s. 51 nr 86 (mel.), s. 116-117 (text). Utskrift gjord 1907. 

Ua 

1 Å' kom till mej en lördagsqväll, 
— 0 stamillång, — 
Så ska' du få de' ja' lofte dej. 
— Stamillång stå mi, 

Ovij, ovij, ovij stamillång, 

Ovij, ovij maj rållen gaun, 
Stamillång ståmi. 

Melodianmärkning 

b-tecken utsatt före t. 7, n. 2 och t. 15, n. 2. 

Ubc 
MELODI 
	

TEXT 

Avvikelser från Ua i Ubc 	 Avvikelser från Ua i Ubc 

T. 7, n. 2 och 1. 15. n. 2: Med b-tecken. 	 Omkvädet, sista raden: ståmi: stomi b 

v 
SLS 1, s. 193. Efter M. Tufäng, Korsnäs sn, Österbotten. Upptecknad av Johan Dahlbo 1882-1883. 
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1 »Kom till mäj en torsdaskväll! 
— Hiskojone. — 
Så skall du få hvila i sängen med mej.» 
— Hiskismaj ismajone. 

2 »Jag tröst väl intet kom till däj, 
Ty dina hundar bitär mäj.» 

3 »Den gamla hunden är ju död. 
Den yngre kan du gifva bröd. 

4 När du kommer till min port, 
Så kommer jag och tager emot. 

5 När du kommer till min bro, 
Så för du åv dina ytterskor. 

6 När du kommer i fårstun in, 
Så hänger du handskarna ofvanför.  

7 Uti min sal där är en knapp. 
Dit får du hänga din granna hatt 

8 Undär min säng, där är en krentj. 
Stig uppå den så slipper du i säng 

9 När du kommit i min säng, 
— Hiskojone. — 
Så får du hvila på min arm 
— Hiskismaj ismajone. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, 2, 9. 

SLS 22, s. 360-361. Munsala sn, Österbotten. Upptecknad av M. Thors 1891. 

1 »Hur skall jag slippa i din kammare i natt?» 
— Wännen så fin och så grann, vännen så fin — 
»Uppå min dörr där är en ring. 
Wrid uppå den så slipper du in!» 
— Wännen så fin och så grann, vännen så fin. 

2 »Hvar får jag hänga mina handskar och hatt?» 
»Uppå min vägg där är en knagg, 
Där får du hänga handskar och hatt.» 

3 »Hvad får jag till att äta i qväll?» 
»Uppå mitt bord fullt upp med fisk. 
Ät du däraf muntraste gosse lilla!» 

4 »Huru skall jag slippa i sängen i natt?» 
»Under min säng där är en pall, 
Stig uppå den men akta din b... !» 

5 »Hvar får jag lägga handen i natt?» 
»Lägg nu din hand uppå min barm, 
Där får du känna pattan så varm!» 

6 »Hvar får jag lägga låren i natt?» 
»Lägg du dina lår mellan mina lår 
Muntraste gosse lilla!» 

7 »Hvar får jag lägga k..n min i natt?» 
— Wännen så fin och så grann, vännen så fin —
»Lägg du den uti min mus, 
Så får du draga mödomen ut!» 
— Wännen så fin och så grann, vännen så fin. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 7, markerade i övriga 
strofer. Mellanomkvädet avslutas i str. 1 med frågeteck-
en och anföringstecken, vilka ovan flyttats till 1:1 (i en-
lighet med mönstret för övriga strofer). 

Y 
SLS 28, s. 445-446. Vörå sn, Österbotten. Upptecknad av M. Thors 1892. 

1 Ack kom till mig om ett lördagsqväll, 
— Gofair fada väl, gofair fada väl, —
Då skall du få det jag lofte dej. 
— Hurra min båj, hurra min båj, hurra. 

2 Men mina hundar de bita dej. 
Den ena hunden kan du ge bröd. 

3 Och när du kommer till min bro, 
Då drar du af dig dina ytterskor! 

4 När du kommer i förstugan in. 
Då hänger nyckeln ofvanför min dörr. 

5 Och när du stiger i kammaren in, 
På bordet står en flaska med vin. 
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6 Så tar du dig en duktigan sup, 
Så att du härdar kampen ut! 

7 Och när du kommer i min säng, 
Så bör du vara, som du nog vet! 

8 Och när du har kämpat kampen ut, 
Så tar du och vänder den in och ut! 

9 Men när du stiger upp igen, 
— Gofair fada väl, gofair fada väl, —
Så bör du ej ha fällt ditt mod. 
— Hurra min båj, hurra min båj, hurra. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 

IF 110, h. 8, s. 48-49. Nyland. Ur ett handskrivet häfte från Helsingfors, daterat 1882. Avskrift gjord av A. P. Svens-
son ca 1914. 

1 kom till mej om torsdags kväll, 
— juckeligreina, — 
då skall du få det jag lofvade dei 
— emellan beina 

juckeligreina mellan beina 
tjilivilivippanboi hurra 

2 ej törs jag komma till dei om torsdag kväll, 
din faders hundar biter mei 

3 den bruna är bunden vid en stång, 
den svarta ger du ett stycke korf 

4 när du kommer till vår knut, 
så akta dej för skit ock lort 

5 när du kommer i farstun inn, 
kläder du dig i ditt baraste skinn 

6 när du kommer till min dörr, 
så hänger nyckeln där som förr 

7 när du kommer i kammaren in, 
står der en flaska full med vin 

8 bredvid min säng där står en pall, 
stig på den men akt din ball. 

9 när du kommer i min säng, 
då är musen helt på spänn. 

10 när du kommer på min buk, 
tar du fram din tolf tums kuk, 

1 1 när du är emellan lår, 
får du allt se hur taskan slår 

12 ock när du pumpat kattan 
— juckeligreina, — 
så tag i röfven och stjelp omkull 
— emellan beina 

juckeligreina mellan beina 
tjilivilivippanboi hurra 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1 och 12; slutomkvädet 
utskrivet i str. 1, förkortat (första raden) i str. 12. 

EJ AVTRYCKTA 

AA: Filikromen, h. 9, 1865, nr 14. Melodi samt 1 strof. 

AB: NM Folkminnessaml., Manuskript 3, s. 1603. 
Dalhems sn, Småland. Upptecknad av F. L. 
Grundtvig ca 1880.1 strof. 

AC: ULMA 41:5, s. 31 (text), ULMA 41:7 nr 7 (mel.). 
Efter Mina Katarina Persdotter, Mörkö sn, Söder-
manland. Upptecknad 1898-1899, texten av John-
ny Roosval, mel. efter Roosvals minne av Bror 
Beckman. Melodi samt 7 strofer. 

AD: ULMA 303:946, s. 21. Harbo sn, Uppland. Upp-
tecknad av A. Martinell 1898. Fragment, ett 10-
tal rader. 

AL: Andersson, Svenska låtar. Dalarna, 1924, nr 780. 
Meddelad av handlanden Oskar Källström, Tran-
strands sn; han hade hört visan sjungas av en 
kvinna vid namn Hals Ingeborg, Särna sn. Melodi 
med underlagd strof. 

AF: LUF 2708, s. 28-29. Skåne. Efter Anders Svärd f. 
1879 i Husie sn. Upptecknad av Gunnar Nilsson 
1930.7 strofer. 

AG: Sternvall, Sång under segel, 1935, s. 183-184. 
Upptecknad av sjökapten Olof Olsson, Råå, Raus' 
sn, Skåne. Melodi samt 5 strofer. Sjöngs »i svens-
ka hamnar vid arbete med lossning och lastning». 
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AH: Palmqvist, Hamn och hav, 1937, s. 21-22. Sjöngs 
vid arbete ombord på svenska och finska fartyg. 8 
strofer. 

Al: NM Folkminnessaml., Soldatsånger 2 (EU 
21131), s. 139. Klavreström, Nottebäcks sn, Små-
land. Upptecknad av Mats Rehnberg 1942. 1 
strof. 

AJ: SVA 275: C 1:H, bl. 29. Grödinge sn, Söderman-
land. Nedskriven 1950 i brev till Radiotjänst av 
Anders Hellström, Enköping som han mindes vi-
san efter sina föräldrar. Visan uppges ha sjungits 
av en blind spelman i Grödinge på 1840-talet. 4 
strofer. 

AK: ULMA 26700, s. 9. Vittinge sn, Uppland. Upp-
tecknad av Gideon Gustafsson 1967. 2 strofer. 

AL: Soldatvisor från marscher och läger, 1980, s. 6. 
Närmare proveniens uppges ej. Melodi samt 5 
strofer. 

AM: SVA 1400. Efter Gerda Läppen, Grästorp, Teng-
ene sn, Västergötland (f. 1903). Transkription av 
Martin Sandelius efter inspelning gjord av Ivar 
Johansson 1980. Melodi samt 4 strofer. 

AN: Österbotten. »Mel: [...] inlärdes år 1853 i Malaks 
genom Styrmannen Albert Wasenius såsom en 
allmän sjömanssång;». Upptecknad av 0. R. Sjö-
berg, sannolikt på 1880-talet. Melodi samt 1 strof. 
ANa: IF Dep. 0. R. Sjöbergs originalsaml., h. 1, 
s. 84 (nr 85; text), h. 2, s. 20 (nr 85; mel.). Ren-
skrift gjord 1908. ANb: IF Rancken 6, 205 nr 85. 
Insänd till J. 0. R. Rancken 1894. ANc: SLS 126, 
s. 51 nr 85. Utskrift gjord 1907. 

AO: Österbotten. »Mel: ifrån Wörå och Oravais inlär-
des år 1849 i Wasa genom skolares Frithiof Sol-
fvin och Edvard Reuter;». Upptecknad av 0. R. 
Sjöberg, sannolikt på 1880-talet. Melodi samt 1 
strof. AOa: IF Dep. 0. R. Sjöbergs originalsaml., 
h. 1, s. 84 (nr 87; text), h. 2, s. 21 (nr 87; mel.). 
Renskrift gjord 1908. AOb: IF Rancken 6, 205 nr 
87. Insänd till J. 0. R. Rancken 1894. AOc: SLS 
126, s. 51 nr 87. Utskrift gjord 1907. 

AP: Österbotten. »Användes under 1855 års fälttåg 
och även vid andra tillfällen af Wasa indelta fins- 

ka skarpskytte bataljon, der svenskar funnos, så-
som sång vid dess marscher.» Upptecknad av 0. 
R. Sjöberg, sannolikt på 1880-talet. Melodi samt 
6 strofer. APa: IF Dep. 0. R. Sjöbergs original-
saml., h. 1, s. 158 (nr 291; text), h. 2, s. 59 (nr 
291; mel.). Renskrift gjord 1908. APb: SLS 130, 
s. 90 nr 291 (mel.), 154 nr 291 (text). Utskrift 
gjord 1907. 

AQ: Österbotten. Upptecknad av 0. R. Sjöberg, sanno-
likt på 1880-talet. AQa: IF Dep. 0. R. Sjöbergs 
originalsaml., h. 2, s. 14 (nr 49). Melodi med un-
derlagd strof. Renskrift gjord 1908. AQb: IF Ran-
cken 6, 203 nr 49. Insänd till J. 0. R. Rancken 
1893. Melodi med underlagd strof. AQc: SLS 
131, s. 18-19 nr 49. Utskrift gjord 1907-1909. 6 
strofer. 

AR: SLS 131, s. 3 nr 4 (mel.), 16-18 nr 4 (text). Öster-
botten. Upptecknad av 0. R. Sjöberg, sannolikt på 
1880-talet. Utskrift gjord 1907. Melodi samt 21 
enradiga strofer. 

AS: SLS 47, s. 89-90. Esse sn, Österbotten. Uppteck-
nad av John Finnäs 1894. 5 treradiga strofer. 

AT: Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 
1904 på Nötö, d. 1980); hon hade lärt visan av 
mormodern Eva Gustava Jansson (f. 1842 i Böle, 
Hitis sn, Åboland, d. 1929). Melodi samt 8 stro-
fer. ATa: SLS 352, s. 1074-1076. Upptecknad 
av Greta Dahlström 1923. ATb: SR Ma 
57/11142:5:6. Inspelad av Matts Arnberg 1957. 
Tryckt i Danielson & Ramsten, Skämtvisor från 
fem sekel, s. 71-72, samt återgiven på medfölj-
ande kassett. Även återgiven på CD (Den medel-
tida balladen, CAP 22035). ATc: SR Ma 
58/12126:17:3. Inspelad av Matts Arnberg 1959. 
ATd: SVA 53:1, bl. 87-88. Textutskrift gjord av 
Svea Jansson ca 1960. 

AU: IF 137. Kronoby sn, Österbotten. Upptecknad av 
Leander Lillbjörk, citerat i brev 1928. 2 strofer. 

A V: SR Ma 58/11869:20:3. Efter Ida Jansson, Borgbo-
da, Saltviks sn, Åland (f. 1885 i Ålands norra 
skärgård). Inspelad av Matts Arvberg 1958. Melo-
di samt 3 strofer. 
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231 

BONDE BORRADE HJUL 
TSB F 19 

A 
Au: Skillingtryck 1738 (KB E 1738 a). Ab: Skillingtryck från 1700-talet (KB 1738 a; fotokopia). 

Aa 
1 BOnden stod i Lidere, 

skulle båra hiul, 
Kom en bonddräng gångandes 
tredie dag för Juhl, 
— Jo, ja, tar full lag, 

Prisa wil jag Bonden. 

2 Hör j käre Bonde, 
wil j leija Dräng, 
Jag wil tiena i Hull och Tro, 
Följa ehr Dotter i säng, 

3 Jag har en Dotter, 
hon har så underlig sed, 
När hon hör om giftas, 
Dånar hon der wid, 

4 Drängen swarte straxt där på, 
jag har det samma lag, 
När thet tals om giftas, 
Då dånar också jag, 

5 Bonden gick i stufwen in, 
Bondedrängen med, 
Första som de talde, 
Talte de om det, 

6 Pigan stalp i gålfwet, 
dånade der med, 
Bondedrängen efter, 
Stalp der brede wed, 

7 Hustrun går kring gålfwet, 
wrider sina händer, 
Är icke det en fanners låt, 
De dåna båd i sänder, 

8 Hwart skal wi ro, hwar skal wi bo, 
Både äre de siuke, 

Bädda en Säng, i Cammaren, 
Lägg dem bägge tilhopa, 

9 Bonden går på gården ut, 
och skådar sina nät, 
Jag skal lära Dotteren min, 
En hel annan sed, 

10 Bonden går på gården ut, 
och skådar sina stall, 
Första som han hörde, 
Hörde han klinckan smal, 

11 Han sprang op, och han sprang ner, 
Tog henne i des hand, 
Hwad är det ni gifwer mig, 
Til en Trolofnings-Pant, 

12 Jag ger dig ej någon pant, 
fast du begiär så hårdt, 
Du skal få en Källa, 
Uti min Faders Gård, 

13 Hon sporde opp och sporde ner, 
Uti Grannans Gård, 
Ej wiste hwad för dingeldang, 
Här höres ofwan ifrån, 

14 Det är intet dingdangel, 
fast eder tyckes så: 
Men det är en Fohla, 
Uti min Faders Gård, 

15 Om det är en Fohla 
uti ehr Faders Gård, 
Släpp honom til Källan, 
Låt honom dricka så, 

16 Pigan i grimskaftet tog, 
och ledde Fohlan til, 
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1:1 
3:2 
3:4 
4:1 
5:1 
5:3 

10:2 
12:1 
12:3 
13:1 
13:2 

9:2 
16:2 
16:4 

13:4 	höres: hör's; ifrån: från 
15:3 	Släpp: Släppa 
15:4 	så: få 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i alla strofer. 
13:4 	här tr. hör 

Tr. har textförlust: 

skå[da]r 
[och ledde] 
[Stalp] 

Avvikelser från Aa i Ab 

Lidere: Lidre 
underlig: undlig 
wid: wed 
straxt: strax 
stufwen: stufwan 
talde: talade 
skådar: skåder 
ger: gier 
Du: Men du 
Hon: Han; och: han 
Grannans: Grannas 
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När han kom på brädden, 
Stalp han mitt uti, 
— Jo, ja, tar full lag, 

Prisa wil jag Bonden. 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i alla strofer. 
8:4 	efter lägg har tr. kommatecken 

Ab 

B 
Skillingtryck, Calmar 1800 (KB N 1800 t). 

1 Bonden gick til Kjärret, 
Han skulle båra jul, och jul 
Mötte honom en legodräng 
Tre Weckor före jul och jul 
Hör du lilla Bonde, will du lega dräng, 
Och hör du lilla Bonde, wil du lega dräng. 

2 Jag skall wara dig huld, och trogen 
Och följa din dotter i säng, och säng 
Jag skall wara dig huld och trogen 
Och följa din dotter i säng. 

3 Söner har jag aldrig, 
Men dottren hon är mö, och mö 
Söner har jag aldrig 
Men dottren hon är mö, och mö. 

4 När hon hör talas om gifta, 
Så dånas hon därwid, och wid, 
När hon hör talas om gifta, 
Så dånas hon därwid och wid. 

5 Jag kan i sanning säga, 
Jag har och samma lag och lag 
Jag kan i sanning säga, 
Jag har och samma lag, och lag. 

6 Pigan drog i golfwet, 
och dånades därwid och wid, 
Och pigan drog i golfwet 
och dånades därwid. 

7 Drängen drog i jämte, 
han gjorde sammaleds, 
Och drängen slog i jämte, 
Han gjorde sammaleds. 

8 Det hwar den gamla Kärringen, 
Hon hwar båd snäll och klok och klok, 
Det hwar den gamla Kärringen, 
Hon hwar båd snäll och klok. 

9 Hon bad dem bädda up sängen, 
Och lägga de sjuka ihop och hop. 

10 Hwad är det för gyllen-Krans 
Emellan edra lår, och lår, 
Hwad är det för en gyllende-Krans 
Emellan edra lår. 

11 Det är wäl ingen gyllenne-Krans 
Fast eder tyckes så och så 
Det är wäl ingen gyllenne-Krans 
Fast eder tyckes så. 

12 Det är den yppersta Kjällan 
Som fins i min Faders gård och gård 
Det är den yppersta Kjällan, 
Som fins i min Faders gård, 

13 Hwad är det för en gyllendestaf, 
Emellan edra lår, och lår, 
Hwad är det för en gyllendestaf, 
Emellan edra lår. 
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14 Det är wäl ingen gyllendestaf, 
Fast eder tyckes så och så. 
Det är wäl ingen gyllendestaf, 
Fast eder tyckes så. 

15 Det är den yppersta fålen, 
Som fins i Fadrens gård och gård 
Det är den yppersta fålen 
Som fins i Fadrens gård. 

16 Är det den yppersta fålen. 
Som fins i Fadrens gård, och gård, 
Är det den yppersta fållen 
Som fins i Fadrens gård. 

17 Så led honom til min Kjälla, 
Och låt den dricka wann och wann, 
Så led den til min Kjälla 
Och låt den dricka wan. 

18 Bonden tog i grimman, själf 
Och ledde honom dit och dit  

Bonden tog i grimman själf 
Och ledde honom dit. 

19 Och när han kom på Kjällare-bräd, 
Så stjälpte han mitt uti och i 
Och när han kom på Kjällare-bräd 
Så stjälpte han mitt uti. 

20 Bonden tände i lycktan, 
Han skulle gå åt Stall och Stall, 
Och Bonden tände i lycktan 
Och skulle gå i Stall. 

21 Så fick han höra klinckan 
Och döre-låsen small, och small, 
Så fick han höra klinckan 
Och döre-låsen small. 

Anmärkning 

14:2, 14:4 	eder tr. edert 

c 
Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv F I h:1, Folkvisor, psalmer och sånger, s. 20 (text), N. G. Djurklous Ar-
kiv F I b:1, Svenska Folk Melodier nr 27 (mel.). Upptecknad av N. G. Djurklou vid 1800-talets mitt. Ytterligare tre 
utskrifter av mel. finns: N. G. Djurklous Arkiv F I h:1, Svenska Folk Melodier nr 26, N. G. Djurklous Arkiv F I b:1, 
Folkvisor. A. Äldre folkvisor, s. 131 och N. G. Djurklous Arkiv F I h:1, Folkvisor, psalmer och sånger, s. 20. 

God dag min goda 	bonde säg vill du stä- dja dräng 	dräng 

    

    

    

Y  

   

Jag vill dig tro = get tje - na Hoppfalleralla 
	

tje - na 

•	 

På å - ker och på äng 

1 God dag min goda bonde säg vill du städja dräng 
Jag vill dig troget tjena hoppfalleralla tjena 
på åker och på äng. 

2 Och det var bondens dotter Hon lydde der uppå 
Ack hör ack hör min fader hoppfalleralla fader 
Låt ej den drängen gå 

3 Och drängen han blef stadder Och han fick mat och 
lön 

Och det var bondens dotter hoppfalleralla dotter 
Hon var så fager och skön 

4 Men när som året lyktat Och året det gått om 
Brud stod bondens dotter hoppfalleralla dotter 
Och drängen var brudgum 

5 Ja hören unga drängar Alla som tjenst vill ha 
Håll er till bondens döttrar hoppfalleralla döttrar 
Så slutar det nog bra 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Taktartsbeteckning och regelbunden takt-
indelning saknas, försök till indelning gjord. Bokstaven 
b står över systemen i stället för ett fast förtecken. 
System 1: Före n. 10 (f') står dl (åttondelsnot) överstru- 

ket. 
System 1, sista noten (al), repris I: Ändrad från åtton-

delsnot. 
System 2, n. 5 (ciss2): Otydligt notvärde; jfr övriga ut-

skrifter. 
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hjul. 
jul. 

borra 	hjul. 
jemt för jul. 

1 	 rar 
Chorus. 8 

-1 • j 

.1  
4a 	 4b 

2. 

- Nä 	du. säj: 	tror du mej? 	ingen 	bonde purrar 	mej. 

rt 

Å 	bonden 	gick åt 	a - gör - 
till 	honom 	kom en 	tjänste 

den, han skulle 
dräng. tre 	veckor 

Utskriften i Svenska Folk Melodier nr 26: 

4a 
	4b 

God = dag min goda bonde, sag vill du städja dräng? dräng? 
8  .0  

P 60  	
J)j, 	 

på åker och på 	äng 

T. 1, n. 4: Troligen ändrad från d' . 

Utskriften i Folkvisor. A. Äldre folkvisor: 

T. 1-6 är lika med utskriften i Svenska Folk Melodier nr 
26 med följande undantag: 
T. 1, n. 2-4, textunderlägget: god dag min 

T. 3, n. 3-5: 

T. 5, n. 1-2: Punkterad åttondelsnot + sextondelsnot. 
8 	 10 

T. 7-10: _  
4-r; 	  

)1 	J)J).h.)-YTI 
Hopp fallera 	ja tjena och le din doter i säng 

Under mel. står följande med hänvisning till t. 7-10: 

P 	 

SMB 231 

Utskriften i Folkvisor, psalmer och sånger: 

Texten är delvis utskriven utan anpassning till mel. Mel. 
är lika med utskriften i Svenska Folk Melodier nr 26 
med följande undantag: 
T. 3, n. 3-4: Åttondelsnoter (sannolikt felskrivning). 

(det uppåtriktade skaftet över- 

struket). 
T. 9, textunderlägget: på ev. ändrat från annat ord. 
T. 10: Utan paustecken. 

Textanmärkning 

,S'tr. 2-5 har skrivits ut fyrradiga (trallen och ordupp-
repningen i andra raden har därvid utelämnats av ut-
rymmesskäl). 

1:1 	vill ms vil 
3:3 	så ändrat från både 
4:2 	stod ändrat från var 
5:3 	slutar ändrat från lyktar 

Utskriften i Folkvisor. A. Äldre folkvisor: 

1 God dag god dag min bonde, säg vill du städja 
dräng? 

jag vill dig troget tjena Hoppfallera ja tjena 
och le din doter i säng. 

Jag vill dig troget tjena. hopp falleralla 	tjena 
10 

	II 

4,) 
P 	 

•	 

7'. 9, n. 4-5: 

D 
MM C. E. Södlings saml. 11:2, S 109. Efter skrädderiarbetaren Anders Magnus Andersson (»Mäster Plut»), Väster-
vik, Småland (f. 1812 i Blackstads sn, Småland, d. 1888 i Västerviks fattighus; Jonsson I, s. 593-594). Upptecknad 
av C. E. Södling 1871-1873. 

1 Å bonden gick åt lagården, 	 tre veckor jemt för jul. 
han skulle borra hjul, 	 — Nå du, säj: tror du mej? ingen bonde purrar mej. 
till honom kom en tjänstedräng, 
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4 

tra = la fra = lala 	lala 
15a 

lala lala 	tra lala lala 
15b 
2. 

tra lala lala 	la! tra - lal 

stod pa logen och skulle lega Och bonden dräng. 
8 

rädd. han var inte 

13
0  

kom det fram en der och Så 

SMB 231 

2 A bonden sa te hustru si: 
Kom, låt oss tända ljus, 
och sedan sätta klinkelås 
alt för vårt lagårdshus. 

3 Å bonden gick åt lagården, 
han skulle timra stall; 
och just som bäst han timrade, 
då klinkelåset small. 

4 »Må raggen ta den lata smed 
som bor uti vår by! 

det var en usel klinkelås, 
fastän att den va' ny.» 
— Nå du, säj: tror du mej? ingen bonde purrar mej. 

Titel: Ingen bonde purrar mej. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1 (under mel.). 

E 
ULMA 10531 (J. A. Lundells saml.), Carlheim-Gyllenskiöld, Visor ock melodier (nr 64). Ränneslätt, exercisplats 
vid Eksjö, Småland. Till Carlheim-Gyllenskiöld meddelad av greve K. G. Lewenhaupt. Tryckt i SvLm VII:7. 1892, 
nr 64. 

1 Och bonden stod på logen och skulle lega dräng. 
Så kom det fram en rallare der, och han var inte 

rädd. 
— /:Trala tralala lala lala tra lala lala lala 

tra lala lala la!:/ 

2 Och hör du, tjyfvabonde, säg vill du lega dräng, 
Så skall jag tjäna dig troget och följa din dotter i 

säng. 
— /:Trala, trala, tralala lala lala tra lala lala lala 

tra lala lala la!:/ 

Melodianmärkning 

1 ms är möjligen en takt utelämnad; tr. har dubblering 
av t. 9. 

Textanmärkning 

Angående omkvädet i str. 1 se melodianmärkningen. 

F 
ULMA 303:934, s. 21-23. Efter ladugårdskarlen Matts Hansson, Viby, Harbo sn, Uppland. Upptecknad av Fridolf 
Martinell 1896. 

1 De stod en bonde i ett lider 
	 till honom kom en läjdedräng 

och borrade på ett hjul 
	

de var tre dar för jul. 
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g Och hör du på du bonde 
om du vill läjde dräng 
jag skall vara dig trogen 
och följa din doter i säng. 

3 Näj sad bonden 
det kan du intet få 
när hon hör tals om giftas 
då dånar hon utå. 

4 Jaså sad drängen 
jag har den sjukan me 
när jag hör tals om giftas 
då dånar ja utå. 

5 Dit så kom en gammal kärng 
hon var bå slug å klok 
bädda du op sängen 
å lägg de sjuka ihop 

6 Gossen låg å kände 
mellan flickans lår å lår 
vad har du för ett kyllerborst 
som här imillan står. 

7 Det är vist ingen kyllerborst 
fastän du tycker så 

det är den bästa källan 
som i min faders gård 

8 Å flickan låg å kände 
mellan gossens lår å lår 
vad har du för en svanehals 
som här imillan står 

9 Det är vist ingen svanehals 
fastän du tycker så 
det är den bästa fålan 
som i min faders gård 

10 Led honom till min källa 
låt honom vatten få 
å när han kom till källan 
då blev han mycke styv 
då tog han åv kapusen 
å stupa mitt uti. 

Anmärkning 

Ms skrivet med landsmålsalfabet, ovan transkriberat. 
1:2 	borrade första vokalen skrivs u 
3:3 	hon dubbelskrivet 

G 
N. Andersson, Svenska låtar. Dalarna 1, 1922, s. 108. Skåne och Småland. Närmare proveniensuppgifter saknas. 

     

4 

      

      

Och bon-den gick till sko - gen Tre da-gar fö- re 	jul. ja, ja. 
8 

~MIM SIW AN 

Och bonden gick till 	sko - gen Tre da- gar fö - re 	jul. 

12 

        

r 	r 

         

         

          

Då sto- do där en tjän - ste - dräng Han satt och borra 
	

hjul. 
16 

1111111111111111111 
~NN 

- Trall 	 

     

  

EL" 

 

     

     

1 Och bonden gick till skogen Tre dagar före jul, ja, 
ja. 

Och bonden gick till skogen Tre dagar före jul. 
Då stodo där en tjänstedräng Han satt och borra hjul. 
— Trall 	 

Textanmärkning 

Visan står under nr 176 »Gammal marsch» (från Mora, 
Dalarna) och föregås av följande kommentar: Man järn-
före med denna gånglåt följande gamla visa, som jag på-
träffat i Skåne och Småland. Visan skildrar, hurusom 
Hin skulle taga tjänst hos bonden. 
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H 
ULMA 5766, s. 37-39. Mörkö sn, Södermanland. Upptecknad av N. J. Johansson 1933. 

1 och bonden stog på logen 
hann skulle båre jul ja jul, 
ja bonden stog på logen 
hann skulle båre jul, 
till hånnåm kåm en tjenstedreng 
det var tre dar för jul, ja jul 
till hånnåm kåm en tjenstedreng 
det var tre dar för jul, 

2 ja hör du tjyvebonde 
å vill du lejja dreng ja dreng, 
ja hör du tjyvebonde 
å vill du lejja dreng, 
jag skall dig troget tjena 
och föllja din dåtter i seng ja seng, 
ja skall dig troget tjena 
och föllja din dåtter i seng, 

3 och flickan börjar kenna 
emellan gåssens lår ja lår, 
ja flickan börjar kenna 
emellan gåssens lår, 
vad är det för ett oxsehom 
såm här emellan står ja står, 

4 det är vel inggett oxsehorn 
fast att du tycker så ja så, 
det är vel inggett oxsehorn 
fast att du tycker så, 
det är den besta fålan 
såm fins på farmins gård ja gård, 
det är den bessta fålan 
såm fins på farmins gård, 

5 och gåssen börjar kenna 
emellan flickans lår ja lår, 

vad är det för enn enebusk 
såm här emellan står ja står, 

6 det är vel inggen enebusk 
fast att du tycker så ja så, 
det är den bessta kellan 
som fins på farmins gård ja gård, 
det är den bessta kellan 
som fins på farmins gård, 

7 för är din fåla tårstig 
så vattnan i min brunn ja brunn, 
ja är dinn fåla tårstig 
så vattnan i min brunn, 

8 å när hann kåm på bredden 
så stupan mituti ja i, 
å när hann kåm på bredden 
så stupan mituti, 
å när han kåm på djupet 
så guppan upp å ner ja ner, 
å när han kåm på djupett 
så guppan upp å ner. 

Anmärkning 

Ms saknar egentlig strof- och radindelning. 
1:1 	raden har först påbörjats ja hör vilket dock 

strukits 
1:4 före skulle står båre överstruket 
3:6 	ja står tillskrivet över raden 
5: 1 	först har skrivits och flickan börjar kenna emel- 

lan vilket strukits 
5:4 	se 3:6 
8:7 han kåm ms håm 

ULMA 11482, s. 807. Efter den i Värmland födde kringvandrande skärsliparen Knut Karlsson, »som de senaste tju-
gu åren i huvudsak vistats inom Grangärde» sn, Dalarna. Upptecknad av Otto Blixt 1938-1940. 

1 Och är din fåla törsti 
kom vattna i min damm 
Och tar du av an grimma 
då går an längre fram 
i min hoppsan fa de rallan la 
Och när an kommer på djupet  

då börjar han att spy 
i min hoppsan fa de rallan la. 

Anmärkning 

Visan kallas En så kallad borrvisa. 
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	II 
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J 
NM Folkminnessaml., Visor 4, s. 81 (EU 20411). Frostvikens sn, Jämtland. Upptecknad av folkskolläraren Levi Jo-
hansson (f. 1880 i Stornäset, Vilhelmina sn, Lappland); han hade i sin barndom hört visan sjungas av drängen 
Andreas Andersson från Ankarvattnet, Frostviken (f. ca 1845). Insänd till Nord. museet 1942. I SVA 228 finns en 
likalydande utskrift, också gjord 1942. 

1 Flickan börjar famla 
emellan gossens be-å-e-å-en. 
Ja, flickan börjar famla 
emellan gossens ben. 

2 »Ack, vad är det för en tranehals, 
som jag här känna få-å-å-å-år, 
ja, vad är det för en tranehals, 
som jag här känna får?» 

3 »Ack, det är ingen tranehals, 
fastän du tycker så-å-å-å-å, 
nej, det är ingen tranehals, 
fastän du tycker så. 

4 Ack, det är den bästa fålen, 
som finns på min faders gå-å-å-å-ård, 
ja, det är den bästa fålen, 
som finns på min faders gård.» 

5 Gossen börjar famla 
emellan flickans be-å-e-å-en, 
ja, gossen börjar famla 
emellan flickans ben. 

6 »Ack, vad är det för en gyttjepöl, 
som jag här känna få-å-å-å-år, 
ja, vad är det för en gyttjepöl, 
som jag här känna får?» 

7 »Ack, det är ingen gyttjepöl, 
fastän du tycker så-å-å-å-å, 
nej, det är ingen gyttjepöl, 
fastän du tycker så. 

8 Ack, det är den bästa källan, 
som finns på min faders gå-å-å-å-ård, 
ja, det är den bästa källan, 
som finns på min faders gård. 

9 Och om din fåle är törstig, 
så led du honom hi-å-i-å-it, 
ja, om din fåle är törstig, 
så led du honom hit.» 

10 Och när han kom till randen, 
så plumsade han uti-å-i-å-i, 
ja, när han kom till randen, 
så plumsade han uti. 

11 Och när han kom på djupet, 
så hoppade han upp-å-upp-å-ne, 
ja, när han kom på djupet, 
så hoppade han upp och ned. 

Textanmärkning 

114s saknar .strOir. 

K 
ULMA 26697, s. 39-40 a. Gustaf Adolfs sn, Värmland. Upptecknad av Sten Larsson 1967. 

1 Å hör du nu min bonde sej vill du leja dräng, 
så skall jag bli din tjänare glatt å föra din dotter i 

säng 
— tralallan la, la la, trallallalalla tra lej 
så skall jag bli din tjänare glatt å föra din dotter i 

säng 

2 Nej hör du nu min Tedor, där till är du för ung 
för Karolinas skullerimutta väger femton pund 

3 Men ja ska få ett hängalås för skullerimuttan min. 
Så ingen enda jävel, ska sedan slippa in. 

4 Men jävlar i de bönder som bor i denna by, 
de gjorde mej ett hängalås, men det var bara bly. 
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-e) 
Så kom en Ii - ten pilt där gång- an- de å 	vil - le 	bli - va måg. 

2 

0 • 
svar-'va- de kärr- hjul å 	hjul. 

4 

El g' 

gub- ben stod i 	stju - 
• ffi- 

svar - va - de kärr- hjul. 

2 r-- 3\ 

Å 

• Ii° 	
• 

2.Så kom en li - ten pilt där gång- an- de vil- le bli- va måg å måg. 
4 

gub- ben stod i 	stju - le 
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— tralallan la, la la, trallallalalla tra lej 
de gjorde mej ett hängalås, men det var bara bly. 

Anmärkning 

Texten ingår i en samling beväringsvisor som av upp-
tecknaren sägs vara fräcka, grova erotiska visor, som ej 

äro lämpliga att nedteckna. Den återgivna texten uppges 
utgöra endast början av en längre text. — Ms saknar 
strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga 
strofer. Den upprepade andra raden utskriven i alla 
strofer (med förkortning i str. 1). 

2:2 femton ms femtom (rättat vid upprepningen) 

L 
SR 5454-66/1675. Efter Anna Sohr61 f. Ehnström, Landbobyn, Gävunda, Venjans sn, Dalarna (f. 1891 i Landbo-
byn). Inspelad av Matts Arnberg 1967. Återgiven på kassett (Danielson & Ramsten, Skämtvisor från fem sekel). 

1 Å gubben stod i stjule å svarvade kärrhjul å hjul. 
gubben stod i stjule å svarvade kärrhjul. 

2 Så kom en liten pilt där gångande å ville bliva måg å 
måg. 

Så kom en liten pilt där gångande å ville bliva måg. 

3 Men när det led mot midnattstid så kröp han upp i 
sängen. 

Ja, när de led mot midnattstid så kröp han upp i 
sängen. 

4 Vad ä de där för luddekrans som du har där ja där? 
Va ä de för en luddekrans som du har där, har där? 

5 De ä visst ingen luddekrans fast om du tycker så ja 
så. 

De ä visst ingen luddekrans fastän du tycker så.  

6 Det ä den bästa hönan som finns uppå vår moders 
gård 

De ä den bästa hönan som finns uppå vår gård. 

Melodianmärkning 

Str. 3-6 sjungs som str. 1 men med följande avvikelser: 
Upptakten: g 
T. 1, n. 4 i str. 5: f l  
T. 2, n. 2 i str. 3: a 

T. 2, n. 1-7 i str. 4: 

3 

Upptakten till t. 3 i str. 3,5-6: cl: i .str. 4: h 
T. 3, n. 6 i str. 4-5: essi 
T. 4 i str. 3: Förlängs med en fjärdedel (cl cl i stället för 

cl) för anpassning till den längre texten. 

M 
SVA BA 473. Efter Oskar Persson, Öljehults sn, Blekinge (f. 1896 i Öljehult). Inspelad av Gunnar Ermedahl 1969. 
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2 3 3 	3  

j. 

M.M.J=96 
3 	 3  

3  3  

P "' 	711E7 
wir  

Ja 	bli - va kan din trog - na dräng å föl - ja din dot- ter i 	säng. 

till 	ho - nom kom en le - je - dräng 
3 ---, 

z--  3 	j 	4,N 

Tänk, hör du snåu - la bon - de. 

tre 	da - gar 

3 	6  

fö - re jul. 
3 

säg. vill 	du vär - va 	dräng? 

8 

1.Å bon - nen sto påu lo - en. han bor - ra - de påu ett hjul. 
3 	 3 	 3  

• 
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1 För bonden sto på loen, han skolle borra hjul, 
till honom kom en slaktardräng tre dagar före jul. 
— Traderallanlej dalej tarallalallanlej, 
te honom kom en slaktardräng tre dagar före jul. 

2 För hör du, snåla bonde, säj vill du städja dräng, 
så skall ja följa dottern din varenda kväll i säng. 
— Fallerallanlej dalej fallerallallanlej, 
för skall ja följa dottern din varenda kväll i säng. 

3 Att följa min Karolina är du nog alltför ung, 
för Karolinas pengelipung den väger sjuttan ponn. 
— Fallerillanlej jalej farillanlillanlej, 
för Karolinas pengelipung den väger sjuttan ponn. 

4 Om Karolinas pengelipung den väger sjuttan ponn, 
så har jag ock en dengelidang som väger arton ponn. 
— Falleridanlej dalej fallerallanlallilej, 
så har ja ock en dengelidong som väger artan ponn.  

5 Å bonden gick i stallet, han ryktade sin häst, 
då hörde han så tydeligt en hangelåsaknäpp. 
— Tillerillanlej darej fallerallanlillanlej, 
han hörde då så tydeligt en hangelåsaknäpp. 

Melodianmärkning 

T. 4, n. 2 i str. 2: a 

Textanmärkning 

En sjätte strof påbörjas med orden A bonden gick i la-
dan, han 
5:2 påbörjas först då hördes det 

N 
SVA BA 1909. Efter Per Andersson, Tviggasjö, Farstorps sn, Skåne (f. 1889 i Boa, Farstorp). Inspelad av Gunnar 
Ermedahl 1973. 
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1 Å bonnen sto påu loen, han borrade påu ett hjul, 
till honom kom en lejedräng tre dagar före jul. 
Tänk, hör du snåula bonde, säg, vill du värva dräng? 
Ja bliva kan din trogna dräng å följa din dotter i 

säng. 
— Fa la la la la la la la la la la la, 
ja bliva kan din trogna dräng å följa din dotter i 

säng. 

2 Ha! Du är alltför liten, ja därtill alltför lätt, 
ty min dotter hon har en mödom som väjer sjutton 

ponn. 
— Hallali hallalå halli hallå 

halli hallå hadiallalå, 
min dotter har en mödom som väger sjutton ponn. 

3 Ja, ja är inte liden å inte heller lätt, 
för ja som har en mickedickadong som väger attan 

ponn. 
— Hallali hallalå halli hallå 

hallidia diallalå, 
för ja som har en mickedickadong som väger attan 

ponn. 

4 Å bonden gick till smedjan, han hade järn å ståul, 
han skulle smi en hängelåus som passade dotterns 

håul. 
— Hallali hallalå halli hallå 

halliålå diallalå.  

han skulle smi en hängelåus som passade dotterns 
håul. 

5 Å drängen följde ette, han hade bara ståul, 
han skulle smi en nyckel som passade låusens håul. 
— Hallali hallalå halli hallå 

hallidia diallalå, 
han skulle smi en nyckel som passade låusens håul. 

6 Å bonden gick i stallet å sadlade sin häst, 
då hörde han så tydlit en hängelåus som brast. 
— Hallali hallalå halli hallå 

hallidia diallalå, 
då hörde han så tydlit ett hängelåus som brast, 

7 Så gick han ut i ladan, han skulle hämta stråu, 
då hittade han ju dottern me drängen övanpåu. 
— Hallali hallå halli hallå 

hallidia diallalå, 
då hittade han ju dottern å drängen övanpåu. 

8 Å drängen gick bag dören å tittade på hans [...], 
dottern uti fönstret satt å tackade för dess stick. 
— Hallali lallå halli hallå 

hallidia diallalå, 
å dottern uti fönstret satt å tackade för dess stick. 

Melodianmärkning 

Sångaren återger str. 3-8 som str. 2 men med mindre 
variationer. Mel. sjungs delvis tveksamt, särskilt i 
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omkvädena, och avvikelserna i str. 3-8 redovisas därför 
ej här. Jfr även textanmärkningen nedan. 

Textanmärkning 

Omkvädet, str. 3: hallidia sjungs snarast halliia 
1:2 

	

	efter raden påbörjar sångaren en trall men av- 
bryter den 

3:2 	som sjungs snarast tom; mickedickadong otyd- 
ligt 

7:1 	sångaren sjunger de två första orden men av- 
bryter sig, sjunger därpå tvekande hela raden 
från början 

8:1 	sista ordet ohörbart (rimmar ej med sista ordet 
i 8:2) 

8:2 	stick osäker tolkning 

0 
Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 223. Degerby sn, Nyland. Texten upptecknad av J. E. Wefvar på 1870- eller 
1880-talet. 

1 Där stod en bonde inunder ett skjul, 
Han borrade ett hjul, ja hjul. 
Han borrade det hjulet 
sju dagar före jul. 
— Sjung hopp fadiralladirallallej, 
Sju dagar före jul. 

2 Till honom så kom en bondedräng, 
Som ville ta sej tjänst, ja tjänst. 
»A ja ska tjäna er troget 
Å följa er dotter i säng. 

3 »Nej tack, min goda gosse, 
Den saken går ej an, ej an. 
Får min dotter hör talas om giftas, 
Så får hon på flätjin slag.» 

4 »Gud nåde mej stackars gosse, 
Jag har ock samma lag, ja lag. 
När jag får hör talas om giftas, 

Så blir jag på flätjin död. 
— Sjung hopp fadiralladirallallej, 
Så blir jag på flätjin död.» 

5 Till dåm så kom där en gammal käring, 
Hon va både kloker å vis, å vis. 

Melodianmärkning 

Taktartsbeteckning saknas, bör vara C. 

Textanmärkning 

Omkvädet och den upprepade fjärde raden återgivna i 
str. 1 och, ehuru med omkvädet förkortat, i str. 2. — Ut-
givarens anmärkning efter den stympade str. 5: (Resten 
kan ej publiceras.) 

P 
IF 111:96. Finland, möjligen Österbotten. Upptecknad av J. E. Wefvar på 1870- eller 1880-talet. 

1 Hör du tjuva bonde vill du lega dräng, 
jag vill tjena dig huld och tro för doter din i säng, 
— jo ja torvila, prisa vill jag bundin för alla 

2 Den lilla yngsta doter hon har ett litet fel, 
när man talar om giftermål, så donar [hon] dervid. 
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3 Håhå jag stackars gosse jag har väl samma fel, 
när man talar om giftermål, så donar jag dervid. 

4 Dottren gångade sig i kammarn in och drängen 
följer me. 

Hon föll ned på golfvet me drängen ofvan på 

5 Hon kände upp, hon kände ned hon kände ofvan 
knä. 

Hvad är det för en ludin vant som mig här synes der, 

6 Det är väl ingen ludi vant fast eder synes så. 
Det är en liten källa uppå vår faders gård, 

7 Hon kände upp, hon kände ned, hon kände ofvan 
knä, 

hvad är det för en dingeldang, som mig här synes 
der, 

8 Det [är] väl ingen dingeldang, fast Jungfrun synes 
så, 

det är en liten fåla uppi vår faders gård 

9 Är det en fåle uppå vår faders gård, 
så leda honom till källan att han dricka få. 

10 De togo honom vid grimmeskaft och ledde honom 
dit, 

och när han kom på källobrädd, så skalft han midt 
uti. 

— jo ja torvila, prisa vill jag bundin för alla 

Anmärkning 

Endast str. 1-3 numrerade. Omkvädet utskrivet i str. 1, 
markerat i str. 6-11. 
Över textens början står Bundin stod överstruket 
1:1 före Hör står Ack överstruket; mellan tjuva och 

bonde står d överstruket 
1:2 före för står och överstruket 
3: 1 före Håhå står D överstruket 
4: 1 	före Dottren står Hon Hon överstruket; följer 

ms foljer eller folja 

	

5:1 	först har skrivits Hon började straxt att känna, 
hon kände vilket strukits 

7:1 före ned står ofv överstruket 

	

8:2 	fåla ms fäla 
9:1 före Är står D överstruket 

	

10:2 	skalft sista bokstaven osäker p.g.a. ändring 
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232 

FLICKOR PLANTERADE KÅL 
TSB F 20 

A 
KB Vs 59, s. 26-27. Nedskriven av okänd hand ca 1765-1775. Ms skänktes 1840 av lektor Magn Bergvall på Sågs-
berg, V. Torsås sn, Småland till G. 0. Hylt61-Cavallius. 

1 Där bodde tre pigor på Kinnesta gål 
— Hej visp up i knappen —
Och alt deras tal var om giftermål 
— Och sticking på lappen 

Och runkande på busken för bullerumbum 
fallallerilej. 

2 Stodo tre djäknar och hörde därpå 
— Hej visp up i knappen — 
I afton, sad' de, sku vi till dem gå 
— Och sticka dem på lappen 

Och runcka dem på busken för bullerumbum 
fallallerilej. 

3 De stängde för dörren med stickor och strå 
— Hej visp up i knappen — 
Och intet skall gåssarna till oss ingå 
— Och sticka oss på lappen 

Ell' runka oss på busken för bullerumbum 
fallallerilej. 

4 Men där kom väder och västanvind 
— Hej visp up i knappen —  

Och dörren sprang upp och djäknarna in 
— Och stucko dem på lappen 

Och runkad' dem på busken för bullerumbum 
fallallerilej. 

5 Och när nu dagen på himlen blef ljus 
— Hej visp up i knappen — 
Så stodo tre horor och torkad' sin m.. 
— För di va stuckna på lappen 

Och runckade på busken för bullerumbum 
fallallerilej. 

6 De torckad' med tvaga de torckad' med klut 
— Hej visp up i knappen — 
Ju mera de torka ju mer rann där ut 
— För di var stuckna på lappen 

Och runckade på busken för bullerumbum 
fallallerilej. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Slutomkvädets avslutande trall för-
kortad i str. 2-6. 

B 
Ba: UUB Folkvisor 1 nr 28. Skillingtryck, Gefle 1774. Bb: Skillingtryck från 1700-talet: En hel Samling för 2. 
styfwer, af nya och ganska lustiga Kjärleks= Wisor, Il Det gingo tre Flickor planterade Ii kål, de talte etc., utan 
tryckår (fotokopia i SVA). Bc: UUB Z.p.s. XII nr 12. Skillingtryck från 1700-talet. 

Ba 
1 Det gingo tre Flickor, planterade kåhl, 	 Det woro twå Djeknar som lydde der uppå. 

De talte så mycket om Giftermål, 	 De wille så gärna til Flickorna gå, 
— Hej wipp opp i toppen, 	 — Hej falliralla 

Hej wipp opp i toppen, — 	 Hej falliralla. 
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2 De Flickorna stängde dören med stickor och strå, 
At Djeknarna skulle ej til dem ingå. 
Det kom östan wäder, det kom östan wind, 
Dören blåste opp och Djeknarna in. 

3 De Djeknar satte sig på förgyllande skrin, 
De Flickor skjänkte både Mjöd och Win. 
— Hej wipp opp i toppen, 

Hej wipp opp i toppen, — 
De djäknar satte sig på förgyllande stol, 
Hören i skön Jungfru dra af mig strumpor och skor 
— Hej falliralla 

Hej falliralla. 

4 Wäl är wi en Jungfru så god, 
Men intet drar wi af er strumpor och skor; 
— Hej wipp opp i toppen, 

Hej wipp opp i toppen, — 
De djäknar de repa så hastigt til mod, 
De sprang upp i sängen med strumpor och skor, 
— Hej wipp opp i toppen, 

Hej wipp opp i toppen. 

5 Om mårgon om mårgon innan dager wart ljus, 
Så klappade Djäknarna Flickornas m—s, 
— Hej falliralla 

Hej falliralla. — 
När Djäknarna kommo sig gatan fram, 
Så mötte de där en Skolmästare-Man, 
— Hej wipp opp i toppen, 

Hej wipp opp i toppen. 

6 Jag är öfwer eder til Mästare satt. 
Hwar hafwer I warit den långa natt? 

käre Skolmästare i talen ej så hårdt, 
Wi wilja wäl tilstå skälmstycket wårt! 

7 Jo wi hafwer warit der ölet är bäst, 
Der ölet är bäst och Flickorna mäst, 
Om I hafwen warit der ölet är bäst, 
Så skolen I få en strängan räfst, 

8 Han körde de djeknarna i en ring, 
Å 15 Karbaser dansa lustigt omkring; 
Å käre Skolmästare slå ej så hårdt, 
Det swider så illa i skinnet wårt, 

9 Och wäl få wi igen wårt hwita skinn: 
Men aldrig får Flickorna mödomen sin, 
— Hej falliralla 

Hej falliralla. — 
Och wäl får wi ock för Altare gå; 
Men aldrig Flickorna Gullkronan på. 
— Hej wipp opp i toppen, 

Hej wipp opp i toppen. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet återgivet i str. 1-3, förkortat i övriga 
strofer; slutomkvädet återgivet i str. 1 och 2, förkortat i 
övriga strofer. 

Bbc 
Avvikelser från Ba i Bbc 

1:2 	talte: talt c 
8:2 	Karbasen begynte gå lustigt omkring; c 
9:1 	igen: åter c 
9:4 	aldrig: aldrig får c 

Anmärkning 

Båda omkvädena återgivna som i Ba. 

c 
KVHAA Dybeck, Folklore V, s. 366 a. Upptecknad av komministern Erik Adolf Lidforss, Vaksala sn, Uppland (f. 
1805 i Valbo sn, Gästrikland, d. 1873; Jonsson I, s. 570), möjligen efter eget minne från hembygden. Insänd till 
Richard Dybeck 1865. 
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1 Det gingo två pigor och planterade kål 
De talte så mycket om giftermål 
— Hej vi opp i toppen, hej komfaralliralla 
De talte så mycket om giftermål. 

Melodianmärkning 

Taktstrecken i ms är felaktigt utsatta (Det gingo / två 
pigor / och plantera- / de kål / etc.); mel. här återgiven 
med upptakt. Korstecken utsatta även före t. 4, n. 3, t. 6, 
n. 3, t. 10, n. 1, t. 12, n. 1, t. 14, n. 2 och t. 15, n. 3. 

D 
ULMA 22:26, s. 11-12. Knäppinge, Alböke sn, Öland. Upptecknad av N. Linder 1871. 

1 /:Der gingo två flikkor planterande kål:/ 
/:De talte så mycket om giftaremål.:/ 
— Traleran 

2 Der stodo två sjömän och lyssna derpå 
I afton skall vi till de flickorna gå 

3 De satte till dören med stickor och strå 
Att inte de sjömän in till dem kunne gå 

4 Se'n kom der ett väder af östanvind 
Ja dören sprang upp och sjömännerna in 

5 De sjömän satte sig på förgyllande stol 
Sköna flickor, kom och drag af våra skor 

6 De sjömän de lå der, till dager blef ljus 
Hela natten så lå de på flickornas mus 

7 Se'n gångar de sig upp åt sjögatan ner 
Der möter de kaptenen der. 

8 /:Ack söte kapten! slå inte så hårde/ 
/:För de' gör så ondt i skinnet vårt] 
— Traleran 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Str. 3 skriven efter str. 7 (nederst på 
s. 11), dess rätta placering markerad. Omkvädet, troli-
gen förkortat, utskrivet endast i str. 1. Repristecken efter 
alla rader utom 1:2. 

1:1 	före planterande står bland överstruket 
7:1 	gångar ms gånga(r) 
7: 2 	der ms ev. den 

E 
UUB Rääfs saml. 58, Folkminnen och diktning, 5. Uppteckningar av visor, sägner, gåtor m.m. Ydre hd, Östergöt-
land. Sannolikt upptecknad på 1880-talet. 

1 Det gingo några flickor i planterande gård. 
De talte så mycket om giftermål. 
— Ha ha, för eder alla. 

2 Der stodo några djeknar och hörde derpå. 
I qväll skola vi till flickorna gå.  

3 Det blåste ett väder från vestanvind. 
Så dörren sprang opp, de djeknar kom in. 

4 Men när det hade lidit på natten en stund, 
Så hade de djeknar kysst flickornas mund. 
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5 Men när det hade lidit den långa natt. 
Då säger inte vi, hur det var fatt. 

6 Men när de djeknar de skulle gå hem. 
Så mötte de sin skolmästareman. 

7 Hvar hafven I varit den långa natt? 
Der vinet är bäst och flickorna mest. 

8 Ja väl får vi vårt hvita skinn, 
Men aldrig får flickorna mödomen sin. 

9 Och väl kan vi till altaret gå. 
Men aldrig få flickorna guldkronan på. 
— Ha ha, för eder alla. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

F 
NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, vol. 11:23. Möckleby hd, Öland. Upptecknad av sign. »Urda». In-
sänt till Nord. museet av Emma Johansson, Nedre Ålebäck, Sandby sn, Möckleby hd 1882. 

1 Der gingo två flickor och planterade kål. 
de talte så mycket om giftaremål. 
— Hej kullrom, hej kullrom, hej kullriom. 
de talte så mycket om giftaremål. 

2 Der stodo två sjömän och hörde derpå. 
De sade. »i afton vi till flickorna gå» 

3 Så satte de för dörren båd sticker och strå. 
så att ej de sjömän till dem skull ingå. 

4 Så blåste der upp en nordvästelig vind, 
så dörren flög upp och sjömännarna in. 

5 De satte de sjömän på förgyllande skrin. 
de gaf dem att dricka båd mjöd och vin. 

6 De satte de sjömän på förgyllande stol. 
de drog af dem båd strumpor och skor. 

7 När de sen sofvit till dager var ljus. 
så bar det ur sängen i fullan bardus. 

8 »War har ni nu varit hela natten så lång. 
men ni ej varit ombord någon gång.» 

9 »Wi hafva varit der ölet var mäst, 
och flickorna bäst.» 

10 »Har ni varit der ölet var mäst. 
och flickorna bäst. 

11 Så skall ni ställas alt upp i en ring. 
och karbasen skall vandra laget omkring.» 

12 De sjömän de stäldes alt upp i en ring. 
karbasen han vandra laget omkring. 

13 »Ack käre kapten slå intet så hårdt 
Det svider så svårt i skinnet vårt» 

14 »Å skinnet det läks igen 
Men flickorna får aldrig sin oskuld igen. 
— Hej kullrom, hej kullrom, hej kullriom. 
Men flickorna får aldrig sin oskuld igen. 

Titel: Flickorna och sjömännen. 

Anmärkning 

Omkvädet och den upprepade andra raden utskrivna i 
str. 1 och 14. 
Omkvädet: kullriom str. 14 kullrio 

G 
MM FMK IIa:11 Erik Olssons saml., Folktoner nr 14. Efter torparänkan Kerstin Nilsdotter, Ocke, Mörsils sn, Jämt-
land (1816-1896). Upptecknad av folkskolläraren Erik Olsson ca 1890. 

4 
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4 	 
-Sjung fa - ra- ri - a 

16 

Att alls ingen gosse 
	skull till dem in - gå. 

1 De flickor stäng' dörren med stickor och strå 
att alls ingen gosse skull' till dem ingå. 
— Sjung fararia rariarej farariro! 
att alls ingen gosse skull' till dem ingå. 

2 Så blåste där upp en okristelig vind, 
så dörren sprang upp och de gossar gick in 

3 Hvar har du nu varit hela natten så lång? 
Jo, jag har varit hos flickor en gång. 
— Sjung fararia rariarej farariro! 
Jo, jag har varit hos flickor en gång. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Streckad rad mellan str. 2 och 3. 

H 
ULMA 351 D:11 g, s. 400. Efter försäkringstjänstemannen, sedermera revyförfattaren Axel Engdahl, Göteborg (f. 
1863 i Göteborg, d. 1922). Sannolikt upptecknad av August Bondeson vid 1800-talets slut. 

1 Där gingo tre flickor, planterande kål, 	 Fram kom en surrabussa roffande: Hvi skolen I 
— För de nionde filiång! — 	 gau? 
Å de tänkte så mycket på sitt giftermål. 	 Hälsen eder jång! 
— För de månsens dar futta läjena jång 
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SVA kopiesaml. Kopia ur visbok som tillhört Gotthard Säfström, Sandviken, Gästrikland. Nedskriven av denne 
1901. 

1 Dä gingo två flickor och ränsade kål 
— för de nionde filajung, —
De talte så mycket om giftermål, 
— filamånsan hej skola nejdalejung, 

å fram kom den stora daleduppandej 
för åppåla månsa lopporna dansa 
skola filla nejdalejung 

2 Men så gingo två djäflar och hörde derpå 
i kväll skola vi till de flickorna gå 

3 Men så stängde de dörra med stickor och strå 
ja bara för att djäflarne ej skulle komma in, 

4 Men så kom der ett väder från västanvind 
å opp flyger dörra och djäflarne kom in 

5 Å när som de kommit i salen in 
— för de nionde filajung, —
så bäddade flickorna sängen grann 
— filamånsan hej skola nejdalejung, 

å fram kom den stora daleduppandej 

för åppåla månsa lopporna dansa 
skola filla nejdalejung 

6 För abracka dabakra dansansej, 
— för de nionde filajung, —
för aprarna hura å pasana mara 
— i nittionie mana] ses å grå nä 

å fram kom den stora daleduppandej 
för oppåla månsa lopporna dansa 
skola filla nejdalejung. 

Titel: Dariduppandej. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i alla stro-
fer, slutomkvädet utskrivet i str. 1 och 6, förkortat i övri-
ga strofer. 
Slutomkvädet: skola nejdalejung str. 1 skolanäjdade 

j ung 

J 
Halland. Efter lantbrukarhustrun Augusta Larsson (f. 1845 i Slöinge sn, d. ca 1930); hon hade visan efter sin far, 
byggnadssnickaren Bengt Johansson. Upptecknad av hennes son Lars Adlerkull på 1910- eller 1920-talet. Ja: DAG 
IFGH 5977 nr 90. Jb: Museet i Halmstad, L. Adlerkulls vissaml. nr  7. 

Ja 
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1 Där stodo två flickor, planterade kål, 
De talte så mycket om giftaremål. 
— Falleri, fallera, fallerallalla! 

2 Där stodo två gossar och lyddes därpå: 
»I afton så ska vi till flickorna gå!»  

3 Flickorna bomma' dörren med stickor och strå, 
så att inte låsen den skulle gå frå. 

4 Men det blev ett väder av östanvind, 
låsen sprang upp och gossarna in. 
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5 Borgmästarn han frågade: »Var har ni vatt, 
ja, var har ni varit den långa natt?» 
»Jo, där flickor var mest och där ölet var häst.» 

6 »Har ni då varit där flickor var mest, 
och har ni då varit där ölet var bäst, 

så ska ni få smaka borgmästarens käpp.» 
— Falleri, fallera, fallerallalla! 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 6. 

Jb 
MELODI 	 TEXT 

Mel. = Jcl. 	 Avvikelser från Ja i Jb 

3:2 	att inte: inte att 
Anmärkning 	 4:1 	det: där 

Ms föreligger endast i kopia i SVA. 
Anmärkning 

Omkvädet utskrivet som i Ja. 

K 
SVA 275: A 91:42. Skåne. Upptecknad och insänd 1948 till Radiotjänst av musikfanjunkaren Johan Lundquist, Ys-
tad (f. 1889). 

1 Det sutto tre flickor och rensade kål 
De tänkte så mycket på giftermål 
— Hadderi, haddera, hadderi och hadderej. 
Ja, de tänkte så mycket på giftermål. 

2 Då kom där tre sjömän och tittade på 
De ville så gärna till flickorna gå 

3 Men flickorna bomma dörren med stickor och slå 
så att inte tre sjömän dit in skulle kunna gå. 

4 Så blåste det upp en sydvästlig vind 
och dörren flög upp och tre sjömän klev in. 

5 Och flickorna satte sig ned på en stol 
och togo se'n av sig båd byxor och kjol. 

6 Se'n gick de till sängen med hjärtan i brand 
och efter koni tre sjömän med tolv tum i hand. 

7 Och sängen den knarra och fällen den gick 
Men ingen fick veta vad flickorna fick 

8 Och natten blev lång och dagen blev ljus 
Men se'n var det slut med flickornas mus. 

9 Och sjömännen tog sina skrumpade skinn 
men flickorna får aldrig igen mödomen sin 

10 Men flickornas mödom, vad gagnar väl den, 
när människa på människa blir människa igen 
— Hadderi, haddera, hadderi och hadderej. 
när människa på människa blir människa igen. 

Anmärkning 

Kallas Sjömanvisa. — Omkvädet och den upprepade 
andra raden utskrivna endast i str. 1, markerade med 
Refr. i övriga strofer (utom str. 10). 

3 : 1 	stickor tillskrivet över raden 

L 
Efter Åker Erland Jonsson, Grimsåker, Malungs sn, Dalarna (f. 1902 i Jägra, Malung). La: SVA 393:9, s. 14. Upp-
tecknad av Karl Sporr 1958. Lb: SR MT 60/31:3:4. Inspelad av Matts Arnberg 1960. 
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System 2, n. 10 (h1 ): Kan även tolkas som g. 

J fJJ 	 JJJ 	

SMB 232 

La 

Det var ett par köller 

 

som sams sina 
8 

 

råd 

             

  

• • 

          

            

             

De talte så mycket om sitt gifter - mål. 

Hej 
	

köm faderi - o - ralla hej köm faderio 
	ralla 

16 

de talte så mycket om sitt gifter = mål 

12 

1 Det var ett par köller som sams sina råd 
De talte så mycket om sitt giftermål. 
— Hej köm faderioralla hej köm fadirio ralla 
de talte så mycket [om] sitt giftermål 

Melodianmärkning 

Över mel. i ms står G-d. Korstecken utsatt även före t. 
9, n. 4 och t. 11, n. 4. 
T. 2, n. 1: Ändrad från fjärdedelsnot. 
T. 4: Efter n. 1 står, utan textunderlägg, d l  (ev. ändrat 

från cl), troligen dubblering av upptakten till t. 5. 

T. 5: Omfattar två fjärdedelar, ev. felskrivning (jfr ryt-
men på motsvarande ställe nedan). 

T. 14: Ordet om saknas. 
Mellan första och andra frasen står, delvis överstruket 
och utan textunderlägg, följande: 
-2 - 

-V - 	 J.jjj J 	J 	 

Lb 

M .M . 

A 

De 

Hej 

= 168 

481  

par köl - 

tal - te 	så 	myc- ket 	om 	sitt gif - ter - mål. 
12 

va ett 

tol- 

kom fa - de - ri å 	ral - la hej kom fa- de- ri å 	ral - la. 
16 

r 	•[ to 	•L J 

r 

ler som sams si - na 
8 

råd. 

de 	tal - te så 	myc - ket om 	sitt gif - ter - mål. 

1 /:Ä va ett par köller som sams sina råd.:/ 
De talte så mycket om sitt giftermål. 
— Hej kom faderi å ralla hej kom faderi å ralla, 
de talte så mycket om sitt giftermål. 

2 Ä va ett par pöjker som hörde därpå. 
I afton ska vi in till köllera gå. 

3 Å köllon stängd att döra me bå sticker å strå. 
Nej, aller ska dom där pöjkan få in te oss gå. 
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T. 2 i str. 3-5: 

Cap 	
P 	P "  	 

8 
-för de ni - on - de 	för 

ging - o 	två flic - kor. 

	

plan - te 	ra - de kål. 
4 

r.  
da 
	

jong 
6 

- mål. gif - ter 

na 

P P- 
snur - re - bus - sar 

ket om de tal - te så myc 

8  - Al - la jon san 	ta 	fa - la - lej 

fram kom- mer des - sa rof - fan - de 

4 Då kom ett starkt väder ifrån östanvind. 
döran flög öpp för dom där pöjkan sprang in. 

5 /:Var a er no vyri hela natta så lång?/ 
Da öle va mest å där köllon va bäst. 
— Hej kom faderi å ralla hej kom faderi å ralla, 
da öle va mest å där köllon va bäst. 

Melodianmärkning 

Rytmen i t. 4, repris II, sjungs närmast j 	,frasslut 
och efterföljande upptakt sjungs överhuvudtaget växlan- 

de j 	och 

Upptakten i str. 2, repris I:[ 

T. 1, n. 3 i str. 4-5, repris I: A 

SMB 232 

T. 9, n. 3-4 och t. 11, n. 3-4 i str. 2-5: g fiss 
T 10, n. 2 i str. 2: H 
T 14, n. 2 i str. 2, 4-5: h 
T. 15, n. 2 i str. 2 och 5: a 

Textanmärkning 

Båda raderna upprepas och omkvädet återges i alla 
strofer. 

3:2 dom där saknas vid upprepningen 
4:2 
	

flög vid upprepningen blåst 

M 
SVA BA 1936. Efter Astrid Schönning, Nynäshamn, Södermanland (f. 1895); tradition från Yxlö, Ösmo sn, Söder-
manland. Inspelad av Märta Ramsten 1973. 

i - från a - mor - na da - mor- na dans- ken skå- dar si - na daj si - na jong. 

1 De gingo två flickor, planterade kål. 
— för de nionde för dajong — 
de talte så mycket om giftermål. 
— Alla jonsan ta fatalej å najong 

fram kommer dessa snurrebussar roffande 
ifrån amorna damorna dansken skådar sina daj 

sina jong. 

2 Två sjömän lyssnade däruppå. 
I kväll skola vi till de flickorna gå. 

3 Å när de blev kväller å mörkt i var vrå, 
— för de nionde för dajong —
de gingo två sjömän till flickorna två. 
— Alla jonsan ta fatalej å najong 
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fram kommer dessa snurrebussar roffande 
ifrån amorna damorna dansken skådar sina daj 

sina jong. 

T. 3, n. 4-5 i str. 2: cl cl 

T. 6, n. 2 i str. 2-3: 

Melodianmärkning 

Upptakten och t. 1 i str. 2-3: [ Textanmärkning 

Omkvädena återges i alla strofer. 

T. 2, n. 2-3 i str. 2:[ 

N 
SVA 1039, s. 16. »Sjöngs av Karlbergskamrater från A 4, kanske främst Jonas Hedberg, äldre bror till Zarah Lean-
der.» Upptecknat efter eget minne från 1920- eller 1930-talet och insänt till SVA av överste Torsten Wiklund 1983. 

1 Där gingo tre flickor planterande kål 
— allamumsan stick filium — 
De tänkte så mycket uppå giftermål 
— allamumsan stick filium 

/:För då kommer en skuraburaruffan in 
abora skurasinibabori mumsan 
kurafina dejderi jum:/ 

2 Där gingo tre sjömän och sågo därpå 
I kväll skola vi till de flickorna gå 

3 Och flickorna stängde dörren med stickor och med 
strå 

så att de sjömännena ej in kunde gå 

4 Men då blåste där upp en nordvästelig vind 
och dörren flög upp och sjömännena kom in 

5 Och flickorna sprang i sängen med hjärtat i brand 
och efter kom sjömännena med niklas i hand 

6 Så lågo de där till dess dagen blev ljus 
men då var det slut med de flickornas mus 

7 Sjömännen får igen sina skrumpnade skinn 
— allamumsan stick filium — 
men aldrig får flickan gen mödomen sin 
— allamumsan stick filium 

/:För då kommer en skuraburaruffan in 
abora skurasinibabori mumsan 
kurafina dejderi jum:/ 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i alla stro-
fer; slutomkvädet helt utskrivet i str. 1-3, endast dess 
två första rader följda av osv i övriga strofer. 
Slutomkvädet: abora skurasinibabori str. 2 abors skurs 

sinibabora, str. 3 abora skura sinibabora 
S:1 	hjärtat ms huärtat 
7:1 	Sjömännen ms Sjömäånnen 

0 
IF Rancken 5, 186 nr 156 (text), IF Rancken 6, 190 nr 21 (mel.). Österbotten. Upptecknad av J. E. Wefvar under ti-
den 1864-1874 (text) och efter Wefvars minne av Gustaf Durchman (mel.). 

Der stodo två flic = kor och planterade 
	

kål 

och talte så myc= ket om giftermål: 
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två 
så 

der stodo 
i 	afton 

gossar 
skall vi 

J 
lalalala sjung fra 

sjung 	 
17 

'‘) 

och hörde 
till 	flickorna 
14 

4 

la sjung fralalalala 

ah 

 
uppå: 

gå: 

SMB 232 

• 
sjung fra - lalala 	la la. 

• 

	

sjung fra 	lalalala 

1 1 

	

1 	oh ah - 	_ 

flickan stängde dörren 
	med stickor 	och strå 

att intet 	små gossar 
	

till dem 	skulle 	gå. 

viljen i veta hvem visan har gjort 
så var det Johan Tönte töningens port. 

1 Der stodo två flickor och planterade kål, 
de talte så mycket om giftermål, 
der stodo två gossar och hörde uppå; 
i afton så skall vi till flickorna gå; 
flickan stängde dörren med stickor och strå 
att intet små gossar till dem skulle gå. 

2 Sen begynte det blåsa sydvestelig vind, 
dörren sprang upp och sjömännerna in, 
sjömennerna satt sig på gyllestol 
och flickan drog af dem både strumpor och skor, 
flickan hon i sängen sprang 
och hon som en qvinna och han som en man. 

3 Sen gingo vi den gatan rätt fram, 
så mötte vi oss vår sjökapten, 
hvar hafven i varit den natten så lång? 
der ölet väl smakt bäst och flickor var mest: 
sen stälde han oss i ring 
med femton buteljer omslaget omkring. 

4 Nog få vi vår hy igen, 
men alldrig få flickor sin ära igen 
Nog få gossar för altaret stå, 
men alldrig få flickor med guldkronan gå, 

Melodianmärkning 

Några taktstreck samt repristecken i ms är tillskrivna i 
efterhand. Taktindelningen är överhuvudtaget ett försök 
till indelning, som delvis blivit felaktig. 2/4 tillskrivet i 
efterhand i början av mel. 
T. 11: Efter takten har stått repristecken, som raderats 

bort. Över n. 4 står ett överstruket fermat. 
T. 16-17: Efter n. 2 i resp. takt har stått taktstreck, som 

raderats bort. 

Textanmärkning 

Strofrn under mel. har trallrader; dessa saknas i texturs. 
1:5 	före flickan står flick överstruket 
2:6 	han står över struket ord, ev. hon 
3 : 1 
3:2 
3:4 
4:5 

vi ändrat från vid 
oss tillskrivet över raden 
väl ms val 
har dubbelskrivet, struket på andra stället 

P 
SLS 151, s. 95-97. Pellinge, Borgå lf, Nyland. Upptecknad av F. Vilhelm Englund 1878. 

1 /:Där stodo två flickor planterade kål:/ 
De talte så ljufligt om giftermål 
— Sjung fadiradiralla, sjung frallallalla 
De talte så ljufligt om giftermål. 

2 Där stodo två sjömänner och lydist uppå 
»I natt skola vi till flickorna gå.»  

3 Å flickan stängd dörren med stickor och strå 
Att intet sjömännen därinne skulle gå 

4 Så börja' det blåsa nordvästerlig vind, 
Dörren sprang opp, sjömännen gick in. 

5 Den ena han satt sig på förgyllende skrin 
Och flickan bjöd åt dem både kaffe och vin 
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Faira lulalej. faira - lulalej! 

8 
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6 Den andra han satt sig bak förgyllende stol 
Och flickan drog af dem både strumpor och skor 

7 Och flickan då hastigt till sängen sprang 
Och du som en kvinna och jag som en man 

8 De lågo, de lågo sils dagen blef ut 
Men kom för sjutusan vi måste ombord 

9 De gingo, de gingo knapt gatan där fram 
Så mötte de hela sjökapten 

10 »Hvart hafven I varit den natten så lång, 
Som intet har varit ombord en gång?» 

11 Kaptenen han stäld' sina gossar i ring 
Och 15 karbaser gick kvarfvet omkring 

12 /:Och nog får väl gossen sitt ryggskinn igen:/ 
Men flickan får aldrig sin mödom igen 
— Sjung fadiradiralla, sjung frallallalla 
Men flickan får aldrig sin mödom igen 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet och den upprepade andra 
raden utskrivna i str. 1 och 12. Repristecken efter första 
raden i str. 1 och 12. 

Q 
SLS 46, s. 83-84. Åland. (»Jomala, Lemland, Föglö.»). Upptecknad av J. A. Sjöblom 1894. 

1 Där stodo två flickor och planterade kål 
— För den nionde million —
De talte så ljufligt om giftermål 
— För de mamsells tavita leivila jo 

Så kommo där en tjilivilijuckande 
Från amora damora dansken 
Skola vila jum jum jum. 

2 Där stodo två sjömän och hörde därpå 
I kväll skall vi säkert till de flickorna gå 

3 Flickorna stängde dörren med stickor och strån 
Att inga sjömänner till dem skulle gå 

4 Sen blåste där upp en nordvesterlig vind 
Dörren sprang opp och sjömännerna gick in 

5 Flickorna satte [sig] på förgyllande stol 
Och löste af sig både strumpor och skor 

6 En sprang i sängen med strumpor och skor 
Och sjöman sprang efter och såg däruppå 

7 Hvar hafver ni varit natten så lång 
Där ölet var mest och där flickorna bäst 

8 Kaptenen han stälde sina gossar i ring 
— För den nionde million — 
Och daggen den dansade laget omkring 
— För de mamsells tavita leivila jo 

Så kommo där en tjilivilijuckande 
Från amora damora dansken 
Skola vila jum jum jum. 

Anmärkning 

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

R 
SLS 53, s. 333-337. Nagu sn, Åboland. Upptecknad av K. P. Pettersson 1896. 

Där stodo två flickor och plan- terade 
4 

kål. 

De talte 	så mycket om giftermål. 

~
. 

De talte 
	så mycket om giftermål. 
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2 

.hJ) 	 

8 

61 	 1 •  •  • 170 • . • • • • • • 

[,6 1 	 • . 
r 	 

J).r) 

4 

• 
6 

1 Där stodo två flickor och planterade kål; 
De talte så mycket om giftermål. 
— Fairalulalej, fairalulalej! 
De talte så mycket om giftermål. 

2 Där stodo två sjömän och hörde därpå. 
I afton skall vi till de flickorna gå. 

3 Och flickorna stängd dörren med stickor och strå: 
Att inga sjömän till dem skulle få gå. 

4 Sen blåste det upp en nordvästelig vind, 
Att dörren sprang upp, och sjömännen gick in. 

5 »Men när vi had' slumrat därinne en stund, 
Så, ta mej sjutusan! Vi måste ombord. 

6 Men när vi hadd spatserat den gatan ned, 
Då mötte vi vår herre och sjökapten.» 

7 »Hvar hafven I varit hela natten så lång? 
Som intet har varit ombord en gång.» 

8 »Nog hafva vi varit, där flickor fanns mest. 
Nog hafva vi varit, där vinet smaka bäst.» 

SMB 232 

9 »Ja hafva Ni varit, där vinet smaka bäst, 
Så skall nu karbasen på er rygg bli en gäst.» 

10 »Och hafven I varit, där flickor fantes mest 
Så skolen I ombord få sex månars arest.» 

1 1 Kaptenen han ställer sina gossar i ring: 
Och femton karbaser gå laget omkring. 

12 Men strunt i vårt ryggskinn! Vi få väl ett ann; 
Men flickorna få aldrig sin mödom tillbaks. 

13 Och strunt i vår frihet! den få vi igen; 
Men flickorna få aldrig tillbaka sin vän. 
— Fairalulalej, fairalulalej! 
Men flickorna få aldrig tillbaka sin vän. 

Textanmärkning 

Omkvädet och den upprepade andra raden utskrivna i 
alla strofer. 

	

2: 2 	flickorna ms vid avstavning flikkorna 

	

8:1 	flickor ms vid avstavning flikkor 

	

10:1 	flickor ms fikkor (avstavning) 

IF 170, XII (nr 143). Efter 60-åriga gästgivarmor Karolina Holmström, Tenala sn, Nyland. Upptecknad av Otto An-
dersson 1909. 

Anmärkning 

T. 3, n. 3: Troligen ändrad från al . 
T. 3, n. 7: Otydlig, sannolikt a' ändrad från b'. 

T. 4, n. 2: Otydlig, möjligen bl. 
T. 6, n. 6: Otydlig. 
T. 8: Taktstrecket saknas före takten. 

T 
SLS 332, s. 3-4. Efter studeranden Thyra Bifeldt, Skåldö, Ekenäs, Nyland; hon hade lärt visan i Skåldö. Upptecknad 
av V. E. V. Wessman 1920-1921. 
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kål. gingo 	tre jungfrur 	och plan= terade 
7 

-Fabo libi sibi on. - 

•  • •  

-Fabo Lansa va' me' och fabo 	Libions 	Juss. 

15 

• I. • • 

--111;\  

snurribussar hoppan = des. 

23 

Sen kommo där tre 

Och de norske de danske de gåvo de an. 

veur 

rm=r 
1 1 

De tal - te så ljuvligt 	om gifter = mål. 

Y h) 	 

Det 

19 
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1 Det gingo tre jungfrur och planterade kål. 
— Fabo libi sibion. — 
De talte så ljuvligt om giftermål. 
— Fabo Lansa va' me' och fabo Libions Juss. 

Sen kommo där tre snurribussar hoppandes. 
Och de norske de danske de gåvo de an. 

2 Där stodo tre sjömän och lyssnade på. 
I afton så ska vi till flickorna gå. 

3 Men dörren var låster med stickor och strå, 
att inga sjömänner till dem ska få gå. 

4 Sen blåste där upp en nordvästliger vind, 
så dörren sprang opp och sjömännen steg in. 

5 Sen sattes där fram en förgyllene stol: 
»Här ska ni få sätta båd strumpor och skor.» 

6 Vi sovo, vi sovo, tills dagen blev stor. 
Men stopp, för sjutusan, nu måst vi ombord. 

7 Vi gingo, vi gingo den strandgatan ner, 
där mötte vi sen vår herre och kapten. 

8 »Var haver ni varit hela natten så lång?» 
»Vi haver nu varit hos flickor en gång.» 

9 Sen ställde vår kapten oss alla i ring, 
och daggen den börja' gå varvet omkring. 

10 Den ena fick ett slag, den andra fick två. 
— Fabo libi sibion. — 
Men äldsta matrosen fick hundra och två 
— Fabo Lansa va' me' och fabo Libions Juss. 

Sen kommo där tre snurribussar hoppandes. 
Och de norske de danske de gåvo de an. 

Melodianmärkning 

T 16, textunderlägget: Se textanmärkningen nedan. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 10. 
Mellanomkvädet: Fabo str. 10 Tabo 
Slutomkvädet: kommo i str. 1 ändrat från kommer 

U 
SLS 352, s. 994. Efter Jenny Gustafsson, Galtby, Korpo sn, Åboland (f. 1901). Upptecknad av Greta Dahlström 
1923. 

   

2 

    

        

      

113P.11111~ 

 

       

    

•	 

   

       

Där stodo 	tvä flickor. 	plan= terade 	kål, 
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tra lallallej. 

6 

tradiradiradiram 

tradiradiram tralla 	lallallej. 

12 

Julia. Julia. Julia hopsan = sej. 

så ljuvligt om giftermål 

8 

J 

de 	talte 

r  
Julia. Julia. Julia. hopsan=sej. 

16 

ur 
Hej Julia. 

ERZ AN 

r 
gingo tre jungfrur. plan= terade 

	
kål, 

8 

• . 

de talade 	mycket om gifteri = mål, 

4 

Det 

 

12 

  

  

sjung hoppfaradi = ralla. om  gifteri = mål. 

SMB 232 

1 Där stodo två flickor, planterade kål, 	 — tradiradiram trallalallallej. 
— tradiradiradiram tralallallej, — 	 Hej Julia, Julia, Julia, Julia, hopsansej. 
de talte så ljuvligt om giftermål 

	
Julia, Julia, Julia hopsansej. 

Efter fabriksarbeterskan Hilma Ingberg f. Sarin, Billnäs bruk, Pojo sn, Nyland (f. 1886 i Korsuddarna, Bromarvs sn, 
Nyland). Va: SLS 529 nr 148. Upptecknad Alfhild Adolfsson (Forslin) 1933. Vb: SR Ma 57/11142:11:6. Inspelad av 
Matts Arnberg 1957. Återgiven på CD (Den medeltida balladen. CAP 22035). 

Va 

1 /:Det gingo tre jungfrur, planterade kål,:/ 
de talade mycket om gifterimål, 
sjung hoppfaradiralla, om gifterimål. 

2 Det gingo tre sjömän och hörde därpå; 
I natt så ska vi till flickorna gå. 

3 Men dörren den stängdes med stickor och strå, 
att inga sjömän till dem ska få gå. 

4 Om natten så blåst det en nordelig vind, 
och dörren blåst upp och sjömännen steg in. 

5 De satte fram stolar och bjöd dem sitta ner, 
de bjöd dem i sängen att vila med sig. 

6 Och inte så vet jag vad de flickorna fick, 
blott sängen den knarra och fällen den gick. 

7 Men när de sen legat tills dagen var stor, 
Nej hopp för sjutusan, vi måste ombord. 

8 Sen gick de lång gatan opp och ned, 
så mött de sin herre och sjökapten. 
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MAC 111~.3111~.:11111E 1116~•~1111111111= ~Si 

De tala så mycket om gifter = mål. 

Där gingo två jungfrur en plantera 	gård. 
8 

Tia rallittia ej. 	tia 	rall - littia 	- 
16 

• 

rej. 

SMB 232 

9 Var haven I varit hela natten lång? 
Vi haver väl varit hos flickor en gång. 

10 Ja, haver ni varit hos flickor en gång, 
så skall det bli eder en skola så strång. 

11 Så ställdes de alla upp i en ring, 
och daggen den börjar att svaja omkring. 

12 /:Snart bliver vårt ryggskinn helt igen,:/ 
men flickan får aldrig sin mödom igen. 
sjung hoppfaradiralla, sin mödom igen. 

Textanmärkning 

Trallen med upprepning av andra radens slut utskriven 
endast i str. 1. Repristecken endast i str. 1 (under mel.). 

Vb 
MELODI 

Avvikelser från Va i Vb 

Sjungs närmast i A-tonart, begynnelseton: e (nedan 
transponerad och noterad i C-dur motsvarande notatio- 

nen i Va). M.M. j = 200. 

Avvikelser från str. 1 i Va: 

Första versraden utan repris. 
T. 3, n. 2 i str. 6 och 10:111  
Upptakten till t. 5 i str. 2, 11-12:111  

T. 5 i str. 2.. [ 

TEXT 

Avvikelser från Va i Vb 

Genomgående: Och/och: Å/å 
1:2 	talade mycket: talte så mycket  

	

3:2 	ska: sku 

	

4:1 	blåst det en: blåste till 

	

7:1 	var: vart 

	

8:1 	Sen: Så; opp och ned: upp och ner 

	

8:2 	och vid upprepningen sin 

	

9:1 	haven I: haver ni 

	

9:2 	väl: ju 

	

10:2 	det första så: då 

Anmärkning 

Trallen med upprepning av andra radens slut återges i 
alla strofer. Upprepningen omfattar i str. 1 och 12 de 
två sista orden, i str. 2, 4, 7, 11 de tre sista orden, i str. 
3 de fem sista orden, i str. 5, 6, 9, 10 de fyra sista or-
den; i str. 8 lyder upprepningen sin sjökapten. 

.ffiee f"nele1~ 

SLS 529 nr 155. Efter Verner Lindqvist, Karis sn, Nyland (f. 1881). Upptecknad Alfhild Adolfsson (Forslin) 1933. 
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1.Där 
2.Så 

gingo 
stängde 

rtrmrrr 

sjö = männer 	dit 
	

in slippa m 

12 

r.  
lej. 	fadi = rall 	. 	o. s. V. 

16 

: 

att inga 

11111111.111111== 
MIM« 

fadi = rallalla 

r 
tre flickor 
de dörren 

rr 
plan= terade 	kål 
med stickor och strå 

8 

1 Där gingo två jungfrur på en plantera gård, 
de tala så mycket om giftermål. 
— Tia rallittiarej, tia rallittiarej. 
De tala så mycket om giftermål. 

2 Där gingo två sjömänner och lyddes uppå, 
funderade om kvällen till flickorna gå. 

3 Och flickorna stängde dörren med stickor och strå, 
att inga sjömänner till dem sku få gå. 

4 Sen blåste där upp en nordvästliger vind, 
och dörren sprang upp, och sjömänner steg in. 

5 Sjömannen han satt sig på förgyllande stol, 
han sade: »Sköna jungfru, kom dra av mig mina 

skor.» 

6 Och flickan hon sprang i sängen, men hjärtat det 
brann, 

sjömannen bakefter så mycket han hann.  

SMB 232 

7 Sen led det till morgon, då skutan skall gå, 
då mötte de sin kapten och styrman därtill. 

8 »Var haver ni varit hela natten så lång?» 
»Vi haver ju sovit hos flickor en gång.» 

9 Sen ställdes de alla upp i en ring, 
och femton karbaser gå varvet omkring. 

10 Skräp i vårt ryggskinn, det får vi igen, 
men flickorna får aldrig sin mödom igen. 
— Tia rallittiarej, tia rallittiarej. 
Men flickorna får aldrig sin mödom igen. 

Textanmärkning 

Omkvädet och den upprepade andra raden utskrivna 
endast i str. 1. 

Y 
SLS 536 nr 153, melodin. Efter Karolina Nordback f. Gjäls, Kalax, Närpes sn, Österbotten (f. 1878). Upptecknad av 
Alfhild Adolfsson (Forslin) 1935. 

att inga 	sjö = männer 

1 Där gingo tre flickor planterade kål 

— fadirallalla lej, fadirall... 

2 Så stängde de dörren med stickor och strå 
att inga sjömänner dit in slippa må, 
— fadirallalla lej, fadirall... 
att inga sjömänner dit in slippa må.  

Melodianmärkning 

Upptecknarens kommentar: (Visan brukade sjungas 
som vals). 

Textanmärkning 

Omkvädet: fadirall följs av o.s.v. 
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12 
myc- ket om gif 	ter - mål. 

myc-ket om gif - ter - mäl. de tal- te så 

Sjung hopp fa- di- ra- di - ral-la la 	la la la la la 	la 	la. 
16 

två Dä

0  
r ging- ging- o flic- kor. plan- te - ra - de 	kål. Där kål. 

8 

M.M.J. 184 
•	 

7, 

De tal- te så 

12 /:Å skräp i ditt ryggskinn, de får du igen.:/ 
Men flickorna får aldrig sin mödom igen. 
— Sjung hopp fadiradiralla la la la la la la la la, 
men flickorna får aldrig sin mödom igen. 

Melodianmärkning 

T. 12, n. 1-2 i str. 4 och 7: 

T. 15 i str. 2-5, 7: 

T. 15 i str. 6, 8-12: 

Textanmärkning 

Omkvädet och de upprepade raderna återges i alla stro-
fer. 

• 9 	ska vid upprepningen skall 

	

4: 1 	Så vid upprepningen Sen 

	

4:2 	dörren vid upprepningen å dörren 

	

7:1 	Å var har vid upprepningen Var haver 

	

8:1 	Nå vid upprepningen Ja 

	

9:1 	Å vid upprepningen Ja 

	

11:2 	blir vid upprepningen går 

SMB 232 

Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 1904 på Nötö, d. 1980); hon hade lärt visan av mormodern Eva Gus-
tava Jansson (f. 1842 i Böle, Hitis sn, Åboland, d. 1929). Za: SR Ma 58/11869:11:7. Inspelad av Matts Arvberg 
1958. Zb: SVA 53:1, bl. 85-86. Textnedskrift gjord av Svea Jansson ca 1960. 

Za 

1 /:Där gingo två flickor, planterade kål.:/ 
De talte så mycket om giftermål. 
— Sjung hopp fadiradiralla la la la la la la la la, 
de talte så mycket om giftermål. 

2 Där stodo två sjömän å hörde uppå. 
I kväll så ska vi till flickorna gå. 

3 De flickor stängde dörren med stickor å strå, 
att inga sjömän till dem skulle gå. 

4 Så blåste de upp en nordvästliger vind, 
dörren sprang upp å sjömännerna gick in. 

5 A hela den natten så brände de ljus, 
å hela den natten den gick som ett rus. 

6 Om morgonen de gingo längs strandgatan ned, 
så mötte de sin herre å sjökapten. 

7 Å var har ni varit hela natten så lång, 
som inte har varit ombord någon gång? 

8 Nå, vi hava varit där vinet var bäst, 
å vi hava varit där flickor var mest. 

9 Å har ni nu varit när flickor en gång, 
så skall ni få smaka på daggen en gång. 

10 Så ställdes de sjömänner alla i ring, 
karbasen den dansade hela varvet omkring. 

11 Snälla kaptenen, slå inte så hårt! 
Ryggskinnet svider, ja tror de blir hål. 

348 



SMB 232 

Avvikelser från Za i Zb 

2:1 
	

Där stodo: Det stod; å: och 
2:2 
	

ska: skall 
3: 1 
	

å: och 
4: I 
	

de: det 
4:2 
	

å sjömännerna gick: och sjömännen sprang 
5 : 1-2 Å/å: Och/och 
6:1 
	

morgonen: morgonen då; ned: ner 
6:2 
	

å: och 
7:1 
	

var har: Var haver 
8:1 
	

Nå, vi hava: Vi hava ju 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet och de upprepade raderna 
ej utskrivna. 

2:2 	flickorna ms flickorn 
4:2 	sjömännen ms ev. sjömänren 

Zb 
8:2 
9:1 

10:2 
11:2 
12:1 

å vi hava: Vi hava ju 
Å har ni nu: Och haver ni; när: hos 
den: han: hela saknas 
ja: jag; de blir: det går 
Å skräp: Skit; de: det 

EJ AVTRYCKTA 

AA: Tillfälle gör tiufven. Divertissement 1 En Act med 
Vaudeviller. Stockholm 1783, s. 15. 1 rad med 
trallrefräng. 

AB: UUB 623:2 nr 173. Efter f.d. bondhustrun Cajsa 
Lisa Ausarve (Mårtensdotter), Fole sn, Gotland (f. 
1775 vid Karby, Roma sn, Gotland; Bjersby, s. 
235-236. Upptecknad av G. F. Herlitz sannolikt 
på 1840-talet (Bjersby, s. 152-153). 5 strofer. 
Tryckt som Säve nr 173 A. 

AC: UUB 623:4 nr 10. Efter arbetskarlen Nils Björk-
lund, Visby, Gotland (f. 1804 i Björke sn, Got-
land; Bjersby, s. 328). Upptecknad av P. A. Säve 
vid 1800-talets mitt. 1 strof. Tryckt som Säve nr 
173 B. 

AD: Frisinnade qvällqvistqväden. U.å., nr 14. Melodi 
med underlagd strof. Kallas »Bevärings-Visa från 
Gottland». 

AE: Filikromen, h. 9, 1865, nr XVIII. Melodi samt 5 
strofer. 

AF: ULMA 347:57, s. 127. Norra Södermanland. 
Upptecknad av Gustaf Ericsson, sannolikt på 
1860- eller 1870-talet. 7 strofer (med tillägg av 
extra omkväden; ev. två olika uppteckningar). 

AG: Fredin, Gotlandstoner, 1909, nr 18. Efter skoma-
karen Lyander, Burs' sn, Gotland. Upptecknad av 
August Fredin på 1880-eller 1890-talet. Melodi 
samt 3 strofer. 

AH: DAL 6006 nr 2. Skåne (från gränstrakterna mel-
lan Skytts och Vemmenhögs härader). Uppteck-
nad av okänd hand för Otto Anderberg ca 1890. 6 
strofer; kontamination (str. 5-6 tillhör SMB 229). 

Al: R. Larsson, Visor från Väster-Närke, 1943, s. 
125. Efter »en gammal man i Knista fattighus», 
Närke. Upptecknad av Robert Larsson 1897. 6 
strofer. 

AJ: ULMA 351 D:11 g, s. 796 (text), ULMA 351 
D:11 c, s. 178 (mel.). Närmare uppgifter saknas. 
Sannolikt upptecknad av August Bondeson vid 
1800-talets slut. En renskrift av mel. finns i 
ULMA 351 D:11 g, s. 798. Melodi samt 4 strofer. 

AK: ULMA 351 D:11 d, s. 180. Efter f.d. sjömannen 
Adolf Olsson, Vallda sn, Halland (f. 1841 i Vall-
da). Upptecknad av August Bondeson 1900. Me-
lodi samt 2 rader. 

AL: ULMA 351 D:11 g, s. 406 (text), 408 (mel.). Ef-
ter Jenny Henriksson f. Nygren, Ramsjöhol 
Stafsinge sn, Halland. Upptecknad av August 
Bondeson 1901. Melodi samt 4 strofer. 

AM: SVA 275: B 105:1 (kopia), s. 88-89. Västman-
land. Inskriven i egen visbok av Reinhold Mo-
berg, Sala, sannolikt kring sekelskiftet 1900. 7 
delvis ofullständiga strofer. 

AN: ULMA 111:439, s. 1-4. Suntaks sn, Västergöt-
land. Upptecknad av J. Möller 1901. 11 strofer. 
Landsmålsalfabet. 

AO: NM Folkminnessaml., Helge Ros&ks uppteck-
ningar 1, Folkföreställningar, pachasor m.m. 2, s. 
113-114. Efter kyrkoherde Måns Ros61, Nosaby 
sn, Skåne (f. 1847 i Reslövs sn, Skåne). Uppteck-
nad av dennes son Helge Ros&I 1908-1922. 6 1/2 
strofer. 

AP: Esarps sn, Skåne. APa: DAL 6194, s. 84. Efter 
Nils Christersson, Mossheddinge, Esarp (1851- 
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1927). Upptecknad av Ingemar Ingers under tiden 
1920-1925. 5 strofer. Tryckt (med uteslutande av 
1 strof) i Andersson & Ingers, Folkdiktning från 
Bara härad, 1925, s. 16. APb: SVA BA 2306. Ef-
ter fil.dr Ingemar Ingers, Lund, Skåne (f. 1902 i 
Tottarps sn, Skåne, d. 1983). Han hade lärt visan 
efter Nils Christersson. Inspelad av Gunnar Erme-
dahl 1974. Melodi samt 5 strofer. 

AQ: LUF 206, s. 3. Efter Bengta Johansson, Kabbarp, 
Tottarps sn, Skåne (f. 1865); hon hade visan efter 
sin mor. Upptecknad av Ingemar Ingers 
1921-1922. Fragment, 1 strof. 

AR: ULMA 1136:1, s. 1. Kyrkås sn, Jämtland. Upp-
tecknad av K. Bengtson 1926. 2 strofer. 

AS: NM (EU 1286). Efter Niklas Tyrvalls, Klinte sn, 
Gotland (f. 1854 i Klinte). Upptecknad av Karl 
Gunnar Jonsson, Visby 1929. 1 strof. »Bevär-
ingsvisa.» 

AT: Sternvall, Sång under segel, 1935, s. 107. »Ned-
tecknad efter sjökapten Olof Olsson», Råå, Raus' 
sn, Skåne. Melodi samt 8 strofer. »Halar-, pump-
och bråttspelsvisa.» 

A U: Södermanl: s Spelmansförbunds arkiv, Andersson, 
Olof, Sörmländska låtar nr 259. Efter skomakaren 
Algot Eriksson, Strängnäs (f. 1896 i Fogdö sn, 
Södermanland); han hade visan efter sin farmor. 
Upptecknad av Olof Andersson senast 1936. Me-
lodi samt 1 strof. 

AV: NM Folkminnessaml., Soldatsånger 1, s. 287 (EU 
17948). Röshult, Gällstads sn, Västergötland. 
Upptecknad av Albert Josefsson. Insänd till Nord. 
museet 1941. 3 strofer. 

AX: NM Folkminnessaml., Visor 6, s. 788 (EU 
26139). Tvååkers sn, Halland. Upptecknad av S. 
A. Svensson. Insänd till Nord. museet 1944. 4 
strofer. 

A Y: SVA 275: A 409:24. Nedskriven av Hilding Wir-
sin, Landvetters sn, Västergötland. Insänd till Ra-
diotjänst 1948. 2 strofer. 

AZ: SVA 198:3 nr 263 b:9. Dalsland. Efter Emma 
Heimer f. 1886; hon hade hört visan »av en gam-
mal kvinna som hette Anna Backman». Uppteck-
nad och insänd till Matts Arnberg 1957 av Val-
borg Carlsson, Eriksbyn, Skålleruds sn. 3 strofer. 

BA: Efter Anna Fina Wahlin f. Boman, Gällareds sn, 
Halland (f. 1898 i Gällared). BAa: DAG IFGH 
6103, s. 28-29. Upptecknad av S. Henningsson 
1961. 6 strofer. BAb: DAG IFGH 6323, s. 2-3. 
Nedskriven av Anna Fina Wahlin själv 1969. 5 
strofer. BAc: SVA BA 1259. Inspelad av Gunnar 
Ermedahl 1971. Melodi samt 5 strofer. 

BB: SVA BA 657. Efter Erik Andersson, Möja sn, 
Uppland (f. 1920). Inspelad av Eva Falkenström 
1969. Melodi samt 11 strofer. Återgiven på CD 
(Sjömansvisor & rallarvisor, CAP 21540). 

BC: LUF B 152a:3. Efter Villner Eriksson, Väghult, 
Kyrkhults sn, Blekinge (f. 1906 i Kyrkhult) och 
Rune Aronsson, Osby, Skatelövs sn, Småland (f. 
1937 i Kyrkhult). Inspelad av Christer Lund och 
Rune Aronsson 1982. Melodi samt 9 strofer. 

BD: SVA 1080. Efter Viola Törnblom, Enköping, som 
hörde visan som barn. Upptecknad av Eva Dani-
elson 1985. 1 rad och trallrefräng. 

BE: IF Rancken 3, 165 nr 417. Vallgrund, Replots sn, 
Österbotten. Ur lotsen Anders Stolpes visbok. Av-
skrift gjord av J. E. Wefvar under tiden 1864-1874. 
10 strofer (uppställda som 5 fyrradiga). 

BF: IF Rancken 3, 155 nr 6. Övermalax, Malax sn, 
Österbotten. Upptecknad av Eliel Aspelin 1870. 7 
strofer. 

BG: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 222. Bor-
gå lf eller Helsinge sn, Nyland. Upptecknad på 
1870- eller 1880-talet. Melodi samt 4 strofer. 

BH: SLS 24, s. 114-116. Nagu sn, Åboland. Uppteck-
nad av K. P. Pettersson 1891. Melodi samt 11 
strofer; sannolikt annan texttradition men samma 
mel. som R ovan. 

Bl: IF 6, s. 27. Saltviks sn, Åland. »Ur bonden Erik 
Erikssons visbok.» Avskrift gjord 1910, inlämnad 
av Otto Andersson 1928. 4 strofer. 

BJ: IF 170, VIII (nr 22). Möjligen efter Ferdinand 
Lönnblad, Nickby, Sibbo sn, Nyland. Upptecknad 
av Otto Andersson ca 1910. Melodi med under-
lagd strof. 

BK: SLS 360, s. 157 och 165 (två utskrifter). Lapp-
träsks sn, Nyland. Upptecknad av Ragnar Holl-
merus 1911. Melodi med underlagd strof. 

BL: SLS 252, bl. 86-87. Sannolikt Nyland. Efter H. 
Stenius. Upptecknad av Ragnar Fleege. Inlämnad 
till SLS 1915. 5 strofer. 

BM: SLS 352, s. 995. Efter Rurik Mattsson, Lökholm, 
Nagu sn, Åboland (f. 1895). Upptecknad av Greta 
Dahlström 1923. Melodi med 1 underlagd rad. 

BN: SLS 352, s. 996. Efter »tjänarinnan» på Norrgår-
den Vera Mattsson, Lom, Korpo sn, Åboland (f. 
1880 i Korpo). Upptecknad av Greta Dahlström 
1923. Melodi samt 1 1/2 strof. 

BO: SLS 536 nr 153, texten. Ur Edv. Konstantin Dani-
elssons dagbok, Brunskär, Korpo sn, Nyland, da-
terad 1876. Avskrift gjord av Alfhild Adolfsson 
(Forslin) 1935. 10 strofer. 

350 



SMB 232 

BP: SR Ma 57/11142:8:1. Efter Uno Schoultz, Åbo, 
Åboland (f. 1887). Inspelad av Matts Arnberg 
1957. Melodi samt 8 strofer. Återgiven på CD 
(Föregångare, MNW CD 240-242). 

BQ: SLS band 1962:27 nr 10. Efter Mimmi Johansson 
f. Karlsson, Åbo (f. 1878 i Vestergård, Brattnäs, 
Pargas sn, Åboland, bosatt i Åbo sedan 1905). In-
spelad av Greta Dahlström 1960. Melodi samt 10 
strofer. Transkription, gjord av Greta Dahlström, 
finns i SLS 742 B nr 97. 

BR: Efter Edit Johansson, Kimito sn, Åboland (f. 1900 
på Nötö, Nagu sn, Åboland, från 1937 bosatt i Ki-
mito). BRa: SR 62/M/6247:9:7. Inspelad av Matts 
Arnberg 1962. Melodi samt 5 strofer. BRb: SVA 
199:1. Textnedskrift gjord av Edit Johansson 
1963. 6 strofer. 

BS: SVA BA 41. Efter John Mattsson, Nötö, Nagu sn, 
Åboland (f. 1905). Inspelad av U. P. Olrog 1962. 
Melodi samt 4 strofer. 
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233 

BONDDRÄNGEN OCH JUNGFRUN 
TSB F ,2 

A 
KB Vs 2:3, s. 389-391. Uppland. Upptecknad på 1810-talet. Str. 1 utskriven av A. A. Afzelius, övriga strofer av en 
renskrivare. 

1 Ungersven och Jungfrun de gingo öfver en bro, 
De lofvad' hvarannan ära och tro. 
— Hon trodde det var en Herre. 

2 Det stod en fattig torpardräng och hörde deruppå. 
Och dit skall jag åt aftonen gå. 

3 Ungersven red och torparen sprang; 
Men ändå hann torparen fortare fram. 

4 Han klappar på dörren med ullvanten grå, 
Stig opp sköna Jungfru, drag låsen ifrån. 

5 Ingen hafver jag med stämmorna lagt 
Och ingen släpper jag intill mig i natt. 

6 Torparen jänkade med ullvanten grå, 
Han jänkade så vackert låsen ifrå. 

7 Jungfrun hon lad sig i sängen ned, 
Och torparen lad' sig så vackert bredved 

8 När som de kommo i sängen att klappa, 
Så fick hon känna att skjortan var lappad. 

9 När de hade legat en liten stund, 
Så fråga' sköna Jungfrun efter Herrens lilla hund.  

10 Inte är jag någon Herre, inte har jag någo[n] hund 
Jag är en fattig torpare, som bor i grönan lund. 

11 Visste jag att du vore en Torparedräng, 
Så aldrig skull' du komma med lifvet ur min säng 

12 Jungfrun går efter sitt förgyllande spjut. 
Och torpardrängen sprang genom dörren ut. 

13 Jungfrun stod vid fönstret, hon gret och hon svor: 
Nu har du min mödom, och jag dina skor. 

14 Väl så får jag ett par fingerlappa skor; 
Men aldrig får Jungfrun sin mödom så god. 
— Hon trodde det var en Herre. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 14. 
5:1 	över Ingen står Igen (i margen står ett fråge- 

tecken) 
8:1 	före i står ett påbörjat ord, ev. der överstruket 

10:1 	någo[n] textförlust p.g.a. att ms bundits in 

B 
KB Vs 2:3, s. 421-424. Proveniens okänd. Upptecknad på 1810-talet. 

1 Jungfrun och Riddaren, De mötes åt på den långa 
bro, 

De lofvade varandra, ära och tro 
— Sköna Jungfru bevara eder ära. 

2 Der stod en Torpare, och lydde uppå 
I qväl luster mig till Jungfrun att gå, 

3 Riddaren han red och Torparen han sprang, 
men ändå kom Torparen lite förr fram. 

4 Och Torparen han klappar med ullvantar grå, 
Statt upp sköna Jungfru drag låsen ifrån, 

5 Och Jungfrun stod upp i vilan lin, 
hon drog ifrån låsen släpte Torparen in, 

6 Och Torparen satte sig på förgyllande stol, 
Statt upp sköna Jungfru drag af mig mina skor, 

7 Det lär jag en Konunga dotter så god, 
så inte står jag upp och drar af dig dina skor, 
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8 Och Torparen han vredgas vid dessa ord, 
Han sprang upp i sängen med strumpor, och skor. 

9 Och Riddaren han klappa med fingrarna små, 
Statt upp sköna Jungfru drag låsen ifrån, 

10 Väl är jag en Konunga dotter så god, 
så inte står jag upp och drar låsen ifrån, 

11 Det snögar och det slaskar på Schalakan fin, 
Vänd det vränga ut och Schalakanet in, 

12 De lågo der och snacka till det var dager stor, 
så dags Plär jag vara med min fader på log, 

13 De lågo der och snacka till upprunnen sol, 
Så dags plär jag vara med min fader i skog, 

14 Och viste jag du vore en Torpare lyr, 
så skulle du alldrig komma med lifvet ur min Bur, 
— Sköna Jungfru bevara eder ära.  

15 Och viste jag du vore ett Torpare barn, 
Så skulle du alldrig komma med lifvet ur min arm, 
— Sköna Jungfru nu har jag eder ära. 

16 Och har du min ära så har [jag] dina lappade skor, 
Min far skall köpa mödom, så är jag lika god, 

17 Och väl får jag mig ett par lappade skor, 
men aldrig får Jungfrun sin ära så god, 

18 Och Torparen han ut på dörren sprang, 
Så gångjärna lossna och låsen han sang, 
— Sköna Jungfru nu har jag eder ära. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet i str. 15: nu har jag skrivet på raderat bevara 

3:2 	lite tillskrivet över raden 

KB Vs 2:3, s. 429-431. Västergötland. Upptecknad på 1810-talet. 

1 Riddarn red och Torparn sprang 
— Hå, hå, hå, fallalerila. —
Torparn kom före Riddarn fram 
— För alla guldkronor och kransar. 

2 Torparn klappad' med vanta de grå 
Stå upp sköna Jungfru drag låset ifrå 

3 Ingen stämma hafver jag satt 
Ingen släpper jag in om natt. 

4 Jag har hvarken hare eller hund 
Min fader han bodde i Rosendelund 

5 Bodde din fader i Rosendelund 
Så skall du slippa in på denna stund 

6 Torparn satte sig på röda gullstol 
Statt upp sköna Jungfru drag af mig mina skor 

7 Jag är en Konungs dotter så god 
Slätt intet drar jag af dig dina skor 

8 Torparn sticknad' vid dessa ord 
Sprang upp i sängen med strumpor och skor 

9 Riddarn klappad med fingrarna små 
Statt upp min vän drag låset ifrå. 

10 Torparn ut genom dörren sprang 
Slog igen den så att låsen sang 

11 Jungfrun skrattad och Jungfrun log 
Har du min ära har jag dina skor. 

12 Alltid får jag ett par lappada skor, 
Men alldrig får du din ära så god, 

13 Jungfrun skrattad' mera ändå, 
Jag har dina vantar grå, 

14 Alltid får jag ett par vantar grå, 
— Hå, hå, hå, fallalerila. — 
Men alldrig får du din ära ändå, 
— För alla guldkronor och kransar. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 2, 
markerade i övriga strofer. 

	

2:2 	Stå ms Siar 

	

11:1 	det andra Jungfrun ms Junfrun 

	

11:2 	efter ära står (mödom,) 

D 
KB Vs 4, s. 451-453. Småland. Upptecknad ca 1840 av Johanna Gustava Angel f. Lagergr&n, Ryssby sn (1'. 1791 i 
Tolgs sn, d. 1869; Jonsson I, s. 540-541). En renskrift gjord av George Stephens finns i KB Vs 3:5 nr 290:11 A. 
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1 Riddarn å jungfrun de stod på en bro 
— a, ha, ha — 
de lofva hvarandra både ära å tro. 
— för gull å för ädela kransar. 

2 Han låfvar henne gullringarne fem. 
Hon låfvar honom sin ära igen. 

3 Riddarn lofvar henne guldspenne uti sko. 
hon låfvar honom sin ära så go. 

4 Torparn stod å lyddes deruppå 
Han ville så gerna till jungfrun gå 

5 Torparn han knapplar med vantarne grå. 
Stig op sköna jungfru drag låsen ifrå. 

6 Sjelfver hafver jag stämman satt, 
å ingen så släpper jag in någon natt 

7 Mins inte hon när vi stodo på en bro 
å låfte hvarandra både ära å tro 

8 Det var jag [som] låfte gulringarne fem 
å hon lofte mig sin ära igen 

9 Å det var jag som lofte na gulspenne uti sko, 
å hon låfte mej sin ära så go 

10 Å jungfrun hon smyger sig bort i en vrå, 
der drar hon sig en slissingsärk på. 

11 Jungfrun hon trippar på golfvet så nätt 
der drager hon frå den låsen så slätt. 

12 Torparn han satte sig på röda gulldstol 
stig opp sköna jungfru dra å mina sko. 

13 Jag är en kungadotter så god, 
å inte jag drager utaf dina skor, 

14 Torparen vredgades vid dessa ord. 
Han barkade åt sängen med båd strumpor å sko. 

15 Der låg han den långa qväll 
Han kyste dess mun å lefde så säll  

16 Der låg han till ottemål 
så dags plär jag vara på härragårdslo 

17 Å inte är det något riddarelag 
at stå på loen både natt å dag. 

18 Å inte är jag i nån riddare skru 
Jag är inte ant än en Torpare Lu. 

19 Jungfrun hon tog silfbeslagna spjut. 
Så körde hon honom på fönsteret ut. 

20 Å Torparen skratta å jungfrun hon Lo 
å har du min ära, så har jag dina sko. 

21 Väl får jag ett par lappade sko 
men aldrig får jungfrun sin ära så go, 

22 Å väl får jag et par strumpor af ull 
men aldrig får jungfrun bära kronan af gull 

23 Å ett lass höö, å tu lass halm 
— a, ha, ha — 
det gifver jag Eder till vaggehalm. 
— för gull å för ädela kransar. 

Anmärkning 

Endast str. 1-7 numrerade. Str. 3 och 4 först inskrivna i 
omvänd ordning, vilket korrigerats genom ändring av 
numreringen. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, 2, 9, 12, 
19, 21, 23, markerat i övriga strofer; slutomkvädet ut-
skrivet i str. 1, 2, 12, 23, markerat i övriga strofer utom 
i str. 11, där det helt saknas. Repristecken utsatt efter 
mellanomkvädet i str. 1 och 2, ovan ej återgivna, enär 
upprepningens omfattning är oviss. 
Slutomkvädet: gull str. 14 och 19 (i markeringen), 23 

guld 
7:1 	vi ändrat från något nu oläsligt 
9:1 	na står över struket henne 

18:2 före Torpare står ett nu oläsligt ord överstruket 

E 
KB Vs 4, s. 58-59 (text), KB Vs 3:5 nr 290:11 B (mel.). Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt61-Cavallius i hans 
»hembygd» i Värend under andra hälften av 1830-talet eller på 1840-talet. En renskrift av texten gjord av HyMn-
Cavallius (str. 1-10) och av George Stephens (str. 11-14) finns i KB Vs 3:5 nr 290:11 B; str. 11 finns även i HyMn-
Cavallius' renskrift i KB Vs 4, s. 23. Mel.-konceptet finns i KB Vs 4, s. 61. 

4 

Riddaren och jungfrun 	de mötas på en bro, 
6 

P 	P 	 
a = lu 
	och Fa = lei, - 
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hvar =annan sin ära 	och tro. 
14 

ccc 

De lofva 
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För min sköna jungfru säg mig eder 	vilja. 

1 Riddaren och jungfrun de mötas på en bro: 
— falu och falei — 
De lofvade hvarandra sin ära och tro 
— För min sköna jungfru säg mig eder vilja 

2 Och Riddaren strök af sig guldringarne fem 
Dem gaf han till den jungfrun så skön. 

3 Dem gaf han till den jungfrun så skön 
för han skulle följa henne i säng. 

4 Så stod der en torpare och lyddes uppå, 
Och förr kom han fram den torparen som sprang än 

riddaren som red. 

5 Och torparen slog på dörren med vantarne grå. 
Stig opp sköna jungfru drag låsen ifrå. 

6 [— — —1 
Och inte så släpper jag in nagon i qväll 

7 Lofte hon inte när jag gaf na guldringarne fem 
Att jag skulle få följa med henne i säng. 

8 Och jungfrun hade fingrar båd mjuka och små, 
Så lätt hon tog den låsen ifrå. 

9 Och jungfrun hon lade sig straxt i sin säng 
och torparen lade sig straxt derbredvid. 

10 När torparen legat till otte-mål, 
sa' han, »Nu är så dags att jag får gå på min faders 

loge.» 

11 Visste jag du vore ett torpare barn 
skulle du ej komma lefvande från min arm. 

12 Och torparen opp genom fönstret sprang 
den silfverbodda knifven efter honom klang. 

13 Och jungfrun stod i fönstret och skrattade och log 
Och har du min mödom, så har jag dina skor. 

14 Väl kan jag få ett par lappade skor 
— falu och falei — 
men aldrig får jungfrun sin mödom så god 
— För min sköna jungfru säg mig eder vilja 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. 

Mel. -konceptet: 

Saknar klav och taktartsbeteckning. Frasslutsstreck ut- 

satta (dock överstruket efter system 1). Taktstreck samt 
troligen även paustecknen tillagda i efterhand. och 
skrivs genomgående ö/å. 
T. 3, n. 3-4: Troligen ändrade från c2  h', över resp. no-

ter står med bokstäver d c. 
T. 4, n. 2: Ändrad från c2. 
T. 4, textunderlägget: bro ändrat från bra. 
T. 5, n. 3: Ändrad från c2. 
7'. 6, n. 1: Ändrad från åttondelsnot. 
T. 7, textunderlägget: lofva ändrat från lofvad. 
T. 7, n. 3 — t. 8, n. 2, textunderlägget: hvarandra 
1: 10, n. 2: Otydlig, ev. ändrad ,från c2. 
• 12, n. 2: Åttondelsnot. 
T. 13, n. 1: Otydlig, ev. ändrad från al. Vid noten står 

bokstaven h. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 14. 
Slutomkvädet: jungfru str. 14 jungfrun 

	

2:1 	över radens början står Så torpare och lyddes 
överstruket 

	

3:2 	för ändrat från så 

	

7:2 	med tillskrivet över raden 

	

8:1 	över radens början står När jun överstruket 

	

10:2 	loge ev. avses log' 

Hyltål-Cavallius' del av renskriften: 

Slutomkvädet: vilja str. 11 vilje 

	

1:2 	lofvade hvarandra: lofva hvarannan 

	

2:1 	Och saknas 
2:2 Dem: och dem 

	

3:2 	för: att; följa: få följa 
4:1-2 Der stod en torpare och lyddes deruppå, 

och förr hann han fram, än den Riddaren som 
red, 

	

S:1 
	

Och torparen: Torparn 
6:1-2 Med ingen hafver jag stämma lagt, 

och ingen släpper jag in om natt. 

	

7.1 
	

Lofte hon inte: Lofvade hon ej; na saknas 
7:2 med saknas 

	

8:1 
	

Och saknas 

	

8:2 
	

tog: drog 

	

9:1 
	

straxt: ner 

	

10:2 
	

sad han: »jag måste bort på min faders loge.» 

	

11:2 
	

du komme aldrig lefvande ifrån min arm. 
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u u - Ii - u 	Ian - ten tan - ten - 

-- för pul - 	leri pul - leri 	pampen 

Riddaren och Köningen och knekten 	sum! 

Hertingen och Jungfrun taltes 

De lofvade hvar- andra sin ära 

16 

och sin 	tro 

20 

1 

SMB 233 

F 
KVHAA Wiede ks 44 [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 tre utskrifter 
finns: KVHAA Wiede ks 44 [II], KVHAA Wiede hs 44 och MM Wiede nr 44. 

1 Hertingen och Jungfrun taltes vid uppå bro, 
— U-ti-u-li-u lanten i tanten — 
De lofvade hvarandra sin ära och sin tro. 
— För pulleri pulleri pampen 

Riddaren och Köningen och Kneckten, sum! 

2 Det stod en tiggare och hörde deruppå, 
Så gångar han sig till Jungfruns bur. 

3 Och Tiggaren han knappa' med sina fingrar små: 
»Statt up, sköna jungfru! drag låsen ifrå.» 

4 Och ingen hafver jag med stämmorna satt, 
Och ingen jag släpper inom dörren i natt. 

5 »Och minns inte jungfrun hvad vi tal tes vid på 
bron?» 

»Vi lofvade hvarandra vår ära och vår tro.» 

6 Och jungfrun ståndar up och drar låsen ifrå, 
Så satte hon honom på förgyllande stol. 

7 Och Tiggaren han satt sig på förgyllande stol: 
»Statt up, sköna jungfru! drag af mig mina skor!» 

8 Och jungfrun hon tager fram ett litet skrin, 
Der twätta hon Tiggaren i klaraste win. 

9 Och der sufvo de den långa sommarnatt, 
— U-ti-u-li-u lanten i tanten — 
Tills solen uppå himlen hon tog dem i fatt. 
— För pulleri pulleri pampen 

Riddaren och Köningen och Kneckten, sum!  

Melodianmärkning 

T. 17, n. 2: Otydlig p.g.a. bläckplump; här återgiven en-
ligt övriga utskrifter. 

Övriga utskrifter: 

Noterade i C-dur, begynnelseton (t. 1, n. 1): e' (nedan 
transponerade till Ess-dur). Taktartsbeteckning C Och 
/ hertingen och jungfrun taltes / vid uppå bro etc. Text-
raderna 3-4 är lagda under t. 1-7 med repristecken ef-
ter; t. 14 har därför samma utformning som t. 6. 

Upptakt: 

Och 

ks (smärre variationer i an- 
uppå och 

vändningen av balkar resp. flaggor i de andra utskrif-
terna) 

T. 20: Med åttondelspaus. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

Övriga utskrifter: 

Str. 9 i ks skriven också före str. 8; i hs och MM saknas 
str. 8. 

00 P 

• /au 	P 
K•S 

T. 3: 
vid 
ära 
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och Jungfrun de möttes 
4 

uppå 
	

äng För Riddaren 
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Slutomkvädet: Köningen: Koningen MM, str. 2 
1:1 	Hertingen: Och Hertingen 
1:2 	hvarandra: hvarannan ks, hs 
2:2 	Jungfruns: jungfrunes hs, MM 
3:1 	knappa': knappade hs, MM 
4:1 	stämmorna: stämmona hs  

4:2 	jag släpper: släpper jag 
5:1 	bron: bro 
5:2 	hvarandra: hvarannan hs 
6:1 	Och saknas ks; ifrå: ifrån ks 
9:2 	himlen: himmelen; tog: togo ks (före str. 8), 

MM 

G 
KVHAA Wiede ks 90. Efter drängen Carl Adam Moberg, Haninge, S:t Lars' sn, Östergötland (f. 1826 i Linköping; 
Ling, s. 40). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 90 och 
MM Wiede nr 90. 

4C 	.) • 
Lid> 

 
ellffle" 

- För 
	

hi hopp för ha 	tra 	lalla 	lalla 	lej 

  

6 

  

    

     

Han lofvade 
	

henne 	e gullringar 	fem 

8 

_17 	 
-Tra lalla lalla lej Tra la lej 

	
tralla lej 

1 Riddaren och Jungfrun de möttes uppå äng 
— För hi hopp, för ha! tra lala lala lej! —
Han lofde då henne de gullringar fem 
— Tra lala lala lej! tralalej! tralalej! 

2 Riddaren och jungfrun de möttes uppå bro 
De lofde hvarandra båd ära och tro. 

3 Dervid satt en torpare och lagde sina skor 
Han hörde hvart endaste ord, som de sa. 

4 För Riddaren han red, och torparen han språng 
Men torparen han hinnde lite fortare fram. 

5 För torparn han knappte med lå-vanta' grå 
Stånda up, sköna jungfru, drag låsen ifrå! 

6 För inte så hafver jag stämmona satt 
Och inte så släpper jag in någon i natt 

7 För minns inte jungfrun, vi möttes uppå bro 
Vi lofde hvarandra båd' ära och tro 

8 För jungfrun hon gångar sig åt kappan blå, 
Och sjelfver så drog hon den låsen ifrå 

9 För jungfrun satte torparn på förgyllande stol, 
Och sjelf så drog hon af torparn båd strumpor och 

skor 

10 För jungfrun satte torparn på förgyllande skrin 
Och sjelf så tvätta hon torparns fötter med klaraste 

vin 

1 1 Och jungfrun hon lade sig i sängen ned 
Och torparn han lade sig neder bredvid 

12 För Riddaren han knappte med fingrorna små: 
Stånda up, sköna jungfru, drag låsen ifrå! 

13 För inte så hafver jag stämmona satt 
Och inte så släpper jag in någon i natt 

14 För minns inte jungfrun vi möttes uppå äng 
Jag lofde då henne de gullringar fem 

15 Och jungfrun klappte torparen uppå sin rygg 
Men då feck ho' känne att skjorta' va' byggd 

16 För jungfrun hon tager till sitt förgyllande spjut 
Då måste den torparn på fönstret ut 

17 Nu förlorade jag både strumpor och skor, 
Men jungfrun får aldrig sin mödom så god. 

18 Nu förlorade jag både handskar och hatt 
Men jungfrun får aldrig sin mödom i fatt. 

19 Ja, jag skall gå till en skräddaregesäll 
Och han skall sy en mödom, och han skall bli i 

qväll. 
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20 Ja gack då till en snickare med 
Och lätt gör' en mödom och den utaf träd. 

21 För når som de kummo med lian och slog, 
— För hi hopp, för ha! tra lala lala lej! —
För då satt sköna jungfrun vid vaggan och drog 
— Tra lala lala lej! tralalej! tralalej! 

Melodianmärkning 

Mel. är i ms skriven ovanpå en blyertsskiss, som troli-
gen är primäruppteckningen. 
T. 5, n. 7-8: c2  och hl överstrukna, troligen i efterhand. 
T. 6, n. 1-4: Textunderlägget här oklart; jfr dock övriga 

utskrifter. 
T. 8: Textunderlägget delvis otydligt, ändringar gjorda; 

här återgivet enligt övriga utskrifter. 

Övriga utskrifter: 

T. 5, n. 4: 

T. 5, n. 4-8: Det uppåtriktade skaftet samt noterna med 
uppåtriktade flaggor överstrukna i MM. 

De uppåtriktade balkarna 
gull - ringar 

samt noterna med uppåtriktade flaggor överstrukna i 
MM. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

Övriga utskrifter: 

	

1 : 1 	, 2:1 	Riddaren: För Riddaren hs 

	

9:1 	förgyllande: forgyllande hs 

	

9:2 	sjelf: sjelfver MM 

	

11:2 	torparn: torparen MM 

	

20:2 	lätt: lät hs 

MM 

T. 6, n. 1-4: 

H 
Skillingtryck 1854 (=DgFT 370:1; se Jonsson I, s. 656-657). 

1 Riddaren och jungfrun de stodo på Hamborgabro, 
— hurra min boy, sjung falladeralla, —
De lofwade hwarandra sin ära och sin tro, 
— för min hopp sjung falleri, sjung fallerideralla. 

2 Der stod en fantejunt och hörde deruppå, 
I morgon skall wi träffas på sköna jungfruns gård, 

3 Riddaren han red och fantejunten sprang, 
Men fantejunten hann ändå fortare fram, 

4 Se'n klappar han på med ullwantar grå, 
Låt upp sköna jungfru, drag låset ifrå, 

5 Jungfrun hon swarade allt med ett wredsigt sinn' 
Nej ingen här är bjuden och ingen slipper in, 

6 Mins jungfrun ej på Hamborgabro, 
Wi lofwade hwarandra wår ära och wår tro, 

7 Jungfrun i hast ur silkessängen sprang, 
Se'n låser hon upp dörr'n så det i salen klang, 

8 Jungfrun i hast åt silkessängen sprang, 
Och fantejunten efter till wäggen han slank, 

9 När det till dager ändtligen började att nå, 
Då skulle fantejunten ut och traska och gå, 

10 Det är wäl icke bråttom för någon riddare att gå, 
Han skall wäl icke till något arbete gå, 

11 Jag är wäl ingen riddare fast jungfrun tycker så, 
Jag är densamme fantejunten som war här i går, 

12 Ja är du densamme fantejunten som war här i går, 
Så aldrig skall du slippa med lifwet härifrån, 

13 Och fantejunten rätt ut på fönstret sprang, 
Ett par silfwersporrar efter honom klang, 

14 Nu har jag jungfruns mödom och hon har mina skor, 
Som lappade är med näfwer och sulade med tråd, 

15 Snart så får jag mig ett par lappade skor, 
Men aldrig får jungfrun mer sin mödom så god, 

16 Min fader han åker så ofta ut i sta' n, 
Han köper mig en mödom som är alldeles rar, 

17 Ja om han köpte fyra, ja om han köpte fem, 
Så aldrig får jungfrun densamma mer igen, 

18 Min fader han åker så ofta ut i byn, 
— hurra min boy, sjung falladeralla, —
Han köper mig en mödom som är alldeles ny, 
— för min hopp sjung falleri, sjung fallerideralla. 

Anmärkning 

Omkvädena återgivna i alla strofer. 
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Ib 
13: 1 
14: 1 
15:1  
16:2 

Avvikelser från Ia i Ib 

1:2 	Der: Då 
4:1 	bulta: bultade 

	

5:2 
	

förryckta: förryckte 

	

6:1 
	

bulta: knacka 

	

9:1 
	

att: och 

	

9:2 
	

va: var 

	

11 : I 
	

ljus: ljust 

Bondedrängen: bonddrängen 
mer: mera; äran mi: ära min 
mig saknas 
både: båd 

Anmärkning 

Titel som i la. — Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet ut-
skrivet i str. 1 och 16, slutomkvädet i alla strofer. 

SMB 233 

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. la: UUB R 810 a. Ib: UUB R 810 c. 

1 Jungfrun och Herrn, de möttes på en grön äng, 
— Hon tänkte de va Herrn, — 
Der han trolofva henne med de gullringar fem 
— Under tiden. 

2 Det stode en Bonddräng och lydde deruppå, 
Och eran trolofning, den kan jag skilja åt. 

3 Och Herrn han red, och Bonddrängen sprang, 
Ändå så hann Bonddrängen fortare fram. 

4 Och Bonddrängen bulta med vantarna grå: 
»Statt upp sköna Jungfru drag låset ifrå!» 

5 Och Jungfrun sprang upp uti snöhvitan finn, 
Och släppte den förryckta Bondedrängen in. 

6 Och Herrn han bulta med fingrarna små: 
»Statt upp sköna Jungfru drag låset ifrå!» 

7 »Gu nå mig arma flicka hur skall jag det förstå, 
Först var han en och nu är han två. 

8 Och inte ligger jag utan stämma och vakt, 
Och inte går jag upp uti denna här natt.» 

9 När de skulle till att kyssa och klappa, 
Då fick hon se att skjorta va lappa. 

10 »Och nu har jag sofvit till hanen han gol, 
Så här dags bör jag vara på min faders ladelog.» 

Ia 
11 Och nu har jag sofvit till dager blef ljus, 

Så här dags hör jag måka min moders fähus.» 

12 »Och visste jag du vore en förryckter Bondedräng, 
Aldrig skulle du komma med lifvet ur min säng.» 

13 Och Bondedrängen ut genom dörren han sprang, 
Och röda gullknifven efter honom hon slank. 

14 »Och har jag icke mer för du äran mi tog, 
Så har jag efter dig både strumpor och skor.» 

15 »Och nog så får jag mig ett par pinnelappaskor, 
Men aldrig får Jungfrun sin ära så god.» 

16 »Min fader han skall gånga till marknan i ny, 
— Hon tänkte de va Herrn, — 
Han skall köpa mig en ära både gammal och ny.» 
— Under tiden. 

Titel: Jungfrun och Herrn. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, 3, 16, markerat i övri-
ga strofer; slutomkvädet utskrivet i alla strofer. 
Mellanomkvädet: de va str. 16 det var 

J 
ULMA 91:33, s. 32-33. Ydre hd, Östergötland. Upptecknad av G. Fr. Sundhammar på 1870-talet. 
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1 Riddaren och jungfrun de sutto på en bro, 
— hm, hm! fala, falanterila! — 
de lofvade hvarandra sin ära och sin tro 
— för alla gullkronor och kransa. 

2 Torparen satt inte långt der ifrå: 
»och väl så skall jag till jungfrun gå.» 

3 Riddaren red och torparen språng, 
torparen kom lite längre fram. 

4 Han klappade på dörren med fingrarna små: 
»statt upp, sköna jungfru, drag låsen ifrå!» 

5 »Med ingen hafver jag stämma satt, 
ingen släpper jag in om nor natt.» 

6 »Mins inte jungfrun de gullringar fem, 
på det vi skulle känna hvarandra igen?» 

7 Jungfrun stod upp, hon hoppade på tå, 
så hasteligen drager hon den låsen ifrå. 

8 Och när som det led så dags, så hanen han gol: 
»så här dags plä jag stå på min faders log'.» 

9 »Du lär väl inte vara någon riddaresven, 
som står på logen som en bonnadräng.» 

10 »Och inte så är jag någon riddaresven: 
jag är inte annat än en fattier torpardräng.» 

11 Och jungfrun sig uti sängen vred, 
så torparen sig utom sängastocken skred. 

12 Och jungfrun drog på sitt brinnande svärd, 
så torparen ut genom fönstret språng. 

13 Och jungfrun ståndar i fönstret och lo: 
»nu hafver jag dina silfverspända sko.» 

14 »Ett par lappapinnasko kan jag fälle få, 
men aldrig får jungfrun sin ära så go.» 

15 Jungfrun hon ståndar i fönstret och lo: 
»nu hafver jag dina gullhandskar små.» 

16 »Ett par lovanta grå kan jag fälle få, 
— hm, hm! fala, falanterila! —
men aldrig får jungfrun för altaret stå.» 
— för alla gullkronor och kransa. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
Slutomkvädet: kransa ms kransa(r) 

	

8:2 	plä ms plä(r); log' ms log'(e) 

	

9:1 	riddaresven ändrat från riddaren sven 

	

13:1 	lo ms lo(g) 

	

13:2 	sko ms sko(r) 

	

14:1 	lappapinnasko ms lappapinnasko(r) 

	

14:2 	go ms go(d) 

	

15 : I 	lo ms lo(g) 

K 
NM Wistrand, Småländska folkvisor nr VIII. Efter mor Anna Greta Jonsson (Petersdotter), Skirö sn, Småland 
(1811-1898). Upptecknad av P. G. Wistrand 1880 och något år senare (Wistrand, Ett minne från mina vandringsår, 
1911; tryckt där, s. 204-206). 

1 Unger sven och jungfrun de möttes på en bro. 
— Falli, fallu, falali, lali lej. — 
De lofvade hvarandra sin ära och sin tro. 
— Skön jungfrur I gömmen eder ära. 

2 Unger sven och jungfrun de möttes i en äng. 
De lofvade hvarandra gullringarna fem. 

3 Och der stod en bondeskälm och lyddes deruppå: 
»I kväll skall jag mig till sköna jungfrun gå.» 

4 Och när det var skumt i hvarendaste vrå, 
då börjar bondeskälmen att traska och gå. 

5 Han klappar på dörren med lovantar grå: 
»Stig upp sköna jungfru drag låset ifrå.» 

6 Och jungfrun steg upp i det hvitaste lin, 
och visserligen släppte hon den bondeskälmen in. 

7 Och jungfrun drog fram sin förgyllande stol, 
hon drog af bondeskälmen båd strumpor och skor. 

8 Och jungfrun drog fram sitt förgyllande skrin, 
hon tvättar hans fötter i det klaraste vin. 

9 Jungfrun hon lade sig i sängen ned, 
och bondeskälmen lade sig så sagta bredvid. 

10 Men när de hade legat en timme eller tu, 
då fingo de höra herr ungersven kom. 

11 Han klappar på dörren med fingrarna små: 
»Stånder upp sköna jungfru drag låset ifrå!» 

12 »Och ingen jag hafver till stämma satt, 
och ingen jag släpper in om natt.» 

13 Men unger sven gick bort, blef så hasteliga vred: 
»Den äran skall aldrig hända dig mer.» 

14 Och när de hade legat till dagen var ljus: 
»Så dags plär jag gå i min faders fähus.» 

15 »Viste jag du vore en torparedräng, 
du aldrig skulle slippa med lifvet ur min säng. 
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16 Viste jag du vore en torparelur, 
du aldrig skulle slippa med lifvet ur min bur.» 

17 Och jungfrun drog fram sitt rostiga spjut, 
och körde den skälmen på vindgafveln ut. 

18 Jungfrun stod inne, hon grät och hon log: 
»Har du tatt min ära, jag hafver dina skor.» 

19 »Väl kan jag få mig ett par spännen af stål, 
men aldrig får du gå med utslaget hår. 

20 Och väl kan jag få mig ett par strumpor på ben, 
men aldrig får du stå med gullkrona fin. 

SMB 233 

21 Min fader han var så gammal en man, 
— Falli, fallu, falali, lali lej. — 
men aldrig fick han sofva i en sådan jungfrus famn.» 
— Skön jungfrur I gömmen eder ära. 

Titel: Bondeskälmen. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 21. 
3:2 	mig tillskrivet över raden 
7:1 	sin tillskrivet över raden 
8:1 	sitt tillskrivet över raden 

L 
Efter lanthandlaren och skriftställaren Edvard Jansson, Vallda sn, Halland (f. 1854 i Vanda, d. 1922). La: LUF 1362, 
s. 61-62. Upptecknad av bonden P. N. Peterson (1854-1942). Utskrift från 1882. Lb: NM Folkminnessaml., Manu-
skript 6, s. 1212-1213. Insänd till nord. museet av P. N. Peterson 1882 

La 
1 Riddaren och jungfrun de möttes åt på bron, 

— Hurrå, för min kilebussarunn! — 
De lofvade hvarandra sin ära och sin tro. 
— Sjung fallerallerå, fallerallerallelå! 

2 Där stod en fattig fantagutt och hörde däruppå: 
»Mig lyster att i afton till sköna jungfrun gå.» 

3 Riddaren han red och fantagutten sprang, 
Men fantagutten hann litet fortare fram. 

4 Han klappar uppå dörren med fingerhandsken sin: 
»Stå upp, sköna jungfrun, släpp riddaren in!» 

5 Jungfrun springer upp i silkesärken sin, 
Öppnar på dörren, släpper fantagutten in. 

6 Se'n drager hon fram en förgyllande stol 
Och drager utaf honom både strumpor och skor. 

7 Se'n bäddar hon upp en förgyllande säng: 
»Där skall du ligga, du riddaresven!» 

8 När han hade liggat till klockan den var två: 
»Nu får jag upp och krypa och knalta och gå!» 

9 »Nej, är du den riddare, som kom hit i går, 
Så skall du inte gå förrän ljusan dag.» 

10 »Jag är vist ingen riddare, fast jungfrun tycker så, 
Jag är en fattig fantagutt, som kom hit i går.» 

11 »Är du en fattig fantagutt, som kom hit i går, 
Så skall du aldrig komma med lifvet härifrån.» 

12 Fantagutten ut genom fönstret sprang, 
Den förgyllande knifven efter honom utslang. 

13 Jungfrun stod i fönstret, hon skratta och hon log: 
»Har jag mist min mödom, så har jag dina skor.» 

14 Ja nog kan jag få ett par pinnalappa' skor, 
— Hurrå, för min kilebussarunn! —
Men aldrig så får du din mödom så god. 
— Sjung fallerallerå, fallerallerallelå! 

Titel: Fantagutten. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1, markerade i str. 
14; mellanomkvädet markerat även i str. 2. 
7:1 	före säng står stol överstruket 
8:2 	upp och tycks inskrivet i efterhand 

Lb 
Avvikelser från La i Lb 

	
Anmärkning 

Mellanomkvädet: kilebussarunn: kilebussarman 
	

Titel som i La. — Ms saknar strofnr. Omkvädena utskriv- 
Slutomkvädet: Sjung fallerallerå fallerallelerå! 

	
na endast i str. 1. 

5 : I 	i: uti 
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M 
ULMA 351 D:11 b, s. 408-409 (text), ULMA 351 D:11 a, s. 1197 (mel.). Efter smeden Fredrik Zetterlind, Göteborg 
(f. i Dalsland). Upptecknad av August Bondeson 1895. Tryckt (med endast str. 1 och 2 av texten) som Bondeson nr 
381. 

Måttligt fort. 

T. 

Rid- da- ren och jung - frun. de möt- tes up - på bron. 

Kom skö- na. gif mig kro- nor och de kran - sar! 

8 

läj! 

1 Jungfrun och riddaren, de möttes uppå bron 
— För de telleritittan 

Kyss den flickan 
Sjung faderallalej — 

De lofvade hvarandra sin ära och sin tro 
— Kom sköna gif mig kronor och de kransar! 

2 Och riddaren han red och torpardrängen sprang, 
Men likaväl var torparen före riddaren fram. 

3 Så klappar han på dörren med de fingrarna fäm 
»Statt upp sköna jungfru och drag låsen ifrå.» 

4 Och när som de skulle till att kyssa, klappa så, 
Då blef hon då varse, att skjortan lappad var. 

5 Ja visste jag, du vore någon torparelur, 
Så skulle du aldrig komma med lifvet ur mitt hus. 

6 Och jungfrun fattar tag i sitt blodröda svärd 
Och torpardrängen måste genom vindsgluggen ut. 

7 Och jungfrun hon stod där, hon skratta och hon log. 
»Ja, har du min mödom, så har jag dina skor.» 

8 »Skita vill la ja i ett par pinnelappad' sko 
Men aldrig får jungfrun sin mödom så god.» 

9 Och torpardrängen stog väl bakom en vägg 
Så kom då unga riddaren ridandes i fläng. 

10 »Och vill du nu stå här och hålla min häst. 
Allt medan jag går till jungfrun, som passar mig 

bäst» 

11 Jag stod där och hållde hästen de timmarna två, 
Men inte så kom unga riddaren ändå. 

12 Jag stod där och hållde hästen i timmarna fäm, 
Så kom då ändteligen unga riddaren igen. 

13 Så drager han då upp sin guldröda bok 
Tolf blanka riksdaler han där då upptog. 

14 Tolf blanka riksdaler fick jag för mina skor 
För riddaren fick k—a i en mödom utaf trä. 

15 »Min fader han skall skicka bort till närmaste by 
Och han skall köpa mödom och den skall blifva ny. 

16 Och han skall äfven skicka efter skräddaren snäll 
Och han ska sy fast mödomen och det ska gå i fläng. 

17 Han skall äfven skicka efter snickare och smed 
— För de telleritittan 

Kyss den flickan 
Sjung faderallalej — 

För de ska ha att göra där alla tre.» 
— Kom sköna gif mig kronor och de kransar! 

Titel: Riddaren och jungfrun. 

Melodianmärkning 

T. 8, textunderlägget: läj ändrat från jo. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
2:1 	över Och som satts inom parentes står Ja; över 

och som satts inom parentes står men 
3:1 	klappar ms ev. klappa' 
4:1 	Och står över struket Men 
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4:2 Då ändrat från Så 

	

5 : 1 	Ja ändrat från Jag 

	

7:1 	log ändrat från tog 

	

11:1 	Jag stod där ändrat från Så stod ,jag; de ändrat 
från i  

12:1 	där tillskrivet över raden 
14:2 mödom ms modom 
16:2 	efter gå står ske inom parentes och överstruket 

N 
SVA 1214:1, s. 66-67. Inskriven i egen visbok av Johan Wesslai, Åby, Valbo sn, Gästrikland, troligen på 1890-ta-
let. 

1 Der möttes två vänner på våtterlands bro, 
— Hyfvoe för Sante-Anna, — 
De lofvade varandra sin kärlek och sin tro, 
— Hyfvoe maj bois for Mexiko. 

2 Så låg der en fantegutt och hörde deruppå, 
Han ville och om aftonen till lilla Jungfrun gå 

3 Men riddaren körde och fantegutten sprang, 
Men lika väl kom fantegutten fortare fram 

4 Å Fantegutten bankade med fingrarna sina, 
O hade du mig kär så släppte du mig inn, 

5 Satte de sig i en förgylande stol, 
Och Jungfrun träkte af honom båd strumpor och 

skor. 

6 Så lade de sig uti en förgylande säng 
Och hon spanderade på honom både öl och vin, 

7 Käre du min riddare drag fortare f... 
Jag känner han på 1... 

8 Jag är väl ingen riddare som du säger nu, 
Jag är blott en fantegutt som kom hit i går, 

9 Ja är du en fantegutt som korn hit i går, 
Så skall du icke slippa med lifvet herifrån 

10 Men fantegutten ut igenom fönstret sprang, 
Tre blankslipta dolkar nu efter honom slant, 

11 Men Jungfrun hon stod uti fönstret och såg 
Men gutten stod nere och bad om sina skor 

12 hvad bry jag väl mig om ett par fillelapa skor 
När jag har fått flickans M...m, så god, 

13 Min fader han gångar så titt in till byn, 
Han köper mig vist nog en M...m igen, 

14 Låt han köppa fyra ja låt han köppa fäm. 
— Hyfvoe för Sante-Anna, — 
Men aldrig får du din rätta M...m igen 
— Hyfvoe maj bois for Mexiko. 

Titel: Fantegutten. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1 och 2, markerat i övri-
ga strofer; slutomkvädet utskrivet i str. 1, 2, 14, marke-
rat i övriga strofer. 
4:1 	sina ms ev. sinn, troligen ändrat från fem 
7:7 	riddare ms ridare 

12:2 	fått ms fatt 

0 
Västerås stadsbibl., Ms 1972:2 N:9 (text), Ms 1972:2 N:10 (mel.). Nedskriven under tiden 1920-1950 av folkskollä-
raren Rut Rosenius (Högman), Västerfärnebo sn, Västmanland (f. 1888 i Västerfärnebo, d. 1963); hon hade visan ef-
ter sin mormor soldathustrun Maria Sofia Spångberg f. Göthberg, Västerfärnebo (f. 1829 i Västerfärnebo, d. 1906). 
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_dt 	 • 

 

   

för 	al - la de gull- kro- nor å de 
	

kran = sar. 

1 Ungersven och torparen de möttes på en bro 
— trallalallalallalittiolej. Ho! — 
Och bägge så skulle de till jungfrun gå 
— för alla de gullkronor och de kransar. 

2 Ungersven han red och torparen han sprang 
men torparen han hann ändå fortare fram 

3 Torparen han klappade med vantarna grå 
Statt upp sköna jungfru drag låsena ifrå. 

4 Jungfrun springer upp, drar ifrån låsen så det sang 
Torparen han in genom dörren sprang. 

5 Ungersven han klappade med fingrarna små 
Statt upp sköna jungfru drag låsena ifrå. 

6 Jungfrun springer upp drar fram tre rostiga spjut. 
Torparen han måste genom fönstret ut 

7 Jungfrun gick på golvet hon skratta och hon log 
Har torparn min mödom så haver jag hans skor 

8 — — — vill jag i ett par skinnlappa skor 
— trallalallalallalittiolej. Ho! —  

Men aldrig får jungfrun sin mödom så god. 
— för alla de gullkronor och de kransar. 

Titel: Ungersven och torparen. 

Melodianmärkning 

T 5, n. 1 bör uppfattas som upptakt, taktstreck saknas 
dock efter noten. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. I. 
2:1 	och står över struket men 
7:2 	utskriven med stenografi, så haver jag hans skor 

dock även upprepat i vanlig skrivstil 
8:2 	utskriven med stenografi 

Efter str. 4 står följande i stenografisk utskrift föregång- 
et av anmärkningen troligen tillägg: 

Men när som de börja på kyssa och klappa 
så fick hon känna att skjortan var lappa 

P 
DAG IFGH 4005, s. 12-15. Efter tandläkaren och visdiktaren Jöran Svenning, Strömstad, Bohuslän (f. 1870). Upp-
tecknad av Helmer Olsson 1937. 

1 En ridder och en jomfru de redo över bro, 
de lovede varandra sin äre och sin tro, 
— fadderallan lauli, fadderallan lauli, 
de lovede varandra sin äre och sin tro. 

2 En fantegut stod icke langt därifra, 
han hörte vad disse to sammen tala, 

3 Och ridderen red och fantegutten sprang, 
men ändå kom fantegutten längerfor fram, 

4 Och fanteguttcn knacked med skinnhandsken sin: 
»Och har du mig i tanken, så lucker du mig in.» 

5 Och jomfruen opp utur sängen hon sprang 
och luckede på dörren, så låsen han sang. 

6 Och jomfrun träckte frem en forgyllende stol, 
sen träckte hon av ham båd strumpor och skor. 

7 Och jomfruen opp uti sängen hon sprang, 
och fantegutten efter mot väggen han slang. 

8 Och jomfruen löfte på silkessärken sin, 
och fantegutten filede med filepecken sin. 

9 »Och käre min ridder, nu må du då stå opp, 
nu är det på den timen, då min fader står opp.» 

10 »Jag är väl ingen ridder, fast jag hör du sier så, 
jag är blott en fantegut, som kom här i går.» 

11 Och jungfrun träckte frem en forgyllende kniv, 
den ville hon sänke i fanteguttens liv. 

12 Men fantegutten ud genom vinduet sprang, 
så glaret både före och ätter han sang. 

13 Men jomfrun stod inne på golvet och lo: 
»Ja, har du min mödom, så har jag dina skor.» 

14 »Ja, du må gärna ha mina pinnelappe skor, 
de var gjorde av näver och sydde av tang.» 

15 »I morgon skall min fader till närmeste by, 
där vill han mig köbe en mödom på ny.» 

16 »Ja han må köbe fire, ja han må köbe fem, 
men aldri så får du den samme igen. 

17 Ja han må köbe åtte, ja han må köbe ni, 
men ändå har du hulet, som fantegutten var i, 
— fadderallan lauli, fadderallan lauli, 
men ändå har du hulet, som fantegutten var i. 
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De lo - va- de var-an-dra så nä- ra som sin tro. 

Anmärkning 

Ur upptecknarens anmärkning: Svenning förklarade, att 
visan nog urspr. sjungits helt på norska men småningom 
blivit till hälften svensk. — Ms saknar strofnr. Omkvädet 
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utskrivet i str. 1 och 2, förkortat i str. 3; den upprepade 
andra raden utskriven i str. 1, förkortad i str. 2. 
6:1 jomfrun ändrat från jungfrun 

11:1 	före en står ett överstruket 

Q 
DAG IFGH 4004, s. 24-26. Efter »en gammal spelman», nämligen Karl Albin Rosengren, Skee sn, Bohuslän (f. 
1858 i Naverstads sn, Bohuslän). Upptecknad av Helmer Olsson 1937 (dagen efter P ovan). 

1 Jungfrun och riddaren de trippar ut på bro 
— för tille rille rittan, kyss den flickan, sjung 

fadderallan lej, — 
där lovar de varandra sin kärlek och sin tro, 
— kom sköna giv mig kronor och kransar. 

2 Det stod en liten fejargutt och lydde däruppå 
i afton så skall jag till sköna jungfrun gå, 

3 Riddaren han red, och fejargutten sprang 
men likaväl kom fejargutten före honom fram. 

4 Fejargutten knacka på med raggevanten grå 
»Statt opp, sköna jungfru, tag dörrarna av lås.» 

5 Och jungfrun hon upp från silketäcket sprang, 
ja, hon låste upp dörrarna, så låsarea klang. 

6 Sen sätter hon fejargutt på röda gullstol, 
där drar hon av honom båd strumpor och skor. 

7 Sen sätter hon fejargutt på röda gullskrin, 
där skänker hon honom det rödaste vin. 

8 Och jungfrun hon upp under silketäcket sprang, 
och fejargutten efter, så skjortesneppen slang. 

9 När jungfrun fick känna, att skjortan lappad var, 
då börja hon att frukta den riddarn ej var rar. 

10 Och jungfrun träcker opp ett förgyllande svärd, 
och fejargutten springer genom fönsteret ut. 

11 Och jungfrun gick på golvet, hon skratta och hon 
log: 

»Ja, har du tatt min mödom, så har jag dina skor.» 

12 »Vad frågar jag väl efter ett par pinnelappa skor, 
men jag tog jungfruns mödom och den som smaka 

god.» 

13 »Och far min han ska rejsa te Kristiania by, 
han ska köpa mig mödom, som är spillrande ny.» 

14 »Han ska köpa två på fyra eller fem, 
— för tille rille rittan, kyss den flickan, sjung 

fadderallan lej, —
men aldrig får jungfrun sin mödom igen.» 
— kom sköna giv mig kronor och kransar. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1 och 
2; slutomkvädet utskrivet i str. 1, markerat i str. 2. 

R 
ULMA 13452, s. 1. Efter Arvid Larsson, Gillberga, Vittinge sn, Uppland; han hade visan efter mormodern Sara 
Anell, Vittinge. Upptecknad av Egron Lundell 1939. 
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-För de fim- bel tu- re komsti par- ti ran s - de ran- sen. 

 

Konst ha- ver han. 

 

1 Ungersven och jungfrun de möttes på en bro. 
— För konst haver han. — 
De lovade varandra så nära som sin tro 
— För de fimbel ture komsi parsi ran så de ransen. 

Konst haver han. 

2 Ungersven och jungfrun de möttes på en äng. 
— För konst haver han. — 
Då skänkte han henne gullringarna fem. 
— För de fimbel ture komsi parsi ran så de ransen. 

Konst haver han. 

Melodianmärkning 

T. 6, n. 1: Punkten saknas. 
T. 6, n. 5-6, textunderlägget: Otydligt, ev. står komsi. 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i båda stroferna; slutomkvä-
det utskrivet i str. 1, markerat i str. 2. 

Efter Ulrika Lindholm, Raukasjö, Frostvikens sn, Jämtland (f. 1886 i Frostviken, d. 1977). Sa: SR 58/1 1696:9:4. In-
spelad av Matts Arvberg 1960. Sb: SVA 54, bl. 7. Textnedskrift gjord av Ulrika Lindholm ca 1960. 

Sa 

1 En jungfru och en riddare stod på en bro 
och talte om kärlek å dejelig tro. 
— Sing laliolio lalio laliolej, 
de talte om kärlek å dejelig ro. 

2 En filigutt stod då å hörde därpå 
å tänkte, i afton till jungfrun jag går. 

3 Å riddaren red å filiguttn sprang, 
å ändå kom filiguttn fortare fram. 

4 Ack öppna, skön jungfru, i kärlek å tro, 
din riddare önskar oss dejelig ro. 

5 Och filiguttn ut genom fönstret då sprang, 
då fyra stålknivar efter honom då sang. 

6 Ja, tog du min mödom, så tar ja dina skor, 
som ä lappad med näver å stoppat med for, 
— Sing laliolio lalio laliolej, 
som ä lappad med näver å stoppat med for. 
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T. 1 i str. 2: 

T. 1 i str. 5: 
fi - 	gutt-n 

T 2, n. 2 i str. 2: giss 
T. 3, n. 2 i str. 2 och 5: cl 

T. 3 i str. 3: 

T 3 i str. 6: 

Melodianmärkning 

T. 4, n. 2 i str. 2, 4-5: a; i str. 6: a a (åttondelsnoter) 
T. 5, n. 1 i str. 6: a 

T. 6 i str. 3. 

T. 6 i str. 5: 

SMB 233 

T. 12, n. 2 i str. 4: a; i str. 6: h a (åttondelsnoter) 
T. 14, n. 2 i str. 4-5: g1  

T. 14 i str. 3: 

Textanmärkning 

Omkvädet och den upprepade andra raden återges i al-
la strofer; i str. 4 börjar sångerskan ta om omkvädet 
men avbryter sig. 
Omkvädet: laliolej str. 2, 3, 5, 6 laliolo 

1:7 	sångerskan börjar av misstag sjunga En ridd 
men korrigerar sig 

9:2 	å vid upprepningen han 
3:2 	å vid upprepningen ja 
4:2 	din vid upprepningen en 
5:2 	sang vid upprepningen slang 
6:2 vid upprepningen sjunger sångerskan först av 

misstag som ä stoppad med näver men avbryter 
sig och sjunger sedan lappad med näver etc. 

Sb 
Anmärkning 

Efter str. 4 står (med strofnr 5) en rad: Riddaren kom-
mer och jungfrun förstår. Str. 5-6 därför numrerade 
6-7. Omkvädet och den upprepade andra raden utskriv-
na i str. 1-3, omkvädet förkortat i str. 4 och 6; i str. 4-6 
upprepas ej andra raden. 
Omkvädet: i str. 1 står Sing överstruket före det andra 

lalio; liolali str. 3 liolalio 

Avvikelser från Sa i Sb 

Omkvädet: Sing lalio liolali lalio lo. 
1:2-4:1 å/Å: och/Och 
5:1 	filiguttn: filiguten 
5:2 	sang: klang 
6:1 
	

ja: jag 
6:2 
	

stoppat: stoppad 

T 
SLS 352, s. 151-154. Nötö, Nagu sn, Åboland. Ur en visbok skriven 1846-1853. Avskrift med moderniserad sta\ - 
ning gjord av Greta Dahlström 1923. 

1 Ungersven och jungfrun de möttes uppå bro, 
— Sjung faderallara, — 
de lovade varandra sin ära och sin tro. 
— Sköna jungfrun hon aktar väl sin ära. 

2 Ungersven och _jungfrun de möttes uppå äng, 
då sätter han pa henne de gullringarna fem. 

3 Och bondepojken stod och lyddes däruppå. 
»Och väl så skall jag vara två timmar förr ändå.» 

4 Ungersven han salar nu sin gångare grå, 
och bondepojken lappar sina gambla näverskor. 

5 Ungersven han rider och bondepojken sprang. 
»Och väl så var jag två timmar förr än han.» 

6 Bondepojken klappar med lönavantar på, 
Jungfrun stiger upp, drager låsena ifrån. 

7 »Och intet stiger jag upp drager låsen ifrån, 
förr än jag tydeligen får veta vem det är.» 

8 »Och kommer du inte ihåg när som vi möttes uppå 
bro, 

då vi lovade varandra sin ära och sin tro. 
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9 Och kommer du int ihåg när som vi möttes uppå 
äng, 

då jag satte på dig gull ri ngarna fem.» 

10 Jungfrun stiger upp, drager låsena ifrån. 
Bondepojken kryper så sakta därin. 

11 Bondepojken satt sig på förgyllene stol; 
så klädde hon av honom både strumpor och skor. 

12 Bondepojken satt sig på förgyllene 
— Sjung faderallara, — 
Så tvådde hon hans fötter uti rödaste vin. 
— Sköna jungfrun hon aktar väl sin ära. 

13 Jungfrun lägger sig i sängen ned, 
— Sjung faderallara, — 
Bondepojken kryper så sakta breve' därmed. 
— Sköna jungfrun nu har hon mist sin mödom. 

14 Ungersven han klappar med fingervantar på. 
Jungfrun stiger upp, drager låsena ifrån. 

15 Och visst att du vore någon bondelömmel grå, 
men aldrig skall du komma med livet härifrån. 

16 Bondepojken hastigt genom fönstret han sprang. 
»Med rödaste gullsabeln jag efter honom sang.» 

17 Bondepojken stod uppå gården och log. 
»Ja, har jag mist min ära, har du mist dina skor.» 

18 »Skita vill jag uti ett par näverskor, 
men aldrig får jungfrun sin mödom så god.» 

19 »Min fader han skall resa genom byarna sju, 
— Sjung faderallara, — 
och den ska köpa mödomen och den skall vara ny.» 
— Sköna jungfrun nu har hon mist sin mödom. 

20 Och sen så skall jag bjuda skräddare fem 
— Sjung faderallara, — 
och dom skall sy fast mödomen och den skall gå i 

säng.» 
— Sköna jungfrun, nu har hon fått sin mödom. 

Titel: Riddaren och torpardrängen. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet endast i str. 1, markerat i str. 
2; slutomkvädet utskrivet i str. I, 13, 20, markerat i str. 
2. 
12:1, 15:1 	efter raden står frågetecken 
19:2 	efter det första den står frågetecken; det andra 

den ms det 

U 
IF 110, h. 4, s. 65-66. Efter »framtallas unga värdinnan 'fia'», Stor-Pellinge, Borgå lf, Nyland. Upptecknad av A. P. 
Svensson 1909. 

1 Riddaren ock jungfrunen de träffades på bron, 
— för hia la la, hia la la lei — 
de lofvade varandra sin ära ock sin tro, 
— för alla gullkronor ock kransar. 

2 Jungfrunen ock riddaren de träffades på grön äng, 
de talte med hvarandra om en uppbäddad säng, 

3 Bondaskymmeln stod ett stycke der i skog, 
han stod der ock lappade sina gamla näfverskor 

4 Riddaren han red ock bondaskymmeln sprang, 
bondaskymmeln sprang 2 timmar förän han 

5 Bondaskymmeln tapplade med fingerhanskar små, 
skönaste fröken drag låsen ifrån 

6 På låsena hafver jag ingen stämma satt, 
att alla skall slippa här in i denna natt 

7 Nei inte så tager jag låsena ifrån, 
förän ni säger namnet vem som ni vara må 

8 Minnes du ej då vi träffades på bron, 
vi lofvade ju hvarandra vår ära ock vår tro 

9 Minnes du ej när vi träffades på grön äng, 
vi talte med varandra om en uppbäddad säng 

10 Jungfrun hon hastigt utur sängen sprang, 
så dörrarna de skraflade ock låsena de sang 

11 Bondaskymmeln satt sig på förgyllande stol, 
ock jungfrun hon drog af honom både strumpor ock 

skor, 

12 Bondaskymmeln satt sig på förgyllande skrin, 
hon gaf honom både mjöd ock vin. 

13 Jungfrun hastigt uti sängkammaren sprang, 
ock bondaskymmeln efter så hastigt som han hann 

14 Riddaren tapplade med fingerhanskar små, 
statt upp sköna jungfru drag låsena ifrån 

15 på låsena hafver jag stämma satt, 
att ingen skall slippa in i denna natt. 

16 Nei inte så tager jag låsena ifrån, 
förän ni säger namnet vem som ni vara må 

17 Minnes du ej då vi träffades på bron, 
vi lofvade ju hvarandra vår ära ock vår tro 

18 Minnes du ej när vi träffades på grön äng, 
vi talte med varandra om en uppbäddad säng 
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träffades Och jungfrunen och ungersven de 

	j 	•h*  

	

var = andra 	sin ära 

J 	 

på bron Och bron 

8 

1 
och sin tro. 

11 

De lovade 

19 Bondaskymmeln hastigt genom fenstret utsprang, 
han skyndade fortare än gullvärjan hann 

20 har du tagit min ära ock min tro, 
så har jag qvar dina gamla näfverskor 

21 min fader han skall resa i 7 konungarik, 
ock han skall köpa mej en mödom ock den skall 

vara ny 

22 din fader må än resa i 7 konungarik, 
— för hia la la, hia la la lei —
men aldrig får han en mödom så fin, 
— för alla gullkronor ock kransar. 
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Anmärkning 

Str. 6 och 15 inskrivna i efterhand med annan penna 
utan att numreringen ändrats, str. 7-14 därför numre-
rade 6-13, str. 16-22 numrerade 14-20. Str. 16-18 ej 
utskrivna, markerade »lika med» str. 7-9. — Omkvädena 
utskrivna i str. 1 och 20, markerade i str. 2. 

	

1:1 	Riddaren står över struket Ungersven 

	

4:2 	sprang ms spran 

	

9:1 	på grön står över struket igen 

	

19:2 	fortare ms förtare 

v 
Efter Alfred Lindroos, Söderby, Pellinge, Borgå lf, Nyland (f. 1859). Va: IF 170, XII (nr 39). Upptecknad av Otto 
Andersson ca 1910. Vb: IF 28:11 nr 228. Troligen renskrift eller ny utskrift av Va. Vc: SLS 532 nr 32. Upptecknad av 
Alfhild Adolfsson (Forslin) 1934. 

Va 

Faderadi 
	

rallal = la, sin 	ära 	och sin 	tro. 

1 /:Och jungfrunen och ungersven de träffades på 
bron:! 

De lovade varandra sin ära och sin tro. 
Faderadi rallalla, sin ära och sin tro. 

Melodianmärkning 

Taktartsbeteckning ej noterad i ms (t. 3 omfattar fem åt-
tondelar, t. 8 sex åttondelar). Inget taktstreck utsatt efter t. 
6. — Upptecknarens kommentar efter t. 8, n. 1: utan paus. 
T. 4, textunderlägget: Och saknas i 4a, bron i 4b. 
T. 9, n. 2: Otydlig, ev avses c2. 

Vb 
MELODI 

Avvikelser från Va i Vb 

Taktartsbeteckning 2/4. 

T. 3, n. 3-4: 
T. 4, textunderlägget: Och saknas i 4a, bron i 4b (jfr 

Va). 
T. 6, n. 1-2: Skrivna med balk. 

T. 8: Taktstreck utsatt även efter n. 1, över strecket står 
frågetecken. 

T. 8, n. 2-5, textunderlägget: Fadiradi 
T. 9: Före n. 2 står frågetecken (jfr Va). 

TEXT 

Avvikelser från Va i Vb 

Trallen: Faderadi: Fadiradi 
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4 

gezirungaria 

och jungfrunen 	de Och riddaren på bron. träffades 
8 

där lovte de varandra 	sin ära 	och sin tro. 
8 

för alla gull - kronor och kransar. 

för hialala hialala lej.- 

Och ungersven och jungfrunen 	de träffa - des på bron. 
4 

SMB 233 

1 Riddaren och jungfrunen de träffades på bro 
de lovade varandra sin ära och sin tro. 
faderaderallalla, sin ära och sin tro 

g  Och bondapojken stod och lyssna däruppå, 
han tänkte hur han kunde till sköna jungfrun gå. 

3 Och riddaren han sadlade sin gångare grå, 
han skulle nu rida till sköna jungfruns gård. 

4 Och bondapojken lappade sin gamla näversko, 
han tänkte ju springa dit sköna jungfrun bor. 

5 Och riddaren red och bondapojken sprang, 
och bondapojken hunno en timma förrän han. 

6 Bondapojken han klappade på dörrarnas lås 
»Låt upp sköna jungfru, tag låsen ifrån.» 

7 »På låsena haver jag ingen stämma satt, 
att alla skall slippa här in i denna natt.» 

8 Och riddaren han bultade på dörrarna också: 
»Stå upp, sköna jungfru, tag låsen ifrån.» 

9 »På låsena haver jag alltid stämma satt 
att ingen skall slippa här in i denna natt.» 
faderaderallalla, här in i denna natt. 

Titel: Riddaren och torpardrängen. 

Textanmärkning 

Ms saknar strojnr. Trallen med upprepningen av andra 
radens senare del utskriven endast i str. 1. 
2:1 	och lyssna däruppå står över (där ett stycke 

därifrån) 

SLS 532 nr 31. Efter Elias Tillman, Pellinge, Borgå lf, Nyland (f. 1899). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 
1934. 

1 Och ungersven och jungfrunen de träffades på bron, 	där lovte de varandra sin ära och sin tro, 
— för hialala hialala lej, — 	 — för alla gullkronor och kransar. 

Titel: Riddaren och torpardrängen. 
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hh.)  

och bägge skulle de till jungfrun gå. sköna 

8 

de gullkronor 	och kransar. 

sjung fari - lalla - lallalej. 	hej 	hopp fadirallallej. 

(g) 6 

fram. fortare 

han red och torpardrängen 
4 

• 

sprang. 

men likväl hann torpardrängen 

8 

.h-11jIJ 

- hej å rio 	rio 	rej, sjung fa = ralla 	lallalej. 

6 

SMB 233 

Y 
SLS 542, s. 409. Efter Amanda Nordman f. Länsmans, Pyttis sn, Nyland (f. 1872 i Västerby, Pyttis). Upptecknad a\ 
Greta Dahlström 1939. 

    

2 

 

4'1 

      

      

       

Riddaren han red och torpardrängen sprang. 

1 Riddaren han red och torpardrängen sprang, 	 och bägge skulle de till sköna jungfrun gå. 
— sjung farilallalallalej, hej hopp fadirallallej, — 	 — För alla de gullkronor och kransar. 

Titel: Riddaren och torpardrängen. 

SLS 542, s. 410. Efter Matilda Ståhle, Gammelgård, Övre Röös, Esbo sn, Nyland (f. 1863 på Stensvik, Esbo). Upp-
tecknad av Greta Dahlström 1939. 

	

-För alla 	de gullkronor 	och kransar. 

1 Riddaren han red och torpardrängen sprang, 	 men likväl hann torpardrängen fortare fram. 

	

— hej å rio rio rej, sjung faralla lallalej, 	 — För alla de gullkronor och kransar. 

Titel: Riddaren och torpardrängen. 
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EJ AVTRYCKTA 

AA: UUB R 623:2 nr 147. Gotland. Upptecknad vid 
1800-talets mitt av Gabriel Herlitz (f. 1812 i San-
da sn, d. 1889). 3 strofer. Tryckt som Säve nr 147. 

AB: MM C. E. Södlings saml. 11:3, S 325. Efter skräd-
deriarbetaren Anders Magnus Andersson (»Mäs-
ter Plut»), Västervik, Småland (f. 1812 i Black-
stads sn, Småland, d. 1888 i Västerviks fattighus; 
Jonsson I, s. 593-594). Upptecknad av C. E. Söd-
ling 1871-1873. Melodi med underlagd strof. 

AC: Noreen, Folkvisor från Värmland (SvLm II, 
Smärre meddelanden. 1883) nr 1. Östra Ämter-
viks sn, Värmland. Upptecknad av Adolf Noreen 
1874-1876.12 strofer. 

AD: NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, 
vol. 11.9. Norrvidinge sn, Skåne. Upptecknad av 
Eva Wigström 1879.13 strofer. Tryckt i Hazelius, 
Ur de nordiska folkens lif, 1882, s. 138-139. 

AE: Efter f.d. sjömannen Adol I Olsson, Vallda sn, 
Halland (f. 1841 i Vallda). Upptecknad av August 
Bondeson 1900. AEa: ULMA 351 D:11 c, s. 111. 
Slutet av 17-strofig text (9:2-17). AEh: ULMA 
351 D:11 a, s. 948-950. Melodi samt 15 strofer. 
Kallas »Halevisa». Tryckt som Bondeson nr 296. 

AF: Södermanl:s Spelmansförbunds arkiv, Uppteck-
ningar av C. G. Axelsson, häfte I, nr 23. Efter sol-
dathustrun Ida Johansson, Floda sn, Söderman-
land, som lärt visan av sin mor Eva Helena Qvick 
f. Olsson (f. 1829 i Stora Malms sn, Söderman- 

land. till Floda ca 1850, d. 1900). Upptecknad av 
Carl G. Axelsson 1923. Melodi samt 1 strof. 

AG: ULMA 26925:14:2, s. 600-602. Efter Karl Jonas-
son, Bön, Rölanda sn, Dalsland (f. 1890 i Håbols 
sn, Dalsland). Upptecknad av Tage Heimer på 
1940-talet. 7 strofer. 

AH: SVA 275: A 100:47. Värmland. Nedskriven och 
insänd till Radiotjänst av Marie Magnusson, 
Brättne, Arvika 1947.8 strofer. 

Al: ULMA 23562, s. 1. Efter Arvid Larsson, Gillber-
ga, Vittinge sn, Uppland. Upptecknad av Egron 
Lundell före 1957. Melodi samt 2 strofer (texten 
identisk med R ovan efter samma person). 

AJ: SVA BA 670. 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 1969. Melodi samt 5 strofer. 

AK: SLS 37, s. 794. Vörå sn, Österbotten. Upptecknad 
av M. Thors 1893.4 strofer. 

AL: SLS 383, s. 508-510. Österskär, Korpo sn, Åbo-
land. »Ur Anna Johanssons farfars visbok.» Av-
skrift gjord av Greta Dahlström 1925.16 strofer. 

AM: SLS 542, s. 408. Efter Fanny Länsmans, Väster-
by, Pyttis sn, Nyland (f. 1877). Upptecknad av 
Greta Dahlström 1939. Melodi med underlagd 
strof. 
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