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GERMUND SMED OCH PRÄSTENS DOTTER 
TSR F 24 

A 
KB Vs 23 (Harald Oluffsons visbok), s. [94]—[98]. Nedskriven 1572 eller något tidigare, troligen i Uppland (se 
Jonsson I, s. 133-161). Tryckt som SF 50 och i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 40-42. 

1 Thett war rijke Girmundh Smedh, 
hann rijdher i prestens gårdh, 
vthe prestens dotter, 
sweptt i Sabbell och måll, 
— iagh will giffue tigh rådenn till, tu ridh icke tijdtt, 

2 J Ståndenn her prestens dotter 
Sweptt i sabbell och mårdh, 
eder tå acter iagh gilie, 
ehuru minn måll kann gå, 

3 Tw är så kålligh om tin mun, 
och kimigh om tinn beenn, 
tw gå thig i möllnere dam, 
och twette tigh weil reenn, 

4 Är iagh kållig om minn munn, 
och kimigh om minn beenn, 
thett kann hende enn morgenstundh, 
thenn hådenn kommer tig heem, 

5 Thett war rijke Girmundh smedh 
hann sporde sinn moder till rådhe, 
prestens dotter i odenn siö, 
honn spotter mig och häder, 

6 Tw tagh tigh enn skreppe, 
och sielff gör tu tigh enn pijck, 
tagh tw tigh enn gonge piltt, 
som wijser tigh weghen titt, 

7 Thett war rijke Germundh smedh, 
hann gånger i prestens gårdh, 
vthe prestens dotter 
honn för honom står, 

8 J Ståndenn her prestens dotter 
sweptt i Sabbell och mårdh, 

willenn i låne mig hwss i natth, 
enn fattig mann som pellegrijm går, 

9 Hwadann ästu kominenn, 
och hwar lågh [— — —] 

10 H — ---1 mink 
[— — aff sengen dinn 

11 Jagh är enn fattig pellegrijm, 
iagh gonger om landh och tigger, 
får iag bålster och blöija, 
iagh wander eij hwar iag ligger, 

12 Thett war rike Girdmundh Smedh 
hann gonger så lätt öffuer tilie, 
så går hann i Jomfrunes seng, 
medh begges teres godh wilie, 
— iagh will giffue tigh rådenn till, tu ridh icke tijdtt, 

13 	— —1 

Anmärkning 

Ms saknar str(?Mr. Delar av str. 9 och 10 samt hela str. 
13 förlorade p.g.a. att den övre hälften av ett blad rivits 
bort. — Omkvädet utskrivet i str. 1, 3, 4 (utom sista or-
det), 5, markerat i str. 2, 6-8, 10, 11 (str. 9, 12, 13 har 
textförlust). 
Omkvädet: giffue tigh rådenn till str. 3 råde tig rådenn 

godh, så även markerat i str. 2, i str. 6 markerat 
råde tig rådenn till); icke str. 5 retth i ntedtt 

4:1 	kållig ändrat från kimig 
9:2 	lågh kustod till det skadade bladet 

10:2 	sengen ms segnen 

1 



Konungens son han 
	gångar sig till jumfruns gård 

Nu skall 
	

slippa 
	

till mig in nu 
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KLAMPEN 
TSB F 25 

A 
KB Vs 2:1, s. 265. Avskrift gjord av L. F. Rääf efter »en af ett fruntimmer, under 1790-talet, uti Östergöthland gjord 
samling af folkvisor» (Jonsson I, s. 313-314). Tryckt som SF 52 (kombinerad med mel. till B nedan). 

1 Konungsson han gångar sig till Jungfruns dörr 
å der står han en stund på lur. 

2 Konungsson han knappade med fingrar små: 
statt up sköna jungfru drag låsen ifrån. 

3 Å intet så får du nu slippa in 
jag hörer [ej] ljudet af klampen min. 

4 Konungsson han gångar sig den vägen fram 
der möter han stölter den gamle man. 

5 Å hörer du stölter hvad jag dig säga må 
får jag nu låna klampen din. 

6 Å intet så får du låna klampen min 
jag rädes du lockar bort jungfrun min. 

7 Å konungsson han vart så vredgelig 
han slog ihjäl stölter den gamle man. 

8 Konungsson han satte sig uppå en sten 
der bant han klampen vid sitt ben. 

9 Konungsson han gångar sig till Jungfruns dörr 
å der står han en stund på lur. 

10 Konungsson han knappade med fingrar små 
statt up sköna jungfru drag låsen ifrån. 

11 Å nu så skall du få slippa in 
nu hörer jag ljudet af klampen min. 

12 Konungsson han satte sig uppå en stol 
hon drager af honom båd' strumpor och skor. 

13 Konungsson han satte sig uppå ett skrin 
hon tvätta hans fötter i klaraste vin. 

14 Å hörer du stölter hvad jag dig säga må 
hvar har du nu fått igen ditt ben. 

15 Å jag gick mig uti måne sken 
der fick jag igen mitt ena ben. 

16 Å jungfrun hon lade sig i sängen ned 
konungsson han lade sig så vackert bredevid. 

17 tillhopa sofvo de den långa natt 
tills konungsson han skulle gå på jakt. 

18 Å hörer du stölter hvad jag dig säga må 
du drager nu bort kommer snart igen. 

19 Jag är väl ingen stölter fast eder tyckes [så] 
jag är den yppersta konungsson, 
jag drager nu bort kommer aldrig mer igen. 

20 Å herre gud nåde mig arma mö 
å nu är vist min stölter död! 

Anmärkning 

6:2 	rädes ändrat från räddes 

B 
KB Vs 2:1, s. 267 (text), 263 (mel.). Efter fröken Hedda Hammarskjöld, Tuna sn, Småland (1779-1860). Uppteck-
nad av dennas bror Lorenzo Hammarsköld (text) och Erik Drake 1811 (mel.). Mel. tryckt som SF 52 (kombinerad 
med texten A ovan). 

2 



statt upp sköna jungfru 	dra låsen i 	rön 
klampen 	din 

9 
hör jag 	ljuf - va 

_UNE  MEI 	• EP' 

jumfru 	dra lå - sen i - från 
ljufva 	klampen 	din 

statt upp sköna 
nu hör jag 
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1 Och Konungens son han gångar sig till jungfruns 
gård 

/:Statt upp sköna jungfru drag låsen ifrån:/ 

2 Och intet slipper du till mig in 
Jag hör intet ljuva klampen din 

3 Och Konungens son han gångar sig den vägen fram 
Der möter han stylte den arme man 

4 Och hörer du Stylte du arme man 
Du låna mig ljufva klampen din 

5 Och intet får du låna ljufva klampen min 
Då lockar du bort allrakjäresten min 

6 Och Konungens son han sticknade vid dessa ord 
Han slog den Stylte ned till jord 

7 Konungens Son han satte sig uppå en sten 
Så handt han klampen vid sitt ben 

R Och Konungens Son han gångar sig till Jungfruns 
bur 

Der ståndar han en stund uppå lur 

9 Nu skall du slippa till mig in 
Nu hör jag ljufva klampen din 

10 Konungens son han satte sig uppå en Stol 
Och Jungfrun drog af honom strumpor och skor 

11 Konungens son han satte sig uppå en skrin 
Och jungfrun hon tvätta hans fötter i vin 

12 Konungens Son han satte sig uppå en stol 
Och jungfrun hon torka hans fötter med flor 

13 Och hörer du Stylte min bäste Vän 
Hvar hafver du fått dina hvita ben 
Dem hafver jag fått i måneskjen 

14 Och Konungens Son han lade sig i sängen ner 
Och Jungfrun hon lade sig der bredvid 

15 Och när de hade legat den långa natt 
Då skulle den Stylte gå på jagt 

16 Och hörer du Stylte min bäste vän 
Du gå nu bort kom snart igen 

17 Jag är ej Stylte din bäste vän 
Jag är Konungens Son af Engeland 

18 Gud nåda mig min arma mö 
/:Ty nu är visst min Stylte död:/ 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. Str. 1 och 9 
lagda under mel. Över t. 3 står en båge, som bör betyda 
att str. 9 fortsätter direkt från t. 2 till t. 4.1 t. 4-5 och 7 
är några flaggor felplacerade; här rättat i enlighet med 
rytm och textunderlägg (jfr nedan). 

_ _ 

T. 4-5: 	 P#;h0     (t. 4, n. 5 har 

även ett uppåtriktat överstruket skaft) 

T. 7: 

Textanmärkning 

Repristecken efter andra raden i alla strofer. Str. 13 
skriven i margen med nr 14 ändrat till 13; str. 14 och 15 
först munrerade 13 och 14, vilket sedan ändrats. 
16:2 före gå står gng överstruket 

KB Vs 2:1, s. 269-270. Södermanland. Upptecknad på 1810-talet. Utskrift av okänd hand. 

1 Konungsson han gångar till Jungfrubur, 
Konungsson han gångar till Jungfrubur; 

Där ståndar han en stund på Lur, 
Där ståndar han en stund på Lur.  

2 Konungsson han ropar därutanför, 
Stat upp skön Jungfru öpna dör. 

3 Inte kan jag släppa dig ännu in, 
Jag hör ej ljud af klampen din. 

3 



6a 6b 

• 
Konunga = sonen och Stol- ter de fria 	till en mö W 

10 

De fria 

de fria 

till 	henne lif 	och 	död. 
14 

till 	henne 
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4 Konungsson han vandrar i vredesmod, 
Och möter så den klamper god. 

5 Hör nu klamper hvad jag dig säga vill, 
Du kan mig låna klampen gill. 

6 Inte vill jag låna dig klampen min. 
Du lockar då min Kärsta fin. 

7 Konungsson han vredgas vid dessa ord, 
Och slår så klamper ned till jord. 

8 Konungsson han sätter sig på en ren, 
Och binder klampen vid sitt ben. 

9 Konungsson han gångar till Jungfrubur, 
Där ståndar han en stund på Lur. 

10 Konungsson han ropar därutanför, 
Stat upp skön Jungfru öpna dör. 

11 Se nu vill jag gärna dig släppa in, 
Ty jag hör ljud av klampen din. 

12 Herre Gud så nåda mig arma Mö! 
Herre Gud så nåda mig arma Mö! 

Nu är min kära klamper dö, 
Nu är min kära klamper dö. 

Anmärkning 

Visan kallas En tragisk Slagdänga sjungen i Barnkam-
maren för 70 år sedan. — Ms saknar strofer. Radupprep-
ning i alla strofer; rad I börjar vid upprepningen alltid 
med Å. 

D 
KB Vs 4, s. 210, 209 (text), KB Vs 3:5 nr 291 A (mel.). Nydala sn, Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt61-Cavallius 
under andra hälften av 1830-talet eller på 1840-talet. En renskrift av en del av texten (str. 2 och 3), gjord av George 
Stephens, finns i KB Vs 3:5 nr 291 A. 

1 Konungasonen och Stolter de fria till en mö. 
De fria till henne i lif och död 

2 Konungasonen han gångar till jungfruns bur 
Der ståndar han sig ena stund på lur. 

3 Och hör du sköna jungfru låt mig der slippa in 
— — —jag är fästman din. 

4 Och nej så men det gör jag ej 
jag hörer ej ljudet af klampen din. 

5 Konungasonen han gångar sig till Rosendelund 
Der möter han Stolter i samma stund. 

6 Och hör du Kära Stolter hvad jag dig säga vill 

[— — —1 

7 [— — —1 
— —1 

4 

8 Konungasonen han gångar till jungfruns bur 
Der ståndar han sig ena stund på lur. 

9 Ja så men det gör jag väl 
nu hörer jag ljudet af klampen din. 

Titel: 011e med stampen. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4 (jfr dock t. 
3). Mel. saknar repristecken i t. 6, i stället står 1 gång 
och 2 gång över t. 6a resp. 6b. 
Efter t. 3, n. 1 står följande överstruket: 

T. 8: Före n. 1 står e' (fjärdedelsnot) överstruket. 



stund på 	lur der standar han en 

där ståndar han en stund på lur 

9  

Konungsson han gängar sig till Jungfruns bur, 

5 

T. 8, n. 3: Troligen ändrad från a, under noten står bok-
staven h. 

T. 10, n. I: Troligen ändrad från e', under noten står 
bokstaven d. 
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Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. 1 stället för rad 6:2 står inom paren-
tes: Låna mig din klamp; i stället för str. 7: Stolter lem-
nar bort sin klamp. Str. 8 ej utskriven, markerad lika 
med str. 2. 
3:2 för det saknade har Stephens i sin renskrift satt 

in Du vet ju att 

E 
KVHAA Dybeck, Folklore V, s. 164-164 a (text), 169 (mel.). Efter »Fru S. ifrån Fläckebo» sn, Västmanland. Upp-
tecknad av prästmannen Carl Magnus Södergren (text) och organisten L. Fr. Södergren på 1830- eller 1840-talet. En 
annan utskrift finns i ULMA 28985:25 (i Carl Säves papper). 

1 /:Konungs Son han gångar sig till Jumfruns hur:/ 
/:Der ståndar han en stund på lur:/ 

2 Konungs Son han klappade med fingrar små 
Stat upp sköna Jumfru dra låset ifrå 

3 Och intet så släpper jag dig in 
Jag hör ej ljud af Klampen din 

4 Konungs Son han gångar sig uppå en ö 
Der möter han stylter i Guldet röd 

5 Hörest du nu Stylter min goda vän 
Du lånar mig nu Klampen din 

6 Och intet så lånar jag dig Klampen min 
Du lockar bort aldra kärestan min 

7 Konungs Son han vredgas vid dessa ord 
Han slog den stylter ned till jord 

8 Konungs Son han satte sig uppå en sten 
Så bandt han Klampen vid sitt ben 

9 Konungs Son han klappade med fingrar små 
Stat upp Sköna Jumfru dra låset ifrå 

10 Nog så släpper jag nu dig in 
Jag hörer ljud af Klampen din 

11 De sofvo tillsammans den långa natt 
Och sen' skulle Konungs Son ut på jagt 

12 Hörest du nu stylter min goda Vän 
Du går nu bort kommer snart igen 

13 Och intet är jag Stylter din goda Vän 
Jag går nu bort kommer aldrig igen 

14 /:Aj! Aj! Aj! nåde mig Arma Mö:/ 
/:Då är vist min vän Stylter död:/ 

Titel: Stylter. 

Melodianmärkning 

Upptakten: Tillagd i efterhand. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Repristecken efter båda raderna i al-
la strofer. 

	

1:1 	Jumfruns troligen ändrat från Jungfruns 

Den andra utskriften: 

	

1: I 	Jungfruns: Jumfruns 

	

2:2 	Jungfru: Jumfru 

	

4:2 	röd: rö 

	

6:2 	aldra kärestan: allrakärestan 

	

7:1 	han vredgas: vredgades 

	

9:1 	fingrar: fingrarna 

	

I 1 : 2 	ut: gå 

	

14:2 	död: dö 



Och konungsson han gångar 

3 

	r f-J7 
till jungfruns bur. 

litet Och Styl - ter han för - de ett stycke bröd 

8 
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F 
KVHAA Dybeck, Folklore I, s. 115-116. Åkers hd, Södermanland. Upptecknad av Richard Dybeck ca 1840. 

r r 

 

6 

 

:J° p 

   

   

Och konungsson 
	

han gångar 
	

till 	jungfruns bur. 

9 

Der ståndar han en stund på lur. Der ståndar han en stund på lur. 

1 Och konungssonen vredgas vid dessa ord 
Han fattar i Stylter, slår honom till jord. 

2 Och konungssonen satte sig på en sten, 
Der bandt han klumpen vid sitt ben. 

3 Och konungssonen gångar till Jungfruns bur, 
Det ståndar han en stund på lur. 

Melodianmärkning 

T. 2, n. 3: Ev. ändrad från e2. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. 
2:1 	i konungssonen är de två sista bokstäverna 

överstrukna 

G 
KVHAA Wiede ks 50 [I]. Efter soldathustrun Ingeborg Olofsdotter (»Hustru Egg»), Dagsbergs sn, Östergötland (f. 
1797 i Ö. Husby sn, Östergötland, d. 1847; Ling, s. 41). Upptecknad av L. Chr. Wiede 1843. Ytterligare fyra utskrif-
ter finns: KVHAA Wiede ks 50 [II] och [HI], KVHAA Wiede hs 50, MM Wiede nr 50. 

 

A•r  

 

•	 

   

Och 	Köningsson var klädder uti 
	

gull - det så röd. 	Och 

1 /:Och Stylter han förde ett litet stycke bröd,:/ 
/:Och köningssön var klädder uti guldet så röd.:/ 

2 Och köningssön han gångar sig till jungfruns bur, 
Och der ståndar han en stund uppå lur. 

3 Och köningssön han klappar med sina fingrar små: 
Statt upp, sköna jungfru, drag låsen ifrån! 

4 Och inte står jag upp, och drar låsen ifrån, 
Förr än jag får höra ljufva klamporna gå. 

5 Och köningsson han gångar allt öfver en skog, 
Der möter han Stylter och var vreder i sitt mod. 

6  

6 Och hör du, Stylter lille, hvad jag säger dej: 
Och får jag nu läna ljufva klamporna din? 

7 Och inte får du läna ljufva klamporna min, 
För då så lockar du bort allrakärasten min. 

8 Och köningssön han vredgades uppå dessa ord, 
Han slog till Stylter så han föll till jord. 

9 Och köningssön han satte sig uppå en riddarsten, 
Och der bandt han på sig Stylters ben. 

10 Och köningssön han gångar sig till Jungfruns bur 
Och der ståndar han en stund uppå lur. 

11 Och köningssön han klappar med sina fingr[ar] små: 
»Statt upp, sköna Jungfru, drag låsen ifrå!» 
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12 Och nu står jag opp och drar låsen ifrå; 
Och nu så fick jag höra ljufva klaraporna gå. 

13 Och Jungfrun hon tager fram ett litet skrin, 
Der tvätta' hon Stylter i klaraste vin. 

14 /:Och der sufvo de den långa sommarnatt,:/ 
/:Tills solen uppå himlen hon tog dem i fatt.:/ 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

ks [1111 har ursprungligen noterats i 2/4-takt, vilken ge-
nom radering ändrats till C. ks [III] och hs har repris-
tecken efter t. 4, paustecknet och efter t. 8, paustecknet 
(här utan upptakt till t. 5). 

Textanmärkning 

Repristecken efter båda raderna i alla strofer. 

	

5:1 	köningsson ms köninsson 

	

12:2 	Och ändrat från För; så tillskrivet över raden 

Övriga utskrifter: 

ks [1111 är något söndrigt, därav textförlust i 1:1 [bröd] 
och 10:1 kö[ningson] 

1:2, 2:1 köningssön: köningson ks [III], köningsson 
s, MM 

	

3:1 	köningssön: köningsön ks [HL köningson ks 
[III], köningsson hs, MM; klappar: klappade ks 
[II], hs, MM, knappade ks [III] 

	

3:2 	ifrån: ifrå ks 	ks [111], hs, MM 

	

4:1 	ifrån: ifrå ks 	ks [111], Ils 

	

5:1 	köningsson: köningsön ks [HL köningson ks 
[III]; gångar: gängar sig ks 	ks 	hs, 
MM 

	

6:1 	dej: dig hs, MM 

	

7:1 	inte: intet MM; får: så får hs 

	

8:1 	köningssön: köningsön ks [II], köningson ks 
köningsson hs, MM; vredgades: wredgas 

ks [III] 

	

8:2 	Stylter: Stylten MM 

	

9:1 	köningssön: köningsön ks [HL köningson ks 
köningsson hs, MM 

	

9:2 	Stylters: Styltens MM 

	

10:1 	köningssön: köningsön ks [II], köningson hs, 
köningsson MM 

	

11:1 	köningssön: köningsön ks [II], köningson ks 
[III], köningsson hs; klappar: knappar ks [IIIJ.  
hs, MM 

	

12:1 	opp: up ks [III], hs, MM 

	

13:2 	Stylter: Stylten MM 

	

14:2 	himlen: himmelen hs 

H 
NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 113. V. Alstads sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1882 (jfr 
Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 54). 

1 Herr Stölter han tiggde sig ett litet stycke bröd, 
men kungens son blef klädd uti guldet så röd. 

2 Kungens son sig klädde i guld och silkeskrud, 
så gångar han sig till Stölters brud. 

3 Han knabbade på dörren med sina fingrar små: 
»Min lilla vän statt upp och tag låsen ifrå' !» 

4 »Slätt inte så öppnar jag kammardörren min 
förrän jag hörer ljudet af klampen din.» 

5 Kungens son han reste sig upp i rosenlund, 
der fann han herr Stölter uti den samma stund. 

6 »Ack hörer du Stölter livad jag säger dig, 
din klampa kring benet, den lånar du mig!» 

7 »Slätt intet jag lånar dig benklampan min 
för då lockar du bort allra kärestan min.» 

8 Kungens son han vredgades vid dessa ord, 
slog Stölter så, han föll döder till jord. 

9 Kungens son han satte sig neder på en sten 
medan han band klampan omkring sitt ben. 

10 Han knabbade på dörren med sina fingrar små: 
»Min lilla vän statt upp och tag låsen ifrå' !» 

11 »Ja gerna så öppnar jag kammardörren min, 
för nu hör jag ljudet af klampan din.» 

Titel: Herr Stölter. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
3:1 	på dörren tillskrivet över raden 
3:2 	statt troligen ändrat från stig 
5: 1 	före han står sig överstruket 
7:2 	kärestan ändrat från kärasten 

7 
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Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 36. Östra Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. 

Konungsson 	spat =se - ra - de med vägen 
	

där fram, 	fram, 

        

8 

         

         

       

' 

 

        

Där mötte mötte honom Stylter 	den arma 	man. 

1 /:Konungsson spatserade med vägen där fram,:/ 
Där mötte honom Stylter den arma man. 

2 »Hör du min Stylter, hvad jag dig säga vill, 
Vill du nu låna åt mig klampfen din?» 

3 »Du är en konungason så fin, 
Aldrig så lånar jag dig klampfen min.» 

4 Konungsson han vredgades öfver dessa ord, 
Då slog han den arma Stylter till jord. 

5 Konungsson satte sig ned på en sten, 
Då binder han klampfen vid sitt ben. 

6 Konungsson han gångar till jungfruens gård: 
»Statt upp, sköna jungfru, drag låsena ifrån!» 

7 Och är du min Stylter, så stig nu härin, 
Jag hörer väl ljudet af klampfen din.» 

8 Konungsson han satte sig ned på en stol: 
»Statt upp, sköna jungfru, och drag af mig mina 

skor!» 

9 »Jag är en konungadotter så fin, 
Tro aldrig så drager jag skorna af dig!» 

10 Konungsson han vredgades öfver dessa ord, 
Och sprang uti sängen med båd strumpor och skor. 

11 /:»Gud nåd mig, stackars flicka, nu är min Stylter 
död,:/ 

Nu har jag min ära förlorat!» 

Titel: Klampfen. 

Textanmärkning 

Repristecken utsatt endast i str. 1 (under mel.). 

8 
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236 

TIGGARGUBBENS BRUD 
TSB F 26 

A 
KB Vs 2:1, s. 507-508. Okänd proveniens. Upptecknad på 1 810-talet. 

1 det bodde en jungfru i vårt lann 
tell hänne så fria mång redeligo mann 
— din like han är inte kommen ännu 

2 tell henne så fria båd fogde och Präst 
tell hänne så fria en tiggare der näst 
— din like är redan kommen nu 

3 tiggarn han går sig tell jungfrunes gård 
och ute för honom jungfrun hon står 

4 junfrun tar tiggarn i kammaren sin 
och sjenkte honom båd mjöd och vin 

5 tiggaren han satte sig på röda gullstol 
och lade sina arma på Junfrunes bord. 

6 när tiggaren hadde sutett en liten stun 
så börja han att skreppa af sin rikedom 

7 på landett der haver jag åker och jord 
och två mina drengar som duka mitt bord 

8 på landett der haver jag åker [och] äng 
och två mina pigor som bädda min säng 

9 på landett der haver jag afvelsgård 
med fyrtio kor fyra hundrade får 

10 på landett der haver jag apellgrå hästar 
luster sköna jungfrun rida den bästa 

11 junfrun hon tvådde sinna händer i mölk 
nu har jag fått en friare som är kommen af fålk 

12 och tiggaren han sadla upp junfrunes häst 
och det var tiggaren som red junfrua näst 

13 och när som de komme i rosende lund 
luster sköna junfrun vila här en stun 

14 var haver du din åker och jord 
och dinna två drenggar som duk[a] ditt bord 

15 och alldrig så hadde jag åker eller jord 
och alldrig så åt jag vid dukatt bord 

16 var haver du din åker och äng 
och dina två pigor som bädda din säng 

17 och alldri så hadde jag åker eller äng 
och alldrig så låg jag i bäddader säng 

18 var hafver du då din avelsgård 
dina 40 kor 400de får 

19 och alldrig så hadde jag afvelsgård 
och alldrig så hadde jag ko eller får 

20 var haver du då dina apellgrå hästar 
dem du lofde mig att få rida den bästa 

21 och alldrig så hadde jag apellgrå hästar 
men folie har jag haft ett par hundrade kjäppar 
— din like är redan kommen nu 

22 och jungfrun hon såt och slarva upp sitt hår 
Gud nåde mig arma jungfru för jeftermål jag får 
— min like är redan kommen nu 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1-3, 21, 22. 
10:1 	hästar ms hastar 
12:1-2 skrivna även före str. 11, där dock strukna 
13:1 	i ändrat, troligen från påbörjat till 
15: 1 	så ms sa 
15:2 före åt är ett påbörjat ord struket 
17:2 	bäddader ms baddader 

B 
KB Vs 2:3, s. 385-388. Möjligen Uppland. Upptecknad på 1810-talet (Jonsson 1, s. 450). 

9 
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1 Det bodde en Jungfru så högt upp i land 
Till henne så fria mång ärliger man 
— Hon mente att rika Friaren skull komma 

2 Till henne så friade båd fattig och rik 
Men aldrig såg den Jungfrun sin gelik 

3 Till henne så friade en adelsman 
Honom böd hon både spått och skam 

4 Adelsman rider sig stengatan Fram 
Der mötte han Tiggare båd uslig och arm 

5 Hörest du Tiggare hvad jag säger dig 
Hvill du mig lofva, hvill du lyda mig 

6 Dig vill jag gifva båd sadel och häst 
Om du kan narra Jungfrun som bor här näst 

7 Dig vill jag gifva båd råck och peruk 
Bara du kan narra Jungfrun härut 

8 Tiggaren satte sig på gångaren grå 
Så rider han på skön Jungfruns gård 

9 Hörest min Jungfru hvad jag säger dig 
Will hon nu följa af landet med mig 

10 Eder vill jag gifva ett Slott betäckt med bly 
Som skön Jungfrun får spatsera uti 

11 Eder vill jag gifwa båd Åker och Äng 
Och tolf mina pigor som bädda Eder säng 

12 Eder vill jag gifva både Åker och Jord 
Och tolf mina drängar som dukar Edert bord 

13 Eder vill jag gifva de Apelkasta Hästar 
Behagar sköna Jungfrun att rida på den bästa 
— Hon mente att rika Friaren skull komma 

14 Jungfrun hon stod och lyddes på hans ord 
Jag tror det finnes ingen rikare på denna här jord 
— Nu är rika Friaren kommen 

15 Jungfrun hon klädde sig rätt snart 
Och så fölgde hon den Tiggaren åt 

16 Och så redo de uti rosende lund 
Där lyste Tiggaren hvila en stund 

17 Tiggaren han breder ut kappan blå 
Så lyfter han skön Jungfrun så vackert därpå 

18 Och där lågo de till ljusan dag 
Men hvad de då giorde det vet intet jag 

19 Hvar har du nu ditt Slott betäckt med bly? 
Som du lofte mig få spatsera uti 

20 Hvar [har] du nu din Åker och Äng 
Och hvart är dina pigor som skull bädda min säng 

21 Aldrig har jag hafvit något Slott betäckt med bly 
Och aldrig har jag hafvit någon skjorta som var ny 

22 Aldrig har jag hafvit någon Åker eller Äng 
och aldrig har jag sofvit i en ärlig mans säng 

23 Aldrig har jag hafvit någon Åker eller Jord 
och aldrig har jag ätit vid någon ärlig mans b[ord] 

24 Aldrig har jag hafvit några Apelkasta hästa[r] 
Men väl har jag hafvit tolf Dussin käppar 

25 Twi hvale Tiggare så du har narrat mig 
Det jag har i magen det har jag fått af dig 

26 Jungfrun reste hem, och det med behag 
Där går hon en Hora, än i denna dag 
— Nu är rika Friaren kommen 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 14, 
markerat i str. 2. 
3:2 både ms bade 

22:2 	ärlig ms arlig 
23:2 påbörjad även som 23:1 men där struken; har 

ms hag 
23:4 	bord] textförlust p.g.a. att ms bundits in 
24:1 	hästa[r] textförlust p.g.a. att ms bundits in 
26:2 	går ms ev. gör 

Efter Margareta Helena Lalla (1772-1860), f. i Visby, Gotland; hon hade »ur allmogens mun» lärt sig visan »i sin 
ungdom (1793-1805)», då hon vistades i Fardhems prästgård (jfr Bjersby, s. 260-266 och Jonsson I, s. 116). Ca: 
ULMA 28985, s. 16-17. Text upptecknad av Carl Säve på 1830-talet. Insänd till A. I. Arwidsson 1839. Cb: KB Vs 
2:2, s. 645-646 (text), 654 (mel.). En annan utskrift av Carl Säves textuppteckning med mel. upptecknad av en stu-
derande Wimmercrantz efter Säves föredrag (mel.) under 1830-talet. Insänd till A. I. Arwidsson 1840. Cc: UUB R 
623:2 nr 16. Text upptecknad några år efter Ca av P. A. Säve. Tryckt som Säve nr 16. 

Ca 
1 Der stod en ungersven allt uppå en bro, 	 2 Der stod en Tiggare och lyddes deruppå 

Han talte med en jungfru dägelig och tro. 	 »Andlig skall du med gullkronan få stå!» 
— Den rikaste var intet kommen än! 

10 
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3 Tiggaren han språng i den nästa by 
Han lånte sig en klädning, som var skön och ny 

4 Och när som han genom dörren steg in, 
Begynte han att skryta med rikedomen sin: 

5 »Uppe i land har jag skogar och jord, 
Sex mina pigor som duka mitt bord; 

6 Uppe i land har jag åker och äng, 
Sex mina pigor som bädda min säng. 

7 Uppe i land har jag appelgrå hästar 
Behagar sköna Jungfrun att rida på den bäste 

8 Uppe i land har jag slott utaf bly, 
Behagar sköna Jungfrun spatsera deruti?» 

9 Och Jungfrun hon tvätta sig i hvitaste mjölk. 
»Nu har jag fått en Herre som är utaf folk!» 

10 Och Jungfrun hon ropte på Svennerne två: 
»Gå och bädda sängen, låt oss båda ligga få. 

1 1 Och hvar har du nu dina skogar och jord 
Och sex dina pigor som duka ditt bord?» 

12 »Alldrig har jag haft någon åker eller jord 
Alldrig har jag ätit vid någon ärlig mans bord!» 

13 »Hvar har du nu din åker och äng 
Och sex dina pigor som bädda din säng?»  

14 »Alldrig har jag haft någon åker och äng 
Alldrig har jag legat i någon ärlig mans säng.» 

15 »Hvar har du nu dina appelgrå hästar 
Som du bjöd mig jag skulle rida på den bäste?» 

16 »Alldrig har jag haft några applegrå hästar 
Alldrig har jag bjudit någon rida på den bästa!» 

17 »Hvar har du nu Ditt Slott utaf bly 
Som du bjöd mig att [jag] skulle spatsera uti?» 

18 »Alldrig har jag haft något slott utaf bly, 
Alldrig någon skjorta som hafver varit ny!» 

19 »Tvi! vare dig, du leda hund! 
Nu hafver du narrat mig alldeles i grund.» 

20 Tiggaren lyfte på perruken sin 
»Behagar sköna Jungfrun se bruda-skorfven min?» 
— Den rikaste var intet kommen än! 

Titel: Tiggaren och Jungfrun. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 20. 

	

5:1 	Uppe ändrat . från Uppi 

	

15:1 	appelgrå ms ev. äppelgrå 

	

16:1 	haft ms faft 
18:2 ny ms nu 

Cb 

Han tal - te med en jung- fru däg - lig och tro: 
6 

- Den ri - kaste var in- tet kom- men än! 

TEXT 

Avvikelser från Ca i Cb 

/: / 	Der: Det 
1:2 	en saknas; dägelig: så däglig 
2:1 	Der: Det 
2:2 	Alldrig: Och alldrig 
3: 1 	Tiggaren han: Och tiggaren 
5:1 	Uppe: Och uppe 
5:2 	Sex: Och sex 
6:1, 7:1 	Uppe: Och uppe 
7:2 	bäste: bästa  

	

8:1 	Uppe: Och uppe 

	

10:1 	Svennerne: svennerna 

	

12:1 	Alldrig: Och alldrig; åker: skog 

	

12:2 	någon: nån 

	

13:1 	Hvar: Och hvar 

	

14:1 	Alldrig: Och alldrig 

	

14:2 	jag saknas; någon: nå'n 

	

15:1 	Hvar: Och hvar 

	

15:2 	bjöd mig: sad"; skulle: skulle få; bäste: bästa 

	

16:1 	Alldrig: Och alldrig; applegrå: appelgrå 

	

16:2 	Alldrig: Och alldrig; bjudit: bjud't 

	

17:1 	Hvar: Och hvar 

11 
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17:2 	bjöd: bad; att saknas; skulle: skull' 
18:1-2 Alldrig: Och alldrig 
19:1 	leda: ledaste 
19:2 	Så du mig hafver narrat alldeles i grund! 
20:1 	Tiggaren: Och tiggaren han; perruken: parruken 
20:2 	bruda-skorfven: brudd-skorfven  

Anmärkning 

Titel som i Ca. Omkvädet utskrivet i str. 1,3,20. Str. 20 
har satts inom parentes. 

	

1:2 	däglig ändrat från dägelig 

	

8:2 	spatsera står över struket att hvila 

	

11:1 	nu tillskrivet över raden 

	

12:2 	ärlig dubbelskrivet, struket på andra stället 

Cc 
Avvikelser från Ca i Cc 

Str. 7 och 8 liksom strofparen 17-18 och 15-16 samt 
str. 19 och 20 omkastade. 
Omkvädet: intet: inte 

1:1-2 Det bodde en Jungfru så långt opp i land: 
Till henne så friade mång' redelig man. 

	

2:1 	stod: stodo; deruppå: derpå 

	

2:2 	gullkronan: guldkronan 

	

3 : 1 	Tiggaren han: Och tiggaren 

	

3:2 	sig saknas 

	

4:1 	Och när som han: Så snart som nu 

	

5:1 	Uppe: Oppe; skogar: åker 

	

5:2 	mitt: min 

	

6:1 	Uppe: Oppe 

	

7:1 	Uppe: Oppe; appelgrå: aplegrå 

	

8:1 	Uppe: Oppe 

	

9:1 	Och saknas; hvitaste: hvitan 

	

9:2 	Herre: friare 

	

10:1 	Och saknas; ropte: ropade; Svennerna: små- 
svenner 

	

10:2 	Gån och bädd' opp sängen, och låt oss ligga få. 

	

11:1 	Och saknas; dina skogar: din åker 

	

11:2 	Och saknas 

	

12:2 	någon: en 
13:2 Och saknas 

	

14:2 	någon: en 

	

15:1 	appelgrå: aplegrå 

	

15:2 	bjöd mig: mig böd; jag skulle: att; på saknas; 
bäste: bästa 

	

76:7 	applegrå: aplegrå 

	

17:2 	Som: Der som; bjöd: böd; att saknas; skulle: 
skull'; uti: i 

	

19:2 	Nu hafver du mig narrat, och narrat mig i 
grund. 

	

20:1 	perruken: parruken 

	

20:2 	bruda-skorfven: brudda-skorfven 

Anmärkning 

Titel: Tiggare-Wisan. — Ms saknar strofer. Omkvädet 
utskrivet i str. 1 och 20. 

3:1-2 tillskrivna med blyerts mellan str. 2 och 4. 

	

5:1 	jord ms änjord p.g.a. ändring från äng 

D 
KB Vs 4, s. 97-98. Stigtomta sn, Södermanland. Upptecknad av G. 0. Hylt61-Cavallius, troligen 1836 eller 1843. 
Renskrifter gjorda av Hylt&I-Cavallius finns, av texten (fr.o.m. str. 4) i KB Vs 4, s. 411-413, av mel. i KB Vs 3:5 nr 
290 I B. En renskrift av en del av texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:5 nr 290 I B. 

  

4 

0  AV 

 

-Hi - Ho - 
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11 
n 
111~2 

E11/111111%.MINI 
all= 

 

högt oppi land 

4h 	 
Till henne så friade 

1 Der bodde en fröken så högt opp i land 
till henne så friade mång redelig man 
— Hi ha— 
så högt opp i land 
till henne så friade mång redelig man 

2 Till henne så friade båd fattig och rik 
den ena gaf hon korgen, den andra gaf hon svik 

3 Der stod en tiggargubbe inte långt derifrån 
han tänkte till att narra sköna jungfrun i år. 

4 Tiggargubben gångar sig till närmaste by 
der lånar han sig en skjorta, som var ny. 

5 Tiggargubben gångar sig till jordande gård 
der lånar han sig kläder med guldgaloner på 

6 Så gångar han sig till en annan Herrgård 
der lånar han sig häst med guldsadel uppå. 

7 Så rider han sig till jungfruns gård 
och ute för honom sköna jungfrun står. 

8 Så gingo de sig åt kammaren in 
der börjar han att skryta af rikedommar sin. 

9 I staden der hafver jag ett slott utaf bly 
lyster sköna jungfrun spatsera deruti? 

10 På landet der hafver jag en jordande gård 
med 400 kor och 700- får. 

11 På landet hafver jag både åker och äng 
och 4 sköna jungfrur, som bädda opp min säng. 

12 På landet der hafver jag flerahanda jord 
och 4 sköna jungfrur som passa på min bord. 

13 Och friat har jag gjort ibland 100 manfolk 
men nu så har jag fått den, som födder är af folk. 

14 Så sadlar han på sin gångare grå 
der satte han sköna jungfrun uppå. 

15 Så redo de sig öfver 20 mila skog 
men aldrig talte tiggargubben något enda ord 

16 Och hvar hafver du det slottet af bly? 
som du mig hafver lofvat spatsera uti. 

17 Aldrig har jag hafvit något slott utaf bly 
och aldrig har jag hafvit någon skjorta som var ny 

18 Och hvar hafver du din jordande gård 
med 400 kor och 700c-k får? 

mång redelig 	man. 

19 Alldrig har jag hafvit någon jordande gård 
och aldrig har jag hafvit något enda fåra-hår i år 

20 Och hvar hafver du din åker och din äng? 
och 4 sköna jungfrur som bädda upp din säng. 

21 Och aldrig har jag hafvit hvarken åker eller äng. 
och aldrig har jag legat i någon ärlig mans säng. 

22 och hvar hafver du din flerahanda jord 
och 4 sköna jungfrur som passa på ditt bord 

23 och aldrig har jag hafvit flerahanda jord 
och aldrig har jag ätit vid någon ärlig mans bord. 

24 Tiggargubben lyfter på guldperuken sin 
och lyster sköna jungfrun skåda hvita skorfven min? 

25 Hi! och Hut din otäcka hund 
du var väl aldrig värd att få kyssa min mund. 

26 Tiggargubben börjar att lanka i väg 
det du har fått i magen det har du fått af mig. 
— Hi ha — 
han lanka i väg 
det du har fått i magen det har du fått af mig. 

Melodianmärkning 

Taktartsbeteckning saknas, bör vara 2/4 (jfr dock t. 4). 
T. 2, n. 3: b-tecken utsatt före noten. 
T. 6, n. 2-3: Otydliga, ev. g1  g' eller ändrade från g' g'; 

här återgivna enligt renskriften. 
T. 7, n. 1: Otydlig, ev. g'; här återgiven enligt renskrif-

ten. 
T. 7: Efter n. 1 står ett överstruket a' (ev. g'). 
T. 14-15: Under de tre sista noterna står (g.g. - f.?). 

Renskriften: 

T. 10, n. 1: Under noten står bokstaven a. 
T. 12: Med båge från n. 1 till n. 2. 
T. 13: Utan båge. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 26. 
Upprepningen av första radens slut och av andra raden 
utförd i str. 1 och 26. 
Omkvädet, str. 26: Hi och Ha! 
2:1-2 har i fotnot alternativet: 

15 

• • • • 
-I- 4- 

13 



SMB 236 

till henne så friade mång redlig ungersvenn 
den ena gaf hon korgen den andra gaf hon nej 

	

13:1 	efter gjort står ett frågetecken inom parentes 

HyltM-Cavallius renskrift: 

Str. 1-3 saknas. 
Trallen: Hi-Hoh! 

	

4:2 	lånar: lånte vid upprepningen 

11:2 
12:1 
12:2 
13:1 
14:2 
19:2 
26:1 
26:3 

opp: upp 
der saknas 
min: mitt 
friat har jag gjort: friare har jag fått 
satte: sätter 
i år saknas 
lanka: lunka även vid upprepningen 
han: att 

E 
Småland. Upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius under andra hälften av 1830-talet eller på 1840-talet. Ea: KB Vs 4, 
s. 109. Eb: KB Vs 4, s. 116. Ec: KB Vs 3:5 nr 290 I C. Redigerad mel.-renskrift av Ea och/eller Eb, utskriven av 
George Stephens (med text hämtad från D ovan). 

Ea 

          

          

          

          

       

riEIN ; MIM 

          

0 tiggar gubben lyfter uppå guldperuken 	sin 
a/h? 

.1 #,J • • . 
Och lyster sköna jungfr. skåda skorfve =nacken min 

-Leka lekaren är intet kommen än. 

1 Och tiggargubben lyfter uppå guldperuken sin 
Och lyster sköna jungfrun skåda skorfvenacken min 
— Leka lekaren är intet kommen än. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat och delvis svårläsligt. Klav, taktartsbe-
teckning och taktindelning saknas. Mel. är sannolikt 
delvis felnoterad. Mellan system 2 och 3 står ca 10 no-
ter överstrukna, nu otydbara. 
System 1: Anpassningen text/mel. är inte helt entydig, 

men ordet lyfter är närmast placerat under n. 6. Före 
första noten står dl överstruket. 

System 2, n. 10 (c1): Svårtolkad, ev. avses annan in-
tilliggande not. 

System 2, n. 13 (c'): Återställningstecknet står under 
noten. 

System 2, sista noten (dissl): Svårtolkad, ev. avses ciss' . 
System 2, textunderlägget: Se textanmärkningen nedan. 
System 3: Texten delvis utskriven utan anpassning till 

mel. De fyra sista alternativa noterna (h c' ciss' h) är 
placerade med början efter n. 6 (d2) och slutar efter n. 
8 (111 ). 

Textanmärkning 

1:2 	skorfvenacken ms skorfvenlacken 

Eb 

tiggargubben lyfter uppå guldperuken sin 
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4: di IP 

  

Och lyster skö-na jungfrun skå-da skorfvenacken min 

   

  

memeon ~me 

  

   

Leka lekaren är inte 

Anmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas. 
System 1: Anpassningen text/mel. är oklar. 1 början av 

versraden står Och överstruket. 
System 1, n. 3 (g 1 ): Otydlig, ev. avses a'. 
System 1, n. 10-11 (a' giss'): Troligen ändrade från två 

fjärdedelsnoter. 
System 2, n. 6 (fiss' : Korstecknet otydligt, avses ev. va-

ra struket. 
System 2, n. 9 (g'): Troligen ändrad från f', under noten 

står bokstaven g. 

kommen än. 

System 3, n. 4 (e2): Troligen ändrad från diss2. Över no-
ten står möjligen es med bokstäver samt ett otydbart 
tecken. 

TEXT 

Avvikelser från Ea i Eb 

Omkvädet: intet: inte 
1:1 	Och saknas (först skrivet men sedan struket) 

Ec 

Till 	hen - ne så fri - a - de mång re - de- lig 	man. 

12 

- Le- ka le - ka - ren är in - te kom- men än. 

1 Det bodde en Fröken så högt upp i land, 
Till henne så friade mång redelig man. 
— Leka Lekaren är inte kommen än. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. 

F 
KB Vs 4, s. 456-457. Småland. Upptecknad ca 1840 av Johanna Gustava Angel f. Lagergreen, Ryssby sn (f. 1791 i 
Tolgs sn, d. 1869). Insänd till G. 0. Hylt&I-Cavallius vid 1840-talets början (Jonsson 1, s. 540-541). En renskrift 
gjord av George Stephens finns i KB Vs 3:5 nr 290 I A. 

1 Det bodde en jungfru så högt up i land, 
till henne så friade mången man, 
— men Leken var väl icke lycktad än. 

2 till henne så friade Konung å präst, 
till henne så friade tiggaren dernäst. 

3 Så reste de sig utom söra Le, 
der mötte de En Tiggare. 

4 de gaf den tiggaren klädeme ny, 
för han skulle rida till Jungfruns by. 

5 å tiggaren rider till jungfruns gård, 
å ute sto jungfrun å kammar sit hår, 

6 å jungfrun hon bad den riddaren gå in, 
så gaf hon honom bad mjöd och vin, 

15 
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•	 

2 

- Ri - ka Ii - 	karen är inte kom- men än. 

För al - la så gaf hon kor - gen åt dem 

6 

En flicka. som har haf 

r 

- vit de fri - are fem 
4 

1 
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7 å tiggaren satt å tänkte sig om, 
hur han skulle skräppa med sin rikedom. 

8 å nog hafver jag en bygnad utaf Bly, 
behagar sköna jungfrun spatsera deruti. 

9 å nog hafver jag en kringbygder går, 
med fyra hundra getter å 5. hundra får. 

10 å nog hafver jag både åker å äng, 
å 12 mina pigor som bäddar min säng. 

11 å nog hafver jag 12 blackiga hästar, 
behagar skön jungfru at rida på den bästa? 

12 å nog hafver jag både åker å jord, 
å 12. mina drängar som dukar mitt bord. 

13 å jungfrun hon plockar sina saker ihop, 
hon ville nu resa med riddaren sin kos. 

14 de reste i dagarne 2 å 3, 
men ingen herragård finge de se. 

15 å hvar hafver du din bygning af bly? 
som du låfvat mig spatsera uti. 

16 å aldrig har jag ägt någon bygning af bly, 
å aldrig har jag slitit någon sjorta ny. 

17 å hvar hafver du din kringbygde går, 
med 4. hundra getter å 5. hundra får, 

18 å aldrig har jag ägt någon kringbygder går, 
å aldrig har jag ägt något ullahår. 

19 å hvar hafver du din åker å din äng, 
å 12. dina pigor som bäddar din säng. 

20 å aldrig har jag ägt någon åker å äng, 
å aldrig har jag legat i ärlig mans säng. 

21 å hvar hafver du din åker å jord 
å tolf dina drängar som dukar ditt bord? 

22 å aldrig har jag ägt någon åker eller jord, 
å aldrig har jag suttit vid ärlig mans bord. 

23 å hvar hafver du de 12. blackiga hästar 
som du mig låfvat, få rida på den bästa. 

24 å aldrig har jag ägt några Blackiga hästar, 
men väl har jag slitit 10. tusende käppar. 

25 å tvi vare dig din tiggare luns. 
för hvar den gång du har kyst min mun 

26 å tiggaren löfte på peruqven sin, 
behagar skön jungfrun skåda Eldskorfven min. 

27 tvy skäm ut dej din skorfvige hund, 
för hvarje gång jag har kyst din mun. 

28 å jungfrun vände åter till fadrens går, 
der sitter hon ogift i 15. ar. 

29 å jungfrun hon tvättar sina händer uti mjölk, 
hon önskade Hon hade sig en friare af folk. 
— men Leken var väl icke lycktad än. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Str. 11 och 25 inskrivna efter det att 
påföljande strofer skrivits. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 
16, 29, markerat i övriga strofer (utom str. 10, 17 där 
det saknas helt). 
Omkvädet: icke str. 29 ick 

	

1 : / 	Jungfru ms Jungfrun 

	

3:1 	sig ändrat från dig 

	

3:2 	En troligen ändrat från den 

	

24:1 	hästar ms hästa 

G 
Efter drängen Carl Adam Moberg, Haninge, S:t Lars' sn, Östergötland (f. i Linköping 1826: Ling, s. 40). Uppteck-
nad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ga: KVHAA Wiede hs 73. Gb: MM Wiede nr 73. 

Ga 



.1.11111.1. 
fau11.111 

7:1, 8:1 
91 
92 

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

MELODI 

Avvikelser från Ga i Gb 

T. 4, IL 6: 

TEXT 

Avvikelser från Ga i Gb 

2:1, 3:1 	till: åt 
3:2 	stod: stod (ute) 
5:2 	spatserat: spasserat 

båd': hade 
gångaren: sin gångare 
Och lyster sköna jungfrun att stiga deruppå. 
jag: ja 
haft: ägt 
flera: flere 
Aldrig: Och aldrig 
suttit: sutit 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet som i Ga. 

SMB 236 

1 En flicka, som har hafvit de friare fem, 
För alla så gaf hon korgen åt dem. 
— Rika likaren är inte kommen än. 

2 För tiggaren han gångar sig till närmaste by 
Der länte han sa'hl, och der länte han tyg. 

3 För tiggaren han rider sig [till] jungfruens gård 
Och jungfrun stod och kamma sitt hår: 
»Det tyckes mig passa gullkrona uppå.» 

4 För inte har jag tänkt till att fria till dej. 
Och will du inte fria, så får du lätte bli, 
Men gack dej in i stenstugan och tag dej ett glas 

win. 

5 För nog hafver jag en sal utaf bly, 
Der ingen skön jungfru spatserat uti. 

6 För nog hafver jag en afvelsgård 
Med sjutio kor och twåhundrade får 

7 Och nog hafver jag båd' åker och jord, 
Och dertill sex drängar, som duka ditt bord. 

8 Och nog hafver jag båd' åker och äng, 
Och dertill sex pigor som bädda din säng. 

9 För tiggaren han sadlade gångaren grå, 
Så lyfte han sköna jungfrun deruppå. 

10 För tiggaren han rider sig åt rosande lund, 
Der lyster sköna jungfrun att hvila en stund. 

11 För tiggaren han breder ut kappan blå 
Der lyster sköna jungfrun att hvila uppå. 

12 Der log' de nu en timma eller twå, 
Der gjorde han ett par pojkar, och de var inte små. 

13 Och hvar hafver du din sal utaf bly, 
Der ingen skön jungfru spatserat uti? 

14 Och hvar hafver du din afvelsgård 
Med sjutio kor och tvåhundrade får? 

15 Och hvar hafver du din åker och din jord? 
Och hvar dina drängar som duka mitt bord? 

16 Och hvar hafver du din åker och din äng? 
Och hvar dina pigor, som bädda min säng? 

17 För inte har jag hatt någon sal utåf bly, 
Och aldrig har jag ägt någon skjorta ny. 

18 Och aldrig har jag haft någon afvelsgård, 
Och inte flera kritter än på ryggen går. 

19 Aldrig har jag ägt någon åker eller jord 
Och aldrig har jag suttit vid nå'n ärlig mans bord. 

20 Och aldrig har jag ägt någon åker eller äng; 
I spiselen har varit min allrabästa säng. 

21 För tiggaren han tager af sig bek-lufvan sin: 
Hvad tycker sköna jungfrun om rikedomen min? 

22 »Och tvi wahle dej, och du skorfviga ruk! 
Och för hvar gång jag har kyssat din mun!» 
— Rika likaren är inte kommen än. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

Gb 

H 
Efter drängen Botvid Persson (»Botvid i Skälf»), Ö. Husby sn, Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-
talet. Ha: KVHAA Wiede hs 229 [II]. Hb: KVHAA Div.-saml. I, opag. 
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Det bodde en jungfru högt up i land 
4 

    

	y  4 
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så högt upp i 	land 
8 

Det bodde 	en jungfru 

Till henne 	sä friade 	så mångenmången riker 	man 

SMB 236 

Ha 

Till 
	

henne så fria 
	

bäde rik och ärlig 	man 
6 

- Hör min gelike 
	

han är ej kommen än 

1 Det bodde en jungfru högt up i land 
Till henne så fria både rik och ärlig man 
— Hör, min gelike han är ej kommen än. 

2 Till henne så fria både höga och rik 
Alla gaf hon korgen och alla vill hon svik 

3 Så stod der en tiggargubbe, hörde uppå 
Och ernade sig till jungfruns gård 
— Hör, min gelike han är ej kommen än.  

Melodianmärkning 

Mel. i ms har ett fast b-tecken (säkerligen felskrivning; 
jfr Hb). 

Textanmärkning 

En ej återgiven fortsättning på texten markerad med 
strofnr 4 nederst på sidan. Omkvädet utskrivet i alla 
strofer. 
Omkvädet: kommen str. 2 och 3 kummen 

2 : I 	rik ms rik(a) 
2:2 	svik ms svik(a) 

Hb 
MELODI 

Anmärkning 

Upptakten: Ändrad från al, som raderats bort. 

TEXT 

Avvikelser från Ha i Hb 

Omkvädet: kommen: kommen 

2:1 	rik: rika 
2:2 	svik: svika 

Anmärkning 

Titel: Tiggargubbens brud. — Ytterligare 7 strofer mar-
kerade med strofnr och utskrivna omkväden. Omkvädet 
utskrivet i alla strofer. 

KVHAA Wiede ks 239. Östergötland. Upptecknad av A. F. SondU vid 1800-talets mitt. 
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10 

- Hi 
	

ho 

16 
.11 
JOIE, 

 

ffi 	I 

     

      

       

       

• 
Till henne 	så friade 

1 Der bodde en jungfru så högt upp i land 
Till henne så friade så mången riker man. 
— Hi! ho! — 
högt upp i land. 
Till henne så friade så mången riker man. 

2 Till henne så friade mång riddare rik 
Den ena gaf hon korgen den andra gaf hon svik 

3 Det bodde en tiggargubbe intet långt derifrån 
Det lyste honom narra sköna jungfrun i år 

4 Så gångar han sig till närmsta Herrgård 
Der lånar han sig häst med guldsadel uppå. 

5 Så gångar han sig till närmsta Herrgård 
Der lånar han peruk och en silkeskappa blå 

6 Tiggargubben kläder sig i silkeskappan blå 
Så rider han sig för skön jungfrun att stå 

7 Jungfrun hon tvättar sina händer i mjölk 
Nu har jag fått en friare som födder är af fölk 

8 Wäl hafwer jag ett slott utaf bly 
Lyster sköna jumfrun spatsera deruti 

9 Wäl hafwer jag både åker och äng 
Och fyra sköna jumfrur som bädda upp min säng. 

10 Wäl hafwer jag både åker och jord 
Och fyra betjenter som duka mitt bord 

11 Så redo de sig öfver trettimila skog 
Intet så talte de det ringaste ord 

12 Och hvar hafver du din åker och äng 
Och hvar de fyra jumfrur, som bädda upp din säng 

13 Och aldrig har jag haft hvarken åker eller äng 
Och aldrig har jag legat i uppbäddad säng 

14 Hvar hafver du din åker och jord 
Och fyra betjenter som duka ditt bord. 

så mången riker 	man 

15 Och aldrig har jag haft hvarken åker eller jord 
Och aldrig har jag ätit vid bättre mans bord 

16 Och hvar hafver du ditt slott utaf bly 
Som du hafver lofvat mig spatsera uti 

17 Och aldrig har jag haft något slott utaf bly 
Och aldrig haft någon skjorta som var ny. 

18 Tvy wahle dej din bedragare och hund 
Du har ej warit wärd att få kyssa min mund. 
— Hi! ho! — 
bedragare och hund 
Du har ej warit wärd att få kyssa min mund. 

Melodianmärkning 

T. 11: • • • 

Textanmärkning 

Omkvädet med upprepningen av första radens slut samt 
den upprepade andra raden utskrivna i str. 1-3, 6, 18, 
endast omkvädet följt av etc i övriga strofer. 

1:1 	upprepningen av radens slut har först börjat 
med så vilket dock strukits 

2:1 	upprepningen av radens slut omfattar de två 
sista orden men har först börjat med mång vil-
ket dock strukits 

3:1 	upprepningen av radens slut omfattar de två 
sista orden 

3:2 	sköna vid upprepningen skön 
5:1 	närmsta ms nämsta 
6:1 	silkeskappan vid upprepningen som omfattar de 

två sista orden silkeskappa 
18:2 mund vid upprepningen mun 

J 
MM C. E. Södlings saml. 11:4, S 363. Efter spelmannen Jonas Peterson, Drageryd, Dannäs sn, Småland. Mel. upp-
tecknad av C. E. Södling vid 1800-talets mitt, senast 1876, texten nedskriven av Peterson själv. 

1P411/11 
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1 Der bodde en jungfru så högt upp i land, 
Hon hade så mången friareman, 
— Hå, hå, — 
högt upp i land! 
Hon hade så mången friareman. 

2 Till henne så friade tolf adelsmän 
och alla så låter hon fara igen 

3 Så reste de sig kungagatan fram, 
der mötte de en tiggareman, 

4 Dig vill jag gifva både sadel och häst, 
Om du vill fria till den jungfrun på frest. 

5 Och tiggaren rider till hennes faders gård 
Och ute för honom jungfrun står, 

6 Jungfrun bad den tiggaren gå in, 
så skulle han få sig ett glas med vin. 

7 Tiggaren står och grundar sig om, 
hur han skulle skräppa med sin rikedom 

8 Och wäl har jag mig en hjortagård 
Med femhundra koer och fyrahunda får  

9 Och wäl har jag mig både åker och äng 
Och tolf mina pigor som bädda min säng 

10 Och wäl har jag mig både åker och jord 
Och tolf mina drängar som duka mitt bord 

11 Och wäl hafver jag mig tolf blacketa hästar, 
Som lyster sköna jungfrun få rida på den bästa 

12 Och väl har jag mig ett slott utaf bly, 
Som lyster sköna jungfrun spatsera uti 

13 Jungfrun plockar sina bylten ihop, 
Hon skulle åstad med den tiggaren sin kos, 

14 Så reste de sig till rosendelund, 
Der lyster sköna jungfrun att hvila en stund 

15 Hvar hafver du din hjortagård 
Med 500 koer och 400 får 

16 Aldrig så hade jag någon hjortagård 
Och aldrig något fårahår. 

17 Hvad hafver du din åker och din äng 
Och tolf dina pigor, som bädda din säng 

20 



18 Hvad hafver du din åker och din jord 
Och tolf dina drängar, som dukat ditt bord? 

19 Och aldrig hade jag någon åker och jord 
Och aldrig åt jag vid en ärlig mans bord 

20 Hvad hafver du ditt slott utaf bly 
Som du hafver loft mig spatsera uti 

21 Aldrig så hade jag något slott Litat.  bly 
Och aldrig slet jag skjortan ny 

22 Hvad hafver du dina tolf blacketa hästar 
Som du har loft mig få rida på den bästa? 

23 Aldrig har jag några blacketa hästar, 
Men väl har jag slitit upp 100 par käppar 

24 Tvi vare dig din lede hund 
För hvar en gång, du har kysst min lille mun 

25 Hör! sköna jungfru så fager och så fin 
Har hon icke lust att se bäkhättan min 

26 Jungfrun rider till hennes faders gård, 
Der satt hon ogifter i femton år 

27 Jungfrun tvättar sina händer i mjölk, 
Hon önskar hon hade en friare af folk 

SMB 236 

— Hå, hå, — 
händer i mjölk, 
Hon önskar hon hade en friare af folk. 

Titel: Stolts jungfrun. 

Textanmärkning 

Omkvädet med upprepningen av första radens slut samt 
den upprepade andra raden utskrivna i alla strofer. 
Upprepningen av första radens slut omfattar i str. 2, 3, 
8, 23, 26 de två sista orden, i str. 4, 6, 12, de fyra sista 
orden, i str. 5, 7, 9-11, 13, 17-22, 24, 25 de tre sista or-
den, i str. 14-16 endast det sista ordet. 

	

3:1 	de tillskrivet över raden 

	

4:2 	fria vid upprepningen rida 

	

77:2 	få vid upprepningen att 

	

19:1 	först har här skrivits rad 22:1, vilken dock skri- 
vits 

	

19:2 	åt jag vid upprepningen jag åt 

	

24:1 	din vid upprepningen du 

	

24:2 	hvar en vid upprepningen hvarje 

	

25:2 	att saknas vid upprepningen 

K 
Härads och Länna s:nar, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson på 1860- eller 1870-talet. Ka: ULMA 
347:57, s. 31-36. Kb: KVHAA Gustaf Ericsson, Folkvisor, s. 41-43. 

Ka 
1 Döm ej så fort om min värda person 

Förrän du har skådat [mig] från hatten till skon 
— /:Sjung hoppfarallala:/ 
Förrän du har skådat mig från hatten till skon. 

2 På landet hafver jag ett Slott belaggdt med bly 
Behagar sköna jungfrun att spatsera deruti 

3 Å der hafwer jag en jordande gård 
Med fyrä tjog kor å sjuhundrade får 

4 Å der hafwer jag mång oxar och ök 
Med många raska pigor som koka i mi[tt] kök 

5 Å der hafwer jag mång hästar och wagn 
Som ständigt skall stå sköna jungfrun till gag[n] 

6 I stallet hafver jag Fem apalgrå hästar 
Behagar sköna jungfrun att wällja den bästa 

7 Dertill hafwer jag mång hurtig stalledräng 
Och flera raska pigor som bäddar min säng 

8 Å så hafwer jag både kläder och mat 
Å fullt i min källare med tunnor och fat  

9 Ja hör du har allt som uppräknas kan 
Jag ger dig mitt hjerta mitt ja å min hand 

10 Å hafwer du allt som du oppräknat nu 
Jag fölljer gerna dig för att blifwa din Fru. 

11 Jag gerna till ditt slott nu med dig far 
Jag tager nu afsked af mor och af Far 

12 Sen rider han till första Herregård 
Der lämnar han de hästar och gulldsadlar af 

13 Jag är inte den som jag ser ut 
För nu ä de jemt med herrskapet slut 

14 Ej hafwer jag något slått belaggdt med bly 
Å inte kan ja bjudä dej te gå deruti 

15 Ej hafwer jag af gods som jag sagt 
Ty allt hvilar här uti gårdsherrens magt 

16 Nu är bå du å jag allt uti hans wålld 
Jag vet att han är en herre så bålld 

17 Nu lägger jag af hatten så fin 
Å hör ska du få skåda skorflufvan min! 
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18 Tvi vali dej! din skorfviga hund! 
Gud vari lof du alldrig har nallkats min mun! 

19 Stor sak i det att jag sjelf mig bortskänkt] 
Men Gud vare lof att min ära ej är kränk[t] 

20 Här stadnar jag visst alldrig gwar 
Å alldrig vill jag skåda min mor och min far 

21 A ej tigger jag efter andras bröd 
Nej bättre att ljuta en ärofull död 
— /:Sjung hoppfarallala:/ 
Nej helldre jag med äran söker min död! 

Anmärkning 

Ms har under rubriken Saga och Folkvisa följande pro-
sainledning: Det war en stollt jungfru som hade talrika 
friare hvilka sökte att få äga henne men hon afvisade al-
la med stollthet och förakt. Några af hennes tillbedjare 
sammanrota sig derföre mot henne och utstyrde en tig-
gare med granna kläder och resetyg och hvilken friade 
till henne samt blef antagen: — Ur upptecknarens kom-
mentar efter texten: Hon går till Marschmelodi och bru-
kar sjungas under Beväringsmarscher. 

Omkvädet, följt av repristecken, och den upprepade  

andra raden (jfr dock anm. till 21:2 nedan) utskrivna i 
str. 1 och 21. Viss textförlust p.g.a. att bladen häftats 
ihop (bokstäver inom klammer ovan). 
Omkvädet i str. 21: Sjung hoppfallrallala! 
/0:1 	oppräknat ms oppraknat 
13:2 	före slut står (att vara) 
16:1 	bå ms båt 
18:1 	vali har markering för uttal med tjockt 1 
18:2 Gud ms Guö 
21:1 före bröd står död överstruket 
21:2 	har en alternativ lydelse, återgiven inom paren- 

tes (jfr upprepningen): 
Nej helldre jag välljer med äran min död 

På s. 33 i ms står följande onumrerade strofer med 
oklart samband med den återgivna texten: 

Så gångar han sig åt första härregård 
Där lånar han sig rocken med tvärfickor på 

Så gångar han sig till andra härregård 
Där lånar han sig hästar med guldsadlar på 

Så gångar han sig till tredje härregård 
Där lånar han sig hattar med guldtoffsar på 

Så gångar han sig till jungfrunen in 

Kb 
Avvikelser från Ka i Kb 

Omkvädet: Sjung hoppfallrallalej 

	

/:2 	mig från: ifrån 

	

3:2 	fyrä: fyra; å: och 

	

4:2 	Med: Samt; koka: kokar 

	

8:1 	både: bå 

	

9:2 	Jag ger: Nu ger jag; å: och 

	

10:1 	oppräknat: uppräknat 

	

10:2 	fölljer gema: gärna följer 
13:2 med: me 

	

14:2 	bjudä dej te: bjuda dig att 

	

14:2 	har en alternativ rad, satt inom parentes: 
Å' aldri' hafver skjortan på kroppen varit ny 

	

16:1 	å: och 

	

18:2 	vari: vare 

	

20:2 	alldrig: aldri'  

g  1: g 	att ljuta: jag ljuter 
9 7:9 	har samma alternativa lydelse som i Ka, dock 

med söker i stället för välljer vid upprepningen 

Anmärkning 

Titel: Tiggaren som friare. — Ms har en inledning med 
samma innehåll som Ka. Omkvädet och den upprepade 
andra raden utskrivna som i Ko. — Ur upptecknarens 
kommentar efter texten: Hon sjunges i marsche-takt och 
begagnades ännu omkring 1840 af beväringen under 
truppgång till exercisplattsen Malma hed. 

8:1 bå ms båt 
13:2 	me ms meö; slut se anm. till Ka 
16:1 	bå ms blä. 
18:1 	se anm. till Ka 

L 
Efter pigan Selma Katarina Setterlund, Enhörna sn, Södermanland (f. 1860 i Turinge sn, Södermanland). Uppteck-
nad av Gustaf Ericsson ca 1880. La: ULMA 347:57. s. 27-28. Lb: ULMA 347:47, s. 117-118. 
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1 Fante Kut han gångar till närmaste by 
— Hopp fanti lalla å' lalla å lej! — 
Där lånar han sig sadel och frack som var ny 
— Hopp fanteli å' lalla! 

2 Så gångar han sig ett stycke längre fram 
Han ville just inte komma med skam. 

3 Så lånar han sig den gångaren grå 
Och rider så sen till konungens gård 

4 Alt när som han kom till konungens gård 
Prinsessan hon står och tvättar sitt hår 

5 Inte behöfver du kamma håret för mej 
För jag har icke tänkt att fria till dej 

6 Men vänligen vill jag tala dig till 
Sen får du göra huru du vill 

7 På landet hafver jag båd åker och by 
Tolf mina pigor sitter och syr 

8 På landet hafver jag båd' åker och jord 
Tolf mina pigor dukar mitt bord 

9 På landet hafver jag båd' åker och äng 
Tolf raska pigor som bäddar min säng 

10 På landet hafver jag ett tom utaf guld 
Däri får du hvila när du blir sorgefull 

11 Prinsessan hon tvättar sig i mjölk 
Nu har jag fått en friare af folk 

12 Prinsessan bäddade sin silkessydda säng 
Men hvem var som hjälpte Fantekuten in? 

13 Nu har jag sofvit hela natten hos dig 
Och det du har i magen det har du fått af mig 

14 Intet har jag åker och intet har jag by 
Och aldrig har jag slitit någon blaggarnsskjorta ny 

La 
15 Intet har jag åker och icke har jag jord 

Och aldrig har jag ätit vid ärlig mans bord 

16 Intet har jag åker och intet har jag äng 
Och aldrig har jag legat i ärlig man säng 

17 Intet hafver jag något torn utaf guld 
Nu har jag blott setat och ljugit dig full 

18 Fantekuten satte sig uppå en sten 
Aldrig en strumpmaskä hade han på sitt ben 

19 Fantekuten satte sig på en stock 
Aldrig en skjorttrasa hade han på sin kropp 

20 Fantekuten lyfte på skorflufvan sin 
Här får du skåda hela herrligheten min. 

21 Fantekuten satt en stund där han satt 
Han visste inte rigtigt själf hur det var fatt 

22 Fantekuten gjorde sig från lånsakra kvitt 
— Hopp fanti lalla å' lalla å lej! 
Sedan så lomä' han hem till sitt. 
— Hopp fanteli å' lalla! 

Titel: Fante Kuten. 

Anmärkning 

Str. 2 tillskriven i efterhand, varför str. 3-20 är numre-
rade 2-19; str. 21-22 tillskrivna i efterhand och onum-
rerade. Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
4:1-2 raderna skrivna i omvänd ordningsföljd, vilken 

dock korrigerats 

	

4:2 	till tvättar står i margen kammar 

	

7: 1 	by ändrat från äng 

	

20: 1 	sin ändrat från min 

Lb 
Avvikelser från La i Lb 

Mellanomkvädet: fanti lalla: fanteli (str. 22); å' saknas 
(str. 1) 

Slutomkvädet: lalla: lalla /lej/ (str. 1) 

	

I : 1 	gångar: gångar sig 

	

1:2 	sadel och: en 

	

3 : 1 	den gångaren grå: häst med sadel uppå 

	

4:1 	Alt: Och 

	

4:2 	tvättar: kammar 

	

5:2 	icke: intet 

	

11:1 	i: uti 

	

13:1 	dig: dej 

13:2 	Och det du har i magen: Om något du har: mig: 
mej 

14: / 	Intet/intet: Inte'/inte'; och saknas 
15:1 	Intet: Inte'; och saknas; icke: inte' 
/5:2 	ärlig: ärli' 
16:1 	se 14:1 
16:2 	se 15:2 
17:1 	Intet hafver: Inte' har 
18:2 	strumpmaskä: strumpmaska 
22:1 	lånsakra: långodset 
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Anmärkning 

Titel som i La. — Omkvädena utskrivna i sir. 1 och 22. 
Efter texten anmärkes: Sjunges under 2 olika melodier. 
Omkvädet varierar då. 

M 
Skillingtryck 1876 (=DgFT 369:1; se Jonsson I, s. 656). 

1 Tiggegubben stod han tänkte sig om, 
Han skulle till att skryta utaf sin rikedom, 
— Hej och ho — 
han tänkte sig om, 
Han skulle till att skryta utaf sin rikedom, 

2 Långt borta hafwer jag en byggning och en by, 
Luster nu jungfrun logera deri, 

3 Långt borta hafwer jag en åker och en äng, 
12 mina flickor som bädda min säng, 

4 Långt borta hafwer jag en jord och en gård, 
Twå tjugo kö och 400:de får, 

5 Långt borta hafwer jag en åker och en jord, 
12 mina drängar som duka mitt bord, 

6 Långt borta hafwer jag twå blackiga hästar, 
Luster nu jungfrun att rida den bästa, 

7 När de hade gått en 30-mila skog, 
Att han wid henne knappast wille tala ett ord, 

8 Hwad hafwer du nu din byggning och by, 
Den du lofwade mig logera uti, 

9 Aldrig har jag haft någon byggning eller by, 
Och aldrig har jag slitet någon skjorta som war ny, 

10 Hwad hafwer du nu din jord och din gård, 
Twå tjugo kör 400:de får, 

1 1 Aldrig har jag haft någon jord eller gård, 
Aldrig har jag haft någon ull efter får, 

12 Hwad hafwer du nu din åker och din äng, 
12 dina flickor som bädda din säng, 

13 Aldrig har jag haft någon åker eller äng, 
Aldrig har jag legat i någon ärlig mans säng, 

14 Hwad hafwer du nu din åker och din jord, 
12 dina drängar som duka ditt bord, 

15 Aldrig har jag haft någon åker eller jord, 
Aldrig har jag ätit wid någon ärlig mans bord, 

16 Hwad hafwer du nu dina blackiga hästar, 
Den du lofwade mig att få rida den bästa, 

17 Aldrig har jag haft några blackiga hästar, 
Utan jag har di twå brokiga käppar, 
Luster nu jungfrun att smaka den bästa. 

18 Fy ware dej du skawiga hund, 
För hwar och en gång du har kyssat min mun, 
— Hej och ho — 
du skawiga hund, 
För hwar och en gång du har kyssat min mun. 

Titel: Den förklädde Tiggegubben. 

Anmärkning 

Omkvädet med upprepningen av första (i str. 17 andra) 
radens slut samt den upprepade andra (i str. 17 tredje) 
raden återgivna i alla strofer. Upprepningen av 
första/andra radens slut omfattar i str. 1, 8, 9, 11, 13, 
15 de fyra sista orden, i str. 2-5, 10, 12, 14 de fem sista 
orden, i övriga strofer de tre sista orden. 
Genomgående: logera tr. logera 
8:1 	din vid upprepningen en 
9:1 	någon vid upprepningen en 

N 
Huaröds sn, Skåne. Upptecknad av G. Johansson Karlin 1881. Na: DAL 81. Tryckt i Ingers, Några folkvisor från 
Gärds härad, 1943, s. 29-30. Endast text. Nb: NM Folkininnessaml., Folkmusikuppteckningar, vol. II: 1 1. Utskrift 
daterad 1883. 
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Na 
1 Te jomfruen fria bau harreman å präst, 

Å ätte sau kom där ein töggegobbe näst. 
A, ja, ja ein töggegobbe näst. 

2 Å tödjegobben skräppte au sin rigedom 
kråma se, sau knaft dä va han kunne fau rom, 

3 Pau Ölan där hafver ja ett slott udau bly 
Behagar inte jomfrun spasera darudi. 

4 Pau Ölan där hafver ja töl graua hästar; 
Behagar inte jomfrun att ria pau den bästa? 

5 Pau Ölan där hafver ja en afvelsgaur 
Mä hångrade koor å femhångrade faur; 

6 Pau Ölan där hafver ja bau ager å äng 
Å elfva töl pior, som bädda min säng 

7 Å jomfruen packa sina bölten i hob 
Spassera sin sau vackert mä töggegobben ud 

8 Å når daj hade gaued ait sticke austa: 
Behagar sköna jomfrun att hvila ud ain stong? 

9 A haur hafver du dau ditt slott udau bly? 
Du löfvade, ja skulle fau spasera derudi. 

10 Å åldri har ja had nåed slott udau bly. 
åldri har ja had nåen skjorta, som va ny, 

11 Haur hafver du dina töl graua hästar? 
Du löfvade ja skulle fau ria pau den bästa. 

12 Å åldri har ja had nåna töl graua hästar, 
Får kröckor å käppar ha varit mitt dä mästa. 

13 Å haur hafver du dau din afvelsgaur, 
Mä hångrade koor å fämhångrade faur, 

14 Å åldri har ja had nåen afvelsgaur, 
Får loppor å löss ded har varet mina faur.  

15 Å haur hafver du dau din ager å äng 
Å elfva, töl pior, som bädda din säng, 

16 Å åldri har ja had nåen ager ella äng, 
åldri har ja legat i nån bäddader säng, 

17 Tvi vare de dau din skabbie hång, 
Får alla de gånga, ja kösst de pau de mång. 
A, ja, ja kösst de pau de mång. 

Titel: Den rige friaren. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Trallen med den upprepade andra 
radens senare del utskriven i alla strofer. Upprepningen 
av andra radens slut omfattar i str. 2, 7, 14, 16 de tre 
sista orden, i str. 3, 5, 9, 13 de två sista orden, i str. 4, 6, 
8, 11, 12, 15 de fyra sista orden, i str. 10 de fem sista 
orden. 

	

1:2 
	

töggegobbe ändrat från tödjegobbe, så även i 
upprepningen 

	

2:1 	rigedom ändrat från ridjedom 
2:2 va ändrat från var 

	

6:1 	äng ändrat från ändj 

	

6:2 	säng ändrat från sändj, så även i upprepningen 

	

7:1 	packa ändrat från patja 

	

7:2 	töggegobben ändrat från tödjegobben 

	

8:1 	sticke ändrat från stitje 

	

10:1 	har dubbelskrivet, struket på andra stället 

	

10:2 	nåen vid upprepningen nån 

	

12:2 	kröckor ändrat från krötjor; varit vid upprep- 
ningen varet 

	

14:2 	varet vid upprepningen vared 

	

15:1, 	16:1 	se 6:1 

	

15:2, 	16:2 	se 6:2 

	

16:2 	legat ändrat från ledjat 
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o 	ät - te se korn där än töggegåbbe näst 

	

9:2 	skulle: skålle; spasera: spaschera 

	

10: 1 	åldri: ålri; had: hatt; bly: bli 

	

70:2 	åldri: ålri; had: hatt 

	

11:1 	Haur: 0 haur; hästar: hästa 

	

11:2 	löfvade: löfva; skulle: skålle 

	

12:1 	åldri: ålri; hästar: hästa 

	

12:2 	käppar ha varit: käppa ha vared 

	

13:2 	koor: tjör 

	

14:1 	åldri: ålri; had: hatt 

	

14:2 	löss ded: lus daid; varet: vared 

	

15 : I 	ager: agår 

	

16:/ 	åldri: ålri; had: hatt; ager: agår 

	

16:2 	åldri: ålri; legat: legged; bäddader: fjäorbäddad 

Anmärkning 

Titel: Dän rige friaren. — Trallen med den upprepade 
andra radens senare del utskriven i alla strofer. Upp-
repningen av andra raden slut har samma omfattning 
som i Na utom i str. 8, där de sista fem orden upprepas, 
och 15, där endast de tre sista orden upprepas. 

	

7:2 	Spaschera ändrat från Spasera 

	

10:2 	nåen vid upprepningen nån 
/7:2 de mång ändrat från din mång så även i upp-

repningen 

Anmärkning 

T. 4 övre systemet, n. 5: Saknar hjälplinje, men säkert 
avses c'; jfr t. 2. 

TEXT 

Avvikelser från Na i Nb 

Trallen: A, ja 
/:1 
	

jomfruen: jåmfrun; fria: se friade 
1:2 
	

sau: se; ein: än 
2 : 1 
	

tödjegobben: töggegåbben 
2:2 
	

kråma: kråmma; knaft: knappt; kunne: kånne 
3 : 1 
	

bly: bli 
3:2 
	

inte: sköna 
4:1 
	

hästar: hästa 
4:2 
	

inte: sköna; att: o 
5:2 
	

koor: tjör (kör) 
6: / 
	

ager: agår 
7:1 
	

jomfruen: Jåmfrun hun 
7:2 
	

Spassera: Spaschera; sau vackert: se vackårt 
8:1 
	

når daj: naur di; ait: ätt 
8:2 
	

att: o; ain: än 
9:1 
	

bly: bli 

0 
NM Folkminnessaml., Manuskript 9, hl. 111. V. Alstads sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1882 (jfr 
Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 54-59). 

1 Der bodde en jungfru vid Alforsa strand, 
till henne så friade mång redelig man. 
— Hej som opp falla la la! — 
Vid Alforsa strand, 
till henne så friade mång redelig man. 

2 Der bodde en tiggeman ej långt derifrån, 
han sökte till att narra skön jungfrun en gång. 

3 Så gångar han sig till närmste herregård, 
der lånar han sig kläder med sabeln uppå. 

4 Se'n gångar han sig till herregården näst, 
der lånar han sig både sadel och häst. 

5 Så rider han sig till den jungfruns gård, 
jungfrun stod i kammaren och kammade sitt hår. 
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6 »Ack stån I här skön jungfru och gör er så grann! 
förty jag hafver ämnat att blifva eder man. 

7 På landet hafver jag min jordande gård 
med fyrahundra kor och sjuhundra får. 

8 Och dertill hafver jag både åker och äng 
och dertill elva pigor, som bädda min säng. 

9 Och dertill hafver jag ett slott utaf bly, 
lyster sköna jungfrun spatsera deruti?» 

10 »Är det så sant som du säger för mig, 
så hafver jag nu lust att spatsera med dig.» 

11 Så redo de sig en tio mila skog, 
de talte inte samman ett endaste ord. 

12 Så bredde tiggemannen ut kappan den blå: 
»Behagar sköna jungfrun att hvila här uppå!» 

13 »Hvar hafver du din jordande gård, 
med fyrahundra kor och sjuhundra får?» 

14 »Aldrig har jag ägt hvarken gård eller kor 
och aldrig har [ jag] suttit vid en ärlig mans bord.» 

15 »Hvar hafver du din åker och din äng 
med dina elfva pigor, som bädda din säng?» 

16 »Aldrig har jag egt hvarken åker eller äng 
och aldrig har jag sofvit i en ärlig mans säng.»  

SMB 236 

17 »Hvar hafver du ditt slott utaf bly, 
du lofvade mig att spatsera deruti?» 

18 »Aldrig har jag egt ett slott utaf bly 
och aldrig har jag slitit en skjorta som var ny.» 

19 Tiggemannen lyfte på höga hatten sin: 
»Lyster sköna jungfrun skåda skorfhättan min?» 

20 »Tvi vare dig din skorfvige hund, 
som narrade mig till att kyssa din mun!» 

21 Tiggemannen skrattade, han lunkade sin väg. 
»Hvad du nu har att bära, det har du fått af mej!» 

22 Skön jungfrun hon reste tillbaka till sin gård, 
sen kom der ingen friare uppå de femton år. 
— Hej som opp falla la la! — 
tillbaka till sin gård, 
sen kom der ingen friare uppå de femton år. 

Titel: Den narrade jungfrun. 

Anmärkning 

Trallen med upprepningen av första radens slut samt 
den upprepade andra raden utskrivna i str. 1 och 22. 
10:2 	jag tillskrivet över raden 
22:2 före de står vid upprepningen den överstruket 

P 
NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, vol. 11:23. Gärdslösa sn, Öland. Upptecknad av sign. »Urda». In-
sänd till Nord. museet av Emma Johansson, Sandby sn, Öland 1882. 

1 Der bodde en jungfru så högt upp i land. 
till henne friar så mången fager man 
— Min gelike han är ej kommen ännu 

2 Till henne friar fattiga till henne friar rika 
Men alla så ville den sköna jungfrun svika. 

3 Der stod en tiggargubbe och hörde här uppå. 
»Ack hur skall jag den sköna jungfrun få.» 

4 Tiggegubben han gångar sig till närmaste by. 
Der lånar han sig sadel och mundering som var ny. 

5 Tiggegubben han rider sig till jungfruns gård. 
Ute för honom sjelf jungfrun står 

6 »Ack hör ni sköna jungfru vad jag eder säga må 
Min begäran lär vara att eder äga få 

7 Väl har jag åker och väl har jag jord. 
Och tolf mina pigor som duka mitt bord. 

8 Väl har jag åker och väl har jag äng 
Och tolf mina drängar skall bädda min säng.  

9 Dertill hafver jag ett kloster belagt med bly. 
Behagar sköna jungfrun spatsera däruti» 
— Min gelike han är ej kommen ännu 

1() Jungfrun hon tvättar sina händer uti mjölk. 
»Gud ske lof nu är jag kommen ibland fölk.» 
— Min gelike han var ej kommen förr än nu. 

1 1 Tiggegubben han bredde ut sin kappa den blå. 
»Behagar sköna jungfrun att vila häruppå. 

12 Aldrig had [jag] åker aldrig had jag jord 
aldrig har jag sutit vid ärlig mans bord. 

13 Aldrig had jag åker aldrig had jag äng. 
Och aldrig jag sofvit i ärlig mans säng 

14 Aldrig har jag ägt något kloster belagt med bly. 
Och aldrig har jag ägt någon skjorta ny.» 

15 Jungfrun hon lyfter på kjortelen sin. 
»lyster sköna tiggegubben kyssa bakstussen min.» 
— Min gelike han var ej kommen förr än nu 
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16 Tiggegubben lyfter på skorfvelufvan sin 
»lyster sköna jungfrun skåda hvita skorfven min.» 
— Er gelike han var ej kommen förr än nu 

Titel: Jungfruns gelike. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 10, 16. 
7:2 	Och tolf skrivet också vid slutet av 7:1 men där 

struket 

Q 
DAL 554 nr 13. 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 11). 

1 Det bodde en jungfru högt uppe i land, 
Till henne friade så mången man, 
— Eder like jag är, eder like han är väl ej kommen 

ännu, 

2 Till henne så friade båd' klockare och präst, 
Sen kom der en tiggegubbe näst, 

3 De gåfvo den tiggaren båd' sadel och häst, 
För det han skulle fria till jungfrun näst 

4 0 hör du sköna jungfru vill du följa med mig, 
En gård uppå landet, det vill jag gifva dig 

5 Uppå landet der har jag ett slott utaf bly, 
Som sköna jungfrun skall få spatsera uti 

6 På landet der har jag tolf appelgrå hästar, 
Och sköna jungfrun skall få rida den bästa 

7 På landet der hafver jag båd oxar och kor, 
Och tolf mina pigor de duka mitt bord, 

8 På landet har jag tol fhundrade får, 
Tolfhundrade getter som i skogarne går 

9 På landet der har jag båd' åker och äng, 
Och tolf mina pigor som bädda min säng 

10 Jungfrun plockar sina stompar ihop, 
Och skulle med tiggaren gå sin kos 

11 När som de kommo till rosendelund, 
Behagar inte sköna jungfrun hvila en stund 

12 Hvar har du nu ditt slott utaf bly, 
Som du lofte mig spatsera utti 

13 Aldrig har jag haft något slott utaf bly, 
Aldrig har jag haft en skjorta som va't ny 

14 Hvar har du då dina appellgrå hästa, 
Som du lofte att jag skull' få rida den bästa 

15 Aldrig har jag haft några appellgrå hästa, 
Käppar och kryckor har varit mitt bästa 

16 Hvar har du då dina oxar och kor, 
Och tolf dina pigor som duka ditt bord 

17 Aldrig har jag haft några oxar och kor, 
Aldrig har jag ätit vid en ärlig mans bord 

18 Hvar har du då dina tolfhundra får, 
Och tolfhundra getter som i skogen går 

19 Aldrig har jag haft hvarken getter eller får, 
Men väl några hundra löss på ryggen går 

20 Hvar hafver du da din åker och äng, 
Och dina tolf pigor som bädda din säng 

21 Aldrig har jag haft hvarken åker och äng, 
Aldrig har jag sofvit i en ärlig mans säng 

22 Ah tvi dig vare du lusede hund, 
För alla de gånger jag kyst din skorfvede mun 
— Eder like jag är, eder like han är väl ej kommen 

ännu, 

Titel: Tiggaren och jungfrun. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1. 2, 22. 

	

7: 1 	jag ms jad 

	

2 : 1 	åker ms åkker 

	

22:2 	gånger ms gångar 

R 
[Lundell & Zetterqvist], Folkminnen från Kläckeberga ock Dörby (SvLm IX:1, 1889-1936), nr 1514. Upptecknad 
av Hilda Lundell och/eller hennes syster Elise Zetterqvist, sannolikt på 1880-talet, efter deras mor i Hårstorp, 
Kläckeberga sn, Småland. 
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1.Det bod- de en jungfru uti 
	

ny- bygg- da=land. 

•741-7:n 
hon ha - de så mång-en ja fri -

5 

a - re- man. 

 

Hå -åh - hå 

 

 

u- ti nybyggda land. 

 

hon ha - de så mång- en ja fri - a-re- man. 

1 Det bodde en jungfru uti nybyggdaland, 
hon hade så mången ja friareman. 
— Hå-åh-hå — 
uti nybyggdaland, 
hon hade så mången ja friareman. 

2 Till hänne fria härrar, till hänne fria präst, 
men ingen, som var värdig att få sova henne näst. 

3 Så klädde de en rackare i sadel ock häst, 
att han skulle fara till jungfrun på frest, 

4 Ock när som han kommer till jungfruns gård, 
där ståndar sköna jungfrun ock kammar opp sitt hår. 

5 »Vi stånder sköna jungfrun ock gören sig så grann? 
Jag ären nu hitfaren på att bliva hännes man. 

6 Hemma haver jag ett slott utav bly, 
behagas sköna jungfrun spasera däruti? 

7 Ock hemma haver jag ett jordagods 
ock tolv mina pigor, som duka mitt bord. 

8 Ock hemma haver jag både åker ock äng 
ock tolv mina pigor, som bädda min säng. 

9 Ock hemma haver jag min jorda hjord 
med åttahundra får ock fyrahundra kor. 

10 Ock hemma haver jag mina säxtan par häst. 
Behagas sköna jungfru att rida på den bäst?» 

11 Hon bjudade den rackaren i kammaren så fin: 
»Ock varen nu så goder ock dricken mjöd ock vin!» 

12 Ock jungfrun hon plockar sina byltor ihop, 
hon skulle med den rackaren nu fara sin kos. 

13 Ock när de hade rest en sju mila rundt, 
det lyster sköna jungfrun att vila en stund. 

14 »Var haver du nu ditt slott utav bly? 
Du lovade mig få spasera däruti.» 

15 »Aldrig har jag ägt något slott utav bly, 
ock aldrig har jag slitet någon ärlig skjorta ny.» 

16 »Var haver du nu ditt jordagods 
ock tolv dina pigor, som duka ditt bord?» 

17 »Aldrig har jag ägt något jordagods, 
ock aldrig har jag ätet vid ärlig mans bord.» 

18 »Var haver du nu din åker ock äng 
ock tolv dina pigor, som bädda din säng?» 

19 »Ock aldrig har jag ägt någon åker ock äng, 
ock aldrig har jag sovet i ärlig mans säng.» 

20 »Var haver du nu din jorda hjord 
med åtta hundra får ock fyrahundra kor?» 

21 »Ock aldrig har jag ägt någon jorda hjord 
med åttahundra får ock fyrahundra kor.» 

22 »Var haver du nu dina säxtan par häst? 
Du lovade mig att få rida på den bäst» 

23 »Ock aldrig har jag ägt några säxtan par häst, 
men väl har jag krängt etthundra säxtisäx.» 

24 »Åh tvy däj vare, din otäcke hund, 
för vaden gång jag kysst din mun!» 

25 Så lyftade jungfrun på kjortelen sin: 
»Se här skall du få skåda mig i bakstussen min.» 

26 Så lyftade den rackaren på hatten sin: 
»Se här skall du få skåda mig i skarvknoppen min.» 
— Hå-åh-hå — 
på hatten sin: 
»Se här skall du få skåda mig i skarvknoppen min.» 

Titel: Jungfru ock rackare. 
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UJ 
Der bod - de en jung - fru så högt upp i land 

4 

Hon hade så man- gen en fri - are - man 
5 

SMB 236 

Melodianmärkning 	 Textanmärkning 

T. 1, n. 4-7: •• • 0 .  
jung fru uti 

Omkvädet med upprepningen av första radens slut samt 
den upprepade andra raden återgivna i str. 1 och 26. 

	

9:1 	efter hjord står frågetecken 

	

13 : 1 	till rundt står fotnoten rund eller runt? 

DAL 75. Skåne. Sannolikt upptecknad av Per Larsson ca 1890 och av honom lämnad till Nils Andersson. 

Sjung hoppfall - - 
6 

Så högt upp i 	land 

Hon hade så mån - gen en fri - a - re- man 

1 Der bodde en jungfru så högt upp i land 
Hon hade så mången en friareman 
— Sjung hopp fall... — 
Så högt upp i land 
Hon hade så mången en friareman  

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara C. 

T 
ULMA 175:122 a, s. 9-11 (text), 26 (mel.). Efter torparen Johannes Jonsson, Lövsäter, Västerlösa sn, Östergötland 
(f. 1824). Texten upptecknad av Gideon Danell 1898, mel. upptecknad av ringkarlen m.m. Jolin i Björkebergs sn. 

6 

Den tiggar gubben gångar sig åt 	nästa 	gård 

8 

Q  

J  
nästa 
	

gård 

- Hi - ho - 

10  

J J. 
nästa 	gård 

30 



Då Ulf 
Be IP 

7 	 
1 .En 	herreman 
2. 	"Hör 	du. 

gånga - de sig 	till ett led: 
tigga - re. vad jag vill säga dig: 

4 
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pp 	 

    

14 

 

   

J1J).i) 	 J 	 

 

    

     

der lånar han sig rock med guldperuk up = på 

1 Den tiggeregubben han gångar sig åt nästa gård 
Där låner han sig rock med gullparuk uppå. 
— Hi ho! 
Där låner han sig rock med gullparuk uppå. 

2 Den tiggeregubben han gångar sig åt nästa by, 
Där låner han sig häst med gullsadelen ny. 

3 Den tiggeregubben rider sig åt jumfrunes gård, 
Och ute för honom skön jumfrun hon står. 

4 »På landet har jag en jordanste gård 
Med fämhundra kor och sjuhundra får. 

5 I staden hafver jag ett slott utaf bly; 
Och lyster sköne jumfrun spassera uti? 

6 På landet har jag tolv apelgrå hästa. 
Lyster sköna jumfrun att rida på den bästa?» 

7 »Och hvar hafver du det slott utaf bly, 
Som du lofte mig spassera uti?» 

8 »Och aldri har jag haft något slott utaf bly, 
Och aldri har jag haft någon skjorta ny.» 

9 »Och hvar hafver du din jordangård 
Med fämhundra kor och sjuhundra får?» 

10 »Och aldri har jag haft någon jordangård, 
Och aldri har jag ägt något eget ullehår.» 

11 »Och hvar hafver du dina tolv apelgrå hästa, 
Som du lofte mäj ria på den bästa?» 

12 »På ryggen haver jag mina tolv apelgrå hästa, 
Som jag lofte sköna jumfrun att rida på den bästa.» 

13 Den tiggeregubben han tar af sig gullperuken sin. 
»Lyster sköna jumfrun skåda hvita skorven min?» 
—Hi ho! 
»Lyster sköna jumfrun skåda hvita skorven min?» 

Titel: Tiggeregubben. 

Textanmärkning 

Textens struktur avviker i textutskriften av okända skäl 
från den som visas av melodikällan. — Ms saknar.  
strofnr. Omkvädet och den upprepade andra raden (för-
kortad) utskrivna endast i str. 1. 
7:/ 	du tillskrivet över raden 

U 
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 på 1910- eller 1920-talet. Ua: 
DAG IFGH 5977 nr 77. Ub: Museet i Halmstad, L. Adlerkulls vissaml. nr  15. 

Ua 

Där mötte 	då honom en tigga 	- 	re. 
Vill du inte 	fria 	till 	jungfrun för mig?" 

-Scho. 	ho. 
-Scho. 	ho. 
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allt 	till 	ett led, 

	

vill sä - ga 	dig, 

Där möt - te då honom en tiggare. 
Vill du inte 	fria 	till 	jungfrun för mig? 

1 En herreman gångade sig till ett led; 
Där mötte då honom en tiggare. 
— Scho, ho, — 
allt till ett led, 
Där mötte då honom en tiggare. 

2 »Hör du, tiggare, vad jag vill säga dig: 
Vill du inte fria till jungfrun för mig?» 

3 Tiggaren han gångade till jungfrun in: 
»Lyster sköna jungfrun hör' på rikedomen min? 

4 Väl haver jag en jordagård 
med fyrahundra ko-or och femhundra får. 

5 Och väl haver jag båd' åker och äng, 
och väl har jag tolv pigor, som bädda min säng. 

6 Och väl haver jag både åker och jord 
och väl har jag tolv drängar, som duka mitt bord. 

7 Och väl haver jag tolv apelgrå hästar; 
lyster sköna jungfrun att rida på den bästa? 

8 Och väl haver jag ett slott utav bly; 
lyster sköna jungfrun spatsera däruti?» 

9 »Var haver du din jordagård 
med fyrahundra ko-or och femhundra får?» 

10 »Aldrig så hade jag nå'n jordagård 
med fyrahundra ko-or och femhundra får.» 

11 »Var haver du din åker och din äng, 
och var är dina pigor, som bädda din säng?» 

12 »Aldrig så hade jag nå'n åker eller äng, 
och aldrig så låg jag i ärlig mans säng.» 

13 »Var haver du din åker och din jord, 
och var är dina drängar, som duka ditt bord?» 

14 »Aldrig så hade jag nå' n åker eller jord, 
och aldrig så åt jag vid ärlig mans bord.» 

15 »Var haver du dina apelgrå hästar; 
du lovade mig att få rida på den bästa?» 

16 »Aldrig så hade jag tolv apelgrå hästar, 
men väl har jag slitit tolvhundrade käppar.» 

17 »Var haver du ditt slott utav bly, 
du lovade mig att spatsera däruti?» 

18 »Aldrig så hade jag nå't slott utav bly, 
och aldrig så hade jag en skjorta ny.» 

19 Och jungfrun hon tvätta sina händer uti mjölk, 
hon trodde, att hon fått sig en friare av folk. 

20 Tiggaren han lyfter på mössan sin: 
»Lyster sköna jungfrun se på eldskorven min?» 

21 »Och fy och skäms du lede hund, 
för alla de gånger, du kysst min mun! 
— Scho, ho, — 
du lede hund, 
för alla de gånger, du kysst min mun.» 

Textanmärkning 

Omkvädet med upprepningen av första radens slut ut-
skriven i str. 1-8, 21; den upprepade andra raden ut-
skriven i str. 1, 2, 21, markerad i str. 3-8. Upprepning-
en av första radens slut omfattar i str. 2, 3, 7 de tre sista 
orden, i str. 4 de två sista orden, i str. 5, 6, 8 de fyra sis-
ta orden. 

Ub 
MELODI 

Avvikelser från Ua i Ub 

Endast str. 1 lagd under mel. De till texten i str. 2 rela-
terade mindre noterna samt upptakten till t. 6 ej utskriv-
na. 

T. 1, textunderlägget: Under n. 1-3 står herre-man han, 
anpassningen till mel. är här oklar. 

Anmärkning 

Ms föreligger endast i kopia i SVA. 
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TEXT 

Avvikelser från Ua i Ub 

Str. 11-12 står efter str. 13-14. 
1 : I 	herreman: herreman han 
4:2 	ko-or: kor 
5 : I 	båd': både 
9:2, 10:2 se 4:2 

19:2 	att saknas 
21:2 	kysst: har kysst 

Anmärkning 

Omkvädet med upprepningen av första radens slut samt 
den upprepade andra raden utskrivna i str. 1 och 21. 

NM Folkminnessaml., Visor 1, s. 789, 791, 793 (EU 8027). Töftedals sn, Dalsland. Tradition efter Karolina Lindahl 
f. 1819. Upptecknad av W. H. Baastad 1928. 

1 Å fanten han gångar säj bort i me en å 
— i bergen för alla i vissa för mej. —
Till slut fick han se en gångare grå 
— lader upp lader in, 

låter mig få sova på armen din. 

2 Och fanten han rider till sköna jungfruns gård. 
Där ståndar skön jungfru och kammar sitt hår 

3 Å inte höves det, att du kammar ditt hår, 
för jag har inte tänkt till fria i år. 

4 Jag är lika glad, vilket fanten han gör! 
Jag kan leva utan någon tiggarestör. 

5 Jag är ingen tiggare fast Eder synes så! 
Jag är den bästa konung som bor vid en å. 

6 Väl haver jag både åker och jord. 
Jag haver 12 pigor, som dukar mitt bord. 

7 Väl haver jag både skogar och äng. 
Jag haver 12 pigor, som bäddar min säng. 

8 Väl haver jag både silver och gull, 
och grannlåter har jag hela boningen full. 

9 Är du den bästa konung, som bor vid en å, 
så skall du få Ja framför andra ändå. 

10 Å när de hade vandrat hela världen omkring, 
då frågar sköna jungfru: »Var är rikedommen din?» 

11 Å fanten han sätte säj borta på en stock, 
å inte hadd'en skjorta och dra på sin kropp. 

12 Å fanten han sätte säj borta på en sten, 
å ente hadd'en strumpa å dra på sitt ben. 

13 Å aldri' har jag haft varken åker eller jord, 
och aldri 12 pigor, som dukat mitt bord. 

14 Å aldri har jag haft varken skogar eller äng, 
å aldri 12 pigor, som bäddat min säng. 

15 Å aldri har jag haft varken silver eller gull. 
å aldri någon boning utav grannlåter full. 

16 Å fanten han lyfte på skorvehättan sin. 
— i bergen för alla i vissa för mej. — 
»Kom nu sköna jungfru skåda rikedomen min!» 
— lader upp lader in, 

låter mig få sova på armen din. 

Anmärkning 

Fel i strofnumreringen: både str. 3 och 4 har nr 3, var-
för str. 4— 16 har nr 3-15. Omkvädena utskrivna endast 
i str. 1. 

2:1 	han dubbelskrivet 

ULMA 8163, s. 129-132. Efter en man vid namn Liljedahl, ålderdomshemmet i Norbergs sn, Västmanland (f. 1861 i 
Stenbrohults sn, Småland); han hade i sin barndom som vallpojke i Skåne hört visan sjungas där. Upptecknad av El-
len Lagergren 1934. 

• J-; 	 
2 
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ald - rig har ja 	so - vit i 	en 	är - Ii 

4 
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8 

Dl 
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1 Så kom dä en tiggegubbe på en herregård 
där lånte han sig kläder med sabelen till. 
— Sjong hopp faderalla la, ti till faderalla ra, 
där lånte han sig kläder med sabelen till. 

2 Se' n gångar han fram te en annan herregård, 
där låna han sig hästen med sadelen till, 

3 Se'n rider han fram till sköna jungfruns gård, 
där jungfrun stod i fönstret och kammar upp sitt hår 

4 God dag min sköna jungfru är eder fader hemma, 
jag vill så gärna köpa de gimmerlam så feta, 

5 Jag vill sko icke köpa av de gimmerlammen feta, 
jag vill sko bare köpa den som ja tycker om. 

6 Hemma där haver jag en herregård så god, 
och elva mina pigor som bäddar upp min säng. 

7 Hemma där haver jag en slätta utaf bly 
som du min kära jungfru skall spatsera uti. 

8 Var har du gjort av din åker och din äng, 
med elva dina pigor som bäddar upp din säng 

9 Aldrig har jag haft någon åker eller äng, 
och aldrig har jag legat i ärliger mans säng. 

10 Var haver du ditt slott och din slätta utav bly 
som du har lovat mäj att spatsera uti. 

11 Aldrig har jag haft någon slätta utav bly, 
och aldrig har jag slitit någon skjorta som var ny. 

12 Fy skam vare däj du din skorviger hund, 
för alla de gånger som du kyst mig på mund, 
— Sjong hopp faderalla la, ti till faderalla ra, 
för alla de gånger som du kyst mig på mund. 

Titel: Jungfrun som blev narrad av tiggegubben. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet och den upprepade andra 
raden utskrivna i str. 1 och 12, markerade i övriga stro-
fer. — Efter str. 7 har ms en streckad rad och följande 
referat av det som felas: Så blev det upptäckt att friaren 
blott var en tiggaregubbe. 
6:1 	där ms dä 
7:1 	till slätta står en ordförklaring: paviljon enl. 

medd 

Y 
Familjetradition från Ytterby sn, Bohuslän. Ya: SR Ma 57/10617:55:1. Efter Lena Larsson (f. 1882 i Ytterby, d. 
1967). Inspelad av U. P. Olrog 1960. Yb: SR 61/M/9283:1:3. Efter Lena Larsson. Inspelad av Matts Arnberg 1961. 
Yc: SR Ma 57/10617:55:2. Efter småbrukaren Anders Carlsson (f. 1891 i Ytterby, d. 1968, Lena Larssons bror); han 
hade i sin tidiga barndom hört fadern sjunga visan. Inspelad av U. P. Olrog 1960. Yd: SVA 52, bl. 27. Textnedskrift 
gjord av Anders Carlsson ca 1960. 

Ya 
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1 Inte haver ja varken åker eller äng, 
å aldrig har ja sovit i en ärli mans säng, 
å nå ärli mans säng. 

Yb 
MELODI 

Avvikelser från Ya i Yb 

Omfattar två strofer. M.M. = 112. 

Avvikelser från str. 1 i Ya: 

T. 5, n. 2 i str. 2: g 
T. 6, n. 2 i str. 2: a 
Versrad 2 tas i repris efter t. 12 i str. 1 (jfr Yc): 

1 Inte haver ja varken åker eller äng, 
å inte har ja vilat i nån ärli mans säng, 
— å nå — 
åker å äng, 
å inte har jag vilat i nån ärli mans säng. 

2 Å inte haver ja varken hästar eller vagn, 
inte har ja vilat i nån ärlig mans famn, 
å nå ärli mans famn 

å - ker och äng. 

ald 	rig har jag so - vit i 
	

en 	är - Ii 
	

mans säng. 

1 Inte haver ja varken åker eller äng, 
å aldrig har ja sovit i en ärli mans säng, 
—ana— 
åker och äng, 
aldrig har jag sovit i en ärli mans säng.  

2 Inte haver ja varken åker eller jord, 
å aldrig har ja suttit vid en ärli mans bord, 

å n å — — 
åker och jord, 
inte har ja suttit vid en 'kli mans bord. 

LIM 
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3 Å inte haver ja varken heder eller tro, 
å aldrig har ja vistats i en ärli mans bo, 
— å nå — 
heder och tro, 
aldrig har ja vistats i en ärli mans bo. 

Melodianmärkning 

Fr.o.m. str. 2 sjungs mel. ett halvt tonsteg högre (nedan 
transponerad till C-tonart). 
Upptakt i str. 3: G 
T. 3, n. 2 i str. 2-3: c 
Upptakten till t. 5 i str. 3: H 

Yd 
Avikelser från Yc i Yd 

	
Anmärkning 

Genomgående: ja: jag; å: och; ärli: ärlig 
	

Ms saknar strofnr. Omkvädet med upprepningen av 
3:1 	A saknas 
	

första radens slut samt den upprepade andra raden ut- 
skrivna i alla strofer. 

Efter Lovisa Blomkvist, Kurböle, Borgå lf, Nyland (1846-1926; 0. Andersson, Tre finl.-sv. vissångerskor, s. 
36-43); hon hade lärt visan av sin mors moster Maria Kant (f. 1779). Za: IF 170 (kapsel; text), IF 170, VIII (nr 194; 
mel.). Upptecknad av Otto Andersson 1908. Texten tryckt som FSF V:1 nr 43 C. Zb: BFA 20 c. Inspelad på fonograf 
av Otto Andersson 1908. Överförd på IF mgt 1968/37 nr 32 [2]. Även på SLS band 168:108 (nr 32 [2]). Transkrip-
tion av mel. tryckt som FSF V.1 nr 43 c. Mel. nedan återgiven enligt den tryckta versionen. 

Za 
MELODI 

Mel. är noterad i e-moll, begynnelseton: (t.1, n.1): h' 
(nedan transponerad till ciss-moll motsvarande notatio-
nen i Zb). Mel. överensstämmer för övrigt med str. 1 i 
Zb (= t. 1-6) med följande undantag: 
Upptakten: h 
T. 1, n. 3: fiss' 
T. 2, n. 4: el 
T. 3, n. 2: e' 
T. 3, n. 6-8: h' giss' e' 

1 Vi hade en jungfru uti vårt land. 
Till henne fria riddare och adelsmän. 
— En så redeliger kar har aldri kommit än. 

2 Till henne fria riddare och adelsmän, 
men hon gjord' ej annat än spott och spe av dem. 

3 Så fingo de fatt på en tiggareman. 
De klädde på honom och förde honom fram 

4 Tiggargubben satte sig på förgyllande stol. 
Han började att skryta allt med sin egendom. 

5 På landet haver jag en adelsgård 
och därtill tolv par oxar och sexhundrade får  

6 På landet haver jag en byggning av bly. 
Lyster sköna jungfrun spatsera däruti? 

7 På landet haver jag tolv äplagrå hästar 
Lyster sköna jungfrun att rida på den bästa. 

8 Och jungfrun hon åkte i dagarna fem 
och aldrig så kom hon till tiggargubbens hem 

9 Och var är nu din avelsgård 
dina tolv par oxar och sexhundrade får 

10 Inte har jag haft någon adelsgård, 
ej heller har jag haft några kreatursfår 

11 Nå, var är nu din byggning av bly 
som du lovte sköna jungfrun spatsera uti. 

12 Nå, inte har jag havi någon bygning av bly. 
och inte har jag sliti någon skjorta ny. 

13 Var äro nu dina tolv äpplegrå hästar 
som du lofte sköna jungfrun få rida på den bästa. 

14 Inga ha ja havi några äpplegrå hästar, 
De va väl mina tolv tiggaremans käppar. 

15 Tvi vale dej du gamle grå hund 
du lå uppå min arm och du kysste på min mun. 

36 



land. de en jungfru 	ut - i 	vårt 
4 

loN 

till 	hen- ne fri - a 	rid- da- re och a - delsmän. 

Hon gjord ej an nat än spott och spe av dem. 
12 

2 

En så re - de - Ii - ger kar 

pgp tl 	 
6 

41 

har al- drig kommit än. 
8 

Till 	hen - ne fri - a rid- da - re och a - dels- män. 

10 

•h • 

MEN ILM=111 

0E11 'ME 
EIM 
III Nal 

SMB 236 

16 Tiggargubben lyfte på peruken sin. 
Lyster sköna jungfrun se bråckskorven min. 
— En så redeliger kar har aldri kommit än. 

Titel: Tiggargubben. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 

	

9:1 	avelsgård ms avels(adels)gård 
10:1-2 haft med annan penna ändrat till havi 

	

12:1 
	

havi ms havi (haft) 

	

14:1 
	

äpplegrå ms applegrå 
14:2 före De står som överstruket 

Zb 

En sa re - de- Ii - ger kar har al- drig kommit än. 

TEXT 

Avvikelser från Za i Zb 

Texten omfattar endast str. 1-2. 
2:1-2 	och: å 

EJ AVTRYCKTA 

AA: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 191 a-192. När-
mare uppgifter saknas. 9 strofer (oklar strofindel-
ning). 

AB: Filikromen, h. 8, 1857, nr 3. Blekinge. Uppteck-
nad vid 1800-talets mitt. Melodi samt 18 strofer. 

AC: Hofberg, Nerikes gamla minnen, 1868, s. 260-
261. Västra Närke. Sannolikt upptecknad på 
1860-talet. 8 strofer. 

AD: Werner, Westergötlands Fornminnen, 1868, s. 80- 

82. Västergötland. Upptecknad av Hilder Werner. 
26 strofer. 

AF: NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, 
vol. 11:9. Ven, Skåne. Upptecknad av Eva 
Wigström 1880 (jfr Wigström, Vandringar i Skå-
ne ock Bleking, s. 27-28). 26 strofer. Tryckt i Ha-
zelius, Ur de nordiska folkens lif, 1882, s. 128. 

AF: ULMA 351 D: l l a, s. 1153-1156. Efter 14-åriga 
snickardottern Mia Tunberg, Gamlebo, Lerums 
sn, Västergötland. Upptecknad 1896, texten san- 
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nolikt av August Bondeson, mel. av Gustaf Cron-
sell. Melodi samt 17 strofer. Tryckt som Bonde-
son nr 374. 

AG: ULMA 41:147, s. 46-48. Efter »Erik Karlssons 
änka i Kärret, Brohyttan», Knista sn, Närke (f. i 
Noratrakten). Upptecknad av Robert Larsson 
1898. Landsmålsalfabet. 16 strofer (uppställda 
som 8 fyrradiga). Tryckt i Larsson, Visor från 
Väster-Närke, 1943, s. 123. 

AH: ULMA 619:18:12. Eda sn, Värmland. Efter an-
tingen jordbrukarhustrun Sigrid Andersdotter 
(Hultman), Hulteberg (f. 1830 i Eda, d. 1900) el-
ler Karin Nilsdotter (»Krykje-Kari), fattiggården, 
Norra Mon, Hulteberg (1838-1903; Ramsten, Ei-
nar Övergaards folkmusiksamling, s. 111-112). 
Upptecknad av Einar Övergaard 1898. Melodi 
samt 10 strofer. Tryckt med mel. i facsimil hos 
Ramsten, s. 151. 

AI: ULMA 351 D:11 a, s. 915-917. Efter f.d. sjöman-
nen Adolf Olsson, Vallda sn, Halland (f. 1841 i 
Vallda). Upptecknad av August Bondeson 1900. 
Melodi samt 22 strofer. En annan utskrift av tex-
ten (endast str. 11-22) finns i ULMA 351 D:11 d, 
s. 113. Tryckt som Bondeson nr 285. 

AJ: DAL 6194, s. 79-81. Esarps sn, Skåne. Uppteck-
nad för Ingemar Ingers räkning av Nils Christers-
son, Mossheddinge, Esarp (1851-1927) vid bör-
jan av 1920-talet (senast 1925). Utskrift gjord av 
Ingers. 17 strofer samt en rad. Tryckt i Andersson 
& Ingers, Folkdiktning från Bara härad, 1925, nr 
10 (med uteslutande av den extra raden). 

AK: LUF 2697, s. 2-3 . Efter Hedvig Holmström, Hvi-
lan, Skåne. Tradition från Övedskloster, Öveds 
sn, Skåne. Upptecknad av Malin Holmström In-
gers 1924. Melodi samt 3 strofer. Mel. tryckt i In-
gers, Några folkvisor från Gärds härad, 1943, s. 
35. 

AL: DAG IFGH 883, s. 39-40. Efter Eva Johansson, 
Bro sn, Värmland (f. 1846 i Bro). Upptecknad av 
Ragnar Nilsson 1927. 15 strofer. 

AM: ULMA 1973:15, s. 14-17. Efter den blinde A. Jo-
hansson, Vallerstads sn, Östergötland (f. 1844 i 
Älvestads sn, Östergötland, kom till Val lerstad 
vid 29 års ålder). Upptecknad av Harry Aldenius 
1928-1929. 15 fullständiga och 3 ofullständiga 
strofer. 

AN: LUF 1951, s. 48-49. Valkebo eller Hanekinds hd, 
Östergötland. Upptecknad av Carl Segerståhl 
1929. 4 strofer. 

AO: LUF 2416, s. 7-8. Efter Bengta Andersdotter, Hö-
gestads sn, Skåne (1813-1892). Upptecknad av 
William Richter 1929. 13 strofer. 

AP: ULMA 3528:4, s. 5-12. Efter Herman Moberg, 
Dimbo sn, Västergötland (f. 1857 i Dimbo). Upp-
tecknad av Thomas Larsson 1931. 13 strofer 
(landsmålsalfabet samt transkription). 

AQ: Turesson, Värmländska kulturtraditioner V, 1969, 
s. 159-161. Efter Marja Bjerner, Brunskogs sn, 
Värmland (f. 1873 i Bogens sn, Värmland). Upp-
tecknad av Gunnar Turesson 1959. Melodi samt 
11 strofer. 

AR: SVA 859:1. Lackalänga sn, Skåne. Upptecknad 
av Axel Andersson 1960. 17 strofer. 

AS: SVA 168. Värmland. Nedskriven 1968 av Nils 
Söderberg, Koppom, Järnskogs sn. 5 strofer. 

AT: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 44 a. Ingå 
sn, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. 
Melodi samt 21 strofer. Även tryckt som FSF V:1 
nr 43 a och A. 

AU: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 44 b. Pär-
nå sn, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-
talet. Melodi samt 2 strofer. Mel. även tryckt som 
FSF V:1 nr 43 e, texten tryckt som variant E till 
FSF V:1 nr 43 A. 

A V: SLS 82, s. 151-154 (text), 379 (mel.). Efter bon-
den Johan Stens, Vänö, Hitis sn, Åboland. Upp-
tecknad av J. E. Wefvar (text) och efter Wefvars 
minne av 0. R. Sjöberg (mel.) på 1880-talet. Me-
lodi samt 22 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 43 d 
och B. 

AX: Allardt & Perk161, Nyländska folksagor och -säg-
ner, 1896, s. 197-198. Tenala sn, Nyland. Upp-
tecknad av L. W. Öholm 1893. 15 strofer (i saga). 
Även tryckt i FSF I: A, 1917, s. 486-487. 

A Y: IF 94, s. 79-80. Dagsmark, Lappfjärds sn, Öster-
botten. Avskrift ur visbok, sign. »Skarpskytten n° 
77 Rosenback vid 2c--1-La Kompaniet 1900». 9 stro-
fer. 

AZ: IF 170, IX (nr 170). Efter Tilda Troberg, Pettu, 
Finby sn, Åboland (1860-1933; 0. Andersson, 
Tre finl.-sv. vissångerskor, s. 43-56). Upptecknad 
av Otto Andersson 1909-1910. Melodi med un-
derlagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 43 b. 

BA: SLS 215, s. 141-143. Harrström, Korsnäs sn, Ös-
terbotten. Upptecknad av Jacob Tegengren 
1912-1913. 9 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 43 
D. 

BB: SLS 532 nr 43. Vessö, Borgå lf, Nyland. Tid-
ningsklipp; osignerad text. Även tryckt i Hem-
bygdsminnen, 1934. 16 strofer. 
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DEN FÖRFÖRDE UNGERSVENNEN 
TSB F 29 

A 
KB Vs 3:5 nr 295. Uppland. »Efter skriftligt meddelande.» Utskrift gjord av George Stephens på 1840-talet. 

Stolts Jung - frun hon ri - der till 	Ung- er- svens gård. 

	 ; J j 
Fing-e Ii- ten lus- sa i 

	
land - et. - 

IIILZ
M
IE 

BNI 

ut 	e för hen- ne sjelf Ung-er-sven står. 

 

Ens mans hus. krus dus, 

     

          

          

          

          

          

Slam- mer- i dam- mer- i. lus- ser- i lam krus lamb- er- on 

g 	#.1  
Iamb- er un - der 	slurm- an 

1 Stolts Jungfrun hon rider till Ungersvens gård. 
— Finge liten lussa i landet. —
Ute för henne sjelf Ungersven står, 
— Ens mans hus, krus dus, 

Slammeri dammeri, 
lusseri lam krus lamberon 
lamber under slurman. 

2 När som de kommo till Tinget fram: 
— Finge liten lussa i landet. — 
Jungfrun fick heder, men Ungersven skam: 
— Ens mans hus, krus dus, 

Slammeri dammeri, 
lusseri lam krus lamberon 
lamber under slurman. 

Titel: Jungfrun fick heder, men ungersven skam. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning och konsekvent genom-
förd taktindelning. Efter system 2, n. 3 (t1) står ett över-
struket taktstreck. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Anmärkning före texten: Detta frag-
ment meddelas för melodiens skull. Mellan stroferna 
står: /Många verser emellan./ 
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KÄRINGEN PÅ HAVSBOTTEN 
TSB F 30 

A 
Landsbökasafn Islands, Reykjavik, Lbs. 437 8vo, s. 864-867. Avskrift efter okänd förlaga gjord 1755 av bonden Jön 
Egilsson, Störa Vatnshorn, Haukadalur, Dala sysla, Island (1724-1807). Texten har överskriften: Enn skritenn 
Svensk vijsa. 

1 Jag var mig ehn ungra Svend, 
jag vilte Staten rida, 
flesta jag mig en gammel Kiarring, 
jag tenchta deht vahr en Piga, 
— aldrig fich jag Natteroe, for Kierringer. 

2 Första Nat vii Sammen laa, 
vii baade kista och klapped', 
anden Nat vii sammen laa, 
vii baade beed og Napped, 

3 Tredie Nat vii Sammen laa, 
Hun beed udaf min N2esa, 
gich jag mig Siv vindrelang 
Sleht intet kunda jag hesa, 

4 Fierde Nat vii sammen laa, 
Hun beed et af mit öra, 
gich jag mig Siv vintrelang, 
Sleht intet kunda jag höra, 

5 Sadlede jag min gangere graa, 
til Biskopen vilda jag rida, 
kiellingen Sadlede sin Skabede geed, 
og fölgde ved min Sida, 

6 Biskop tog sin bog i Hand 
begyndte for kierring at hesa, 
kiellinger tog sin krucka i hand, 
Sloeg Biskopen paa Nxsa, 

7 Biskop toeg sin bog i hand, 
begyndte for kiarring at banda, 
kieringen tog sin krucha i Hand, 
Sloeg Biskopen paa panda, 

8 Leyede jag mig en fiskere baad, 
jag vilde paa Sunden Seyla, 
kierlingen tager sit bager trug, 
og Seyler i samme Stunda, 
— aldrig fich jag Natteroe, for Kierringer. 

9 Kiellingen laa paa bölgerne blaa, 
hun baade Skrattede [og] lo, 
Ki[e]llingen laa paa Havsens grund, 
hun baade dunrede og drö, 
— da fich jag först Natteroe for Kierlingen. 

10 Jeg kiöbte mig en Röstra Kniv, 
ja den var lös i Skiefta, 
Kiörta jag den i Kiellinger Röv, 
Ja tusind Dievler bageffter, 
— fich jag Siden Natteroe for Kierlinger. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1, 9, 10, 
markerat i övriga strofer. 
Omkvädet i str. 9: Natteroe ms Natteröe 
4:3 	mig tillskrivet över raden 
9:2 	Skrattede ms Skattede 

B 
Tradition från Östergötland. Ba: KB Vs 2:2, s. 25. 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 1811. Tryckt i SF bd III, 
s. 146-147. Bb—h: Skillingtryck med texten baserad på SF: Bb: KB Sagor Enstaka, En rysligt märkvärdig Historia Il 
om I! Den Elaka Hustrun och Djefwulen, Upsala 1851. Bc: KB Sagor Enstaka, En märkvärdig Historia Il om Den 
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Elaka Hustrun och Djefwulen, Stockholm 1853. Bd: Christinehamn 1855 (KB E 1855 c2). Be: Stockholm 1866 (KB 
E 1866 i2). Bfg: Köping 1867, Köping 1869 (KB E 1867 12). Bh: Stockholm 1889 (SVA A 604). 

Ba 
1 Var jag mig en liten pilt skulle gå sta å fria 

fria till en gammal kärng mente det var en piga. 
— aldrig feck jag goder ro för kärngen. 

2 Första natt vi lå ihop vi kystes och vi klappas 
andra natt vi lå ihop vi betos och vi nappas. 

3 3J natt vi lå ihop så bet hon mig i öra 
det var väl i 14 dar som jag feck intet höra. 

4 4€-k natt vi lå ihop så bet hon mig i näsa 
det var väl i 14 dar som jag feck intet fräsa. 

5 Sala jag min gångare grå skulle till Biskoppen rida 
kärngen tog sin skabbiga get hon månde fast efter 

mig gnida. 

6 När jag kom till Bispen fram klaga jag min nöd 
kärngen stod där bredevid hvart ord sa hon jag lög. 

7 Bispen tog sin stora bok skulle öfver oss läsa 
kärngen tog sin krycka i hand slog bispen öfver 

näsa. 

8 Tog jag mig en liten båt segla öfver sundet 
kärngen tog sitt baketråg segla sammalunda. 
— aldrig feck jag goder ro för kärngen. 

9 Tog jag mig ett litet skepp segla öfver hafvet 
kärngen tog sitt grynesåll segla sig i qvafvet. 
— då feck jag goder ro för kärngen  

10 geck jag mig [på] högsta bärg jag skrattade och jag 
log 

kärngen låg i hafsens djup hon bet och hon svor. 
— då feck jag goder ro för kärngen 

11 geck jag mig till närmsta by hälsde på Knut min 
granne 

kom där ut en gammal kärng jag räds det var den 
samma. 

— aldrig feck jag goder ro för kärngen. 

Anmärkning 

Str. 10-11 skrivna på en liten papperslapp som är in-
klistrad nederst på ms-sidan; dessa saknar omkväde 
(Arwidsson har i str. 11 tillfogat omkväde av den typ 
som återges ovan). Omkvädet annars utskrivet i str. 1 
och 9. 
Omkvädet i str. 9: före feck står jag överstruket 

	

1:1 
	

före sta står få överstruket 

	

2:2 
	

betos struket p.g.a. en bläckplump men förtydli- 
gat över raden 

	

10:1 	geck jag ändrat från Jag geck då 
11:2 före kom står där överstruket 

Bb—h 
Avvikelser från Ba i Bb—h 

Texten genomgående uppställd fyrradig. Omkvädet har-
på alla ställen där det återges samma utformning som i 
str. 1. 
Omkvädet: feck: fick; kärngen: käringen (i bd dock ej i 

str. 11) 
1:1 	sta: åsta' h 
1:2 	kärng: käring c, e—h 
3:1 	så saknas 
3:2 	feck: fick; intet: inte I- 
4:1 	så saknas; 
4:2 	feck: fick; intet: inte g 
5 : I 	Biskoppen: bispen 
5:2 	kärngen: Käringen c, e—h 
6:2 	kärngen: Käringen c, e—h; bredevid: bredwid 

eh; lög: ljög 
7:2, 8:2, 9:2 	kärngen: Käringen c, e—h 

10:1 	geck: Gick; skrattade: skratta' 

10:2 	kärngen: Käringen c, e—h; bet: het der 
7/:/ 	geck: Gick 
11:2 	kärng: käring c, e—h 

Anmärkning 

Titel (utom i cl): Den Ondsinta Käringen. 
Bbc: 
Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i str. 1, 2, 11, 
markerat i str. 3. 
Bd: 
Omkvädet återgivet i str. 1, 11, markerat i str. 2 och 3. 
Be: 
Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet som i Bb. 
Bfg: 
Omkvädet återgivet i str. 1 och 11, markerat i övriga 
strofer. 
Bh: 
Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet som i Bb. 
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Rosenberg, 160 polskor, visor och danslekar, 1875, nr 6. Södermanland. Upptecknad av A. G. Rosenberg under ti-
den 1823-1835. 

Andante. 
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1 Var jag mej en liten dräng, 	 Trodde dä' va' en piga. 
Skulle gå sta' å' fria. 	 — Aldrig fick jag någon ro för kärringen. 
Fria' till en gammal känn' g, 

D 
KB Vs 4, s. 454-455. 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 Det var en liten unger svän, som skulle ut å fria, 
så kom han till en gammal kjärng å tänkte det var en 

pia. 
— Å aldrig såg jag dagen go, å aldrig fick jag nattero 

för käringen 

2 Den första natt vi låg i hop, så kystes vi å klaptes 
Den andre natt vi låg i hop, refvos vi å naptes. 

3 Den 3dje natt vi låg i hop, bet hon å mej öra 
Den fjerde natt vi låg i hop, kunde jag inte höra. 

4 Å gubben gick till presten beklagade sin nö 
så kom den lea käringen, å sade han va dö. 

5 Å presten tog sin bok i hand begynte till att läsa 
så kom den lea käringen å bet å prestens näsa. 

6 Å gubben tog sin lille båt å seglade öfver sundet 
Käringen tog sitt baketråg, å seglade sammalunda, 

7 Å gubben tog en större båt, seglade öfver hafvet 
Käringen tog sitt grynasåll, å seglade så i qvafvet. 
— Å aldrig såg jag dagen go, å aldrig fick jag nattero 

för käringen 

8 Bevare oss väl, för käringer å så för onda grannar 
Å varden gång jag käringer ser så tänkte ja' det var 

den samma 
— A sen så såg jag dagen go, å sen så fick jag nattero 

för käringen. 

42 



	1 • i. *1 a •  

- inte 

När ja va' en liten 	pilt. 	Skull' 	ja sta a 	frije. 
Kom ja te e gammel kärng tänkt' dä va e pigä. 

• \ 
MEI 

NI al =Ii EMU 

feck ja om dagen gå. 

5 b: 

' _ab 	 _J)  oN • 	 • 	 

feck ja nattero 	för 	kärnga. inte 

SMB 238 

(Anmärkning 	 Omkvädet: före käringen står i str. 1 samma ord felskri- 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 8, markerat i övriga 
	vet och överstruket 

strofer. 

E 
KVHAA Wiede ks 157. V ikbolandet, Östergötland. Upptecknad av »Organist-Candidat» J. V. Stylin vid 1800-talets 
mitt. 

1 Når ja' va' en liten pilt, 
Skull' ja sta å frije. 
Kom' jag te e gammel kärng 
Tänkt' dä va e pigä 
— Inte feck ja om dagen gå, 

Inte feck ja nattero för kärnga. 

2 Förste natt vi låg ihop 
Kyssas vi å klappas, 
Andre natt vi låg ihop 
Refves vi å nappas. 

3 Tredje natt vi låg ihop 
Bet ho' af mej näsa, 
Dä va mej ett fasligt sne 
Inte feck ja fräsa. 

4 Fjerde natt vi låg ihop 
Bet ho' af mej öra, 
Dä wa mej ett fasligt sne, 
Inte feck ja höra. 

5 Tog ja mej en liten båt, 
Segla öfwer sunnet, 
Kärnga tog sitt bagetråg 
segla sammalunda 

— Inte feck ja om dagen gå, 
Inte feck ja nattero för kärnga. 

6 Tog ja mej en storan båt, 
Segla öfwer hafwet, 
Kärnga tog sitt gryne-såll, 
Segla ner i qvafwet, 
— Ä då feck ja om dagen gå, 

Å då feck ja nattero för kärnga. 

7 Stalt ja mej på högan berg, 
Å predika, som en prest. 
Kärnga låg i hafsens djup 
å vrente, som en arjer häst. 
— A då feck jag om dagen gå, 

då feck jag nattero för kärnga. 

Melodianmärkning 

T. 5, textunderlägget: kär i kärnga understruket, troligen 
jär att framhålla drillen på denna stavelse. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
7:3 	hafsens ms hafssen 

F 
UUB R 623:2 nr 212. Efter Margareta Helena Lalla (1772-1860), f. i Visby, Gotland; hon hade »ur allmogens 
mun» lärt sig visan i »sin ungdom (1793-1805)», då hon vistades i Fardhems prästgård (jfr Bjersby, s. 260-266 och 
Jonsson I, s. 116). Upptecknad av P. A. Säve, sannolikt på 1840-talet. Tryckt som Säve nr 212. 
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1 Jag var mig en liten dräng, 
Skulle till Öland fara, 
Mötte jag mig en gammal kärr' ng, 
Wille min hustru vara. 
— Hå, hå, hå, hå, hå! 

Aldrig fick jag godan ro 
För kärringen 

2 Första natt' vi låg' ihop, 
Nippa vi och nappa; 
Andra natt' vi låg' ihop, 
Kyssa vi och klappa, 

3 Tredje natt' vi låg' ihop, 
Bet hon i mitt öra; 
Fjerde natt vi låg i hop, 
Kund' jag inte höra, 

4 Drängen tog sig en liten häst, 
Skulle till Prästen rida: 
Kärringen tog sin geta-bock, 
Skulle efter gnida. 

5 Drängen stod för Presten, 
Beklagade sin nöd; 
Kärringen stod bak dörren, 
Och sade att han lög. 

6 Prästen tog sin lage-bok, 
Och skulle lagen läsa; 

Kärringen tog sin krokiga käpp, 
Slog Prästen öfver näsan. 

7 Drängen tog sin fiske-båt, 
Segla' öfver sundet; 
Kärringen tog ett gryne-såll, 
Segla sammalunda. 
— Hå, hå, hå, hå, hå! 

Aldrig fick jag godan ro 
För kärringen 

8 Drängen stod på backen, 
Han skratta och han log: 
Kärringen låg på botten, 
Hon plumpa' och hon svor. 
— Hå, hå, hå, hå, hå! 

Nu så fick jag godan ro 
För kärringen 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 7, 8, 
markerat i str. 2 och 3. Efter omkvädets tredje rad står i 
str. 1, 7, 8 repristecken, ovan ej återgivna, enär upprep-
ningens omfattning är oviss. 
Omkvädet: För str. 1 Förr 

G 
DAL 554 nr 12. 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 17). 

1 När jag var en liten pilt, skulle jag å och fria 
Mötte jag en gammal käring, tänkte det var en piga 
— Aldrig fick jag dagen go, 

Aldrig fick jag nattaro, för käringen 

2 Första natt vi låg ihop kystes vi och klappades 
Andra natt vi låg ihop, refvos vi och rattades 

3 Tredje natt vi låg ihop, bet hon å mitt öra 
Fjerde natt vi låg ihop kunde jag inte höra 

4 Sen tog jag min lilla häst, skulle till prästen rida 
Käringen tog sin skobbede bock, red så vid min sida 

5 Prästen tog sin lilla bok, skulle för käringen läsa 
Käringen tog sin kryckekäpp, slog af prestens näsa 
— Aldrig fick jag dagen go, 

Aldrig fick jag nattaro, för käringen  

6 Prästen tog sin lilla båt seglade öfver sunden 
Käringen tog sitt grynasåll, seglade till botten 
— Då så fick jag dagen go, 

Då så fick jag nattaro, för käringen 

Titel: Pojken och Käringen. 

Anmärkning 

Ms saknar stroftw. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 6. 

Utskriften i ULMA: 

1:1 	och saknas 

H 
DAL 75. Efter Jöns Vildt, Grönby sn, Skåne. Upptecknad av Nils Andersson ca 1890. 
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al - drig nånsinn 	fick han ro för käringen 

1 Det var en gång en liten dräng som skulle ut och fria 
Så mötte han en gammal kärng de trodde han va en 

pia 
— aldrig nånsinn fick han ro för käringen 

aldrig nånsinn fick han ro för käringen 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara C. 

ULMA 351 D 11:f, s. 259, 261 (text), 263 (mel.). Troligen efter landskapsmålaren Johan Ericson, Göteborg (f. i 
Karlshamn, Blekinge). Sannolikt upptecknad av August Bondeson 1895. 

1 När jag var en unger dräng, 	 Jag fick en gammal kärring 
Så skulle jag ut och fria, 	 I stället för en pia, 
Håhåhå, nånånå! 
	

Håhåhå, nånånå! 
Så skulle jag ut och fria. 	 1 stället för en pia. 
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— Aldrig får jag ro om dan, 
Aldrig får jag nattaro 
För kärringen. 

2 Och första natt vi låg ihop, 
Så kysstes vi och klapptes; 
Och andra natt vi låg ihop, 
Så refvos vi som katter. 

3 Och tredje natt vi låg ihop, 
Så bet hon af mig örat; 
Det var mig ett förbannadt spratt, 
Nu kan jag inte höra. 

4 Den fjärde natt vi låg ihop, 
Så bet hon af mig näsan; 
Det var mig ett förbannadt spratt, 
Nu kan jag inte fräsa. 

5 Så sadlade jag min lilla häst 
Och skulle till prästen rida, 
Och kärringen tog sin skabbeta get 
Och red bredvid min sida. 

6 Och prästen tog till psalmboken 
Och skulle för kärringen läsa, 
Håhåhå, nånånå! 
Och skulle för kärringen läsa. 
Och kärringen tog sin krokete käpp 
Och huggde af prästens näsa, 
Håhåhå, nånånå! 
Och huggde af prästens näsa. 
— Aldrig får jag ro om dan, 

Aldrig får jag nattaro 
För kärringen.  

7 Så riggade jag min lille båt 
Och for mig ut på hafvet, 
Håhåhå, nånånå! 
Och for mig ut på hafvet. 
Och kärringen tog sitt baketråg 
Och seglade sig i kvafvet, 
Håhåhå, nånånå! 
Och seglade sig i kvafvet. 
— Och nu så får jag ro om dan 

Och nu så får jag nattaro 
För kärringen. 

8 Så satte jag mig i trädets topp 
Och bröt ner stora grenar, 
Håhåhå, nånånå! 
Och bröt ner stora grenar. 
Men kärringen låg på hafvets bott' 
Och välte upp stora stenar, 
Håhåhå, nånånå! 
Och välte upp stora stenar. 
— Sen så fick jag ro om dan, 

Sen så fick jag nattaro 
För kärringen. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 7, 8; trallraderna och de 
upprepade raderna utskrivna endast i str. 1 och 8. 1 str. 
8 är första trallraden och den upprepade andra raden 
inskrivna i efterhand. 

J 
ULMA 34324:2, bl. 46 (kopia). Ur handskriven visbok från Hälsingland (vari de flesta visorna dock har förts in av 
värnpliktiga vid A 4 i Östersund). Text inskriven ca 1905-1910. 

1 Ja det hände sig en gång jag skulle mig bortgifta, 
då tog jag en gammal käring i ställe för en flicka, 
— inte fick jag nattero ej häller uti dagen ro för 

käringa 

2 Första natt vi låg ilag vi kysstes ock vi klapptes, 
andra natt vi låg ilag vi sloggs som hund och katten 

3 Då tog jag min lille båt och for på are sia, 
käringa tog sitt bagetråg och korn i samma tia 

4 Då tog jag min gråa häst ock skulle till prästen fara, 
käringa tog sin fläckiga get ock kom i samma tia 

5 Prästen tog sin lilla bok han skulle för oss läsa, 
käringa tog sin ålderstaf ock slog för prästens näsa. 

6 Då klef jag i höggsta träd och i dess höggsta grenar, 
Käringa stod vid trädets fot ock kasta stora stenar 
— inte fick jag nattero ej häller uti dagen ro för 

käringa 

Titel: Käring visa. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 6, markerat i str. 3-5. 
Repristecken utsatt efter andra raden i alla strofer, re-
prisens omfattning dock oviss. 

3:1 	for ms för 
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K 
DAG IFGH 6662, s. 80-82. Dalarna. Inskriven 1915 i egen visbok av värnpliktige Adolf Gustafsson vid Kungl. Dal-
regementet, Falun, hemmahörande i Ulriksberg, Säfsnäs sn. 

1 Första natt vi låg i lag 
då kyssas vi å klappas 
andra natt vi låg i lag 
då rivas vi å nappas 
— aldrig nej aldrig fick jag ro för gumman 

aldrig nej aldrig fick jag natt i ro 

2 Tredje natt vi låg i lag 
då bet hon mig i haka 
och det gick hela året om 
innan jag kunde raka 

3 Fjärde natt vi låg i lag 
så bet hon mig i näsa 
och det jick hela året om 
innan jag kunde fräsa 

4 Femte natt vi låg i lag 
så bet hon mig i öra 
och det gick hela året om 
innan jag kunde höra. 

5 Så tog då jag min bruna häst 
till kyrkan skulle fara 
Och käringen en gammal get 
Och skulle efter fara 

6 Så tog jag då min stora båt 
och över sjön skulle segla 
och käringen ett gammalt såll 
och skulle efter segla. 

min 	 — aldrig nej aldrig fick jag ro för gumman min 
aldrig nej aldrig fick jag natt i ro 

7 Men när jag kom till andra strand 
då sjöng jag träde rälla 
för käringen i havets jup 
hon svärja och förbanna 
— Nu äntligt nu äntligt fick jag ro för gumman min 

nu äntligt nu äntligt fick jag natt i ro 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 7. 
1:2 	å ms a 
4:2 	öra ms höra 
4:3 	året ms aret 
5:4 före efter står eftter överstruket 
6:3 	käringen ms karingen 

L 
ULMA 31717, bl. 47. Kopia av handskriven visbok tillhörig sjömannen Karl Emanuel Risberg (f. 1891 i Leksands-
noret, Leksands sn, Dalarna, d. 1942 i Danderyds sn, Uppland). Inskriven 1921 eller 1922. 

1 Person tog sitt hosseband 
han skulle ut å fria 
så mötte han en käring 
som han trodde var en piga 
— aldrig aldrig blev han av med käringen 

aldrig aldrig blev han av med den 

2 Första dan dom var ihop 
bet hon av hans näsa 
Så gick han hela året om 
och kunde inte fräsa 

3 Andra dan dom var ihop 
bet hon av hans öra 
så gick han hela året om 
å kunde inte höra 

4 Person tog sin vite häst 
å skulle till prästen rida 
käringen tog sin skabbede get 
å far vid samma sida 

5 Person tog sin granne båt 
skulle på havet segla 
käringen tog sitt bagetråg 
å for vid samma sida 
— aldrig aldrig blev han av med käringen 

aldrig aldrig blev han av med den 

6 Käringen låg på havets bonn 
hon gråt å skrek å spralla 
Person stod på havets strand 
å sjöng tralalalala 
— Äntligen Äntligen blev jag av med käringen 

Äntligen Äntligen blev jag av med den. 

Titel: Perssons räddning. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet helt utskrivet i str. 1 och 
6, förkortat i övriga strofer. 
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M 
Norsk Musikksamling, Oslo, Mus Ms a 2049:1052. Efter »Skrike-Johanna», Skrikheden, Särna sn, Dalarna (f. 
1833). Upptecknad av Ole M. Sandvik, sannolikt 1925. Mel. med str. 1 tryckt i Sandvik, Osterdalsmusikken, 1943, 
s. 221 (nr 43). 

     

nu Im a ~kv 

   

   

     

     

Bonden sala sin gangare grå. skulle te presten rida. 

1 Bonden sala sin gangare grå, skulle te presten rida, 
kjerringa sala sin skrabbe gitt, red brevid hans sida. 
— Ailler fans de' verre kjering te i Sverje. 

2 Presten to sin breda bok, skulle fyr oss lesa, 
kjerringa tok sin grytekrok, slo presten på hans 

mese. 

3 Bonden tog sin liten båt sila över sunne, 
kjerringa tog sitt baketråg, si'la samelunde 

4 Bonden to sitt lite skjepp, sila yver have 
Kjerringa to sitt grynesold, sila so i kave'. 
— Ailler fans de' verre kjering te i Sverje. 

Melodianmärkning 

Beträffande textunderlägget se textanmärkningen ne-
dan. 
T. 3, n. 1-2: Troligen ändrade från åttondelsnoter. 
T. 10: Efter n. 4 står ett halvt taktstreck överstruket. 
T. 11, n. 2: Ändrad från fjärdedelsnot. Över noten står 

ett överstruket fermat. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 
Omkvädet: i i Ailler tillskrivet över raden 
1:2 före skrabbe står gav överstruket 
3:1 	sila ms si la med streck över si, före ordet står 

si'l överstruket 
3:2 	baketråg ms baketrög 

N 
LUF 83, s. 37. Skåne. Upptecknad 1925 av lantbrevbäraren Jacob Persson Bergström, Slimminge sn (f. 1864 i Hö-
gestads sn). 

1 Jag var mig en ungkar fin, jag skulle ut att fria, 
Jag fria till en gammal käring, som skulle kallas 

piga. 

2 Den förste natt vi lå ihop, så kysstes vi och klappas, 
Den andre natt vi lå ihop, så neves vi å nappas, 

3 Den tredje natt vi lå ihop, så nev hon mig i mitt öra, 
Den fjärde natt så kunde jag inte höra. 

4 Jag sadlade då min gångare grå, skulle till prästen att 
rida, 

Käringen sadlade sin skabbede gid, red vid högra 
sida.  

5 Prästen tog en större bog begynte för käringen läsa, 
Käringen tog sin krågede käpp, slog prästen på sin 

näsa. 

6 Jag tog mig ett lagom skepp seglade ut på vanned, 
Käringen tog sitt dajnatru seglade samma lanned. 

7 Jag tog mig ett större skepp seglade över haved, 
Käringen tog sitt grynasål, seglade nårr i vanned. 

8 Hade jag havt mitt julaöl skulle jag sjunga och tralla, 
för käringen ligger på havsens bonn, hon viar och 

hon sprallar. 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
1:1 	ungkar fin ms ung karfin 

0 

ULMA 1087, s. 72-73. Vilhelmina sn. Lappland. Upptecknad av 0. P. Pettersson 1925. 

1 När jag var en liten pilt, 
skulle jag lära mig att gillra, 
då gillrade jag en gammal käring 
mot min faders vilja. 
— och aldrig får jag nattero 

och aldrig får jag dagen go för gamla käringan. 

2 Den första natt vi låg i lag 
då kystes vi och klappas. 
Den andra natt vi låg i lag, 
då nippas vi och nappas, 

3 Den tredje natt vi låg i lag, 
då bet hon av min näsa. 
Den fjärde natt vi låg i lag, 
då rev hon av mitt öra, 

4 Då tog jag ut min lille häst 
och skull till prästen rida; 
käringen tog sin trägårdsbock 
och kommer efter skrida, 

5 Prästen tog sin stora bok 
och började att läsa. 

Käringen tog sin krokigkäpp 
och knackade prästen på näsan, 

6 Då tog jag ut min lilla båt 
och skulle över havet segla; 
käringen tog sin gamla resl 
och kommer efter skrida, 
— och aldrig får jag nattero 

och aldrig får jag dagen go för gamla käringan. 

7 Då gick jag upp på ett högt ett berg, 
då tog jag å skratta: 
käringen låg på sjöhafsens bott, 
där hon grov och krafsa. 
— Då först fick jag nattero, 

och då först fick jag dagen go för gamla käringan. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 2-7. 
3:4 	rev skrivet på raderat bet 

P 
LUF 2858, s. 85-87. Efter Manda Söderberg, Björkö sn, Småland (f. 1877 i Almesåkra sn, Småland). Upptecknad av 
Maja Norl&I 1930. 

1 Det var en gång jag skulle ut och fria; 
Jag friade te e gammal käring, 
jag trodde de var e pia. 
— För hi, ho, ha, fallerallera, 

Jag får aldrig nattaro för käringa. 

2 Den första natt vi låg ihop 
Då kysste vi och klappa, 
den andra natt vi låg ihop, 
då rivdes vi som katta, 

3 Den tredje natt vi låg ihop, 
då bet ho av mej örat, 
då stod jag där väl lika dum 
å kunde inte höra. 

4 Den fjärde natt vi låg ihop, 
Då bet ho ax mej tåa, 
så stod jag där ... 

Men så sprang jag ifrå 'a. 
— För hi, ho, ha, fallerallera, 

Jag får aldrig nattaro för käringa. 

5 Då tog jag till min lille Blank 
och segla över sundet. 
Och käringa i ett grynasåll 
och det gick ner till grundet. 
— För hi, ho, ha, fallerallera, 

för nu har jag fått nattaro för käringa. 

6 Gud bevars för onda människor 
och så för andra grannar. 
och vem jag träffte och vem jag såg, 
jag trodde det var densamma. 
— För hi, ho, ha, fallerallera, 

för nu har jag fått nattaro för käringa. 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 5, 6, 
markerat i övriga strofer. 

Q 
LUF 3824, s. 1. Skåne. Insänd av G. A. Thulin, Hälsingborg 1933. 

1 Den första natt de lå' ihop, 
så kysstes de o klappas. 
Den andre natt de lå' ihop, 
så nepos de o nappas. 
— Aha, aha aldrig har jag dagen go', 

aldrig har jag nattaro, för käringen. 

2 Den tredje natt de lå' ihop, 
så bet hon gubben i öra'. 
Den fjärde natt de lå' ihop, 
så kunde han inte höra. 

3 Gubben tog sin dristighet, 
han skulle till prästen o klaga. 
Käringen tog sin krogede käpp, 
o hon därefter jaga'. 

4 Prästen tog sin bönebok, 
han skulle för käringen läsa. 
Käringen tog sin krogede käpp, 
pricka prästen på näsa'. 

5 Gubben tog sin lilla båd, 
han skulle ud o segla. 
Käringen tog sitt ärtesåll, 
o hon därefter fäjla. 
— Aha, aha aldrig har jag dagen go', 

aldrig har jag nattaro, för käringen. 

6 Käringen lå' på havets bonn, 
hon skreg o hon spralla. 
Gubben i sin lilla båd, 
han sjung o han tralla 
— Aha, aha nu har jag fått dagen go', 

nu har jag fått nattaro, för käringen. 

Titel: Gubben och Gumman. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
6:2 	skreg ändrat från skrek 

R 
ULMA 15513, s. 4-6. Efter Alma Bengtsson, Tykagård, S. Unnaryds sn, Småland (f. 1891). Upptecknad av Inger 
Bengtsson 1942. 

1 Det var en gång en liten påg, 
han skulle ut och fria, 
han fria' till en gammal käring, 
för han trodde det var en pia. 
— Aldrig, aldrig blev han kvitt den käringen, 

aldrig, aldrig blev han kvitt den käringen! 

2 Och första da'n de var ihop, 
så bet hon av hans öra; 
och Per gick hela året runt 
och kunde inte höra. 

3 Andra dan de var ihop, 
så bet hon av hans näsa, 
och Per gick hela året runt 
och kunde inte fräsa. 

4 Och Per han tog sin lilla häst, 
han skulle ut och rida, 
och käringen tog sin sopekåst 
och red vid hans sida. 

5 Och Per han tog sin lilla båt, 
han skulle ut och segla, 
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och käringen tog sitt baketråg 
och segla' vid hans sida. 
— Aldrig, aldrig blev han kvitt den käringen, 

aldrig, aldrig blev han kvitt den käringen! 

6 Och Per han stod på sjöastrand 
och trallade och trallade, 
och käringen låg på sjöabunn 
och sprallade och sprallade. 
— Äntligt, äntligt var han kvitt den käringen, 

äntligt, äntligt var han kvitt den käringen. 

SMB 238 

Melodianmärkning 

Taktartsbeteckningen utskriven även före t. 3. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 6, markerat i övriga 
strofer. 

SVA 275: A 457:15 (avskrift). Text nedskriven av Frithiof Törnberger, Hällaryds sn, Blekinge (f. 1887 i Hällaryd, d. 
1956); han hade kring sekelskiftet lärt visan av Hilda Eriksson, Hällaryd. Insänd till Radiotjänst 1948. 

1 När som de tillhopa kom 
Tilda med sin Pelle 
Pelle visste inte om 
att Tilda va sån't skrälle 
— /:Aldrig, aldrig blev han fri från käringen:/ 

2 Första dan de var ihop 
kysstes de och klapptes. 
Andra dan de var ihop 
revos de som katter. 

3 Tredje dan de var ihop 
rev hon Per på näsa. 
Per gick hela året om 
kunde inte fräsa. 

4 Fjärde dan de var ihop 
rev hon Per på haka. 

Per gick hela året om, 
kunde sej ej raka. 

5 Gubben han tog sin lilla häst 
skulle från käringen rida. 
Kärringen tog sin lilla get, 
red allt vid hans sida. 

6 Gubben han tog sin lilla båt 
skulle från kärringen segla. 
Kärringen tog sitt baketråg 
segla vid hans sida. 
— /:Aldrig, aldrig blev han fri från käringen:/ 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

T 
SR 63/M/6207:15:1. Efter Karin Sikström f. Gidlöf, Gideåberg, Edsele sn, Ångermanland (f. 1899 i Gideåberg, d. 
1981). Inspelad av Matts Arnberg och Märta Ramsten 1963. 

Ja fri - e till 	en gam - mel - jänt å trodd de va en pi - e. 

	

a' 	p P .  P a* 	

-Å 	in- te får ja da- gens ro. in - te fick ja nat- tens frid 

P 
för kä - ring - a. 
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1 Då ja va en littn pänt ja skulle ut å frie. 
Ja frie till en gammeljänt å trodd de va en pie. 
— Å inte får ja dagens ro, inte fick ja nattens frid 

för käringa. 

2 Den förste natt vi låg i lag vi pusses å vi klappes, 
den andre natt vi låg i lag vi slogs som hund å katter. 
— Å inte fick ja dagens ro, inte fick ja nattens frid 

för käringa. 

3 Den tredje natt vi låg i lag då rev a ta mej öre, 
de svier å de värker än så ja kan knappast höre. 

4 Då klev ja opp i högste trä å sätte mej på grena, 
men käringa — —1 å kaste store stena. 

5 Ja spände för min gamle häst å skulle till presten 
köre, 

men käringa tog sin mjölkeko å hann så lite före. 

6 Prästen tog sin bönebok å skulle till käringa läsa, 
men käringa tog sin knölepåk å slog på prästens 

näsa. 

7 Då tog ja ut min ekebåt å for över sjön den vida, 
men käringa tog sitt mjölketråg å for på samma sida. 
— A inte fick ja dagens ro, inte fick ja nattens frid 

för käringa. 

8 Då for ja ut på mitt störste skepp å segla över have, 
å käringa tog sitt bakeslåck å seglade i kvave. 
— A nu så får ja dagens ro, nu så får ja nattens frid 

för käringa. 

9 Då klev ja opp på högste berg å satte mej där å 
skratte, 

men käringa låg i havets märg, där hon skrek å 
sprattle, 

— Å nu så får ja dagens frid, nu så får ja nattens ro 
för käringa. 

Melodianmärkning 

Den ovan noterade rytmen oh.• utförs ibland närmast 

som .N Se även textanmärkningen nedan. 

Upptakt i förekommande fall: g 
Upptakten till t. 5: Utelämnas i str. 2 och 7. 

Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 
Omkvädet: Å utelämnas i str. 2 och 7 
4:2 	delvis omöjlig att tolka 
6:1 	sångerskan börjar Å käringa tog sin men korri- 

gerar sig 
8:1 	sångerskan sjunger först Då for ja ut på mitt 

störste skepp men avbryter sig och tar om från 
radens början 

9:2 	märg osäker tolkning 

U 
SVA BA 3200. Efter Ruth Andersson, Bokenäs sn, Bohuslän (f. 1915 i Bokenäs); hon hade visan efter sin mormor. 
Inspelad av Märta Ramsten 1978. 

Kä- ring-a tog sin kro- ko-te käpp. slo präs- ten ö- ver 	nä - sa: 

1 Prästen tog sin stora bok å satte sej till å läsa. 
Käringa tog sin krokote käpp, slo prästen över näsa: 
De ska du få av mej, må du tro, för du inte lärde 

mine barn å läsa. 

2 Prästen han tog sin stora båt å rodde ut på havet. 
Käringa tog sitt bagetråg å rodde samma väg sen. 
Bagetråget sprack å käringa sack, å de ble ett farlit 

prästeskratt. 
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liten pilt. 
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När jag var en 

SMB 238 

Melodianmärkning 

T. 9-12 i str. 2: 
12 

J 

    

    

    

     

v 
IF Rancken 5, 186 nr 279. Finland; närmare proveniens ej uppgiven. Upptecknad av J. E. Wefvar, sannolikt pa 1870--
eller 1880-talet. 

1 Första natt vi låg, så kussits vi och fampits, 
andra natt vi låg i lag, så slossits vi och knubbits 
— aldrig fick jag godan ro för kärgen. 

2 Tredje natt vi lå i lag så beit hon mig [i] öra, 
aldrig hört jag på lången tid, och aldrig hört jag hva' 

hon saa' 

3 Gubben tog sin stora bok och begynte på att läsa 
kärgen tog sin knökloga käpp och smälte gubben på 

näsan 

4 Gubben tog sin snöhvita häst och begynte på att 
fara, 

kärgen tog sin skallota bock och begynte efterknida, 

5 Gubben tog sin stora båt och rodde öfver sundet, 
kärgen tog sin bakotråg och rodde samma vägen, 

6 Gubben tog sin lilla båt och rodde öfver sundet, 
gubben tog sin grynesold och rodde ned i grunden, 
— aldrig fick jag godan ro för kärgen. 

7 Gobben kräkt på in storan stein skratta och log, 
kärgen låg i hafsens djup krapsa och drog, 
— äntligt fick jag godan ro för kärgen. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 7, markerat i övriga 
strofer 
Omkvädet: fick str. 3 (i markeringen) får 

3 : 1 Gubben ms Guben 

SLS 383 nr 209. Efter bondhustrun Elin Sjöblom, Österbygge, Kökars sn, Åland (f. 1873 i Karlby, Kökar). Uppteck-
nad av Greta Dahlström 1925. 

1 När jag var en liten pilt skulle jag gå bort och fria, 
mötte jag en gammal käring som jag trodd att sku 

var en liten pia. 
— Aldrig fick jag godan ro för käringen. 

2 Första natten vi låg i hop, pussas vi och klappas. 
Andra natten vi låg i hop sloges vi och nappas. 

3 --- 
-

 
— bet en ena öra å mej  

4 Prästen tog sin stora bok och skulle lär käringen 
läsa. 

Och käringen tog ett krokot trä och slog prästen över 
näsa, 

5 Prästen tog sin lilla båt och segla över sunde, 
käringen tog ett degetråg, segla sammalunde. 
— Aldrig fick jag godan ro för käringen. 

6 Prästen tog sin stora båt och segla över have, 
käringen tog ett grynesåll, segla så i kvave. 
— Nu fick jag godan ro för käringen. 
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41  j 

nå nä nå, -Hå hå hå 

då möt - te jag en gam - mal kä - ring, jag trodd de var en pi - a. 

6 

De va en dag jag gick mej ut 	i 	sta- den för att fri - a, 
3  \ 4 

SMB 238 

7 Gubben gick opp på ett lite land, där skratta han och 	Melodianmärkning 
1()g' 	Upptecknarens kommentar till mel.: Tilläggsnoter efter 

Käringen låg på bottve och pottra och svor. behov. 
— Nu fick jag godan ro för käringen. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 6, 7, markerat i övriga 
strofer. 

Y 
Släkttradition från Nötö, Nagu sn, Åboland. Ya: SR Ma 57/11142:5:3. Efter Svea Jansson (f. 1904 på Nötö, d. 1980). 
Inspelad av Matts Arvberg 1957. Yb: SVA BA 41. Efter John Mattsson (f. 1905 på Nötö; Svea Janssons kusin). In-
spelad av U. P. Olrog 1962. 

Ya 

ald - rig såg 	jag v r - re 	kä - ring i 
	

Sver - ge. 

1 De va en dag jag gick mej ut i staden för att fria, 
då mötte jag en gammal käring, jag trodd de var en 

pia. 
— Hå hå hå nå nå nå, 

aldrig såg jag värre käring i Sverge. 

2 Å första natt vi låg ihop så kysstes vi å klappas, 
då andra natt vi låg ihop så betos vi å nappas. 

3 Å gubben tog sin lilla båt å segla över sunde, 
å käringen tog sitt bakotråg å gjorde sammalunde. 

4 Å gubben tog sin lilla båt å segla över have, 
å käringen tog sitt bakotråg å segla sig i kvave. 

5 Å käringen låg på havets botten å sparka upp stora 
silder, 

å gubben stod på högan berg å skratta tills en blev 
vilder. 

— Hå hå hå nå nå nå, 
aldrig såg jag värre käring i Sverge. 

Melodianmärkning 

Den ovan noterade rytmen •. utförs ibland närmast 

som . j). ,3  
T. 5, n. 2 i str. 4: eiss' 
T. 6, n. 2: Intoneras mellan 	och diss'. 

Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 
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Hå hå ha oj oj å, 
3 

såg ja vår- re kä - ring i 

and - ra nat - ten som vi låg så be - test vi å nap - pest. 
6 

• 
Förs - ta nat - ten som 

1111111111111\ 

2 

vi låg 	så 	kyss- tes vi 	å 	klap - pest. 
4 

aa)11 ,J 

SMB 238 

Yb 

1 Första natten som vi låg så kysstes vi å klappest. 
andra natten som vi låg så betest vi å nappest. 
— Hå hå hå oj oj å, 

aldri såg ja värre käring i Sverge. 

2 Andra natten som vi låg så bet hon mej i öra, 
inte visst ja något av för öra börja blöda. 

3 Så tog ja mej en liten båt å segla över have, 
gumman tog ett bakotråg å segla sig i kvave. 

4 Så gick ja upp på högan berg å skrattade å loge, 
gumman låg på havets botten, banna så hon svore. 
— Hå hå hå oj oj å, 

aldri såg ja värre käring i Sverge.  

Melodianmärkning 

Den ovan noterade rytmen •ti).• utförs ibland närmast 

som 	J). 

Upptakt i str. 3-4: e 
T. 3, n. 4 i str. 2: fiss 
T. 3, n. 5 i str. 2-4: giss 
T. 4, n. 6 i str. 3-4: e 

Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 

Efter Xenia Rönnblom, Piparby, Nagu sn, Åboland (f. 1902 i Piparby). Za: SVA 199:6 nr 177. Textnedskrift gjord 
av Xenia Rönnblom 1960. Zb: SLS band 1962:26 nr 67. Inspelad av Greta Dahlström 1960. Mel. nedan återgiven ef-
ter Greta Dahlströms transkription i SLS 742 B nr 64. Zc: SVA BA 44. Inspelad av U. P. Olrog 1962. 

Za 
1 Första natten vi låg ihop, så pussast vi och klappast 

Andra natten vi låg ihop, så gräla vi o gnabbast 

2 Tredje natten vi låg ihop så beit hon åv mej öra. 
Och jag blev så illa ut, jag kunde inte höra 

3 Fjärde natten vi låg ihop så beit hon åv mej näsan 
Och jag blev så illa ut, jag kunde inte fräsa 

4 Gubben tog sin lilla båt och rodde över sundet. 
Men gumman tog sitt disketråg och gjorde 

sammalunda 

5 Gubben tog sin stora båt, och segla över fjärden. 
Men gumman tog sitt silletråg, och segla sig i 

fjärden 

6 Gumman låg i fjärdens djup, och sparka opp stora 
sillder 

Men gubben stod på fjärdens brant, och skratta så, 
så han tänkt bli villder. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
4:1 före Gubben står Gumm överstruket 
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vi låg ihop. så pussast Första natten 

natten vi 	låg ihop. 	sä gräla vi 	och gnabbast. andra 

vi och klappast. 

8 

'11 

Zc 

2 
M.M. = 100 

Förs - ta nat- ten vi 	låg i - hop så pus - sast vi 

■ 

å 	klap - past. 

And - ra nat- ten vi 	låg i - hop så grä - la vi 
	

ä gnab - bast. 

SMB 238 

Zb 

TEXT 
	

2:2 	det andra .lag:  ,fia 
3:1 	åv: å 

Avvikelser från Za i Zb 	 3:2 	Och jag blev: Å ,ja Mei 
/:1 	och: å 
	

3:2 	det andra jag: ja 
2:1 	åv: å 
	

4:1,5:1,6:1 	och: å 
2:2 	jag blev: ja blei 

	
6:2 	och: å; så, så: så 

Anmärkning 

Den ovan noterade rytmen 	utförs ibland närmast 

som • 1 . 

T. 1, n. 1 i str. 2-4,6: a; i str. 5: giss 
T. 1, n. 3 i str. 4-5: giss 
T. 1, n. 6 i str. 2-6: d 
T. 2, n. 4 i str. 2-6: e 
Upptakt till t. 3 i str. 4: a; i str. 5-6: h 
T 3, n. 3-4 i str. 4-5: giss 

T. 3, n. 5 i str. 5: giss 
T. 3, n. 9 i str. 2-3, 5-6: giss; i str. 4: a 

TEXT 

Avvikelser från Za i Zc 

Genomgående: Och/och: Å/å 
2:1 	beit: bet; åv: å 
2:2 	blev: blei 
3 : 1 	beit: bet; åv: å; näsan: näsa 
3:2 	blev: blei 
6:2 	så, så: så 

EJ AVTRYCKTA 

Enstaka strofer ur SMB 238 har sjungits som vaggvisor. 
Sådana texter (utan mel.) omfattande endast 1 eller 2 
strofer anförs ej nedan. 

AA: KB Vs 3:5 nr 301:31. »Från en handskrift skrif-
ven år 1711, Bahusium, a Severinus Petri Ström- 

mio, i Gymnasie-bibliotheket, Götheborg.» 2 stro-
fer. (Norsk eller dansk språkform.) 

AB: ULMA 25:55, s. 181. Västergötland. Upptecknad 
av J. W. E. Holmertz ca 1870. 4 strofer. 

AC: DAL 91. Örsjö sn, Skåne. Upptecknad av Anders 
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Malm 1881. Kontaminerad text om 11 strofer (str. 
1-4 tillhör SMB 241); hela texten tryckt som 
SMB 241 J. Landsmålsalfabet. Två andra utskrif-
ter finns i DAL 97 respektive DAL 3070. 

,11): DAL 102. Hörte, Ö. Vemmenhögs sn, Skåne. 
Upptecknad av Anders Malm 1881. 9 strofer samt 
1 påbörjad. Landsmålsalfabet. 

AE: August Bondesons Visbok, 1903, nr 91. Efter 
landskapsmålaren Johan Ericson, Göteborg (f. i 
Karlshamn, Blekinge). Sannolikt upptecknad av 
August Bondeson 1895. Melodi samt 6 strofer. 
Annan variant än I ovan. 

AF: ULMA 303:919, s. 15-16. Efter Karolina Jansson 
f. Hagström, Hammarby sn, Uppland (f. 1830 i 
Hammarby). Upptecknad av Arvid Ulrich 1897. 5 
strofer. 

AG: ULMA 303:613, s. 12-13. Efter bonden Jan Ja-
cobsson, Persbylånga, Tegelsmora sn, Uppland (f. 
1831 i Persbylånga, d. där 1908). Upptecknad av 
Bengt Hesselman 1898. Ca 5 strofer. 

AH: LUF 8976, s. 48-49. Fru Alstads sn, Skåne. Upp-
tecknad av Olof Christoffersson, troligen på 
1910-talet (senast 1915). Avskrift gjord 1942. 6 
strofer. 

Al: LUF 10631, s. 49. Efter fru Oluf Anderson Edin-
burg, Fru Alstads sn, Skåne. Upptecknad av Olof 
Christoffersson, troligen på 1910-talet (senast 
1915). Avskrift gjord 1943. 3 strofer. 

AJ: SVA kopiesaml. Ur visbok, sannolikt från norra 
Hälsingland, som tillhört Ingeborg Hallberg. In-
skriven av denna 1917. 5 strofer. 

AK: DAG VFF 169, s. 1-2. Dalsland. Upptecknad av 
G. Drougge 1921. 8 strofer. Landsmålsalfabet. 

AL: Norsk Musikksamling, Oslo, Mus Ms a 2049: 
1052. Efter »Skrike-Johanna», Skrikheden, Särna 
sn, Dalarna. Upptecknad av Ole M. Sandvik, san-
nolikt 1925. Melodi med underlagd strof. Tryckt i 
Sandvik, Osterdalsmusikken, 1943, s. 220-221 
(nr 42). 

AM: Efter Lena Bågenholm, Dals-Eds sn, Dalsland (f. 
1869 i Dals-Ed). Upptecknad av Tryggve Heimer 
1927. AMa: DAG IFGH 1190, s. 16-17. 4 strofer. 
AMb: DAG IFGH 1063, s. 5. 1 strof. 

AN: DAG IFGH 1320, s. 6. Efter Magnus Nykvist, 
Töftedals sn, Dalsland (f. 1846 i Töftedal). Upp-
tecknad av Tryggve Heimer 1928. 4 rader. 

AO: Efter Karl Persson, Säby, Vittinge sn, Uppland (f. 
i Säby 1848). AOa: ULMA 2253:4, s. 13. Upp-
tecknad av Gideon Gustafson 1929. 3 strofer. 
AOb: SVA BA 1 1 . Sjungen av Gideon Gustafson, 

Vittinge (f. 1888) med text som i AOa. Inspelad 
av Jan Ling och U. P. Olrog 1962. Melodi samt 3 
strofer. 

AP: LUF 2259, s. 23. Efter skräddaren Ludvig 
Fredriksson, Löberöd, Högseröds sn, Skåne (f. 
1889 i Lillaröd, Hammarlunda sn, Skåne). Upp-
tecknad av Kurt Frankman 1929. 4 strofer. 

AQ: DAG IFGH 2106, s. 46. Efter Elin Olsson, Stora 
Lundby sn, Västergötland (f. 1901 i Stora Lund-
by). Upptecknad av Helmer Olsson 1930. 2 stro-
fer. 

AR: 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. 7 stro-
fer. ARa: ULMA 8829, s. 25-27. Upptecknad av 
Erik Sandberg 1935. Landsmålsalfabet (transkrip-
tion till riksspråk finns på s. 28-30). ARb: DAG 
IFGH 5051. Avskrift av nedskrift gjord av Jo-
hansson själv 1945. 

AS: DAG VFF 2120, s. 33-34. Efter Lina Helander, 
Ytterby sn, Bohuslän (f. 1866 i Ytterby). Upp- 
tecknad av Ingrid Settergren 1935. 6 strofer. 

AT: LUF 6459, s. 24-26. Efter Per Jakobsson, Skårby 
sn, Skåne (f. 1855 i Bromma sn, Skåne). Upp-
tecknad av Hilding Andersson 1939. 5 strofer. 

AU: ULMA 29073:162, s. 94, 96. Öland. Upptecknad 
av Nils Stålberg 1943-1945. Oklar strofindelning. 
2-3 strofer. 

AV: DAG IFGH 4988, s. 34. Husie sn, Skåne. Upp-
tecknad 1945 av Sofia Paulsson (f. 1894 i Husie) 
efter egen tradition. 4 strofer. 

AX: Efter Valborg Carlsson, Eriksbyn, Skålleruds sn, 
Dalsland (f. 1899 i Eriksbyn). AXa: SVA 275: A 
334:18. Text nedskriven av Valborg Carlsson 
1947. 2 strofer. AXb: SR L-B 14384:6:7. Inspelad 
av Olof Fors&I och Qvitt Holmgren 1951. Melodi 
samt 2 strofer. 

A Y: Dagens Nyheter 30.6.1950. Insänd av Margareta 
Jonsson, Södertälje, Södermanland, som »fått vi-
san från sin mormor i Skåne». 3 strofer. 

AZ: SR M 57/64:1:18. Efter systrarna Helena Lind-
kvist, Nordanede, Torps sn, Medelpad (f. 1880 i 
Leringen, Torp) och Hildur Sahlin, Matfors, Tuna 
sn, Medelpad (f. 1886 i Leringen). Inspelad av 
Matts Arvberg 1957. Melodi samt 5 strofer. Åter-
given på CD (Föregångare, MNW CD 240-242. 

BA: Efter Lena Larsson, Ytterby sn, Bohuslän (f. 1882 
i Ytterby, d. 1967). BAa: SR Ma 57/10617:17:6. 
Inspelad av Matts Arnberg och U. P. Olrog 1957. 
Melodi samt 8 rader. BAb: SVA 52, bl. 50. Text-
nedskrift gjord av Lena Larsson 1960. 12 rader. 
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BB: SR Ma 57/10617:59:12. Efter småbrukaren An-
ders Carlsson, Ytterby sn, Bohuslän (f. 1891 i Yt-
terby, d. 1968). Inspelad av U. P. Olrog 1960. 
Melodi samt 2 strofer. 

BC: Efter Ulrika Lindholm, Raukasjö, Frostvikens sn, 
Jämtland (f. 1886 i Frostviken, d. 1977). BCa: SR 
Ma 58/11696:10:7. Inspelad av Matts Arnberg 
1960. Melodi samt 4 strofer. Tryckt i Danielson & 
Ramsten, Skämtvisor från fem sekel, s. 36-37, 
samt återgiven på medföljande kassett. BCb: SVA 
54, bl. 21. Textnedskrift gjord av Ulrika Lind-
holm själv ca 1960. 4 strofer. 

BD: SR 63/M/6207:8:1. Efter Inga Ström, Edsele sn, 
Ångermanland (f. 1896 i Stugusjön, Bräcke sn, 
Jämtland; till Edsele 1926). Inspelad av Matts 
Arnberg och Märta Ramsten 1963. Melodi samt 4 
strofer. 

BE: SVA BA 297. Efter smeden och lantbrukaren 
Martin Martinsson, Henån, Röra sn, Bohuslän (f. 
1913 i Svineviken, Henån). Inspelad av Märta 
Ramsten och Bengt R. Jonsson 1968. Melodi samt 
2 strofer. Tryckt i Danielson & Ramsten, Skäm-
tvisor från fem sekel, s. 39-40 Återgiven på 
grammofonskiva (Visor och låtar från Bohuslän, 
CAP 1049). 

BF: SVA BA 687. Efter Lilly Lögdahl, Långliden, Li-
dens sn, Medelpad (f. 1923 i Långliden). Inspelad 
av Gunnar Ternhag 1969. Melodi samt 1 strof. 

BG: SVA BA 1675. Efter Edith Carlsson, Bohus-Mal-
mön, Askums sn, Bohuslän (f. 1890 på Bohus-
Malmön). Inspelad av Märta Ramsten 1972. Me-
lodi samt 2 strofer (läses delvis). 

BH: Efter Berit Lind, Brunna, Hagby sn, Uppland. 
»Visa från Siljansnäs, [Dalarna], sjungen till gi-
tarr 1930 av fäbodkulla.» BHa: ULMA 28542. 
Upptecknad senast 1972 av Berit Lind. 5 strofer. 
BHb: ULMA bd 2876. Insjungen på band av Berit 
Lind. Melodi samt 5 strofer. 

BI: SVA BA 2789. Efter Elsa Jonsson, Bodsjö sn, 
Jämtland (f. 1915 i Sidsjö, Bodsjö). Inspelad av 
Ville Roempke 1976. Melodi samt 5 strofer. 

BJ: SVA BA 2926. Efter Gustav Adolf Sternudd, 
Karlshamn, Blekinge (f. 1909 i Karlskrona). In-
spelad av Märta Ramsten 1976. Melodi samt 4 
strofer. 

BK: Efter Villner Eriksson, Väghult, Kyrkhults sn, 
Blekinge (f. 1906 i Väghult). Inspelad av Christer 
Lund och Rune Aronsson 1982. Melodi samt 6 
strofer. BKa: LUF B 152a: 1 . BKb: LUF B 
153b:11. 

BL: LUF B 155a:9. Efter fil. dr. Ingemar Ingers, 
Lund, Skåne (f. 1902 i Tottarps sn, Skåne, d. 
1983). Tradition från Kävlinge sn, Skåne. Inspe-
lad av Christer Lund 1982. Melodi samt 2 strofer. 

BM: IF 62 nr 18. Larsmo sn, Österbotten. Upptecknad 
av Z. Schalin på 1870-talet. 7 rader. 

BN: Hembygden 1911, s. 124. Helsingfors, Nyland. 
Upptecknad av A. P. Svensson ca 1910. 6 strofer. 
(Står under rubriken »Rim och ramsor».) 

BO: Hembygden 1911, s. 149. Karis sn, Nyland. Upp-
tecknad av V. E. V. Wessman senast 1911. 4 stro- 
fer. (Står under rubriken »Rim och ramsor».) 

BP: SLS 532 nr 444. Efter fabriksarbeterskan Hilma 
Ingberg f. Sarin, Billnäs bruk, Pojo sn, Nyland (f. 
1886 i Korsuddarna, Bromarvs sn, Nyland). Upp-
tecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1934. 3 
strofer. 

BQ: Budkavlen 1947, s. 55-56. Hitis sn, Åboland. 
Upptecknad av V. E. V. Wessman 1938. 7 strofer. 
(Står under rubriken »Barnvisor och barnrim».) 

BR: Efter Nanna Henriksson, Lohm. Korpo sn, Åbo-
land (f. 1886 på Lökholm, Nagu sn, Åboland). 
Upptecknad av Alfhild Forslin. BRa: Forslin, 
Nanna sjunger visor, 1952, s. 120. Upptecknad 
1945 eller 1946. Melodi med underlagd strof. 
BRb: Forslin, Nanna sjunger visor, 1952, s. 
120-121. Upptecknad 1949. Melodi samt 9 stro-
fer. 

BS: SVA 53:1, bl. 82-83. Textnedskrift gjord ca 1960 
av Svea Jansson, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 
1904 på Nötö, d. 1980); hon uppger sig ha lärt vi-
san av Nanna Henriksson (texten dock avvikande 
från BR men även från Y ovan). 

BT: SLS band 1962:41. Efter kontoristen Ellen Rosen-
blad, Helsingfors (f. 1903); hon hade visan efter 
sin mormor från Pojo sn, Nyland. Inspelad av 
Greta Dahlström 1963. Melodi samt 4 strofer. 
Transkription, gjord av Greta Dahlström, finns i 
SLS 742 B nr 737. 

BU: SVA BA 60. Efter Hugo Henriksson, Nagu sn, 
Åboland (f. 1888 i Klobbnäs, Nagu). Inspelad av 
U. P. Olrog 1964. Melodi samt 6 strofer. 

BV: Släkttradition från Nötö, Nagu sn, Åboland. Me-
lodi samt 4 strofer. BVa: SVA BA 1391. Efter 
Birger Mattsson (f. 1912 på Nötö). Inspelad av 
Bengt Olrog 1972. BVb: SVA BA 1391. Efter Ty-
ra Jansson (f. 1910 på Nötö; Birger Mattssons ku-
sin). Inspelad av Bengt Olrog 1972. 
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239 

ÄNKA OCH MÖ 
TSB F 31 

A 
KB Vs 126:3, s. 167-169. Okänd proveniens. Troligen upptecknad under 1700-talets senare del. 

1 Min fader och min moder de lade på rå 
— de låcka mig til — 
at jag skulle mig ena enka få 
— jag töckte jag war inte wuxen 

2 jag går mig åt stugan in 
och der wa gråt alt runt omkring 

3 enkan Skule gå å je mig dricka 
Stopet wa stacket och ölet wa blakot 

4 enka skulle gå å ge mig mat 
maten wa liten å duken wa sliten 

5 jag titta mig åt enkans säng 
— de låcka mig til — 
sängen wa trång och barnen wa mång 
— jag töckte jag war inte wuxen 

6 jag hetta på et bettre rå 
— de låcka mig til —
at jag Skulle mig en piga få 
— jag töckte jag war fölle wuxen 

7 jag går mig i stugan in 
der wa witt alt runt omkring 

8 pigan skulle gå å je mig dricka 
Stopet wa langt å ölet wa blangt 

9 pigan Skulle gå å je mig mat 
maten wa nog å piga wa Sellog 

10 jag titta mig åt pigans Säng 
— de låcka mig til — 
sängen wa wi och pigan ble mi 
— jag töckte jag war fölle wuxen 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Mellanomkvädet: mig str. 9 mi 
Slutomkvädet: war str. 2, 4, 5, 7-10 wa; fölle i str. 6 

ändrat från inte 
3:2 	blakot något osäker läsning 
8:1 först har skrivits 7:1 med mellanomkväde, vil-

ket strukits 
9:2 	Sellog osäker läsning 
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240 

MALINS PROV 
TSB F 32 

A 
LUB Anders Knutssons visbok, s. 47-48. Inskriven 1693-1694, möjligen av ägaren, bondsonen Anders Knutsson, S. 
Unnaryds sn, Småland (f. ca 1676; jfr Jonsson I, s. 286-289). 

1 Pigan drog sig upp i landh, 
— hon tittar sig högt upp i tallana, —
der fäster hon sigh en gamal man 
— för han hade skawans uthi ballana 

2 Alla sina socknemän stälte hon i ringh 
— hon tittar sig högt upp i tallana, —
staken gick rundt omkringh, 
— för han hade skawans uthi ballana 

3 Somblige fingo ett och tu, 
— hon tittar sig högt upp i tallana, — 
dhen gamble mannen fick sex och siu 
— för han hade skawans uthi ballana 

4 Så drog hon sig lite bätre fram, 
— hon tittar sig högt upp i tallana, —
så fäste hon sigh en unger man 
— för han war frisker i ballana 

5 Alla sina socknemän stälte hon i ring, 
— hon tittar sig högt upp i tallana, — 
äggaskäppan gick omkringh, 
— för han war frisker i ballana 

6 Somblige fingo ett och tu 
— hon tittar sig högt upp i tallana, —  

den unge mannen fick sex och siu 
— för han war frisker i ballana 

7 Dhen unge gaf hon miölk och ägg, 
— hon tittar sig högt upp i tallana, — 
dhen gamble slog hon mot en vägg 
— för han hade skawans uthi ballana 

8 Dhen unge gaf hon hwetestrut, 
— hon tittar sig högt upp i tallana, —
den gamble kiörde hon på dören [ut] 
— för han hade skawans uthi ballana 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga 
strofer; slutomkvädet utskrivet i str. 1, 2, 4-6, markerat 
(förkortat) i övriga strofer (i str. 8 dock ej klart avläs-
bart p.g.a. textförlust). 
Slutomkvädet: skawans sic; war frisker i ballana står i 

str. 4 och 5 över struket hade skawans etc. 
3:2 gamble ms gamblle 
8:2 	[ut] textförlust, ms slitet 

B 
KB Vs 3:5 nr 301:30. Efter torparänkan och backstugusittaren Catrina Andersdotter (»Halta-Kajsa»), Agunnaryds 
sn, Småland (f. 1791 i Agunnaryd, d. 1857; Jonsson I, s. 546-547). Upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius i maj 
1849. 
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Malin hon reste 
	sig uppåt 	land. 
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- Så väl kunde Malin plocka rosor. 

 

r r 

  

r 

  

  

  

  

Så fäste hon sig en 	gammal man, 

För han skulle hitta uppå hm, 	hm, hm. 

  

r 	 

 

1  

    

     

- Spelepungen gya 
	midt for en bom 

Malin 	hon vän - de sin skinn - kjortel om, 

Presenterom. 

1 Malin hon reste sig uppåt land. 
— Så väl kunde Malin plocka rosor. —
Så fäste hon sig en gammal man 
För han skulle hitta uppå hm, hm, hm! 
— Spele-pungen gya' midt for en bom 

Malin hon vände sin skinn-kjortel om. 
Presenterom! 

2 Så fäste hon den och förde honom hem. 
Hon lade'n i sängen och pröfvade den. 
Om han kunde hitta uppå hm, hm, hm! 

3 Om morgon hon steg upp hon var så hjertlig arg. 
Hon grinade och snäggade värre än en varg 
För han inte hade hittat uppå hm, hm, hm! 

4 Så fäste hon sina vänner i en ring 
Och branda-staken gick rundt om kring. 
För han inte hade hittat uppå hm, hm, hm! 

5 Somma gaf hon ett slag, somma gaf hon tu. 
Men den gamle gubben fick sex och sju. 
För han hade inte hittat uppå hm, hm, hm. 

6 Och Malin hon reste sig upp åt land 
Så fäste hon sig en unger man. 
För han skulle hitta uppå hm, hm, hm! 

7 Så fäste hon den och förde honom hem 
och lade'n i sängen och pröfvade den. 
Om han kunde hitta uppå hm, hm, hm! 

8 Om morgon hon steg upp, hon var så hjertlig glad. 
Hon trallade och sjongde: ha, ha, ha. 
För han hade hittat uppå hm, hm, hm. 

9 Så fäste hon sina vänner i en ring 
Ägga-skeppan gick rundt omkring. 
För han hade hittat uppå hm, hm, hm. 

10 Somma gaf hon ett och somma gaf hon tu. 
— Så väl kunde Malin plocka rosor. —
Men den unge mannen fick sex och sju. 
För han hade hittat uppå hm, hm, hm. 
— Spele-pungen gya' midt for en bom 

Malin hon vände sin skinn-kjortel om. 
Presenterom! 

Titel: Malins prof. 

Melodianmärkning 

Ms saknar klav, taktartsbeteckning och taktindelning. 
Versrad 3 och 4 delvis utskrivna utan anpassning till 
mel. 
System 2, sista noten (e2): Otydlig, möjligen ändrad från 

f2. 

Textanmärkning 

Ms saknar ursprungligen strofer, dock i str. 1-7 jämte 
titeln införda av George Stephens. Tredje raden ej ut-
skriven i str. 6, 7, 9. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 
10. 
Omkvädet, str. 1: Malin står över struket Spele 
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c 
DAL 555 nr 12. Kyrkhults sn, Blekinge. Upptecknad av Sven Thomasson under 1880-talets förra hälft. Ytterligare 
en utskrift finns i ULMA 10531. 

1 Magnhild hon drog sig så långt upåt land 
Och fästade sig vid en gammal man. 
Som inte kunde råka på, hu hu hu, 
— Spela på en lira för en bom, 

så vände Magnhild sin skinknäppel om, 
Trissalirium 

2 Magnhild hon samlar sina gästar i ring, 
O käpp o knäpp det gick rundt omkring, 
för det han inte kunde råka på, hu hu hu, 

3 Somma fingo en knäpp och somma fingo tu, 
Den gamle mannen fe sjutiosju, 
För det han inte kunde råka på hu hu hu, 

4 Magnhild hon drog sig så långt uppåt land, 
Hon fästade sig vid en unger man, 
Som kunde råka på hu hu hu 

5 Magnhild samlar sina gäster i ring, 
O äggakorgen gick rundt omkring, 
För det han kunde råka på hu hu hu, 

6 Somliga fingo ett ägg och somliga tu, 
Men den unge mannen fick sjutiosju, 
för det han kunde råka på, hu hu hu 

7 Magnhild hon sjunger en segersång, 
För det hon hade råkat en sådaner man, 
Som kunde råka på, hu hu hu, 
— Spela på lira för en horn, 

så vände Magnhild sin skinknäppel om, 
Trissalirium. 

Anmärkning 

Strofer 3 överhoppat, str. 3-7 därför numrerade 4-8. 
Omkvädet utskrivet i str. 1-4, 7. 
Omkvädet: skinknäppel str. 4 onnkjortel, str. 7 under-

kjortel 
1:3 det första hu ms hm 
2:1 	gästar sic 
6:3 	hu hu hu ej utskrivet 

Utskriften i ULMA: 

Omkvädet: sin saknas i str. 1 
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241 

HÅKAN HÖK 
TSB F 33 

Av SMB 241 finns ett antal enstrofiga texter som i källorna betecknas som »rim», »ramsor» eller liknande. Som ex-
empel på dessa återges endast en variant (H nedan). 

A 
KB Vs 2:2, s. 319. 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 1817. 

1 Det bodde en bonde i Upland han hette Johan Hök 
sjelfver skulle han stufvan sopa han drack så 

mycken rök. 
— eja! Fallala! 

Glädjes den som ogifter vore! 

2 När han had sopat stufvan, stufvan var väl ren 
geck han ut i farstun, lorten stod midt på ben 

3 När han had sopat farstun och långt utom vägga 
geck han åt hönshuset och kände efter ägga. 

4 När han kom i hönshuset och kände efter ägga 
vände röda Tuppen gumpen till och sk.. så bonden i 

skägget. 

5 Geck han sig åt höga loft och väckte på sin Brita 

— — — 

6 Gå du nu ut och mjölka våra får 
men skam ska ta din rygg om du spiller någon tår. 

7 När han had mjölkat fåren, byttan var väl full 
snafvad han på en fårelort och slog så byttan kull. 
— eja! Fallala! 

Glädjes den som ogifter vore!  

8 Hustrun tog sin klädekafvel började på att dänga 
bonden han sprang den stufvan ikring han feck alt 

några slängar 
— herre gud nåde mig arme man 

onda qvinnor jag påfan 
quinnor ä väl onda 
Gud nåd mig arme Bonde. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 8, markerat i övriga 
strofer. 
Omkvädet i str. 8: före herre står och överstruket; före 

onda står för överstruket 
1:1 	han tillskrivet över raden 
3:2 	geck han ändrat från skulle han gå 
4:2 före röda står den överstruket 
7:2 	slog så byttan kull ersätter struket byttan slog 

ikull 
8:1 	före sin står till överstruket; började står över 

struket begynte 
8:2 före bonden står och överstruket 

B 
KB Vs 3:5 nr 296 A. Södra Småland. Upptecknad av G. 0. Hylten-Cavallius under andra hälften av 1830-talet eller 
på 1840-talet. 

49h  • tf 
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Der bor en man i apelgård han he - ter Lars Hök. 
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Han drack ut mycken rök. 

  

r 
badstu 

  

Han eldar sina 

Godt har jag men bättre har den ogifter 	vore. 

1 Der bor en man i apela-gård, 
Han heter Lars Hök. 
Han eldar sina badstu' 
och drack ut mycken rök. 
— Godt har jag, men bättre har den ogifter vore. 

2 När han hade eldat 
Veden begynte brinna. 
Så tog han sig en spinne-rock 
och satte sig att spinna. 

3 När han hade spunnit 
Nåckarne va' fulla, 
Så tog han sin tvätte-stol 
och gick till sjön och tvätta. 

4 När han hade tvättat, 
det hängde rent och fint 
Så gick han sig åt högan loft 
och väckte upp hustrun sin. 

5 Lars Hök han talade 
till sin hustru så: 
»Ante'n skall jag bära E'r 
eller J orken gå?» 

6 »Hör du Lars Hök, 
hvi äst du mig så mjuk? 
Du behöfver inte bära mi 
när jag är inte sjuk.» 

7 Du skall gå och trefva, 
Trefva hönorna nie. 
Äggen är' inte mer än sju. 
Skam skall din rygg få 
för du har stulit tu. 

8 »Hagla har inte vurpit, 
men Gumpa ligger i yra. 
När de hafva vurpit, 
skall du äggen få.» 

9 »Du skall gå och mjölka 
tjugo getter och får. 
Skam skall din rygg få, 
Spiller du någon tår.» 

10 När han hade mjölkat 
satte han bytta i vrå. 
Så kom der då en kulleter bock 
slog han ut byar tår. 

11 Lars Hök han gick sig åt apela-gård, 
och skala' käppar hvita. 
Hemma går hans hustru 
hon skall dem sjelfver slita. 
— Godt har jag, men bättre har den ogifter vore. 

12 Så slogos de i dagar två 
Den tredje ned till qvällen 
Så slogos de till hustrun 
Kalla' sin man herre. 
— Hej, hej, tro du mig, för prisa vill jag bonden. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas. 
System 3: Före n. 9 (d2) har stått en eller två, nu oläsli-

ga, noter som strukits över. Bokstaven d står över 
strykningen. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 12. 
5:1 	ändrad från Lars Hök han talte till hustrun så: 
5:2 	tillkommen i samband med ändringen av 5:1; 

först har här 5:3 påbörjats med Ante' n, vilket 
sedan strukits 

10:4 före slog står Så överstruket 

g 

c 
KB Vs 4, s. 453-454. Småland. Upptecknad ca 1840 av Johanna Gustava Angel f. Lagergr&n, Ryssby sn (f. 1791 i 
Tolgs sn, d. 1869; Jonsson I, s. 540-541). En renskrift gjord av George Stephens finns i KB Vs 3:5 nr 296 C. 

1 När det led till ottemål när tuppane börja gala 
	

2 När han hade malit 2. skepper å et pund, 
så ropte hustrun till mannen sin, nu ska du upp å mala? 

	
så tog han sig en näfvernopp å kölnalle i sin ung. 

— Hej ja, bättre har den ogifter voro 
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3 Ner han hade Eldat så at det lite brann 
så tog han sig en totta ten, å satte sig å spann. 

4 När han hade spunnit te grenane ble två, 
så tog han sig en bykestol å skulle till åen gå. 

5 När han hade tvättat, hängdes klär på går, 
sen gick han sig åt lagårn at mjölka sina får. 

6 När han hade mjölkat båd getter å får 
söndriga var båd Byxer å smutsiga hans lår. 

7 Så gick han in å silte den mjölken öfver sil 
sen gick han sig i höga loft till aldra kärsten sin, 

8 Å vill [du] jag skall bära dej, ell vill du gå ner sjelf 

r—  — 

9 Du skall inte bära mej ja har väl mina ben 
Du [ä] ju så smutsiger å inte ä du ren. 

SMB 241 

10 Å hönerne voro nio, å äggen vore sju 
Tvi vare dej din Lede sjelm, Mig fattas nu de tu. 

11 å Vipla vorp i grua, å Gulta vorp i vrå 
den tredje var så gynkelgo, jag kunde na inte få, 

12 Å Gubben Gick åt hönshuset, skulle leta efter ägg 
å tuppen satt vid gafvelen och träckte i gubbens 

skjägg. 
— Hej ja, bättre har den ogifter voro 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 10, 12, markerat i övriga 
strofer utom den ofullständiga str. 8. 
Omkvädet: bättre str. 12 bätter; voro str. 10 vore, str. 12 

vore sannolikt ändrat från voro 
4:2 	sig en dubbelskrivet 
7:1 	han tillskrivet över raden 

D 
KVHAA Wiede ks 261. Kumla sn, Östergötland. Upptecknad av Per Ulrik Stenhammar 1547. 
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Det 
Å 

bodde en gubbe 
sjelfwer 	sopte 

6 

i 	Upland. han hette 	Håkan 	Hök. 
han stugan. å 	sjelfwer kokt' han gröt. 

r  
HL 

 

• 1 
FINI.A1111/ 

  

ho. 	fallarara! 

  

Säller 	den. som ogifter 	wore. 

1 Det bodde en Gubbe i Upland, han hette Håkan 
Hök. 

Å, sjelfwer sopte han stugan, å sjelfwer kokte han 
gröt. 

— Hi, Ho, fallarara! 
Säller den, som ogifter wore! 

2 Å, när han hade sopat, å stugan hon war ren, 
Så tog han sig ett köttfat, å skulle knapra ben 

3 Å när han hade knaprat, å bena di wa' klara, 
Så tog han sej en skäppa säd, å skulle sta' och mala. 

4 Å Håkan gick åt fårhus, å skulle mjölka får. 
»Å skammen ska' ta' ryggen om du slår ut en tår.» 

10 

5 Å, när han hade mjölkat, å byttan hon war full, 
Så snafwa' han på en fårlort och byttan trall ikull. 

6 Å, Håkan gick åt hönshus, å skulle trefwa ägg, 
Å, tuppen satt på wageln, å sk— i gubbens skägg. 
— Hi, Ho, fallarara! 

Säller den, som ogifter wore! 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 6, markerat i övriga stro-
fer. 

E 
Filikromen, h. 2, 1851, nr III. »Ord och Melodi från Östergöthland.» 
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2 

Och sjelfver 

—141  • • #  

drack han rök. 

4 

	1 • • 
vore! 

tr 	cit) 

den som ogif - ter -Håhå! 	fallera 	Väljes 

Moderat°. 4 kt  _e  

Det bodd' en Bond' i 	Upland. 	han hette 	Haka' Hök. 

`f 

• Lp 

• • 
Och 	sjelfver sopt' han stuga. 

	 r 	 
7 

SMB 241 

1 Det bodd' en bonde i Upland, han hette Håka' Hök, 
Och sjelfver sopt' han stuga, och sjelfver drack han 

rök. 
— Håhå! fallera. Väljes den som ogifter vore. 

2 Och när han hade sopet och stuga ho var ren, 
Då tog han fram ett köttefat och skulle knapre ben. 

3 Och när han hade knapret, och bena di va' klare, 
Då tog han fram e skeppe och skulle qvarna male. 

4 Och när han hade malet och skeppa ho var full, 
Då tog han fram en näfverskårre, tände i sin ugn. 

5 Och när som det begynte i ugnen till att brinna, 
Då tog han fram e spinnerock och satte sej att 

spinna. 

6 Och när han hade spunnit garnena två, 
Då tog han fram en bykeså och skulle byka på.  

7 Och när han hade byket och gar'na di va' hvite, 
Då gick han opp på nattestuga och väckte på si 

Brite. 

8 Brita vill du nedergå, ell' skolom jag dig bära, 
Så tog han fram bå' strumpor och skor, gjorde henne 

stor ära. 

9 Och gubben gick åt fårhus och skulle snöppe får, 
»Stacker dej din otäcke, om du slår ut nån tår.» 

10 Och gubben gick åt hönshus och skulle trefve ägg, 
Satt tuppen uppå vafveln och —t i gubbens skägg. 
— Håhå! fallera. Väljes den som ogifter vore. 

Titel: Wäljes den som ogifter vore. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet str. 1 och 10, 
markerat i övriga strofer. 

F 
UUB 623:3 nr 11. Efter arbetskarlen Per Persson Ronånder, Domerarve grund, Rone sn, Gotland (f. 1791 i Gungar-
de, Rone, d. 1868; Bjersby, s. 253-254). Upptecknad av P. A. Säve tidigast mot slutet av 1850-talet. Tryckt som Sä-
ve nr 298. 
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1 Nå gynner lakkä til ote-mal, 
Hanen håjres galä; 
Kärlingi sägdi til gubben sin: 
Däu skatt upp u malä. 
— Bätur jag ogifftar haddi vari' ! 

2 När han hade malä, 
Skäppen han var fulld', 
Tog han sig en span i 'annd 
Sätte strax' älld i ugn. 

3 När 'an 'adde dä gärrt, 
Gynnte det att brinnä; 
Tog han sig en tain i 'annd, 
Sätte sig för ugnen att spinnä. 

4 När han hadde spunni' 
Tainama, dair varo tva; 
Tok' an sig an kvasst äi 'annd, 
Lät så kring stäuu ga. 

5 När han hade sopä, 
Stäuu ha var rain; 
Da gick 'en upp pa hauge lufft, 
Väkkti pa hustru säin. 

SMB 241 

6 Hynor järe nej, 
Äggi järe sjau; 
Håires däu, Däu hore-sun! 
Bårtå hart Tu täu. 
— Bätur jag ogifftar haddi vari' ! 

Titel: Bonden och hans kärring. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 6, 
markerat i övriga strofer. Efter omkvädet står i str. 1 
och 6 (sad' Bonden); efter 6:4 står (bannade kärringen). 
Omkvädet: Bätur i str. 1 ändrat från Bätter, str. 2 i mar- 

keringen Bätter, str. 6 Bättar; haddi str. 6 hade 
1:1 	til ändrat från till; ote-mal har markering för 

uttal med tjockt 1 
1:2 	Hanen håjres står över Tuppen gynnar; galä har 

markering för uttal med tjockt 1 
1:3 	Kärlingi står över Hustrun; sägdi ändrat från 

säggdi; til ändrat från till; gubben står över 
struket mannen 

1:4, 2:1 	malä har markering för uttal med tjockt 1 

G 
Dybeck, Runa 1873, s. 89. Uppland. Upptecknad av Richard Dybeck 1873. 

1 Dä bodde en man i Upland, som hette Joga Hök, 
själf sopa' han stuga, själf koka' han gröt; 
— Dä va tolfmans far uti Hagby. 

2 »Å raska dej på bena, sju å sjusofvare dräng, 
»oxa' luska i säa', soa lomar bort i äng;» 
— Dä va tolfmans far uti Hagby. 

Anmärkning 

Omkvädet helt återgivet i str. 1, markerat i str. 2. 

H 
Vansö sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson, sannolikt under 1860- eller 1 870- talet. Ha: ULMA 
347:56, s. 46. Hb: ULMA 347:46, s. 51. 

Ha 
1 De bodde en man i Upplan 

Som hette Joga Hök 
Själf så kokkä han välling 
Å själf så kokkä han gröt 
Å de va bonden sjelfver uti Hagby  

Anmärkning 

Texten ingår i en samling kallad Waggvisor, Minnes-
ramsor och Rim för Barnro. 
1:1 Upplan ms Upplanä 

67 



SMB 241 

Hb 
Avvikelser från Ha i Hb 

	
Anmärkning 

1:3, 1:4 	kokkä: kokä 
	

Texten ingår i en Actinling kallad Barnkväden och 
Smekrim. 

1:3-4 kokä ms kokäö 

ULMA 10531 (J. A. Lundells saml.), Carlheim-Gyllenskiöld, Visor ock melodier (nr 74). Efter fru C. E. Bergling, 
Stockholm. Upptecknad av Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld 1878-1879. Tryckt i SvLm VII:7, 1892, nr 74. 

1 Det var en gång en gubbe som hette Håkan Hök, 
Han gick och sopa golfvet och drack så mycket rök. 
— Håhå falla, gu väles den som ogifter vore. 

2 När gubben hade sopa och stugan var väl ren 
— 

3 Och gubben gick åt fårahuset och skulle mjölka får, 
Gud nåde dig din stygge om du slår ut en tår. 

4 När gubben hade mjölka och byttan väl var full, 
Så snafva han på fårelort och byttan trall omkull. 

5 Och gubben gick åt hönshus och skulle trefva ägg, 
Och hönsen gick i varmen och hm i gubbens skägg. 

6 Och gubben gick på loftet och gumman låg och sof, 
Ska jag bära dig min gumma lilla eller vill du gå. 
— Håhå falla, gu väles den som ogifter vore. 

Titel: Håkan Hök. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 5, 6, förkortat i str. 3-4. —
Fru Berglings kommentar efter 2:1: Sen mins jag inte 
hvad som hände; efter str. 6: Sen var det någonting som 
gumman svarade, men det kommer jag inte alls ihåg. 

2:1 	var ändrat från val 

J 
DAL 91. Örsjö sn, Skåne. Upptecknad av Anders Malm 1881. Kontaminerad text (str. 5-11 tillhör SMB 238). Ut-
skrift med landsmålsalfabet, nedan återgiven efter transkription gjord 1998 vid DAL av Göran Hallberg. Två senare 
utskrifter finns i DAL 97 respektive DAL 3070. 

1 Dar bode en man i Änjelan 
såm hitte Ola Hök. 
Han sopa själv sin stuga 
åk likaså sitt tjök. 
— Ao, ao, bättre hade den såm ojiftår vore. 

2 Ola to sin bytta, 
han skolle strippa får. 
När han hade strippad sju jiddår å ett får, 
så trilla han åvår en fåralort 
åk spillde ud vär tår. 

3 Ola to sin tjerna, 
han skolle tjerna smör, 
åk när han hade tjernad 
åk smöred de va grant, 
så trilla han åvår tjernelåged 
åk sjitta smöred allt. 

4 Ola jittj ad hynsahused, 
skolle åpsöka äddj. 

Tåken satt po rättjed, 
sjed Ola i sitt sjäddj. 

5 Ola to sin vida mär, 
han skolle till prästen ria. 
Tjarinjen to sin skabbeda jidd, 
hon re ve den höjra sian. 

6 Prästen to sin stora båg, 
han skolle får dåm lesa. 
Tjaringen to sin krågede tjäpp, 
slo prästen po sin nesa. 

7 Ola to sin fisjabåd, 
han säjlar åvår stranden. 
Tjaringen to sitt drövtetru, 
hun säjlade samma lunden. 

8 Ola to sitt bagetru, 
han säjlar åvår stranden. 
Tjaringen to sitt grynasåll, 
hun säjlar säj i grunden. 
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9 Ola sto po de danska landet, 
han sjång å han tralla. 
Tjaringen lå po havsens bånn, 
hun sor å hun banna. 

10 Den fuste natt vi sammen lå, 
så tjysstes vi å klappas. 
Den andre natt vi sammen lå, 
så nevs vi å vi nappas. 

SMB 241 

11 Den tridde natt vi sammen lå, 
så bed hun åv mitt öra. 
Den fjäre natt vi sammen lä. 
så konne ja intet höra. 
— Ao, ao, bättre hade den såm ojiftår vore. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 11, markerat i övriga 
strofer. 

K 
Ortstradition från Stavnäs sn, Värmland. Ka: DAG VFF 1575, s. 1-2. Nedskriven 1927 av Axel Eriksson, Norra Fjö-
le, Stavnäs efter egen tradition. Kb: DAG IFGH 3678, s. 51-52. Efter Hanna Hansson, Ö. Hungvik, Högeruds sn, 
Värmland (f. 1897 i Stavnäs); hon hade visan efter sin farfar (f. 1820 i Stavnäs). Upptecknad av Maja Ericsson 1935. 

Ka 
1 Dä bodde en göbbe i skogen som hette; Ola Hök; 

han sopte si stöge ren för damm å för rök; 

2 å när han hadde sope se stöga va ren; 
se geck han på sin spinnerock å skulle spinne en ten; 

3 å när han hadde sp6nne en ten eller två; 
se geck han på sin harve-stol och skulle harve på; 

4 å när han hade harve e harve eller två; 
se geck han efter lakesån å skulle lake på; 

5 å när han hade lake se garne va vitt; 
se gick han på si kammersdörr å ropte på si Britt;  

6 du Britta; du Britta, kom ut å mjölka alle mine jetter 
å kor; 

men spiller du en drypande dröpe kommer räven å 
tar dej. 

7 när Britta hadde mjölke se källa va full; 
se snöpple ho på en getlort å källa for i köll å räven 

kom å toga. 

Anmärkning 

Visan kallas »Waggvisa». — Ms saknar strofnr. 
Genomgående: 6 skrivs å 

Kb 
1 E— — —) Ola Hök 

han sope si stöge så den ble full i damm a rök, 

2 när han hade sope så stöga va ren, 
så geck han ätter spinnrocken å spann säj en ten. 

3 När han hade spunne en ten eller två 
så geck han ätter harvstorn å börja harve på. 

4 När han hade harve e harve eller två, 
så geck han ätter lakekare å börja lake på. 

5 När han hade lake så garne va vitt, 
så geck han te si kammersdörr å ropte på si Britt. 

6 Nu Britta ska du mjölke bå getter å kor 
å skam ta däj om du spiller en tår. 

7 Å Britta ho mjölka så bötta va full 
då snöpple ho på en getlort å slog bötta omkull. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Det inledande namnet Ola Hök är 
fört till rad 1:2; denna rad och 2:1-2 ihopskrivna till en 
strof — Texten har landsmålstecken för vissa ljud, så i 
stöge (1:2), stöga (2:1) och snöpple (7:2). 
Genomgående: ordet å ms o 

7:2 	snöpple sista bokstaven står inom parentes 
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L 
Bro sn, Gotland. La: ULMA 14907, s. 1-2. Nedskriven 1941 av förste arkivarie Herbert Gustavson, Uppsala (f. i 
Stockholm, uppvuxen i Bro); han hade i sin barndom hört visan sjungas av sin fostermor Johanna Olsson f. Ling-
ström (f. 1854 i Östergarns eller Gammelgarns sn, d. 1915 i Bro). Lb: ULMA 23387, s. 1-3. Nedskriven av Herbert 
Gustavson 1947. Lc: Pettersson & Bjersby, Gutavisor nr 36. Efter Herbert Gustavson. Upptecknad av Svante Petters-
son och Ragnar Bjersby, sannolikt på 1950- eller 1960-talet. Text kompletterad med strofer ur annan källa. 

La 
1 Nå gynnar da lackä till otemal, 

hanen håires galä. 
Källingi sägde ti gubben sin; 
»Däu skatt upp u mälä» 
— »Hå, hå! Bätter hadd ja ogiftar varä!» 

2 — — 
- — — 
da to ja mi en sopekvast 
u gick i stäun kring. 

3 — — — 
u smör de fick ja strax 

u de blai gäult som vax.  

4 Ja klaiv så upp pa hyllu, 
skudd ha mi läite salt, 
men slo så ner mitt asketrug, 
u skämde smöre allt. 
— »Hå, hå! Bätter hadd ja ogiftar varä!» 

Anmärkning 

Sångerskan uppges ha kunnat flera strofer, vilka 
nedskrivaren dock inte erinrade sig. — Omkvädet utskri-
vet i str. 1,2 (något förkortat), 4. 
Omkvädet: hadd ms had med streck under 

Lb 
1 Nå gynnar lackä till otemal 

hanen håires galä, 
Källingi sägde ti gubben sin: 
»Däu skatt upp u malä!» 
— Hå, hå bätter hadd ja ogiftar varä! 

2 U när han hadde malä, 
skräppu ha var full, 

3 U när ja hadde kännä, 
smör de fick ja strax, 

u de bläi gäult som vax. 

4 Ja klaiv så upp pa hyllu, 
skudd ha mi läite salt, 

män slo så ner mitt asketrug, 
u skämde smöre allt. 

5 — — 
- — — 
så to ja mi en sopekvast 
u gick i stäun kring 
— Hå, hå bätter hadd ja ogifter varit! 

Anmärkning 

Nedskrivarens anmärkning: En annan strof slutade 
...mitt fäule bain. — Jag tror icke, att J. 0. kunde alla 
strofer på visan. — Före strofnr 3-5 står frågetecken. 
Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga strofer. 

1:4 malä ändrat från mälä 

Lc 

 

H7 2 em H7 

dif-111; 	dj 

 

1.Dä 
	

gynnar lackä till o- te-mal, hanen håires ga- lä. 
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"Hå. hå. bättar hadd ja 

• 

o - gif- tar 
H7 

J 

va - rä. 

2 em 
	

H7 

• • 

SMB 241 

H7 em 

Källingi sägdä till gubben sin: "Däu skatt upp u rna - lä!" 
H7 em 

	

2.0 	när han ha- dä rna - lä. 	skäppu ha var full. 

	

4. 	När han ha- dä spun - nä. 	tai- nar di var tva. 
em 	 Ohm 

	 r;•7-; 

to han si en span i hand 	sät - tä 	äld i ugn. 
to han si en kvast i hand lät runt kring stäuu ga. 

6 	 H7 em 

.7; 	r; 
"Ha. h9. bättar hadd ja o - gif- tar va - rä."  

2 hm 
	 em H7 

J 	 j 
3.När han hadä de gärt så gyntä dä att brin- nä. 

em 	 O hm em hm 

To han si en tain i hand. sätt si för ugn u 	spin - nä. 
em 6

J 

	H7 em 

j 1 

-"Hå. hå. bättar hadd ja o - gif - tar va- rä. 

1 Dä gynnar lackä till ote-mal, 
hanen håires galä. 
Källingi sägdä till gubben sin: 
»Däu skatt upp u malä!» 
— »Hå, hå, bättar hadd ja ogiftar varä.» 

2 U när han hadä malä, 
skäppu ha var full, 
så to han si en span i hand, 
sättä äld i ugn. 

3 När han hadä de gärt 
så gyntä dä att brinnä. 
To han si en tain i hand, 
sätt si för ugn u spinnä. 

4 När han hadä spunnä, 
tainar di var tva, 
da to han si en kvast i hand, 
lät runt kring stäuu ga. 

5 När han hadä sopä, 
stäuu ha var rain, 
da gick han upp pa haugä luft 
u väcktä pa hustru säin. 

6 U sen så skudd ja kännä, 
u smör dä fick ja strax. 
Dä gick mä mikä liduhait, 
u dä blai gäult sum vax. 

7 Ja klaiv så upp pa hyllu 
skudd ha mi läitä salt, 
men slo så ner mitt askätrug 
u skämdä smörö allt. 

8 Hynor järo neiä, 
äggi järo sjau. 
»Håires däu, horäsun, 
borte hart däu täu.» 
— »Hå, hå, bättar hadd ja ogiftar varä.» 

Titel: Gubben u hans källing. 

Textanmärkning 

Gustavsson har kompletterat sin text med hjälp av Säves 
uppteckning (F ovan). Str. 2-5, 8 uppges vara enligt Sä-
ve, str. 1 enligt Säve och Gustavsson, str. 6 och 7 enligt 
Gustavsson. — Omkvädet återgivet i alla strofer. 
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damm å för rök. 
4 

Han skulle sope 

l.Dä va en man i 
	

skogen. som hette 011e Hök. 
8 

5.När han hade 

Geck han ut i 

dä ränner 

kmineedi 
~MIM 

tur var enerste tår. 
4 
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M 
Turesson, Värmländska kulturtraditioner II, 1963, s. 58-59. Efter Hedvig Larsson, Tvärdalen, Silbodals sn, Värm-
land. Upptecknad av Gunnar Turesson 1960. 

se garne va vitt. 

8 

å ropa te si Britt: 

laka 

dåra 

Käre 	mi Britta 	kom å mjölk mine 	getter å 	får, 
Rit. 

mjölka se bötta va full. 7.När ho hade 
Rit. 

Snöppla ho pa 

1 Dä va en man i skogen, som hette 011e Hök. 
Han skulle sope ståga för damm å för rök. 

2 När han hade sopat så stuga va ren. 
Gick han ätter spinnrocken skulle spinna lin. 

3 När han hade spänne en ten eller två. 
Geck han ätter harvestol n å skulle harva på. 

4 När han hade harva e harva eller två. 
Geck han ätter lakesån å ville lake på. 

5 När han hade laka se garne va vitt. 
Geck han ut i dåra å ropa te si Britt: 

6 Käre mi Britta kom å mjölk mine getter å får, 
dä ränner tur var enerste tår. 

8 

ffi 	11 	p 

en getlort se bötta 	for om = kull. 

7 När ho hade mjölka se bötta va full. 
Snöppla ho på en getlort se bötta for omkull. 

Melodianmärkning 

T. 5, ii. 1-3 i str. 7: At•It  

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Str. 2-4 återgivna fyrradiga, övriga 
strofer ligger under melodin. 
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N 
Turesson, Värmländska kulturtraditioner IV, 1966, s. 169-170. Bålstad, Köla sn, Värmland. Upptecknad 1963 av 
Selma Nilsson som hade visan efter sin far August Nilsson (f. 1851). 

1 Dä bodde en man i skogen. Han hette 011e Rak. 
Han sopade sin stuga med nöje och behag. 

2 Å no han hade sope, så golve dä va vitt 
se geck han öt si kammersdör å rope på si Britt. 

6 Men no ho hade mjölke se kolla den vart full, 
se snöpple ho på en nävertull, se kolla for ikull. 

7 Du Britta, du Britta, du gamla käringa mi, 
nu ska du sette inne i all di leveti. 

3 Du Britta, du ska mjölke mene getter å får, 	 8 Å ska jä sette inne å allri få gå ut, 
men du får inte spille en drypande tår. 	 se tar jä mej en pinne, å setter å perker lus. 

4 För om du skulle spille en drypande tår, 
så får du sette inne i alle dene år. 	 Anmärkning 

5 Å Britta geck å mjölke, å kolla den vart full, 	 Tr. saknar strofnr. 
ja Britta geck å mjölke, å kolla den vart full. 

0 
SVA BA 152. Efter Anna Persson f. Olsson, Bålstad, Köla sn, Värmland (1'. 1884 i Hälle, Köla). Inspelad av Märta 
Ramsten 1968. 

M.M. J= 144 

Där bod- de en gub- be i 	sko- gen som het- te pi - le Rask. 

           

           

           

           

   

• . 	 • 

    

• 

 

        

Han so - pa - de sin 	stu - ge för damm å för fjask. 
12 

Han so - pa- de sin 
	stu - ge för damm å för fjask. 

1 /:Dir bodde en gubbe i skogen som hette 011e 
Rask.:/ 

/:Han sopade sin stuge för damm å för fjask.:/ 
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Gumman hon satt sig i 

Och gumman i 	vagnen att åka 

SMB 242 

242 

KÄRINGEN PÅ BRÖLLOP 
TSR F 36 

A 
Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 230. Lappträsks sn, Nyland. Upptecknad pa 1870- eller 1880-talet. 

         

4 

 

Leerteee 
• 

       

        

        

        

          

vagnen till att åka, 
8 

Gubben sprang efter, 	han snoppa och han grät. 

1 

1 Gumman hon satt sig i vagnen till att åka, 
Gubben sprang efter, han snoppa och han grät. 

2 »Hålls himma, hålls himma du gubbe du, 
Ty jag skall res ensam till bröllopet nu.» 

3 Men strax som hon kom i bröllopssalen in, 
Då fråga de af henne: »hvar har du lämnat gubben 

din?» 

4 »Jo hemma ligger han så later som en stock, 
Med ögon åt väggen, och aldrig ser han opp.» 

5 Men gubben kom strax i bröllopssalen in, 
Han stälde till en visa om gumman sin. 

6 »Vi ha varit gifta i årena sju, 
Men aldrig har hon tvättat min skjorta ännu. 

7 Den skjortan jag har på mig är svart som bäck, 
Men aldrig har hon henne tvättat, sen jag henne 

fick.» 

8 Men gubben han gick sig till sitt rividakast, 
Där tog han sig två käppar, som aldrig brast. 

9 Den ena var af ek, den andra af en, 
Med bägge piskade han gumman sin. 

10 »Och kära min gubbe, håll upp till att slå, 
För dit du ber mej löpa, dit måste jag gå. 

11 Aj hur skall jag få bud till grannhustrun min, 
Att hon aldrig bryter mot mannen sin. 

12 Ty midt på golfvet höllo vi till, 
Så att spillror slogo väggarna omkring.» 

13 »Ha du varit hemma och spunnit på din rock, 
Aldrig sku du haft en sönderslagen kropp.» 

B 
SLS 523, s. 462-463. Efter Selma Roos, Lappfjärds sn, Österbotten (f. 1878 i Lappfjärd). Upptecknad av Alfhild 
Adolfsson (Forslin) 1930. 

74 



2 

. 	 

Mun har han som en 	stor lad 
4 

wif 
å 	ing - a an- na vill 'n 	ä - ta, ba- ra smör. 

6 

.1111111,~~111•1 IM, IM 1111_ 

ing- a an- nat vill 'n 	ä - ta. ba- ra smör. 

dör. 
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Gubben 
	sprang efter, 	han grät och han bråka. 

1 Och gumman hon satte i vagnen att åka 
	 4 Och gubben ligger hemma och latas som en bock 

Gubben sprang efter, han grät och han bråka 
	 Med ögonen åt väggen och snarkar som en stock. 

2 Hålls hemma, hålls hemma, du late gubbe du 
	 5 Nu har vi varit gifta i årena de sju 

Ty jag skall resa ensam till bröllopet nu. 	 Men aldrig har du tvättat min skjorta ännu. 

3 Och strax hon kom i bröllopet och in i salen gick 
Då fråga de av henne: Var har du gubben din? 	Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. 

C 
Tradition efter Eva Gustava Jansson f. Blomkvist, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 1842 i Böle, Hitis sn, Åboland, d. 
1929). Ca: SR Ma 57/11142:5:4. Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu (f. 1904 på Nötö, d. 1980, Eva Gustava Janssons 
dotterdotter). Inspelad av Matts Arnberg 1957. Återgiven på CD (Föregångare, MNW CD 240-242). Cb: SVA 53:1, 
bl. 84. Textnedskrift gjord av Svea Jansson 1960. Cc: SR 62/M/6247:8:3. Efter Edit Johansson, Kimito sn, Åboland 
(f. 1900 på Nötö, från 1937 bosatt i Kimito, Svea Janssons kusin). Inspelad av Matts Arnberg 1962. Cd: SR 
63/M/6345:5:10. Efter Edit Johansson. Inspelad av Matts Arvberg och U. P. Olrog 1963. Ce: SVA 199:1. Text-
nedskrift gjord av Edit Johansson 1963. 

Ca 

1 Mun har han som en stor laddör, 
å inga anna vill 'n äta, bara smör, 
å inga annat vill 'n äta, bara smör. 

2 Å ögon har han som stora kalvskinn, 
aldrig vill 'n va ut men alltid vill han va in, 
å aldrig vill han va ute men alltid vill han va in. 

3 A fingrar har han som stora bockhorn, 
å aldrig kunde toke tröska ett korn, 
å aldrig kunde toke tröska ett korn. 

4 Att gubben han sade till gumman sin: 
Va har du nu talat om gubben din, 
va har du nu talat om gubben din? 

5 Att först sökte han en å sen sökte han två, 
å den tredje så tog han som var taggar på, 
å den tredje så tog han som var taggar på. 

6 Å har ja nu vari hemma å spunni på min rock, 
så har ja int haft så sönderslagen kropp, 
så har ja int haft så sönderslagen kropp. 

7 Å had ja vari hemma å spunni på min ten, 
så har ja int haft så sönderslitna ben, 
så har ja int haft så sönderslitna ben. 
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1111.1,/.111 
W.11E= 
1111 
M.,3.11E1 ENE 

  

T. 1, n. 3-5 i str. 5. 

 

Mr 111 

   

T. 3, n. 5 i str. 3-4: 

T. 3, n. 5 i str. 5: 

Cb 
5 : 1 
5:2 
6:1 

6:2 
7:1 
7:2 

Att saknas; å saknas 
å saknas 

har: Och hade; nu vari: varit; å spunni: och 
spunnit 
har: hade; int: inte 
Å had: Hade; vari: varit; å spunni: och spunnit 
se 6:2 

Anmärkning 

Andra raden upprepas ej. 

T. 2 n. 1-3 i str. 1: 

T. 2, n. 1-3 i str. 2: 
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Melodianmärkning 

T. 3, n. 5-6 och t. 5, n. 5-6 i str. 1: Sjungs rytmiskt när- 

mast J•h ; här återgivna enligt övriga strofer. 
Upptakt i str. 2-3, 6: el; i str. 4: c1; i str. 5: a cl; i str. 7: 

(1 1  

T. 5, n. 1 i str. 2-3, 6: c'; i str. 4-5, 7: h 

T. 5, n. 5 i str. 4: 

T 6, n. 1-4 i Atr. 4: 

Textanmärkning 

4:1 	sångerskan skjuter efter föregående strof in en 
kort berättelse på prosa om att gubben har hört 
vad gumman sagt om honom, varvid hon slutar 
med orden säger [...] så här och det därefter 
väntade att sjungs som inledning på strofen 

5:1 	sångerskan berättar efter föregående strof att 
gubben i skogen hämtar något som han skall 
använda till ris, varefter hon förfar på liknande 
sätt som i 4:1 

EV.1~11 NIE 
Er 6.1111.11Eih. 
waneemeei 

Avvikelser från Ca i Cb 

Sir. 6 och 7 omkastade. 
1 : I 	laddör: ladudör 
1:2 	å: och; anna: annat; vill 'n: vill han 
2 : 1 	Å: Och 
2:2 	och aldrig vill han gå ut men vill vara in 
3 : I 	Å saknas 
3:2 	å: och: kunde: kan de 
4:1 	Att: Och 
4:2 	Va: Vad 

Cc 
MELODI 

Avvikelser från Cd i Cc 

Omfattar tre strofer. Sjungs närmast i B-tonart, begyn-
nelseton (t. 1, n. 1): f' (nedan transponerad till D-tonart 

motsvarande notationen i Cd). M.M. J = 66. 

Avvikelser från str. 1 i Cd: 

Upptakten: fissl 

T. 2, n. 1-3 i str. 3:[ 

1 Å gubben å gumman de lågo å sov, 
men båda blev dom bjudna till gästabud. 
å båda blev bjudna till gästabud. 

2 Å gumman gick in i gästbusalen in, 
hon talade illa om mannen sin, 
hon talade illa om mannen sin. 

3 Å mun så har 'n som en ladudörr, 
han vill intet annat än bara smör, 
han vill intet annat än bara smör. 

Anmärkning 

3:1 	sångerskan börjar A om men fortsätter efter 
viss tvekan med mun 



Å 

T. 49, n. 2 i str. 4: 

T. 6, n. 2 i str. 6: a 

Textanmärkning 

Andra raden upprepas i str. 1-7. 
4:2 	det första int saknas vid upprepningen 
8:1 	alls osäker tolkning, sångerskan tvekar inför 

fortsättningen 

#11,!Iniffis 
MEM. =111C111111 

/aula. 11111.1111111, 
,11.~1./.11Mal 
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Cd 
2 

• 

gub- ben å gum-man de lä - go å sov, 
4 

å bå - da var bjud- na till gäs - ta - bud. 

    

6 

  

       

       

• • 

    

å bå - da var bjud - na till 
	

gäs- ta - bud. 

M.M. 	0 

1 Å gubben å gumman de lågo å sov, 
/:å båda var bjudna till gästabud.:/ 

2 Gumman gick in i gästbusalen in, 
hon talade illa om mannen sin. 

3 Å mun det har 'n som en ladudörr, 
han vill int ha annat än bara smör. 

T. 1, n. 2-3 i str. 3:[ 

T. 1, n. 3 i str. 2: a l  

T. 2, n. 1-3 i str. 2: 

4 Ögon det har han som stora kalvskinn, 
int vill han va ut å int vill han va in. 

5 Å gubben gick ut i all sin hast, 
han valde sej käppar som aldrig brast. 

6 Han valde sig en, han valde sig två, 
han valde sig såna me taggar på. 

7 Å gubben han sade till gumman sin: 
/:Har du talat illa om mannen din?:/ 

8 A gumman hon sade: Ja alls. 
Har ja vari hemma å spunni på min rock, 
så har ja int haft så sönderslagen kropp. 

Melodianmärkning 

Upptakten i str. 3, 5-8: fiss' 

T. 2, n. 3 i str. 4 och 6: fiss' 
T. 2 i str. 8: Frasen slutar med n. 1. 
Upptakten till t. 3 i str. 8: el 
T. 3, n. 3 i str. 3: d i  
T. 3, n. 5 i str. 3-4, 6: ciss' 
T. 5, n. 3 i str. 2, 4-7: e' 
T. 5, n. 6 i str. 3: d'; i str. 4: h 

Ce 
Avvikelser från Cd i Ce 

Texten omfattar 10 strofer. Str. 7 står efter den nedan 
citerade strofen mellan str. 4 och 5. 

1:1 	Å saknas 
1:2-3 å: och; var: var dom 
2:1 Gumman: Och gumman hon; det första in sak-

nas; gästbusalen: gästbudsalen 
3: 1 	Mun så har han som en stor ladudörr 
3:2 	ha: äta 
4:1 	det: så  

4:2 	å aldrig vill han ut men altid vill han in 
Mellan str. 4 och 5 står ytterligare en strof: 

Fingrar så har han som stora bockhorn 
å aldrig kunde he tokje tröska ett korn 

5:1 	Å: Och; i: uti; sin saknas 
6:1-2 Först sökte han en sen sökte han två 

den tredje så tog han som var taggar på 
7:1 	Å: Och 
7:2 	vad har du nu talat om gubben din 
8:1 saknas 
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8:2 	Har ja: Å ha jag 
8:3 	har ja: hade jag; så: en så Å 

Efter str. 8 står ytterligare en strof: 
ha jag vari hemma å spunni på min tejn 

så ha ja int haft så sönderslagna ben 
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243 

BONDEN OCH HANS HUSTRU 
TSB F 40 

A 
Skillingtryck, Kalmar 1807 (KB E 1807 f). 

1 /:Det kommer en Sjudare ridande sade Bonden,:/ 
/:Stig straxt ut, ben gå in, Swarade Bondens 

Hustru.:/ 

2 Hwar skall den Sjudaren sitta sade Bonden, 
På en stol, wid mitt bord, Swarade Bondens Hustru. 

3 Hwar skall jag sjelfwer sitta sade Bonden, 
I min Spis wid min Gris Swarade Bondens hustru. 

4 Hwad skall den Sjudaren äta sade Bonden, 
Äggemat på Silfwerfat, Swarade Bondens hustru. 

5 Hwad skall jag sjelfwer äta sade Bonden, 
Sur Sill och Wälling till, swarade Bondens hustru. 

6 Hwad skall den Sjudaren dricka sade Bonden 
Öl och Win och Bränwin till, Swarade Bondens 

hustru 

7 Hwad skall jag sjelfwer dricka sade Bonden 
Spisöl surt wärr än lut, Swarade Bondens hustru. 

8 Hwar skall den Sjudaren ligga sade Bonden, 
I min säng, på min Arm, Swarade Bondens hustru. 

9 Hwar skall jag sjelfwer ligga, sade Bonden, 
Under min Loge, wid min so; Swarade Bondens 

hustru. 

10 Swinelössen bita mej sade Bonden, 
Wän dig om och bit igen, Swarade Bondens hustru. 

11 Jag tror du blir en hora sade Bonden, 
Hora war Mor, och Mormors mor, Swarade 

Bondens hustru. 

12 /:Nu tror jag f..n rider dej sade Bonden,:/ 
/:Nej f..n dej och Sjudaren Mej, Swarade Bondens 

hustru.:/ 

Anmärkning 

Repristecken utsatta i str. 2-12, i str. 1 är upprepning-
arna utförda. 

B 
KB Vs 2:1, s. 719. Östergötland. Möjligen upptecknad av L. F. Rääf. Utskrift gjord av denne, med dateringen 1817. 

1 Det kommer en hofman ridandes, sade bonden 
Be'n gå in, be'n gå in, sade bondens unga hustru. 

2 Hvar skall den hofman sitta, sade bonden 
på min stol, vid mitt bord. sade bondens unga 

hustru. 

3 Hvar skall jag då sitta då, sade bonden 
i min sopvrå, på min qvast. sade bondens unga 

hustru. 

4 Hvad skall hofman äta, sade bonden 
kött och fläsk, smakar bäst. sade bondens unga 

hustru. 

5 Hvad skall jag då äta, sade bonden 
kålen blå, vatten uppå. sade bondens unga hustru. 

6 Hvad skall hofman dricka, sade bonden 
öl och vin, bränvinet fin. sade bondens unga hustru. 

7 Hvad skall jag då dricka sade bonden 
spisölet surt, värre än lut. sade bondens unga hustru. 

8 Hvar skall hofman ligga, sade bonden 
i min säng, på min arm. sade bondens unga hustru. 

9 Hvar skall jag då ligga, sade bonden 
under min bo, hos min so. sade bondens unga 

hustru. 
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10 Svinalössen bita mej, sade bonden 
vänd dig om, bit igen. sade bondens unga hustru. 

11 Jag tror att faen rider dig, sade bonden 
rider han dig, hofman mig, sade bondens unga 

hustru. 

12 Jag tror du är en hora, sade bonden 
det var mor och mormor för mej. sade bondens unga 

hustru. 

Anmärkning 

Anföringssatserna utskrivna i str. 1, markerade i övriga 
strofer. 

3:1 	det första då tillskrivet över raden 
3:2 	det första min står över struket vår 
6:1 	dricka står över struket ligga 
9:2 	bo ms ev. ho 

c 
KB Vs 3:5 nr 300 C. Södermanland. Möjligen upptecknad av G. 0. Hylt&i-Cavallius, i så fall 1836 eller 1843. Ut-
skrift gjord av George Stephens. 

1 »Der kommer en Ryttare på vår gård;» 
Sade Bonden. 
»Häf dej ut, och be'n gå in;» 
Sade Bondens Hustru. 

2 »Hvar ska' han då sitta?» 
Sade Bonden. 
»På vår stol, bredvid mitt bord:» 
Sade Bondens Hustru. 

3 »Hvar ska' jag då sitta?» 
Sade Bonden. 
»I min sopvrå och på min qvast;» 
Sade Bondens Hustru. 

4 »Hvad ska' Ryttaren äta då?» 
Sade Bonden. 
»Kött och fläsk, de smaka bäst.» 
Sade Bondens Hustru. 

5 »Hvad ska' jag då äta sjelf?» 
Sade Bonden. 
»Sur sill, om du vill.» 
Sade Bondens Hustru. 

6 »Hvad ska' Ryttaren dricka då?» 
Sade Bonden. 
»Öl och vin, gå väl i'n.» 
Sade Bondens Hustru. 

7 »Hvad ska' jag väl dricka sjelf?» 
Sade Bonden. 
»Spis-öl surt, värre än lut.» 
Sade Bondens Hustru. 

8 »Hvar ska' Ryttaren ligga då?» 
Sade Bonden. 

»I min säng och på min arm.» 
Sade Bondens Hustru. 

9 »Hvar får jag väl ligga då?» 
Sade Bonden. 
»Under vår lo, bredvid vår so.» 
Sade Bondens Hustru. 

10 »Jag är rädd din so biter mej.» 
Sade Bonden. 
»Vänd dej om, och bit igen.» 
Sade Bondens Hustru. 

11 »Hvem ska' då honom väcka?» 
Sade Bonden. 
»Dans och spel väcka väl.» 
Sade Bondens Hustru. 

12 »Hvem ska' då mig väcka?» 
Sade Bonden. 
»Piskan då, ryggen på.» 
Sade Bondens Hustru. 

13 »Jag tror du är ett Satans fä», 
Sade Bonden. 
»Låt vara de', Mor och Mormor me' ». 
Sade Bondens Hustru. 

Titel: Bonden och hans Hustru. 

Anmärkning 

Anföringssatserna utskrivna i str. 1, 2, 13, markerade i 
str. 3. 

3:3 	sop i sopvrå tillskrivet över raden 
9:3 	ändrad från I min bo, hos min so.; lo ändrat 

från bro 

D 
KVHAA Wiede ks 189 [I]. Efter soldathustrun Maja Stina Jönsdotter (»Hustru Jäger»), Ö. Husby sn, Östergötland 
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ridandes kommer en kressman 

• • 

r• 	 

r 

Och gå straxt ut och ben gå in han skall ha öl och brännevin 

9 

r 

3 
9 	• 

r -7 
Det sade bonden 

7 
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(f. 1813 i Kuddby sn, Östergötland; Ling, s. 43-45). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare två ut-
skrifter finns: KVHAA Wiede ks 189 [II] och KVHAA Wiede hs 177. 

Svarade bondens hustru 

1 Det kommer en Kressman ridandes 
Sade bonden 
Och gå straxt ut och ben gå in 
Han skall ha öl och brännevin. 
Svarade Bondens hustru. 

2 Hvar skall den Kressman sitta då? 
Sade bonden 
På min stol vid mitt bord 
Spela kort och göra hor 
Svarade bondens hustru 

3 Hvar skall jag sjelfver sitta då? 
Sade bonden 
I en vrå på en qvast 
Det passar åt en bondegast. 
Svarade bondens hustru. 

4 Hvad skall den kressman äta? 
Sade bonden 
Äggemat på Silfverfat 
För han har stått i kungparad. 
Svarade bondens hustru 

5 Hvad skall jag sjelfver äta då 
Sade bonden 
Sur sill och ruten kål 
Det passar åt en bonde snål. 
Svarade bondens hustru 

6 Hvar skall den Kressman ligga då? 
Sade bonden 
I min säng, på min arm. 
Ligga hos mej tills jag blir varm 
Svarade bondens hustru 

7 Hvar skall jag sjelfver ligga då 
Sade bonden 
Under min bo bredvid min so 
Der sofven I i godan ro. 
Svarade bondens hustru 

8 Aj aj aj aj lyssa svina bita mig 
Sade bonden. 
Vänd dej om och bit igen  

Och finner du någon så knäpper du den 
Svarade bondens hustru 

9 Ja tro det blir en h—a af dej 
Sade bonden 
Hora var mor och mormor för mig 
Hvar kressman logerer hvad angår det dig 
Svarade bondens hustru 

Melodianmärkning 

T. 5, n. 3 (f 2): Utan punkt; här återgiven enligt övriga 
utskrifter. 

Övriga utskrifter: 

hs har en takt tillagd inom parentes efter t. 2, n. 3: 

T. 1, n. 4-5, textunderlägget: krigsman hs 
T. 2, n. 3: Med fermat i ks. 

MOM. KAI If 

1,s • faaliffil/J •li,  
ntliffll• 

Textanmärkning 

Str. 6 står som str. 3, dess rätta placering angiven ge-
nom ändring av strof-nr. 

3:1 	sitta ändrat från ligga 
4:1 	kressman står över struket bonden 
8:1 	lyssa svina har satts inom klammer 
8:2 bonden ms bonde 
9:4 	Hvar skrivet på raderat Och 

Övriga utskrifer: 

Texten i hs omfattar endast str. 1-5; därtill anmärker 
upptecknaren: Wisans återstående fyra versar kunna 
icke här återgifvas, såsom innehållande idel grofheter. 

2:3 	På: Ja på hs; vid: och vid 
2:4 	och göra hor: och göra h*— ks, utelämnat hs 
4:1 	äta: äta då 
4:4 	kungparad: kungparat hs 

T. 5, n. 4: 
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5:3 	rutgin: rutten 
	

9:1 	Ja tro: Jag tror ks; h—a: h** ks 
7:3 	ho: bod ks; so ändrat från bod ks 

	
9:3 	Hora: Sådan ks; mig: mej ks 

8:1 	mig: mej ks 
	

9:4 	dig: dej ks 

E 
Skillingtryck: LUB Folkskr. Visor: Twenne mycket wackra ii Nya Wisor, 
Wyss, wyss, mitt lilla barn, etc. Den Andra: Sång med Barnet på knät. 
etc.11Lund, i Lundbergska Boktryckeriet 1843. 

 

Den Första: 11 Barnsång wid Waggan. 
Rida, rida ranka, Hästen heter jj blanka 

1 /:Här kommer en ryttare på wår gård, sade bonden:/ 
/:Är det min, så släpp' en in! swarade bondens 

hustru:/ 

2 Hwar skall den ryttaren sitta, mor? sade bonden 
På mitt ord, wid högan bord; swarade bondens 

hustru 

3 Hwar skall jag sjelfwer sitta då? sade bonden 
I en wrå och titta på; swarade bondens hustru 

4 Hwad skall den ryttaren äta, mor? sade bonden 
Äggamat på silfwerfat; swarade bondens hustru 

5 Hwad skall jag sjelfwer äta då? sade bonden 
Möglad sill och sås dertill; swarade bondens hustru 

6 Hwad skall den ryttaren dricka, mor? sade bonden 
Win och mjöd ur guldskål röd: swarade bondens 

hustru 

7 Hwad skall jag sjelfwer dricka då? sade bonden 
Det går an för bara wann; swarade bondens hustru 

8 Hwar skall den ryttaren ligga, mor? sade bonden 
Glad och warm just på min arm; swarade bondens 

hustru 

9 Hwar skall jag sjelfwer ligga då; sade bonden 
På wår lo och hos wår so; swarade bondens hustru 

10 /:Gumman kan ju bita mej! sade bonden:/ 
/:Käre wän, så bit igen! swarade bondens hustru:/ 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Repristecken utsatta i alla strofer. 

F 
KB Vs 3:5 nr 300 B. Efter torparänkan och backstugusittaren Catrina Andersdotter (»Halta-Kajsa»), Agunnaryds sn, 
Småland (f. 1791 i Agunnaryd, d. 1857; Jonsson I, s. 546-547). Upptecknad av G. 0. Hylt61-Cavallius 1845. 

der kommer en ryttare ridandes Sade bonden :/ 
• 

Gack du ut bed ho- nom gå in. Svara-de bondens hustru. 

1 »Der kommer en ryttare ridandes.» 
Sade bonden. 
»Gack du ut, bed honom gå in.» 
Svarade bondens hustru. 

2 »Hvar skall den ryttarn sitta?» 
Sade bonden. 
»På en stol vid mitt bord.» 
Svarade bondens hustru. 

3 »Hvar skall jag sjelfver sitta?» 
Sade bonden. 

»I sope-vråen hos vår qvast.» 
Svarade bondens hustru. 

4 »Hvad skall den ryttarn äta?» 
Sade bonden. 
»Ägga-mat på silfver-fat.» 
Svarade bondens hustru. 

5 »Hvad skall jag sjelfver äta?» 
Sade bonden. 
»Hafra-sjutor och silla-rumpor.» 
Svarade bondens hustru. 
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6 »Hvar skall den ryttaren ligga?» 
Sade bonden. 
»I silke-sängen på min arm.» 
Svarade bondens hustru. 

7 »Hvar skall jag sjelfver ligga?» 
Sade bonden. 
»Under vår lo', hos vår so.» 
Svarade bondens hustru. 

8 »Svina-borsterna sticka mig.» 
Sade bonden. 
»Vänd dig om, och stick igen.» 
Svarade bondens hustru. 

9 »Svina-lössen bita mig.» 
Sade bonden. 
»Vänd dig om och bit igen.» 
Svarade bondens hustru. 

10 »Jag menar f—n rider dig» 
Sade bonden. 
»Du älskar mera ryttarn än mig.» 
svarade bonden sin hustru. 

11 Jag menar jag tar väl till min pisk 
sade bonden. 

SMB 243 

Pisken är min och r—n är min, 
svarade bondens hustru. 

Titel: Ryttaren och Bond-hustrun. 

Melodianmärkning 

Ms saknar klav, taktartsbeteckning och taktindelning. 

Efter system 1, n. 10 (g2) står överstruket: 

r 

System 1, n. 11-13 (c3—a2): Över resp. noter står med 
bokstäver c a a. 

System 2: Efter n. 3 (g2) står e2  (fjärdedelsnot) överstru-
ket. Över n. 8 (c3) står bokstaven c. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Båda anföringssatserna utskrivna i 
str. 1 och 11, den andra även i str. 10. 

: 

Skillingtryck, Kalmar 1852 (KB E 1852 s3). 

1 Det står en ryttere på wår gård, sade bonden, 
Be'n gå in, be'n gå in, sade bondens hustru. 

2 Hwar skall han sitta då, sade bonden. 
På min stol, wid mitt bord, sade bondens hustru. 

3 Hwar ska' jag sitta sjelf, sade bonden. 
I min spis, wid min gris, sade bondens hustru. 

4 Hwa' ska' han ha te mat, sade bonden, 
Ägg och fläsk, smakar bäst, sade bondens hustru.  

5 Hwad ska' jag äta sjelf, sade bonden, 
Näfwegröt och pannesöl, sade bondens hustru. 

6 Hwar ska han ligge i natt, sade bonden, 
På min arm, wid min barm, sade bondens hustru. 

7 Hwar ska' jag ligga sjelf, sade bonden, 
Under min lo', wid min so, sade bondens hustru. 

8 Men om soa', biter mej, sade bonden, 
Wänd dej om och bit igen, sade bondens hustru. 

G 

H 
Ärla sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson på 1860- eller 1870-talet. Ha: ULMA 347:57, s. 39-40. Hb: 
ULMA 347:44 b, s. 221-222. Hc: KVHAA Gustaf Ericsson, Folkvisor, s. 29-30. Hd: NM Folkminnessaml., Folk-
musikuppteckningar, vol. IV:3 c. 

Ha 
1 De går en knekt på vår gård, sade bonden 	 2 Hvar skall knekten sitta då? sade bonden 

Låt upp dörren och be'n gå inn! sade bondens hustru 	Wid mitt bord på en stol, sade bondens hustru 
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3 Hvar skall jag sjelfver sitta då? sade bonden 
Uti vrån på en qvast, 
De kan passa en sådan gast, sade bondens hustru 

4 Hva ska vi ge den knekt till mat? sade bonden 
Äggemat på silfverfat, 
För han är stadd på kungsparad, sade bondens hustru 

5 Hvad skall jag sjelfwer äta då? sade bonden 
Suran sill å rutten kål 
Går i en bonde som ä snål, sade bondens hustru 

6 Hva skall soldaten dricka då? sade bonden 
Öl å vin de smilär in 
I krigsmans skinn sade bondens hustru 

7 Hvad skall jag sjelfver dricka då? sade bonden 
Märrepiss å Ekelut, 
Ska bönder ha som ej vet hut, sade bondens hustru 

8 Hvar skall soldaten ligga då? sade bonden 
I min säng på min arm, 
Å smekä mej te ja blir varm sade bondens hustru  

9 Hvar skall jag sjelfver ligga då? sade bonden 
Inunder loen breve vår so. 
Der söfver du i godan ro, sade bondens hustru 

10 Men swinelössa biter mej, sade bonden 
Wänd dej om å bit igen! 
Å hinner du mir så dräper du dem, sade bondens 

hustru 

11 Ja tror det blir en hora af dej, sade bonden 
Horä va mor å mormor för mej, 
Om ja de blir hva angår de dej, sade bondens hustru 

Titel: Knekten och Bonden. 

Anmärkning 

	

1:2 	be'n ms beän 
4:1, 6:1 Hva ms Hva6 
9:2 breve ms breöveä 

	

11:3 	hva nts Hvaö 

Hb-d 
Avvikelser från Ha i Hb—d 

Genomgående: sade bonden: sade bondan b; sade bon-
dens hustru: svarade bondans hustru b 

1 : 1 	De: Det bd; på: uppå b 
1:2 	Låt upp: Lät upp b, Lät opp c; och: å c 

Str. 1 har i b en tredje rad, följd av den andra anför-
ingssatsen, i enlighet med mönstret i texten i övrigt: 

Så får vi höra hvad han vill 
2: I 	skall: ska' c; knekten: den knekten d; sitta: sittä c 
2:2 	på: uppå h 

Str. 2 har i b en tredje rad på sätt som i str. 1: 
Jag vill med honom tala några ord 

3:1 	sitta: sittä c 
3:2 	vrån på: wrå' uppå c 
3:3 	De: Det bd; passa: passä c 
4:1 	Hva: Hvad bd; till: te c 
4:3 	För: Ty hd; är: ä' c 
5:1 	Hvad; Hva c 
5:2 	å rutten: och rutten b, å ruttin c, och ruten d 
5:3 	ä: är bd 
6:1 	Hva: Hvad bd; dricka: drickä c 
6:2 	å: och bd; de smilär: det smilar b 
7:1 	Hvad skall jag: Hva ska' ja' c; dricka: dricka 
7:2 	Märrepiss: Marrepiss d 
8:1 	skall: ska' c; soldaten: den knekten b; ligga: 

liggä c  

	

8:2 	det första min: mi c; på: uppå b, å på c, och på d, 
8:3 Å smekä: Och smeka bd; mej: me mej d 

	

9:1 	ligga: liggä c 

	

9:2 	loen: lo'n b; breve: vid d 

	

9:3 	söfver: sofver bd 

	

10:1 	swinelössa: svinelössen b 
10:3 dräper du dem: biter du igen med dräper du dem 

som alternativ d 

	

11:1 	det: de; en hora af: e horä åf bc, e' horä af d 
11:2 mor å mormor: mormor å mor b 

	

11:3 	de blir: blir de' c; hva: hvad b 

Anmärkning 

Hb: 
Titel som i Ha. — Ms saknar strofnr. 

	

3:3 
	

sådan ms sadan 
Hc: 
Genomgående: Hva/hva ms Hva5/hva6 
9:2 breve ms breöveö 

Hd: 
Titel som i Ha. — Anföringssatserna utskrivna endast i 
str. I. 

	

1:2 	be'n ms beö'n 
8:3 me ms meä 

	

11:3 	hva ms hva6 
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Ellnlir" 

Der står en ryttare på vår gärd, 
4 

2 

sa- de bon-den i 

SMB 243 

MM FMK IIa:27 John Enningers saml., Visor och några psalmer, s. 91. Efter J. Bruun, Särslöv, Södervidinge sn, 
Skåne. Upptecknad av John Enninger 1879. 

4P - 

sade 
	

bonden 1 .Det kommer en Ryttare 
2. Hvar skall 	Ryttarens 
3. Hvar skall 	mina 
4. Hvar skall 	da den 

ridandes 
hästar stå 
hästar stå 
Ryttarn sitta 

Spring omkring ö 
På 	mitt stall 

mitt gamla 
På 	min stol 

1 /:Det kommer en Ryttare ridandes sade bonden:/ 
/:Spring omkring och släpp'en in sade bondens 

hustru:/ 

2 Hvar skall Ryttarens hästar stå sade bonden 
På mitt stall i mitt rum svarade bondens hustru 

3 Hvar skall mina hästar stå sade bonden 
I mitt gamla svinahus svarade bondens hustru 

4 Hvar skall den Ryttarn sitta sade bonden 
På min stol vid mitt bord svarade bondens hustru 

5 Hvar skall jag då sjelfver sitta sade bonden 
På min pall vid min dörr svarade bondens hustru 

6 Hvad skall da den Ryttarn äta sade bonden 
Äggamat på silfverfat svarade bondens hustru 

7 Hvad skall jag då sjelfver äta sade bonden 
Sur sill och mulad brö svarade bondens hustru 

släpp 'en in 	sade 	bondens hu - stru 
i 	mitt rum svarade 	" 
svina - hus " 
vid 	mitt bord 	" 

8 Hvar skall då den Ryttarn ligga sade bonden 
I min säng på min arm svarade bondens hustru 

9 Hvar skall jag då sjelfver ligga sade bonden 
På min lo' hos min so' svarade bondens hustru 

10 Svinalusen bider mej sade bonden 
Vänd dig om och bid igen svarade bondens hustru 

11 /:Jag tror f—n han ri'er dej sade bonden:/ 
/:F—n dej men Ryttarn mej svarade bondens hustru:/ 

Textanmärkning 

Str. 1-4 ligger under mel. Anföringssatserna utskrivna i 
str. 1-5, markerade i övriga strofer. 

8:1 	Ryttarn ändrat från Ryttaren 

J 
DAL 75. Vemmenhögs hd, Skåne. Upptecknad av Nils Andersson ca 1890 efter amanuens Anders Malm eller upp-
tecknad av Malm. 

Be'n gå in be'n g in sva- ra- de bon- dens hustru 

1 /:Der står en ryttare på vår gård, sade bonden:/ 
Be'n gå in be'n gå in svarade bondens hustru 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning saknas, bör vara C. 
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K 
Två skillingtryck med likalydande text: Stockholm 1904 och Stockholm 1907 (KB E 1904 k4; KB E 1907 t'). 

1 Der stod en ryttare vid vår grind 
Der stod en ryttare vid vår grind. 
»Ja öppna grind och be'n gå in 
Jag tror att det är fästmannen min», 
Sade bondens hustru. 

2 »Hvar skall den ryttaren sitta då?» 
»Uppå en stol bredvid vårt bord, 
Der sitter han som på kungastol», 
Sade bondens hustru. 

3 »Hvad skall den ryttaren äta då?» 
»Jo äggemat på silfverfat, 
Så spisa de i kungens sal», 
Sade bondens hustru. 

4 »Hvad skall jag sjelfver äta då?» 
»Jo rutten sill och surer kål, 
Det passar för en bonde snål», 
Sade bondens hustru. 

5 »Hvar skall den ryttaren ligga då?» 
»Uti min säng uppå min arm, 

Och leka med mig tills jag blir varm», 
Sade bondens hustru. 

6 »Hvar skall jag sjelfver ligga då?» 
»Uppå vår lo' bredvid vår so, 
Der sofver du i godan ro», 
Sade bondens hustru. 

7 »Men tänk om suggan biter mej? 
Men tänk om suggan biter mej?» 
»Då vänd dig om och bit igen, 
Och säg att suggan är din vän», 
Sade bondens hustru. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Upprepningen av första raden utförd 
i alla strofer. 

2:1 	ryttaren tr. rytttaren (det första t dock defekt) 
2:1-2 anföringstecknen saknas efter 2:1 och före 2:2 
4:3 	bonde de två sista bokstäverna defekta 

La: Skillingtryck, Göteborg 1906 (KB E 1906 j2). Lb: Fem alldeles nya Visor Den första: Juliana. Den andra: 
Bondhustrun och riddaren. [etc.], Göteborg 1909 (kopia i SV A). 

La 
1 »Det rider en riddare in på vår gård», sade bonden. 

»Öppna dörren! Be'n gå in!» svarade bondens 
hustru. 

2 »Hvar skall den riddaren sitta då?» frågade bonden. 
»På en stol, vid vårt bord», svarade bondens hustru. 

3 »Hvar skall jag själfver sitta då?» sade bonden. 
»I vår spis, hos vår gris», svarade bondens hustru. 

4 »Hvad skall den riddaren dricka då?» sade bonden. 
»Mjöd och vin går la i'n», svarade bondens hustru. 

5 »Hvad skall jag själfver dricka då?» sade bonden. 
»Lut och vann går la i'n», svarade bondens hustru. 

6 »Hvad skall den riddaren äta då?» sade bonden. 
»Äggamat på silfverfat», svarade bondens hustru. 

7 »Hvad skall jag själfver äta då?» sade bonden. 
»Hafrastump, sillarump», svarade bondens hustru. 

8 »Hvar skall den riddaren ligga då?» sade bonden. 
»I min säng, på min arm», svarade bondens hustru. 

9 »Hvar skall jag själfver ligga då?» sade bonden. 
»Under vår lo, ijämte vår so», svarade bondens 

hustru. 

10 »Men svinalusen bita mej», sade bonden. 
»Vänd dig om, bit igen!» svarade bondens hustru. 

Titel: Bondhustrun och riddaren. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. 
2:2 	bord tr. bod 
4:2, 5:2 	i'n tr. 'in 
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Avvikelser från La i Lb 

	

4:2 	i'n: in 

	

5:2 
	

i'n: an 

	

7:2 
	

Hafrastump: Hafrestump 

	

9:2 
	

ijämte: jämte 

	

10:1 
	

bita: biter 

Anmärkning 

Titel som i La. — Tr. saknar strofnr. 

SMB 243 

Lb 

M 
LUF 635, s. 3-4. Efter Ida Olsson, Öljehults sn, Blekinge (f. i Hällaryds sn, Blekinge) och hennes 80-åriga mor. 
Upptecknad av David Nyström, sannolikt 1925. 

1 Det kommer en ryttare ridandes fram, sade bonden 
Förbjud den ryttaren stiga in, svarade bondens 

hustru. 

2 Vad skall den ryttaren sitta då, sade bonden. 
På min stol vid mitt bord, 
mäns vi tala några ord, 
svarade bondens hustru. 

3 Vad skall jag själver sitta då, sade bonden 
I vår spis hos vår gris 
passa på när grisen fis. 
Svarade bondens hustru. 

4 Vad skall den ryttaren äta då, sade bonden. 
Äggamat på silverfat, svarade bondens hustru 

5 Vad skall jag själver äta då sade bonden. 
Sur ål, röten kål, 
passar bra för en bonde snål 
Svarade bondens hustru. 

6 Vad skall den ryttaren ligga då sade bonden 
I min säng på min arm 
roga mig så jag blir varm. 
Svarade bondens hustru 

7 Vad skall jag själver ligga då, sade bonden. 
Under vår lo hos vår so 

ställa henne i go ro 
Svarade bondens hustru. 

8 Aj je jaj! Jag är rädd att svinalösen biter mej, sade 
bonden 

Vänd dig om! Bit igen! 
Hitta du fler Så tanna du dem. 
Svarade bondens hustru. 

9 Jag tror jag får en hora av dej sade bonden. 
Hora var mor, mormor före mej 
Är jag en hora, vad angår dä dej 
Svarade bondens hustru. 

10 Jag tror jag tar en käpp och ger på dej sade bonden. 
Ja, tar du en så tar jag två 
Så skall din rygg få känna på 
Svarade hundens hustru. 

Anmärkning 

Str. 1 och 2 ihopskrivna, str. 3 har därför nr 2; även str. 
4 och 5 ihopskrivna, str. 6-7 har därför nr 4-5; str. 8 
delad på två strofer (numrerade 6 och 7), str. 9-10 har 
nr 8-9. 

2:2 	min stol ändrat från mitt bord 
2:3 mäns ändrat från mens 
4:1,6:1 	den tillskrivet över raden 

N 
ULMA 3077:1. s. 2. Vintrosa sn, Närke. Upptecknad av Walfrid Järd 1930. 

4 

• • -4- 

Det 	står en krigare 

        

        

på vår gård sa- de bonden 
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Låt upp dörrn och be'n gå in. 

12 

Jag tror att det är 

10 

vännen min 

SMB 243 

svarade bondens hust - ru. 

1 Det står en krigare på vår gård sade bonden 
Låt upp dörrn och be'n gå in Jag tror att det är 

vännen min 
svarade bondens hustru 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara C. 

0 
ULMA 3264:1 1, s. 24-26. Efter Tilda Larsson, Värings sn, Västergötland (f. 1856 i Väring). Upptecknad av C. M. 
Bergstrand 1931. 

1 »Det står en knekt uppå vår gård», sade bonden. 
»Öppna dörr'n å be'n gå in, 
kanske dä ä vännen min», 
svarade bondens hustru. 

2 »Var ska den knekten sitta då», sade bonden. 
»Uppå en stol bredvid mitt bord 
därmed ska' vi spela kort», 
svarade bondens hustru. 

3 »Var ska' ja' själver sitta då», sade bonden. 
»Uti en vrå uppå min kvast, 
å dä ska ske mä största hast», 
svarade bondens hustru. 

4 »Vad ska den knekten ha te mat», sade bonden. 
»Ägg å fläsk på silverfat, 
för han har stått i krigsparad», 
svarade bondens hustru. 

5 »Vad ska' ja' själver ha te mat», sade bonden. 
»Ruten sell å ulan kål 

går i en bonde som ä snål», 
svarade bondens hustru. 

6 »Var ska den knekten ligga då», sade bonden 
»I min säng och på min arm 
å klappa mej tess ja' blir varm», 
svarade bondens hustru. 

7 »Var ska ja själver legga då», sade bonden 
»Under vår lo ijämte vår so 
å därtill ä du ej för go», 
svarade bondens hustru. 

8 »Svinelusa biter mej», sade bonden. 
»Vänd dej om å bit igen 
å hinner du mer, så dräper du dem», 
svarade bondens hustru. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 

P 
DAG VFF 2120, s. 11-12. Efter Karl Torbjörnsson, Kungälv, Bohuslän (f. 1865 i Guddehjelm, Ytterby sn, Bo-
huslän). Upptecknad av Ingrid Settergren 1935. 

1 /:»Där står en knekt på vår gård», sade bonden.:/ 
»Ja öppna dörren be'n gå in! 
Kanhända är det vännen min», 
svarade bondens hustru. 

2 »Vad skall den knekten ha till mat?» sade bonden 
»Ägg och fläsk på silverfat, 
det går väl i en krigsmarat», 
svarade bondens hustru. 

3 »Vad skall jag själver få till mat?» sade bonden 
»Rötan sill och suran kål, 
det går väl i en bonde snål», 
svarade bondens hustru. 

4 »Vad skall denne knekten få till dryck», sade bonden 
»Öl och vin och brännevin, 
det går väl i en krigsmarin», 
svarade bondens hustru. 
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gård. sade bonden. 

8 

4 

• J)J  
De kom en ryttare 	på var 
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mat jo 	ägg å fläsk på silver - fat, dä ska den riddarn ha till 

8 

Vad ska den riddarn 	ha till mat 	sade bonden, 

5 »Vad skall jag själver få till dryck», sade bonden 
»Såpelut och märrepiss, 
det går väl i en bondetrut», 
svarade bondens hustru. 

6 »Var skall den knekten ligga då?» sade bonden 
»I min säng, uppå min arm 
och värma mig, så jag blir varm», 
svarade bondens hustru. 

7 »Var skall jag själver ligga då?» sade bonden 
»Inunder vår lo, ijämte vår so, 
och vi skall sova i godan ro», 
svarade bondens hustru. 

SMB 243 

8 »Jag tror jag tar en käpp och stryker dig», sade bonden. 
»Ja, tar du en, så tar jag två, 
och likaväl så skall jag rå», 
svarade bondens hustru. 

9 /:»Vad blir det för en hora utav dig», sade bonden.:/ 
»Ja, hora var mor, och hora var mormor, 
och knappast det angår dig», 
svarade bondens hustru. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Repristecken utsatt efter första raden 
i str. 1-7. 

Q 
ULMA 9047, s. 21. Efter f.d. lantbrukaren Arvid Karlsson, Gnesta, Frustuna sn, Södermanland, tidigare bosatt i 
Lundby, Lilla Malma sn, Södermanland (f. 1863 i Åsäng, Länna sn, Södermanland). Tradition från Lundby. Upp-
tecknad av Nils Dencker 1935. 

Låt opp dörrn å 
	

be'n stig in 
	svarade bondens hustru. 

1 De kom en ryttare på vår gård, sade bonden. 
Låt opp dörrn å be'n stig in svarade bondens hustru. 

R 
NM Folkminnessaml., Visor 7, s. 37 (text), 39 (mel.; EU 28891). Tradition efter Anna Lisa Larsdotter, Envikens sn, 
Dalarna (f. 1856). Upptecknad 1945-1947 av hennes dotter Anna Sjöbom. 

Dä kommer en riddare till vår gård sade bonden. 
6 

så låt den riddarn komma då sade bondens hus = tru. 
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Så släpp han in. kan- ske att de är fri - arn min. öpp- na grinn å 

De 

3 

står en rid - da- re vid vår grinn, sa - de bon- den. 
7 

SMB 243 

12 

• • 
	1 

sade bondens hus = tru. 

1 Dä kommer en riddare till vår gård sade bonden, 
så låt den riddarn komma då sade bondens hustru. 

2 Vad ska den riddarn ha till mat sade bonden, 
jo ägg å fläsk på silverfat, 
dä ska den riddarn ha till mat 
sade bondens hustru. 

3 Va ska jag äta själver då sade bonden, 
jo rutten sill å suran kål 
dä passar för en bonde snål, 
sade bondens hustru. 

4 Var skall den riddarn ligga då sade bonden, 
jo i min säng och på min arm 
där ska den riddarn ligga varm 
sade bondens hustru. 

5 Var skall jag ligga själver då sade bonden, 
jo i min stia hos min gris, 
där får du ligga själver då 
sade bondens hustru. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. 

ULMA 21963, s. 44-45. Efter 65-årige Emil Andersson, Hellvi sn, Gotland (f. i Fleringe sn, Gotland; uppvuxen vid 
Hau gård, Fleringe). Upptecknad av Carl Franzén 1953. 

1 Dä står en luffare på vår gård, sa David. 
Om han är en luffare va angår de di, sa Bina. 

2 Va ska den luffarn ha till mat, sa David. 
Ägg u fläsk på silvarfat, 
smakar bra för luffare som är lat sa Bina. 

3 Va ska jag självar äta då, sa David 
Surar sill u unken kål 
dugar bra för bonde som är snål, sa Bina. 

4 Va ska den luffarn ligga då, sa David 
Uti min säng u på min arm, 
u klappe mi tills jag blir varm, sa Bina 

5 Va ska jag självar ligge då, sa David. 
Ute bi min so 
u sove där i godan ro sa Bina  

6 Svinlusen bitar mi sa David. 
Vänd di um u bit igän, 
u hittar du nå'n så knäckar du den, sa Bina. 

7 Ja tror dä har blitt en hore av di sa David 
Hore för mamme, u hore för di, 
um ja är en hore, va angår dä di sa Bina. 

8 Ja tror ja tar en käpp u piskar di, sa David. 
Tar du en så tar ja väl två, sa Bina. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 

T 
DAUM band 1815:2 nr 1. Efter Konrad Hagman, Åskogen, Piteå lf, Norrbotten (f. 1891 i Avafors, Råneå sn, Norr-
botten). Inspelad av Rune Isberg 1971. 
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sva - ra - de bon - dens 	hus - tru. 

M.M. J=108 

Det 	står en ryt- ta-re vi vår dörr. sa  - de bon-den. 
7 

Öoo-na dörrn. släpp 	nom 'n. kan- hän-da de är vän- nen min. 

3 	sva - ra- de oon- dens 
	nus - fru. 

3 

SMB 243 

1 /:De står en riddare vid vår grinn, sade bondeni 
Så öppna grinn å släpp han in, kanske att de är friarn 

m i n , 
svarade bondens hustru. 

2 Va skall den riddarn ha till mat? sade bonden. 
Jo, ägg å fläsk på silverfat, de skall den rallarn ha till 

mat, 
svarade bondens hustru. 

3 Va skall ja själver äta då? sade bonden. 
Jo, rutten sill å surer kål, de duger åt en bonde snål, 
svarade bondens hustru. 

4 Var skall den riddarn ligga då? sade bonden. 
Uti min säng uppå min arm å leka me mej, så ja blir 

varm, 
svarade bondens hustru.  

5 /:Var skall ja själver ligga då? sade bonden.:/ 
Jo, uti vrån bredvid vårt so å sova där i godan ro, 
svarade bondens hustru. 

Melodianmärkning 

T. 1, n. 2 i str. 3 och 5, repris 1: A 
T. 1, n. 2 i str. 2, repris II: A 
T. 6, n. 2 i str. 2: ciss 

T. 6, n. 1-2 i str. 4:[ 

Textanmärkning 

Första raden upprepas i alla strofer. 
4:2 	säng osäker tolkning 

U 
SVA BB 2295. Efter affärsbiträdet Ingrid Hallberg-Johansson, Skövde, Västergötland (f. 1925); hon hade visan efter 
sin mor. Inspelad av Arnold Josefsson 1981. 

1 Det står en ryttare vi vår dörr. sade bonden. 
Öppna dörrn, släpp honom in. kanhända de är 

vännen min. 
svarade bondens hustru. 

2 Var skall den ryttarn sitta då? sade bonden. 
Uppå en stol invi vårt bord. å därtill är han ej för 

svarade bondens hustru. 

3 Var skall ja själver sitta då? sade bonden. 
Uppå en käpp invi vår dörr. å där där har du suttit 

förr. 
svarade bondens hustru.  

4 Va skall den mannen äta då? sade bonden. 
Ägg å sill på silverfat. de går väl i en krigsmadrat. 
svarade bondens hustru. 

Va skall ja själver äta då? sade bonden. 
Saltad sill i suran kål. de går väl i en bonde snål. 
svarade bondens hustru. 

Va skall den mannen dricka då? sade bonden. 
Mjöd å vin å brännevin. de går väl i en krigsmadrin. 
svarade bondens hustru. 

- Va skall ja själver dricka då? sade bonden. 
Märapiss i ekelut. de går väl i en bonnastut. 
svarade bondens hustru. 
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8 Var skall den ryttarn ligga då? sade bonden. 
Uppi min säng uppå min arm å klappa den tills ja 

blir varm, 
svarade bondens hustru. 

9 Var skall ja själver ligga då? sade bonden. 
Uppå vår lo jämte vår so, å därtill är du ej för go, 
svarade bondens hustru. 

10 Men tänk om svinalössa biter mej, sade bonden. 
Biter dom dej, så bit då dem, å hinner du mer, så 

dräp då dem, 
svarade bondens hustru. 

11 Aj aj aj aj, ja tror ja går i sjön, sade bonden. 
Går du i sjön, går jag omkring, när du har dränkt dej, 

går ja hem, 
svarade bondens hustru. 

Melodianmärkning 

T. 1 — t. 2, n. 3 i str. 10-11: 

Upptakt till t. 4 i förekommande fall: ess' 

Tradition från Kimito sn, Åboland. Va: IF 58. Efter drängen Th. Andersson, Tjuda. Upptecknad av Aug. A. Anders-
son 1888. Vb: SLS 23, s. 209-210. Upptecknad av Karl Ekman 1891. 

Va 
1 Till en bonde kom en vän sent en afton 

Släpp'en in, släpp'en in, sade bondens hustru 

2 Hvad vill du med vännen då sade bonden 
Lyda snällt och tiga still, 
det hör gamla gubbar till 
sade bondens hustru 

3 Hvar skall vännen sitta då? sade bonden 
I min famn på mitt knä 
der skall vännen få beqvämt 
sade bondens hustru 

4 Hvar skall jag sjelf sitta då sade bonden 
I en vrå på en qvast 
der kan du få sitta fast 
sade bondens hustru 

5 Hvad skall vännen dricka då? sade bonden 
Punsch och vin ur mitt glas, 
Nu skall vännen få kalas 
sade bondens hustru 

6 Hvad skall jag sjelf dricka då sade bonden 
I mitt stall från en kar 
der kan du få ta schoklad 
sade bondens hustru 

7 Hvad skall vännen äta då sade bonden 
Ägg och smör och doppa gås 
jag skall bjuda vännen sås 
sade bondens hustru 

8 Hvad skall jag sjelf äta då sade bonden 
0 min gris han har mat, 
han tar gerna bordskamrat 
sade bondens hustru 

9 Hvar skall vännen ligga då sade bonden 
I min säng, på min arm 
der skall vännen ligga varm 
sade bondens hustru 

10 Hvar skall jag sjelf ligga då sade bonden 
I ett bås vid en ko 
der skall du få hålla ro 
sade bondens hustru 

11 Jag tror att maran rider dej sade bonden 
Ja rider han mej så siter han i dej sade bondens 

hustru 

Titel: Bonden och hans hustru. 

Anmärkning 

Repristecken utsatta efter 1:1 och 1:2 saint efter 2:4, 
ovan ej återgivna eftersom reprisernas omfattning är 
osäker (jfr dock Vb, mel. nedan). 

	

8:1 	äta påbörjat även före sjelf men där struket 

	

10:1 	jag dubbelskrivet 
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Till en bonde kom en vän Sent en afton: 

"Släppen in. släppen in," Sade bondens hustru, 

9 

Sade bondens hustru. 

TEXT 

Avvikelser från Va i Vb 

Texten omfattar endast 9 strofer (str. 5-6 saknas). 
1:2 	släpp' en: släppen 
2:2 	still: stillt 
4:1 	sjelf: själfver 
7:2 	doppa gås: något på 
7:3 	sås: så 
8:1 	sjelf: själfver 
8:2 0: Ock  

9:2 på min arm: vid min barm 
10:1 	sjelf: själfver 
10:2 	en: min 
10:3 	skall: kan 
11:2 	»Ja rider hon dej, så sitter hon i mej» 

Anmärkning 

Sade bondens hustru skrivet två gånger i str. 1 och 11, 
andra upprepningar ej angivna. 

SLS 367, s. 976-979. Efter torparkvinnan Emma Abrahamsson, Hamnholmen, Hitis sn, Åboland (f. 1859). Uppteck-
nad av Greta Dahlström 1924. 

"Här kommer en båtsman gångandes," sade bonden. 	bonden. 

7 

   

    

    

"Låt han komma, låt han komma!" Svarade bondens hustru 

1 »Här kommer en båtsman gångandes», sade bonden. 
»Låt han komma, låt han komma!» svarade bondens 

hustru. 

2 »Var skall båtsman få sitta då?» sade bonden. 
»På min stol, vid mitt bord.» svarade bondens 

hustru. 

3 »Var skall jag själver sitta då?» sade bonden. 
»I min sopvrå ful och grå.» svarade bondens hustru. 

4 »Vad skall båtsman få äta då?» sade bonden. 
»Kött och fläsk smakar bäst.» svarade bondens 

hustru.  

5 »Vad skall jag själver äta då?» sade bonden. 
»Stampad kaka, surer laka.» svarade bondens 

hustru. 

6 »Vad skall båtsman få dricka då?» sade bonden. 
»Öl och vin och brännevin.» svarade bondens 

hustru. 

7 »Vad skall jag själver dricka då?» sade bonden. 
»Märrapiss drack du sist.» svarade bondens hustru. 

8 »Var skall båtsman få ligga då?» sade bonden. 
»I min säng, på min arm.» svarade bondens hustru. 
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9 »Var skall jag själver ligga då?» sade bonden. 
»I mitt hus bland mina svin.» svarade bondens 

hustru. 

10 »Jag är rädd att svinen biter mej» sade bonden. 
»Vänd dig om och bit emot!» svarade bondens 

hustru. 

11 »Jag tror hin hålan rider dej.» sade bonden. 
»Nej hålan dej och båtsman mej.» svarade bondens 

hustru. 

12 »Tar jag mej en vedaklabb», sade bonden. 
»Ja tar du en så tar jag två», svarade bondens hustru. 

Textanmärkning 

Anföringssatserna utskrivna i str. 1 och 12. 

Y 
Efter Emelie Louise Malm f. von Willebrand, Lovisa, Nyland (f. 1901); hon hade hört visan i Forsby, Pernå sn, Ny-
land. Ya: SLS 534 nr 34. Upptecknad av John Rosas 1931. Yb: SLS band 1962:28 nr 2. Inspelad av Greta Dahlström 
1960. Mel. nedan återgiven efter Greta Dahlströms transkription i SLS 742 B nr 136. 

Ya 

Låt honom komma. låt honom komma. sade bondens hustru. 

1 1 morgon kommer skomakar'n till oss sade bonden. 
Låt honom komma, låt honom komma sade bondens 

hustru. 

2 Var ska' skomakar' n sitta få sade bonden 
På en stol vid mitt bord sade bondens hustru. 

3 Var skall jag då sitta få sade bonden. 
På en bänk vid min dörr sade bondens hustru 

4 Vad ska' skomakar' n äta få sade bonden. 
Kött och fläsk smakar bäst svarade bondens hustru  

5 Vad ska' jag då äta få sade bonden. 
Surer kål och ruti' ål sade bondens hustru. 

6 Var ska' skomakarn sova få sade bonden. 
I min säng, på min arm sade bondens hustru 

7 Var skall jag då sova få sade bonden. 
På min spis vid min gris sade bondens hustru 

8 Men tänk om — grisen biter mig sade bonden. 
Sväng dig om och bit tillbaks sade bondens hustru. 

Skomakar. n. 

Yb 
MELODI 

Avvikelser från Ya i Yb 

Noterad i G-dur, begvnnelseton: d' (nedan transpone-
rad till Ess-dur motsvarande notationen i Ya). Bindebå-
gar, relaterade till ändrade stavelseantal i senare stro-
, fer. är utsatta mellan : följande noter: t. 1. n. 4-5, t. 2, n. 
2-3. t. 4, n. 2-3 och 4-5, t. 5, n. 2-3 och 4-5. 

T. 1 (med taktartsbeteckning 2/4): • • • 

. 2. n. 5-6: • .•  

T. 6. n. 1-2: 
	.M1,111~11.1111111,11e,  

svarade 

T. 7: 	• • 
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TEXT 

Avvikelser från Ya i Yb 

Andra anföringssatsen: sade str. 2-8 svarade 
Genomgående: jag: ja; och: å 

I: I 	morgon: morron 
6: 1 	ska': skall 
8:1 	mig: mej 
8:2 	dig: dej 

SVA BA 60. Efter Hugo Henriksson, Nagu sn, Åboland (f. 1888 på Lillandet, Nagu). Inspelad av U. P. Olrog 1964. 

M.M.J= /16 
3a 3b 

   

Stig då ut å bjud dem stig in. sva-ra-de bon-dens hus-tru. 

1 /:Dragonerna kommer ridandes, sade bonden.:/ 
/:Stig då ut å bjud dem stig in, svarade bondens 

hustru.] 

2 Vad ska dragonerna göra här in? frågade bonden. 
Prata med mej å dricka mitt vin, svarade bondens 

hustru. 

3 Vad skall jag då dricka själv? frågade bonden. 
Förlegat öl duger i dej, svarade bondens hustru. 

4 Vad ska dragonerna äta här? frågade bonden. 
Kött å fläsk smakar ju bäst, svarade bondens hustru.  

5 Var ska dragonerna sova här? frågade bonden. 
I min säng på min arm? svarade bondens hustru. 

6 /: Var skall ja då sova själv? frågade bonden.:/ 
/:1 min spis bredvid min gris, svarade bondens 

hustru.:/ 

Textanmärkning 

Raderna upprepas i alla strofer. 
3:1 	Vad hörs ej vid upprepningen 
6:1 	skall ja hörs ej vid upprepningen 

EJ AVTRYCKTA 

AA: Lilja, Violen, 1841, s. 18-19. Skåne. Upptecknad 
av Nils Lilja. 10 strofer. Även tryckt, ehuru med 
små avvikelser, i Lilja, Julboken, 1865, s. 71-72. 

AB: UUB R 623:2 nr 37. Efter Agnes Maria Holm-
ström, P. A. Säves fosterdotter (f. 1835 i Örebro, 
d. 1850 i Visby; Bjersby, s. 338) och fältmusikan-
ten och målaren Ferdinand Lundgren, Visby, Got-
land (f. 1825 i Visby, d. 1901; Bjersby, s. 
273-274). Upptecknad av P. A. Säve på 1840-ta-
let eller vad gäller Lundgren något senare. 9 stro-
fer. Tryckt som Säve nr 37 A. 

AC: UUB R 623:2 nr 37. Efter Margareta Helena 
Lan& (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. 2 strofer och 2 rader tillagda i fotnoter 
till huvudtexten (se AB). Tryckt i fotnoter till Sä-
ve nr 37 A. 

AD: UUB R 623:3 nr 2. Efter kaptenskan Sophia An-
dersin f. Lalkr, Visby, Gotland (f. 1783 i Visby, 
d. 1868; Bjersby, s. 326). Upptecknad av P. A. 
Säve vid 1800-talets mitt. 13 strofer. Tryckt som 
Säve nr 37 B. 

AE: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 171. Närke. 
Upptecknad av Gabriel Anrep, troligen ca 1850, 
senast 1856 (Edström, Richard Dybeck som folk-
lorist, s. 140). 1 strof. 

AF: Örebro läns museum, N. G. Djurklous arkiv, F I 
b:1, Antiqvariska anteckningar om Nerike. 2. 
Folkvisor (I), s. 53-54. Närke. Närmare uppgifter 
saknas. Upptecknad vid 1800-talets mitt, möjligen 
av N. G. Djurklou. 6 strofer. 
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AG: Örebro läns museum, Herman Hofbergs saml. 
Närke. Sannolikt upptecknad av Herman Hofberg 
på 1860-talet. 10 strofer. 

AH: Werner, Westergötlands Fornminnen, 1868, s. 
95-96. Upptecknad av Hilder Werner. 8 strofer. 

Al: Werner, Westergötlands Fornminnen, 1868, s. 
96-97. Upptecknad av Hilder Werner. 7 strofer. 

AJ: Text med motstridande proveniensuppgifter; en-
ligt a: Vist hd, Västergötland (upptecknarens 
hustrus hemtrakt), enligt b: Länna sn, Söderman-
land. Upptecknad av Gustaf Ericsson på 1860-
eller 1870-talet. AJa: ULMA 347:57, s. 37. 6 
strofer. I efterhand har mellan raderna inskrivits 
ytterligare rader motsvarande 4-5 strofer. AJb: 
KVHAA Gustaf Ericsson, Folkvisor, s. 30. 6 stro-
fer (lika som de ursprungliga 6 stroferna i AJa). 

AK: DAL 112 a. Skåne. Upptecknad av C. A. Simon-
son. Inlämnad av denne till Skånska landsmåls-
föreningen 1877. 10 strofer. 

AL: Anteckningsbok »Sommaren 1878», som tillhört 
Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld (nu i släktens 
ägo) (text), ULMA J. A. Lundells saml., Carl-
heim-Gyllenskiöld, Visor ock melodier (nr 68) 
(mel.). Efter torparpojken Kalle i Sundby under 
Viredaholm, Vireda sn, Småland. Upptecknad av 
Carlheim-Gyllenskiöld 1878. Melodi samt 6 stro-
fer. Tryckt i SvLm VII:7. 1892, nr 68. 

AM: ULMA 351 D:11 a, s. 166-167. Efter skomakar-
mästaren Carl Bondeson, Vessige sn, Halland. 
Upptecknad av dennes son August Bondeson på 
1870-talet. Melodi samt 10 strofer. Tryckt som 
Bondeson nr 40. 

AN: SVA 513:5 (Joseph Hermelins saml.) nr 73. När-
mare uppgifter saknas. Möjligen upptecknad av fri-
herre Hermelin på 1870-talet eller senare. 7 strofer. 

AO: Wigström, Folkdiktning II, 1881, s. 54-56. Ven, 
Skåne. Upptecknad Eva Wigström 1880 (jfr 
Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 
27-28). 11 strofer. 

AP: Fredin, Gotlandstoner, 1909, nr 113 s. 95. Efter 
»änkan Pettersson», Klintehamn, Klinte sn, Got-
land. Upptecknad av August Fredin på 1880- eller 
1890-talet. Melodi samt 8 strofer. 

AQ: NM Wistrand, Småländska folkvisor nr VII. Efter 
mor Anna Greta Jonsson (Petersotter), Millebo, 
Skirö sn, Småland (1811-1898); hon hade visan 
efter sin mor bondhustrun Anna Stina Zachrisdot-
ter (1785-1875). Upptecknad av P. G. Wistrand 
1880 och något år senare (Wistrand, Ett minne 
från mina vandringsår, 1911, s. 195-197; texten 
tryckt där, s. 220). 5 strofer. 

AR: UUB Rääfs saml., 58, Folkminnen och diktning, 
5. Uppteckningar av visor, sägner och gåtor m.m. 
Ydre hd, Östergötland. Sannolikt upptecknad på 
1880-talet. Utskrift av okänd hand. 6 strofer. 

AS: NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, 
vol. 11:23. Möckleby hd, Öland. Upptecknad av 
sign. »Urda». Insänd till Nord. museet av Emma 
Johansson, Nedre Ålebäck, Sandby sn, Möckleby 
hd sommaren 1882. 9 strofer. 

AT: NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, 
vol. 11:2. Skåne. Meddelad till Nord. museet av L. 
B. Falkman 1883. 7 strofer. 

AU: NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, 
vol. 11:2. Östergötland. Upptecknad av kaptens-
hustrun Betty Noen g. Törngren, som hört visan 
sjungas av svågern jägmästaren Törngren, vilken 
lärt den i sin födelsebygd i Östergötland. Medde-
lad till Nord. museet av L. B. Falkman 1883. 5 
strofer. 

A V: NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, 
vol. 11:2. Östergötland (Sankt Lars församling, 
Linköping). Upptecknad av vaktmästaren Axel 
Lord. Meddelad till Nord. museet av L. B. Falk-
man 1883. 8 strofer. 

AX: NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, 
vol. 11:2. Rättviks sn, Dalarna. Upptecknad av 23-
åriga Rättviks-kullan Gudfatt Britta Ersdotter »ef-
ter minnet». Meddelad till Nord. museet av L. B. 
Falkman 1883. 9 strofer. 

A Y: NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, 
vol. 11:2. Mora sn, Dalarna. Upptecknad av 26-
åriga Hällmats Margit Matsdotter, Mora Strand 
»efter minnet». Meddelad till Nord. museet av L. 
B. Falkman 1883. 8 strofer. 

AZ: NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, 
vol. 11:2. Marstrand, Bohuslän. Upptecknad av 
okänd person. Meddelad till Nord. museet av L. 
B. Falkman 1883. 8 strofer. 

BA: DAL 786. Västergötland. Upptecknad av I. FlorU 
1886. 11 strofer. 

BB: [Lundell & Zetterqvist], Folkminnen från Kläcke-
berga ock Dörby (SvLm IX:1, 1889-1936), nr 
1570. Upptecknad av Hilda Lundell och/eller hen-
nes syster Elise Zetterqvist, sannolikt på 1880-ta-
let, efter deras mor i Hårstorp, Kläckeberga sn, 
Småland. 1 1 /2 strof (landsmålsalfabet). 

BC: NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, 
vol. 1.8. Göteborg, Västergötland. Upptecknad av 
artisten J. A. Winquist, troligen under 1800-talets 
andra hälft. Melodi med 3 underlagda strofer. 

BD: MM FMK 111:3 nr 54. Skåne. Troligen uppteck- 
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nad ca 1890. Upptecknaren okänd; ev. en avskrift 
efter okänd källa. Melodi med underlagd strof. 

BE: DAL 6006 nr 18. Skåne (från gränstrakterna mel-
lan Skytts och Vemmenhögs härader). Uppteck-
nad av okänd hand för Otto Anderberg ca 1890. 6 
strofer. 

BF: SVA 310 nr 6 (text), Colliander, Några folkvisor 
från Halland, 1916, s. 152 (mel.). Efter »hushål-
lerskan» Johanna Falk, f. 1809 i Harplinge sn, 
Halland, d. 1898 i Helsingborg. Upptecknad av 
Selma Colliander ca 1890. Melodi samt 11 stro-
fer. Även texten tryckt hos Colliander, s. 
152-153. 

BG: ULMA 303:786 b, opag. Efter Anna Björk (»dot-
ter till korpral Lund»), Fasterna sn, Uppland. 
Upptecknad av G. A. Tiselius 1896. 10 strofer. 

BH: ULMA 303:578, s. 10-11. Hållnäs sn, Uppland. 
Upptecknad av Bengt Hesselman 1898. 10 stro-
fer. 

Bl: ULMA 303:919, s. 13-14. Efter Karolina Jansson 
g. Hagström, Hammarby sn, Uppland (f. 1830 i 
Hammarby). Upptecknad a\ Arvid Ulrich 1897. 
11 strofer. 

BJ: ULMA 111:434, s. 1-2. Nykyrka sn, Västergöt-
land. Upptecknad av Sven Lampa 1897. 6 strofer. 

BK: ULMA 41:5, s. 91-92 (text), ULMA 41:7, s. 10 
(mel.). Efter Carl de Mander, Lugnet, Mörkö sn, 
Södermanland. Upptecknad 1898-1899, texten av 
Johnny Roosval, mel. efter Roosvals minne av 
Bror Beckman. Melodi samt 9 strofer. 

BL: ULMA 11642:20 (mel.), ULMA 619:18:11 (text 
samt mel. i renskrift). Efter jordbrukarhustrun 
Sigrid Andersdotter (Hultman), Eda sn, Värmland 
(f. 1830 i Hulteberg, Eda, d. 1900) eller Karin 
Nilsdotter (»Krykje-Kari»), fattiggården Norra 
Mon, Hulteberg (f. 1838 i N. Ämterud, Eda, d. 
1903; Ramsten, Einar Övergaards folkmusiksam-
ling, s. 111-112). Upptecknad av Einar Över-
gaard 1898. Melodi samt 9 strofer. Texten samt 
den renskrivna mel. i facsimil tryckt hos Ramsten, 
s. 150-151. 

BM: ULMA 351 D:11 e, s. 127. Från »södra Sverige 
eller Danmark». Upptecknad av S. P. Wallberg, 
sannolikt vid 1800-talets slut. Melodi samt 8 stro-
fer. 

BN: NM Folkminnessaml., Helge Ros&is uppteck-
ningar 1, Folkföreställningar, paschasor m.m. 1, s. 
138-139. Skåne. Efter antikvitetshandlaren Sjö-
blom, Lund, som hade visan efter sin far vilken 
bodde i Malmö. Upptecknad av Helge RoAn 
1908-1909. 10 strofer. 

BO: LUF 8976, s. 61-62. Fru Alstads sn, Skåne. Upp-
tecknad av Olof Christoffersson, troligen på 
1910-talet (senast 1915). Avskrift gjord 1942. 10 
strofer. 

BP: DAG IFGH 5977 nr 79. Halland. Upptecknad av 
Lars Adlerkull på 1910- eller 1920-talet. Melodi 
samt 11 strofer. 

BQ: Bergendahl, Partille Krönika, 1921, s. 175-176. 
Partille sn, Västergötland. Upptecknad av Erik 
Bergendahl 1912-1920. Melodi samt 8 strofer. 

BR: DAG VFF 623, s. 3. Naverstads sn, Bohuslän. 
Upptecknad av Ellen Andersson 1923. 7 strofer. 

BS: Efter Ellen Boudrie, Örebro, Närke (f. 1897 i Öre-
bro). BSa: Från bergslag och bondebygd 1992, s. 
190. Nedskriven av Ellen Boudrie i egen visbok 
1923. 7 strofer. BSb: Från bergslag och bonde-
bygd 1992, s. 102. Transkription av inspelning 
gjord av Agneta Bertilson och Lena Hellström 
1981-1985. Melodi samt 7 strofer. 

HT: DAG IFGH 700, s. 33-34. Efter Josef Johansson, 
Åsmule, Örs sn, Dalsland (f. 1842 i Sundals-Ryrs 
sn, Dalsland). Upptecknad av Ivan Markendahl 
1926. 4 strofer. 

BU: DAG Liungman 243, s. 20-21. Skepptuna sn, 
Uppland. Nedskriven av Elvina Wettergren 1926. 
10 strofer. 

BV: DAG Liungman 243, s. 21. Från »Göteborgstrak-
ten», Västergötland. Upptecknad av Walter Liung-
man ca 1925. 4 strofer. 

BX: DAG Liungman 537, s. 24. Västergötland, möjli-
gen V. Tunhems sn. Upptecknad av 0. G. Svens-
son 1926. 6 strofer. 

BY: DAG IFGH 1102, s. 39-40. Jörlanda sn, Bo-
huslän. Upptecknad av Johan Bengtsson 1927. 6 
strofer. 

BZ: DAG IFGH 1015, s. 37-38. Efter hemmansägaren 
Alfred Andersson, Bro sn, Värmland (f. 1868 i 
Bro). Upptecknad av Ragnar Nilsson 1927. 8 stro-
fer. 

CA: DAG IFGH 1223, s. 15-16. Efter Anders Petter 
Svensson, Eskilsäters sn, Värmland (f. 1855 i Es-
kilsäter). Upptecknad av Ragnar Nilsson 1928. 8 
strofer. 

CB: LUF 1270, s. 1-2. Efter Lillie Johansson, 
Långlöts sn, Öland. Upptecknad av Lage Nilsson 
1928. 5 strofer. 

CC: LUF 2137, s. 48-50. Efter Amelie Nilsson, Åle-
bäck, Gårdby sn, Öland. Upptecknad av Lage 
Nilsson 1928.5 strofer. 
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CD: LUF 3392, s. 9-11. Efter Annette Svensson, 
Åryds sn, Blekinge. Upptecknad av A. Malmgren 
1929. Melodi samt 6 strofer. 

CE: DAG IFGH 1551, s. 17-19. Efter August Johans-
son, Håbols sn, Dalsland (f. 1861 i Steneby sn, 
Dalsland). Upptecknad av Tryggve Heimer 1929. 
5 strofer. 

CF: Tjörns Hembygdsförening, Olaus Olssons vis-
saml., nr 280 (text), DAG IFGH 1908, s. 48 
(mel.). Valla sn, Bohuslän. Upptecknad av Olaus 
Olsson (text) och Dan Danielsson 1929 (mel.) ef-
ter Olsson (f. 1852 i Valla, d. 1944). Melodi samt 
1 strof. 

CG: DAG IFGH 1684, s. 23-24. Efter Alma Bengts-
son, Bystad, Tranemo sn, Västergötland, som ha-
de visan efter sin mor född på 1850-talet. Upp-
tecknad av K. G. Johansson 1929. 8 strofer. 

CH: Efter Sofia Jansson, Grimle, Vittinge sn, Uppland 
(f. 1872 i Västerlövsta sn, Uppland). CHa: ULMA 
2371:2, s. 2-3. Upptecknad av Gideon Gustafson 
1929. 5 strofer. En annan utskrift med 6 strofer 
finns i ULMA 24808, bl. 70-71. CHb: SVA BA 
10. Sjungen av Gideon Gustafson (f. 1888) med 
text som i CHa. Inspelad av Jan Ling och U. P. Ol-
rog 1962. Melodi samt 6 strofer. CHc: SVA BA 
12. Sjungen av Gideon Gustafson med text som i 
CHa. Inspelad av Jan Ling och U. P. Olrog 1962. 
Melodi samt 6 strofer. 

Ck Larsson i By, En dalasockens historia II, 1939, s. 
216. By sn, Dalarna. Mel. upptecknad av skollära-
ren Oskar Östlund, texten troligen upptecknad av 
Carl Larsson på 1920- eller 1930-talet. Melodi 
med 6 underlagda strofer. 

CJ: Västerås stadsbibl., Ms 1972:2 N:9 (text), Ms 
1972:2 N:10 (mel.). Nedskriven under tiden 
1920-1950 av folkskolläraren Ruth Rosenius 
(Högman), Västerfärnebo sn, Västmanland (f. 
1888 i Västerfärnebo, d. 1963); hon hade visan 
efter sin mormor soldathustrun Maria Sofia 
Spångberg f. Göthberg, Västerfärnebo (f. 1829 i 
Västerfärnebo, d. 1906). Melodi samt 8 strofer. 

CK: Efter Elisabet Påhlsson, Ingelstorp, Hovs sn, Skå-
ne (f. i Hov). Upptecknad av Emil J. Söderman 
1929 (text) och kantor David Påhlsson (mel.). 
CKa: LUF 2336, s. 1-3. 8 strofer. CKb: NM 
Folkminnessaml., Visor 1, s. 370-371 (EU 1291). 
8 strofer. Insänd till Nord. museet 1930. CKc: 
NM Folkminnessaml., Visor 5, s. 143 (EU 
22015). Melodi med underlagd strof. Insänd till 
Nord. museet 1942. CKd: SVA 202:2, s. 
383-386. Melodi samt 8 strofer. 

CL: ULMA 2851:1, s. 28-30. Efter reparatören Knut 

Lindgren, Stjärnsund, Husby sn, Dalarna (f. 1868 
i Husby); han hade visan efter sin mor (f. 1849). 
Upptecknad av Sigrid Lindgren 1930. 9 strofer. 

CM: ULMA 2691:5, s. 1. Östergötland. Upptecknad av 
Frideborg Beckman 1930. 5 strofer. 

CN: ULMA 2750:3, s. 103-105. Efter Alma Tropp, 
Ova sn, Västergötland (f. 1858). Upptecknad av 
Ivar Dahlberg 1930. 6 strofer. 

CO: DAG IFGH 2573, s. 1. Efter Alfred Gustavsson, 
Grolanda sn, Västergötland (f. 1856 i Göteve sn, 
Västergötland). Upptecknad av Thure Andersson 
1930. 5 strofer. 

CP: ULMA 3076:1, s. 9-11. Ervalla sn, Västmanland. 
Upptecknad av Hulda Hammarbäck 1930. 5 stro-
fer. Betecknas som »sittlek». 

CQ: LUF 3152, s. 4-5. Bräkne-Hoby sn, Blekinge. 
Upptecknad 1931 av Elin Jeppsson, Kullåkra (f. 
1880 i Tararp) efter egen tradition. 7 strofer. 

CR: DAG IFGH 2359, s. 7-8. Efter Mathilda Vall-
gren, Nykyrka sn, Västergötland (f. 1854 i Sand-
hems sn, Västergötland). Upptecknad av C. M. 
Bergstrand 1931. 6 strofer. 

CS: DAG IFGH 2359, s. 24-25. Efter Johan Anders-
son, Sandhems sn, Västergötland (f. 1860 i Sand-
hem). Upptecknad av C. M. Bergstrand 1931. 6 
strofer. 

CT: DAG IFGH 2683, s. 12-13. Efter Ida Andreasson, 
Björkekärr, Alingsås lf, Västergötland (f. 1856 i 
Norunga sn, Västergötland); hon hade visan efter 
sin mor. Upptecknad av Eva Björkman 1932. 5 
strofer. 

CU: Smålands Museum, Kronobergs läns hembygds-
förb:s saml. (avskrift i LUF 4786, s. 76-77). Små-
land. Upptecknad av Eva Danielsson 1932. 5 stro-
fer 

CV: LUF 3254, s. 1-2. Efter Thomasine Thomberg, 
Stehags sn, Skåne (f. i Frenninge sn, Skåne). 
Upptecknad av kyrkoherde A. Helgesson 1932. 
10 strofer. 

CX: LUF 4754, s. 6. Långasjö sn, Småland. Uppteck-
nad av Hugo Ingelsson 1932. 8 strofer. 

CY: ULMA 7046, s. 13-14. Efter änkan Anna L. 
Karlsson (f. i Ramsbergs sn, Västmanland); hon 
hade visan efter sin mormor i Ramsberg. Upp-
tecknad av Ellen Lagergren 1933. 5 strofer. 

CZ: ULMA 7046, s. 14-16. Efter »änkan Grönberg i 
Riddarhyttan», Skinnskattebergs sn, Västmanland. 
Upptecknad av Ellen Lagergren 1933. 10 strofer. 

DA: ULMA 7046, s. 31-34. Efter »hustrun Berggren i 
Gisslarbo», Malma sn, Västmanland; hon hade vi- 

98 



SMB 243 

san efter sin mor Johanna Risberg (f. 1843 i 
Ramsbergs sn, Västmanland). Upptecknad av El-
len Lagergren 1933. Melodi samt 8 strofer. Be-
tecknas som »soldatvisa som knektarna marsche-
rade efter». 

DB: ULMA 5852, s. 10-11. Efter Herman Moberg, 
Dimbo sn, Västergötland (f. i Dimbo 1857). Upp- 
tecknad av Thomas Larsson 1933. 7 strofer. 

DC: Södermanl:s spelmansförbunds arkiv, Uppteck-
ningar av Carl G. Axelsson, häfte 1. Efter soldat-
hustrun Ida Johansson, Floda sn, Södermanland 
(f. ca 1870), som hade lärt visan av sin mor Eva 
Helena Qvick f. Olsson (f. 1829 i Stora Malms sn, 
Södermanland, till Floda ca 1850, d. 1900); denna 
hade i sin tur visan efter sin mor. Upptecknad av 
C. G. Axelsson, troligen 1933. Melodi samt 5 
strofer. 

DD: ULMA 8829, s. 16-18. Efter Hugo Nilsson, Åsle 
sn, Västergötland. Upptecknad av Erik Sandberg 
1935. 10 strofer. 

DE: 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. DEa: 
ULMA 8829, s. 16-18. Upptecknad av Erik 
Sandberg 1935. 12 strofer, anförda som komplet-
tering till uppteckningen efter Hugo Nilsson (se 
DD). DEb: ULMA 9882, s. 2. Upptecknad av Ru-
ne Arnling 1936. Melodi med underlagd strof. 
DEc: DAG IFGH 5051, s. 5-6. Nedskrift gjord 
1945 av Johan Johansson; möjligen en avskrift. 8 
strofer. 

DF: DAG VFF 2117, s. 4. Efter Sofia Olsson, Kung-
älv, Bohuslän (f. 1848 i Rödbo sn, Bohuslän). 
Upptecknad av Ingrid Settergren 1935. 7 strofer. 

DG: ULMA 10424, s. 7-8. Skåne. Upptecknad av Ma-
ria Lundström 1937. 9 strofer. 

DH: ULMA 10922, s. 586-590. Efter Anna Pettersson. 
Stora Malms sn, Södermanland (f. 1857); hon ha-
de visan efter sin mor (f. 1816). Upptecknad av I. 
Nordin-Grip 1937. 8 strofer. 

DI: N. Kyrketorps sn, Västergötland. Två likalydande 
texter, tillskrivna olika personer. 7 strofer. Dia: 
DAG IFGH 4168, s. 5-6. Efter Sofia Kristoffer-
son, N. Kyrketorp (f. 1846 i N. Kyrketorp). Upp-
tecknad av Nils Sjöholm 1938. Dlb: NM Folk-
minnessaml., Visor 2, s. 329 (EU 12338). Efter 
änkefru Karin Fredlund, Skultorp, N. Kyrketorp 
(f. 1868 i Edåsa sn, Västergötland). Upptecknad 
av Nils Sjöholm. Insänd till Nord. museet 1938. 

DJ: ULMA 11482, s. 607-608. Efter Vilma Johans-
son, Lövberget, Grangärde sn, Dalarna. Uppteck-
nad av Otto Blixt 1939. 6 strofer. 

DK: ULMA 29073:119, s. 1. Synnerby sn, Västergöt-
land. Upptecknad av Nils Stålberg på 1930- eller 
1940-talet. Melodi samt 8 fragmentariskt noterade 
strofer. 

DL: LUF 6584, s. 30-31. Väsby sn, Skåne. Uppteck-
nad av Emil Jönsson (f. 1861 i Väsby) efter eget 
minne 1940. 7 strofer. 

DM: DAL 4341:2. Osby sn, Skåne. Upptecknad av 
Carl Persson 1940. 6 strofer. 

DN: DAG IFGH 4436, s. 24-25. Efter smeden A. An-
dersson, Tuns sn, Västergötland (f. 1873 i Tun). 
Upptecknad av Nils Sjöholm 1940. 7 strofer. 

DO: NM Folkminnessaml., Soldatsånger 1, s. 64 (EU 
17747). Västergötland. Insänd till Nord. museet 
av F. Wallroth, Stockholm 1941. 4 strofer. 

DP: NM Folkminnessaml., Rallarvisor (EU 18433). 
Rasbo sn, Uppland. Nedskriven av Karl J. Petters-
son, som hörde visan sjungas 1892 av en statar-
son. Insänd till Nord. museet 1941. 6 strofer. 

DQ: Brålanda sn, Dalsland. Nedskriven av J. F. Lund-
berg. Insänd till Nord. museet 7 strofer. DQa: 
NM Folkminnessaml.. Rallarvisor (EU 19826). 
Insänd 1942. DQb: NM Folkminnessaml., Visor 
5, s. 14-15 (EU 21720). Insänd 1942. 

DR: NM Folkminnessaml., Soldatsånger 3, s. 105 (EU 
24424). Leksands sn, Dalarna. Upptecknad av 
Lars Eriksson 1943. Insänd till Nord. museet 
1943. 7 strofer. 

DS: Träne sn, Skåne. Sjungen bland folket på 
Ovesholms gods. Melodi samt 8 strofer. DSa: 
Ingers, Några folkvisor från Gärds härad, 1943, s. 
33. Upptecknaren okänd, meddelad till Ingemar 
Ingers. DSb: SVA BB 353 (kopia av fonografin-
spelning i Folklivsarkivet, Lund). Sjungen av fil. 
dr Ingemar Ingers, Lund (f. 1902 i Tottarps sn, 
Skåne, d. 1983). Inspelad på fonograf av Kurt 
Frankman 1929. Melodi samt 6 strofer. DSc: SR. 
61/MI9378:11:4. Sjungen av Ingemar Ingers. In-
spelad av Matts Arvberg 1961. Melodi samt 7 
strofer. DSc: SVA BA 2295. Sjungen av Ingemar 
Ingers. Inspelad av Gunnar Ermedahl och Ingers 
1974. DSd: SVA BA 2305. Sjungen av Ingemar 
Ingers. Inspelad av Gunnar Ermedahl 1974. 

DT: ULMA 16112, s. 77. Tävelsås sn, Småland. Upp-
tecknad av Anna Hult 1943. 4 strofer. 

DU: NM Folkminnessaml., Visor 8, s. 557 (EU 
32072). Ur visbok som tillhört järnvägstjänste-
mannen A. Sunesson, Bankeryds sn, Småland, 
skriven ca 1890. Avskrift gjord inom Nord. muse-
et 1943-1944. 7 strofer. 

DV: NM Folkminnessml., Visor 6, s. 795 (EU 26139). 
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Grimetons sn, Halland. Upptecknad ur minnet av 
S. Adolf Svensson, Tomakulla, Jämshögs sn, Ble-
kinge, troligen efter mormodern Inger Brita An-
dersson, Grimeton (d. 1909). Insänd till Nord. 
museet 1944. 4 strofer. 

DX: ULMA 29073:91, s. 4. Öland. Upptecknad av 
Nils Stålberg 1944. Melodi med underlagd strof. 

DY: Wetter, Sörmländska låtar, 1978, nr 193. Efter 
Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo, Floda sn, Sö-
dermanland. Upptecknad av Gustaf Wetter, troli-
gen på 1940-talet (senast 1945). Melodi samt 1 
strof. 

DZ: NM Folkminnessaml., Soldatsånger (EU 29298). 
Mockfjärds sn, Dalarna. Mel. upptecknad av K. 
A. Rignell 1944. Melodi med två underlagda stro-
fer. Mel. delvis samma som EA; sambandet 
oklart. 

EA: NM Folkminnessaml., Soldatsånger (EU 29298). 
Mockfjärds sn, Dalarna. Text nedskriven av 011e 
Homman 1945. Mel. upptecknad av K. A. Rignell 
efter Homman. Sjöngs av soldaten Stor Mats Sö-
der (f. 1850/51 i Brötjärna, Gagnefs sn, Dalarna, 
d. ca 1923) till omkring 1907. Melodi samt 6 del-
vis ofullständiga strofer. Jfr DZ. 

EB: ULMA 29073:164, s. 12-13. Möjligen från Väs-
tergötland. Upptecknad av Nils Stålberg, troligen 
1944. 4 strofer. 

EC: DAG IFGH 4952, s. 8-9. Efter Alexander Björk, 
Broddetorps sn, Västergötland (f. 1856 i Brodde-
torp). Upptecknad av Ragnar Nilsson 1944. 5 
strofer. 

ED: DAG IFGH 5110, s. 23-25. Efter Karl Persson, 
Björketorps sn, Västergötland (f. 1864 i Björke-
torp). Upptecknad av C. M. Bergstrand 1946. 6 
strofer. 

EE: DAG IFGH 4987, s. 24. Tradition efter Maria 
Jönsson, Degeberga sn, Skåne (f. 1856 i Degeber-
ga, d. i Husie sn, Skåne 1931). Upptecknad av So-
fia Paulsson 1945. 2 strofer. 

EF: SVA 275: A 49:5. Insänd 1947 till Radiotjänst av 
R. Johansson, Göteborg. 6 strofer. Kontaminerad 
med SMB 221. 

EG: LUF 10610, s. 7-8. Efter Karl Rydstrand, S. Sol-
berga sn, Småland (f. 1873 i Bro sn, Bohuslän); 
han hade visan efter sin far folkskolläraren P. M. 
Rydstrand (f. 1823 i S. Solberga). Upptecknad av 
Sven Rydstrand 1947. 11 strofer. 

EH: SVA 275: A 33:12. Nedskriven av Terese Lätt-
man, Stockholm (f. 1883 i Konga hd, Småland). 
Insänd till Radiotjänst 1947. 5 strofer. 

El: SVA 275: A 54:26. Nedskriven av Signe Fors-
gren, Vigelsbo, Dannemora sn, Uppland. Insänd 
till Radiotjänst 1947. 6 strofer. 

EJ: Efter Valborg Carlsson, Eriksbyn, Skålleruds sn, 
Dalsland (f. 1899 i Eriksbyn). EJa: SVA 275: A 
334:28. Textnedskrift gjord av Valborg Carlsson 
1947. 8 strofer. EJb: SR L-B 14384:6:2. Inspelad 
av Olof Forsen och Qvitt Holmgren 1951. Melodi 
samt 7 strofer. Ek: SR Ma 57/1 0617:26:3. Inspe-
lad av Matts Arvberg 1957. Melodi samt 8 strofer. 

EK: Efter Frithiof Törnberger, Hällaryds sn, Blekinge (f. 
1887 i Hällaryd, d. 1956). EKa: SVA 275: A 
457:16. Text nedskriven av Frithiof Tömberger. In-
sänd till Radiotjänst 1948. Avskrift gjord inom Ra-
diotjänst. 7 strofer. EKb: SR L-B 19397:2:1. Inspe-
lad av Matts Arnberg 1953. Melodi samt 7 strofer. 

EL: SVA 275: A 100:49 (str. 1-6), SVA 275: C 2:M 
34 (str. 7). Upptecknad av Marie Magnusson, 
Brättne, Arvika, Värmland. Insänd till Radiotjänst 
1948. 7 strofer. 

EM: SVA 275: A 326:114. Upptecknad av 80-årige D. 
E. Jansson, Huskvarna, Småland. Insänd till Ra-
diotjänst 1948. 8 strofer. 

EN: SVA 275: A 438:3. Upptecknad av Anna Persson, 
Odensbacken, Askers sn, Närke. Insänd till Ra-
diotjänst 1948. 5 strofer. Kallas »Beväringsvisa». 

EO: Efter överstinnan Dea Anden f. Bendz, Uppsala 
(f. 1887 i Karlshamn, Blekinge; bodde 1887-
1893 i V. Tomarps sn, Skåne, därefter i Uppsala). 
EOa: SVA 275: B 78 (visbok tillhörig Dea An-
den, kopia), s. 16-17. Melodi samt 7 strofer. EOb: 
SR L-B 8869:2:4. Inspelad av Olof Forsen 1948. 
Melodi samt 7 strofer. 

EP: ULMA 29073:159, s. 14. Värmland. Efter pastor 
Oskar Andersson med uppgiften »fr. Stafnäs efter 
farfar» (d. 1905). Upptecknad av Nils Stålberg, 
troligen på 1940-eller 1950-talet. Melodi samt 2 
strofer. 

EQ: DAL 4873:1, s. 1-3. Mjällby sn, Blekinge. Upp-
tecknad av Hugo Nilsson 1951. 9 strofer. 

ER: ULMA 29073:186, s. 3. Efter »sonen till Carl 
Svensson i Hulegården, Hasslerör», Hassle sn, 
Västergötland. Upptecknad av Nils Stålberg, san-
nolikt 1951. 7 strofer. 

ES: ULMA 21379, s. 29-30. Efter lantbrukaren Patrik 
Lindby vid Ängmans, Gammelgarns sn, Gotland 
(f. 1871 vid Kopungs, Ardre sn, Gotland, till 
Gammelgarn 1892, d. 1960). Upptecknad av Rag-
nar Bjersby 1951. Melodi samt 6 1/2 strofer. 
Tryckt i Pettersson & Bjersby, Gutavisor nr 57 
(med 6 strofer). 
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ET: SVA kopiesaml., Närke, Daniel Harbe. Efter 
skogsarbetaren Karl Wickberg, Skagershults sn, 
Närke (f. 1887); han hade hört visan sjungas av 
sin far torparen August Wickberg, Lerviks sn, 
Närke (f. 1860). Upptecknad av Daniel Harbe 
1954.5 strofer. 

EU: Efter Elsa Gunnarsson, Vikens sn, Skåne (f. 
1902); hon hade visan efter sin mor (f. 1859). 
EUa: SVA 198:1, nr 88. Text nedskriven av Elsa 
Gunnarsson 1956.11 strofer. EUb: SVA BA 854. 
Inspelad av Gunnar Ermedahl 1970. Melodi samt 
11 strofer. 

EV: SVA 198:2 nr 119. Nedskriven 1956 av Asta 
Granström, Kåbdalis, Jokkmokks sn, Lappland (f. 
1894); hon hade visan efter sin far. 5 strofer. 

EX: SR Ma 57/10617:28:3. Efter Vendla Johansson, 
Delary, Göteryds sn, Småland (f. 1871). Inspelad 
av Matts Arvberg 1957. Melodi 9 strofer. 

EY: Efter Lena Larsson, Ytterby sn, Bohuslän (f. 1882 
i Ytterby, d. 1967). EYa: SR Ma 57/10617:59: 
5-6. Inspelad av U. P. Olrog 1960. Melodi samt 6 
strofer. EYb: SVA 52, bl. 49. Textnedskrift gjord 
av Lena Larsson 1960.6 strofer. 

EZ: DAG IFGH 6044, s. 34-35. Efter väverskan Anna 
Larsson, Ådalen, Ullareds sn, Halland (f. 1892 i 
Skrea sn, Halland) och maken Johan Larsson. 
Upptecknad av S. Henningsson 1960.9 strofer. 

FA: DAG IFGH 6044, s. 24-25. Efter skomakaren 
Emil Svensson, Gällareds sn, Halland (f. 1888 i 
Gunlered, Gällared). Upptecknad av S. Hennings-
son 1961.10 1/2 strofer. 

FB: SR 61/M/9378:8:4. Efter Bengta Andersson, Ma-
rieholm, Skåne (f. 1878 i Norrvidinge sn, Skåne). 
Inspelad av Matts Arnberg 1961. Melodi samt 10 
strofer. 

FC: ULMA 25054, s. 7-8. Visnums sn, Värmland. 
Upptecknad av Mona Kalin 1962.6 strofer. 

FD: ULMA 24982, s. 68-69. Efter 84-åriga Sofia 
Gustavsson, Misterhults sn, Småland (f. i Väst-
rums sn, Småland). Upptecknad av Gunnar 
Skogsmark 1962.4 strofer. 

FE: SVA 210. Småland. Nedskriven 1962 av Anna 
Magnusson, Kastensmåla, Almundsryds sn. 7 
strofer. 

FF: SVA BA 82. Efter Anna Källström, Sundborns 
sn, Dalarna; hon hade visan efter grannen »Sjö-
bergs-mor», troligen f. på 1870-talet. Inspelad av 
Bengt R. Jonsson, Jan Ling och Margareta Jersild 
1964. Melodi samt 4 strofer. 

FG: ULMA 25637, s. 1-2. Efter Oskar Olsson (1889- 

1976) som hade visan efter modern Anna Olsson, 
Ovangårdarna, Säter, Dalarna (1852-1932). Upp-
tecknad av Ingvar Norman 1964. Melodi samt 6 
strofer. Tryckt i Norman, Låtar från Dalarnes 
Bergslag, 1977, nr 237. 

FH: SVA BA 470. Efter Edvin Danielsson, Ronneby, 
Blekinge (f. 1906). Inspelad av Gunnar Ermedahl 
1969. Melodi samt 1 strof. 

Fl: SVA B A 498. Efter Siri Grönberg f. Lundkvist, 
Vrigstads sn, Småland (f. 1896 i Vrigstad); hon 
hade visan efter farmodern. Inspelad av Märta 
Ramsten 1969. Melodi samt 8 strofer. 

FJ: Efter Runa Ivarsson, Huskvarna, Småland (f. 
1911 i Hångsdala sn, Västergötland); visans pro-
veniens: Grästorp, Västergötland. FJa: SVA BA 
793. Inspelad av Märta Ramsten 1970. Melodi 
samt 6 strofer (varav 2 ofullständiga). FJb: SVA 
BA 2185. Inspelad av Gunnar Ermedahl 1974. 
Melodi samt 6 strofer. 

FK: Efter Edit Samuelsson, Hovmantorps sn, Småland 
(f. 1907 i Värends Nöbbele sn, Småland). FKa: 
SVA BA 801. Inspelad av Gunnar Ternhag och 
Bengt af Klintberg 1970. Melodi samt 5 strofer. 
FKb: SVA BA 983. Inspelad av Gunnar Ternhag 
1970. Melodi samt 7 strofer. FKc: SVA BA 1338. 
Inspelad av Gunnar Ternhag 1971. Melodi samt 7 
strofer. Återgiven på grammofonskiva (Skämtvi-
sor och polsktrallar, RIKS LPF 2). 

FL: SVA BA 1261. Efter Anna Fina Wahlin, Gälla-
reds sn, Halland (f. 1898 i Gällared). Inspelad av 
Gunnar Ermedahl 1971. Melodi samt 6 strofer. 

FM: SVA BA 2295. Efter Ida Henriksson, Staffans-
torp, Skåne (f. 1891 i Knästorps sn, Skåne); hon 
hade visan efter en kusin i Nevishögs sn, Skåne. 
Inspelad av Gunnar Ermedahl och Ingemar Ingers 
1974. Melodi samt 7 strofer. 

FN: SVA BB 812. Efter Karin Björk, Gävle, Gästrik-
land (f. 1902 i Ljusdals sn, Hälsingland). Inspelad 
av P. A. Hillblom 1976. Melodi samt 4 1/2 stro-
fer. 

FO: Efter Emy Mattsson, Kallinge, Ronneby, Ble-
kinge (f. 1895 i Eringsboda sn, Blekinge). FOa: 
SVA BB 909. Inspelad av Eva Liljedahl och Lena 
Krook 1977. Melodi samt 7 strofer. FOb: SVA 
BB 1130. Inspelad av Eva Liljedahl och Lena 
Krook 1978. Melodi samt 6 strofer. 

FP: SVA BB 1128. Efter Sven Loberg, Hjorthålan, 
Backaryds sn, Blekinge (f. 1898 i Belganet, Ölje-
hults sn, Blekinge). Inspelad av Eva Liljedahl och 
Lena Krook 1978. Melodi samt 10 strofer. 

FQ: SVA BA 3206. Efter Anni Hansson, Näsinge sn, 
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Bohuslän (f. 1915 i Näsinge). Inspelad av Märta 
Ramsten 1978. Melodi samt 6 strofer. 

ER: GOBIV BA 66. Efter fyrmästaren Fredrik Wald-
ner, Västra Frölunda, Göteborg (f. 1892 på Nord-
koster, Tjärnö sn, Bohuslän). Inspelad av Lars 
Österling 1979. Melodi samt 2 strofer. 

FS: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 216. Bor-
gå, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. 
Melodi samt 8 strofer. 

FT: IF Rancken 5, 186 nr 129 (text), IF Rancken 6, 
190 nr 14. Finland, möjligen Österbotten. Upp-
tecknad av J. E. Wefvar (text) och efter Wefvars 
minne av Gustaf Durchman (mel.) på 1870- eller 
1880-talet. Melodi samt 12 strofer. 

FU: IF Rancken 5, 186 nr 269. Finland, möjligen Ös-
terbotten. Upptecknad av J. E. Wefvar på 1870-
eller 1880-talet. 10 strofer. 

FV: SLS 1, s. 109. Efter Karl Norrback, Pörtom, Ös-
terbotten. Upptecknad av Johan Dahlbo 1882. 6 
strofer. 

FX: SLS 28, s. 473-474. Pensala, Munsala sn, Öster-
botten. Upptecknad av M. Thors 1892. 10 strofer. 

FY: IF mgt 1968/44 nr 27 (även på SLS hand 
1968:112 nr 40). Efter Karolina Finneman, Kö-
kars sn, Åland. Inspelad på fonograf av Otto An-
dersson ca 1910. Melodi samt 6 strofer. 

FZ: SLS 352 nr 410. Efter Wilhelmina Gustafsson f. 
Mickelsson, Galtby, Korpo sn, Åboland (f. 1864). 
Upptecknad av Greta Dahlström 1923. Melodi 
samt 7 strofer. 

GA: Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 
1904 på Nötö, d. 1980); hon lärt visan av mormo-
dern Eva Gustava Janssson f. Blomkvist, Nötö (f. 
1842 i Böle, Hitis sn, Åboland, d. 1929). GAa: 
SLS 352 nr 411. Upptecknad av Greta Dahlström 
1923. Melodi samt 11 strofer. GAb: SR Ma 
57/11142:5:9. Inspelad av Matts Arnberg 1957. 
Melodi samt 11 strofer. Återgiven på CD (Den 
medeltida balladen, CAP 22035). GAc: SVA 
53:1, bl. 79-80. Textnedskrift gjord av Svea Jans-
son ca 1960. 11 strofer. 

GB: SLS 352 nr 411. Efter f.d. lotshustrun, sömmers-
kan Elna Sjöfelt, Lom, Korpo sn, Åboland (f. 
1888 i Galtby, Korpo). Upptecknad av Greta 
Dahlström 1923. 2 strofer tillagda som slutstrofer 

efter uppteckningen efter Svea Jansson (GAa 
ovan). 

GC: SLS 367, s. 980-982. Efter Lydia Ehrman, Sten-
skär, Nagu sn, Åboland. Upptecknad av Greta 
Dahlström 1924. Melodi samt 9 strofer. 

GD: SLS 383, s. 497-499. Efter bondhustrun Matilda 
Eklund f. Karlberg, Hellsö, Kökars sn, Åland (f. 
1870 i Österbygge, Kökar). Upptecknad av Greta 
Dahlström 1925. Melodi samt 8 strofer. 

GE: IF 37, s. 100-101. Bromarvs sn. Upptecknad av 
sign. C. S. Insänd till Hufvudstadsbladet 1934. 8 
strofer. 

GF: SLS 529 nr 149. Efter fröken Ella Grönberg, Åbo, 
som lärt visan av en barnsköterska. Upptecknad 
av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1929. Melodi med 
underlagd strof. 

GG: Efter fabriksarbeterskan Hilma Ingberg f. Sarin, 
Billnäs bruk, Pojo sn, Nyland (f. 1886 i Korsud-
darna, Bromarvs sn, Nyland). GGa: SLS 529 nr 
151. Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 
1933. Melodi samt 8 strofer. GGb: SR Ma 
57/11142:11:4. Inspelad av Matts Arnberg 1957. 
Melodi samt 8 strofer. Återgiven på CD (Före-
gångare, MNW CD 240-242). 

GH: SLS 532 nr 316. Efter Fanny Kullman, Söder-
veckoski, Borgå lf, Nyland (f. 1869). Upptecknad 
av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1934. Melodi samt 
7 strofer. 

GI: SLS 532 nr 317. Efter Alfred Lindroos, Pellinge, 
Borgå lf, Nyland. Upptecknad av Alfhild Adolfs-
son (Forslin) 1934. Melodi med underlagd strof. 

GJ: SR 63/M/6345:1:7. Efter Edit Johansson, Kimito 
sn, Åboland (f. 1900 på Nötö, Nagu sn, Åboland, 
från 1937 bosatt i Kimito). Inspelad av Matts Am-
berg och U. P. Olrog 1963. Melodi samt 1 strof. 

GK: Tradition från Jakobstad, Österbotten. GKA: SVA 
BA 2170. Efter Magda Björklund, Övertorneå sn, 
Norrbotten (f. 1893 i Jakobstad). Inspelad av 
Märta Ramsten 1974. Melodi samt 5 strofer. 
GKb: SVA BA 2122. Efter Vifast Björklund, 
Tjalmejaur, Jokkmokks sn, Lappland (Magda 
Björklunds son; f. 1928 i Jakobstad, under upp-
växten bosatt i Överkalix sn, Norrbotten). Inspe-
lad av Bengt Martinsson 1974. Melodi samt 5 
strofer. 
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köpte han sig 	en 	fi - Ii - Ii 	li - Ii - ley 
6 

	•K .hA 
Ii li Ii fili ley en fela 	fin 

all W911111 all Ile ENL 
.411M 1”1111111~ 

kmiie Itel~ we 'ii 

min fi - Ii - Ii - Ii - li - ley borrt felan 

båts- man han hade 	slätt in 	- 	gen ro 
än 	han fick sälja 	sin endaste 	ko 

4 

Nils 
förr 

- så 

5 

• 
nu har jag tappat 	min fi - Ii 	- li - Ii - ley 

7 
mig nu för Gud nåde 

SMB 244 

244 

PER SPELMAN 
TSB F 45 

Till SMB 244 finns ett betydande antal uppteckningar, varav flera med melodi, avhängiga av versionen i Hellgren, 
Sånglekar från Nääs, 1905, s. 128-129, som återger norsk tradition. Dessa beaktas ej här. 

A 
KB Vs 2:2, s. 33. Efter Karin Persdotter, »fattigförestånderska» i fattigstugan, V. Eneby sn, Östergötland (f. 1739 i 
Vimmerby lf, Småland, till V. Eneby 1770, d. 1824 i V. Eneby; Jonsson I, s. 329). Texten upptecknad av L. F. Rääf 
1812, mel. troligen upptecknad av Erik Drake. Texten tryckt i SF bd III, s. 153-154. 

1 Nils Båtsman han hade slätt ingen ro 
för än han feck sälja sin endaste ko 
— så köpte han sig en fililililelej fililej en fidla fin. 

2 Nils båtsman han gångar sig ut om by 
så mötte det honom en bonde så ny 
— så spelade han på sin fililililelej fililej på felan sin. 

3 Och vill du nu spela på felan för mig 
så vill jag lösa på pungen för dig 
— så spelade han på sin fililililelej fililej på felan sin. 

4 Nils Båtsman han gångar sig öfver en bro 
så tappade han bort sin fedla god 
— gud nåde mig nu för nu har jag tappat min 

fililililelej fililej bort felan min. 

5 Nils Båtsman han gångar sig öfver en bäck 
så tappade han bort sin fele säck 
— gud nåde mig nu för nu har jag tappat min 

fililililelej fililej felsäcken min. 

6 Nils Båtsman han gångar sig hem till sin gård 
och ute för honom hans hustru hon står 
— gud nåde mig nu för nu har jag tappat min 

fililililelej fililej bort felan min. 

7 Och har du nu tappat bort felan för dig 
så ska du heller aldrig glömma bort mig 
— så feck han stryk för han hade tappat sin 

fililililelej fililej bort felan sin. 

8 Ja om jag blir gammal som måss uppå trä 
aldrig skall jag köpa mig fela för fä 
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-Fili - säcken Fili påsen fili filan så god 

Nils båtsman han sålde sin endaste ko 

4 
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— för nu har ,jag fått stryk för jag hafver tappat min 
fililililelej fililej bort felan min. 

9 Och blifver jag gammal som moss uppå bro 
och aldrig skall jag köpa mig fela för ko 
— för nu har jag fått stryk för jag hafver tappat min 

fililililelej fililej bort felan min. 

Melodianmärkning 

Över system 4 står i ms: ordstäfvet i 4de och följ: Stro-
pher al Segno 
T. 2: Noterna med nedåtriktade skaft troligen tillskrivna 

i efterhand. 
T. 2, n. 1-2: Balken ändrad från flaggor. 
T. 5, n. 2 och t. 6, n. 2 i str. 4 och följande: Ändrade 

från f'. 

Textanmärkning 

Omkvädet helt utskrivet i str. 1, med trallen förkortad 
också i övriga strofer. Osäkert i vilken mån interpunktio-
nen härrör från Arwidsson, ovan därför borttagen, dock 
ej punkten efter omkvädets slut; den är i str. 1 och 9 upp-
tecknarens och har därför ovan införts i alla strofer. 
Omkvädet: trallen i str. 1 ändrad från en något kortare 

lydelse; fin i str. 1 står efter struket god; bort i 
str. 4 tillskrivet över raden; det första min står i 
str. 8 och 9 efter struket bort 

2:2 	det andra så tillskrivet över raden; ny ändrat 
från kny (i SF trycks dock kny) 

3:1 	vill du nu ändrat från om du vill 
6:2 ändrad från och ute hans hustru för honom står 
7:1 	före tappat står tall överstruket 
9:1 före bro är ett felskrivet ord överstruket 

B 
KVHAA Wiede, Div.-saml. II, opag. [A]. Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare tre 
utskrifter finns: KVHAA Wiede, Div.-saml. I, opag., KVHAA Wiede, Div.-saml. II, opag. [B] och [Cl. 

1 Nils Båtsman han sålde sin endaste ko 
Derföre han köpte sig felan så god. 
— Filisäcken, filipåsen fili filan så god. 

2 Nils Båtsman han gångar sig utom by 
Så mötte der honom en bonde så kry 
— Filisäcken, filipåsen, fili bonde så kry 

3 Och vill du nu spela på filan för mig 
Så vill jag nu lösa på pungen för dig 

4 Nils Båtsman han gångar sig öfver en bro 
Der tappa han bort sin fila så god. 

5 Nils Båtsman han gångar sig öfver en bäck 
Der tappa han bort sin filesäck 

6 Nils Båtsman han gångar sig hem till sin gård 
Och ute för honom hans hustru hon står 

7 Och har du nu tappat bort felan för dig 
Så ska du heller aldrig glömma bort mig 

8 Ja om jag blir gammal som moss uppå trä 
Och aldrig jag köper mig felan för fä 

9 Och blifver jag gammal som moss uppå bro 
Jag aldrig skall köpa mig felan för ko 
— Filisäcken, filipåsen fili filan så god. 

Melodianmärkning 

T 5, n. 6-7, textunderlägget: pasen 
T 5, n. 7: Otydlig, närmast g' men ev. ändrad från a'. 
T. 5, n. 8: Återställningstecknet saknas, troligen fel-

skrivning; jfr dock övriga utskrifter. 

Övriga utskrifter: 

Div.-saml. 11 [C] har taktartsbeteckning 3/8: Hans / 
Båtsman han / sålde sin / etc. Användningen av flaggor 
resp. halkar varierar något. För avvikelser i textunder-
lägget se textanmärkningen nedan. 
Efter mel. i Div. -saml. 11 [C] står följande: 
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Eja1111 
1111"1 

ta al% 
INZ,  T. 2, n. 4: 

11.111,0. 
/ANM W 

/aula/ 
1111~1 Div.-,symil. I 

  

[B], [C] (i [C] med endast ett skaft) 

Å 
	

båss - man, han 	ha - de e 
	

en - der- sta ko. 
båss - man, han 	spe- la'. å 

	
fe - la, ho 	lat. 

r 
sal - de 
fleck - ra. 

  

  

  

Den 
A 

han 
di 

bort. för han fe - la 	skul- le 	få. 
dan - sa'. sa sär - ken, den ble våt. 

13a 	 13b 

Lifligt. 

aliT; 

4 

Div.-saml. 11 

T. 2, n. 5: 
MV. • =1E~ 
MIAMI 11.,11.111 
It fa OLA' I IIIILAW 

 

111B1 

   

   

T. 2, n. 5 — t. 3, n. 3: 

T. 5,  ii. 7-9: al 
 g' g' Div.-sand 111(7 

1 Div. -saml. I och Div. -saml. 11 1 Bl tas omkvädet i re-
pris. Utformning i Div. -saml. 1: 

6a 
	

6b 
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I Div.-saml. II [B] är båda repriserna utskrivna. T. 5 
och 7 = t. 5 ovan med följande undantag. N. 1: g'; n. 
7-9: a' g' g T. 6 och 8 = 6a och 6b ovan. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet som ovan återges; övriga strofer 
har en förkortning som ej upplyser OM radens slut. 

Övriga utskrifter: 

Omfattar endast str. 1. Omkvädet upprepas i Div. -saml. 
Div. -saml. II [B]. 

Omkvädet: filan: fidlan Div. -saml. 1, Div. -saml. II 1B 1 
(ej i upprepningen) 

1:1 	Nils: Hans 
1:2 	Derföre: För hvilken Div. -saml. 1, Hwar före 

Div.-saml. II [B] och [C]; felan: fidlan 

Div.-saml. 1 

ULMA 351 D:11 a, s. 509-510. Efter smeden Johan Fredriksson, Hjälleskate, Millesviks sn, Värmland. Upptecknad 
av Gösta Geijer 1895-1896. Tryckt som Bondeson nr 144. 

Tral - la 	tral - li 
	

tral - lal- lal- la 	lal- lal- la 	läjl 	Å 	hölj! 

1 Å båssman, han hade e endersta ko, 	 2 Å båssman, han spela', å fela ho låt, 
Den sålde han bort, för han fela skulle få. 	 fleckra, di dansa', så särken, den ble våt. 
— Tralla tralli tallallalla lallalla läj! 	 — Tralla tralli tallallalla lallalla häj! 
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på 	mig bältet 	mitt 
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245 

DET UNDERBARA BÄLTET 
TSB F 46 

A 
Bohuslän. Möjligen upptecknad av A. A. Afzelius på 1810-talet. Aa: KB Vs 126:4, s. 25. Ab: Afzelius, Afsked af 
swenska folksharpan, 1848, s. 102 (endast text). 

Aa 

 

2 

  

   

    

    

    

    

Jag skulle 	till kyrkan 	rida 
Var kändt öfver verlden 	vida. 

- I 	hvelomen I Norgesland 
8 

 

   

a,h1 

        

        

        

Der kände 

1 Det var en Söndags morgonstund 
Jeg skulle till kyrkan rida 
Då tog jag på mig bältet mitt 
Var kändt öfver verlden vida. 
— I hvelomen I Norgesland 

Der kände de mig och mina. 

Titel: Sillfjällsbältet. 

de mej och 	mina 

Melodianmärkning 

T. 7, n. 1-3, textunderlägget: kande 

Textanmärkning 

Omkvädet: kände ms kande; mig ms ev. mej 
1:3 	har först påbörjats Jag skulle till vilket strukits 
1:4 	öfver ms ofver 

Ab 
1 Det var en Söndags morgonstund, 

Jeg skulle till kjörken rida; 
Då tog jag på mej bältet mitt, 
Var kändt öfver verlden vida. 

— I hvilomen, i Norgeslund, 
Der känna de mej och mine. 

2 Så gick jag mej i kjörken in, 
Der stodo båd' gamla och unga; 
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Och presten, som för altaret stod, 
Han glömde hvad han skulle sjunga. 

3 Det bältet var väl ej af guld, 
Som någon kunde tänka: 
Det var af idli sillefjäll 
Förutan bånd och länkar. 

— I hvilomen, i Norgeslund, 
Der känna de mej och mine. 

Anmärkning 

Te. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. 

B 
KB S 163 (Drake) nr 162. Stockholm. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834). 

Det var en sön = dags morgonstund 
Så 	sätt jag på 	mig bälte 	mitt. 

 

r 	r (3) 	 4101  

/51111~EWIIMILM 
.~~111 ~EM 1 

 

	 Ohah 	  

jag 	skulle 	åt kyrkan 	ri - de 
som sken öfver verlden 	vi- de 

vill ni mer? 
vill ni mer? 

f"" 

4 

Eill.11a •	 
8  

r 	19.  
Rotherland der känner di mej och mine. 

(10) 
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1 Det var en söndags morgonstund 
jag skulle åt kyrkan ride 
— vill ni mer? — 
Så sätt jag på mig bälte mitt, 
som sken öfver verlden vide 
— vill ni mer? 

I Rotherland der känner di mej och mine. 
Vill ni mer? 

Melodianmärkning 

/ ms är repristecknen felplacerade. De står före t. 1 och 
efter t. 5, n. 4. 
T. (1) och (6) undre systemen: En fjärdedelspaus; här 

ändrat till två åttondelspauser. 
T. (5) och (9) undre systemen: Återställningstecken ut-

satt före F. 

c 
Tradition från Rysshy sn, Småland. Ca: KB Vs 4, s. 455-456. Upptecknad ca 1840 av Johanna Gustava Angel f. La-
gergr&n (f. 1791 i Tolgs sn, Småland, d. 1869). Cb: DAL Dep. Ö I b 6, Föreningens för Smålands Minnen handling-
ar, Avd. V. Visor och rim nr 29. Efter »Svarfvare Petterssons hustru». Upptecknad av Ernst Agngir 1888. 

Ca 
1 Det var en söndags morgon 

ja skulle till kyrkan rida 
Så fick jag fatt på bältet mitt, 
som skin öfver verlden vida. 
— Ack väla mej, Hej, ro i Land, 

Känner Ni mej å mina? 

2 Å när jag kom till kyrkan fram, 
så bant jag hesten vid stetta 
Så många som mitt bälte såg, 
de lyfte på hatt å hetta. 

3 Å när jag kom åt kyrkan in, 
der var både gamla å unga 
Så många som mitt bälte såg, 
de glömde båd Lesa å sjunga. 

4 Presten som för alltaret stod, 
och skulle på knäna falla 
När han fick mitt bälte se, 
begynte till att tralla, 

5 Presten bjöd mig stutar tolf, 
de voro alla hvita 
Ja kunde inte ta för beltet mitt, 
å tyckte de va för lite. 

Avvikelser från Ca i Cia 

Omkvädet: väla: väl a; Ni: du; å: och 
1:2 	ja: jag 
1:4 	skin: skinhte 
2:1 	Å: Och; kyrkan: körkan 
2:2 	bant: band 

Cb 
2:4 
3:1 
3:2 
3:4 
4: 1 
4:3 
4:4 

lyfte: lötte; å: och 
A: Och; åt: i; kyrkan: körkan 
både: båd'; å: och 
å: och 
Presten: Och presten; alltaret: altart 
När: Och när 
begynte till att: Så började han och 

6 Å kungen bjöd mej dottren sin, 
å halfva land å rike 
Jag kunde inte ta för beltet mitt, 
ja tyckte de va för lite. 

7 Det var en måndagsmorron, 
ja blef så galen i tanka 
Så bytte jag bort bältet mitt 
för et pa gamla hanskar. 

8 Det bältet var inte så mycket värt, 
som folket kunde tänka 
ty det var gjort af sillafjäll, 
och fäst med vide Länkar 
— Ack väla mej, Hej, ro i Land, 

Känner Ni mej å mina? 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Texten utskriven tvåradig med 
omkvädet utgörande en tredje rad. Omkvädet utskrivet i 
str. 1 och 8, markerat i övriga strofer. 
Omkvädet: Ni i str. 1 ändrat från du 

7:4 	pa sic 
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5 : 1 	Och presten bjö mej stuta tolf 
5:3 	Ja kunde: Jag kunne 
5:4 	å tyckte: ja tötte; va: var 
6:1 	Å: Och; bjöd: bjö; dottren: dottern 
6:2 	å: Och/och 
6:3 	kunde: kunne 
6:4 	ja tyckte de va: Ja tötte det var 
7:1 måndagsmorron: måndasmorron 
7:2 	ja: jag; tanka: tankar 

7:4 	pa: par; hanskar: handskar 
8:3-4 	Det var inte annat än sillafjäll 

Vridet i videlänkar 

Anmärkning 

Titel: Silfverbältet. — Ms saknar strofnr. Omkvädet ut-
skrivet i str. 1, markerat i övriga strofer. 

D 
UUB R 623:2 nr 245. Efter P. Nyberg, Kisslings i Folö sn, Gotland (f. 1767); han hade lärt visan vid sex års ålder av 
»Gamla Ingrid». Upptecknad av P. A. Säve 1849. Tryckt som Säve nr 245. 

1 När jag var en lite-bitte pike, 
Var en näfve stor, 
Då kyffte jag mig bälte, 
Det glimra' som en sol: 
— Än sjunger jag så väl, så det lummar i skogen. 

2 Sadla' jag min gångare grå, 
Skulle till kyrkan rida; 
Alla som på mitt bälte såg', 
De ville till mig fria. 

3 När jag kom i kyrkan in, 
Skulle på mina knä falla, 
Alla, som på mitt bälte såg', 
De glömde på mig kalla. 

4 Prästen som för altaret stod 
Med sin lärda tunga, 
När han på mitt bälte såg, 
Glömde båd' läsa och sjunga. 

5 Prästhustrun, som i bänken satt, 
Ville mitt bälte köpa: 
Sju tunnor af det rödaste guld, 
Dertill två starka ökar. 

6 Det är intet bälte, 
Fast det tyckes så; 
Det är ett gammalt gädde-skinn, 
Som fjällen sitta på! 
— Än sjunger jag så väl, så det lummar i skogen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 6, 
markerat i övriga strofer. — Orden pike och kyffte i str. 
1, ökar i str. 5 samt lummar i omkvädet satta inom cita-
tionstecken. 

E 
Örebro läns museum, N. G. Djurklous arkiv, F I b:1, Antiqvariska anteckningar om Nerike. 2. Folkvisor 
49-51. Närke. Närmare uppgifter saknas. Upptecknad vid 1800-talets mitt, möjligen av N. G. Djurklou. 

1 Det var en söndags morgon 
Jag skulle till kyrkan rida 
Så spände jag på mig bältet mitt 
Det sken som solen vida 
— För Hej ro i land 

för Hej sjödeman 
För det roade mig och de mina 

g  Och när jag kom till kyrkogrind 
Och skulle i kyrkan stiga 
Så många, som mitt bälte såg, 
De började buga och niga. 

3 Och när jag kom i kyrkan fram 
Och folket på knä skull' falla, 
Så många, som mitt bälte såg, 
De glömde Gud fader alla 

4 Och presten, som för altaret stod, 
Han glömde att läsa och sjunga 
för när han såg på bältet mitt 
Så fastnade hans tunga 

5 De bjödo mig stutar, ja stutar två 
Och båda voro de röda 
Om Jag ville sälja bältet mitt 
Jag tyckte de voro snöda. 
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1 .Det 	var 	en 
2.Och när jag 
3.Och när jag 
4. 	Presten 

Söndags = 
kom te' 
kom i 
sto' 	ve' 

morgon 
kyrkan 
kyrkan 
altaret 

4 

att 
fram 
in 

kyrkan 
hästen 	ve' 
gamla 	och 
pa 	knä 

6 

• 

jag 
sa 
der 
han 

• 

skul = 
bandt 
Va 
skul = 

rida 
stättan 
unga 
falla 

le te 

både 
le 

8 

Känner du mig och de mi 	- 	no. 

uti 	världen 
te på hatt 
di 	IDO' läsa 
han bad Gud 

10 

i land Hej ropade 

12 

vi - da. 
hätta. 
sjunga 
alla 

-Hej o ro 

och 
och 
och 

han 

För jag 
De 
Sä 
Sa 

skulle 
löf = 
glömde 
glömde 
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6 De bjödo mig fålar, ja fålar fem 
Och alla voro de hvita 
Om jag ville sälja bältet mitt 
Jag tyckte det var för litet 

7 De bjödo mig silfver de bjödo mig guld 
I skålar och i koppar 
Om jag vill sälja bältet mitt 
Jag tyckte de var för knappa 

8 Men när jag hem från kyrkan kom 
Så vändes mina tankar 
Då bytte jag bort bältet mitt 
för ett par gamla vantar 

9 Det bältet var väl ej så fint 
Som mången kunde tänka 
för det var gjordt af hvalfiskafjäll 
med gäddekäftelänkar 
— För Hej ro i land 

för Hej sjödeman 
För det roade mig och de mina 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 9, förkortat i str. 2. 
5:2 röda ändrat från bruna 
5:3 	Om Jag ville ändrat från Jag ville inte 

F 
MM FMK IIa:27 John Enningers saml, Visor och några psalmer, s. 88-89. Efter målare Karl Lindkvist, Maglasäte, 
Höörs sn, Skåne (f. 1834). Upptecknad av John Enninger, senast 1888. 

Så tog jag 
Så mango 
Och när de 

När han 

om mig bältet mitt 
som mitt bälte så' 
fingo mitt bälte se 
fick mitt bälte se 

1 Det var en Söndagsmorgon att 
	

För jag skulle ut i verlden vida. 
jag skulle te' kyrkan rida 	 — Hej och ro i land Hej ropade han 
Så tog jag om mig bältet mitt 

	
Känner du mig och de mina. 
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S — 
till kyr - kan gån-ga. Jag skulle 

1 Det var en söndags morgon; 
Jag skulle till kyrkan gånga. 
— Hi! hu! ljudelidelej. 
Jag skulle till kyrkan gånga. 

2 Då mötte mig de konungar tre 
De ville mitt bälte bortbyta. 

3 Den förste han bjöd mig en stege af guld 
Som upp emot himmelen räckte. 

2 Och när jag kom te' kyrkan fram 
så bandt jag hästen ve' stättan 
Så många som mitt bälte så' 
De lötte på hatt och hätta. 

3 Och när jag kom i kyrkan in 
der va' både gamla och unga 
Och när de fingo mitt bälte se 
så glömde di båd' läsa och sjunga 

4 Presten sto' ve' altaret 
han skulle på knä falla 
När han fick mitt bälte se 
så glömde han båd' Gud och alla 

5 Presten bad mig oxar tolf 
och alla så vore de hvita 
Jag skulle ta för bältet mitt 
men jag tyckte de' va' för lite. 

6 Kungen ba' mej dottern sin 
och halfva kungariket 
Jag skulle ta för bältet mitt 
men jag tyckte de' va' för lite. 

7 De' va' en Måndagsmorgon 
att jag blef galen i mina tankar 
Då bytte jag bort bältet mitt 
för två gamle vantar. 

SMB 245 

8 Det var ej så mycket med bältet mitt 
som mången man väl tänkte 
Det var blott flätad af sillafjäll 
och utaf vi'elänke 
— Hej och ro i land Hej ropade han 

Känner du mig och de mina. 

Melodianmärkning 

Upptakten: Ordet Och struket i str. 2-3 och ett alterna-
tivt paustecken tillagt. 

T. 3-4, textunderlägget: knä falla i str. 4 skrivet i ett 
ord. 

Upptakten till t. 5: Ordet Och struket i str. 3. 
T. 7: Anpassningen text/mel. är inte helt entydig; här 

återgivet enligt det mest sannolika utförandet. 
T. 11-12: Taktartsbeteckningen saknas. Efter t. 12, n. 3 

står ett överstruket taktstreck. 

Textanmärkning 

De fyra första stroferna ligger under mel. med omkvä-
det utskrivet en gång för alla; omkvädet även utskrivet i 
str. 8, markerat i str. 5-7. 

2:1, 3:1,3:3 	Och överstruket i redigerande avsikt 
4:2 	knä falla ihopskrivet 

G 
MM FMK IIIa:2 Otto Croneborgs saml., Vis-samling, manus nr 1. Upptecknad av Otto Croneborg (f. 1863 på Sjö-
bergs gård, Björsäters sn, Västergötland, d. 1951); han hade i barndomen lärt visan av sin far Henrik Croneborg (f. 
1830 på Östanås, Älvsbacka sn, Värmland, d. 1876). 

Långsamt 3 	 3 2 

Det var 	en sön - dags mor - gom 

Jag 	skulle till kyr - kan gån - ga. 
6 

Hi! 	hu! 	ljude- Ii - de- lej. 



Dä va en söndags - morgon. 
7 

skulle till kyrkan ri = da, 

12 

4- 	• 

	 J 
då tog jag på mig bältet 	mitt. 

15 

som lyste 
	världen vida. 

- Hej, ro i 

dä lyste 
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4 Den andre han bjöd mig oxarna tolf 
Och alla så voro det hvita. 

5 Den tredje han bjöd mig dotteren sin 
Och hälften utaf sitt rike. 

6 Men inte jag bytte bort guldbältet mitt. 
Jag tyckte det var för lite. 

7 Så var det en söndagsmorgon 
Då föll det så mig uti sinnet. 

8 Då bytte jag bort guldbältet mitt 
Mot ett par gamlade vantar 
— Hi! hu! ljudelidelej. 
Mot ett par gamlade vantar. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 8, markerat i str. 2; den 
upprepade andra raden utskriven i str. 1 och 8. 

H 
MM FMK 111:3 nr 50. Västra Småland. Troligen upptecknad ca 1890. Upptecknaren okänd; ev. en avskrift efter 
okänd källa. 

land. 	hej. väla mej. 
23 

1 Dä va en söndagsmorgon, 
ja skulle till kyrkan rida, 
då tog jag på mig bältet mitt, 
som lyste världen vida, 
— Hej, ro i land, hej, väla mej, 

dä lyste världen vida. 

Titel: Bältet. 

Melodianmärkning 

T. 8: Åttondelspausen saknas. 

Halland. Efter lantbrukarhustrun Augusta Larsson (f. 1845 i Slöinge sn, d. ca 1930). Upptecknad av hennes son Lars 
Adlerkull på 1910- eller 1920-talet. la: DAG IFGH 5977 nr 32. Ib: Museet i Halmstad, L. Adlerkulls vissaml. nr  81. 
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Ia 

J 	 

      

      

      

       

Så sadlade 
	

jag 	min gångare grå 
Jag spände 
	ock 
	

mitt bälte 	på 

    

4 

 

• 

   

vD 

   

   

gav mig sen ut 	till 	att 
sken över 	världen 

6 

41; 	 r 		 
För villum. vej. 	I Olofs land. 

8 	e  

--- 

mig och 
	

mina. 

Och 
Som 

rida. 
vida. 

 

4: 

 

1 Så sadlade jag min gångare grå 
Och gav mig sen ut till att rida. 
Jag spände ock mitt bälte på 
Som sken över världen vida. 
— För villum, vej, I Olofs land, 

Där kände de mig och mina. 

2 Så rider jag mig åt kyrkan fram 
och binder min fåle vid stötte. 
Och alla som mitt bälte såg, 
de lyfte på hattar och mössor. 

3 Så gick jag mig åt kyrkan in; 
där satte jag mig som jag kunde. 
Och alla som mitt bälte såg, 
de glömde att läsa och sjunga. 

4 Och prästen, som för altaret stod, 
han skulle på knä nederfalla. 
Men när han fick mitt bälte se, 
så glömde han att se oss alla. 

5 Och konungen bjöd mig fålarna sju 
och därtill hälften av sitt rike, 
om jag ville sälja bältet mitt, 
men jag tyckte, det var något lite. 

6 Det hände sig en morgonstund, 
det föll mig så underligt i tankar, 
att jag skulle sälja bältet mitt 
för ett par gamla bälgvantar. 

7 Det var inte så med bältet mitt, 
som alla de mente och trodde. 
Det var inte annat än sillafjäll, 
som man sömmat ihop och snodde. 
— För villum, vej, I Olofs land, 

Där kände de mig och mina. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 7, 
markerat i str. 2. 

Ib 
MELODI 

Avvikelser från Ia i Ib 

T 4 och 8: Korstecknet salt inom parentes. 

Anmärkning 

Ms föreligger endast i kopia i SVA. 

TEXT 

Avvikelser från Ia i Ib 

6:4 	bälgvantar: bälghandskar 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 7. 
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J 
ULMA 2531:5, s. 13-14. Fryksände sn, Värmland. Efter Karolina Persson f. 1856 i Bada, Fryksände, emigrerad till 
USA 1892. Avskriven efter »brev från mrs. Persson» av Gertrud Erikson 1930. 

1 Det var en juldagsmorgon 
jag skull till kyrkan rida 
— hå, hå, hå, hm, hm, hej 
jag skull till kyrkan rida 

2 Då knäppt jag på mig bälte mitt, 
jag knäppte vid min sida 

3 När jag kom i kyrkan in, 
där satt båd gamla å unga 

4 A när de fick se bältet mitt, 
så glömd de läs å sjunga 

5 Och prästen som för altern stod, 
han skull på knä där falla 

6 Och när han fick se bältet mitt 
så glömd han Gud och alla 

7 Det var int så myck om bältet mitt, 
som prästen tyckt och tänkte 

8 Det var gjort av fiskefjäll 
och sänkt ihop med länker 
— hå, hå, hå, hm, hm, hej 
och sänkt ihop med länker 

Anmärkning 

Stroferna ihopskrivna två och två. Omkvädet dock ut-
skrivet i alla strofer, den upprepade andra raden utskri-
ven i str. 1, 2, 7 markerad i övriga strofer. 
Omkvädet i str. 2: hm, hm: hm, hm, hm 

K 
ULMA 3164:3, s. 5-9. Efter Karl Fredrik Karlsson, Heds sn, Västmanland (f. 1848 i Bro sn, Västmanland, till Hed 
vid 2 års ålder); han hade visan efter farfadern, torparen under Karmansbo herrgård Per Jansson, Hed (f. på 1700-ta-
let). Upptecknad av Ellen Lagergren 1931 på Köpings ålderdomshem. 

2 

3 

1 Det var en söndags morgon, jag 
till körtjan skulle rida, 
— hoppsan säj sulitan tej, 
te körtjan skulle rida. 

2 Då knäffte ja på mej bältet mitt, 
dä knäffte ja ve min sida, 

3 När som jag på vägen kom, 
då mötte jag en bonde. 

4 När som han mitt bälte fick se, 
han trodde det var Hin onde. 

5 När som jag till körtjan kom, 
där jag min häst skulle sätta. 

6 Folket, som mitt bälte fick se, 
de lyfte på hatt och på hätta. 

7 När som jag i körtjan kom, 
där satt både gamla och unga. 
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1 När jag var e lita piga, 
jag var inte mycke' stor, 
då köpte jag mej ett sillbälte, 
det glindra som en sol. 

g Då sadla jag på min gångare grå 
jag skulle till kyrkan rida, 
och alla gossar, som mig så' 
så ville di te mej fria. 

3 Och jag träder i kyrkan in 
och skulle på knäna falla 
och alla människor, som mig såg, 
så glömde di Gud åkalla. 

4 Och prästen, som för altaret stod 
med sin lärda tunga, 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 

när han mitt sillbälte fick se, 
så glömde han båd läsa och sjunga. 

5 Och prästens hustru, som jämte mig satt, 
hon ville mitt sillbälte köpa. 
»Å du ska få sju tunnor guld 
å ett par starka ökar.» 

6 »Mitt sillbälte är nog dyrt 
men inte är det så. 
För det är gjort av gäddeskinn, 
å fjälla sitter på.» 

SMB 245 

som var man trodde och tänkte, 

18 ty dä va gjort å sillafjäll 
å hopsatt åtav läntjer, 
— hoppsan säj sulitan tej, 
å hopsatt åtav läntjer. 

Titel: Bältet. 

17

L

Mitt bälte det var nog ej så grannt, 

Melodianmärkning 

Taktstrecken är felplacerade i ms, de motsvarar i prak-
tiken en frasindelning. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Stroferna ihopskrivna två och två. 
Omkvädet och den upprepade andra raden utskrivna i 
str. 1, 5, 8-10, 17, 18, markerade i övriga strofer. 
15 : 1 	söndags ms snarast söndaas 

8 Folket som mitt bälte fick se, 
de glömde att läsa och sjunga. 

9 Prästen, som vid altaret stod, 
han skulle på knä nedfalle. 

10 När som han mitt bälte fick se, 
han glömde att Gud åkalle. 

11 Prästen bjöd mej konna sju, 
å alle va de vite. 

12 Dä kunne ja inte ta för bältet mitt, 
ja tyckte dä va för lite. 

13 Kungen bjö mej dottra sin 
å hälvten av sitt rike. 

14 Dä kunne ja inte ta för bältet mitt, 
ja tyckte dä va för lite. 

15 Det var en söndags morgon, det 
föll mej så tokiga tankar. 

16 Då bytte ja bort bältet mitt 
mot ett par lappiga vantar. 

ULMA 4881, s. 78-79. Efter Anna Eriksson, Råby sn, Södermanland (Rönö hd; f. 1852 i Råby); hon hade visan ef-
ter »Farmor i Norheden (Råby gård)» (f. 1816). Upptecknad av W. Palmblad 1932. 

M 
ULMA 5480, s. 19-20. Nederluleå sn, Norrbotten. »('Bjursynglingens'), alias Nils Johan Bergströms visa.» Upp-
tecknad av August Nordström 1933 som han mindes den. 

Och konungen bjöd mig dotter sin 
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4 

och hälften av sitt rike 
6 

var en söndags = morgon. 

4 

jag skull till kyr = kan ri - i - da. 

6 

rJ -~f • 

Det 
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Om han finge byta mot bältet 	mitt, 
8 

men jag tyckte det vara 	för lite 

Lillen vän. ro  i land. känner du mej och Mina 

1 Och konungen bjöd mig dotter sin 
och hälften av sitt rike, 
om han finge byta mot bältet mitt, 
men jag tyckte det var för lite. 
— Lillen vän, ro i land, känner du mej och Mina. 

2 Och prästen, som för altaret stod, 
han skulle ock knäfalla. 
Men när han fick se bältet mitt, 
så glömde han Gud och alla 

3 Det var ej mer om bältet mitt, 
som någon ju kan tänka, 
Det var av fiskefjäll,  

hopsatt med bara vidjor och länkar. 
— Lillen vän, ro i land, känner du mej och Mina. 

Titel: Bjursvisan. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara C. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Texten utskriven tvåradig. Omkvädet 
utskrivet i str. 1 och 3, markerat i str. 2. 

N 
ULMA 9925, s. 647-651. Efter Kajsa Jakobsson, Valsjön, Hotagens sn, Jämtland (f. 1858 i Frostvikens sn, Jämt-
land); hon hade lärt visan vid 8-10 års ålder av en svägerska, som sin tur lärt den av en gammal kvinna i Blåsjön, 
Frostviken. Upptecknad av Einar Granberg 1936. 

- hm. hm. hm. så lit-ten lej. 

8 

arm- 

jag skull till kyr =kan ri - i- da. 

1 Det var en söndagsmorgon, 
jag skull till kyrkan rida, 

— hm, hm, hm, så litten lej, 
jag skull till kyrkan rida. 

   

   

ifie:11 
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2 Då mötte jag en bonde, 
jag tänkt', det var den onde, 

3 Och då jag kom till kyrkan, 
jag sätt' mig främst ti säte, 

4 Prästen såg på bälte mitt, 
han glömt båd' Gud och alla, 

5 Prästen baug mig oxar tolv, 
och alla voro vita, 

6 Det kunn' jag—nt ta för bälte mitt, 
för det var allt för litet, 

7 Kungen baug mig dåttren sin 
och hälften av sitt rike. 

8 Det kunn jag-nt ta för bälte mitt, 
för det var allt för litet, 

9 Det var en söndagsafton, 
det föll mig svårt i tanken, 

10 Då bytt' jag bort bälte mitt 
för ett par lappe' vantar, 
— hm, hm, hm, så litten lej, 
för ett par lappe' vantar. 

SMB 245 

Melodianmärkning 

Taktstrecken i ms är delvis felplacerade. 

Textanmärkning 

Omkvädet och den upprepade andra raden utskrivna i 
alla strofer. 

4:1 	bälte skrivet med tecken troligen angivande ut- 
tal med tonlöst 1 

4:2 	glömt skrivet med tecken angivande uttal med 
tjockt 1 

S:1 baug ms /mag 
6:1 	jag-nt troligen ändrat från jag-int; ta tillskrivet 

över raden; bälte se 4:1 
7:1 
	

se 5 : 1 
8:1, 10:1 	se 4:1 

10:2 	lappe' ändrat från lappa' (även vid upprepning- 
en); vantar skrivet över struket handskar (även 
vid upprepningen) 

0 
ULMA 29073:32, s. 24. Efter Per Tellander, Vitsands sn, Värmland. Upptecknad av Nils Stålberg 1945 eller 1946. 

J 	 

1 Å bältet mitt dä mån i tro 
var ej så rart som I tänker 
dt Va 'beprytt med sillefjäll 
å ett par vie länker 

Melodianmärkning 

Ms är en skissartad primäruppteckning. Enstaka nothu-
vuden utan skaft är förkortningar för fjärdedelsnoter; 
här utskrivna (jfr nedan). Över mel. står d moll. 

System 1, n. 3 (d1 ): Endast nothuvud. 
System 2, n. 3 (ciss'): Endast nothuvud. 
System 3, n. 3 (e') och 5 (a): Endast nothuvud. 
System 4, n. 3 och 5 (ciss'): Endast nothuvud. 

Textanmärkning 

1:2 rart något osäker läsning; 1 ändrat från ni 
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r 

2 

Och han bjöd moig en stege utav 	guld. 
4 

som räckte upp till himmel- ri - ke 
6 

r 

r 

men jag tor- des (ej den stegen ta) 

8 

r3 	r 

8 

6 

SMB 245 

P 
ULMA 29073:136 a, s. 133 (renskrift). Efter hemmansägaren Hans Lind, Vångsgärde, Orsa sn, Dalarna (f. 1872 i 
Kårgärde, Orsa, d. 1970). Upptecknad av Nils Stålberg 1947. 

ty jag tyck-te det var för 	Ii - 	te. 

1 Och han bjöd mig en stege utav guld, 
som räckte upp till himmelrike 
men jag tordes ej den stegen ta 
ty jag tyckte det var för lite. 

2 [— — 
Men sen bytte jag bort bältet mitt 
för ett par lusiga vantar 

Titel: Det underbara bältet. 

Melodianmärkning 

1 ms står 4/4 överstruket före alla breve-tecknet. 

Textanmärkning 

Ms saknar .strofer. 
1:3 	ej den stegen ta har satts inom parentes 

Q 
ULMA 29073:23, s. 15. Södra Lappland, troligen Lycksele. Upptecknad av Nils Stålberg 1962. 

1 Och när jag kom i kyrkan in, 	 och prästen som för altaret stod 
där satt tre gamla kungar 

	
han glömde båd Gud och alla. 
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när dom fick 	se 	bäl - tet 	mitt 
8 

bort -glöm-de dom bå lä - sa å 	sjung-a. 
10 

b,' ME le 
EM 

1111/11111•11 

-01  
gjort Å 	än - då var de ba-ra 

bort -glöm- de han gud och al - la. 

18 

2 Och prästen bjöd mig oxar tolv, 
och alla voro de vita 
om han mitt bälte kunde få, 
men jag tyckte det var för lite. 

3 Och kungen bjöd mig dottern sin, 
och hälften av sitt rike 
om han mitt bälte kunde få, 
men jag tyckte det var för lite. 

4 Och bältet det var så beskaffat, 
att jag det visst kunde få ångra, 
ty bältet det var av fiskafjäll 
och utav vädjor långa. 

Titel: Det underbara bältet. 

SMB 245 

Melodianmärkning 

Ms saknar klav. 
T. 2, n. 1-4: Endast nothuvuden. 

T 3, n. 3-4: •• möjligen 

Textanmärkning 

Texten är utskriven i hast och därför svårtydd vad gäl-
ler enskilda bokstäver. 

1:2 	kungar något osäker läsning 
3:1 	kungen ms snarast konigen 
4:2 	visst något osäker läsning 

R 
SV A BB 3643. Efter Martin Sandström, Bälinge, Nederluleå sn, Norrbotten (f. 1925); han hade lärt visan av sin far 
(f. 1891). Inspelad av L.-G. Boman 1988. 

m.m.J. 1 16 
	

2 

När ja in 	i 	kyr - kan 	gick 
4 

satt 	där bå gam la å 	ung - a. 
6 

Präs- ten som 	på 	al - ta - ret stod 

12 

• _ 0114\ 

skul- le 	just 
	

till 	att 	ned - fal 	- 	la. 

14 

ah oh- 	• 	 

när han fick se 	bäl - tet 	mitt 

16 

I I 9 



bort- i 	di - di dri- di län - kan. 

20 
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1 När ja in i kyrkan gick 
satt där bå gamla å unga, 
å när dom fick se bältet mitt 
bortglömde dom bå läsa å sjunga. 
Prästen som på altaret stod 
skulle just till att nedfalla, 
när han fick se bältet mitt 

bortglömde han Gud och alla. 
Å ändå var de bara gjort 
borti didi dridi länkan. 

Textanmärkning 

1:6 	skulle slutvokalen knappt urskiljbar 

Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 234 a. Pojo sn, Nyland. Upptecknad av K. Forsblom 1876. 

2 

Intet 
	

var jag liten 
4 

och intet 	var jag stor, 

6 

Jag köpte mig ett bälte. 

8 

cite~
.=  
...~w 	_ 

~';".2; 
det glimmade som en sol, 

Men likväl 	kväder jag så att det låmmar uti 	skogen. 

1 Intet var jag liten och intet var jag stor, 
Jag köpte mig ett bälte, det glimmade som en sol, 
— Men likväl kväder jag så att det låmmar uti 

skogen. 

Det var alt om en lördagskväll jag skulle ut och fria, 
Så mötte jag en gammal käring imellan bastun och 

rian. 

3 Det var alt en söndagsmorgon jag skulle till kyrkan 
rida, 

Och alla de som mitt gullbälte såg, så ville de mig 
till fria. 

4 När folket ut till kyrkan kom och skulle på knä falla, 
När de mitt bälte fingo se, så glömde de Gud befalla. 

5 Prästen som framför altaret stod alt med en fröjde 
full tunga, 

När han fick mitt bälte se, glömde han läsa och 
sjunga.  

6 Prästen bjöd mig stutar tolf, och alla voro de hvita, 
Det ville han ge för gullbältet mitt, men jag tykte det 

var för lite. 

7 Konungen bjöd mig dottern sin och halfvan af sitt 
rike, 

Det ville han ge för gullbältet mitt, men jag tykte det 
var för lite. 

8 Om morgon när jag vaknade, så hade jag andra 
tankar, 

Sålde jag bort gullbältet mitt för ett par gamla 
vantar. 

— Men likväl kväder jag så att det låmmar uti 
skogen. 

Textanmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1, 2, 8. 
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Och prosten inför 
	al- ta- ret stod 

4 

miffir MIM 
1111111 MIM W 
'AIME IM 

Och sjöng med rarer tunga. 

6 

•	 

Men när som han gull= bältet fick se. 

8 

;P 

 
	 4fffl 

Så sluta han båd läsa och sjunga. 
12 
—i  • 

Hej. ro 
	

i land! Hej. ro 	i land! 

Visst roar det mej och mina. 

SMB 245 

T 
Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 234 b. Strömfors sn, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. 

2 

1 Och prosten inför altaret stod 
Och sjöng med rarer tunga, 
Men när som han gullbältet fick se, 
Så sluta han båd läsa och sjunga. 
— Hej, ro i land! Hej, ro i land! 

Visst roar det mej och mina. 

2 Det är ej något gulleband, 
Fastän det nu så blänker, 
Det är af bara gäddeskinn 

Och vridet af videlänker. 
— Hej, ro i land! Hej, ro i land! 

Visst roar det mej och mina. 

Melodianmärkning 

T. 9, n. 2-4 och t. 11, n. 2-4: Anpassningen text/mel. är 
inte helt entydig, men ordet ro är närmast placerat 
under n. 2-3 resp. 3-4. 

U 
SLS 1, s. 109-110. Efter Joh. Nordberg, Korsnäs sn, Österbotten. Upptecknad av Johan Dahlbo 1882-1883. 

1 En söndasmorgun hände sig, 
När jag till körkkan red; 
Då mötte jag mig en bunde, 
Men jag trodde det vara hin unde. 
— »Hå, hå», sa han till mig, 
Men jag trodde det vara hin unde. 

2 Fjorton par oxar so bjödu han mig 
Och alla voro de snöhvite, 
Men jag tog dem ej för bältet mitt, 
Ty jag tykkte det vara för lite. 

3 Och när som jag kom uti körkkan in,  

Där föllo de alla i förundran, 
Och presten, som po pallen stod, 
Glömde både läsa och sjunga. 

4 Och prinsen bjöd mig en stege af guld, 
Som alt upp till himmelen räkkte, 
Men jag bytte ej bort bältet mitt, 
För jag tykkte det vara för lite. 

5 Konungen bjöd mig dotteren sin 
Och helften af hela sitt rike. 
Men jag tog det ej för bältet mitt, 
För jag tykkte det vara för lite. 
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Då 	tog jag på mig mitt granna bält 
4 

Som sken öfver världen vida. 
6 

Ack väl i mej. högt upp i 	land 
8 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 2 och 4, markerat i str. 5; den 
upprepade fjärde raden utskriven i str. 2, markerad 
(förkortad) i str. 4 och 5. 
Genomgående: bältet har ett ?-tecken efter 1, markeran-

de ett tonlöst uttal av 1 
2:1 	so ändrat från så 
2:3 	över tog dem ej för står alternativet bytte ej 

bort 
2:4 	över Ty står alternativet För; Ty vid upprep- 

ningen Men 
3:3 po ändrat från på 
4:1 	prinsen står över struket konungen 
4:4 För vid upprepningen Men 
5:1 	dotteren ms ev. dottren 

SMB 245 

6 Men när allting var i ordning stäldt, 
Då föll det mig tokit i hågen. 
Då bytte jag bort bältet mitt 
För ett par lappiger vantar. 

7 Men bältet mitt det var ej så, 
Som hvarman trodde och tänkte. 
Ty bältet mitt var af fiskefjell 
Ihopesatte med lenker. 
— »Hå, hå», sa han till mig, 
Ihopesatte med lenker. 

Titel: Bältet. 

v 
SLS 46, s. 121-122. Åland. (»Jomala, Lemland, Föglö.») Upptecknad av J. A. Sjöblom 1894. 

Det var en söndagsmorgon 
2 

jag 	skull' till kyrkan 	rida. 

Känner du mej och mina. 

1 Det var en söndagsmorgon 
jag skull' till kyrkan rida. 
Då tog jag på mig mitt granna bält 
Som sken öfver världen vida. 
— Ack väl i mej, högt upp i land 

Känner du mej och mina. 

2 När jag kom till kyrkan fram 
Där var både gamla och unga 
Och när de fick mitt bälte se 
Så glömde de bort läsa och sjunga 

3 Presten som för altaret stod 
Han skulle på knäna falla 
Men när han fick mitt bälte se 
Så glömde han bort Gud och alla 

4 Presten bjöd mig stutar tolf 
Och alla var de hvita 
Jag kunde int för bältet ta 
Jag tyckt det var för litet 

5 Kungen bjöd mej dottren sin 
Och halfva land och rike 
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- Hej ro i 	land 

De roade 
P 	--p 	 

mej och de mina 

hej ro i land 
14 

SMB 245 

Jag kunde int för bältet ta 
Jag tyckt det var för litet 

6 Det var en söndagsmorgon 
Jag var så grann i tankar 
Så bytt jag bort mitt granna bält 
För ett par gamla handskar 

7 Int var det ett sådant bält 
Som folkena de tänkte 

Det var ett gammalt gäddeskin 
Som fjällena de blänkte 
— Ack väl i mej, högt upp i land 

Känner du mej och mina. 

Textanmärkning 

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

IF 170, VIII (nr 128). Finland (närmare uppgifter saknas). Upptecknad av Otto Andersson ca 1910. 

        

        

        

Och presten som bak altaret 	stod 
4 

        

med sin fagra 	tunga 

4 	 
När 	han gullbältet 
	

sia 	fick, 
8 

I • 0 

så glömd han både läsa och sjunga. 
12 

	• • 

1 Och presten som bak altaret stod 
med sin fagra tunga 
När han gullbältet sia fick, 
så glömd han både läsa och sjunga. 
— Hej ro i land hej ro i land 

De roade mej och de mina 

Melodianmärkning 

T. 13, n. 2-3 och 5-6: Troligen ändrade från åttondels-
noter. Efter n. 3 står ett överstruket taktstreck. 

SLS 532 nr 338. Efter Signe Segerstam f. Holmström, Illhy, Borgå lf, Nyland (f. 1897 i Gäddrag, Borgå). Uppteck-
nad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1934. 

2 

si)  
• 

Och) intet 	var jag liten ... 
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men ändå blåser det så att det lommar i 
	

skogen. 
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1 Intet var jag liten 
och intet var jag stor, 
jag köpte mig ett bälte, 
det glimmade som en sol. 
— men ändå blåser det så att det låmmar i skogen. 

2 Det var allt om en lördagskväll 
jag skulle ut och fria, 
så mötte jag en gammal käring 
allt mellan bastun och rian. 

3 Det var allt en söndagsmorgon 
jag skulle till kyrkan rida, 
och alla som mitt gullbälte fick se 
så ville de till mig fria. 

4 Prästen bjöd mig stutar tolv 
och alla så voro de vita, 
det skulle han ge för gullbältet mitt, 
men jag tyckte det var för lite. 

5 Konungen bjöd mig dottern sin 
och halva sitt konungarike, 

det skulle han ge för gtillhäl tet mitt, 
men jag tyckte det var för lite. 

6 Om morgon då jag vaknade 
så had jag andra tankar 
då bytt jag bort mitt gullbälte 
för ett par gamla vantar. 
— men ändå blåser det så att det låmmar i skogen. 

Titel: Det granna bältet. 

Textanmärkning 

Ms, som är maskinskrivet med tvåradig uppställning, 
saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, tillskrivet för 
hand i förkortad form i str. 6. 
Omkvädet i str. 1: ändå skrivet för hand över likväl som 

satts inom parentes 
6:2 	tankar tillskrivet för hand 

Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu sn, Åholand (f. 1904 på Nötö, d. 1980); hon hade visan efter mormodern Eva Gusta-
va Jansson (f. 1842 i Böle, Hitis sn, Åboland). Za: SR Ma 58/12126:19:1. Inspelad av Matts Arnberg 1959. Zb: SVA 
53:1, bl. 89. Textnedskrift gjord av Svea Jansson ca 1960. 

Za 

 

1.Å 	in - te va 	ja Ii ten. 

  

  

å in - te va 	ja stor. 
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• 

6 

ett 	gull - bäl - te. 

12 

8 

	• 	

till 	kyr - kan 

6 

sön - dags - mor 	gon 

40N-  oh 

 4 

ri 	da. 

ja köp - te 

Men lik - väl kvä- der jag så de lom- mar u - ti sko- gen. 
2 

•   

ja 

2.De va en 

•  
skul - le 

de glim - ma som en 	sol. 

1 
mej 
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å 	al - la som så - go 	gull- bäl- te mitt 

8 

• J) 	 »h 

	 etc. 

så 	skul - le 	dom 	till 	mej 	fri a. 

1 Å inte va ja liten, 
å inte va ja stor, 
ja köpte mej ett gullbälte, 
de glimma som en sol. 
— Men likväl kväder jag så de lommar uti skogen. 

2 De va en söndagsmorgon 
ja skulle till kyrkan rida, 
å alla som sågo gullbälte mitt 
så skulle dom till mej fria. 

3 Å prästen bjöd mej saltar tolv, 
å alla voro de vita. 
De skulle ja få för gullbälte mitt, 
men ja tyckte de va för lite. 

4 Å kungen bjöd mig dottern sin 
å halva av sitt rike. 
De skulle ja få för gullbälte mitt, 
men ja tyckte de va för lite. 

5 Om morgonen då ja vaknade, 
så hade ja andra tankar. 

Då sålde ja bort gullbältet mitt 
för ett par gamla vantar. 
— Men likväl kväder jag så de lommar uti skogen. 

Melodianmärkning 

Str. 3-5 sjungs som str. 2 med följande undantag: 

NIA= \ 
T. 6, n. 1-3 i str. 5: • /a an. IM1111111111» 

EILWAEI 

Ml' OM 	 • 
W.~1111111111111.111•We 

T. 6, n. 4-5 i str. 3-4: • Idit,W 111111.W,IM waym 1.111.1.11MIT 

111111141111 IM.. 
T. 7, n. 1-3 i str. 5: Wa..11111.11../MM t.,:inumee....y 

Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 

Zb 
Avvikelser från La i Zb 

Genomgående: Å/å: Och/och (se dock 3:1, 4:1); va: var; 
ja: jag; De/de: Det/det 

1:4 glimma: glimmade 
2:3 	gullbälte: gullbältet 
2:4 	dom: de; mej: mig 
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3:1 	Å saknas 
3:3 	gullbälte: gullbältet 
4:1 	Å saknas 
4:2 	halva: halvan 
4:3 	gullbälte: gullbältet 
5 : 3 	gullbältet: gulldbältet 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 2, 
markerat i övriga strofer. 

EJ AVTRYCKTA 

AA: Filikromen, h. 1, 1850, nr XXI. »Melodi från 
Upland.» Melodi samt 4 strofer. 

AB: NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 199. 
Skåne (enligt ms: Källna sn, enligt tr.: Konga sn). 
Upptecknad av Eva Wigström 1879. 8 strofer. 
Tryckt i Wigström, Folkdiktning I, 1880, s. 73 
och Wigström, Skånska visor, 1880, s. 14. 

AC: DAL 96 a. Wemmenhögs hd, Skåne. Upptecknad 
av Anders Malm 1881. Landsmålsalfabet. 8 stro-
fer. En landsmålstext i DAL 3070, omfattande 9 
strofer, är möjligen en bearbetning av samma 
uppteckning. 

AD: DAL 96 b. Hörte, Ö. Vemmenhögs sn, Skåne. 
Upptecknad av Anders Malm 1881. 8 strofer. 

AE: Folkvisedans Laget i Stockholm, Kväden och 
folkvisor, 1918, nr 40. »Upptecknad och medde-
lad af en Lagmedlem, som har visan genom munt-
lig tradition från mor och mormor.» Melodi samt 
11 strofer. 

AF: Tradition efter kolaren Erik Äng, Blyberg, Älvda-
lens sn, Dalarna (f. 1884 i Åmot, Ockelbo sn, 
Gästrikland; till Älvdalen 1914, d. 1934). AFa: 
ULMA 29073:172, s. 88. Upptecknad av Carl 
Gudmundsson 1917-1918. Avskrift gjord av Nils 
Stålberg. 6 strofer. AFb: ULMA 29073:12, s. 9. 
Upptecknad av Nils Stålberg efter Carl Gud-
mundsson (1883-1950), troligen på 1940-talet. 
Melodi med underlagd strof. AFc: SR 64/M/ 
6173:5. Efter plåtslagarmästaren Ewert Åhs, Ho-
len, Älvdalen (f. 1908 i Blyberg, Älvdalen, d. 
1971). Inspelad av Matts Arvberg 1964. Melodi 
samt 8 strofer. Transkription tryckt i Rosenberg, 
Visor i Gästrikland, s. 70-71. Återgiven på CD 
(Föregångare, MNW CD 240-242). 

AG: NM Folkminnessaml., Visor 6, s. 547-548 (EU 
24331). Leksands sn, Dalarna. Upptecknad av 
Lars Eriksson. Insänd till Nord. museet 1943. 4 
strofer. 

AH: ULMA 29073:89, s. 24-25. Öland. Upptecknad 
av Nils Stålberg 1945. 5 strofer. 

Al: ULMA 29073:187, s. 22. Efter folkhögskolelära-
ren Torbjörn Wennerberg, Skogsby, Torslunda 
sn, Öland. Upptecknad av Nils Stålberg 1945. 8 
strofer. Tryckt i Rygert & Weinhardt, Ölands 
folkliga visor och melodier, 1987, s. 35-36, 

AJ: ULMA 29073:35, s. 20. N. Finnskoga sn, Värm-
land. Okänd sångare med tradition efter fadern 
Olof Olsson (1846-1906). Upptecknad av Nils 
Stålberg 1945 eller 1946. Melodi. 

AK: ULMA 29073:158, s. 71. Värmland. Upptecknad 
av Nils Stålberg, sannolikt på 1940-talet. 1 strof. 

AL: SVA 275: A 413. Okänd proveniens. Anonymt 
insänd till Radiotjänst 1947-1948. 4 strofer. 

AM: SVA Gr. 2. Sjungen av Hillevi Stenhammar 
(1899-1985). Hon hade visan efter skådespelaren 
Ludde Gentzel, Göteborg (f. 1885 i Jönköping, 
Småland). Melodi samt 4 strofer. Tryckt i Hillevis 
visor, u.å., opag. 

AN: Efter Jenny Backlund f. Norling, Envikens sn, 
Dalarna (f. 1899 i Enviksbyn, Enviken). Melodi 
samt 9 strofer. ANa: SR 64/M/6355:2:1. Inspelad 
av Matts Arnberg och Märta Ramsten 1964. ANb: 
SVA BA 82. Inspelad av Bengt R. Jonsson, Jan 
Ling och Margareta Jersild 1964. 

AO: SVA BB 808. Efter Alfons Sohlberg, Torsåkers 
sn, Gästrikland (f. 1898 i Eltebo, Torsåker). In-
spelad av P. A. Hillblom 1976. Melodi samt 2 
strofer. 

AP: IF 94, bl. 39. Lappfjärds sn, Österbotten. Avskrift 
ur visbok signerad »Skarpskyttten No 77 Rosen-
back vid 2dra Kompaniet 1900». 8 strofer. Text-
variant som Lagus nr 234 a (S ovan). 

AQ: Dahlström & Forslin, Finländsk sång och visa, 
1950, nr 197. Nyland. Melodi samt 7 strofer. 
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246 

TRULS MED BÅGEN 
TSB F 53 

A 
Skillingtryck frän 1690-talet (KB Vitt. sv. före 1700. Visor, världs': F 1700/Br 463). 

1 TRuls han tiente i Konungens gård/ 
ingen löön ther månde han få/ 
— gee mig löön sa Truls medh bogan. 

2 Ingen löön tu hafwer förtient/ 
en gammal Harbyssa / den kan tu wäl få/ 
— giff migh den sa Truls med bogen. 

3 Truls han gick sigh gatan fram 
der mötte honom en åkande man/ 
— hålt still sa Truls medh Bogen. 

4 Truls han satte sigh i wagnen nidh/ 
åkaren bleff i ögon hwijt/ 
— kiör fort sa Truls medh bogen. 

5 Truls han kiörde sigh uth med itt Huus/ 
der sutte dhe diäknar som drack sigh gott ruus/ 
— drick mig till sa Truls medh bogen. 

6 Hwarföre skal iagh dricka till dey/ 
tu laa aldrigh uth ett stoop Öhl för mey/ 
— troor du det sa Truls medh bogen. 

7 Truls han kiöpte båd miöd och Wijn/ 
det skänckte han in för Katter och Swijn/ 
— dricker uth sa Truls medh bogen. 

8 Truls togh till sitt råstiga spiut 
15 diäknar körde han uth/ 
— hyss uth sa Truls medh bogen.  

9 Truls han kiörde dem öfwer en broo/ 
diäknarna gråte och Truls han loo/ 
— trallirall sa Truls med bogen. 

10 Truls han kiörde dem öfwer en bäck/ 
der tappa dhe bort sin penninge säck/ 
— det är min sa Truls medh bogen. 

11 Truls han kiörde sigh uth medh ett Kiärr/ 
der såtto twå Ryssar och flådde en märr/ 
— flå fast sa Truls medh bogen. 

12 Then ena flådde then andra han stack/ 
then tridie satt wijd röfwen och drack/ 
— drick stort sa Truls med bogen. 

13 Then ena in i Märren kröp/ 
then andra bort åth Skogen löp/ 
— löp fort saa Truls medh bogen. 

14 Truls han åk sigh wägen fram/ 
der mötte honom en blinder man/ 
— see up sa Truls medh bogen. 

15 Truls han kiörde i Konungens gård/ 
Fruer och Jungfruer krusa hans häär/ 
— krusuth saa Truls med bogen. 

16 Truls han nappa i Hiettens skägg/ 
han slog honom emoot hwar femte wägg/ 
— giff lön sa Truls medh bogen. 

B 
Text bevarad i skillingtryck från 1700-talet och 1800-talets början. Ba: Twenne roliga Wisor Then första: Om 
then försupne LASSE Lasse han låg i Sängen och sof/ men etc. Then Andra:110m then sällsamme och lustiga 
TRULS. Truls han tiente i Konungens liGård/ Der etc. 11 Begge kunna siungas vnder en Thon. il Tryckt i Åhr. Skil-
lingtryck, sannolikt från 1700-talets tidigare del (LUB Samlingsband av skillingtryck från biblioteket på Södra Lind-
ved, Skåne; kopia i SVA). Bb: Skillingtryck från 1700-talet (KB A 38). Bc: Skillingtryck från 1700-talet (KB E 
1777 a). Bd—f: Skillingtryck 1777, Gefle 1799, Gefle 1800 (KB E 1777 a). Bg: Skillingtryck, Gefle 1802 (UUB 
Z.p.s. XXII nr 9). Bh: Skillingtryck, Gefle 1802 (UUB Folkvisor 2 nr 107). 
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Ba 
1 TRuls han tiente i Konungens gård/ 

Der Fruer och Jungfruer de kruste hans håår/ 
— Kruus vp sa Truls med Bogen. 

2 Här hafwer jag tient i femton Åhr 
Men ingen löön / jag af tig får/ 
— Gif löön sa Truls med Bogen. 

3 Ingen Löön tu hafwer förtient/ 
Min goda Harbyssa den har du förskämt/ 
— Gif mig den sa Truls med Bogen. 

4 Truls han gick sig gatan fram/ 
Ther mötte honom en åkande man/ 
— Hålt stilla sa Truls med Bogen. 

5 Truls han satte sig i wagnen nid/ 
Åkaren blef i ögonen hwijt/ 
— Kiör fort sa Truls med Bogen. 

6 Truls han kiörde sig uth med ett huus 
Der satte de Diäknar som drucko godt rus/ 
— Drick mig til sa Truls med bogen. 

7 Hwarföre skal jag dricka til dey/ 
Du lad aldrig vth ett stop öhl för mey/ 
— Tror du det sa Truls med bogen. 

8 Truls han kiöpte bå miöd och Wijn/ 
Det skänckte han in för Kattor och swijn/ 
— Dricker uth sa Truls med bogen. 

9 Truls tog sitt rostiga spjut/ 
Femton Diäknar körde han vt/ 
— Hyss vth sa Truls med bogen. 

10 Truls han kiörde dem öfwer en bäck/ 
Der tappade han bort sin Penninge säck/ 

— Det är min sa Truls med Bogen. 

11 Truls han kiörde dem öfwer en broo/ 
Diäknarna greto och Truls han loo/ 
— Tralira sa Truls med bogen. 

12 Truls han kiörde sig vth med ett kärr/ 
Der såto twå Ryssar och flådde en märr/ 
— Flå fast sa Truls med Bogen. 

13 Then ena flådde then andra han stack/ 
Then tredie han satt wid röfwen och drack/ 
— Drick stort sa Truls med Bogen. 

14 Then ena in i Märren kröp/ 
Then andra bort åth Skogen lopp/ 
— Löp fort sa Truls med Bogen. 

15 Truls han ook sig wägen fram/ 
Der mötte honom en blinder man/ 
— Se vp sa Truls med bogen. 

16 Truls han kiörde i Konungens Gård/ 
Fruer och Jungfrur kämde hans håår/ 
— Kam vt saa Truls med bogen. 

17 Truls han nappa i Jättens skägg/ 
Han slog honom mot hwar femte wägg/ 
— Gif löön sa Truls med Bogen. 

18 Sådant straff sku alle wäl få/ 
Som tienarens löön förhålla må/ 
— Mins det sa Truls med Bogen. 

Anmärkning 

Omkvädet i str. 5: Truls tr. Trus 

Bb—h 
Avvikelser från Ba i Bb-h 

Str. 16 av misstag utelämnad i Bc, saknas även i Bd—h. 
Omkvädet i str. /6: Kam: Börst 

	

1 : 1 
	

gård: går e 

	

1:2 
	

Jungfruer: Jungfrur 

	

3:2 
	

Harbyssa: Harbössa h; den saknas 

	

6:2 
	

satte: sutto; de: hundra b—g, saknas h; som: och 

	

9:1 
	

tog: tog til 
9:2 Femton: hundra 

	

10:2 
	

Der tappade han: De tappa der 

	

11:2 
	

och: men; loo: log 

	

12:1 
	

sig vth med: dem öfwer 

	

12:2 	såto: sutto 

	

13:1 	han saknas 

	

13:2 	wid röfwen: bredewidfgh 

	

14:2 	lopp: Löp 

	

15:1 	ook: for h 

	

18:1 	sku: skal 

Anmärkning 

Bb: 

	

6:1 
	

ull-i tr. uht 
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4 

Han tjen-te la i vec-kor. han tjen- te la i år. 

6 

• 	
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Dybeck, Runa 1843, h. 4, s. 71. Roslagen, Uppland. Upptecknaren okänd. 

1 Och Truls han gick sig utöfver en bro, 	 4 Nu har jag lyktat, att fara i färd, 
Der tappade han både strumpor och skor. 	 Nu är jag åter tillbaka; 
— Ligg der, sade Truls med bågen. 	 — Här skall jag träffa min maka. 

2 Och Truls han gick sig utöfver en bäck, 
Der tappade han sin penningesäck. 	 Anmärkning 
— Ligg der, sade Truls med bågen. 	 Texten ingår i en ringlek som beskrivs i anslutning till 

3 Och Truls han gick sig utöfver en å, 	 texten. 
Der tappade han både ämbar och så. 	 Omkvädet, str. 4: maka kursiverat 
— Ligg der, sade Truls med bågen. 

D 
Filikromen, h. 3, 1852, nr VII. Västergötland. Upptecknad ca 1850 av tulltjänstemannen och författaren A. J. Afzeli-
us (f. 1817 i Alingsås, d. 1865). 

Truls 	han tjen- te på en har - re- gål, 

	

i)) 	 

9.  

- "Ge mek lön" sa Truls 	mä bö 	- 	gen. 
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1 Truls han tjente på en harregål, 
Han tjente la i vecker, han tjente la i år! 
— »Ge mek lön», sa' Truls mä bögen; 

»Ge mek lön», sa' Truls mä bögen. 

2 »Å inga lön har du förtjent, 
Ty du har la dock mi doter bortskämt.» 
— »Dä va' lygn», sa' Truls mä bögen. 

»Dä va' lygn», sa' Truls mä bögen. 

3 A.  Truls han geck säk i kammarn in, 
Der sutto tre flåttar och drucko godt vin. 
— »Dreck mek te!» sa' Truls mä bögen. 

»Dreck mek te!» sa' Truls mä bögen. 

4 Å Truls han drog ut sitt rostiga spjut, 
Så körde han alla tre flåttarna ut. 
— »Spring bra!» sa' Truls mä bögen, 

»Spring bra!» sa' Truls mä bögen. 

5 Han körde la dom utöfver a bro, 
Der tappa di bort bå' strumper å sko 
— »Slikt ä' met!» sa' Truls mä bögen, 

»Slikt ä' met!» sa' Truls mä bögen. 

6 Han körde la dom utöfver ett kärr, 
Der la' di sig te att flå ena män. 
— »Flå bra!» sa' Truls mä bögen, 

»Flå bra!» sa' Truls mä bögen. 

7 Di flådde å flådde, men Truls han va mä. 
Förrn märra va' halfflådd, så lå' di på knä. 
— »Nu flår jag», sa' Truls mä bögen, 

»Nu flår jag», sa' Truls mä bögen. 

Titel: Truls med bågen. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädets andra rad förkortad i str. 
2-6. 

E 
Alsike sn, Uppland. Upptecknad av friherre E. Cederström ca 1870. Ea: UUB R 810 a. Eh: UUB R 810 c. 

Ea 
1 Truls han tjente på konungens gård 

I femton veckor och dertill ett år. 
— »Ge mej lön»: sa' Truls med bågen. 

»Du2 	har väl ingen lön förtjent, 
Min bästa piga den har du bortskämt.» 
— »Sa du de'»: sa' Truls med bågen. 

3 Och Truls han nappa i konungens skägg, 
Han slog honom i hvar femtonde vägg. 
— »Ge mej lön»: sa' Truls med bågen. 

4 Truls han gångar sig öfver en bäck, 
Der tappa han bort sin penningesäck. 
— »Det va' min»: sa Truls med bågen 

5 Och Truls han gångar sig öfver ett kärr, 
Der sutto tre bönder och flådde en märr. 
— »Flå på fort»: sa Truls med bågen. 

6 Den ena han flådde, den andra han stack, 
Den tredje han låg uti r—n och drack. 
— »Drick ur tåm»: sa Truls med bågen 

Titel: Truls med bågen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
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Eb 
Avvikelser från Ea i Eb 

Omkvädet, str. 4: Det: De' 
2:2 	den saknas 
4:2 	penningesäck: penningasäck 

Anmärkning 

Titel som i Ea. — Ms saknar strofnr. 

F 
ULMA 25:55:3, s. 27. Västergötland. Upptecknad av G. A. Bohlin, sannolikt på 1870-talet. 1 ULMA 111:504, s. 71 
finns en yngre utskrift, ev. en avskrift av texten. 

1 Truls, han tjänte på konungens gård, 
ingen lön så fick han. 
— Ge mej lön, sa' Truls med hågen. 

2 Ingen lön har du förtjänt, 
min bästa skjutbössa, den har du bortskämt. 
— Tag hit den, sa Truls med bågen. 

3 Truls han gick sig den vägen fram. 
Der hinde det honom en åkande man. 
— Jag vill åka, sa' Truls med bågen.  

4 Truls han satte sig i vagnen ned, 
så kusken han dåna' och blekna' dervid. 
— Får du ondt? sa' Truls med bågen. 

Titel: Truls med bågen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 

G 
Wigström, Folkdiktning II, 1881, s. 49-50. Hjärnarps sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1881 (jfr Wigström, 
Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 49-50). 

1 Truls han tjente i konungens gård 
i femton veckor och så ett år. 
— »Gif mig lön!» sa' Truls med bågen. 

2 »Slätt ingen lön hafver du förtjent; 
min yngsta dotter har du bortskämt.» 
— »Sad' du det!» sa' Truls med bågen. 

3 Truls tog kungen i hår och i skägg 
och satte honom i husets vägg. 
— »Sitt du der!» sa' Truls med bågen. 

4 Se' lik '12 ICAS 1XWA seg, gängar öfver ett kärr, 
der låg' tre rackare och flådde en märr. 

— »Flå bra!» sa' Truls med bågen. 

5 Den ene han flådde, den andre han stack, 
den tredje han låg vid rumpan och drack. 
— »Drick ut!» sa' Truls med bågen. 

6 De två nu uppåt skogen löp, 
den tredje in uti märren kröp. 
— »Kass in!» sa' Truls med bågen.  

7 Se, Truls han var så gemener en dräng, 
tog nål och tråd, sydde dörren igen. 
— »Sitt du der!» sa' Truls med bågen. 

8 Truls han gick sig öfver en bäck, 
der tappade han både pengar och säck. 
— »Det var mitt!» sa' Truls med bågen. 

9 Truls han gick sig öfver en sten, 
der stötte han sitt dåliga ben. 
— »Aj, aj !» sa' Truls med bågen. 

Titel: Truls med bågen. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. 
6:1 	löp står inom citationstecken 
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H 
DAL 783. Västergötland. Upptecknad av Fr. Salomonsson Stade 1886. 

1 Truls han tjänte på en bondegård 
Förutan lön i 15 år 
— Ge mej lön, sa' Truls med bågen 

2 Ja, lön det hafver du inga förtjent 
Min äldsta doter den har du bortskämt 
— Det var lögn, sa' Trulls med bågen. 

3 Trulls han gick i gårdstugan in 
Der drack de öl och brännevin. 
— Drick ur, sa' Trulls med bågen. 

4 Trulls han svingade opp en full petäll 
Den fick gånga laget omkring. 
— Drick ur, sa' Trulls med bågen. 

5 Och Trulls han följde dom öfver en gård 
Der mötte de en bonde så snål. 
— Hugg te'n, sa' Trulls med bågen.  

6 Trulls han följde dom öfver en bro, 
Der tappa de bort sina strumpor och skor. 
— Det var min, sa' Trulls med bågen. 

7 Trulls han följde dom öfver en bäck, 
Der tappa de bort sin pengasäck. 
— Det var min, sa Trulls med bågen. 

8 Trulls han följde dom öfver ett kärr, 
Der låg sju flåttar och flådde en män. 
— Flå bra, sa' Truls med bågen. 

9 Den ene låg vid hufvet och stack, 
Den andre låg vid r-n och drack, 
— Drick ur, sa' Truls med bågen. 

Anmärkning 

2:2 	doter ms snarast dater 

DAG VFF 2498, s. 112-113. Bälinge sn, Uppland. Nedskriven av Carl Alfred Carlsson i egen visbok 1889. 

1 Truls han tjente i Konungens gård 
i femton veckor och så ett år. 
— Gif mig lön! sa Truls med bågen. 

2 Slätt ingen lön hafver du förtjent 
min yngsta dotter hafver du bortskä[m]t. 
— Sad du det! sa Truls med bågen. 

3 Truls tog Kungen i hår och i skägg 
och satte honom i husets vägg. 
— Sitt du der! sa Truls med bågen. 

4 Sen Truls han gångar sig öfver ett Kärr 
der låg tre rackare och flådde en män 
— Flå bra! sa Truls med bågen 

5 Den ene han flådde den andre han stack 
den tredje han låg vid rumpan och drack. 
— Drick ut! sa truls med bågen.  

6 De två nu oppåt skogen löp 
den tredje in uti märren kröp. 
— Kass in! sa Truls med bågen. 

7 Sen Truls han var så gemener en dräng 
tog nål och tråd, sydde dörren igen 
— Sitt du der sa Truls med bågen 

8 Truls han gick sig öfver en bäck, 
der tappade han både pengar och säck. 
— Det var mitt sa truls med bågen. 

Titel: Truls med Bågen. 

Anmärkning 

6:1 	oppåt ms ev. öppåt 

J 
Turesson, Värmländska kulturtraditioner VII, 1972, s. 96. Efter Johan Sohlberg, Dömle, Ulleruds sn, Värmland (f. 
1871). Upptecknad av Gunnar Turesson 1958. 
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1 Å Truls han tjänte på Konungens gård. 
I femton veckor och därtill ett år. 
— Ge mej lön; sa Truls mä bögen. 

2 Den lönen du önskar den haver du fått. 
Min dotter och piga, di har du gjort tjock! 
— Ge mej lön; sa Truls mä bågen. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. 

K 
ULMA 27513, s. 2. Tradition efter Johan Gottfrid Söderqvist, Kärrgruvan, Norbergs sn, Västmanland (f. 1872 vid 
Sala gruva, d. 1933). Upptecknad av dennes son Kvintus Söderkvist 1969. 
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sång 

	

Resttatton 	 

flådde en märr. den 
rumpan ä drack. 

1 
11 

Dra på fort. sa 	Trulls me' bå-gen. 

1 Trulls han körde utöver ett kärr 
	

den tredje han satt under rumpan å drack. 
där stodo två finnar och flådde en män, 	 — Dra på fort, sa Trulls me' bågen. 
den första han flådde den andra han stack 

Titel: Trulls med hagen. 

L 
SVA 1189. Årjängs sn, Värmland. Nedskriven av Åke Johansson, Spånga efter eget minne. Han hade på 1910-talet 
hört visan av sin farmor (f. 1873), som i sin tur hade visan efter sin farmor (f. 1817), båda boende i Årjäng. Insänd 
till Svenskt visarkiv 1989. 

2 

1 	 • • ii 
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1 Och Truls, han tjänte på konungens gård 
i femtan dar och i femtan år. 
— »Jä vell ha lön», sa'n Truls med bogen 

2 »Du har inga lön förtjänt, 
du har min yngsta doter bortskämt!» 
— »Ha jä dä», sa'n Truls med bogen. 

3 Och Truls, han tog kongen i hår och i skägg, 
och slängde'n i den femtande vägg. 
— »Ligg no där», sa'n Truls med bogen. 

4 Och Truls, han geck så han kom te e bro. 
Där mötte han e köllete ko. 
— »Står du där», sa'n Truls med bogen 

5 Och Truls, han geck så han kom te e grinn. 
Där mötte han två fläckete svin. 
— »Går di där», sa'n Truls med bogen 

Titel: Truls med bogen. 

Melodianmärkning 

Den till visan meddelade mel. kan inte anpassas till tex-
ten. Antingen har en del av texten upprepats till nytt me-
lodimaterial eller föreligger ett skrivfel. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. — Nedskrivaren mindes att visan ha-
de flera strofer, vilka han dock inte kunde erinra sig. 

4:1 	geck ändrat från gick 

M 
IF Rancken 5, 184. Vasa skärgård, Österbotten. Upptecknad av Henrik Reinholm på 1870- eller 1880-talet. 

Och Trulls han tjente på konungens gård 
2 

1 	femton dagar och dertill ett dr. 

3 

- Ge mig lön sa Trulls med bågen. 

4 	 	p 

1 Och Trulls han tjente på Konungens gård, 
I fjorton dagar och dertill ett år, 
— Ge mej lön sa' Trulls med bågen 

2 Och ingen lön får du af mej 
Min bästa piga har du bortskämt 
— Sa' ni så, sa' Trulls med bågen. 

3 [— — —1 

4 Och Trulls han gick sig allt uppa en väg 
Der mötte honom en åkare 
— Ge mej rum sa' Trulls med bågen. 

5 Och Trulls han satt sig i vagnen allt ned 
Att åkare-mannen blekna' dervid 
— Kör man på, sa' Trulls med bågen 
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6 Och sen så kör' di allt till ett värdshus 
Der satt femton djeflar och tog sig ett rus. 
— Drick mej till, sa' Trulls med bågen 

7 Och intet dricker vi dej till 
Du hafver ej gifvit nå'n kanna härtill 
— Sa' ni så, sa' Trulls med bågen. 

8 Och Trulls han köpte två kannor med vin 
Det kastade han för båd' hundar och svin, 
— Drick mig till, sa' Trulls med bågen. 

9 Och Trulls han drog ut sitt förrostiga spjut 
Och körde de femton djeflarna ut, 
— Å' kas' ut, sa' Trulls med bågen. 

10 Och nu så körd' han dem bort mot en vägg, 
Det tappade han sin penningesäck, 
— Det va' min, sa' Trulls med bågen. 

11 Och se'n så körd' han dem bort till ett kärr, 
Der stodo tre Ryssar och flådde en märr, 

SM B 246 

Den ena han flådde, den andra han stack, 
Den tredje han låg vid röfven och drack, 
— Drick mej till sa' Trulls med bågen. 

Titel: Trulls med bågen. 

Melodianmärkning 

T 2, textunderlägget: dagar ändrat från somrar. 
T 2, n. 8: Fjärdedelsnot (sannolikt felskrivning). 

Textanmärkning 

Omkvädet, str. 9: Å' tillskrivet i efterhand; str. 10: va' 
ändrat från var 

	

4:1 	allt tillskrivet över raden 

	

6:1 	sen ms se 

	

11:1 	till ett kärr ändrat från mot en vägg 

N 
SLS 367, s. 997, 999-1000. Efter torparänkan Sofia Svanström f. Isaksson, Bötesö, Hitis sn, Åboland (f. 1859). Upp-
tecknad av Greta Dahlström 1924. 

1 Och Trulsen körde sig över ett tak, 
där hitta han både mat och fat. 
— De' va' mitt, sa Trulsen i boken. 

2 Och Trulsen körde över en bro, 
där hitta han sig både strumpor och sko' 

3 Och Trulsen körde över en bäck, 
där hitta han en penningesäck. 

4 Trulsen körde över ett kärr, 
där sutto tre ryssar och flådde en män  

5 Den ena flådd', den andra stack, 
den tredje satt under räven och drack. 
— De' va' mitt, sa Trulsen i boken. 

Titel: Truls med bågen. 

Textanmärkning 

Texten noterad genom att ändringar gjorts i ms till Oa 
nedan. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 5, markerat i str. 
2. 

1:1 	Och står inom parentes 

0 
Familjetradition från Åboland. Oa: SLS 367, s. 998-1000. Efter Eva Gustava Jansson (f. 1842 i Böle, Hitis sn, Åbo-
land, d. 1929). Upptecknad av Greta Dahlström 1924. Ob: SR Ma 58/11869:6:4. Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu sn, 
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Åboland (f. 1904 på Nötö, d. 1980, Eva Gustava Janssons dotterdotter); hon hade lärt visan av mormodern. Inspelad 
av Matts Arnberg 1958. Återgiven på CD (Föregångare, MNW CD 240-242). Oc: SVA 53:1, bl. 67. Text nedskri-
ven av Svea Jansson ca 1960. 

Oa 

4 

 

•  • 

  

4f 	1 

1 Och Trulsen körde över ett tak, 
hittade han både mat och fat. 
— He' va' mitt, sa Trulsen i boken. 

2 Och Trulsen körde över en bro, 
hittade han både strumpor och sko' 

3 Och Trulsen körde över en bänk, 
hittade han en penningssäck. 

4 Trulsen körde över ett kärr, 
satt där tre ryssar och flådde en märr. 

5 Den ena flådd', den andra stack, 
den tredje han satt under räven och drack. 
— He' va' mitt, sa Trulsen i boken. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 5, markerat i str. 2. 
1: 1 	Och står inom parentes 

Ob 

1 Trulsen körde över en bro, 	 4 A Trulsen körde över ett kärr, 
hittade han både strumpor å skor. 	 satt där tre ryssar å flådde en märr 
— De ä mitt, sa Truls me bågen. 	 5 Den ena flådd, den andra stack, 

å den tredje satt under halsen å drack. 
2 A Trulsen körde över ett tak, 	 — De ä mitt, sa Truls me bågen. 

så hittade han både mat å fat. 

3 A Trulsen körde över en äng, 	 Melodianmärkning 
hittade han en uppbäddad säng. 	 Upptakt i str. 2-5: a 
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r 
Pm5rve .1~...~...3h IdialM ill 1=11EM, ‘3.110" 

T. 3, n. 4-6 i str. 3: 

T. 4, n. 1-3 i str. 2: 

T. 4, n. 1-3 i str. 3-5: 

Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 
Omkvädet: ä str. 4 var 

T. 2, n. 1-3 i str. 4-5: 

Upptakt till t. 3 i str. 2: el; i str. 5: h 

T. 3, n. 1-3 i str. 2 och 4: 

T. 3, n. 1-3 i str. 5: 

T. 3, n. 4-6 i str. 2, 4-5: 

OC 

4:1 
4:2 
5:1 
5:2 

Å saknas 
satt där: där satt det; å: och 
andra: andre 
det första å saknas; under: vid; det andra å: och 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet: det är mitt str. 2 den är min 

SMB 246 

Avvikelser från Ob i Oc 

Str. 2 och 3 omkastade. 
Omkvädet: det är mitt sa Trulsen i bogen. 

1:2 	hittade: så hittade; å: och 
2:1 	Å saknas 
2:2 	å: och 
3:/ 	Å saknas 
3:2 	hittade: så hittade 
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a ar 
-" Såg du den du?" sa' Lasse : " Visst fan såg jag den!" sa' Masse. 

10 

p 7 
sa 	Las - 	se 	till 	Mas - se. 
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247 

LARS OCH MAS 
TSB F 54 

A 
Närmare proveniens okänd. Aa: Filikromen, h. 1, 1850, nr XXII. Ab: Skillingtryck från 1851, återgivande samma 
text som Filikromen (KB E 1851 i3). Acd: Två skillingtryck: Norrköping 1853 (KB E 1853 a3) och Köping 1861 
(KB E 1861 n2), återgivande samma text som Filikromen. 

Aa 

1 Å Lasse å Masse till Björnagården gå, 
— Så stunda de dagar till ända, — 
Der fingo de se, hvar storbjörnen han låg. 
— »Såg du den du?» sa Lasse. 

»Visst fan såg jag den», sa' Masse. 
»Sa' du de' du?» sa' Lasse till Masse. 

2 Å Lasse å Masse ti 1 1 Smedjegården gå, 
— Så stunda de dagar till ända, — 
Der smidde de spikar, bå' stora å små. 
— »Smid på fort du», sa' Lasse. 

»Sluk en lort du», sa' Masse. 
»Sa du de' du?» sa' Lasse till Masse.  

3 Å Lasse drog fram sin silfverholkan knif, 
— Så stunda de dagar till ända, —
Den rände han uti unga Masses lif. 
— »Jag tror du dog du?» sa' Lasse. 

»Sällan!» sa' Masse. 
»Sa du de' du?» sa' Lasse till Masse. 

Titel: Lasse och Masse. 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet återgivet i str. 1, markerat i str. 2-3. 
Slutomkvädet, str. 1: vid »Såg du den du?» står (Talas) 
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Ab-d 
Avvikelser från Aa i Ab—d 

	
Anmärkning 

1:1 	Å saknas b 
	

Titel .som 71 i Aa. — Mellanomkvädet återgivet i str. 1, mar- 

2:2 	bå': båd' b 
	

kerat i str. 2-3. 

B 
Filikromen, h. 7, 1856, nr XXIV. »Upptecknad i Westmanland.» I musikdelen (med nr 23) är str. 1 underlagd samma 
melodi som A ovan. 

1 Å Masse å Lasse de tänkte nu slå rå' 
— Tre helaste dagar te ända! — 
Hur fanken de skulle komma björnen åt. 
— Jag skjuter'n! sa' Masse. 

Agta huden sjelf du! sa' Lasse. 
Sa' du de' du? sa' Masse te Lasse. 

2 Å se'n spände Masse bågan opp för sitt knä 
— Tre helaste dagar te ända; — 
Så skjuta' han björnen, så han trilla' ner. 
— Der ligger han nu; sa' Masse. 

Ta'n om du kan! sa' Lasse. 
Sa' du de' du? sa' Masse te Lasse. 

3 Å Masse drog björnen till Byxelösa by 
— Tre helaste dagar te ända; —
Der sto' ena gumse å gapad i sky. 
— Bits'en? sa' Masse. 

Tro'n fan! sa' Lasse. 
Säjer du de' du? sa' Masse te Lasse. 

4 Å Masse slog klorna i unggumsens skinn 
— Tre helaste dagar te ända —
Å vände nog ut' e, som fordom va' in. 
— Jag tror' en får dö? sa' Masse. 

Så godt ä' de'; sa Lasse. 
Säjer du de' du? sa' Masse te' Lasse. 

5 Å Masse å Lasse gick te Byxelösa hus 
— Tre helaste dagar te ända, — 
Å der va' e' förgrömli' susan' å dus. 
— Nog dricker ja' me' ! sa' Masse 

Till's ja' ligger der! sa' Lasse. 
Säjer du de' du? sa' Masse te Lasse. 

6 Å Masse hyr in björnen på stugonegolf 
— Tre helaste dagar te ända, — 
Så alla de qvennfolk i stug' de skaålf  

— Blef du rädd? sa' Masse. 
Fan heller! sa' Lasse. 
Sa' du de' du? sa' Masse te Lasse. 

7 Å Masse å Lasse se'n gingo de te bords 
— Tre helaste dagar te ända, — 
Så högg de sej en korf, som va' stadig å smord 
— Varm ä' han nog! sa' Masse. 

Å flottig se'n! sa' Lasse 
Sa' du de' du? sa Masse te Lasse. 

8 Å Masse han ställde tu tunner öl på bord 
— Tre helaste dagar te ända, — 
Så slo' han i halsen Gu' hvarennaste tår. 
— De' va' mej en hund att dricka! sa' Lasse. 

Åh, tig du! sa' Masse, 
Sa' du de' du? sa' Lasse te Masse. 

9 Då vardt nu en Lasse så ilsken som en Tysk 
— Tre helaste dagar te ända, — 
Han spotta' å han svor, som om han vari' Rysk: 
— Du ska' blö! sa' Masse. 

De' tror ja' int' blir nåe å! sa' Lasse. 
Tror'u de' du? sa Masse te Lasse. 

10 Då drog sist den Lasse ut sin stora tälgknif 
— Tre helaste dagar te ända, —
Så körde han in'en i unga Masse' lif. 
— Oj-oj-oj! sa' Masse. 

Ble' du dö nu? sa' Lasse. 
Nu låg du der! sa' Lasse te Masse. 

Titel: Masse och Lasse. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Slutomkvädets två första rader är i 
alla strofer kursiverade och står inom parentes. 

ULMA 111:395, s. 75-77. Korsberga sn, Västergötland. Upptecknad av Sven Lampa 1898. 

139 



SMB 247 

1 Lars å Mas — dä hände säj en gång, 
de skulle ut å höra på fåglarnes sång. 
— Ska vi skjuta dom? sa Lars. 

Ja dä göra vi, sa Mas. 
Dä va bra, sa Lars te Mas. 

2 Lars å Mas en hök fick se, 
å Lars han sköt så han do som en sten. 
— Do han? sa Lars. 

Ja dä gjorde han, sa Mas. 
Dä va bra, sa Lars te Mas. 

3 Lars å Mas den höken skulle flå, 
men knivarne ville inte bita därpå. 
— Har du brunt dom? sa Lars. 

Ja dä har ja, sa Mas. 
Dä va bra, sa Lars te Mas. 

4 Lars å Mas den höken i grytan fick, 
å gubba å käringer doppa i dess flott. 
— Ble di mätta? sa Lars. 

Ja dä gjorde di, sa Mas. 
Dä va bra, sa Lars te Mas. 

5 Lars å Mas te Daluma dro, 
å samla ihop både strumper å sko. 
— Ä du mä? sa Lars. 

Ja dä ä ja, sa Mas. 
Dä va bra, sa Lars te Mas. 

6 Lars å Mas de kommo till en stätt, 
å Lars han hoppade rektit så lätt. 
— Ska vi hoppa? sa Lars. 

Ja dä göra vi, sa Mas. 
Dä va bra, sa Lars te Mas. 

7 Lars å Mas de kommo till en krog, 
å Lars han tog en liten, å Mas han tog en stor. 
— Tar du en te? sa Lars. 

Ja dä gör ja, sa Mas. 
Dä va bra, sa Lars te Mas. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 

D 
Skillingtryck: KB Folklitt. Visor (Br.) Fol. Några riktigt intressantaliVisor Ii och Kärlekspoem, Karlstad 1905. 

1 För Lars och Mas gick åt skogen en gång 
för att höra på fåglarnas ljufliga sång. 
— Hör du korpen, du Mas? 

Ja, gör jag dä, du Lars. 
Dät va' bra, sa' Lars åt en Mas. 

2 För Lars och Mas spände bågen i skyn, 
sen sköto de kråkorna neder uti dyn. 
— Ä de döda, du, sa Mas? 

Ja, dä ä de, du, sa Lars. 
Dä va bra, sa Lars åt en Mas. 

3 Och när de skulle kråkorna flå, 
då vill ej knifvarna bita därpå. 
— Hvar ä bryn, du, sa Mas? 

På hylla du, sa Lars. 
Dä va bra, sa Lars åt en Mas. 

4 Och när de hade de kråkorna flått, 
då drunknade 70 käringar i flott. 
— Va de feta, du, sa Mas? 

Ja då, va de då du, sa Lars. 
Dä va bra, sa Lars åt en Mas. 

5 Mas och Lars de möttes på ett torg. 
Den ene had en skinka, den andre en korf. 
— Ska vi byta du, sa Mas? 

Ja, dä gör vi du, sa Lars. 
Dä va bra, sa Lars åt en Mas.  

6 Mas å Lars de möttes på en krog, 
den ene tog en liten, den andre tog en stor. 
— Ska vi byta du, sa Mas 

Nej tack du, sa Lars. 
Dä va bra, sa Lars åt en Mas. 

7 Lars och Mas åt helsicke drog, 
den ene med en harfva, den andre med en plog. 
— Ska vi harfva du, sa Mas? 

Nej, vi plöjer du, sa Lars. 
Dä va bra, sa Lars åt en Mas. 

8 Mas och Lars åt helsicke gick, 
den ene såsom eldare, den andre såsom maskinist. 
— Kan du elda du, sa Mas? 

Ja, dä kan ja du, sa Lars. 
Dä va bra, sa Lars åt en Mas. 

9 Sen eldade de så att ångpannan sprack 
och sen ifrån helsicke taga de god natt. 
— Kom så skubbar vi, sa Mas. 

Ja, dä gör vi, sa Lars. 
Dä va bra, sa Lars åt en Mas. 

10 Helsicken blef rädd, sprang emot en vägg, 
Mas va efter, drog' en i skägg. 
— Grinar han du, sa Lars? 

Ja dä gör han du, sa Mas. 
Dä va bra, sa Lars åt en Mas. 

140 



Allegretto. 

SMB 247 

11 Du Mas, sa Lars, nu draga vi upp till himmelens 	Titel: Lars och Mas. 
port. 

Men inte där heller de togos emot. 
— Ska vi vända du, sa Mas? 

Ja, dä gör vi du, sa Lars. 
Dä va bra, sa Lars åt en Mas. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. 
Omkvädet, tredje raden: delad på två rader (efter Lars). 

5:2 	ene tr. en; en tr. en' 

E 
Frostvikens sn, Jämtland. Ea: ULMA 19904, s. 15. Upptecknad 1908 av folkskolläraren Levi Johansson (f. 1880 i 
Stornäset, Vilhelmina sn, Lappland); han hade lärt visan vid början av 1890-talet av sin styvfar Fredrik Andersson, 
Raukasjön, Frostviken (f. 1839). En annan utskrift av texten finns i SVA 228 nr 14 a. Eb: NM Visor 4, s. 73 (EU 
20411). Utskrift gjord av Levi Johansson och insänd till Nord. museet 1942. En annan utskrift av texten finns i SVA 
228 nr 14 b. Ec: SR L—B 6492:2. Efter Levi Johansson. Inspelning gjord för radioprogram 1945. 

'N 
	

Lars å'n 
	

Mas skull till smedja å smi 
4 

NINE 
OBEEll alf 

 

de togo tre dagar till ände. 

6 

'n 	Lars. han pusta. å'n Mas. han slog. 

8 

	

"Slå på fort!" sa'n Lars. "Kyss 'n 	lort!" sa'n Mas. 

	

(" 	1 lt"' 

	

. 	. 

• • 

"Gör 'e du!" sa'n Lars åt'n 	Mas = se. 

1 'N Lars å'n Mas skull till smedja å smi 
— de togo tre dagar till ände. — 
'n Lars, han pusta, å'n Mas, han slog. 
— »Slå på fort!» sa'n Lars. 

»Kyss 'n lort!» sa'n Mas. 
»Gör 'e du!» sa'n Lars åt'n Masse. 

2 'N Lars å'n Mas skulle skjuta en björn 
— de togo tre dagar till ände. —
'N Lars, han sikta, å'n Mas, han sköt. 
— »Hittar ja på?» sa'n Lars 

»Nä, han står», sa'n Mas. 
»Gör han dä'?» san Lars åt'n Masse. 

3 'N Lars å'n Mas skulle koka en gröt 
— de togo tre dagar till ände. —
Femton käringar i honom flöt! 

— »Är han go?» sa'n Lars. 
»Han ä söt», sa'n Mas. 
»Är han dä?» san Lars åt'n Masse. 

Titel: 'N Lars å'n Mas. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsteckning, bör vara 2/4 eller 4/8 (jfr 
Eb). Ms har följande alternativ (skrivet med blyerts) till 

mel:s två sista noter: 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet: ände i alla strofer ändrat från ända 

111111110,~1 
WARM I= 
111 	 MUN 1111.1.4.11 11.11111. 
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Eb 
MELODI 

Avvikelser från Ea i Eb 

Taktartsbeteckning: 4/8. Tempobeteckningen saknas. 
Repristecken efter de två första fraserna. För avvikelser 
i textunderlägget se textanmärkningen nedan. 

T. 4, n. 2: 

T. 9 — t. 11: 

TEXT 

Avvikelser från Ea i Eb 

Slutomkvädet, str. 1: åt'n: atom 
str. 2: ja: jag; Nä: Nej; dä': de; åt'n: atom 
str. 3: Är: Ä (båda ställena); dä: de; åt'n: atom 

1:1 	till smedja: tell smedjen 
1:2 	slog: feis 
2:1 	skjuta: skjuta sig; björn: bjönn 
2:2 	sköt: sköut 
3:1 	koka: koka sig; gröt: gröut 
3:2 	Femton: Femtan; flöt: flöut 

Ec 
MELODI 

Sjungs närmast i G-tonart, begynnelseton (t. 1, n. 1): D, 
nedan transponerad till C-dur motsvarande notatio- 

nen i Ea. M.M. J. 76. De två första fraserna tas i re-
pris. För avvikelser i textunderlägget se textåtergivning-
en nedan. 

Avvikelser från str. 1 i Ea: 

Upptakten i str. 1, repris I: g' 
Upptakten i str. 1, repris II och str. 2-3, 1—II: e' 

T. 1, fl. 2-3 i str. 1-3: 

T. 4, n. 1 i str. 1-3: 

Upptakten till t. 7 i str. 2: el e' f1  

T. 10, n. 4 i str. 1 och 3: 

1 /:'N Lars å 'n Mas skull till smidjen å smi, 
— de togo tre dagar till ände —:/ 
'n Lars han pusta å 'n Mas han smidd. 
— Slå på fort, sa 'n Lars. Kyss en lort, sa 'n Mas. 

Gör e du, sa 'n Lars at om Masse. 

2 Å 'n Lars å 'n Mas skulle skjuta sej en bjönn, 
— de togo tre dagar till ände — 
'n Lars han sikta å 'n Mas han sköut. 
— Hittar ja på, sa 'n Lars. Nej, han står, sa 'n Mas. 

Gör han de, sa 'n Lars at om Masse. 

3 /:Å 'n Lars å 'n Mas skulle koka sej en gröut, 
— de togo tre dagar till ände —:/ 
femtan käringar i honom flöug. 
— Ar han go, sa 'n Lars. Han är söt, sa 'n Mas. 

Är han de, sa 'n Lars at om Masse. 

Textanmärkning 

Första raden och mellanomkvädet upprepas i alla stro-
fer. 
2:1, 3:1 Å saknas vid upprepningen 

.1=1E--=ffil 4,zemeepe  

F 
Halland. Upptecknad av Lars Adlerkull på 1910- eller 1920-talet. Fa: DAG IFGH 5978 nr 265. Fb: Museet i 
Halmstad, L. Adlerkulls vissaml. nr  218. 

Fa 

1.Klas och Mas 
	

åt skogen gick 
2. Klas 	sköt fågeln 	uppå 

	
gren 
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höra?" 	sa' Mas: "Ja. det kan jag". sa' 	Klas. 
"Är 	han död?" sade 	Mas: "Ja. det är han". sa' Klas. 
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8 

       

     

	• • . 

 

      

För 
	att höra 	pa fåglarnas 

	
lek. 

Så 	han föll 
	

ner 	och dog som en 
	

sten. 

   

12 

   

   

   

"Det var bra", sa' Mas till 
	

Klas. 

1 Klas och Mas åt skogen gick 
För att höra på fåglarnas lek. 
— »Kan du höra?» sa' Mas; 

»Ja, det kan jag», sa' Klas. 
»Det var bra», sa' Mas till Klas. 

2 Klas sköt fågeln uppå gren 
Så han föll ner och dog som en sten. 
— »Är han död?» sade Mas; 

»Ja, det är han», sa Klas. 
»Det var bra», sa' Mas till Klas. 

3 Klas och Mas de hoppa över sten, 
och då trodde Mas att han blev allen. 
— »Är du med?» sade Mas; 

»Ja, det är jag», sa Klas. 
»Det var bra», sa' Mas till Klas. 

4 Klas och Mas de hoppa över disk, 
Klas tog en sylta, och Mas tog en fisk. 
— »Var det gott?» sade Mas. 

»Ja, det är det», sa' Klas. 
»Det var bra», sa' Mas till Klas. 

Textanmärkning 

Endast str. 1 och 2 (under mel.) är numrerade. Den av-
slutande anföringssatsen i omkvädet i str. 3 endast mar-
kerad med etc. 

Fb 
MELODI 

Avvikelser från Fa i Fb 

Endast str. 1 lagd under mel. För avvikelser i textunder-
lägget se textanmärkningen nedan. 

T4 

T. 6, n. 1-2: f1  (tillskrivet med mindre noter: g1  g') 
T. 8, n. 1: Utan fermat. 

Anmärkning 

Ms föreligger endast i kopia i SVA. 

TEXT 

Avvikelser från Fa i Fb 

Genomgående: Det/det: De/de; var: va; till: te 
Omkvädet, str. 2: Är/är: E/e'; död: dö; str. 3: jag: ja 

1: I 	och: å 
1:2 	lek: lek ändrat till kvitt 
4:2 	och: å 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. 
Namnet Klas i str. 1 och 2 genomgående ändrat från 
Las 
3:2 	Mas står över struket Las 

G 
Degerfors sn, Västerbotten. Ga: ULMA 1161:2, s. 7. Upptecknad av Ingemar Ingers 1926. Gb: ULMA 8653, s. 1-3. 
Efter hemmansägarhustrun Nanny Nilsson, Granö (f. i Rödåsel, Umeå lf; ca 45-50 år). Upptecknad av W. Palmblad 
1935. Ge: ULMA 8653, s. 49-51. Efter 59-åriga vaktmästarhustrun vid folkhögskolan i Vindeln Lina Holmberg (f. i 
Degerfors). Upptecknad av W. Palmblad 1935. 
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Ga 
1 En Lars och en Mas de följdes en gång 

åt skogen att höra på fåglarnas sång, 
— ska vi skjuta, sa en Lars, 

ja det gör vi sa en Mas, 
Det är bra, sa en Lars åt en Mas. 

2 Å en Lars å en Mas sköt fågeln i gren 
så att han föll ned å var död som en sten, 
— är han döder sa en Lars 

ja hä jär han sa en Mas, 
hä jär bra, sa en Lars åt en Mas. 

3 En Lars å en Mas de kokade så, 
att 15 rallare drunknade i flott, 
— äre nog sa en Lars, 

ja hä järe sa en Mas, 
det är bra sa en Lars åt en Mas. 

4 Å en Lars å en Mas de möttes på en äng, 
å en Lars var en herre å en Mas var en dräng, 
— ska vi harv, sa en Lars,  

nej vi ploga, sa en Mas, 
det var bra, sa en Lars åt en Mas. 

5 En Lars hadd en limpa å en Mas hadd en fisk, 
å det bar iväg över bänkar å disk, 
— är du med sa en Lars, 

ja det är jag, sa en Mas, 
det är bra, sa en Lars åt en Mas. 

6 Å en Lars å en Mas åt helsike for, 
en Lars på en harva å en Mas på en plog, 
— ska vi ploga sa en Lars, 

nej vi harva sa en Mas, 
det var bra, sa en Lars åt en Mas. 

Titel: En Lars och en Mas. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 

Gb 
1 'N Lars och 'n Mas de följdes en gång 

åt skogen att höra på fåglarnas sång. 
— »Ska vi skjuta?» sa' n Lars 

»Ja, det gör vi», sa"n Mas. 
»Det var bra», sa 'n Lars åt 'n Mas. 

2 'n Lars hade en limpa, 'n Mas had' en fisk, 
och det bar i väg över bänkar och disk. 
— »Är du med mej?» sa' n Lars. 

»Ja, det är jag», sa' n Mas. 
»Det var bra», sa 'n Lars åt 'n Mas. 

3 'n Lars och 'n Mas sköt fågeln på gren 
så att han föll ner och var död som en sten. 
— »Ska vi koka?» sa' n Lars. 

»Ja det gör vi», sa' n Mas. 
»Det var bra», sa 'n Lars åt 'n Mas. 

4 'n Lars och 'n Mas de kokade så, 
att femton rallare drukkna i flott. 
— »Är det nog?» sa' n Lars. 

»Ja, det är det», sa"n Mas. 
»Det var bra», sa 'n Lars åt 'n Mas. 

5 'n Lars och 'n Mas de möttes på en äng, 
'n Lars var en herre, 'n Mas var en dräng. 

— »Är du med mej?» sa' n Lars. 
»Ja, det är jag», sa' n Mas. 
»Det var bra», sa 'n Lars åt 'n Mas. 

6 'n Lars och 'n Mas gick ut för att slå, 
men liarna ville ej bita på. 
— »Ska vi slipa?» sa' n Lars. 

»Nej, vi vätta», sa' n Mas. 
»Det var bra», sa 'n Lars åt 'n Mas. 

7 'n Lars och 'n Mas åt helvete for 
'n Lars på en harva och 'n Mas på en plog. 
— »Ska vi ploga?» sa' n Lars. 

»Nej, vi harva», sa"n Mas. 
»Det var bra», sa 'n Lars åt 'n Mas. 

Titel: Lars och Mas. 

Anmärkning 

Omkvädet, tredje raden utskriven i str. 1 och 7, marke-
rad i övriga strofer. 
Genomgående: 'N/'n skrivs i ms N' /n' 
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Ge 
Avvikelser från Gb i Gc 

Texten omfattar 6 strofer (str. 6 saknas). 
Omkvädet, str. 2: Är du med: Ä' du meg; det: de' 

str. 5: Är du med: Ä' du me' 
2:1 	hade/had': hadd 
3:1 	'n Lars: Och 'n Lars; 'n Mas: en Mas; fågeln 

på: fågel i 
3:2 	ner: ned 
4:1 	' n Lars: Och 'n Lars 
4:2 	drukkna: drunkna' 
5:1 	'n Lars: Och 'n Lars 
5:2 	'n Mas: och 'n Mas  

7 : 1 	helvete: hälsicke 
7:2 	'n Lars: och 'n Lars 

Anmärkning 

Titel: 'n Lars och 'n Mas. — Omkvädet utskrivet i alla 
strofer. 
Genomgående: 'n skrivs i ms n' 
1:1 före 'n Lars står En överstruket 
3:1 	sköt fågel i gren står över struket de kokade så 
3:2 före han står femton överstruket 

H 
ULMA 2832:1, s. 58-61. Efter Per Erik Persson, Heds sn, Västmanland (f. 1855, uppvuxen i V. Skedvi sn, Västman-
land, där han hade lärt visan som barn). Upptecknad av Ellen Lagergren 1930. 

	 p 	P 	1 

1 Lars å Mas gick åt skogen en gång, 
gick dit för att höra på fåglarnas sång. 
— »Ska vi skjuta», sa Mas? »ja, dä gör vi», sa Lars. 

Dä va bra du, Mas, sa Lars. 

2 Så sköto de höken, som satt på en gren, 
och höken föll ned och blev död som en sten. 
— Ä han döder, sa' Mas, ja, dä ä han, sa' Lars. 

Dä va bra du, Mas, sa' Lars. 

3 Och Mas han tog höken luden på sin rygg 
och vandrade hem så glad och så trygg. 
— Ä han tunger, sa Lars, ja, dä ä han, sa' Mas. 

Dä va bra du, Mas, sa Lars. 

4 När de kom hem å den höken skull flå, 
så gick dä inga knivar att bita därpå. 
— Ska' vi slipa, sa Lars, nej, vi brynjar, sa Mas. 

Dä va bra du, Mas, sa' Lars. 

5 Så koka de höken, å den smaka så gott, 
och trehundrade käringar drunkna i flott. 
— Blev de mätta, sa' Lars, ja, dä ble de, sa' Mas. 

Dä va' bra du, Mas, sa Lars. 

6 Lars å Mas skulle gå över en bäck, 
Mas han hoppa så förbannade lätt. 

— Ä du mä, sa Mas, ja, dä ä ja, sa Lars. 
Dä va bra du, Mas, sa Lars. 

7 Lars å Mas nu till hälvetet drog 
Lars med en harv å Mas mä en plog. 
— Ska vi plöja, sa' Mas, nej, vi harvar, sa Lars, 

Dä va bra du, Mas, sa Lars. 

8 Men fan blev rädd å sprang emot e vägg, 
Men Mas var ej sen att få tag i hans skägg. 
— Håller du i, sa Lars, ja, dä gör ja, sa' Mas. 

Dä va bra du, Mas, sa Lars. 
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Lars var en herre men n Mars var en dräng. 
12 

16 
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9 Och Mas fick tag i en rakkniv i hast, 
och Lars var ej sen att få tag i en kvast. 
— Ska vi raka, sa' Lars, ja, dä ska vi, sa Mas. 

Dä va' bra du, Mas, sa' Lars. 

10 Så raka de gubben och gjorde'n så fin, 
Så han såg ut som ett nyskollat svin. 
— Ä han fin nu, sa' Lars, ja, dä tror ja, sa Mas. 

Dä va bra du, Mas, sa Lars. 

11 Men svansen lät° de gubben ha' kvar, 
så de kund' se, vad väg han skull' ta. 
— Får han ha' den, sa' Lars, ja, dä får han, sa Mas. 

Dä va bra du, Mas, sa' Lars. 

Titel: Lars å Mas. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. 

ULMA 4297, s. 6-8. Efter »A. A.», Malå sn, Lappland. Upptecknad av Bertil Nygren 1931. 

n Lars a n Mars de möttes på en äng 

Härre rna du sa n 

1 N Lars a n Mars de möttes på en äng 
n Lars va n herre men n Mars va n dräng. 
— Se gudagen sa n Lars 

Herre rna du sa n Mars 
Jo tack bra sa n Lars att n Mars 

2 N Lars a n Mars de gingo sig en gång 
till skogen för att höra uppå fåglarnas sång 
— Ska ve skjut dem, sa n Lars 

Jo he gär ve, sa n Mars 
He var bra sa n Lars att n Mars 

3 N Lars a n Mars de skulle till att flå 
men knivarna ville inte bita däruppå 
— Ska ve slip, sa n Lars 

na ve vätt sa n Mars 
He var bra sa n Lars att n Mars 

4 N Lars a n Mars de gingo på en krog 
n Lars tog n litn men n Mars to n stor 
— Ska ve dreick, sa n Lars 

jo he gär ve, sa n Mars 
He var bra sa n Lars att n Mars 

5 N Lars a n Mars att hälsike for 
n Lars to n haarv men n Mars to n plog 
— Ska ve haarv sa n Lars 

na ve ploog sa n Mars 
He var bra sa n Lars att n Mars. 

Titel: n Lars och n Mars. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. Textunder-
läggningen avbruten efter t. 9. 

Textanmärkning 

Texten delvis skriven med landsmålsalfabet, ovan tran-
skriberad. 
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Å Mas å Lars te sko- gen gick en gång, 

4 

allt för att hö- ra up- på fåg - lar- nas sång. 

6 
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J 
ULMA 9677, s. 1-3. Efter Alma Bergstrand f. Wersh, Tidaholm, Västergötland (f. 1874 i Vartofta-Åsaka sn, Väs-
tergötland). Upptecknad av Maja Bergstrand 1933. 

- Sa vi sku-ta dom. sa  Mas. Ja da jär vi 	du. sa  Lars. 

8 

j Jj 
Dä var bra, sa Mas te 

	
Lars. 

1 Å Mas å Lars te skogen jeck en gång, 
allt för å höra uppå fåglarnas sång. 
— »Sa vi skuta dom?» sa Mas 

»Ja dä jär vi du», sa Lars 
»Dä va bra», sa Mas te Lars. 

2 Å Mas skut tuppen, där han satt uppå sin gren. 
Å tuppen han föll neder å slo irrot en sten. 
— »Ä han döer, du?» sa Mas 

»Ja, dä ä han du», sa Lars. 
»Dä va bra», sa Mas te Lars. 

3 Sen to di kniven å rulle te å flån 
män kniven han velle-nte bita uppå-n. 
— »Var ä brunet, du? sa Mas. 

»Uppå hölla, du», sa Lars 
»Dä va bra», sa' Mas te Lars 

4 Sen kokte di dän tuppen, å dä va nog så gott. 
Å fämhundra käringer de åto av dess flott. 
— »Ble di mätta, du?» sa Mas 

»Ja dä ble di du», sa Lars 
»Dä va bra», sa Mas te Lars. 

Titel: Mas och Lars. 

Textanmärkning 

Texten har enstaka landsmålstecken. 
4:1 	så ms sa 

K 
DAG IFGH 3379, s. 13-14. Efter Alida Melander, Dalstorps sn, Västergötland (f. 1859 i S. Åsarps sn, Västergöt-
land). Upptecknad av Gunda Carlsson 1934. 
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1 Mars och Lars de skulle gå till skogs. 
Mars sköt en tupp uppå närmaste kvist, 
— »Föll han neder», sa' Mars. 

»Ja, dä gjorde han», sa' Lars, 
»Dä va' bra», sa' Mars te' Lars. 

2 När tuppen var stekt och allting var tillreds, 
och femton knektar hade drunknat i fett. 
— »Blev du mätter», sa' Mars. 

»Ja, dä gjorde ja», sa' Lars. 
»Dä va' bra», sa' Mars te' Lars. 

3 Mars och Lars de möttes på en krog, 
Mars tog en liten och Lars tog en stor, 
— »Tål du mera», sa' Mars, 

»Ja, dä gör ja», sa' Lars, 
»Dä' va' bra», sa' Mars te' Lars. 

4 Mars och Lars de möttes i en bod. 
Mars tog en harva och Lars tog en plog. 
— »Ska vi harva», sa' Mars, 

»Nä', vi plöja», sa' Lars, 
»Dä' va' bra», sa' Mars te' Lars 

5 Mars och Lars de möttes vid en disk, 
Mars tog en sylta och Lars tog en fisk. 
— »Ska' vi springa», sa' Mars, 

»Ja, dä' gör vi», sa' Lars, 
»Dä' va' bra», sa' Mars te' Lars. 

Titel: Mars och Lars. 

L 
ULMA 10166, s. 1129-1131. Efter Josefina Andersson, Flenmo, Mellösa sn, Södermanland (1875-1960). Uppteck-
nad av I. Nordin-Grip 1936. 

1 Mas och Lars gick åt skogen engång, 
och då fick de höra fåglars sång. 
— Är du mä? sade Lars. 

Ja de ä jag, sa Mas. 
De va bra, du Mas, sa Lars. 

2 Och där fick de se en korp uppå gren, 
och den sköt di ner, han vart dö som en sten. 
— Vart han döder? sa Mas. 

Ja de vart han, sa Lars. 
De va bra, du Lars, sa Mas. 

3 Och när de den korpen skulle till att flå, 
så hade de ej knivar, som bet uppå. 
— Var ä bryne? sa Mas. 

På hylla, sa Lars, 
De va bra, du Mas, sa Lars. 

4 Och när de den korpen då väl hade flått, 
sjuhundrade käringar åt ihjäl sej på flott. 
— Vart di mätta? sa Mas. 

Ja det vart di, sa Lars. 
De va bra, du Lars, sa Mas. 

5 Och Mas och Lars te helfamna hellkulta drog, 
och Mas tog en harv, och Lars tog en plog, 
— Jag tror vi harva, sa Mas. 

Nej, vi plöjer, sa Lars. 
De va bra, du Lars, sa Mas. 

6 Hin onde här vart rädder, och sprang emot vägg. 
och Lars han sprang efter och nöp gubben i skägg. 
— Jag tror han grinar, sa Mas. 

Ja de gör han, sa Lars. 
De va bra, du Lars, sa Mas. 

Titel: Lars och Mas. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 

M 
DAG IFGH 4136, s. 48-50. Efter Augusta Öberg, Köinge sn, Halland (f. 1864 i Köinge). Upptecknad av Helmer 
Olsson 1938. 

1 Lars och Mas ginge te sko'en en gång, 
där skulle de höra på fåglarnas sång. 
— »Är det fåglar», sa Lars. 

»Ja, det är det», sa Mas. 
»Det var bra», sa Lars te Mas.  

2 Lars och Mas komme te en stätt, 
och Lars hoppa över bå kvicker och lätt. 
— »Är du över», sa Lars. 

»Ja, det är jag», sa Mas. 
»Det var bra», sa Lars te Mas. 
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3 Lars och Mas komme te en kro', 
Lars fick en liten sup och Mas fick en stor, 
— »Är du nöjder», sa Lars. 

»Ja, det är jag», sa Mas. 
»Det var bra», sa Lars te Mas. 

4 Lars och Mas de vore på kalas. 
Lars han slog sönder både koppar och glas. 
— »Ska vi betala't», sa Lars, 

»Ja, det ska vi», sa Mas. 
»Det var bra», sa Lars te Mas • 

5 Lars och Mas skulle gifta sig en gång, 
Lars fick en liten, och Mas fick en lång. 
— »Är det kvinnfolk», sa Lars. 

»Ja, det är det», sa Mas. 
»Det var bra», sa Lars te Mas. 

6 Lars och Mas skulle höken flå, 
så velle inte deras knivar bita på. 
— »Var är brynet», sa Lars. 

»Jo, här är det», sa Mas. 
»Det var bra», sa Lars te Mas. 

7 Lars och Mas de komme te en disk, 
och Lars tog en limpa och Mas tog en fisk. 
— »Nu går vi», sa Lars. 

»Ja, det gör vi», sa Mas. 
»Det var bra», sa Lars te Mas. 

8 Lars och Mas sköt fågeln på gren, 
och fågeln flög ner och bröt å sitt ena ben. 
— »Ska vi plocka'n», sa Lars. 

»Ja, det gör vi», sa Mas. 
»Det var bra», sa Lars te Mas. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
2:1 före Lars står Och överstruket 

N 
NM Folkminnessaml., Soldatsånger 1, s. 343 (EU 17976). Frinnaryds sn, Småland. Upptecknad av Th. Freyland. In-
sänd till Nord. museet 1941. 
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1 Mas och Lars gick ut på en gång 

För att få höra de fåglarnas sång. 
— Ska vi skjuta sa Mas 

Ja dä gör vi sa Lars 
Dä va bra sa Mas te Lars. 

2 Mas och Lars sköt fåglen på gren 
Så han föll ner så dö som en sten 
— Ä han dö nu sa Mas 

Ja dä ä han sa Lars 
Dä va bra sa Mas te Lars. 

3 När Mas och Lars dän fåglen skulle flå 
Så ville inte knivarne bita däruppå. 
— Var ha du brynet sa Mas 

Dä ä på hylla sa Lars 
Dä va bra sa Mas te Lars  

4 När Mas och Lars den fåglen hade flått 
Så drunknade femtio kärngar i dess flott. 
— Ä de mätta sa Mas 

Ja dä ä de sa Lars 
Dä va bra sa Mas te Lars. 

5 Mas och Lars gick in på en krog 
Mas han tog en liten men Lars tog en stor 
— Ska vi skubba sa Mas 

Ja dä gör vi sa Lars 
Dä va bra sa Mas till Lars. 

Titel: Mas och Lars. 
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Melodianmärkning 

T. 4 omfattar tre fjärdedelar och t. 8 sju åttondelar. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. 
4:2 	flott ms snarast fott 
5:1 	en ms e 

0 
ULMA 14900, s. 176. Grangärde sn, Dalarna. Upptecknad av Ludvig Eriksson ca 1940. »Trall hörd i ungdomen.» 

1 Mas och Lars skulle kola ihop 
och Lars hade hacka och Mas hade krok, 
— är du färdig sa Lars, 

ja det är ja sa Mas. 
Det var bra sa Mas åt Lars. 

2 Mas gick åt skogen att hugga en En 
men strax så högg han yxa i sten 
— var är bryne sa Mas, 

uppå hylla sa Lars 
de va bra sa Mas till Lars. 

Titel: Mas och Lars (vid texten), Mas och Las (vid mel.). 

Melodianmärkning 

För anpassningen text/mel. jfr även textanmärkningen 
nedan. 

Textanmärkning 

Omkvädet, str. 1, rad 2: sa ms så 
str. 1, rad 3: efter Det var bra står så va bra 
överstruket 
str. 2, rad 2: uppå ms uppa; sa ms så 

P 
Tradition efter Roligs Per Andersson, Siljansnäs sn, Dalarna (f. 1866). Pa: SVA 347, s. 2 (mel.), 6-7 (text). Efter 
Sven Gudmundson, Leksands sn, Dalarna (d. ca 1960). Upptecknad av Anders Lindberg (text) och Lille Bror Söder-
lundh (mel.) vid 1940-talets mitt. Pb: NM Folkminnessaml., Visor, dansvisor, kapsel 2 (EU 49099). Text insänd till 
Nord. museet av Anders Lindberg 1956. 

Pa 

e 	PP 	 
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1 Mas å Lars de skulle ut på jakt 
Mas han skulle skjuta och Lars han ordna slakt 
— ska vi börja då sa Mas 

ja dä gör vi du sa Lars 
ja dä blir bra sa Mas åt Lars 

2 Å Mas å Lars de kommo till en bäck 
Mas han hoppa över men Lars han vart förskräckt 
— Ä du mä nu sa Mas 

ja dä ä ja du sa Lars 
ja dä va bra sa Mas åt Lars 

3 Å Mas å Lars de höken fingo se 
Mas han sköt ner den så den föll ner som en sten 
— ska du ha den nu sa Mas 

ja ta hit den då sa Lars 
ja dä va bra sa Mas åt Lars 

4 Å Mas å Lars de höken skulle flå 
men kniven som de hade han bet där icke på 
— var ä brynet du sa Mas 

Jo på hyllan sa Lars 
ja dä va bra sa Mas åt Lars 

5 Mas å Lars te Falu stad de kom 
Mas han lappa strumpor å Lars han laga skor 
— ska vi börja då sa Mas 

ja då gör vi dä sa Lars 
ja dä va bra sa Mas åt Lars 

6 Mas å Lars de möttes på en krog 
Mas han tog en liten å Lars han tog en stor 
— ä du drucken nu sa Mas 

ja hä ä ja du sa Lars 
ja dä va bra sa Mas åt Lars 

7 Å Mas å Lars de staden gingo runt 
strax kom polisen och tog dem båda in 
— vart bär dä nu då sa Mas 

jo till finkan du sa Lars 
ja dä bi bra sa Mas åt Lars 

8 Å Mas å Lars på finkan hade drömt 
att tre tusen käringar ha dränkt sä i en ström 
— ska vi rädda dem sa Mas 

nej vi skjuter dem sa Lars 
ja dä va bra sa Mas åt Lars 

Titel: Mas å Lars. 

Melodianmärkning 

Ms är en primäruppteckning och delvis otydlig (jfr ne- 
dan). 
T. 1, n. 1: Ändrad från fjärdedelsnot. 
T. 1, n. 2: Ändrad från d2  (åttondelsnot), över noten står 

bokstaven c. 
T. I , n. 3: Troligen ändrad från fiss' . 
T 4: Paustecknen tillagda i efterhand. N. 5-6 skrivna 

med balk. 
T. 5, n. 1-2: Fjärdedelsnoter, sannolikt felskrivning; 

här återgivna enligt rytmen i övriga jämförbara tak- 
ter. 

T. 5, n. 3: Troligen ändrad från d2. 
T. 5, n. 7: Troligen ändrad från h'. 
T. 7, n. 2: Åttondelsnot. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. 
Omkvädet, str. 2, rad I: Ä ms A 

str. 7, rad I: då tillskrivet i efterhand över ra- 
den 
str. 7, rad 2: du tillskrivet i efterhand över ra- 
den 

3 : I , 4:1 Åms A 
8:2 	sä ändrat från så 
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Pb 
Avvikelser från Pa i Pb 

Omkvädet, str. 4, rad 2: hyllan: hyllan du 
str. 5, rad 2: ja dä gör vi du sa Lars 
str. 6, rad 2: hä: dä 
str. 8, rad 3: dä saknas 

Anmärkning 

Titel som i Pa. — Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet 
i alla strofer. 

Q 
SVA 275: A 157:2. Nedskriven på Vaneföreanstalten i Stockholm av Ingrid Jäll; hon hade lärt visan »som barn på 
1890-talet av vår jungfru från Småland». Insänd till Radiotjänst 1947. 

1 Det var en gång två bröder. Den ena hette Mas. 
Den andra var litet yngre och han hette Lars. 
— »Ä vi bröder?» sa Mas 

»Ja de ä vi» sa Lars. 
»Det var bra» sa Mas till Lars. 

2 Och Mas och Lars Gick till skogen en gång 
Där skulle de höra små fåglarnas sång. 
— »Ä den vacker?» sa Mas 

»Ja de ä den», sa Lars. 
»Det var bra» sa Mas till Lars. 

3 Och Mas och Lars kommo fram till en stätt' 
Och Mas, som var liten slapp över ganska lätt. 
— »Ä du me' nu?» sa Mas. 

»Kommer genast» sa Lars. 
»Det var bra» sa Mas till Lars. 

4 Och Mas och Lars kommo fram till en disk 
Och Mas han tog en sylta Men Lars tog en fisk 

— »Jag tar en till», sa Mas. 
»De gör jag med» sa Lars. 
»Det var bra» sa Mas till Lars. 

5 Och Mas och Lars såg en korp på en gren 
Och Mas han sköt ner'n så han föll som en sten 
— »Ä' han dö nu?» sa Mas 

»Ja, de ä' han», sa Lars. 
»Det var bra» sa Mas till Lars • 

6 Och Mas och Lars satte korpen på en stång 
Och femtonhundra käringar åt upp en på en gång 
— »Blev dom mätta?» sa Mas 

»Ja det blev dom», sa Lars. 
»Det var bra» sa Mas till Lars. 

Titel: Mas och Lars. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 

R 
ULMA Gr. 3667 B I, två tagningar. Efter Rickard Persson, Medle, Skellefteå lf, Västerbotten (f. 1902 i Medle). In-
spelad av Gunnel Westerström 1968. 

- Gu 	dag, sa'n Lars. He- re må du. sa'n Mars. 

152 



M.M. 120 4 

soc- ker å Lars han la - ga Mars han la - ga 

at-11r= 

Lars å Mars te Stöck- holm dem for. 

J 

Mars. Nej. vi ska slu - ta nu. sa 	Lars. 
15 

Ja. hä va 	bra, 	sa 

1 Lars å Mars te Stöckhölm dem for, 
å Mars han laga socker å Lars han laga skor. 
— Ska vi börja nu, sa Mars. Nej, vi ska sluta nu, sa 

Lars. 
Ja, hä va bra, sa Mars te Lars. 

2 Å Mars å Lars de kommo till en krog, 
å Mars han tog en litn å Lars han tog en stur. 
— Ska du ta en te du, sa Mars. Ja, de gör ja du, sa 

Lars. 

Mars te 	Lars.  

Melodianmärkning 

Första delen av tredje frasens text talas i str. 3-4. Be-
träffande texten se även textanmärkningen nedan. 
Upptakt i str. 2-3: a; i str. 4: a a b 

T. 1-3 i str. 4: 

14e 

P . • 'h) 

P PP 
T. 2, n. 2 i str. 2: a 
Upptakten till t. 5 i str. 2: cl 

Upptakten till t. 9 i str. 2: 

• 
T. 10-11 i str. 2: G; 	 

Ja, de va bra, sa Mars te Lars. 

3 Men Mars å Lars de svängde stan omkring, 
å slutligt kom polisen å tog dem båda in. 
— Var bär de nu då, sa Mars. Ja, se på finkor, sa 

Lars. 

SMB 247 

  

8 

 

  

rA 

   

-• • 

 

Jo 	bra. sa'n Lars till om 
	

Mars. 

1 'N Lars å 'n Mars de möttes på en äng, 
'n Lars var en herre å 'n Mars var en dräng. 
— Gu dag, sa 'n Lars. Here må du, sa 'n Mars. 

Jo bra, sa 'n Lars till om Mars. 

Melodianmärkning 

Den andra tagningen: 

Sjungs närmast i F-tonart. 

SVA BA 476. Efter Karin Lind, Karlsarvet, Leksands sn, Dalarna (f. i Karlsarvet 1893). Inspelad av Märta Ramsten 
1969. 

Ja, de va bra, sa Mars te Lars. 

4 Men när de kommo in på finkan, då drömde de i en 
dröm, 

att tvåhundra käringar har dränkt sej i en ström. 
— Ska vi rädda dem, sa Mars. Nej, ja tror vi skjut 

dem, sa Lars. 
Ja, de va bra, sa Mars te Lars. 

T. 12, n. 2-3 i str. 2-4: cl cl 

Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 
Omkvädet, str. 1: Lars sjungs av misstag Mars 

str. 2, rad 1: Ska sjungs otydligt, snarast Ta 
1:2 	det första laga sjungs först lappa, sångerskan 

153 



Mars dom gick på ka - las 

go sön- der bå - de kop - par å glas. 
12 

a 

sa Mars. 	Nä - hä. 	sa 	Lars. 
15 

sa Lars te Mars. 

-• 
da 	hör - de di kör - pen 	klun - ka i skyn. 
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avbryter sig emellertid efter Lars han och tar 
sedan om från strofens början med ovanstående 
lydelse 

2:1 	sångerskan börjar först i stället för kommo till 
en krog att sjunga slutet som i 3:1 (de svängde 
stan) men avbryter sig i det sista ordet 
(omkring) och rättar sig 

T 
SVA BA 1261. Efter Anna-Fina Wahlin, Gällareds sn, Halland (f. 1898 i Gällared). Inspelad av Gunnar Ermedahl 
1971. 

1 Lars å Mars dom gick på kalas 
å slogo sönder både koppar å glas. 
— Ska vi betala, sa Mars. Nähä, sa Lars. 

Nähä, sa Lars te Mars. 

2 {— — —1 e stätt, 
å Mars hoppa över så förgrömmade lätt. 
— Ä du me, sa Mars. Jaha, sa Lars. 

Jaha, sa Lars te Mars. 

3 Å Lars å Mars dom gifte se en gång, 
Lars fick en liten å Mars fick en lång. 
— Ä du nöjd du? sa Mars. Nähä, sa Lars. 

Nähä, sa Mars te Lars. 

4 Å Lars å Mars dom kom ti en krog 

Textanmärkning 

Endast str. 1 sjungs, resten av texten deklameras. 
Omkvädet, str 2: det första Mars läses Lars 

U 
LUF B 220:6/DAT 64:21. Efter Rune Aronsson, Osby sn, Skåne (f. 1937 i Brännarebygd, Kyrkhults sn, Blekinge); 
han hade lärt visan av Villner Eriksson, Kyrkhult. Inspelad av Christer Lundh 1985. 

Las å Mas di ging - o mot byn. 
4 
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Hör du gö - gen. sa  Las. Ja. de gör ja. sa  Mas. 
8 
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De va bra. sa  Las te 	Mas. 

1 Las å Mas di gingo mot byn, 
då hörde di körpen klunka i skyn. 
— Hör du gögen, sa Las. Ja, de gör ja, sa Mas. 

De va bra, sa Las te Mas. 

2 Las å Mas di ginge på ett törg, 
Las to en skinka å Mas to en körg. 
— Ska vi byda, sa Las. Ja, de gör vi, sa Mas. 

De va bra, sa Las te Mas. 

3 Las å Mas di ginge på en äng, 
då sau di en pia vållta en dräng. 
— Fick hon in han, sa Las. Ja, de tror ja, sa Mas. 

De va bra, sa Las te Mas. 

Melodianmärkning 

T. 3, n. 5 i str. 2: 

T. 6, n. 5 i str. 2: B 

Textanmärkning 

Efter str. 3 sjunger sångaren en variant på denna strof, 
vilken han tillskriver samma person som de övriga stro-
ferna. 

Las å Mas di ginge på en äng, 
då sau di en pia som vållto en dräng. 
— Hur gick de, sa Las. De gick duktit, sa Mas. 

De var bra, sa Las te Mas. 

v 
SVA 1296. Östergötland. Efter Roger Harling som »sjöng den i småskolan för c:a 40 år sedan»; han hade fått texten 
av lekkamrater i Kummelby, Tingstads sn. Upptecknad av Kerstin Harling 1992. 

1 0 Lars och Mas till staden reste in 
Den ena köpte brännvin Den andre köpte glas 
— Ska vi supa nu sa Lars 

Ja det ska vi väl sa Mas 
De ä bra sa Lars till Mas 

0 Lars och Mas i finkan åkte in 
Den ena på alla fyra Den andre föll som svin 
— Ä vi fulla nu sa Lars 

Ja de ä vi väl sa Mas 
De ä bra sa Lars till Mas 

3 0 Lars och Mas i finkan fick en dröm 
att 800 käringar har trillat i en ström 
— Ska vi rädda dem sa Lars  

Nä, det ger vi faaen i sa Mas 
De ä bra sa Lars till Mas 

4 0 Lars och Mas de skulle spränge sten 
men sköttet small för tidigt fy helvete vad det ven 
— Ä du mä mej nu sa Lars 

Ja de ä ja väl sa Mas 
De ä bra sa Lars till Mas. 

Titel: Lars och Mas. 

Anmärkning 

Ms saknar strolår. Omkvädet upprepas i str. 4. 

SLS 22, s. 598-600. Munsala sn, Österbotten. Upptecknad av M. Thors 1891. 

1 I Dalerna där växte upp en man, som hette Mars, 	 »Ja, det är vi», sa Mars. 
Och så föddes en broder, som hette Lass. 	 Dä va bra dä Lass dä Mars. 
— »Är vi bröder?» sa Lass. 
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2 Mars och Lass till skogen gick engång. 
Den ene tog en liten knif den andre tog en stor. 
— »Ska vi knuffas?» sa Lass 

»Ja, det ska vi», sa Mars. 
dä va bra, dä Lass, dä Mars. 

3 Så sågo de en korp, så sköto de den korpen, 
Och strax så föll han ned. 
— »Blef han döder?» sa Lass. 

»Ja, de blef han», sa Mars. 

4 Så stekte de den korpen och åt den upp 
Sju-hundraelfva käringar åt ihjäl sig på engång. 
— »Blef de mätter?» sa Mars. 

»Ja, de blef de», sa Lass. 

5 Lass å Mars till helvetet drog engång. 
Den ene tog en harfva den andre tog en plog. 
— »Skall vi plöja?» sa Lass. 

»Nej, vi ska harfva», sa Mars 
»Ja de gör vi», sa Lass. 

6 När de kom in i helvetet, fan han blef rädd, 
Så att han sprang uppefter en vägg. 
Mars han sprang baket och tog i hans skägg. 
— »Si han grinar!» sa Lass 

»Ja, de gör han», sa Mars 
Ja dä va bra dä Mars dä Lass. 

Y 
SLS 104 a, s. 46-47. Efter Tilda och Otto Nyholm, Gammelhy, Pernå sn, Nyland. Upptecknad av Valter Meinander 
1900. 

1 Mars och Lars till skogen gick engång 
där fingo de höra små fåglarnas sång 
— Ska' vi skjuta sa Mars 

ja det skall vi sa Lars. 
de va bra sad Mars till Lars. 

2 Mars han sjöt fågeln som satt uppå gren 
och korpen föll ned o var död som sten 
— Ä" an döder sa Mars 

ja de ä 'an sa Lars 
de va bra sad mars till Lars 

3 Mars han kokade en soppa så väl 
att ett hundra kärringar de åto sig ihjäl 
— ä' di mätta sa Mars 

ja de ä di sa Lars 
de va bra sad Mars till Lars 

4 Mars o Lars åt fanders nu drog 
Mars drog en harfva, o Lars dro' en plog 

— ska' vi harfva sa mars 
vi ska ploga sa' Lars 
de va bra sad Mars till Lars 

5 Fan han blef rädder o sprang emot en vägg 
Mars han sprang efter o rykte i hans skägg 
— ä"  an rädder sa Lars 

,ja de ä an sa Mars 
de va bra sad Lars till Mars. 

Anmärkning 

Str. 1 och 2 ej numrerade. 
2:1 	uppå ms uppa 
3:1 	efter o i kokade är en bokstav struken; så till- 

skrivet över raden 

11' 110, h. 5, s. 234. Sannolikt Nyland. Upptecknad A. P. Svensson ca 1910. 

1 Lars ock mars till skogen gick en gång, 
de gick till att höra små foglars sång, 
— ska vi skuta, sa lars, 

ja det skall vi sa mars, 
dä' ä' bra sa lars åt mars 

2 sen sköto de den korpen från högsta gren, 
ock den föll ner till marken så döder som en sten, 
— ä den döder sa Lars 

ja dä' ä den sa mars 
dä' ä' bra sa lars åt mars  

3 sen stekte de den korpen ock den smakte godt, 
ock 5000 käringar åt ihjäl sig af dess flott, 
— blef di mätta sa Lars, 

ja dä blej di sa mars, 
dä' ä' bra sa lars åt mars 

4 Lars ock mars till krogen gick en gång, 
lars han tog en liten men mars han tog en lång, 
— ska vi supa sa Lars, 

ja de ska vi sa mars, 
dä' ä' bra sa lars åt mars 
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5 Lars ock mars till fältet de drog, 	 nei vi ska ploga sa mars, 
lars han tog en harfva men mars han tog en plog, 	 dä ä int bra sa lars åt mars. 
— ska vi harfva sa lars, 

EJ AVTRYCKTA 

AA: ULMA 25:55:3, s. 28-29. Västergötland. Upp-
tecknad av G. A. Bohlin, sannolikt på 1870-talet. 
4 strofer. Tryckt i Tellander, Allmogelif i Vester-
götland, 1891, s. 107-108. 

AB: ULMA 303:934, s. 83-84. Nora sn, Uppland. 
Upptecknad av Fridolf Martinell 1896. 5 fullstän-
diga strofer samt 2 fragmentariska. Tryckt i Grip, 
Några bidrag till kännedomen om svenskt allmo-
geliv, 1917, s. 214-215. 

AC: ULMA 111:231, s. 18-19 (text), ULMA 111:521, 
s. 2 (mel.). Efter bonden Gustaf Joh.s., Storegår-
den, Örslösa sn, Västergötland (f. 1839 i Örslösa). 
Upptecknad av Samuel Landtmanson 1900. Melo-
di samt 5 strofer. Tryckt i Landtmanson, Folkmu-
sik i Västergötland. Musikbilaga, [19151, s. 41. 

AD: Valla sn, Bohuslän. ADa: Tjörns Hembygdsföre-
ning, Olaus Olssons vissaml., blå notbok (löst 
blad). Text upptecknad av Olaus Olsson kring se-
kelskiftet 1900. 2 strofer. ADb: Tjörns Hem-
bygdsförening, Olaus Olssons vissaml., blå not-
bok, s. 111. Mel.-utskrift gjord av Eric G. Sand-
berg. Melodi. 

AE: DAG VFF 722, s. 10. Efter Anders Pettersson, 
Torsö sn, Västergötland (f. 1839 i Torsö). Upp-
tecknad av Beda Olsson 1923. 4 strofer. 

AF: DAG VFF 1358, s. 13. Efter Enok Johansson, 
Gryteryds sn, Småland (f. 1858 i Gryteryd). Upp- 
tecknad av Torsten Lindberg 1925. 2 strofer. 

AG: DAG IFGH 1175, s. 57. Efter Kristina Jansson, 
Ärtemarks sn, Dalsland (f. 1864 i Ärtemark). 
Upptecknad av Erik Gustafson 1928. 2 strofer. 

AH: ULMA 2125, s. 399. Efter »I. M. T.», Sundsjö sn, 
Jämtland. Upptecknad av Einar Granberg 1929. 
Visan »var för att roa barnen». 1 strof. 

Al: DAG IFGH 2106, s. 56. Efter Elin Olsson, Stora 
Lundby sn, Västergötland (f. 1930 i Stora Lund-
by). Upptecknad av Helmer Olsson 1930. 1 strof. 

AJ: DAG IFGH 2483, s. 6-8. Efter Matilda Börjes-
son, Bergums sn, Västergötland (f. 1864 i Ber-
gum). Upptecknad av Helmer Olsson 1931. 6 
strofer. Tryckt i Olsson, Folkliv och folkdikt i 
Vättle härad, 1945, s. 212-213. 

AK: Västerbotten 1931, s. 98-99. Degerfors sn, Väs- 

terbotten. Upptecknad av Ingrid Pettersson 1931. 
5 strofer. 

AL: ULMA 4697, s. 39-40. Efter Anna Larsson, S. 
Finnskoga sn, Värmland (f. 1838 i Bograngsber-
get, S. Finnskoga). Upptecknad av Gertrud Erik-
son 1932. 4 strofer. Tryckt i Turesson, Värm-
ländska kulturtraditioner III, 1964, s. 120. 

AM: DAG IFGH 2942, s. 2-8. Enligt ms upptecknad 
av Johan Bengtsson i Högås' sn, Bohuslän 1932, 
dock troligen en fri bearbetning gjord av uppteck-
naren. 24 strofer. 

AN: DAG IFGH 2885, s. 36. Efter Johan Anderssson, 
Olofsered, Ödenäs sn, Halland (f. 1877 i Ödenäs). 
Upptecknad av Helmer Olsson 1932. 2 strofer. 
Tryckt i Ström, Visor, ramsor och andra folkrim, 
1941, s. 215. 

AO: ULMA 6652, s. 4. N. Kedums sn, Västergötland. 
Upptecknad av Sven Adolf Larsson 1933. 3 stro-
fer. 

AP: ULMA 11482, s. 233-234. Efter 78-åriga Stina 
Gustafsson, Skattlösberget, Grangärde sn, Dalar-
na. Upptecknad av Otto Blixt 1938. 3 strofer 
(med cit. av ytterligare en strof som »andra 
sjunga»). 

AQ: ULMA 11482, s. 238. Efter Karl Jansson, Stora 
Älgberget, Säfsnäs sn, Dalarna (f. 1859 och upp-
växt i Grangärde sn, Dalarna). Upptecknad av Ot-
to Blixt 1938. 2 strofer. 

AR: DAG IFGH 4174, s. 40-41. Efter August Nilsson, 
Svartrå sn, Halland (f. 1860 i Svartrå) med familj. 
Upptecknad av Helmer Olsson 1938. 3 strofer. 

AS: DAG IFGH 4837, s. 11-12. Efter Johan Nilsson, 
Surteby-Kattunga sn, Västergötland (f. 1890 i 
Surteby). Upptecknad av Helmer Olsson 1943. 3 
strofer. 

AT: DAG IFGH 5000, s. 34. Efter Svante Hermans-
son, Strand, Forshälla sn, Bohuslän (f. 1874 i 
Forshälla). Upptecknad av C. M. Bergstrand 
1945. 1 strof. 

AU: DAG IFGH 5110, s. 26. Efter August Andersson, 
ålderdomshemmet, Björketorps sn, Västergötland 
(f. i Björketorp). Upptecknad av C. M. Bergstrand 
1946. Fragment av 3 strofer. 
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A V: SVA 275: A 255:1. Nedskriven av 68-åriga Alvi-
na Karlsson, Häverödal, Häverö sn, Uppland; hon 
hade visan efter sin far. Insänd till Radiotjänst 
1947. 3 strofer. 

AX: SVA 275: A 352:15. Nedskriven av Ester Lund-
ström, Storuman, Stensele sn, Lappland (f. 1880). 
Insänd till Radiotjänst 1948. 4 strofer. 

A Y: DAG IFGH 5324, s. 12-13. Efter Alfred Anders-
son, Takene, S. Ny sn, Värmland (f. 1868 i Bro 
sn, Värmland). Upptecknad av Ragnar Nilsson 
1948. 4 strofer. 

AZ: ULMA 20947, s. 13. Gustaf Adolfs sn, Värmland. 
Upptecknad av S. Larsson 1950. 5 strofer. 

BA: DAL 4912, s. 16-17. Mjällby sn, Blekinge. Upp-
tecknad av Hugo Nilsson 1951. 4 strofer. 

BB: ULMA 29073:56, s. 38. Efter Ellen Olsson, Lyck-
sele, Lappland. Upptecknad av Nils Stålberg på 
Lycksele lf:s ålderdomshem 1953. Melodi. 

BC: SR B 33769:8. Efter Ester Andersson f. Svensson, 
Rätans sn, Jämtland (f. 1900). Inspelad av Matts 
Arvberg och U. P. Olrog 1953. Melodi samt 7 
strofer. 

BD: DAG IFGH 5833, s. 14. Västergötland. Uppteck-
nad 1954 efter eget minne av J. H. Karlsson, Gö-
teborg. Sjöngs av fadern vid lek med barnen. 1 
strof. 

BE: Familjetradition från Ytterby sn, Bohuslän. BEa: 
DAG IFGH 5789, s. 49. Upptecknad 1954 av 
inåbrukaren Anders Carlsson (f. 1891 i Ytterby, 

d. 1968). 3 strofer. BEb: DAG IFGH 5846, s. 38. 
Upptecknad 1955 av Anders Carlsson, som upp-
ger sig ha visan efter föräldrarna Carl och Kristi-
na Carlsson (båda f. 1857 i Ytterby). 3 strofer. 
BEc: SR B 2586:3:5. Efter Anders Carlsson. In-
spelad av Matts Arnberg och U. P. Olrog 1955. 
Melodi samt 3 strofer. BEd: SVA 52, bl. 52. Text-
nedskrift gjord av Anders Carlsson 1960. 3 stro-
fer. BEe: SR Ma 57/10617:59:11. Efter Lena 
Larsson, Anders Carlssons syster (1.. 1882 i Ytter-
by, d. 1967). Inspelad av Matts Arnberg och U. P. 
Olrog 1960. Melodi samt 2 strofer. BEf: SR 
61/M/9283:2:4. Efter Lena Larsson. Inspelad av 
Matts Arvberg 1961. Melodi samt 2 strofer. 

BF: Turesson, Värmländska kult urtraditioner III, 
1964, s. 121. Efter Iwan Schyman, Säffie, Värm-
land. Upptecknad av Gunnar Turesson, troligen 
1956. Melodi med underlagd strof. 

BG.-  SR Ma 57/10617:26:11. Efter Valborg Carlsson, 
Eriksbyn, Skålleruds sn, Dalsland (f. 1899 i 
Eriksbyn). Inspelad av Matts Arnberg 1957. Me-
lodi samt 1 strof. 

BH: Efter Ulrika Lindholm, Raukasjö, Frostvikens sn, 
Jämtland (f. 1886 i Frostviken, d. 1977); hon hade 
lärt visan av en spelman från Dorotea sn, Lapp-
land vid namn Isak Blå. BHa: SR Ma 
58/11696:2:5. Inspelad av Matts Arnberg 1958. 
Melodi samt 2 strofer. Återgiven på CD (Lena, 
Ulrika & Svea, CAP 22043). BHb: SVA 54, bl. 
22. Textnedskrift gjord av Ulrika Lindholm ca 
1960. 2 strofer. 

BI: DAG IFGH 5967, s. 32. Fjälkinge sn, Skåne. Ef-
ter Karin Wallqvist, Rävlanda, Björketorps sn, 
Västergötland (f. 1887 i Fjälkinge). Upptecknad 
av C. M. Bergstrand 1959. 1 strof. 

BJ: DAG IFGH 6009, s. 12. Efter Johan Börjesson, 
ålderdomshemmet, Rävlanda, Björketorps sn, 
Västergötland (f. 1874 i Fjärås' sn, Halland). 
Upptecknad av C. M. Bergstrand 1959. 1 strof. 

BK: ULMA 29073:55, s. 36. Västerbotten. Uppteck-
nad av Nils Stålberg, troligen ca 1959. Melodi. 

BL: DAG IFGH 6019, s. 7. Upptecknad av Signe Ben--
jour, Bro sn, Bohuslän (f. 1892) efter egen tradi-
tion, troligen på 1950-talet. 1 strof. 

BM: DAG IFGH 6039, s. 14. Efter Bina Erlandsson, 
Ullareds sn, Halland (f. 1887 i Århult, Ullared). 
Upptecknad av S. Henningsson 1960. 2 strofer. 

BN: DAG IFGH 6103, s. 41. Efter Fina Boman, Gälla-
reds sn, Halland (f. 1898 i Gällared); hon hade vi-
san efter fadern B. C. Boman (f. i Gällared). Upp-
tecknad av S. Henningsson 1960. 2 strofer. 

BO: SVA BA 600. Efter Nanny Wassdahl, Gäddede, 
Frostvikens sn, Jämtland (f. 1891); hon hade vi-
san efter en morbror. Inspelad av Eva Falken-
ström 1969. Melodi samt 1 1/2 strof. 

BP: SVA BA 1322. Efter Knis Karl Aronsson, Lek-
sands sn, Dalarna (f. 1913 i Tibble, Leksand); han 
hade visan efter sin far. Inspelad av Märta Ram-
sten 1971. Melodi samt 11 strofer. 

BQ: SVA BA 2428. Efter Karin Karlsson, Skinnskat-
tebergs sn, Västmanland (f. 1893 i Ramsbergs sn, 
Västmanland). Inspelad av Gunnar Ermedahl 
1975. Melodi samt 4 strofer. 

BR: SVA BA 2428. Efter Anna Larsson, Skinnskatte-
bergs sn, Västmanland (f. 1896 i Grimsö, Rams-
bergs sn, Västmanland). Inspelad av Gunnar Er-
medahl 1975. Melodi samt 2 strofer. 

BS: SVA BA 2651. Efter Carl Josefsson, Henån, Röra 
sn, Bohuslän (f. 1895 och uppväxt i Myckleby sn, 
Bohuslän). Inspelad av Märta Ramsten 1975. Me-
lodi samt 8 strofer. Tryckt i Danielson & Ram-
sten, Skämtvisor från fem sekel, s. 76-78, samt 
återgiven på medföljande kassett. 
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BT: ULMA bd 301. Efter Frida Jansson, Dalskogs sn, 
Dalsland (f. 1898 i Dalskog). Inspelad av Torsten 
Or&us 1976. Melodi samt 4 strofer. 

BU: Strömsbro, Gästrikland. Upptecknad av Carl Löf-
gren, Strömsbro. Fragment av visa som han i 
barndomen vid seklets början hört sjungas av 
mormodern (sannolikt från norra Uppland). BUa: 
SVA 679. Insänd till Svenskt visarkiv 1977. 2 
strofer. BUb: SVA 1406. Insänd till Svenskt vis-
arkiv 1987. 1 strof. 

BV.• Rygert & Weinhardt, Ölands folkliga visor och 
melodier, 1987, s. 51. Torslunda sn, Öland. Efter 
lektor Nils Torsund, Kalmar; han hade visan efter 
sin far Edvard Nilsson (f. 1870). Melodi med un-
derlagd strof. 

BX: SVA 1352. Småland. Upptecknad av rektor Lars 
Uno Sandblom 1996. Fragment av visa som 

Sandblom under sin uppväxt hört sjungas av 
Bernt Jonsson, Vissefjärda sn. 1 1/2 str. 

BY: LUF B 220:7/DAT 64:22. Efter Rune Aronsson, 
Osby sn, Skåne (f. 1937 i Brännarebygd, Kyrk-
hults sn, Blekinge); han hade visan från Svängsta, 
Asarums sn, Blekinge. Melodi samt 1 strof. Inspe-
lad av Christer Lundh 1996. 

BZ: IF 2, h. 1, s. 6. Nyland eller Österbotten. Uppteck-
nad av A. A. Borenius på 1870- eller 1880-talet. 1 
strof. 

CA: IF 3, s. 6. Finland. Upptecknad av Yngvar Heikel. 
Inlämnad av Otto Andersson 1928. 1 strof. 

CB: IF mgt 1968/16 nr 46. Efter Sylvia Winberg, Pör-
tom, Österbotten. Inspelad av Erik Geber 1968. 
Melodi samt 2 strofer. 
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BONDEN OCH KRÅKAN 
TSB F 58 

A 
KB Vs 2:2, s. 129-130 (text), KB S 163 (Drake) lekar nr 17 (mel.). Texten upptecknad 1810-1813 av J. H. och/eller 
D. S. Wallman i Landeryds sn, Östergötland efter Anna Stina Hallman, vilkens härkomst dock är obekant (Jonsson I, 
s. 393-394); mel. möjligen upptecknad av A. M. Weselius, sannolikt vid samma tid. Utskrift gjord av J. H. Wallman. 
Tryckt i SF bd III, s. 527-528 (text), 560 (mel.). 

1 Bonn körde sej åt Timmerskog 
— Hej å ha fallerallala. — 
feck han höra hvar kråka gol 
— Hej å ha fallerallala fallerallala. 

2 Bonn vände om körde hem igen 
Jag är så rädder att kråka biter mej 

3 Svarade kärngen med ena tand 
aldrig hörde jag kråka skrämme Man. 

4 Bonn satte bågen emot sitt knä 
Han skjöt den kråka ner ur träd 

5 Han satte bågen emot sitt ben 
Han skjöt den kråka ned ur gren. 

6 Bonn satte bågen mot sin fot 
Han skjöt den kråkan i hjerterot. 

7 Brått kom det bud från Konungens gård 
Hvad gjorde du med kråka du skjöt i går 

8 Den kråka var nyttig till mången god sak 
Med fjädren täckte jag all min tak 

9 Och hufvet det tog jag till käppeknapp 
och näbben den tog jag till tunnetapp 

10 Af huden gjorde jag tolf par skor 
förutan de toffler jag ga' åt min Mor. 

11 Och köttet det salte jag i balgot-  och kar 
förutan de stekar jag ga åt min far. 

12 Föttren dem tog jag till dyngegrep 
Tarma dem tog jag till stock och rep. 

13 Af Skråfvet gjorde jag ett gångande skepp 
— Hej å ha fallerallala. — 
Det likeste som uppå hafvet geck. 
— Hej å ha fallerallala fallerallala. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och, 
med första ordet förkortat, i str. 13, markerade i övriga 
strofer. 
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hvar kråkan hon gol. 
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Mellanomkvädet: fallerallala i str. 1 dubbelskrivet (som 	10:2 
i slutomkvädet) men struket på andra stället 	12:1 

2:1 	körde andra stavelsen tillagd över raden 
5:2 kråka ändrat från kråkan 
8:1 	raden först skriven i stället för 7:1 men där 	13:1 

struken 
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före toffler står tofter överstruket 
Föttren sannolikt har först bara F. skrivits, var-
efter resten av ordet senare skrivits ut över ra-
den 
Af tillskrivet i efterhand 

B 
LUF 11406, s. 56-58 (text), KB S 163 (Drake) lekar nr 18 (mel.). Ort, meddelare och upptecknare okända. Text-ms 
har med största sannolikhet varit i G. 0. Hylt61-Cavallius' ägo; inlämnad till LUF av C. W. von Sydow 1950. En av 
studeranden Per Wilhelm Hörlin senast 1835 gjord renskrift av texten, av denne överlämnad till A. I. Arwidsson, 
finns i KB Vs 2:1, s. 680-682. 

1 Och Bonden han körde till timmerskog 
— Falala falallallallallala. — 
Der fick han höra hur kråkan hon gol 
— Falallalla falallallallallala. 

2 Och Bonden blef rädd körde hem igen. 
Jag är rädd att den kråkan hon biter mej. 

3 Då svarade kärringen med ena tand, 
Har du nånsin hört kråka bita man? 

4 Bond'n spände sin båge mot en sten, 
Så sköt han den kråkan i högsta gren. 

5 Bond'n spände sin båge emot sin fot, 
Så sköt han den kråkan så hon föll till rot. 

6 Och brådt kom det båd ifrån Länsmans gård, 
Hvar har du den kråkan, som Du sköt i går? 

7 Af köttet så salta jag tunnor och kar, 
Jag har än en stek åt Herr Länsman qvar. 

8 Af fjädern så täckte jag all min hus 
Af taljen stöpte jag tolf pund ljus. 

9 Af näbben gjorde jag tunnetapp, 
Af hufvut gjorde jag kyrkeknapp. 

10 Af fötterna gjorde jag dyngegrep, 
Af tarmarna snodde jag tackel och rep. 

11 Af skråfvet gjorde jag ett gångande skepp, 
Det bästa som uti spanska sjön gick. 

12 Af stjertfjädern gjorde jag ett artigt gefvär, 
Som fruntimren bruka i solskinsvär. 

13 Den kråkan var nyttig till mången god ting, 
— Falala falallallallallala. — 
Af stjerten gjorde jag flickorna ring. 
— Falallalla falallallallallala. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 13, 
markerade i strof 2. 
Slutomkvädet har i str. 13 ytterligare en stavelse. 

5:2 	rot står över påbörjat ord som strukits (bläck- 
plump) 

7:2 Länsman ms Lansman 

Renskriften: 

Str. 10 och 12 har bytt plats. 1 str. 9 och 10 är raderna 
omkastade. 
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Omkvädena: Tralala tralala lalalala 
1:1 	Och saknas; till: åt 
1:2 	Der: Så 
3 : I 	tand: tann 
4:1 	Bond'n: Bonden han; en saknas 
5 : 1 	Bond' n: Och Bonden han; emot sin: mot 
6:1 	båd: bud 
7:2 	Herr saknas 

	

8:2 	stöpte: så stöpte 

	

9:1 	gjorde: så gjorde 

	

9:2 	hufvut: hufvet; gjorde: så gjorde 

	

11:2 	uti: i 

	

12:1 	gjorde: så gjorde 

	

12:2 	fruntimren: flickorna 

	

13:2 	gjorde: så gjorde 

KB Vs 3:4 nr 273 A. Uppland. »Efter skriftligt meddelande.» Sannolikt upptecknad ca 1840. Textrenskrift, utom str. 
1 under mel., gjord av George Stephens, mel.-renskrift av okänd person. 

  

J 	 
4 

1 	r 	 

 

 

Och bonden skulle till skogen fara. 
8 

r r  
- finge 
	

jag leka 
	

med den 	den den.- 

	 r r 
12 

-r  
Så 	fick han se 
	

kråkan i 	högan loft 	vara. 
16 '~ 

- Det dundrar i 
	

bonden fa = laleli 
	

lej. 

8 Af hufvud så gjorde han kyrko-knapp; 
Af näbben så gjorde han tunne-tapp. 

9 Af tarmarna snodde han tömmar och rep; 
Af fötterna gjorde han dynge-grep. 

10 Den kråkan var nyttig till mångahanda ting; 
— finge jag leka med den den den. —
Af rumpan så gjorde han fäste-ring. 
— Det dundrar i bonden falalelilej. 

1 Och bonden skulle till skogen fara. 
— finge jag leka med den den den. —
Så fick han se kråkan i högan loft vara, 
— Det dundrar i bonden falalelilej. 

2 Bonden vände om, och for hem igen; 
»Jag var rädder den kråkan skulle bita mej.» 

3 Svarade kärngen på ugnen der hon låg: 
»Nå! maken till toker väl aldrig jag såg! 

4 Är icke du en ryssgalen en tolk; 
När såg du väl kråkor som bita folk?» 

5 Bond' vände om, for till skogen igen; 
Så sköt han den kråkan i högan gren. 

6 Af fjädrarne fyllde han bollstrarne blå; 
Af köttet så salta' han tunnorna två. 

7 Af vingarne täckte han lador och hus; 
Af taljen så stöpte han tolf pund ljus. 

Titel: Kråkan. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, 2, 10, markerade i str. 2. 
4:1 	tolk ändrat från tok 
6:2 	köttet ändrat från kötten 

D 
KB Vs 3:4 nr 273 B. Efter kaptenskan Anna Ehrenström f. Gråberg (f. 1786 i Hemse sn, Gotland, d. i Stockholm 
1857; Jonsson I, s. 550-552). Upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius i Stockholm 1842. 
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Och Bonden han körde i 	timmer = skog 
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Bonden han gick sig i timber - skog. 

  

  

Hirum ha kom fallderalda. 

r r 
Så fick han se hvar kråkan hon stod. 

- Hirum ha kom fallderalda 	sa bonden. 

1 Bonden han gick sig i timber-skog. 
— Hirum ha, kum falleralda. — 
Fick han se hvar kråkan hon stod. 
— Hirum ha, kum falleralda, sad bonden. 

2 Bonden han satte sin bössa mot fot 
Så sköt han den kråkan i hjerterot. 

3 Af hufvudet gjorde han kyrko-knapp 
af näbben svarfva ha hanike-tapp. 

4 Af fjädrarne täckte han all sin hus 
af talgen stöpte han tolf pund ljus. 

5 Af lädret gjorde han 12 par skor. 
förutan de tofflor han skänkte preste-mor. 

6 Af köttet salta han tunnor sju 
förutan steken åt prestens fru. 

7 Af tarmacne spannt han all sin rep 
af fötterna gjorde han gödsel-grep. 

8 Af karpen gjorde han ett seglande skepp 
det bästa [...1 som i sjön gick. 

9 Och lefver och lungor lad han på ett fat 
och så gaf han sin länsman mat. 

10 Den kråkan var nyttig till mången god ting, 
— Hirum ha, kum falleralda. —
af r—n gjorde han flickorna ring. 
— Hirum ha, kum falleralda, sad bonden. 

Melodianmärkning 

Ms saknar klav, taktartsbeteckning och taktindelning. 
Mel. är delvis ortografiskt felnoterad; här rättad (jfr ne- 
dan). 
System 1, n. 4 (ess2): diss2  (ev. ändrad från e2) 
System 3, n. 6 (ess2): diss2  
System 4, n. 4 (ess2): diss2  (ev. ändrad från e2) 
System 4, n. 8 (g 1 ): Ändrad från åttondelsnot. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
2:1 	före bössa står (båge) 
3:2 före näbben står näppen överstruket; hanike-

tapp står inom citationstecken 
8:1 	gjorde ändrat från gjorden 
8:2 	[d ms har troligen av misstag gick 
9:2 före gaf står lad överstruket 

E 
KB Vs 3:4 nr 273 C. Uppland. »Meddelad af Mamsell C. Barthelson i Norrtelje.» Sannolikt upptecknad på 1840-ta-
let. 

-- a - lunkalunka lu - 
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10 

        

        

        

        

Der fick han dä höra den kråkan som gol 

1 Och Bonden han körde till timmerskog 
— a lunkalunka lu — 
Der fick han höra kråkan som gol 
— a lunkalunka lu a lunkalunka lu lunklunka lej 

Och Bonden blef så rädd körde hem igen 
Jag tror den kråkan biter mej 

3 Och kärringen kom ut med sin krokiga tand 
Aldrig har jag hört kråka skrämt någon man 

4 Bonden spände för sina oxpar fem 
Så vände han om körde åt skogen igen 

5 Och Bonden han spänner sin bössa mot knä 
Och skjuter den kråkan högt upp i ett trä. 

6 Och Bonden spände bössan mot sin fot 
Och sköt den kråkan ned i jord 

7 Andra Dagen kom bud från Länsmans gård 
Hvad gjorde du af kråkan du sköt i går 

8 Den kråkan, den förde jag hem i mitt hus 
Och Talgen, den tog jag till 50 pund ljus 
Förutom några dankar som står i Guds hus 

9 Den kråkan var nyttig till mång en god sak 
Näbben den tog jag till kyrkotak 

10 Skråfvet tog jag till ett gångande skepp 
Det största som uppå floden gick 

11 Tarmarne tog jag till tackel och rep 
Fötterna tog jag till dyngegrep 

12 Köttet det saltade jag ned i båd' baljor och kar 
Förutom den hoper som ligger qvar 

13 Fjädren tog jag till de bolsterna blå. 
För Mor och mig till att ligga på 

14 Af skinnet det gjorde jag 50 par skor 
Förutom 1 par tofflor jag gjorde åt mor 

15 Och halsen den tog jag till en bölande lur. 
Den bölade värre än herregårdstjur 

16 Hufvudet tog jag till kyrkoknopp 
Och satte det högst uppå tornet opp. 

17 Stjerten den tog jag till tåcket der 
— a lunkalunka lu — 
Som fruntimren brukar i solskens-vär. 
— a lunkalunka lu a lunkalunka lu lunklunka lej 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. Taktstreck-
en är dock delvis felplacerade. Även texten sannolikt 
felanpassad till mel. vid utskrivningen; textunderlägget 
är här återgivet så nära ms som möjligt. Samtliga fjär-
dedelspauser är närmast utformade som åttondelspau-
ser och tvärtom. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i stro-
fen under mel. 
17:2 	i solskens-vär ändrat från till Solafjär 

F 
Skillingtryck sannolikt baserade på texten i Dybeck, Runa 1842 (se AA nedan). Fa: KB Sv. saml., Folklift., Sagor, 
Sanct Per och Broder Lustig, Fahlun 1855. Fb: Skillingtryck, Luleå 1858 (KB E 1858f2). 

Fa 
1 Och bonden körde till furuskog, 

— Hopp fa-la-la, tra-la-la la-la; —
Der såg han en kråka, som satt och gol. 
— Hå, hå, huru gick det så?  

2 Och bonden han wände då om igen: 
Aj, aj, den kråkan hon biter mej. 

3 Och gumman hon satt wid sin spinnrock och spann: 
När såg du wäl kråkan bita en man? 
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nyttig till månghanda ting 
8 

Och kråkan är 

• • 	1 • • 

12 

18 

4 Och bonden han spände båge för knä, 
Så sköt han den kråkan i högsta tri. 

5 Och kråkan så förde han hem i sitt hus; 
Af talgen så stöpte de tolf pund ljus. 

6 Af dunet så gjorde de bolster till säng, 
Så att det räckte åt piga och dräng. 

7 Och köttet så salta de in uti kar, 
Förutan en surstek, som gömdes åt far. 

8 Af skinnet så gjorde de tolf par skor, 
Förutan de tofflor, som skänktes åt mor. 

9 Af wingarne gjorde de solefjä'r, 
Som flickorna nyttja i wackert wä'r. 

SMB 248 

10 Af skrofwet så gjorde de ett gyllene skepp, 
Det största, som uppå hafwet gick. 

11 Af näbben så gjorde de en spira så lång, 
— Hopp fa-la-la, tra-la-la la-la; — 
Af hufwudet gjorde de en kyrkotupp. 
— Hå, hå, huru gick det så? 

Anmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 11, markerat i övriga 
strofer. 

Fb 
Avvikelser från Fa i Fb 

	
Anmärkning 

11:1 	en saknas 
	

Titel: Bonden och Kråkan.— Tr. ,sylknar strofor. Omkvä- 
dena återgivna endast i str. 1. 

G 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 297. Valbo sn, Gästrikland. Upptecknad på 1860-talet av prästmannen Erik Adolf 
Lidforss (f. 1805 i Valbo, d. 1873) efter eget minne. Insänd till Dybeck senast 1870. 

1 Och kråkan är nyttig till månghanda ting 

H 
Lilja, Julboken, 1865, s. 67-69. Skåne. Upptecknad av Nils Lilja. 

1 Bonden han körde åt skogen i fjol, 
— Trallalalallala lallalala — 
Så satt der en kråka i trädet och gol 
— Trallalalallala lallalala. 

2 Och bonden han blef både rädder och blek 
För kråkan som satt uti trädet och skrek. 

3 Men bågen han spände emot sitt knä 
Och skjöt så den kråkan i högan trä. 
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A bonden 

fatala lej! 

6 

4; 	 
• • 

- Falle 	= ralla lalla 	lej! 

-Hej 	falleralla. 

han körde 	åt furuskog. 
4 

åg han en kråka. 
8 

som satt å gol, 

• 
Der 
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4 Och bågen han höjde i vädret opp 
Och skjöt så den kråkan i högan topp. 

5 Så kom der ett bud ifrån konungens gård: 
»Hvad blef det af kråkan du fällde i går?» 

6 »Den kråkan blef nyttig till mången god ting, 
Af örat det blef en förlofningsring. 

7 Af hufvudet gjordes en kyrka med torn 
Och näbbet det blef till ett tutarehorn. 

8 Af halsen det gjordes en brummande lur, 
Som brölade värre än Bulltofta tjur. 

9 Af fötterna blef det en dängande grep 
Och tarmarna dugde till kakelrep. 

10 Af skrofvet man gjorde det skeppet så rart, 
Som nu går i hafvet med gungande fart. 

11 Och köttet det saltas i tunnor och kar, 
Förutan ett stycke som gömdes till far. 

12 Af huden så syddes der femti par skor, 
Förutan ett par som blef gjorda till mor. 

13 Af lefver och lunga der lagas en rätt 
Att hundratals skräddare åto sig mätt. 

14 Med fjädren man täckte ett tolfgolfva hus 
Och talgen blef nyttig till tjugo pund ljus. 

15 Af stjerten man gjorde en solfjär så fin, 
Den skickar jag kungen till drottningen sin.» 

16 »Och tack ska du ha för den fjädren så grann,» 
— Trallalalallala lallalala — 
Så gjorde han bonden till adelsman, 
— Trallalalallala lallalala. 

Titel: Kråkevisan. 

Anmärkning 

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

ULMA 95:11 c Öland. Upptecknad av Albin Hildebrand, sannolikt på 1870- eller 1880-talet. 

1 Å bonden han körde åt furuskog, 
— Hej falleralla, fallalalej! — 
Der såg han en kråka, som satt å gol. 
— Falleralla lalla lej! 

2 Å bonden han körde åter hem: 
»Ja tror den kråkan biter mej.» 

3 Å kärn'gen, som satt bre've' spisen å spann: 
»Ej såg jag kråkan bita en man.» 

4 Å bonden han spänner båge för knä, 
skjuter så kråkan i högsta trä. 

5 Den kråkan var nyttig te mången go' ting; 
Af ashålet gjordes en vigselering. 

6 Af skrofvet gjorde de ett gungande skepp, 
Det största, som uppå hafvet gick. 

7 Af tarmarne snodde de tjuder å rep, 
Af klorna gjorde de gödselegrep'. 

8 Af näbben gjorde de en skrålande lur 
Den skrålade värr' än den värsta tjur. 

9 Af vingarne gjorde de solafjä'r, 
Som damerna nytja i vackert vä'er. 

10 Af huden så gjorde de femton par skor, 
Förutom de skorna, som gafs åt mor. 

11 Af köttet så salta' de tunnor å kar, 
— Hej falleralla, fallalalej! — 
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Allegretto 

411'  

Och bonden han körde 

4 

skog. timmer 

7 

•  
mötte han en kräka. som satt där och gol. 

9 

Så 

Hoppfalli 	- lo - falli - 
	

lallan 	- 	lej! 

1 
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Förutom en surstek, som gömdes åt far. 	 Textanmärkning 
— Falleralla lalla lej! 	 Omkvädena utskrivna i str. 1 och 11. 

Titel: Bonden och kråkan. 

J 
NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 209. Skåne. »Som den sjunges i de skånska städerna.» Upptecknad av Eva 
Wigström ca 1880. 

1 Bonden han körde till furuskog, 
— hejom fejom, falleralla la, —
kråkan hon satt i trädet och gol: 
— tirre lirre litt, tirre lalla la. 

2 Bonden han vände hem igen: 
»Jag tror att den kråkan hon biter mej.» 

3 Hustrun hon satt i stugan och spann: 
»När sågs väl en kråka bita en man'?» 

4 Bonden han spände bågen för knä, 
så sköt han den kråka högt upp i tri. 

5 Af hufvudet gjordes der en kyrkeknopp, 
af näbbet svarfvades en tunnetapp. 

6 Fjädern lades i dynor och var, 
af stjerten der gjordes en solafjär. 

7 Af halsen der gjordes en brummande lur, 
som bölade värre än Bulltofta tjur. 

8 Af fötterna gjordes der dyngegrep; 
af tarmarna snoddes der tjuder och rep. 

9 Af skrofvet der byggdes ett gungande skepp, 
ju värre det segla, ju värre det gick. 

10 Och köttet det saltades neder i kar, 
förutom en surstek, som gömdes åt far. 

11 Af skinnet der syddes sju par skor 
och ett par tofflor åt gamla mor. 

12 Af talgen man stöpte båd' pråsor och lius, 
— hejom fejom, falleralla la, —
som lyste om julen i bondens hus. 
— tirre lirre litt, tirre lalla la. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 12. 
Slutomkvädet: lirre i str. 1 ändrat från tirre 

3:2 	sågs väl ändrat från såg man 
5:2 före svarfvades står der överstruket 

K 
MM FMK IIa:11 Erik Olssons saml., Folktoner nr 17. Efter torparänkan Kerstin Nilsdotter, Ocke, Mörsils sn, Jämt-
land (1816-1896). Upptecknad av folkskolläraren Erik Olsson ca 1890. 

-Hoppfalli - lo - falli - 	lallanlej! 
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1 Och bonden körde timmer i skog. 
— Hoppfalilo falilallanlej! — 
Så mötte han en kråka, som satt där och gol. 
— Hoppfalilo falilallanlej! 

2 Och bonden vände då hem igen; 
han va så rädd, att kråkan skull bita sej. 

3 Och gumman hon svarte med ena tand: 
När har du väl hört, att kråkan bitit nån man? 

4 Och bonden han vände till skogen igen; 
så möter han kråkan i öfsta träd. 

5 Och bonden han spände då båga mot knä; 
så sköt han den kråkan i öfsta träd. 

6 Och bonden han spände båga mot fot; 
så sköt han den kråkan, så hon damp i jord. 

7 Ta hufvut så gjorde de kyrkeknapp, 
ta nävet så gjorde de tunnetapp. 

8 Ta dunet så fyllde de alla sina var, 
ta vingom så täckte de alla sina tak. 

9 Ta huden så gjorde de femton par skor, 
förutom det paret de skänkte prästmor. 

10 Ta köttet så fyllde de alla sina kar, 
förutom den steken de skänkte prästfar. 

11 Ta tarmarna gjorde de tågor och rep, 
ta föttrom så gjorde de hackegräf. 

12 Ta resten de lagade bästa rätt, 
— Hoppfalilo falilallanlej! — 
så länsman fick äta sig riktigt mätt. 
— Hoppfalilo falilallanlej! 

Titel: Bonden och kråkan. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 12. 
3:2 efter frågetecknet står också ett utropstecken 

L 
Text i skillingtryck 1894-1911. La: Malmö 1894 (KB E 1894 y2). Lb—f: Stockholm 1901 (KB E 1901 u2), Stock-
holm 1902 (KB E 1902 i4), Stockholm 1904 (KB E 1904 la ), Stockholm 1909 (KB E 1909 u2), Stockholm 1911 (KB 
E 1911 d2). 

La 
1 Bonden han körde till furuskog, 

— Bom fallera, sing fallera, — 
Der sköt han en kråka som satt der och gol, 
— Bom fallera, sing fallera. 

2 Den kråkan blef nyttig på många sätt 
Och allt kan begagnas behändigt och lätt. 

3 Af talgen smälte han femton pund ljus, 
Med fjädrarne klädde han hela sitt hus. 

4 Af klorna de gjorde han grepar utaf 
Så att hwarje bonde han fick sig ett par. 

5 Af wingarne gjorde han qwarnar utaf. 
De likaste qwarnar som finns i någon stad. 

6 Af huden den gjorde han fyrti par skor, 
Förutom de tofflor som gömdes åt mor. 

7 Köttet blef saltadt i tunnor och kar, 
Förutom den biffstek som gömdes åt mor. 

8 Af skrofwet der fick han ett gungande skepp, 
Det största som ut till Amerika gick. 

9 Af näbben der fick han en låtande lur, 
— Bom fallera, sing fallera, — 
Som brummade wärre än den argaste tjur, 
— Bom fallera, sing fallera. 

Titel: Kråk-Wisa. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i str. 1 och 9. 
Slutomkvädet: sing str. 1 siing 

7:2 	Förutom tr. Förntom 

Lb—f 
Avvikelser från La i Lb—f 

	
7:1 	Köttet: Och Köttet 

4:1 	de: dem 
	 9:2 	wärre: värr' 

5:2 	någon stad: nå'n sta' 
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Allegro moderato. 

9-- 

Bonden han körde 
4 

till 	furuskog. 

- Traderi 

Där 

••• 
- Traderi 

palle = lampala - lej! 
10 

g han en käka. som satt och gol. 
12 

pale = lampalalej! 
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Anmärkning 

Titel: Bonden och kråkan. — Omkvädena återgivna som 
i La. 

M 
Tradition från Hagby sn, Uppland. Upptecknad av Wilhelm Lundgren 1898. Mo: ULMA 303:290, s. 17. Efter A. 
Eriksson. Mb: ULMA 301319, s. 14-15 (endast text). Efter Lars Hedlund. 

Ma 

Kuckli lullan 	lullan 
	

lu! - 

Där såg han en kråka. som 
	

satt och gol. 
8 

1 Bonden han körde till furuskog. 
— Kuckli lullan lullan lu! — 
Där såg han en kråka, som satt och gol. 
— Traderi pallelampalalej! 
Där såg han en kråka, som satt och gol. 
— Traderi palelampalalej! 

Titel: Bonden och kråkan. 

Melodianmärkning 

T. 8 omfattar nio sextondelar i ms. 

Mb 
1 A bonden han körde till furuskog, 

— Kukli lullan lullan lu. — 
Där fick han höra en kråka som gol, 
— Tra deri palelampala lej. 

2 Då svängde bonden hem igen, 
Aj aj, den kråkan hon biter mej. 

3 Då spände bonden båge för knä, 
Så sköt han kråkan i högan trä, 

4 Sen togo de kråkan hem till sitt hus, 
Af talgen stöpte de tolf pund ljus. 

5 Af dunen gjorde de uppbäddad säng, 
Det räckte både för piga och dräng, 
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då fick han höra den kräkan gol. 

8 

oli jonsson ta fitta lena 
10 

jr J 
för så kommo de snabblisar hoppandes 

12 

GLO 
där de skola sina nöjen oli - o. 

ifrån dagolajöns ifrån dagoladans. 

14 
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6 Af tarmarne gjorde de tömmar å rep, 
Af klorna gjorde de dyngagrep. 

7 Af näbben gjorde de en låtande lur, 
Å den lät värre än en herregårdstjur, 

8 Å kötte de salta i tunnor å kar, 
Förutom en surstek, som spardes åt far. 

9 Af skrovet gjorde de ett gångande skepp, 
Det största som på hafvet gick. 

10 Den kråkan var nyttig till mången god ting. 
— Kukli lullan lullan lu. — 
Af röfven gjorde de vigselring. 
— Tra deri palelampala lej. 

Anmärkning 

Titel som i Ma. — Ms saknar strofnr (stroferna ihop-
skrivna ord och två). Omkvädena utskrivna i str. 1, mar-
kerade i str. 2-4. 

N 
ULMA 41:5, s. 34-36 (text), ULMA 41:7, s. 9 (mel.). Efter Carl de Mander, Lugnet, Mörkö sn, Södermanland. Upp-
tecknad 1898-1899, texten av Johnny Roosval, mel. efter Roosvals minne av Bror Beckman. 

2 

Bonden han körde till sko - gen. 
4 

för det nionde 	oli - o. 

1 Bonden han körde te skogen. 
— för de nionde olio. — 
Då fick han höra den kråkan gol. 
— Oli jonson ta fitta lena jo. 

För så kommo de snablisar hoppandes 
ifrån dagolajöns, ifrån dagoladans, 
där de skola sina nöjen olio. 

2 Å bonden vart rädd körde hem igen: 
»Ja tror att den kråkan hon biter mej!» 

3 För käringen satt i spisen å spann. 
Ja tror att den kråkan hon biter min man.  

4 Å bonden han satte sin båge för knä 
å sköt så den kråkan i de högsta trä 

5 Den kråkan va nytti te mången go ting 
åv arsle gjorde di en vigselring. 

6 Me fjädra täckte di varendaste tak 
så nära på som ett skitehustak. 

7 Åv skinnet så gjorde di nitton par skor 
förutom de toffler som gjordes åt mor 

8 A näbben den gjorde di en dundrande lur 
å den lät värre än Ängsholma tjur 

170 



Hej- om. fejom. alle - ralle - ra! 

6 

Där såg han en kråka. 
8 

Lrr 
Kai 

som satt där och gol. 

9 Å skrove de gjorde di ett gungande skepp 
de var de värste på havet gick 

10 Åv tarma gjorde di reggler å tåg 
så att var sjöman fick sej ett tag 

11 Å klona de gjorde di dyngegrep 
— för de nionde olio. —
att måka ut va kråka sket. 
— Oli jonson ta fitta lena jo. 

För så kommo de snablisar hoppandes 
ifrån dagolajöns, ifrån dagoladans, 
där de skola sina nöjen olio. 

SMB 248 

Melodianmärkning 

T. 3, n. 1-2: Ändrade från h' h I. 

Textanmärkning 

Texten skriven med landsmålsalfabet, ovan transkribe-
rad. — Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 
och 11. 

0 
Nilsson, Ljungström, Nodermann, Sånglekar 1, 1904, s. 66. 

Och bonden han körde till fu - ru - la - skog. 
4 

Hejom. fejom. 	falle - ralle - ra! 

1 Och bonden han körde till furulaskog. 
— Hejom, fejom, fallerallera! — 
Där såg han en kråka, som satt där och gol. 
— Hejom, fejom, fallerallera! 

2 Och gubben blef rädder och for hem igen. 
»Aj, aj, mor! Den kråkan hon biter visst mej.» 

3 Och gumman hon satt vid sin spinnrock och spann. 
»När såg du en kråka väl bita en man?» 

4 Och gubben han ladda sin bössa med hast. 
Så sköt han den kråkan i högaste mast. 

5 Och kråkan den förde han hem i sitt lliK. 
Af talgen så stöpte de a'rton par ljus. 

6 Af fjädern de stoppade dynorna sju 
förutom de kuddarna hundradetu. 

7 Af skinnet så sydde de a'rton par skor 
förutom de tofflor, som gjordes åt mor. 

8 Och köttet de saltade neder i kar 
förutom en surstek, som gömdes åt far. 

9 Af näbben de reste en kyrkspira opp. 
Och hufvudet blef till en kyrketornstopp. 

10 Af skrofvet de gjorde ett gungande skepp 
det största som nå'nsin på Kattegatt gick. 

11 Och sedan gick färden från hemlandets strand. 
— Hejom, fejom, fallerallera! 
Omsider man nådde till främmande land. 
— Hejom, fejom, fallerallera! 

Titel: Bonden och kråkan. 

Melodianmärkning 

Utgivarens kommentar: (Sjöngs tvåstämmigt.) 
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Textanmärkning 

Omkvädena helt återgivna endast i texten (str. 1) under 
mel., i den separata texten förkortade i alla strofer 
(även i str. 1). 

P 
Halland. Efter lantbrukarhustrun Augusta Larsson (f. 1845 i Slöinge sn, d. ca 1930). Upptecknad av hennes son Lars 
Adlerkull under 1910- eller 1920-talet. Pa: DAG IFGH 5978 nr 260. Pb: Museet i Halmstad, L. Adlerkulls vissaml. 
nr  59. 

Pa 
4 

Bonden han körde ät 	furu skog, 

Sjung hopp. falli = le, 	Sjung hopp falli = la! - 

12 

• 

Så 	satt där en kråka 
	

i 	trädet 	och gol. 

16 

J)J') 	 

• 
Sjung hopp, falli = 	le. 

1 Bonden han körde åt furuskog, 
— Sjung hopp, fallile, Sjung hopp, fallila! —
Så satt där en kråka i trädet och gol, 
— Sjung hopp, fallile, Sjung hopp, fallila! 

2 Bonden blev rädd, vände om igen, 
och kråkan, hon sitter i trädet än. 

3 Bonden han satte sin bössa till fot, 
så sköt han den kråkan i hennes hjärteblod. 

4 Den kråkan blev nyttig till mångahanda ting, 
av ändan så gjorde han en vigselring. 

5 Av näbbet där gjorde han en tunnetapp, 
av huvudet gjorde han en käppaknapp. 

6 Av halsen där gjorde han en rumlande lur, 
som rumlade värre än Skintaby tjur. 

Sjung hopp. hopp. falli = la! 

7 Med fjädrarna täckte han alla sina hus, 
av talgen där stöpte han tolv pund ljus. 

8 Av huden där sydde han nitti par skor, 
förutom de tofflor, han skänkte sin mor. 

9 Och köttet det salta' han i tunnor och kar, 
förutom de stekar, han skänkte sin far. 

10 Fjälsteren snodde han i tåg och rep, 
av fötterna gjorde han en mågogrep. 

11 Av skrovet där gjorde han ett gångande skepp, 
— Sjung hopp, fallile, Sjung hopp, fallila! —
det största, som uti Nordsjön gick. 
— Sjung hopp, fallile, Sjung hopp, fallila! 

Textanmärkning 

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

Pb 
MELODI 

Mel. = Pa. 
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Ms föreligger endast i kopia i SVA. 
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T. 5, n. 1-3: Otydliga, över resp. noter står med bokstä- 	Anmärkning 
ver h g h. 	 Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 

TEXT 

Avvikelser från Pa i Pb 

4:2 	så saknas 

Q 
DAL 23576, opag. (text), DAL 23001, s. 1 1 (mel.). Uppåkra sn, Skåne. Texten nedskriven 1925 av kyrkostäderskan 
Bengta Jeppsson, Tottarps sn, Skåne (1860-1934), »som lärt visan omkring 1880, då hon hade tjänst i Lilla Uppåkra, 
Uppåkra sn». Mel. upptecknad av Ingemar Ingers och Lennart Kjellgren. Även insjungen av Ingemar Ingers (LUF B 
155b:03 och SR 61/M/9378:10:4). — Ytterligare två textutskrifter, gjorda av Ingers, finns: DAL 3829, s. 15-17 (med 
landsmålsalfabet) och SVA 976:1 (med s.k. grov beteckning); dessa utskrifter återger dock möjligen en uppteckning 
gjord av Ingers 1925. 

1 Mannen han kjörde till ferreskog 
— hejom fejom fali-ralra —
der va ju [en] kråga som ville bida mej 
— för tura lura lej tura lallala. 

2 mannen ble rädd kjörde him igen 
nu har ja väl aldrig hört kråga bida man 

3 å mannen to dristighet po sej igen 
Då skod han en kråga i de höjaste träd 

4 Den krågan blef nyttig till många ting 
af gompen der gjore di en skräddare-syring 

5 af hoeded gjore di en kjorke knapp 
af näbbed der gjore di en drictja tapp 

6 af halsen der gjore di en bia-lur 
å den vråla värre än bultofta tjur 

7 af skråd der gjore di ett gångande skepp 
å de va de största som på östersjön gick 

8 af fjären der stoppa [di] dynor te säng 
å de så de räckte te pia å dräng 

9 af vingana gjore di en väderqvam 
å de va den störste på malmös värn 

10 af taljen der smälte di många pund ljus 
så många som tillgick i deras hus 

1 1 af huden der sydde di attan par sko 
å liaväl lättiker te gamla mor 

12 af tarmarna snodde di kabelref 
— hejom fejom fali-ralra —
af benen der gjore di kjuva å gref 
— för tura lura lej tura lallala. 

Titel: Mannen o krågan. 

Textanmärkning 

Str. 7 onumrerad, varför str. 8-12 har nr 7-11. Omkvä-
dena utskrivna i str. 1-5,12, markerade i övriga strofer. 
Slutomkvädet: lallala str. 4 och .5 lalla-lej 

	

4:2 	skräddare- ms skäddare- 

	

12:2 	gjore di ms gjori 
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R 
DAG IFGH 778, s. 35-37. Efter Sofia Andersson, Blixerud, Örs sn, Dalsland (f. 1858 i Ör). Upptecknad a\ han 
Markendahl 1926. En likalydande utskrift, gjord av Markendahl 1959, finns i ULMA 23956, s. 58-60. 

1 Gubben sätte före och skulle fara te skog 
— hej falli och fallilan lej —
då fick han höra kråkan hon gol 
— hej falli lallan lillan lej. 

2 Gubben ble rädd och körde hem igen, 
han var rädd kråkan skulle bita sej. 

3 Å kärenga svara mä e endaste tann, 
att allri kan kråka bita en man. 

4 Gubben sätte före och for te skogen igen, 
då sköt han den kråkan och tog mä sej hem. 

5 Mä vängera täckte han både lagål och lo 
men dä tydde ej till den stora bon. 

6 Och duna den stack han i puter och var 
förnär som den putan han skänkte sin far. 

7 Av huden fick han hundra par skor 
förnär som det paret han skänkte sin mor. 

8 Och köttet dä salta han i tönner och kar 
förnär som den steka han skänkte sin far. 

9 Och klöra de tog han te grepplar tvo 
med dem kunde han måka både lagål och lo. 

10 Och näbbet det tog han te tutarehorn 
dä va dä likaste som hördes i skog. 

11 Och strupen den tog han te tönnetapp 
dä va dä likaste han nönsin hatt. 

12 Och skrövet dä tog han te ett gungande skepp 
dä va dä likaste skepp, som på havet geck. 

13 Och tarmarna tog han te segeltåg, 
de var så sega, så de aldrig gick åv. 

14 Och rava tog han te fästemöring, 
— hej falli och fallilan lej — 
Den satt så hårt, så den gick aldrig omkring. 
— hej falli lallan lillan lej. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 14. 

	

9:2 	lagål har markering för uttal av slutljudet med 
tjockt I 

	

12:2 	geck ändrat från gick 
13:2 före sega står starka överstruket 

	

14:1 	rava har markering för kort vokal över det förs- 
ta a, för lång över det andra 

ULMA 2009:3, s. 8-10. Efter Lisa Westin, Stråtjära, Skogs sn, Hälsingland. Upptecknad av I. Nordin-Grip 1928. 

1 Per Ersson skulle te Ramsjö fara, te Ramsjö fara 
fick han höra en kråka, som gala, 
— sing lide sing, lide ling ling ling. 

2 Per Ersson vände, for hem igen 
han va rädd, att kråka skull bita säg 

3 När Per Ersson satt käringen i spisen och spann 
Har du hört nån kråka, som vill bita en man? 

4 Per Ersson spände bågen för knä 
och sköt den kråkan i höga trä, 

5 Den kråkan blev nyttig till mången god ting 

6 Av huvudet gjordes en kyrkotupp 
Den största, som nån gång i socknen rests upp. 

7 Av strupen gjordes ett vallerhorn 
Me de kan man spränga en hel bataljon 

8 Av tarmarna gjordes taljor och rep 
Och dem de begagna på båtar och skep,  

9 Och köttet saltas i tunnor och kar 
Varpå de bästa skull sparas åt far, 

1() Av huden gjordes tolv par skor 
Samt lite över te tofflor åt mor, 

1 I Och dune stoppades i både bolster och säng 
På dem kan man lägga både piga och dräng 

12 Av vingarna gjordes solafjär 
Som flickorna begagna i missarvär, 

13 Av skrovet gjordes ett gungande skep, ett gungande 
skep 

De största som nånsin på Kattegatt gek, 
— sing lide sing, lide 1 i ng ling ling. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 13, 
markerat i övriga strofer. Upprepningen av första ra-
dens senare del, som är utförd i str. 1, endast markerad 
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bonden skulle te staden fa - re 
4 

SMB 248 

med repristecken efter raden i övriga strofer (upprep- 	8:2 	skep har markering för uttal med lång vokal 
ningens omfattning alltså ej angiven). 	 12:2 	efter missarvär står frågetecken 

T 
ULMA 3164:3, s. 18-22. Efter Karl Fredrik Karlsson, Heds sn, Västmanland (f. 1848 i Bro sn, Västmanland, till 
Hed vid 2 års ålder); han hade visan efter farfadern, torparen under Karmansbo herrgård Per Jansson, Hed (f. på 
1700-talet). Upptecknad av Ellen Lagergren 193 1 . 

1 Å bonden skulle te staden fara, 
faderidera till staden fara, 
fick han höra, hur en kråka gala, 
— faderidera tralalalej. 

2 Å bonden han vände så hastliga om, 
faderidera, så hastliga om. 

3 Och kärngen ho satt uti spiseln å spann, 
faderidera, i spiseln å spann, 
jag har inte hört, att e kråka har bitit nån man, 

4 Bonden han spände sin båge på knä, 
faderidera, sin båge på knä, 
se'n sköt han den kråkan, så hon kullra ur trät, 

5 Av vingarna gjorde de en skrivpenna vass, 
faderidera en skrivpenna vass, 
så var å en skrivare fick sej ett lass, 

6 Å skjärten så gjorde de ett solefjär, 
faderidera, ett solefjär, 
som damerna nyttjar i solskensvär, 

7 Å dunen så gjorde de de dynorna fem, 
faderidera, de dynorna fem, 
å därpå så lade de båd piga å dräng, 

8 Å huden så gjorde de 50 par skor, 
faderidera, 50 par skor 
förutom de tofflor, som gjordes åt mor,  

9 Å köttet så salta de i tunnor å kar, 
faderidera, i tunnor å kar 
förutom den surstek, som gömdes åt far, 

10 Å tarmarna gjorde de tackel å rep, 
faderidera, tackel å rep, 
å skråvet gjorde de ett gångande skepp, 

1 1 Det största skepp som te Kattegatt gick, 
faderidera, te Kattegatt gick, 
och gyllene vimplar av skinnet de fick, 

12 Av strupen gjorde de en låtande lur, 
faderidera, en låtande lur, 
som vråla mycket värre än en herrgårdstjur, 

13 Å näbben så gjorde de en tunnetapp, 
faderidera, en tunnetapp, 
å nacken så gjorde de en körkeknapp, 

14 Å den kråkan blev nyttig till mången god ting, 
faderidera, till mången god ting, 
åtav röven så gjorde de en skräddarsyring, 
— faderidera tralalalej. 

Titel: Kråkan. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

	

2:1 	han tillskrivet över raden 

	

11:3 	gyllene ändrat från gyllne; av skinnet de ändrat 
från de av skinnet 
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Ua 
2 

• 

Bon- den. han kör-de i 	förru - skog. 

för 	sing du- ra - du- ra sing - du- ra - du- ra 	för - ru - skog. 

6 

T. 2, n. 1-2 i str. 2-8: 
AM =kW 
41.W= 
../11111111.1 Ir.1111.11/~1/ 

 

T. 3, n. 7-8 i str. 2-8: e' e' 
Upptakt till t. 5 i str. 2-8: h' 
T. 5, n. 3 i str. 3: d 2  

T. 5, n. 4-6 i str. 4: 

SMB 248 

U 
Frostvikens sn, Jämtland. Ua: NM Folkminnessaml., Visor 4, s. 99. 101 (EU 20411). Upptecknad av folkskolläraren 
Levi Johansson (f. 1880 i Stornäset, Vilhelmina sn, Lappland); han hade lärt visan under sina uppväxtår i Frostviken. 
Insänd till Nord. museet 1942. Ub: SR L-B 15419:3:4. Efter Levi Johansson. Inspelad av Matts Arnberg 1951. 

Då fick han hö- ra den krå- ka. som gol. 

8 

	 • 	 	• 
för 	sing - du- ra - du- ra sing - du- ra- du- ra krå- ka. som gol. 

1 Bonden, han körde i förruskog, 
— för singduradura singduradura förruskog. —
Då fick han höra en kråka, som gol, 
— för singduradura singduradura kråka, som gol. 

2 Och bonden, han spände sin båge mot knä, 
och sköt den kråkan i högsta trä, 

3 Och kråkan är nyttig till mangen go ting, 
Av rövhålet gjordes en rödan gullring, 

4 Och fjära, den stoppas i bolstrar och säng, 
och däruppå göras både piga och dräng, 

5 Av huden, den gjorde man atan par skor, 
omframt alla tofflor, som gömdes åt mor, 

6 Och köttet, det saltas i tunnor och kar, 
omframt all den surstek, som gömdes åt far, 

7 Av skråtten man byggde ett gångande skepp, 
och det var det största, som på Antlanten geck, 

8 Av sittan man gjorde ett gyllene fat, 
— för singduradura singduradura gyllene fat. —
I alle, som hungren, kommen hit få'n I mat, 
— för singduradura singduradura hit få'n I mat! 

Melodianmärkning 

Öl'er iiu'l. i ms står Vals. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Upprepningen av andra radens slut omfattar i str. 2,3, 
7 de två sista orden, i str. 4-6 de tre sista orden. 

Ub 
MELODI 

Avvikelser från Ua i Ub 

Sjungs närmast i D-tonart, begynnelseton: fiss (nedan 
transponerad till G-dur motsvarande notationen i 

Ua). M.M. .h = 84. Beträffande strofernas ordnings-
följd, texten m.m. se textanmärkningen nedan. 
Avvikelser från str. 1 i Ua: 
T 1, n. 3 i str. 1-3, 5-6: d2  
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T. 6, n. 1-3 i str. 2: 

T. 7, ii. 7-8 i str. 2-8: e' e' 

T. 8 n. 1-3 i .su. 2: 

TEXT 

Avvikelser från Ua i Ub 

Stroferna sjungs i annan ordningsföljd: 1-3, 7, 4, 6, 5, 
8. 
Trallen sjungs i str. 1 tvekande och ofullständigt. 

1:1 	Bonden: Och bonden; förruskog: furuskog 

2 

j)j'• 	.t)J 
bon- den han kör - de till 	fu - 

4 

4f 

ru - skog. 

SMB 248 

3:2 	rövhålet: arselet 
4:1 	fjära, den: dunet det; och: å 
4:2 	och: å båda ställena; göras: göres 
5:1 	atan vid upprepningen arton 
5:2 	omframt alla: förutom de 
6:2 	omframt all: förutom 
7:1 	skråtten: skrovet; gångande: gungande 
7:2 	och det var det: å de var de 
8:1 	man: den; ett: man 
8:2 	alle: alla 

Anmärkning 

Omkrådena återges i alla strofer. 

v 
SVA BA 590. Efter Gerda Eriksson, Blåsjön, Frostviken sn, Jämtland (f. 1922 i Ankarvattnet, Frostviken). Inspelad 
av Gunnar Ternhag 1969. 

hej å 	hå till 
	

fu - ru - skog 
6 

där såg han en krå - ka som satt å 
	

gol. 

9 

-Hej å 

1 Å bonden han körde till furuskog, 
hej å hå till furuskog 
där såg han en kråka som satt a gol. 
—Hej å hå tra la la la la la la la la. 

2 Å bonden han vände då om igen. 
Aj mor, den kråkan hon biter mig. 

3 A gumman hon satt vid sin spinnrock å spann. 
När såg du en kråka väl bita en man? 

4 Å gubben han spände sin båge för knä, 
så sköt han den kråkan i högsta trä. 

5 Å kråkan den förde han hem i sitt hus, 
av talgen så stöpte de femton pund ljus. 

6 Av vingarna gjorde de solafjär, 
som flickorna bruka i vackert vär. 

7 Av näbben de reste en kyrkspira upp, 
å huvudet blev till en kyrketornstupp. 

8 Av skrovet gjorde de ett gångande skepp, 
hej å hå ett gångande skepp 
de största som nånsin på Kattegatt gick. 
— Hej å hå tra la la la la la la la la. 

Melodianmärkning 

Upptakten i str. 2-8: e 

T. 4 i str. 1: J)  J)  J J); här återgivet enligt övriga 
strofer. 

Textanmärkning 

Omkvädena återges i alla strofer. 
7:1, 8:1 	Av sjungs snarast 
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x 
SLS 340, s. 333-335. Nyland. Troligen upptecknad av Selim Perkl&i, sannolikt under tiden 1891-1908. 

1 Bonden han gångar till furuskog 
— ko kirrurraj — 
Där fick han se, hvar kråkan had' bo 
— Hvad det dundrar i bon fadurillalläj 

Hoh hur gick det då till faduridurillalla. 

2 Men månne den kråkan skall bita mig 
Sen gånga han him efter sin pistol 

3 Se'n spände han bågen imot sitt bröst 
Och sköt den kråkan i högsta topp. 

4 Sen spände han bågen emot sitt knä 
Sen sköt han den kråkan i högsta gren 

5 Sen spände han bågen imot sin fot 
Sen sköt han den kråkan alt ned till jord 

6 Men på andra dagen kom länsman till byn 
Hvar är nu den kråka du sköt igår. 

7 Hjerta så kokt jag åt länsman till mat 
Och läste det uppå ett silfverfat 

8 Utaf näbben gjorde jag kyrkoknopp 
Utaf skråfvet så gjorde jag ett gångande skepp 

9 Utaf fötterna så gjorde jag dyngegrep 
Den ena åt piga den andra åt dräng 

10 Utaf skiten så gödde jag tio tunlan 
Utaf tarmarna gjorde jag talgor och rep 

11 Utaf huden så sydde jag femton par sko 
förutom tofflor åt gamla mor. 

12 Den kråkan var nyttig till många go ting 
— ko kirrurraj — 
Utaf rävahåle gjorde han flickor ring 
— Hvad det dundrar i bon fadurillalläj 

Hoh hur gick det då till faduridurillalla. 

Anmärkning 

Str. 7-12 numrerade 8-13. Omkvädena utskrivna i str. 
1, .förkortade eller markerade i övriga strofer. 

1:2 kråkan ms hakan 
2:2 gånga ms ganga 

	

4:2 
	

se 1:2 
7:2 uppå ms uppa 
8:2 gångande ms gangande 

	

9:1 
	

fötterna ms fotterna 

	

9:2 
	

det första åt ms at 

	

10:1 
	

tunlan något osäker läsning 
12:1 först har av misstag de två första orden av 12:2 

skrivits, vilket dock strukits 

Y 
SLS 367, s. 923-928. Efter Serafina Westin f. Pettersson, Sördö, Houtskärs sn, Åboland (f. 1874 i Roslax, Hout-
skär). Upptecknad av Greta Dahlström 1924. 

r 	r 
• • 

• • 

     

     

   

• •  

6 

• 
	

P 

8 

• • 	• • • 

2 
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17.Dit så var bjuden 

6 

• • • 

1 Bonden skulle till timmerskogs fara. 
— Fallirom, fallarom, farallallalej. —
Då fick han höra kråkan gala. 
— Fallirom, fallarom, farallallalej. 

2 Och bonden sprang hem och blev så rädd. 
»Att kråkan ville bita mej.» 

3 Och gumman hon satt vid sin spinnrock och spann. 
»Aldrig har kråkan bitit någon man.» 

4 Bonden satt bågen mot en rot, 
att pilen for dess stjärt emot. 

5 Bonden satt bågen mot en sten, 
att pilen for i dess hjärtegren. 

6 Och bonden satt bågen mot sitt knä, 
så skjöt han kråkan från högsta träd. 

7 Hastigt kom budet från länsmansgård: 
»Vart gjord' du av kråkan du skjöt i går?» 

8 Av huvudet gjorde han kyrkoknopp. 
Av näbben gjorde han tunnetapp. 

9 Av vingarna täckte han alla sina hus, 
av talgen så stöpte han tolv pund ljus. 

10 Av skinnet så gjorde han alla sina skor, 
förutom de tofflor, som skänktes åt mor. 

11 Med köttet så fyllde de tunnor och kar, 
förutom den surstek, som skänktes åt mor. 

12 Av tarmarna gjorde de starka rep, 
av fötterna gjorde de dyngegrep. 

13 Av skrovet gjorde de ett stort skepp, 
det största, som i Nordsjön gick. 

14 Kråkan var nyttig till mången god ting. 
Av svansen så gjorde de åt flickorna ring 

15 Kråkan var nyttig till mången god sak 
tralallallala... 

16 Av resten så gjorde de åt länsman kalas. 
tralallallala... 

17 Dit så var bjuden både klockare och präst 
tralallallala... 

18 Och mången ann' förnämare gäst 
— Fallirom, fallarom, farallallalej. — 
tralallalala... 
— Fallirom, fallarom, farallallalej. 
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Melodianmärkning 	 Upptakten till str. 14/15: Noten ändrad från en fjärde- 

Ms återger mel. till fyra strofer, men anger endast text-
början till de två sista, dvs. str. 14 och/eller 15 samt 17. 
Om de två första strofvarianterna avser mel. till str. 1 
och 2 eller till andra strofer är oklart. 
T. 2, n. 4-5 och t. 6, n. 3-4 (åttondelsnoterna) i str. 1: 

Tillskrivna med blyerts. 
T. 2 i str. 1: Kommentar till sista noten: eller e2  (jfr t. 6). 
T. 7, n. 5-6 i str. 2: Otydliga, över noterna står med 

bokstäver h resp. giss (giss' ändrat från el ). 

delspaus. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 18. 
4:2 	stjärt ändrat från hjärt; efter raden står: (dess 

hjärt' emot?) 

Efter Xenia Rönnblom, Piparby, Nagu sn, Åboland (f. 1902 i Piparby). Za: SVA 199:6 nr 350. Textnedskrift gjord 
av Xenia Rönnblom 1960. Zb: SVA BA 60. Inspelad av U. P. Olrog 1964. 

Za 
1 Och bonden körde till furuskog 

Hejon, fejon, fallirallira! 

2 Där såg han en kråka som satt och gol. 
Hejon, fejon, fallirallira! 

3 Och bonden vart rädder, och for hem igen. 
Aj aj mor, den kråkan hon biter mej. 

4 Men gumman hon satt vid sin spinrock och spann. 
När såg du en kråka väl bita en man. 

5 Och gubben han spände sin båge för knä. 
Så sköt han den kråkan i högsta träd. 

6 Och kråkan den förde han hem i sitt hus. 
Av talgen så stöpte de femton pund ljus. 

7 Och köttet de saltade neder i kar, 
förutom en surstek som gömdes åt far. 

8 Av skinnet så sydde de arton par skor, 
förutom de tofflor som gjordes åt mor. 

9 Med dunet de stoppade dynorna sju, 
och kuddar dessutom ett hundra, och tu. 

10 Av vingarna gjorde de solafjär, 
som flickorna brukar i midsommarvär. 

11 Av näbben de reste en kyrkspira upp, 
och huvudet blev till en kyrktornstupp. 

12 Av skrovet de gjorde ett gångande skepp, 
Hejom, fejom, fallirallira. 

13 Det största som nånsin på Kattegatt gick. 
Hejom, fejom, fallirallira. 

Zb 

Och bon- bon- den han kör - de till fu- ru - skog. 
4 

   

    

    

    

Hej - on 	fej - on 	fal- Ii - ral- li - ra. 

Anmärkning 

Upptakt till t. 3 i förekommande fall: e' 

T. 3, n. 4 — t. 4 i str. 3: 

	.k1 .1)M 
mor, den krå- kan hon bi-ter mej. 

\ 	\ 
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3:1, 4:1 	och: å 
7:2 	förutom: förutan 

10:2 	brukar: bruka 
/: / 	kyrkspira: körkspira 

11:2 	och: å; kyrktornstupp: körkotornstupp 
12:2, 13:2 Hejorn, fejom: Hejon, fejon 

      

T 3-4 i str. 5: Lto 

    

 

0  •  

  

   

   

sköt han den krå-kan i högs-ta träd. 

 

TEXT 

     

Avvikelser från Za i Zb 

1:1 	bonden: bonden han 
3:2 	Aj aj: Aj aj aj 

EJ AVTRYCKTA 

AA: Skåne. AAa: KB S 163 (Drake) nr 167. Uppteck-
nad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 
1834). Melodi med underlagd strof. AAb: Dybeck, 
Runa 1842, h. 1, s. 39-40 (text), mel.-bil. nr  5 
(mel.). Torna hd. Upptecknad av J. P. Cronhamn. 
Melodi samt 11 strofer (se F ovan). Även tryckt i 
Dybeck, Swenska wisor 2,1848, nr 15 (med 3 un-
derlagda strofer). 

AB: KVHAA Wiede ks 365 b. Östergötland, möjligen 
Jämjö sn. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-
talet. 1 strof. 

AC: Wis-011e, 1851. 11 strofer. Text som i skilling-
tryck 1855 (Fa ovan), dock med avvikande slut-
strof. 

AD: KVHAA F. L. Borgström, Uppteckningar af 
Folkvisor, s. 84 (mel.), 101 (text). Södra Värm-
land. Upptecknad av studenten Ferdinand Ludvig 
Borgström 1845. Melodi samt 9 strofer. Ytterliga-
re en utskrift av mel. med underlagd strof finns på 
s. 89. En renskrift, av texten omfattande endast 8 
strofer, finns i KVHAA F. L. Borgström, Berät-
telse öfver en resa i Vermland, s. 103 (text), mel.-
bil. nr  9 (mel.). Tryckt i Borgström, Berättelse öf-
ver en resa i Vermland, 1915, nr 9. 

AE: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 72. Bohuslän. 
Upptecknad vid 1800-talets mitt av häradshöv-
ding Johan Bundsen, Brastads sn (f. 1802, d. 1897 
i Göteborg; Edström, Richard Dybeck som folklo-
rist, s. 57). Melodi samt 9 strofer. 

AF: Dybeck, Folk-lore V, s. 171. Närke. Upptecknad 
av Gabriel Anrep troligen ca 1850 (senast 1856). 
1 strof. 

AG: UUB R 623:2 nr 276 A. Efter gymnasisten Jacob 
Nilsson Lundgren, Rembs, Vamlingbo sn, Got-
land (1835-1863; Bjersby, s. 256-259). Uppteck-
nad av P. A. Säve ca 1850.10 strofer. Tryckt som 
Säve nr 276 A. 

AH: UUB R 623:2 nr 276 B. Efter tjänstepigan Babba 
Lona Bingström, File, Othems sn, Gotland (f. 
1812 vid File; Bjersby, 226-227). Upptecknad av 
P. A. Säve 1855. Primäruppteckningen finns i 
UUB R 625:7, s. 51-52.9 strofer. Tryckt som Sä-
ve nr 276 B. 

Al: Filikromen, h. 7,1856, nr VIII. Dalarna. Uppteck-
nad av Maximilian Axelson. Melodi samt 10 stro-
fer. 

AJ: Djurklou, Ur Nerikes folkspråk och folklif, 1860, 
s. 110-111 (text), Örebro läns museum, N. G. 
Djurklous Arkiv F I b:1, Svenska Folk Melodier 
nr 9 (mel.). Närke. Upptecknad vid 1800-talets 
mitt, troligen av N. G. Djurklou. Melodi samt 4 
strofer. Ytterligare två utskrifter av mel. finns: N. 
G. Djurklous Arkiv F I b:1, Folkvisor, psalmer 
och sånger, s. 57 och s. 64. Även mel. tryckt i Ur 
Nerikes folkspråk och folklif, musikbil. nr  4. 

AK: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv, F 1 
b:1, Folkvisor. A. Äldre folkvisor, s. 131. Upp-
tecknad vid 1800-talets mitt. Närmare uppgifter 
saknas. Melodi med underlagd strof. 

AL: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv, F I 
b.1, Antiqvariska anteckningar om Nerike. 2. 
Folkvisor, s. 105-107. Kils sn, Närke. Uppteck-
nad vid 1800-talets mitt av eller efter en man vid 
namn Tallqvist. 13 strofer. 

AM: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv, F I 
b:1, Folkvisor, psalmer och sånger, s. 135. Upp-
tecknad vid 1800-talets mitt. Närmare uppgifter 
saknas. 8 strofer. 

AN: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv, F I 
b:1, Folkvisor, psalmer och sånger, s. 174. Upp-
tecknad vid 1800-talets mitt. Närmare uppgifter 
saknas. 10 strofer. 

AO: Örebro Stadsarkiv, Örebro läns bildningsförb:s 
folkminnesarkiv, Excerptsaml. II, vol. 14 nr 71 a, 
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Visor. Visbok skriven 1869 av Gustaf Jakobsson, 
Bråten, Grythyttans sn, Västmanland (f. 1850). 
Avskrift. 11 strofer. 

AP: UUB R 623:2 nr 276 B, tillägg. Efter tjänstepigan 
Anna Charlotta Ahlstedt, Visby, Gotland (f. 1846; 
Bjersby, s. 326). Upptecknad av P. A. Säve 1871. 
2 strofer. Tryckt som Säve nr 276 B, tillägg. 

AQ: Länna sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf 
Ericsson på 1860- eller 1870-talet. 8 strofer. AQa: 
ULMA 347:57, s. 1. AQb: NM Folkminnessaml., 
Folkmusikuppteckningar, vol. IV:3 c. 

AR: ULMA 347:52, s. 4. Norra Södermanland. Upp-
tecknad av Gustaf Ericsson 1860-1889. 10 stro-
fer. Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre 
kult.hist. VII, 1889, s. 79-80. 

AS: ULMA 347:52, s. 7-8. Länna sn, Södermanland. 
Upptecknad av Gustaf Ericsson 1860-1889. 11 
strofer. Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre 
kult.hist. VII, 1889, s. 81-82. 

AT: ULMA 347:57, s. 2. Norra Södermanland. Upp-
tecknad av Gustaf Ericsson, sannolikt på 1860-
eller 1870-talet. 6 1/2 strofer. 

A U: ULMA 90:46:3, s. 15-17. Kolbäcks sn, Västman-
land. Upptecknad av V. Term 1874. Melodi samt 
10 strofer. En renskrift av mel. med underlagd 
strof, gjord av J. Eling, finns i ULMA 90:46:2, s. 
7. En annan renskrift (endast mel.) finns i ULMA 
90:46:6, s. 33. 

A V: ULMA 90:46:4, s. 27. Skåne. Upptecknad 1874 
av okänd person. Melodi; texten (11 strofer), 
hämtad från tryckt visbok, följer skillingtryck 
1858 (Fb ovan). En renskrift (mel. samt 14 stro-
fer), gjord av J. Eling, finns i ULMA 90:46:2, s. 
7-8. 

AX: ULMA 351 D:11 d, s. 41 (text), August Bonde-
sons Visbok, 1903, nr 192 (mel.). Efter Anna Be-
ata Jansdotter, Gunnarstorp, Vessige sn, Halland. 
Visan uppges av August Bondeson vara uppteck-
nad 1875, texten dock ej av denne. En renskrift av 
texten, gjord av Bondeson, finns i ULMA 351 
D:11 a, s. 648. Melodi samt 10 strofer. Även tex-
ten tryckt som Bondeson nr 192. — I ULMA 351 
D:11 f, s. 91-93 finns en sannolikt hithörande 
textutskrift i dialektal språkform, gjord av Bon-
deson, omfattande 11 strofer och med i övrigt vis-
sa avvikelser från huvudtexten. 

A Y: [K.O. Ekström], Vakstugan. Bondelifsbild från 
Helsingland (Ny Illustrerad Tidning 1876). 15 
strofer inlagda i folklivsberättelse av Ekström. 

AZ: ULMA 10531 (J. A. Lundells saml.), Carlheim-
Gyllenskiöld, Visor ock melodier (nr 83). Efter 
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arbeterskan Tekla Eriksson i Häggens gårdar 
utanför Svartbäckstull, Uppsala, Uppland; hon ha-
de lärt visan efter sin mor (d. 1820). Upptecknad 
av Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld 1879. Melodi 
samt 11 strofer. Tryckt i SvLm VII:7, 1892, nr 83. 

BA: ULMA 10531 (J. A. Lundells saml.), Carlheim-
Gyllenskiöld, Visor ock melodier (nr 88). Torstu-
na sn, Uppland. »Meddelad af studenten Alfred 
Thors&L» Melodi med underlagd strof. Tryckt i 
SvLm VII:7, 1892, nr 88. 

BB: ULMA 25:55:3, s. 17-19. Ransbergs sn, Väster-
götland. Upptecknad av G. A. Bohlin, sannolikt 
på 1870-talet. 11 strofer. Tryckt, med uteslutande 
av str. 11, i Tellander, Allmogelif i Vestergötland, 
1891, s. 105-106. 

BC: DAL 554, s. 13. Kyrkhults sn, Blekinge. Upp-
tecknad av Sven Thomasson under 1880-talets 
förra hälft. Ytterligare en utskrift finns i ULMA 
10531 (ms till trycket i SvLm VII:6, 1890, nr 20). 
6 1/2 strofer. 

BD: Ö. Vemmenhögs sn, Skåne. BDa: DAL 103. Upp-
tecknad av Anders Malm 1880. 11 strofer. 
Landsmålsalfabet. En annan utskrift finns i DAL 
2973, s. 7. BDb: MM FMK 111.3 nr 7. Sannolikt 
upptecknad av Anders Malm och senare lämnad 
till Nils Andersson. Melodi med underlagd strof. 

BE: MM FMK IIIa:2 Otto Croneborgs saml., Vis-
samling, manus nr 19. Upptecknad av Otto Cro-
neborg (f. 1863 på Sjöbergs gård, Björsäters sn, 
Västergötland, d. 1951): han hade lärt visan i sin 
barndom. Melodi samt 6 strofer. 

BF: ULMA 3 7 8 1 5 :76, s. 6-7. Östergötland. Uppteck-
nad av stenarbetaren A. Pettersson, Månsbo, 
Grytnäs sn, Dalarna (f. 1840 i Simonstorps sn, 
Östergötland); han hade visan efter sin mormor (f. 
1787 i Simonstorp), som i sin tur sannolikt lärt 
den av sin farmor (f. Simonstorp). 9 strofer. 

BG: ULMA 303:1128, s. 21. Uppland. Upptecknad av 
C. J. Carlsson 1889. Fragment, 7-8 rader. 

BH: Fredin, Gotlandstoner, 1912, nr 162. Efter Teresia 
Pettersson, Myrungs, Linde sn, Gotland. Uppteck-
nad av August Fredin på 1880- eller 1890-talet. 
Melodi samt 10 strofer. 

Bl: 	Fredin, Gotlandstoner, 1912, nr 161. Efter änkan 
Lena Olsson, Salands, Linde sn, Gotland 
(1819-1903). Upptecknad av hennes brorson Au-
gust Fredin 1896. Melodi samt 8 strofer. 

BJ: ULMA 351 D:11 a, s. 361-363. Efter tecknings-
läraren Anton Freeman, Göteborg (f. i Harestads 
sn, Bohuslän). Upptecknad av August Bondeson 
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1895-1896. Melodi samt 12 strofer. Tryckt som 
Bondeson nr 93. 

BK: ULMA 351 D:11 b, s. 45 (text), ULMA 351 D:11 
a, s. 557 (mel.). Stora Lundby sn, Västergötland. 
Efter Augusta Gustafsson (f. i Göteborg) som till-
bringade »sin första ungdom» i Stora Lundby. 
Texten upptecknad av August Bondeson 
1895-1896, mel. upptecknad av Bondeson eller 
någon av hans medarbetare. En renskrift av texten 
finns i ULMA 351 D:11 a, s. 558. Melodi samt 7 
strofer. Tryckt som Bondeson nr 162. 

BL: ULMA 111:434, s. 3-4. Nykyrka sn, Västergöt-
land. Upptecknad av Sven Lampa 1897.12 stro-
fer. 

B114 : ULMA 303:1093, s. 2-3. Efter fröken A. Eek-
man, Vendels sn, Uppland. Upptecknad av Elias 
Grip 1897.9 strofer. 

BN: ULMA 303:613, s. 9-10. Efter bonden Jan Ja-
kobsson, Persbylånga, Tegelsmora sn, Uppland (f. 
1831 i Persbylånga, d. där 1908). Upptecknad av 
Bengt Hesselman 1898-1899.11 strofer. 

BO: ULMA 41:147, s. 40-41. Efter »Erik Karlssons 
änka i Kärret, Brohyttan», Knista sn, Närke (f. i 
Noratrakten). Upptecknad av Robert Larsson 
1898. Landsmålsalfabet. 12 strofer. 

BP: ULMA 351 D:11 d, s. 151 (text), ULMA 351 
D:11 a, s. 908 (mel.). Sandarne, Söderhamn, Häl-
singland. Efter f.d. sjömannen Adolf Olsson, 
Vallda sn, Halland (f. 1841 i Vallda). Upptecknad 
av August Bondeson 1900. En renskrift av texten, 
gjord av Bondeson, finns i ULMA 351 D:11 a, s. 
909. Melodi samt 10 strofer. Tryckt som Bonde-
son nr 282. 

BQ: SVA 829, s. 16-19. Skåne. Visbok som tillhört 
Hjalmar Lindgren, Glemminge sn. Troligen in-
skriven ca 1900.11 strofer. 

BR: LUF 85, s. 25-26. Veberöds sn, Skåne. Uppteck-
nad av lantbrevbäraren Jacob Persson Bergström, 
sannolikt ca 1900.10 strofer. 

BS: ULMA 111:415, s. 43-45. Korsberga sn, Väster-
götland. Upptecknad av Johan Möller 1901. 
Landsmålsalfabet. 13 strofer. 

BT: Eggelings Sångbok, 1907, nr 388. Text enligt SF 
(med liten avvikelse; se A ovan), mel. ev. efter 
okänd förlaga. Melodi samt 13 strofer. 

BU: ULMA 475:25 nr 21. Efter A. F. Frank, Hjälsta 
sn, Uppland. Upptecknad av Gunnar Norlai, troli-
gen på 1910-talet. Melodi. 

BV: Efter Karin på Lingonbacken, Järlåsa sn, Upp-
land. Upptecknad av George Bladini, sannolikt 

decennierna kring sekelskiftet 1900. Melodi. BVa: 
SVA kopiesaml., Uplands Nation, Svenska folk-
melodier samlade af George Bladini 1, s. 15. 
BVb: SVA kopiesaml., Uplands Nation, »Svensk 
Folkmusik samlad af Göran Bladini», s. 23. 

BX: SVA kopiesaml., Uplands Nation, Svenska folk-
melodier samlade af George Bladini 2, s. 250. 
Uppland. Efter Alida Johansson. Upptecknad av 
George Bladini, sannolikt decennierna kring se-
kelskiftet 1900. Melodi med underlagd strof. 

BY: Länsmuseet Västernorrland, K. P. Lefflers saml., 
Nothäfte nr 9. Efter hemmansägaren Johan Gustaf 
Vestin, Skidsta by, Ullångers sn, Ångermanland 
(1862-1931) eller dennes son Gustaf (f. 1897 i 
Skidsta, d. 1956; K. P. Lefflers folkmusiksamling 
II, s. 158-159). Upptecknad av K. P. Leffler 
1919. Melodi. Tryckt i K. P. Lefflers folkmusik-
samling II, s. 176 (nr 307) och i facsimil s. 348 
(nr 307). 

BZ: DAG VFF 163, s. 17-18. Efter snickaren Edvard 
Christiansson, Svarteborgs sn, Bohuslän (f. 1852 i 
Svarteborg). Upptecknad av David Arill 1920.4 
strofer. 

CA: DAG VFF 492, s. 6-8 (text), 66 (mel.). Efter sol-
datänkan Josefina Tapper, Flatebyn, Harestads sn, 
Bohuslän. Texten upptecknad av J. A. Thorkels-
son ca 1920 (inlämnad till VFA 1922), mel. upp-
tecknad efter Thorkelssons sång. Melodi samt 11 
strofer. Texten tryckt i Bergstrand, Våra gamla 
berätta, 1944, s. 55-56; mel. och text tryckta i Vi-
sor i Bohuslän, 1985, s. 12. 

CB: Andersson & Ingers, Folkdiktning från Bara hä-
rad, 1925, s. 1-2. Esarps sn, Skåne. Upptecknad 
av Ingemar Ingers 1921-1925.11 strofer. 

CC: Tradition från Ärtemarks sn, Dalsland. 8 strofer. 
CCa: DAG VFF 488, s. 6-7. Efter Maja Stina 
Pettersson, Edsviken, Ärtemark. Upptecknad av 
Ivan Löfgren 1922. CCb: DAG IFGH 1057, s. 
45-47. Efter Kristina Jansson (f. 1864 i Ärte-
mark). Upptecknad av Erik Gustafsson 1927. 

CD: DAG VFF 1175, s. 7. Järnskogs sn, Värmland. 
Nedskriven av K. Andersson 1925.9 rader. 

CE: DAG Liungman 300, s. 2-4. Nedskriven av Lova 
Granskov, Ljungskile, Bohuslän; hon hade visan 
efter sin mormor (f. 1806) som sannolikt härstam-
made från Västergötland. Insänd till Waldemar 
Liungman 1925.8 strofer. 

CF: DAG IFGH 868, s. 83. Efter Emma Nordgren, 
Torups sn, Halland (f. 1868 i Långaryds sn, Små-
land). Upptecknad av Ernst Nordgren 1927. Me-
lodi samt 11 strofer. 
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CG: DAG IFGH 1040, s. 18-19. Täftedals sn, 
Dalsland. Upptecknad 1927 av J. E. Lindgren (f. 
1866 i Täftedal). 8 strofer. 

CH: DAG VFF 1571, s. 2. Stavnäs sn, Värmland. 
Nedskriven av C. J. Eriksson, Klässbol 1927. 12 
strofer. 

CI: DAG VFF 1627, s. 51-53. Efter Hilmer Olsson, 
Skee sn, Bohuslän (f. 1865 i Skee); han hade lärt 
visan av sin hustru som sjöng den för barnen. 
Upptecknad av Arnold Olsson 1927. Ca 7 strofer. 

CJ: ULMA 1973:17, s. 19-22. Efter Leander Aldeni-
us, Skänninge, Östergötland (f. 1866 i Ale-Sköv-
de sn, Västergötland, från 1901 bosatt i Skän-
ninge). Upptecknad av Harry Aldenius 1928. Text 
uppställd som 16 enradiga strofer med omkväde, 
motsvarande 7 hela fyrradiga strofer samt 2 halva. 

CK: ULMA 2672:1, s. 64-65. Efter 0. Lindvall, 
Åmot, Ockelbo sn, Gästrikland. Upptecknad av I. 
Nordin-Grip 1929. 9 strofer. 

CL: ULMA 2832:6, s. 8-9. Efter pigan Julia Sundin, 
Regna sn, Östergötland (»troligen f. 1860»). Upp-
tecknad av Ellen Lagergren 1930. Melodi samt 6 
strofer. 

CM: ULMA 3298:3, s. 29-30. Efter Matilda Tholsson, 
Gunnerud, Skillingmarks sn, Värmland (f. 1864 i 
Boda, Skillingmark). Upptecknad av Gertrud 
Eriksson 1931. 6 strofer. 

CN: DAG IFGH 2306, s. 26-28. Efter And. P. Svens-
son, Eskilsäters sn, Värmland (f. 1855 i Eskilsä-
ter). Upptecknad av Ragnar Nilsson 1931. 9 enra-
diga strofer och 1 tvåradig. 

CO: DAG IFGH 2243, s. 9-11. Efter J. A. Gustafsson, 
V. Tunhems sn, Västergötland (f. 1862). Upp- 
tecknad av 0. G. Svensson 1931. 8 strofer. 

CP: LUF 3400, s. 4-6. Efter Karolina Karlsson, Veke-
rum, Mörrums sn, Blekinge (f. 1862 i Vekerum); 
hon hade lärt visan, som sjöngs till lek, av sin 
mor. Upptecknad av Arthur Malmgren 1932. Me-
lodi samt 8 strofer. 

CQ: Smålands Museum, Kronobergs läns hembygds-
förb:s saml. (avskrift i LUF 4742, s. 17). Pjätte-
ryds sn, Småland. Upptecknad av Anna Anders-
son 1932. 6 strofer. 

CR: ULMA 4884, s. 25-26. Efter 90-åriga jordbrukar-
änkan Johanna Jansson, ålderdomshemmet i For-
sa sn, Södermanland (f. i Stora Malms sn, Söder-
manland). Upptecknad av W. Palmblad 1932. 12 
strofer. 

CS: ULMA 26925:6, s. 525-527. Sannolikt efter An-
na Kajsa Jonasson, Bälnäs, Dals Eds sn, Dalsland 

(f. 1848). Upptecknad av Tage Heimer 1934. 9 
strofer. 

CT: DAG IFGH 3494, s. 7-9. Efter Carl Grönvall, 
Fuxerna sn, Västergötland (f. 1856); han hade vi-
san efter sin mormor Maria Katarina Sandgren (f. 
1796 i V. Sönnarslövs sn, Skåne). Upptecknad av 
Adolf Carlsson 1934. 9 strofer. 

CU: ULMA 10166, s. 1132-1133. Efter Klara 
Jonsson, Flenmo, Lilla Mellösa sn, Södermanland 
(f. 1854). Upptecknad av Eivor Söderquist. Ut-
skrift undertecknad I. Nordin-Grip 1936. 6 stro-
fer. 

CV: NM Folkminnessaml., Visor 6, s. 692 (EU 
25761). Arbrå sn, Hälsingland. Upptecknad av C. 
H. Tillhagen 1937. 3 strofer. 

CX: ULMA 29073:69, s. 11. Efter Axel Alberg, Hova 
sn, Västergötland. Upptecknad av Nils Stålberg 
på 1930- eller 1940-talet. Melodi. 

CY: ULMA 29073:69, s. 15. Västergötland. Efter 
»Mari Bilath änka». Upptecknad av Nils Stålberg 
på 1930- eller 1940-talet. Melodi samt 1 strof. 

CZ: ULMA 29073:82, s. 33. Troligen Västergötland. 
Upptecknad av Nils Stålberg på 1930- eller 1940-
talet. 4 strofer. 

DA: Ström, Visor, ramsor och andra folkrim, 1941, s. 
79-80. Breareds sn, Halland. 11 strofer. 

DB: NM Folkminnessaml., Visor 3, s. 65 (EU 18914). 
Brålanda sn, Dalsland. Nedskriven av J. F. Lund-
berg. Insänd till Nord. museet 1941. 5 strofer. 

DC: NM Folkminnessaml., Arbetssånger 1, s. 277-278 
(EU 19629). Söderbykarls sn, Uppland. Uppteck-
nad av Erik Eriksson, insänd till Nord. museet 
1941. 9 strofer. Följer med få avvikelser skilling-
tryck som under L ovan. 

DD: NM Folkminnessaml., Visor 5, s. 35 (EU 21809). 
Efter Johan Möller, Korsberga sn, Västergötland 
(f. 1871 i Korsberga, d. 1940). Upptecknad av 
Nils Sjöholm; insänd till Nord. museet 1942. 7 
strofer. 

DE: NM Folkminnessaml., Soldatsånger 3, s. 312-313 
(EU 25040). Efter soldaten Karl Mellqvist, Bro 
sn, Bohuslän (f. 1873 i Bro). Upptecknad av Sven 
Rydstrand 1943. 14 strofer. 

DF: NM Folkminnessaml., Visor 6, s. 502 (EU 
24331). Leksands sn, Dalarna. Upptecknad av 
Lars Eriksson; insänd till Nord. museet 1943. 11 
strofer. Följer med undantag för slutet skilling-
tryck som under F ovan. 
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DG: LUF 10632, s. 2-3. Efter fru Olaf Anders Eder-
berg, Fru Alstads sn, Skåne. Upptecknad av Olof 
Christoffersson. Inlämnad 1943. 13 strofer. 

DH: ULMA 16623. Vittjärv, Överluleå sn, Norrbotten. 
Upptecknad av 0. Lindgren 1944 som den sjöngs 
på 1890-talet. Melodi med underlagd strof. 

DI: ULMA 29073:18, opag. Dalsland. Upptecknad av 
Nils Stålberg 1944. 10 strofer. 

DJ: ULMA 29073:164, s. 46-47. Västergötland. Upp-
tecknad av Nils Stålberg 1944. 11 strofer (starkt 
förkortande utskrift). 

DK: ULMA 29073:88, s. 20 (mel.). ULMA 20387, s. 
58 (text). Efter 87-årige Uno Sjöman, Ventlinge 
sn, Öland. Upptecknad av Nils Stålberg 
1944-1945. Melodi samt 1 strof. 

DL: ULMA 29073:90, s. 30 (mel.), ULMA 29073: 
165, s. 80 (text). Efter Hilma Knutsson, Trosnäs, 
Persnäs sn, Öland. En renskrift av mel. finns i 
ULMA 20387, s. 58. Upptecknad av Nils Stålberg 
1944-1945. Melodi samt 1 utskriven strof och yt-
terligare 3 i starkt förkortande utskrift. 

DM: ULMA 29073:90, s. 45. Efter Otto Person, Löt-
torps sn, Öland (1875-1945). Upptecknad av Nils 
Stålberg 1944-1945. En renskrift finns i ULMA 
20387, s. 58. 2-3 strofer. 

DN: ULMA 29073:80. s. 19. Västergötland. Uppteck-
nad av Nils Stålberg 1945. Melodi samt 2 strofer. 

1)0: DAG IFGH 5000, s. 31-32. Efter Svante Her-
mansson, Strand, Forshälla sn, Bohuslän (f. 1874 
i Forshälla). Upptecknad av C. M. Bergstrand 
1945. 10 strofer. 

DP: NM Folkminnessaml., Visor 7, s. 289-291 (EU 
28891). Tradition efter Anna Lisa Larsdotter, En-
vikens sn, Dalarna (f. 1856). Texten upptecknad 
1944 av hennes dotter Anna Sjöbom som lärt vi-
san av sin mor, mel. upptecknad efter Anna Sjö-
bom av K. A. Rignell 1945. Melodi samt 10 stro-
fer. 

DQ: ULMA 29073:136 a, s. 168. Efter bondhustrun 
Anna Morxus, Bom, Orsa sn, Dalarna (f. 1884 i 
Orsa, d. 1961). Upptecknad av Nils Stålberg 
1945-1947. Textkonceptet finns i ULMA 
29073:163, s. 75. Melodi samt 1 strof. 

DR: ULMA 29073:32, s. 19 (mel.), ULMA 29073: 
160, s. 19 (text). Efter småbruksägaren Jöns Pers-
son Mott, N. Finnskoga sn, Värmland (f. 1887 i 
N. Finnskoga, d. 1951). Upptecknad av Nils Stål-
berg 1946. Melodi samt 2 1/2 strofer. 

DS: NM Folkminnessaml., Visor 7, s. 649 (EU 

29865). Småland. Upptecknad ur minnet av K. A. 
Rignell 1946. (»hörd i Jönköping på 1880-talet»). 
Melodi med underlagd strof. 

1)T: NM Folkminnessaml., Visor 9, s. 1007 (EU 
35944). Berga sn, Småland. Upptecknad av K. A. 
Larson, Lagan. Insänd till Nord. museet 1947. 3 
1/2 strofer. 

DU: ULMA 29073:9, s. 40. Orsa sn, Dalarna. Upp-
tecknad av Nils Stålberg 1947. Melodi. 

DV: ULMA 29073:14, s. 14. Möjligen Orsa sn, Dalar-
na. I så fall upptecknad av Nils Stålberg 1947. 
Melodi med underlagt textfragment. 

DX: ULMA 29073:14, s. 57 (mel. samt 2 förkortade 
strofer). Efter hemmansägaren Hans Lind, Vångs-
gärde, Orsa sn, Dalarna (f. 1872 i Kårgärde, Orsa, 
d. 1970). Upptecknad av Nils Stålberg 1947. En 
renskrift av mel. och hela texten finns i ULMA 
29073:136 a, s. 170. Melodi samt 3 strofer. 

DY: SVA 275: A 16:113. Nedskriven av f.d. sömmers-
kan Augusta Nilsson, Göteborg (f. 1873 i Nykö-
ping, Södermanland). Insänd till Radiotjänst 
1947. 11 strofer. 

DZ: SVA 275: A 20:1. Nedskriven av Inez Johnsson, 
Stockholm. Insänd till Radiotjänst 1947 eller 
1948. 12 strofer. 

EA: SVA 275: A 100:42. Nedskriven av 60-åriga Ma-
rie Magnusson, Brättne, Arvika, Värmland. In-
sänd till Radiotjänst 1947 eller 1948. Ca 8 strofer. 

EB: Efter Ulrika Lindholm, Raukasjö, Frostvikens sn, 
Jämtland (f. 1886 i Frostviken, d. 1977). EBa: 
SVA 275: A 534:23. Text nedskriven av Ulrika 
Lindholm och insänd till Radiotjänst 1947 eller 
1948. 5 strofer. EBb: SR L-B 17125:3:2. Inspelad 
av Matts Arvberg 1953. Melodi samt 5 strofer. 
Återgiven på CD (Lena, Ulrika & Svea, CAP 
22043). EBc: SVA 54, hl. 17. Text nedskriven av 
Ulrika Lindholm ca 1960. 6 strofer. 

EC: SVA 275: B 78 (kopia av visbok i privat ägo), s. 
15. Nedskriven av överstinnan Dea AndU f. 
Bendz, Uppsala (f. 1887 i Karlshamn, Blekinge; 
bodde 1887-1893 i V. Tomarps sn, Skåne, däref-
ter i Uppsala). Hon hörde visan sjungas »av dra-
gonen i Tomarp när jag fick rida framför honom 
på nummerhästen då jag var 6-7 år». Insänd till 
Radiotjänst 1948. Melodi samt 2 strofer. 

ED: Efter Frithiof Törnberger, Hällaryds sn, Blekinge 
(f. 1887 i Hällaryd, d. 1956); han hade lärt visan 
av ett lag stenhuggare i Hällaryd 1896 eller 1897. 
EDa: SVA 275: A 457:14. Nedskriven av Törn-
berger och insänd till Radiotjänst 1948. Avskrift. 
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13 strofer. EDb: SR L-B 19397:1:6. Inspelad av 
Matts Arvberg 1953. Melodi samt 10 strofer. 

EE: Munthe, Drag ur livet på en Hallute-gård i När 
(SvLm 1948), s. 115-116. Närs sn, Gotland. Upp-
tecknad efter minnet från barndomen av Henrik 
Munthe (f. 1860 i När). 11 strofer. 

EF: Efter lantbrukaren Patrik Lindby, Ängmans, 
Gammelgarns sn, Gotland (f. 1871 vid Kopungs, 
Ardre sn, Gotland, till Gammelgarn 1892, d. 
1960). EFa: ULMA 21379, s. 5-6. Upptecknad 
av Ragnar Bjersby 1951. Melodi samt 6 strofer. 
Tryckt i Pettersson & Bjersby, Gutavisor, 1978, 
nr 52 med tillägg av 2 strofer. EFb: SR Ma 
56/10126:3:10. Inspelad av Matts Arnberg 1956. 
Melodi samt 8 strofer. Återgiven på grammofon-
skiva (Visor från Gotland. Fältinspelningar ur ra-
dioarkivet, SRLP 1408). 

EG: NM Folkminnessaml., Visor, kapsel 2 (EU 
48626), bl. 17 r. Upptecknad av Ulla Scharp-Hög-
berg, Stockholm (f. 1899), som hörde visan 
sjungas när hon var barn (ca 1904). Inlämnad till 
Nord. museet 1955. 11 strofer. 

EH: Turesson, Värmländska kulturtraditioner IV, 
1966, s. 170. Efter Anna Söderberg, Slärteg, 
Järnskogs sn, Värmland. Upptecknad av Gunnar 
Turesson 1956. 7 strofer. 

El: ULMA 24277, s. 3-4. Gustav Adolfs sn, Värm-
land. Upptecknad av Sten Larsson 1959. 8 strofer. 
Sjöngs till dans. 

EJ: Familjetradition från Ytterby sn, Bohuslän. EJa: 
SR Ma 57/10617:59:1. Efter Lena Larsson (f. 
1882 i Ytterby, d. 1967). Inspelad av U. P. Olrog 
1960. Melodi samt 2 strofer. EJb: SR Ma 
57/10617:59:2. Efter småbrukaren Anders Carls-
son (f. 1891 i Ytterby, d. 1968, den fönas bror). 
Inspelad av U. P. Olrog 1960. Melodi samt 2 stro-
fer. EJc: SVA 52, bl. 46. Textnedskrift gjord av 
Anders Carlsson ca 1960. 6 strofer som sjungits 
till tre olika melodier (med 2 strofer vardera). 

EK: SR 63M/6051:3:1. Efter f.d. folkskollärarinnan 
Anna Lundberg-Grady, Katrineholm (f. 1891 i 
Vilhelmina sn, d. 1983). Inspelad av Matts Arn-
berg och Märta Ramsten 1963. Melodi samt 12 
strofer. 

EL: ULMA 26700, s. 12-13. Vittinge sn, Uppland. 
Upptecknad av Gideon Gustafsson 1967. 9 stro-
fer. 

EM: SVA BA 219. Efter Johan Eriksson, Fjugesta, 
Knista sn, Närke (f. 1895 i Fjugesta). Inspelad av 
Märta Ramsten, Göran Blomberg och Karin Os-
karsson 1968. Melodi samt 6 1/2 strofer. 

EN: SVA BA 694. Efter Arvid Johansson, Sturup, 
Skåne (f. 1891 i Sturup). Inspelad av Gunnar Er-
medahl 1969. Melodi samt ca 2 strofer (frag-
ment). 

EO: SVA BA 952. Efter Elin Svensson, Kullavik, 
Släps sn, Halland (f. 1885 i Avesta, Dalarna). In-
spelad av Gunnar Ermedahl 1969. Melodi samt 6 
strofer. 

EP: SVA 154, s. 17-18. Nedskriven ca 1970 av Anna 
Westermark, Hudiksvall, Hälsingland (f. 1902) 
som hon mindes att hennes farfar Gustaf Pihl-
ström (f. på 1840-talet) sjöng visan. 7 strofer. 

EQ: Efter Edit Samuelsson, Hovmantorps sn, Småland 
(f. 1907 i Nöbbele sn, Småland); hon hade visan 
efter Erik Andersson, Hovmantorp. EQa: SVA 
BA 801. Inspelad av Gunnar Ternhag och Bengt 
af Klintberg 1970. Melodi samt 3 1/2 strofer. 
E(.21): SVA BA 983. Inspelad av Gunnar Ternhag 
1970. Melodi samt 8 strofer. 

ER: ULMA 28279, s. 174-175. Småland. Efter an-
läggningsarbetarhustrun Margareta Lejensjö f. 
Hellström, Gamla Uppsala sn, Uppland (f. 1902 i 
Gärdserums sn, Småland; till Stockholm 1925, till 
Gamla Uppsala 1961); hon hade i barndomen hört 
sin farfar sjunga visan. Upptecknad av Harald 
Larsen 1970. 6 strofer. 

ES: SVA BA 855. Efter Elsa Gunnarsson, Döshult. 
Allerums sn, Skåne (f. 1902 i Döshult). Inspelad 
av Gunnar Ermedahl 1970. Melodi samt 11 stro-
fer. 

ET: SVA BA 1502. Efter Lo Emma Gustavsson, Stora 
Skedvi sn, Dalarna (f. 1876 i Arkhyttan, Stora 
Skedvi). Inspelad av Gunnar Ermedahl 1972. Me-
lodi samt 1 strof (fragment; delvis läst). 

EU: SVA BA 1623. Efter Bror Harnesk, Norsjö sn, 
Västerbotten (f. 1882 i Norsjö). Inspelad av Bengt 
Martinsson 1972. Melodi samt 6 strofer. 

EV: SVA BA 1958. Efter Brynolf Gavelin, Vilhelmi-
na sn, Lappland (f. 1905 i Aronsjö, Vilhelmina). 
Inspelad av Gunnar Ermedahl 1973. Melodi samt 
3 strofer. 

EX: SVA BA 2299. Efter Bror Tellström, Vikens sn, 
Skåne (f. 1891 i Döshult, Allerums sn, Skåne) och 
Gunnel Andersson, Viken (f. 1911). Inspelad av 
Gunnar Ermedahl 1974. Melodi samt 8 1/2 stro-
fer 

EY: SVA BB 1085. Efter Teresia Fredin f. Sverin, 
Bollnäs, Hälsingland (f. 1900 i Bölan, Enångers 
sn, Hälsingland); hon hade visan efter modern 
Kristina Sverin (f. 1864 i Bölan). Inspelad av Hå-
kan Berglund 1977. Melodi samt 10 strofer. 
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EZ: SVA BA 3108. Efter Gunnel Svensson, Skönber-
ga sn, Östergötland (f. 1924); hon hade visan efter 
farfadern. Inspelad av Märta Ramsten 1978. 

FA: SVA BB 1129. Efter Erik Pettersson, Kallinge, 
Ronneby, Blekinge. Inspelad av Eva Liljedahl 
och Lena Krook 1978. Melodi samt 11 strofer. 

FB: SVA BA 3427. Efter Helmer Linderholm, Kop-
parberg, Västmanland (f. 1916 i Onsala sn, Hal-
land). Inspelad av Märta Ramsten och Eva Dani-
elson 1981. Melodi samt 8 strofer. 

FC: LUF B 182a:4. Efter Alma Jönsson, Vinslövs sn, 
Skåne (f. 1903 i Högseröds sn, Skåne). Inspelad 
av Christer Lundh 1996. Melodi samt 10 strofer. 

FD: LUF B 202:6. Efter Hilma Ingemansson, Staf-
fanstorp, Skåne (f. 1892 i Löderups sn, Skåne). 
Inspelad av Christer Lundh 1996. Melodi samt 1 
strof. 

FE: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 211 a. Po-
jo sn, Nyland. Troligen upptecknad av K. Fors-
blom 1876. Melodi samt 16 strofer. 

FF: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 211 b. Po-
jo sn, Nyland. Troligen upptecknad av K. Fors-
blom 1876. Melodi med underlagd strof. 

FG.• Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 211 c. 
Östra Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-ta-
let. Melodi med underlagd strof. 

FH: IF 19, s. 6 (text), Fagerlund, Anteckningar om 
Korpo och Houtskärs socknar, 1878, musikbil. nr  
8 (mel.). Korpo eller Houtskärs sn, Åboland. 
Upptecknad på 1870-talet av L. W. Fagerlund 
(text) och pastorskan S. Ringbom och/eller en 
kvinnlig släkting till Fagerlund (mel.). Även tex-
ten tryckt hos Fagerlund, s. 206-208. Melodi samt 
13 strofer. 

Fl: IF 19, s. 6 (text). Korpo eller Houtskärs sn, Åbo-
land. Upptecknad av L. W. Fagerlund på 1870-ta-
let. Tryckt i Fagerlund, Anteckningar om Korpo 
och Houtskärs socknar, 1878, s. 208. 2 strofer an-
förda ur variant till den föregående. 

FJ: IF Rancken 3, 165 nr 97 (text), IF Rancken 6, 191 
nr 7 (mel.). Efter Anders Grannas, Rejpelt, Vörå 
sn, Österbotten. Upptecknad av J. E. Wefvar på 
1870-talet (text) och efter Wefvars minne av 0. 
R. Sjöberg eller Robert Kajanus ca 1875 (mel.). 
Melodi samt 6 strofer. — En utskrift av texten av 
annan hand finns i IF Rancken 5, 172 nr 1. 

FK: IF Rancken 5, 172 nr 2. Pörtom, Österbotten. Tro-
ligen upptecknad på 1870- eller 1880-talet. 11 
strofer. Följer skillingtryck under F ovan med av-
vikande slutstrof. 

FL: IF 111:51. Finland (närmare uppgifter saknas). 
Upptecknad på 1870- eller 1880-talet. 17 strofer. 

FM. SLS 127, s. 150. Efter Johannes Åberg, Petalax 
sn, Österbotten. Upptecknad av Isak Smeds 1881. 
11 strofer. 

FN: SLS 2, s. 5-6. Borgå, Nyland. Troligen uppteck-
nad 1887. Upptecknaren okänd. 6 strofer. 

FO: IF 47, s. 22-23. Föglö sn, Åland. Upptecknad 
1889.7 strofer. 

FP: IF 60 nr 13. Pernå sn, Nyland. Upptecknad av Th. 
Wegelius på 1880-talet. Melodi med underlagd 
strof. Tryckt i Lagus, Nyländska folkvisor I, 
1887, nr 211 d. 

FQ: SLS 22, s. 508-511. Munsala sn, Österbotten. 
Upptecknad av M. Thors 1890.13 strofer. 

FR: SLS 24, s. 285-287. Nagu sn, Åboland. Uppteck-
nad av K. P. Pettersson 1891. Melodi samt 10 
strofer. 

FS: IF 158, opag. Efter K. Sunde, Kronoby sn, Öster-
botten. Upptecknad av August Jakobsson 
1893-1895. 8 strofer. 

FT: SLS 46, s. 49-51. Åland. (»Jomala, Lemland, 
Föglö.») Upptecknad av J. A. Sjöblom 1894. Me-
lodi samt 10 strofer. 

FU: IF 110, h. 7, s. 92-93. Ur vishäfte från Helsing-
fors, Nyland, tillhörigt Evert Långstedt. Avskrift 
gjord av A. P. Svensson ca 1910. 12 rader. 

FV: IF 170, VIII (nr 208). Finland (närmare uppgifter 
saknas). Upptecknad av Otto Andersson ca 1910. 
Melodi med underlagd strof. 

FX: IF 170, IX (nr 94). Finland (närmare uppgifter 
saknas). Upptecknad av Otto Andersson ca 1910. 
Melodi samt 6 strofer. 

FY: IF 170, IX (nr 104). Finland. Efter Lotta Lind-
berg, hemvist okänd. Upptecknad av Otto An-
dersson ca 1910. Melodi med underlagd strof. 

FZ: SLS 195, s. 69-70. Troligen från Nyland. Upp-
tecknad av Adolf M. Winberg 1910. I 1 strofer. 

GA: SLS 215, s. 137-138. Södra Vallgrund, Replot, 
Korsholms sn, Österbotten. Upptecknad av Jacob 
Tegengren 1912-1913. 11 strofer. 

GB: SLS 367, s. 921. Efter Agnes Löfman f. Fager-
ström, Vänoxa, Hitis sn, Åboland (f. 1884). Upp-
tecknad av Greta Dahlström 1924. Melodi med 
underlagd strof. 

GC: SLS 367. s. 922. Efter Julius Bernhard Löfman, 
Vänoxa, Hitis sn, Åboland (f. 1877 i Vänoxa). 
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Upptecknad av Greta Dahlström 1924. Melodi 
med stroffragment. 

GD: SLS 508, s. 710-712 (nr 282). Efter torparen 
Matts Jansson, Hevonkack, Korpo sn, Åboland (f. 
1853 i Söderby, Iniö sn, Åboland). Upptecknad 
av Afhild Adolfsson (Fornlin) 1928. Melodi samt 
10 strofer. 

GE: SLS 508, s. 713-715 (nr 283). Efter murarhustrun 
Viktoria Nyman f. Johansson, Maskinnamo, Kor-
po sn, Åboland (f. 1882 i Kittuis, Houtskärs sn, 
Åboland. Upptecknad av Afhild Adolfsson (Fors-
lin) 1928. Melodi samt 6 strofer. 

OF: Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 
1904 på Nötö, d. 1980); hon hade lärt visan av sin 
mormor Eva Gustava Jansson, Nötö (f. 1842 i Bö-
le, Hitis sn, Åboland, d. 1929). GFa: SR Ma 
58/11869:12:5. Inspelad av Matts Arnberg 1958. 
Melodi samt 9 strofer. GFb: SVA 53:1, hl. 70-71. 
Textnedskrift gjord av Svea Jansson ca 1960. 9 
strofer. 

GG: SLS band 1962:41. Efter kontoristen Ellen Rosen-
blad, Helsingfors (f. 1903); hon hade visan efter 
sin mormor från Pojo sn, Nyland. Inspelad av 
Greta Dahlström 1961. Melodi samt 7 strofer. 
Transkription, gjord av Greta Dahlström, finns i 
SLS 741 B nr 736. 

GH: SVA BA 40. Efter John Mattsson, Nötö, Nagu sn, 

Åboland (f. 1905 på Nötö). Inspelad av U. P. Ol-
rog 1962. Melodi samt 1 strof. 

GI: SVA BA 73. Efter Anselm Henriksson, Lökholm, 
Nagu sn, Åboland (f. 1901 på Lökholm). Inspelad 
av U. P. Olrog 1964. Melodi samt 3 strofer. 

GJ: SLS band 1967:1 nr 46. Efter Gunhild Wasström, 
Sjundeå sn, Nyland (f. 1915). Inspelad av Bo 
Lönnqvist 1967. Melodi samt 1 strof. 

GK: SLS band 1969:11 nr 4. Efter Margit Lemström f. 
Nordström, Sjundeå sn, Nyland (f. 1917 i Bläsa-
by, Sjundeå). Inspelad av Ann-Mari Häggman 
1969. Melodi samt 1 strof. 

GL: SLS band 1968:77 nr 19. Efter Alice Flink, 
Haxböle, Helsinge sn, Nyland (f. 1885 i Haxbö-
le), Anna Bränn, Haxböle (f. 1894 i Haxböle) och 
Sylvia Forsström, Haxböle (f. 1897 i Haxböle). 
Inspelad av Bo Lönnqvist och Ann-Mari Hägg-
man 1968. Melodi samt 2 strofer. 

GM: SLS band 1968:80 nr 9. Efter Olga Söderström, 
Helsinge sn, Nyland (f. 1898 i Borgå, Nyland); 
hon hade troligen lärt visan i skolan. Inspelad av 
Ann-Mari Häggman 1968. Melodi samt 1 strof. 

GN: SLS band 1968:84 nr 1. Efter Olga Sofia Ram-
stedt, Pargas, Åboland (f. 1904 i Pargas) och Ali-
ce Margareta Eklund, Pargas (f. 1914 i Pargas). 
Inspelad av Ann-Mari Häggman 1968. Melodi 
samt 10 strofer. 
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KOLORUMGRIS 
TSB F 60 

A 
KB Vs 3:4 nr 272. Uppland. »Efter skriftligt meddelande.» Sannolikt upptecknad på 1830- eller 1840-talet. Str. 1 
(under melodin) utskriven av okänd hand, texten i övrigt av George Stephens. 

Den tredje var den grisen grå. 

al I 
Golorum 	gris. 

1 Gumman hade söner två söner två, 
den tredje var den grisen grå, 
— Golorum gris. — 
Söner två, grisen grå. 
Den tredje var den grisen grå. 
— Golorum gris. 

2 Hon satte den grisen på stie; På stie. 
Hon ville grisen göda. 
Stie-göda. 
Hon ville grisen göda. 

3 Men grisen växte stor och stark; Stor och stark. 
Han trampa' stian ner i mark. 
Stor och stark. Ner i mark. 
Han trampa stian ner i mark. 

4 Grisen gick för vist-hus dörr; Vist-hus dörr. 
Han åt opp femton tunnor smör. 
Vist-hus dörr. Tunnor smör. 
Han åt opp femton tunnor smör. 

5 Grisen gick för källar-dörr; Källar-dörr. 
Han drack ur femton tunnor öl. 
Källar-dörr. Tunnor öl. 
Han drack ur femton tunnor öl. 

6 Den grisen hade hufve; Hufve. 
Det var stort som en stuge. 
Hufve-stuge. 
Det var stort som en stuge. 

7 Och grisen hade mage; Mage. 
Den var stor som en hage. 
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Mage-hage. 
Den var stor som en hage. 

8 Och grisen hade fötter; Fötter. 
Som store grane-rötter. 
Fötter grane-rötter. 
Som store grane-rötter. 

9 Och grisen gick på rene; På rene. 
Var mången man till mene. 
På rene. Till mene. 
Var mången man till mene. 

10 Då grisen gick på berget blå; Berget blå. 
Det syntes efter hvar en tå. 
Berget blå. Hvar en tå. 
Det syntes efter hvar en tå. 

11 Då grisen gick på berget; På berget. 
Syns han till kungen i Sverge. 
På berget. I Sverge. 
Syns han till kungen i Sverge. 

12 När grisen börja' skumpa; Skumpa. 
Käns hela jorden runka. 
Skumpa. Runka. 
Käns hela jorden runka. 

13 Det kom en Ryttare ridandes; Ridandes. 
Och grisen kom framskridandes. 
Ridandes. Framskridandes. 
Och grisen kom framskridandes. 

14 Och Ryttarn drog sitt rostiga svärd; Rostiga svärd. 
»Dej så skall jag hugga ihjäl.» 
Rostiga svärd. Hugga ihjäl. 
»Dej så skall jag hugga ihjäl.» 

15 Och Ryttarn börja' rusta sej; Rusta sej. 
»Nå Gud bevare mej från dej.» 
Rusta sig. Mej från dej. 
»Nå Gud bevare mej från dej.» 

16 Och Ryttarn gjorde kors för sej, Kors för sej. 
»Nå Gud bevare mej från dej.» 
Kors för sej. Mej för dej. 
»Nå Gud bevare mej från dej.»  

17 Och grisen sträckte ut sin nos; Ut sin nos. 
Och Ryttarn flydde fort sin kos. 
Ut sin nos. Fort sin kos. 
Och Ryttarn flydde fort sin kos. 

18 Der satt en kråka i sin topp; I sin topp. 
Han hacka' grisen i hans borst. 
I sin topp. I hans borst. 
Han hacka' grisen i hans borst. 

19 Han hacka' grisen tills han dog; Tills han dog. 
Deraf föll femton milar skog. 
Tills han dog. Milar skog. 
Deraf föll femton milar skog. 

20 Och grisen föll och blodet rann; Blodet rann. 
Femton tunnor och en spann. 
Blodet rann. Och en spann. 
Femton tunnor och en spann. 

21 Och alla de djur i skogen var; I skogen var. 
De hade mat i åtta dar. 
— Golorum gris. — 
I skogen var. I åtta dar. 
De hade mat i åtta dar. 
— Golorum gris. 

Titel: Gummans gris. 

Melodianmärkning 

Taktstrecken i ms är felplacerade i slutet av mel. 
T. 4, n. 1-2: Ändrade från f l  g', som raderats bort. 
T. 9, n. 3: Otydlig, ev. c2; här återgiven enligt motsva-

rande ställe i t. 4. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer (mellanomkvädet 
följs på samma rad av första och andra radens uppre-
pade slut). 

3:3 	stark ms star 

B 
K VHAA Dybeck, Folk-lore I, s. 181-183. Norrbärke sn, Dalarna. Upptecknad senast 1845 av okänd person. Tryckt i 
Runa, 1845, s. 23-24 (med uteslutande av str. 4). 

Det var en fattig bon - de. bonde 
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6 

bonde. som hade 

10 

han Ko - lo - re gris. 

12 

en gris, som hade en gris. 

den kallade 
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som hade 	en 
	

gri - i - is, 

     

   

•  
k IE. 

EI 
Mr" 

   

     

De kalla honom 	ko - lorigris 

_-_ 	- 

- Ko - lo - ri - gris. 

1 Det var en fattig bonde, en bonde, 
Som hade en liten Gris 
De kalla honom Kolorigris, 
— Kolorigris. 

g  Den grisen had' e' hufvu, e hufvu', 
Var lagom te e stugu, 

3 Den grisen had' en kröpp, en kröpp 
Som syntes öfver kyrketöpp. 

4 Den grisen had' e rumpa, e rumpa, 
Som femton alners strumpa. 

5 Den grisen var så stor å stärk, stor å stärk: 
Han trampa' stia ner i märk, 

6 Den grisen geck på bene blå, bene blå. 
Der syntes ätter hvar eviga tå, 

7 Den grisen geck på bene, på bene, 
Han syntes öfver Sverre, 

8 Så kom dä en Ryttare riandes, riandes. 
Då kom den grisen skriandes, 

9 Då drog han öpp sitt rostuga svärd, rostuga svärd 
stack den grisen så ihjel, 

10 Blon rann, bion rann 
Femton ämbar å en spann, 

11 Å kötte sälta' dom ner i tinor å kar, tinor å kar. 
Ändå var ä mer utaf grisen qvär, 
— Kolorigris. 

Melodianmärkning 

1 ms har i efterhand försök till taktindelning gjorts, dock 
utan regelmässig indelning. 
System 1, n. 3 (g1 ): Notvärdet otydligt. 
System 1, n. 8 (g 1 ): Troligen ändrad från åttondelsnot. 
System 1, sista noten (g1 ): Möjligen fjärdedelsnot. 
System 3, n. 6 (f5: Ev. g' eller ändrad från g 1  . 
System 4: Före n. 1 (fl) står cl överstruket. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer 
utom str. 3. 

1:2 	Gris sannolikt ändrat från Gri-i-is (jfr under 
mel.) 

1:3 	kalla ms källa 
3:1 	kröpp sannolikt ändrat frun krö-ö-öpp (båda 

ställena) 
4:2 ändrad från Var lagom te e strumpa. Kolo-

rigris. 
9:2 	över Å står Och överstruket 

c 
Axelson, Vesterdalarne, dess natur, folklif och fornminnen, 1855, s. 179-180. Järna sn, Dalarna. Upptecknad av 
Maximilian Axelson under 1850-talets första hälft. 

- Ko - lo 
	

re 	gris. 
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16 

   

•	 

  

• 

   

Som▪  • hade 	en gris. SOM hade 	en gris. 
20 

den 
	

kal - la- de han Ko - lo 	re gris. 
22 

Ko -lo 
	

re gris. 

1 Det var en bonde, som hade en gris, som hade en 
gris, 

den kallade han Kolore gris, 
— Kolore gris, — 
Som hade en gris, som hade en gris, 
den kallade han Kolore gris, 
— Kolore gris. 

2 Den grisen han var så stor och stark, 
Han trampade stian ner till mark. 
— Koloregris. 

3 Den grisen han hade ett hufvu', 
Det var så stort som e' stugu. 
— Koloregris. 

4 Den grisen hade så stor en kropp. 
Den räckte allt öfver kyrkeknopp. 
— Koloregris. 

5 Den grisen hade fötter. 
De var allt som grenerötter. 
— Koloregris. 

6 Den grisen han gick till mjölebo dörr. 
Där äter han femton tunnor mjöl. 
— Koloregris.  

7 Den grisen gick på berge' blå, 
Han syntes öfver Sverge då. 
— Koloregris. 

8 Då kom der en ryttare ridandes, 
Då kom den grisen skriandes. 
— Koloregris. 

9 Men ryttar'n drog upp sitt blanka gevär, 
Så stack han der den grisen ihjel. 
— Koloregris. 

10 Den grisen blödde och blodet rann, 
Allt femton tunnor och en spann. 
— Koloregris. 

11 De salta den grisen i tunnor och kar; i tunnor och 
kar. 

Och ändå så var det mera qvar 
— Af Koloregris. 

Titel: Koloregris. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofer. Omkväde och upprepade rader i tr. 
återgivna som ovan. 

D 
Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv, F 1 b:1, Folkvisor. A. Äldre folkvisor, s. 152-153. Närke. Upptecknad 
av okänd person vid 1800-talets mitt. 

1 Den grisen hade Örer 
Som store kyrkedörer 
— Wår Lagegris — 
Ja Örer som stora kyrkedörer 
— Vår lagegris 

2 Den grisen hade tryne 
Femton mil i syne 

3 Den grisen hade börstar 
Som hultegränar störste 

4 Den grisen hade fötter 
Som stora ekerötter 

5 Den grisen hade mage 
Som stora svarta Hafve 

6 Den grisen hade en liten rump 
Va 15 alnar och en stump 

7 När grisen skull' sig vända 
For Styan öfver ända 
— Wår Lagegris — 
Ja vända for styan öfver ända 
— Vår lagegris 
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ald - ri 	sag. 

1 Det bodde en Jungfru i vårt land 
Hon höll sig huller och var så gran 
— Kologris, — 
i vårt land 
höll sig huller och var så grann 

2 Först födde hon de söner två 
sen födde hon den grisen grå 

3 den grisen blef båd stor och stark 
slog sina bröder ner till mark 

4 den grisen hade fötter 
som hultegranas rötter 

5 den grisen hade börster 
som nådde upp i öster 

6 den grisen hade r—tång 
som den längsta hummelstång 

7 den grisen hade huggetand 
femton alnar och en fann 

SMB 249 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 7; 
upprepningen av första radens slut och av andra raden 
utförd i str. 1 och 7, övriga strofer har endast mellan-
omkväde följt av etc. 

1 :3 	Örer ms Ö'-örer; kyrkedörer ms kyrkedö'örer 
3:1 	hade ms had 
5:2 	Hafve står inom parentes 
7:2 	öfver ms ofver; ända ms vid upprepningen ä-än- 

da 

E 
Fredin, Gotlandstoner, 1909, nr 158. Efter bondhustrun Elisabet Olofsdotter, Flors, Burs sn, Gotland (f. 1821 i Ardre 
sn, Gotland, uppvuxen i Gammalgarns sn, d. 1897). Upptecknad av hennes son August Fredin 1892-1896. 

 

. 	*1  

  

5( 

     

       

       

Gräisen had- dä oi - rå, oi - rå. 	stäur sum kör - kä - du- ri. 

7 

1 Gräisen haddä oirå, oirå, stäur som körkäduri. 
Maken ti oirå man aldri sag. 
— Läiten lagar gräis. 

2 Gräisen haddä augå sma, augå sma —
maken ti augå man aldri sag. 

3 Gräisen gikk ti lädähoun, ti lädähoun, 
där jet han upp toll tunnar konn. 

4 Gräisen gikk ti källardörn, ti källardörn, 
där drakk han äut toll tunnar öl. 

5 Gräisen gikk ti kammardörn, ti kammardörn, 
där jet han äi si toll pund smöir. 

6 Kraku sat äi tallätupp, äi tallätupp, 
ha jet dän läilä gräisen upp - 
- Läiten lagar gräis. 

Titel: Gräisväisu. 

Textanmärkning 

Str. 2-4 av misstag numrerade 1-3. Omkvädet återgivet 
i str. 1 och 6. 

F 
LUF 11704, s. 1-2. Oviss proveniens. Upptecknad 1897. Inlämnad till LUF av C. W. von Sydow 1950. 
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8 den grisen hade Tryne 
femton alnar i syne 

9 den grisen gräfde ett dike 
igenom sju konunga rike 

10 Der — — — han en liten bäck 
så femton kvarnar gick i sträck. 

11 den grisen lefde i hundra år 
så blef han död och lagd på bår 

12 Och alla djur i skogen går 
Fick mat af grisen i hundra år 

13 Kråkan satt i högsta topp 
Hacka ner på grisens kropp 

— Kologris, — 
högsta topp 
och hacka ner på grisens kropp 

Titel: Kologrisen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1-7, 13; 
upprepningen av första radens slut och av andra raden 
utförd i str. 1 och 13. 
11:2 	bår ms går 

G 
DAG IFGH 990, s. 9. Efter August Johansson, Ödskölds sn, Dalsland (f. 1861 i Steneby sn, Dalsland) Upptecknad 
av Tryggve Heimer 1927. 

1 Grisen växte stor och stark 
kasta stegen ut på mark 

2 Den grisen hade ett tryne 
femton alnar i syne 

3 Den grisen hade borster 
som holtegraner störste. 

4 Så kom det en riddare ridande 
Men riddarn gjorde kors för sej 
Herre Gud bevare mej för dej. 

Titel: Grise-visa. 

Anmärkning 

Texten utskriven som två strofer om fyra respektive fem 
rader. 

1:2 
	

efter stegen står (huset) 
3:2 
	

holtegraner ms ev. höltegraner 
4 : I 
	

det ändrat från där 

H 
ULMA 4697, s. 44. Efter Borghild Halvarson, S. Finnskoga sn, Värmland (f. 1892 i S. Finnskoga). Upptecknad av 
Gertrud Erikson 1932. 

1 Grisen gick i bergen blå 
— go lo gris — 
då syntes det vartenda hår 
— go lo gris 

2 Grisen hade tryne 
som femton alnars bryne 

3 Och grisen hade örer 
som var som store dörer 

4 Och grisen hade öger 
som var som store tröger 

5 Och grisen gjorde bäckar 
— go lo gris — 
som 15 kvarnar gick uti 
— go lo gris 

Anmärkning 

Texten kallas Vaggvisa. — Omkvädena utskrivna endast 
i str. 1. 

ULMA 10060, s. 36-37. Efter Anna Åström, Stackbo, Valbo sn, Gästrikland (f. 1853 i Smörnäs, Valbo). Uppteck-
nad av Folke Hedblom 1932. 
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4 	 gr: 
9 

fra; 

- Ko - lo - ri - gris,- 

en rom- pa. en rom- pa lik -
10 

Den gri-sen had' en 
5 

rom - pa en 
lik- 

som en la-gom strum-pa 

som en la- gom strum-pa. 

Ko - lo - ri - gris. 

1 Mor och far de hade en liten hund 
—fallan— 
Som rändes ut så mången stund 
— fallan fallan fallanka logris 

2 De hadde ock en liten gris 
det skulle bli en läcker spis 

3 Den grisen hadde öra 
Som störste kyrkodörar 

4 Den grisen hadde ett tryne 
Femtio arnar i syne 

5 Den Grisen hade e lita has 
50 arnar vante mas 

SMB 249 

1 Det bodde en bonde i vårt land, i vårt land. 
Två grå grisar hade han. 
— Kolorum gris. 

2 Och grisen han gick till häbbersdörr, häbbersdörr. 
Där åt han ur femton korgar smör. 

3 Och sedan gick han till källaredörr, källaredörr. 
Där drack han ur femton kannor öl. 

4 Och grisen han vart både stor och stark, stor och 
stark. 

Han lyftade stian ifrån mark. 

5 Och grisen han gick uppå berge 
Han syntes över hela Sverge. 

6 Men så kom det en ryttare ridande, ridande. 
Ja, grisen efter skridande. 

7 Ja ryttaren han drog opp sitt blanka svärd blanka 
svärd. 

Snart stack han denna gris ihjäl. 

8 Och blodet rann och blodet rann. 
Femton tunnor i en spann. 
— Kolorum gris. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

J 
Västerås stadsbibl., Ms 1972:2 N:10. Nedskriven under tiden 1920-1950 av folkskolläraren Ruth Rosenius (Hög-
man), Västerfärnebo sn, Västmanland (f. 1888 i Västerfärnebo, d. 1963); hon hade visan efter sin mormor soldat-
hustrun Maria Sofia Spångberg f. Göthberg, Västerfärnebo (f. 1829 i Västerfärnebo, d. 1906). 

1 Den grisen had' /:en rompa:/ liksom en lagom 
strumpa 

— Kolorigris, —  

en rompa, en rompa liksom en lagom strumpa, 
— Kolorigris. 

Titel: Kolorigris. 

K 
NM Folkminnessaml., Visor 3, s. 63 (EU 18914). Brålanda sn, Dalsland. Nedskriven av J. F. Lundberg som uppger 
att visan sjöngs av Erik Karlsson från Brålanda 1873. Insänd till Nord. museet 1941. 
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6 Den grisen hadde en liten romp 
50 alnar å en stomp 

7 Den grisen hadde borster 
Som de graner störste 

8 Men hunden vante trogen 
—fallan— 
utan körde grisen åt skogen 
— fallan fallan fallanka logris 

Anmärkning 

Str. 4 onumrerad, str. 5-8 har därför nr 4-7. Ömkväde-
na utskrivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: det andra fallan str. 2 Falland 
1:2 mången ms mangen 
3: 2 	störste kyrkodörar ms storste kyrkodorar 
5:2 	arnar ändrat från alnar 
8:2 	körde ms karde eller korde 

L 
ULMA 24143. Efter Signe Björling, Köping, Västmanland (f. 1877), som hört sin far sjunga visan. Upptecknad av 
Eva Limburg 1959. 

1 Grisen gick på berget blå 
berget blå, berget blå. 
Det syntes efter var eviga tå 
var eviga tå, var eviga tå. 
— Kolorumgris, kolorum. 

2 Så kom där en ryttare ridandes, 
ridandes, ridandes. 
Så kom den grisen skriandes 
skriandes, skriandes. 

3 Och ryttarn drog upp sitt rostiga svärd 
sitt rostiga svärd, sitt rostiga svärd 
och stack då där den grisen ihjäl 
grisen ihjäl, grisen ihjäl. 

4 Blon rann, blon rann 
åtta ämbar och en spann. 

5 Så saltades grisen i tunnor och kar 
tunnor och kar, tunnor och kar 
och ändå fanns mer av den grisen kvar 
grisen kvar, grisen kvar. 
— Kolorumgris, kolorum. 

Titel: Grisen Serimner. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet i str. 1: Kolurumgris, kolurom. 

M 
Tradition från Lappland. Ma: ULMA 29073:23, s. 19. Möjligen Lycksele. Upptecknad av Nils Stålberg på 1960-ta-
let, ev. 1962. Mb: SVA 729. Upptecknad av Maj Gustafsson, Linköping (uppvuxen i Lycksele); hon hade visan efter 
sin mormor (f. 1848). Insänd till Svenskt visarkiv 1978. 

Ma 
6 

7 

8 

MELODI 

Mel. saknar textunderlägg men är i övrigt identisk med 
Mb med undantag för att notvärdena är halverade. 

1-2 	— 

3 Och lovegrisens huvu 
var som den största stugu, hans huvu, 
— den lovegris 

4 Och lovegrisens öga, 
var som den största sjöga, hans öga. 

5 Och lovegrisens börste 
var liksom gran den störste, hans börste  

Och lovegrisens fote, 
var som den störste granerote, hans fote 

Och lovegrisens maga 
var som en fjärndels haga, hans maga 

Och lovegrisens huggetand 
var 15 alnar och en spann, hans huggetand, 
— den lovegris 

Titel: Den lovegris. 

Anmärkning 

Upptecknarens anmärkning angående str. 1-2: V. 1 och 
2 ej lämpliga att återgivas! — Omkvädet utskrivet i str. 3, 
4, 6, 8 (i str. 4 saknas den). 

196 



var en jungfru i 
först så föd -de hon 

	 J• 	• 	 
r• 	P  

Skå - ne. 
söner två 

5 

1.Det 
2.Och 

hon skulle 	fö - da 	bå - ne. i 
och sen så födde hon grisen grå. ja 

6 

Skå - ne, 
grisen grå 
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Mb 

- den 	lo - ve 	gris. 
- den 	lo - ve 	gris. 

1 Det var en jungfru i Skåne, 
hon skulle föda båne, i Skåne, 
— den love gris. 

2 Och först så födde hon söner två 
och sen så födde hon grisen grå, ja grisen grå 

3 Och love grisens huvu 
var som den största stugu, hans huvu, 

4 Och love grisens öga 
var som den största sjöga, hans öga, 

5 Och love grisens huggetan 
var femton alnar och en spann, hans huggetan 

6 Och love grisens börste 
var liksom gran den störste, hans börste, 

7 Och love grisens fote 
var som den största granrote, hans fote, 

8 Och love grisens maga 
var som en fjärndels haga, hans maga, 

9 Och love grisens aschelring 
var femton alnar omkring, hans aschelring, 
— den love gris. 

Titel: Den love gris. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara C . 
T. 1: Anpassningen text/mel. är delvis oklar; textunder-

lägget här återgivet så nära ms som möjligt. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
3 : 1 	huvud ms huvu(d) 
5 : 1-2 huggetan ms huggetan(d) 
6:1-2 börste ms borste med streck över 

N 
ULMA 25637, s. 5-7. Enligt ms efter Viktor Olsson, Ovangårdarna, Säter, Dalarna (1877-1959), enligt trycket i 
Norman, Låtar från Dalarnes Bergslag nr 214 efter arbetaren Erik Johan Källström, Gruvriset, Bispberg, Säter (f. 
1875 i Gruvriset, d. 1968). Upptecknad av Ingvar Norman, inlämnad till ULMA 1964. 

 

2 

  

Det var en gammal boonde. 

    

    

den bondn 
	

hadd en litn 	gris. 
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-Den grisn 

1 Det var en gammal bonde, 
den bondn hadd en litn gris, 
— den grisn hett Koloregris, Koloregris. 

2 Å grisn hadd ett huvu, 
liksom e laglin stugu, 

3 Å grisn hadde fötter 
så folke såg säg trötter 

4 Koloregris an hadd en kropp, 
som syndäs öve körketopp, 

5 Så kåm en ryttarä riandäs, 
å fram kåm grisn skriandäs 

6 Då drog an fram sitt rostuga svärd, 
å stakk Koloregris ihjäl, 

hett(e) Ko= loregris. Ko= lore = gris. 

7 Å grisn skria å blon han rann, 
femton tunnur å en spann, 

8 De saltade köttä i tinur å kar, 
endå var mer åv grisn kvar, 
— den grisn hett Koloregris, Koloregris. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 8, markerat i övriga 
strofer. Ms har i flera fall angivelser för dialektalt uttal, 
bl.a. med enstaka landsmålstecken. 
Omkvädet: hett ms hett(e) 

0 
SVA BA 623, två tagningar. Efter Lisa Winbladh f. Trolle (f. 1892 i Boden, Norrbotten); hon hade visan efter sin 
mor (f. Krey) f. i Rättviks sn, Dalarna. Inspelad av Märta Ramsten 1969. 

M.M.J. 92 

• 
et va en bon- de som ha- de en gris, som ha- de en gris. 

5 

os) .)  

den kal - la han Ko - lo - re - gris. 
7 

1 

1 Det va en bonde som hade en gris, som hade en gris, 
den kalla han Koloregris. 
— Koloregris. 

2 Den grisen han va så stor å stark, stor å stark, 
han trampade stian ner till mark. 

3 Den grisen han har ett huve, ett huve, 
som va så stort som en stuge. 

4 Den grisen han hade en stor en kropp, 
den räckte allt till kyrkotopp. 

5 Den grisen hade en rompa, en rompa, 
som va som en sjuhållarstrumpa. 

6 Den grisen hade fötter, fötter, 
de va allt som grenerötter. 

7 Den grisen han gick till mjöleboeldön, mjölebod- 
dörr, 

där äter han femton tunnor mjöl. 

8 När grisen gick på berge, berge, 
han syntes över Sverge. 

9 Då kom de en ryttare riandes, riandes, 
då kom den grisen skriandes. 

10 Men ryttarn drog sitt blodiga svärd, blodiga svärd, 
så stack han grisen uti hjäl. 

11 Den grisen blödde å blodet rann, blodet rann 
i femton tunner å en spann. 

12 De saltade in i båd tiner å kar, båd tiner och kar, 
ändå va halva grisen kvar. 
— Koloregris. 
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r 
Der kom en 	ryt - ta- re ri - dan= des, 

10 
• 

crr 

ri - dan- des 

6 
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Melodianmärkning 	 Den andra tagningen: 

1 str. 4 tas texten en stor en kropp ej i repris. 

T. 2-4 i str. 6: 
föt- ter. 	föt - ter. de va allt som gre-ne- 

T. 4-5 i str. 4: 

Omfattar str. 4 och 6-9. Str. 4 sjungs lika med str. 1 i 
den första tagningen. 

Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 

Den andra tagningen: 

Texten omfattar endast str. 4, 6-9. 
4:2 	till: över 
6:2 	va: var 

P 
SLS 334, s. 1. Sjöngs i referendariesecreter Langenskiölds familj 1815 av barnsköterskan Eva Öhman fran Åbo. 
Upptecknad ur minnet av Margreta Furuhjelm f. Langenskiöld. 

1 Grisen stod på bärge', 	 3 Grisen hade en rumpa, 
Syntes alt till Sverge. 	 Som en gammal strumpa. 
Bärge'. 	 Rumpa, 
Syntes alt till Sverge. 	 Som en gammal strumpa. 
— Kolorum gris! 	 — Kolorum gris! 

2 Grisen gick i källarn in 
Drack upp femton tunnor öl. 
Tunnor öl. 
Drack upp femton tunnor öl. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

Q 
Efter bondhustrun M. L. Holsten, Rosala, Hitis sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar på 1880-talet (text) och ef-
ter Wefvars minne av 0. R. Sjöberg 1887 (mel.). Qa: SLS 82, s. 301-302 (text), 401 (mel.). Qb: SLS 125, s. 66 (en-
dast mel.). 

Qa 

Å 	Ef - ter 

- Ko - lu - rom 

kom grisen 
12 

gris. 

skridan 
	

des. 
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1 Der kom en ryttare ridandes, ridandes. 
Efter kom grisen skrikandes. 
— Kolurom gris! 

2 Grisen stod på berji, berji, 
Syntes öfver till Sverige. 

3 Grisen gick till visthusdör, visthusdör, 
Åt upp femton tunnor mjöl. 

4 Grisen gick till källardör, källardör. 
Å drack opp femton tunnor öl. 

5 Ryttaren tog fram sitt rostiga svärd, rostiga svärd 
Och stack den grisen ihjäl. 

6 Der kom mycket blod fram, blod fram, 
Femton och en spans blod utrann. 

7 Grisen hade tryne, tryne, 
Femton alnar i synen. 

8 Grisen hade öron, öron, 
Liksom gärdsgårds störor. 

9 Grisen hade fötter, fötter, 
Liksom tallerötter. 

10 Grisen hade rumpan, rumpan, 
Liksom gärdsgårds stumpar. 
— Kolurom gris! 

Titel: Grisen. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

Qb 
Avvikelser från Qa i Qb 

	
T. 6, n. 2 — t. 7, n. 1: Med båge. 

Mcal. utan textunderlägg. 
	 T. 12: Åttondelspaus i slutet. 

R 
SLS 46, s. 203-206. Åland. (»Jomala, Lemland, Föglö.») Upptecknad av J. A. Sjöblom 1894. 

1 Grisen gick till visthusdörr 
Åt upp femton tunnor mjöl 
— Kolorum gris, —
visthusdörr, visthusdörr 
Åt upp femton tunnor mjöl 
— Kolorum gris. 

2 Grisen gick till källardörr 
Drack upp femton tunnor öl 
källardörr, källardörr 
Drack upp femton tunnor öl 

3 Grisen vardt så stor och stark 
Så att han hemta pigan i mark 
stor och stark, stor och stark 
Så att han hemta pigan i mark 

4 Grisen gick på bärge 
Syntes öfver Sverge 
på bärje, bärje 
Syntes öfver Sverge 

5 Grisen gick på bärge blå 
Syntes efter hvarje tå 
bärge blå, bärge blå 
Syntes efter hvarje tå 

6 Grisen hade fötter 
Liksom granerötter 
fötter, fötter 
Liksom granerötter 

7 Grisen hade rumpa 
Liksom stora strumpa 
rumpa, rumpa 
Liksom stora strumpa 

8 Grisen hade hufvu 
Liksom stora stufvu 
hufvu, hufvu 
Liksom stora stufvu 

9 Grisen hade öron 
Liksom stora dörrar 
öron, öron 
Liksom stora dörrar 

10 Grisen hade gapet 
Liksom stora taket 
gapet, gapet 
Liksom stora taket 

11 Grisen hade tänder 
Liksom stora händer 
tänder, tänder 
Liksom stora händer 
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syntes över till Sverge. 	berge'. 

7 

syntes över till Sverge. 

9 

En så modig gris! 

2 • 
0 	 

Grisen gick på berge', 

•	 

12 Och ryttaren drog fram sitt rostiga svärd 
Högg den grisen uti hjäl 
rostiga svärd, rostiga svärd 
Högg den grisen uti hjäl 

13 De mätte bloden medan den rann 
Femton tunnor rågespann 
— Kolorum gris, — 
medan den rann 
Femton tunnor rågespann 
— Kolorum gris. 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer 
(mellanomkvädet följs på samma rad av första radens 
upprepade slut). 

1:1 	visthusdörr det första stället i upprepningen 
vistusdörr 

SLS 352, s. 1034-1037. Efter bondhustrun Hilma Abrahamsson f. Isaksson, Aspö, Korpo sn, Åboland (f. 1891 på 
Nötö, Nagu sn, Åboland). Upptecknad av Greta Dahlström 1923. 

drack upp femton tunnor öl. 
— En så modig gris! 

Titel: Grisen. 

Textanmärkning 

Omkvädet och de upprepade orden utskrivna endast i 
str. I. Texten fortsättes med ytterligare fyra strofer, som 
uppges hämtade ur annan källa: 

7 Grisen hade öron 
liksom gärsgårdsstöror. 

8 Grisen hade minsta tand 
som femton alnar och en spann 

9 Där rann så mycket blod där fram, 
femton tunnor och en spann. 

10 Grisen hade mage 
som största gästbådskrage. 

1 Grisen gick på berge' 
syntes över till Sverge, 
berge 
syntes över till Sverge, 
— En så modig gris! 

2 Grisen hade börstor 
som stora gärsgårdsstörstor. 

3 Grisen hade fötter 
som stora tallerötter. 

4 Grisen hade bogar 
som stora talleskogar. 

5 Grisen hade rumpa 
som sommaregubbens strumpa. 

6 Grisen gick till källardörr 
drack upp femton tunnor öl. 
källardörr 
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7 

Grisen gick på berge 
5 
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T 
SLS 352, s. 1038. Efter Agda Isaksson, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 1897); hon hade visan efter sin farmor. Uppteck-
nad av Greta Dahlström 1923. 

Anmärkning 

Under början av mel. i ms står Grisen. 

U 
SLS 352, s. 1039. Efter Augusta Öhman f. Mickelsson, Galtby, Korpo sn, Åboland (f. 1870); hon hade visan efter 
sin mormor. Upptecknad av Greta Dahlström 1923. 

en så modiger gris. 

Melodianmärkning 

T. 5, n. 3: Parentes kring noten tillskriven i efterhand. 

v 
IF 37, s. 200-201. Finland. Uppges ha sjungits »på 1820-talet i St Michel och flera Savolax-socknar». Insänd till 
Hufvudstadsbladet 1934. 
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• 

syn- tes ö - ver till 

Jf 

ber - ge'. 

5 

Sverige. 	ber- ge', 

7 
NONIE 
MIEN 
BMW.  

Gri- sen gick på 

1 Grisen gick på berget 
syntes över till Sverige, 
berget, 
syntes över till Sverige, 
— colorumgris. 

2 Och grisen hade fötter 
som stora tallerötter, 

3 Och grisen hade öron 
som långa gärd'sgårds störar, 

4 Och grisen hade tryne 
femton alnar i syne, 

5 Och grisen gick till visthusdörr 
åt opp femton tunnor mjöl, 

6 Och grisen gick till källardörr 
drack opp femton tunnor öl, 

SMB 249 

7 och riddar'n kommer ridandes, 
och grisen kommer skriandes, 

8 och riddar'n tog sitt långa spjut 
och stack den stora grisen ihjäl, 
långa spjut, 
och stack den stora grisen ihjäl, 
— colorumgris. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer; upprepningen av förs-
ta radens slut (utom i str. 8 endast sista ordet) och av 
andra raden utförd i alla strofer. 
6:2 	till öl står inom parentes alternativet mjöd 

Forslin, Nanna sjunger visor, 1952, s. 122. Efter Nanna Henriksson, Lom, Korpo sn, Åboland (f. 1886 på Lökholm, 
Nagu sn, Åboland). Upptecknad av Alfhild Forslin ca 1950. 

syn - tes ö - ver till 	Sveri- ge 

9 

var så mo-dig gris. 

1 Grisen gick på berge', 
syntes över till Sverige, 
berge', syntes över till Sverige 
— var så modig gris. 

2 Grisen hade tryne 
som femton aln i syne, 

3 Grisen hade bogar 
som stora talleskogar. 

4 Grisen hade fötter 
som stora tallerötter. 

5 Grisen hade börstor 
som stora tallestörstor. 

6 Grisen hade rumpa 
som sommargubbens strumpa, 
strumpa som sommargubbens strumpa 
— var så modig gris. 

Titel: Kolorumgris. 

Textanmärkning 

Omkvädet och de upprepade orden återgivna str. 1 och 
6, markerade i str. 2. 

2:1 	före tryne står (ett) 
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sen ha - de ö - ron 
4 

1 

- En så mo - di - ger gris. 
2 

j 

•e) • 	to) 	•  

2.Å gri 

3.Å gri - sen ha - de 	föt - ter 

6 

• 

som sto - ra gärds - gårds - stö - rar. 

3 	6 

- En så mo 	di ger gris. 

2 
~IM 

•	 

4.Å 
	

gri - sen ha - de 

ir 

rum - pa 
4 
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Y 
Efter Edit Johansson, Kimito sn, Åboland (f. 1900 på Nötö, Nagu sn, Åboland, från 1937 bosatt i Kimito); hon hade 
lärt visan i hemmet av sin far. Ya: SR 62/M/6247:5:7. Inspelad av Matts Arnberg, U. P. Olrog och Märta Ramsten 
1962. Yb: SVA 199:1. Textnedskrift gjord av Edit Johansson 1963. 

Ya 
M.M. =1 12 

3 
1.Gri - 	sen stod 	pä 	ber - ge. 

4 

• 4,)  

3 
syn - tes 	ö - ver till 	Sver - ge. 

som sto - ra kå - le - röt - ter. 

6 

- En så mo - di - ger gris. 

J~T J ~ • • 
	■ 

som föll ö - ver gub - bens strum - pa. 

6 

.h 
- En så mo - di - ger gris. 
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pro 	 

Gri - sen satt på ber - ge 
4 

        

        

        

        

        

å 	syn - tes 	ö- ver till 	Sver - ge. 
6 

'r om  

1 Grisen satt på berge 
å syntes över till Sverge, 
berge, Sverge. 
— En sådan modig gris. 

2 Grisen hade tryne, 
som var sjutton alnar i synen, 
tryne, syne. 

3 Grisen hade rumpa 
som sommarögubbens strumpa, 
rumpa, strumpa. 
— En sådan modig gris. 

Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 

som- mar-ö - gub- bens 

Melodianmärkning 

T. 3 i str. 2: 
sjut-ton al- nar i 

T. 3 i str. 3: 	-h ah 

SMB 249 

1 Grisen stod på berge, 	 4 Å grisen hade rumpa 
syntes över till Sverge. 	 som föll över gubbens strumpa. 
— En så modiger gris. 	 — En så modiger gris. 

2 Å grisen hade öron 
som stora gärdsgårdsstörar. 	 Textanmärkning 

3 Å grisen hade fötter 
	 Omkvädet återges i alla strofer. 

som stora kålerötter. 

Yb 
Avvikelser från Ya i Yb 

Texten omfattar endast 3 strofer (str. 3 saknas). 
1:1 	berge: berget 
2:1 	Å saknas 
2:2 	gärdsgårdsstörar: gärdsgårdsstöror  

3:1 	Å saknas 
3: .? 	stora: störtaste sic 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

SVA BA 1398. Efter Agda Saarinen, Åbo, Åboland (f. 1905 på Nötö, Nagu sn, Åboland). Inspelad av Bengt Olrog 
1972. 

ber - ge, 	Sver - ge. 
8 

•N 

En 	så - dan mo - dig 	gris. 
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EJ AVTRYCKTA 

AA: ULMA 3393:2, s. 136. Efter 82-åriga Lovisa 
Jansson, Finnerödja sn, Västergötland (f. i Finne-
rödja). Upptecknad av Nils Gustafsson 1931. 1 
strof (står under rubriken »Vaggvisor»). 

AB: NM Visor, kapsel 1 (EU 42849). Askers sn, När-
ke. Nedskriven av Albert Lindqvist, Kilsmo 1950. 
3 strofer. 

AC: Efter Anna Lindström (»Sjömor»), Nötö, Nagu 
sn, and (f. 1875 på Nötö). ACa: SVA BA 38. In-
spelad av U. P. Olrog 1962. Melodi samt 2 stro-
fer. A Ch: SVA BA 62. Inspelad av U. P. Olrog 

1964. Melodi samt 2 strofer. ACb: SVA BA 1395. 
Inspelad av Bengt Olrog 1972. Melodi samt 3 
strofer. 

AD: IF mgt 1969/003. Meddelaruppgift saknas. Inspe-
lad av Alfhild Forslin, troligen 1969. Sannolikt 
kopia från Forslins privata inspelning. Melodi 
samt 3 strofer. 

AE: SVA BA 1532. Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu 
sn (f. 1904 på Nötö, d. 1980). Inspelad av Märta 
Ramsten 1972. Melodi samt 2 1/2 strofer. 
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RÄVENS TESTAMENTE 
TSB F 63 

A 
KB Vs 3:4 nr 269. Södra Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt(m-Cavallius under andra hälften av 1830-talet eller på 
1840-talet. 

Bonden och hustrun de skulle 
	

åt gille 

Räfven och gås- ungen skulle bli hemma. 

- Men akta 	dig, räfven han lurar dig. 

1 Bonden och hustrun skulle åt Gille 
Räfven och gås-ungen skulle bli hemma. 
— men akta du, räfven han lurar dig. 

2 När bonden kom från gillet hem 
så fråga han efter gås-ungen sin. 

3 Gås-ungen var båd fager och fin 
Han rann så lätt i halsen på mig. 

4 Har du ätit upp gås-ungen min 
så skall jag kläd' af dig ditt ludna skinn. 

5 Käre Bonde du låt mig få lefva 
medan jag får mitt testament göra. 

6 Alla tingsmännen ger jag mina öron 
för de ska så mycket dåligt vid tings-rätten föra. 

7 Alla käringar ger jag mina tänder, 
för de äro bara, de gå aldrig sönder. 

8 Alla pigor ger jag mina ben 
för de ska va' snara och aldrig sen'. 

9 Alla skyttar ger jag min rumpa 
för de ska i skogen efter mig skumpa. 
— men akta du, räfven han lurar dig. 

10 Så slog han en sling slang på rumpan sin 
Så sprang han sig åt skogen in. 
— Si'st du, jag lurade bonden. 

Titel: Räfven och Gås-ungen. 

Melodianmärkning 

Ms saknar klav, taktartsbeteckning och taktindelning. 
System 1, n. 8 (h'): Ändrad från c2, vid noten står bok-

staven h. 
System 3: Före n. 8 (c2) står h' överstruket. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 10. 
7:2 	bara osäker läsning 

B 
DAL 74 (text), MM FMK 111:3 nr 16 (mel.). Efter Mätta Nilsdotter, Everlövs sn, Skåne. Upptecknad av Per Larsson 
(text) och Nils Andersson (mel.) ca 1890. 
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) 

7 

Man-na- na 
För di 	ska all- 

i lun-den gif- ver ja' mitt röda 	hår 
tid gå 	mä 	mös - san upp - på 

nip - per sa' räf - ven - 
Bom - fila 	rintan 

9 

- För ti - ra 	ni - ra 
- För hustrun het-te 

alla breve 

Snärten Bonden het-te slänge-rompa Tu- lor-na tre san 
11 

1 
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Så fick du nå-gen bit-ta räf- ven 

1 Mannana i lunden gifver ja mitt röda hår, 
— Får tira nira nipper sa räfven — 
För di ska alltid gå me merssan uppå 
— Får bondens hustru hete bom filarintam 

Snärten, bonden hete slänjevippa 
Tulorna tre, san. 
Så fick du någen bitta refven. 

2 Qvinjorna i lunden gifver ja mitt röda skinj 
Får di ska alltid vara svifta omkrinj. 

3 Dränjena i lunden gifver ja min långa rompa 
Får di ska alltid stå po loen å bompa 

4 Piorna i lunden gifver ja mina svartbruna ögen 
Får di ska alltid på dränjana tita. 

5 Pågarna i lunden gifver ja mina svårte lopper 
Får di ska alltid uppå horsena hoppa 

6 Töserna i lunden gifver ja min lilla tunga 
Får di ska alltid för di små barnena sjunga 

7 Hongen i lunden gifver ja di snälle benen 
— Får tira nira nipper sa räfven — 
Mitjel han skala, han va' ente sen. 
— Får bondens hustru hete bom filarintam 

Snärten, bonden hete slänjevippa 
Tulorna tre, san. 
Så fick du någen bitta refven. 

Titel: Räfvens visa. 

Melodianmärkning 

Ms saknar upptakt till reprisen. 
T. 11: Första paustecknet närmast utformat som en fjär-

dedelsnot (f'). 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
5:] 	lopper ordets slut otydligt 
7:1 	Hongen osäker läsning av ordets början 
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BONDEN OCH RÄVEN 
TSB F 64 

A 
Södermanland. Sannolikt upptecknad på 1810-talet. Enligt uppgift av Arwidsson i ms utskrift gjord av L. F. Rääf. 
Aa: KB Vs 2:2, s. 444,443. Tryckt med annan strofföljd (str. 4-5 står före str. 2-3) i SF bd III, s. 469-471. Ab: KB 
Sv. saml./ Folklitt./ Sagor, Sanct Per och Broder Lustig, Falun 1855. Återger texten enligt SF. 

Aa 

Bonden han geck sig ut dt grönan äng. 
4 

och där mötte honom Räf - ven 
6 

• 

Ack! om jag hade huden din. 

till 	foder under lufvan min till Julen. 

1 /:Bonden han geck sig ut åt grönan äng 
och där mötte honom Räfven:/ 
— Ack! om jag hade huden din 

till foder under lufvan min 
till Julen 

2 En väl gödder Oxe vill jag gifva dig 
den bästa som du vill hafva 
— bara jag får huden din 

till foder under lufvan min 
till Julen 

3 En väl gödder Oxe vill jag intet ha 
för den kan jag intet slackta 
— aldrig får du huden min 

till foder under lufvan din 
till Julen 

4 Ett gångande skepp det vill jag gifva dig 
det bästa som du vill hafva 
— bara jag får huden din 

till foder under lufvan min 
till Julen 

5 Ett gångande skepp det vill jag intet ha 
ty det kan jag intet styra 
— aldrig får du huden min 

till foder under lufvan din 
till Julen 

6 En väl gödder Gris den vill jag gifva dig 
den bästa som du vill äta 
— bara jag får huden din 

till foder under lufvan min 
till Julen 

7 En väl gödder gris den vill jag intet ha 
för den kan jag intet äta 
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— aldrig får du huden min 
till foder under lufvan din 
till Julen 

8 En väl gödder Gås det vill jag gifva dig 
den bästa som du vill hafva 
— bara jag får huden din 

till foder under lufvan min 
till Julen 

9 En väl gödder Gås hon är väl god att ha 
men huden är svår att mista 
— aldrig får du huden min 

till foder under lufvan din 
till Julen 

10 Ut kommer Räfvens syster så fin 
hon ville med Räfven tala 
ej får du sälja bonden ditt skinn 
ty han kan det ej betala 
— aldrig får han huden din 

till foder under lufvan sin 
till Julen 

11 /:Bonden han spänner bågen mot knä 
och skjuter båd Räf och Räfvesan med:/ 

— Sist du! att jag knep ditt skinn 
till foder under lufvan min 
till Julen 

Melodianmärkning 

P.g.a. Arwidssons ingrepp i texten i ms dir interpunktio-
nen i textunderlägget osäker. 
T. 4: Möjligen är paustecknet felplacerat; i SF står det-

ta sist i takten. 
T. 5-6: Anpassningen text/mel. är inte helt entydig; tex-

ten här lagd under mel. enligt SF (som har t. 5, n. 2 
och t. 6, n. 1 dubblerade i reducerade notvärden). 

Textanmärkning 

Visan kallas Barnvisa. — Omkvädet utskrivet i str. 1-3, 
11, förkortat i övriga strofer. Repristecken utsatt efter 
andra raden i alla strofer utom str. 10, där det står efter 
fjärde raden. Interpunktionen torde huvudsakligen här-
röra från Arwidsson, här därför borttagen. 
Omkvädet i str. 11: att tillskrivet över raden 

5:1 gångande ändrat från gångange 

Ab 
Avvikelser från Aa i Ab 

	
Anmärkning 

Omkvädet, str. 11: Sist: Sest 
	

Omkvädet återgivet i alla strofer. 
1:1 	geck: gick 
5:1 	intet: inte 

B 
KB Vs 3:4 nr 268 A. Östergötland. Upptecknad på 1830- eller 1840-talet av okänd person. Utskrift gjord av George 
Stephens. 

1 Bonden han gick i villande skog, 
Och der mötte han Räfven. 
— »Ack om jag hade huden din, 

Till foder under lufvan min, 
Till Julen!» 

2 »God dag, du sköna Räfven min, 
Och hör nu hvad jag säger: 
— Får jag köpa huden din, 

Till foder under lufvan min, 
Till Julen?» 

3 »Ett förgyllande svärd vill jag gifva dig, 
Det du tyckes att bära. 
— Bara jag får huden din, 

Till foder under lufvan min, 
Till Julen!» 

4 »Jag är så kort i länna', 
Jag kan intet svärdet vänna. 
— Intet får du huden min, 

Till foder under lufvan din, 
Till Julen!» 

5 »En gångare grå vill jag gifva dig, 
Den du tyckes att äga. 
— Bara jag får huden din, 

Till foder under lufvan min, 
Till Julen!» 

6 »Din gångare grå vill jag intet ha', 
För den kan jag intet köra. 
— Intet får du huden min, 

Till foder under lufvan din, 
Till Julen!» 
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- Och Inte 	så får du huden min 
till 	foder under luf = van din. 

7 »Oxarne sju vill jag gifva dig, 
Dem du tyckes att äta. 
— Bara jag får huden din, 

Till foder under lufvan min, 
Till Julen!» 

8 »Oxarne sju, de ä' väl och bra, 
Men dem kan jag inte slagta. 
— Intet får du huden min, 

Till foder under lufvan din, 
Till Julen!» 

9 »Ett skepp uti floden vill jag gifva dig, 
Det du tyckes att äga. 
— Bara jag får huden din, 

Till foder under lufvan min, 
Till Julen!» 

10 »Ett skepp uti floden ä' väl och bra, 
Men det kan jag inte styra. 
— Intet får du huden min, 

Till foder under lufvan din, 
Till Julen!» 

11 »Gåsen, den vill jag gifva dig, 
Den du tyckes att äta. 
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— Bara jag får huden din, 
Till foder under lufvan min, 
Till Julen!» 

12 »Gåsen, den ä' väl å bra, 
Men huden är svår att mista. 
— Intet får du huden min, 

Till foder under lufvan din, 
Till Julen!» 

13 Bonden skjöt Räfven och Räfvinnan med. 
»Se så, du goder Räfven, 
— Nu hafver jag fått huden din, 

Till foder under lufvan min, 
Till Julen!» 

Titel: Bonden och Räfven. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 13, förkortat i övriga stro-
fer. 

4:2 
	raden avslutas med frågetecken, troligen anty- 

dande osäkerhet om det sista ordet 

KB Vs 3:4 nr 268 B. Proveniens okänd. Upptecknad av G. 0. Hyltn-Cavallius på 1830- eller 1840-talet. 

	.)# 		DMIIIML~ffl NIT" 
'LIMA os) 

 
• 

Och Bonden körd' 	åt skogen bort. 

der mötte honom räfven 

1 Och Bonden körd' åt skogen bort, 
der mötte honom räfven 
— Och Inte så får du huden min 

till foder under lufvan din. 
Till Julen 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas. Strecket efter första noten tillagt i efter-
hand. Anpassningen text/mel. är oklar på några ställen; 
här återgivet så nära ms som möjligt. 
System 1, n. 4 (diss') och sista noten (gissl): esse resp. 

ass' (ortografiskt felnoterade). Sista noten troligen 
ändrad från h', över noten står bokstaven a. 

System 2: Möjligen avses n. 1 (h') vara struken. Efter 
sista noten (cl) står el överstruket. 

System 3: Repristecknen utsatta under systemet. Ordet 
Och tillskrivet i efterhand. Efter n. 3 (g') står fl (fjär-
dedelsnot), ev. e', överstruket. 

Textanmärkning 

Omkvädet: Och infogat i efterhand 
1:2 	mötte ms motte 
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D 
KB Vs 4, s. 345-348. Medelpad (i Sundsvallstrakten). Upptecknad av Carl E. HyMn-Cavallius ca 1838. En renskrift 
av två strofer, gjord av George Stephens finns i KB Vs 3:4 nr 268 C. 

1 Och bonden han körde sig åt timmerskogen in 
Så mötte väl honom räfven 
— Hör du broder Micha1 

Vill du ge mig huden din 
Till skinnfoder under lufvan min 
Till julen. 

2 En oxe så fet den vill jag gifva dig 
Den bästa, som du kan slagta 
— Blott jag får huden din 

Till skinnfoder under lufvan min 
Till julen. 

3 En Oxe så fet, han är väl god att ha 
Men huden är svår att mista 

Nej! du får ej huden min 
Skinnfoder under lufvan din 
Till julen. 

4 En springande häst, den vill jag gifva dig 
Den bästa, som du kan rida; 
— Blott jag får huden din 

Till skinnfoder under lufvan min 
Till julen. 

5 En springande häst är väl god, att ha 
Men huden är svår att mista 
— Nej du får ej huden min 

Till skinnfoder under lufvan din 
Till julen. 

6 Ett seglande skepp det vill jag gifva dig 
Det bästa som du kan styra 
— Blott jag får huden din 

Till skinnfoder under lufvan min 
Till julen. 

7 Ett seglande skepp det är väl godt att ha 
Men huden är svår, att mista; 
— Nej du får ej huden min 

Till skinnfoder under lufvan din 
Till julen. 

8 Och då kom Räfvatikan så rarer och fin 
Hon ville med räfven hviska 
— Rackarn gal i ditt skinn 

Om du säljer huden din 
Skinnfoder under lufvan hans 
till julen. 

9 --- 

— Sis du jag fick huden din 
Skinnfoder under lufvan min 
Till julen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 8, 
förkortat i övriga strofer. 

E 
KB Vs 4, s. 463-464. Småland. Upptecknad på 1830- eller 1840-talet av okänd person. 

1 /:Bonden han körde åt skogen efter ved 
och där mötte honom Räfven:/ 
— Kan jag ej få köpa ditt skinn 

till foder under Luvan min, till Julen 

2 Ett Gångande skepp dät vill ja gifva dig 
dät största som fins i floden 
— bara jag får huden din 

till foder under Lufvan min till Julen 

3 Ett Gångande skepp dät vill jag inte ha, 
ty dät kan jag inte styra 
— inte får du huden min 

till foder under Luvan din till Julen 

4 En Appell grå häst dän vill ja gifva dig 
den besste som du vill Rida 

— bara jag får huden din 
till foder under Luvan min till Julen 

5 En Appell Grå häst den vill ja inte ha 
ty den kan jag inte Rida 
— inte får du huden min 

till foder under Luvan din till Julen 

6 En Oxse så stor dät vill jag gifva dig 
den störste som du vill slackta 
— bara jag får huden din 

till foder under Luvan min till Julen 

7 En Oxse så stor den vill jag inte ha 
ty den kan jag inte slackta 
— inte får du huden min 

till foder under Luvan din till Julen 
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Bonden 
	

han körd' åt 

Och ho - nom så mötte 
6 

jag inte 

skogen efter ved 
4 

r r  
räfven 

- - 

hudan 	din -Får 

8 En Gåse så fet den vill jag gifva dig 
den bessta som du vill äta 
— bara jag får huden din 

till foder under Luvan min till Julen 

9 En gåse så fet den vore god å ha 
men huden är svår å missta 
— inte får du huden min 

till foder under Luvan din till Julen 

10 Fram kommer Rävens Sysster så god 
hon ville med Räven tala 
— låt inte Bonden få ditt skinn 

till foder under Luvan sin till Julen 

11 /:men Bonden han spände Båga emot knä 
å sköt både Räf å Rävasa mä:/ 

SMB 251 

— sesste du jag knep ditt skinn 
till foder under Lufvan min till Julen 

Titel: Bonden och Räfven. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1-3,10,11. 
Över varje strof anges vem som talar: Bonden respekti-
ve Räfven. Efter 1:2 anges upprepningen av de två förs-
ta raderna med orden (dät sjungs om); i str. 2-10 är 
upprepningen markerad. 

	

1:2 	där ms dar 

	

2:2 	största ms storsta 

	

6:2 	störste ms storste 

	

9:1 	så ms sa 

	

11:2 	å ms a (båda ställena) 

F 
KVHAA Wiede ks 365 a [II]. Södra Tjust, Småland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare fyra ut-
skrifter finns: KVHAA ks 237 [II] och [III], KVHAA ks 365 [II] och KVHAA hs 227 [II]. 

     

J .h 

 

. j  

   

    

    

Till 	foder under lufvan 	min Om juhla 

1 Bonden han körd' åt skogen efter ved 
Och honom så mötte räfven 
— Får jag inte hudan din 

Till foder under lufvan min 
Om juhla 

Melodianmärkning 

Övriga utskrifter: 

ks 237 [III] och ks 365 [II] är noterade i B-dur, begyn-
nelseton: f 2  (nedan transponerade till G-dur). ks 237 
[II] och hs har repris även av t. 5-9. För avvikelser i 
textunderlägget se textanmärkningen nedan. 
T. 3, n. 1: Utan förslag i ks 237 [III], ks 365 [II]. 
T. 3, n. 3: h' ks 237 [III], ks 365 [II] 

T 5, n. 1-2: •• 	ks 237 [In hs 

T. 5: [ 
Kan inte jag få 

1: e', sannolikt felskrivning) 

h T. 8, n. 3-4: • 	hs 

Textanmärkning 

Övriga utskrifter: 

Omkvädet: Får jag inte: Kan inte jag få ks 237 [III], ks 
365 [Il]; Om juhla: Till julen 

1: I 	körd': körd med for som alternativ ks 237 [Ill, 
for ks 237 [111/, ks 365 (ill, ok hs 

 

P P P ks 237 [III], ks 365 [II] (n. 
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Bonden han gick till 	villande 	skog 
4 

r- 

Falallallala = 	lej. 

Ack rådde jag om huden 

8 

Foder inunder min -77 min 

r 

din 
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G 
KVHAA Wiede ks 365 a [I]. Östergötland. Upptecknad av A. F. Son&n vid 1800-talets mitt. 

Der mötte honom räfven 

6 

1 Bonden gick sig åt villande skog 
Der mötte honom räfwen 
— Ack rådde jag om huden din 

Foder inunder lufvan min 
Falallalallalej 

2 Dig will jag ge ett gångande skepp, 
Bästa, som du kan styra 
— Ack rådde jag om huden din, 

Foder inunder lufvan min 
Falallalallalej 

3 Gångande skepp jag passar ej på 
Det kan jag inte styra 
— Inte får du huden min 

Foder inunder lufvan din 
Falallalallalej 

4 Dig will jag gifva gångare grå 
Bästa, som du kan rida 
— Ack rådde jag om huden din 

Foder inunder lufvan min 
Falallalallalej 

5 Gångare grå jag passar ej på 
Den kan jag inte styra 

— Inte får du huden min 
Foder inunder lufvan din 
Falallalallalej 

6 Dig will jag gifva fetan gås 
Bästa som du kan äta 
— Ack rådde jag om huden din 

Foder inunder lufvan min 
Falallalallalej 

7 Fetan gås är väl god, 
Vinteren är så långer 
— Gerna skall du få huden min 

Foder inunder lufvan din 
Falallalallalej 

Melodianmärkning 

T 1, textunderlägget: Över han gick till står gick sig åt. 

Textanmärkning 

Kallas Folk (Barn) visa. — Str. 4 står före str. 3, numrer-
ingen dock korrekt. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 7, för-
kortat i övriga strofer. 

1:1 	gick sig ändrat från sig gick 

H 
KVHAA F. L. Borgström, Uppteckningar af Folkvisor, s. 90-91. Södra Värmland. Upptecknad av studenten Ferdi-
nand Ludvig Borgström 1845. En renskrift finns i KVHAA F. L. Borgström, Berättelse öfver en resa i Vermland, 
visbil. nr  7. Tryckt i Borgström, Berättelse öfver en resa i Vermland, 1915, nr 7. 
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Så 
den 
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Och bonden skull gå åt timmerre skog 
Och jag vill ge dig en oxe 	så fet. 

4 

mötte 	han lilla 	räfven 
bästa 	som du kan slagta 

6 

iJ 

du mickel min 

8 

J 

får jag köpa 	huden 	din 
Bara 	jag far huden 	din 

 

11 

 

   

MIM 

Wir 

 

   

till 	foder un- der lufvan min till Julen. 
till 	foder under lufven min till Julen. 

1 Bonden skull' gå åt timmerskog 
Så mötte han lilla Räfven. 
— Hörer du Mickel min 

Får jag köpa huden din 
Till foder under lufvan min 
Till Julen. 

2 Och jag vill ge dig en oxe så fet 
Den bästa som du kan slagta 
— Bara jag får huden din 

Till foder under lufvan min 
Till Julen. 

3 En oxe så fet den vill jag inte ha 
Den kan jag slätt inte slagta. 
— Inte får du huden min 

Till foder under lufvan din 
Till Julen 

4 Och jag vill ge dig ett gångande skepp 
Det bästa som du kan styra. 
— Bara jag får huden din 

Till foder under lufvan min 
Till Julen. 

5 Ett gångande skepp det vill jag inte ha 
Det kan jag slätt inte styra. 
— Inte får du huden min 

Till foder under lufvan din 
Till Julen 

6 Jag vill ge dig en gödder gås 
Den bästa som du kan äta. 
— Bara jag får huden din 

Till foder under lufvan min 
Till Julen. 

7 En gödder gås den vor' väl bra att ha 
Men huden är svår att mista. 
— Inte får du huden min 

Till foder under lufvan din 
Till Julen 

8 Och bonden han spände bågen emot knä 
Och skjöt båd' Räfven och Räfvinnan. 
— Ser du nu Mickel min 

Om inte jag fick huden din 
Till foder under lufvan min 
Till Julen. 

Melodianmärkning 

T. 1, textunderlägget i str. 1: skull gå står över överstru-
ket han gick. 

T. 6, n. 4: Troligen ändrad från ,g 1. 

Renskriften: 

Endast str. 1 lagd under mel. Fr.o.m. t. 7, n. 3 är åtton-
delsnoterna skrivna med flaggor. 
T. 2, n. 1-4, textunderlägget: timmerskog 
T. 3, n. 4-5, textunderlägget: lille 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 3, 8, för-
kortat i övriga strofer. 
Omkvädet, str. 3 och 5: Inte ändrat från om 

3:1 	den tillskrivet över raden; före inte står slätt 
överstruket 
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Renskriften: 

Omkvädet, genomgående: Julen: jula 
str. 1: Mickel: käre Mickel 
str. 3: Inte: Och inte 
str. 8: Ser du nu: Och sågs du, käre 
str. 8, andra raden: Att jag lell feck huden din 

1:2 	lilla: lille 
2:2 	bästa: bäste 
4:1, 6:1 	ge dig: dig ge 
7:1 	att: te  

7:2 	att mista: te mesta 
8:1 	emot: mot 
8:2 	båd' Räfven och Räfvinnan: så den lille Räfven 

Efter texten står följande anmärkning: Stundom sjunges 
de tvenne sista verserna sålunda: 
En gödder gås den vill jag inte ha, 
Den kan jag ju sjelf mig taga. Inte får o.s.v. 
Och Bonden han spände bössa mot knä 
Och skjöt båd' Räf och Räfinna. o.s.v. 

Närmare proveniens okänd. la:  Filikromen, h. 1, 1850, nr XIV. Ibc: Text i skillingtryck: Westerwik 1860, Göthe-
borg 1864 (KB E 1860 r2, KB 1864 d), sannolikt baserad på texten i Filikromen. 

Ia 
Allegro. 	 2 

  

  

Bon den den han gick sej ut åt grö- nan äng 

P 	 
.~åent,xtr 

flimeetnep.morma 

4 

och der möt- te ho- nom räf - ven 
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1 /:Bonden han gick sig ut åt grönan äng, 
Och der mötte honom räfven:/ 
— »Ack, om jag hade huden din 

Till foder under lufvan min 
Till jula.» 

2 Ut kommer räfvens syster så fin, 
Och hon vill me räfven tala: 
»Ej får du sälja bonden ditt skinn, 
Ty han kan de ej betala. 
— Aldri' så får han huden din 

Till foder under lufvan sin 
Till jula.» 

3 Bonden han spänner bågen för knä: 
»Ack, hör bara på den bläfsan!» 
Bonden han spänner bågen för knä, 

Och skjuter båd' räf och räfsan. 
— »Sest du nu att jag knep ditt skinn 

Till foder under lufvan min 
Till jula.» 

Titel: Bonden och Räfven. 

Melodianmärkning 

T. 4 och 9 i ackompanjemangets undre system: 1 stället 
för G och paustecken står halvnot. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofer. 

Ibc 
Avvikelser från Ia i Ibc 

Omkvädet, genomgående: Till jula: I julen 
str. 2: Aldri': Aldrig 

1:1 	åt: i 
2:2 me: med 
2:3 	Ej: Och ej 
2:4 	de: det 
3:1 	spänner bågen: sätter båge  

3:2 	Ack: Och 
3:3 	Bonden: Och bonden; spänner bågen: sätter bå- 

ge 
3:4 	båd': bå' 

Anmärkning 

Titel som i 1(1. 

J 
Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv, F I b:1, Folkvisor. A. Äldre folkvisor, s. 150-152. Närke. Upptecknad 
av okänd person vid 1800-talets mitt. 

1 Å bonden han gick åt villande skog 
Han skulle skuta räfvar 
— Aldrig får Du huden min 

Te foder under lufvan Di 
te Jula 

2 Ett gångande skepp det gifver jag Dig 
Dä bästa som Du vill styra 
— Baraste ja' får huden Din  

Till foder under lufvan mi 
te Jula 

3 Ett gångande skepp det vill ja inte ha 
För då kan ja inte styre 
— För aldrig får Du huden min 

Till foder under lufvan Din 
te Jula 

217 



SMB 251 

4 En Sölfskodder knif den gifver jag dig 
Den bäste som Du vill nyttje 
— Baraste ja får huden Din 

Till foder under lufvan min 
till Julen 

5 En oxe så fet den gifver jag Dig 
Den bäste som Du vill slagte 
— Baraste jag får huden din 

Till foder under lufvan min 
te Jula 

6 En Oxe så fet den vill ja inte ha 
För den kan ja inte slagte 
— Och aldri' får Du huden min 

Till foder under lufvan Din 
te Jula 

7 En gödande gås den gifver jag Dig 
Den bäste som Du vill spisa, 
— Baraste ja får huden Din 

Till foder under lufvan min 
Te Jula 

8 En gödande gås den är väl god att ha 
Men huden, den är ond att miste. 

— Och aldrig får Du huden min 
Till foder under lufvan Din 
Te Jula 

9 Och fram kom Mickels syster så fin 
Hon ville med Mickel tala 
— Sjelfvaste Hin skull ta' ve' ditt skinn 

Om Du säljer bort huden Din 
Till foder under lufvan sin 
Te Jula 

10 Å, si, så la' ja' bössa ve' knä 
Och sköt båd räf och räfhona mä 
— Sågs Du! att jag tog huden Din 

Till foder under lufvan min 
Te Jula 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
Omkvädet, str. 10: Sågs ms Sags; huden ms hudne 

	

1:2 	skuta ändrat från skjuta 

	

9:3 	Hin står inom citationstecken 

	

10:2 	räfhona ms rafhona 

K 
Werner, Westergötlands Fornminnen, 1868, s. 94-95. Upptecknad av Hilder Werner. 

1 Och bonden han körde timmer öfver äng; 
Så mötte honom räfven. 
— »Hör du broder Mickel så fin, 

Får jag köpa huden din 
Till foder under lufvan min 
Till julen? 

2 En gyllene gås den vill jag gifva dig, 
Den bästa du kan plocka; 
— Bara jag får köpa huden din, 

Till foder under lufvan min 
Till julen.» 

3 »En gyllene gås den tycker jag om, 
Och gerna jag den ville plocka, 
— Men aldrig får du huden min, 

Till foder under lufvan din 
Till julen.» 

4 »En gödder gris den vill jag gifva dig 
Den bästa som du kan slagta, 
— Bara jag får köpa huden din, 

Till foder under lufvan min 
Till julen.» 

5 »En gödder gris den vill jag ej ha, 
Ty den kan jag ej slagta; 

— Men aldrig får du huden min, 
Till foder under luftat] din 
Till julen.» 

6 Och fram kommer räfvens syster så fin, 
Och ville med räfven snacka. 
»Och hör du broder Mickel så fin: 
Sätter du fanan uti ditt skinn, 
— Säljer du bort huden din, 

Till foder åt bonden i lufvan sin 
Till julen?» 

7 Och bonden han sätter pilen för knä: 
»Hör bara på den käfsan!» 
Och bonden han spände båge för knä, 
Och sköt både Räf och Räfsa. 
— »Och såge du att jag fick huden din, 

Till foder under lufvan min 
Till julen!» 

Titel: Bonden och räfven. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. 
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L 
ULMA 347:52, s. 5-6. Länna sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 1860-1882. En annan 
utskrift i ULMA 347:44 b, s. 203-204 syns vara en bearbetning av texten; därifrån tryckt i Bidrag till Södermanl:s 
äldre kult.hist. V, 1884, s. 29-31. 

1 Bonden han åt skogen geck 
Så mötte han Räfwen: 
— Käre! får jag huden din 

Till foder under lufwan min 
Till Julen! 

2 Ett gångande skepp det vill jag gifwa dig 
Det bästa som du vill hafwa 
— Bara jag får huden din 

Till foder under lufvan min 
Till Julen! 

3 Ett gångande skepp det vill jag intet ha 
För jag kan det intet styra 
— Alldrig får du huden min 

Till foder under lufvan din 
Till Julen! 

4 En wälgödder Oxe vill jag gifwa dig 
Den bästa som du vill hafva 
— Bara jag får huden din 

Till foder under lufvan min 
Till Julen! 

5 En Oxe den vill jag allsintet ha 
Jag orkar den inte bära 
— Alldrig får du huden min 

Till foder under lufvan din 
Till Julen! 

6 En wälgödder gris den vill jag gifwa dig 
Den bästa som du vill hafva 
— Bara jag får huden din 

Till foder under lufvan min 
Till Julen! 

7 En wälgödder gris den vill jag intet ha 
Ty jag kan den intet äta 
— Alldrig får du huden min 

Till foder under lufvan din 
Till Julen! 

8 En gödder gås den vill jag gifwa dig 
Den bästa som du vill hafva 

— Bara jag får huden din 
Till foder under lufvan min 
Till Julen! 

9 En gödder gås, [— — —1 god att ha 
Men huden är swår att mista 
— Alldrig får du huden min 

Till foder under lufvan din 
Till Julen! 

10 Så kom räfwens syster så fin 
Och ville med räfven tala: 
Alldrig får du sällja huden din 
Ty bond'n vill den ej betala 
— [— — —] 

Till foder under lufvan sin 
Till Julen! 

11 Så kom räfwens broder 
Och han var ej så goder 
Snart så tager bond'n ditt skinn 
Genka dig straxt i kulan in 
— — 

Till foder under lufvan sin 
Till Julen! 

12 Bonden han tål ej spott eller spe 
Han ville ingen skona 
Så spänner han bågen framför sitt knä 
Och skjuter båd räf och hona 
— Sigst du att jag ändå fick skinn 

Till foder under lufwan min 
Till Julen! 

Titel: Bonden och Räfwen. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 12, förkortat i övriga stro-
fer; lydelsen i str. 10 och 11 ej säker. 
12:2 	efter Han står han överstruket 

M 
ULMA 347:44 b, s. 201-202. Troligen efter soldathustrun Johanna Mathilda Söderlind (»Hustru Tell»), Tobo, Härad 
sn, Södermanland (f. 1824 i Åkers sn, Södermanland, d. 1883 i Härad). Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 
1860-1882. 
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10 Ut kom räfvens moder 
Hon var intet goder 

11 Ut kom räfvens broder 
Han var intet goder 

12 Ut kom räfvens syster 
Hon var inte' tyster 
— Räf å' räf ä' du galen 

Låter du bonn bedra dig 
Låter du bonn ta huden din 
Te' foder under lufvan sin 
Till Julen 

13 Emellan jul och nyårsny 
Allt uti vintern kalla 
Laddade bonden sin bössa 
Och sköt af mikkel mössan 
— Sigst du jag fikk huden din 

Till foder under lufvan min 
Till Julen. 

Titel: Räfven och Bonden. 

Anmärkning 

Upptecknarens anmärkning efter texten: Om denna visa 
är sammansatt af två olika versioner lämnar jag därhän, 
men nog har v. 7, 8, 9, 10, 11 (dvs. str. 9-13 ovan) olika 
melodi mot de föregående. — Str. 4 och 5 ej numrerade. 
Str. 11 ej utskriven, endast markerad i str. 12. Omkvä-
det utskrivet i str. 1, 2, i str. 9 (med anmärkning om att 
samma omkväde gäller också för str. 10-12) samt i str. 
13; omkvädets lydelse i str. 3-8 antyds ej i ms. 
Omkvädet, str. 9-12: bonn ms bonän 

2:2 	feta ms fetta 
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1 Bonden sig åt skogen går 
Möter så han Mickel med rödan hår. 
— Får jag köpa huden din 

Till foder under lufvan min 
Till Julen 

2 Ej får du köpa huden min 
Förr'n jag får feta suggan din 
— Ja då får du köpa huden min 

Till foder under lufvan din 
Till Julen 

3 Nog får du feta suggan min 
Bara jag får huden din 

4 Får jag feta gåsen din 
Så skall du få huden min 

5 Först vill jag ha huden din 
Sen får du feta gåsen min 

6 Får jag feta oxen din 
Så skall du få huden min 

7 Ej får du feta oxen min 
Förr än jag får huden din 

8 Får jag grå katten din 
Så skall du få huden min 

9 Ut kom räfvens fader 
Han var intet glader 
— Räf å' räf ä' du galen 

Låter du bonn bedra dig 
Låter du bonn ta huden din 
Te' foder under lufvan sin 
Till Julen 

N 
ULMA 25:55:3, s. 15-17. Västergötland. Upptecknad av G. A. Bohlin, sannolikt på 1870-talet. 

1 Bonden han gick åt villande skog, 
han skulle te å skjuta räfven. 
— Aldrig får du huden min 

till foder inunder lufvan din 
te jula. 

2 Hästarne två, dem vill jag gifva dig, 
de bästa, som du vill köra, 
— bara jag får huden din 

till foder inunder lufvan min 
te jula. 

3 Hästarna två, dem vill jag inte ha; 
ty dem kan jag inte tämja. 
— Aldrig får du huden min  

till foder inunder lufvan din 
te jula. 

4 Skeppet så rart, det vill jag gifva dig, 
det bästa, som du kan segla, 
— bara jag får huden din 

till foder inunder lufvan min 
te jula. 

5 Skeppet så rart, det vill jag inte ha, 
ty det kan jag inte segla. 
— Aldrig får du huden min 

till foder inunder lufvan din 
te jula. 
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6 Spek-gåsen rar, den vill jag gifva 
den bästa, som du vill äta, 
— bara jag får huden din 

till foder inunder lufvan min 
te jula. 

7 Spek-gåsen rar, den är väl god att få, 
men huden är svår att mista. 
— Aldrig får du huden min 

till foder inunder lufvan din 
te jula. 

8 Räfvesa, hon kommer knackande, 
hon ville med räfven snacka: 
— »Lofva 'nte bort huden din 

till foder inunder lufvan sin 
te jula!» 
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Nej, aldrig får han huden min 
till foder inunder lufvan sin 
te jula. 

9 Bonden gick efter laddadt gevär 
och sköt både räf och räfvesa med. 
— Ses du, jag fick huden din 

till foder inunder lufvan min 
te jula. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 8, 9, 
markerat i övriga strofer. 
Omkvädet, str. 1: din felaktigt ändrat till min 

0 
Wigström, Folkdiktning II, 1881, s. 73-76. Hjärnarps sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1881. 

1 Bonden han gick i rosendelund, 
han skulle skjuta räfven. 
— »Hör du nu Mickel så fin, 

säljer du mig huden din 
till foder under lufvan min 
till julen? 

2 Jag ger dig ett gångande skepp, 
det bästa på sjön månd' gånga, 
— bara jag får huden din 

till foder under lufvan min 
till julen.» 

3 »Ett gångande skepp gör jag ej med, 
jag kan det icke styra; 
— och icke får du huden min 

till foder under lufvan din 
till julen.» 

4 »Jag ger dig en gångare grå, 
den bäste du vill rida, 
— bara jag får huden din 

till foder under lufvan min 
till julen.» 

5 »En gångare grå gör jag ej med, 
den kan jag icke rida; 
— och icke får du huden min 

till foder under lufvan din 
till julen.» 

6 »Jag ger dig en oxe så fet, 
den bäste du kan slagta, 
— bara jag får huden din 

till foder under lufvan min 
till julen.» 

7 »En oxe så fet gör jag ej med, 
jag kan den icke slagta: 
— och icke får du huden min 

till foder under lufvan din 
till julen.» 

8 »Jag ger dig ett silfversvärd, 
det bästa du kan föra, 
— bara jag får huden din 

till foder under lufvan min 
till julen.» 

9 »Ett silfversvärd gör jag ej med, 
jag kan det icke bruka; 
— och icke får du huden min 

till foder under lufvan din 
till julen.» 

10 »Jag ger dig en silfverskål, 
den bästa som du vill hafva, 
— bara jag får huden din 

till foder under lufvan min 
till julen.» 

11 »En silfverskål gör jag ej med, 
jag dricker vann i bäcken; 
— och icke får du huden min 

till foder under lufvan din 
till julen.» 

12 »Jag ger dig en gåse så fet, 
den bäste, som du vill äta, 
— bara jag får huden din 

till foder under lufvan min 
till julen.» 

.1 
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13 »En gåse han är väl god att ha, 
men huden är svår att mista; 
— och icke får du huden min 

till foder under lufvan din 
till julen.» 

14 Fram kom räfvens hustru så fin 
hon ville med Mickel hviska: 
— »Den glo och gal uti ditt skinn, 

säljer du bonden huden din 
till foder under lufvan sin 
till julen!» 

15 Den bonde han blef så ifrig till rnock 
han spände sin båge före; 
så sköt han räf och räfvesan med: 
— »Ser du, att jag fick huden din 

till foder under lufvan min 
till julen!» 

Titel: Bonden och räfven. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i str. 1-3, 14, 15. 
Omkvädet, str. 14: Den kursiverat 

P 
DAL 554 nr 8. Kyrkhults sn, Blekinge. Efter »en 90-årig, sten döf gumma». 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 19). 

1 Bonden gjeck åt lunden grön, 
Mötte han räfven fager och skön 
— Vill du inte sälja huden din, 

till foder under lufvan min, 

2 Fodra du ej på räfvaskin, 
Till foder under mössan din 
— Ty aldrig får du huden min 

Till foder under mössan din 

3 Jag skall ge dig strumporna blå, 
De finaste du vill draga upå 
— Alenast jag får huden din, 

Till foder under lufvan min 

4 Mina fötter äro stötta, 
Jag kan allsinga strumpor nötta 
— Fodra du ej på räfvaskin, 

Till foder under mössan din 

5 Jag skall ge dig gåsen fet, 
den fetaste du vill leta dig 
— Endast jag får huden din 

Till foder under lufvan min 

6 Fram kom räfvens syster, 
ville till räfven hviska 
— Har du fått sådant sin, 

Säljer du Bonden huden din 

7 Räfven tog en sving utikring, 
Svingade hela heden omkring 
— Fodra du ej på Räfvaskin 

Till foder under mössan din 

8 ---  

—  Sag du jag fe huden din, 
Till foder under luvan min 

Titel: Bonden och Räfven. 

Anmärkning 

Strofnr tillfogade vid redigeringen för trycket i SvLm. 
Omkvädet, str. 4: mössan ms mossan 
Omkvädet, str. 7: den förkortade andra raden placerad 

efter 6:4; vid redigeringen av trycket har den förts till 
str. 7 (möjligen skall en liknande rad tillhöra str. 6, i 
så fall avslutad med sin) 

Utskriften i ULMA: 

Omkvädet, str. 7: Fodra: Fordra 
1:1 	gjeck: gick 
2:1 	Fodra: Fordra 

Q 
ULMA 372:4 a. Gotland. Nedskriven av okänd person, sannolikt på 1880-talet. 

1 Bonden som kårjd i skogen etter vid, 	 far [ja] kaupe häudi dejn 
honom, sum möjte Räfven. 	 till foder under läufvo mejn 
— här möjter ja di mickel min 

	 till jaule. 
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under Till foder 

han gick ät 	rosende 
4 

	• 	

att skjuta 	räven. 

Bonden 

• 

Han tänkte 

lund, 

• 

-"Ack. om jag finge 

• 

luvan 	min Te' julen." 

	1 

2 En Gasse så fajt som ja kan gifve di, 
den bäste sum däu kan jete 
— bär ja far häude dejn 

till foder under läufvo mejn 
till jaule. 

3 En Gasse så fajt den jär väl go att ha, 
men häudi jär svår att miste, 
— 0 inte far däu häude mejn 

till foder under läufvo dejn 
till jaule. 

4 En Lambock så fajt, den kan däu fa af mi 
den bäste, som däu kan jete 
— bär ja far häudi dejn 

till foder under läufvo mejn 
till jaule. 

5 En Lambock den är väl god att ha, 
men häudi jär svår att miste, 
— inte far däu häudi mejn 

till foder under läufvo dejn 
till jaule. 

6 0 fram kom Räfvens hustru, så god, 
o vidd mä Räfven tale,  
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— Hundarna får taga ditt skinn 
om du säljer huden din 
till foder under tröjan sin 
till jula. 

7 Men Bonden han spände bössa på knä 
o sköt båd' Räf och Räfverska mä 
— sej nå fick ja häudi dejn 

till foder [under] läufvo mejn 
till jaule. 

Titel: Bonden och Räfven. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr och strofindelning. 
Omkvädet, str. 2: ja ändrat från jar 

str. 6: före tröjan står tjo överstruket 
str. 7: före sej står sin överstruket; nå ändrat 
från nu 

2:1 	som tillskrivet över raden 
3:2 men ms mej 
6:1 före hustru står samma ord felskrinet och över-

struket 

R 
Halland. Efter lantbrukarhustrun Augusta Larsson (f. 1845 i Slöinge sn, d. ca 1930): hon hade visan efter »Emma till 
Peter Olas», Folkastad, Rävinge sn. Upptecknad av hennes son Lars Adlerkull under 1910- eller 1920-talet. Ra: 
DAG IFGH 5977 nr 27. Rb: Museet i Halmstad, L. Adlerkulls vissaml. nr  65. 

Ra 

TEXT 
	

Anmärkning 

Texten = str. 1-3 i Rb med följande avvikelser: 
	 För fortsättningen av texten hänvisar upptecknaren till 

2:2 	styra: hava 
	 August Bondesons Visbok nr 114. 

3 : 1 	gångende. gångande 
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Rb 
MELODI 

Avvikelser från Ra i Rb 

Upptakten: Utan parentes. 
T. 8, n. 1: Utan förslag. 

Anmärkning 

Ms föreligger endast i kopia i SVA. 

1 Bonden han gick åt rosendelund, 
Han tänkte att skjuta räven. 
— »Ack, om jag finge huden din 

Till foder under luvan min 
Te' julen!» 

2 »Ett gångande skepp det vill jag giva dig 
det bästa, som du må styra. 
— Bara jag får huden din, 

Till foder under luvan min 
Te' julen!» 

3 »Ett gångende skepp det gör jag inte med 
för det kan jag inte styra. 
— Aldrig så får du huden min, 

Till foder under luvan din 
Te' julen!» 

4 »En väl gödder oxe vill jag giva dig, 
den bästa som du vill hava. 
— Bara jag får huden din 

Till foder under luvan min 
Te' julen!» 

5 »En väl gödder oxe vill jag inte ha, 
för den kan jag inte slakta. 

— Aldrig så får du huden min 
Till foder under luvan din 
Te' julen!» 

6 »En väl gödder gås det vill jag giva dig, 
den bästa, som du vill taga. 
— Bara jag får huden din 

Till foder under luvan min 
Te' julen!» 

7 »En väl gödder gås den är nog god att ha, 
men huden är svår att mista. 
— Aldrig så får du huden min 

Till foder under luvan din 
Te' julen!» 

l Ut kommer rävens syster så fin, 
hon ville med räven tala. 
»Ej må du sälja bonden ditt skinn, 
ty han kan det ej betala. 
— Aldrig så får han huden din 

Till foder under luvan sin 
Te' julen!» 

9 Bonden han satte båge för knä: 
»Ack, hör bara på den glävsan!» 
Bonden han satte båge för knä 
och sköt både räv och rävsan. 
— »Ser du nu att jag knep ditt skinn 

till foder under luvan min 
te' julen!» 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 9, förkortat i övriga stro-
fer. 

DAG VFF 492, s. 3-6. Bohuslän. Upptecknad av J. A. Thorkelsson, Harestads sn ca 1920 (inlämnad till VFA 1922); 
han hade lärt visan av Sven Jönsson, Hermansby, Torsby sn. 

1 /:Åh, Bonden han gick åt villande skog. 
Han skulle sta' skjuta räfvar:/ 
— Åh, hör du räf å Mickel så fin 

Får jag ej köpa huden din, 
Till foder under lufvan min, Till julen? 

2 Å jag skall ge dig ett gångande skepp, 
Det bästa som du kan styra 
— Om baraste jag får huden din 

Till foder under lufvan min, Till julen? 

3 Ett gångande skepp det är nog bra att ha, 
Men det kan jag inte styra 

— Åh inte så får du huden min, 
Till foder under lufvan din, Till julen! 

4 Åh jag skall ge dig en Oxe så fet 
Den fetaste du vill slackte 
— Om baraste jag får hudan din, 

Till foder under lufvan min, Till julen! 

5 En Oxe så fet den är nog bra att ha. 
Men den kan jag inte slackte 
— A inte så får du huden min 

Till foder under lufvan din, Till julen. 

224 



4I • 

4,1 0 
ja ha - de hu 	den din 

9 

min te ju - len. till 	fo - der un - der lu - van 

bon - den han geck 
4 

se ut åt grön äng Å 

1~~§ 

möt - te han rä - ven 
6 

å där 

-Ack, om 4  

6 Åh jag skall ge dig en gåse så rar, 
Den raraste du vill nappe 
— Om baraste jag får hudan din 

Till foder under lufvan min Till julen! 

7 En gåse så rar den är nog bra att ha, 
Och den kan jag också nappe 
— Men inte så får du huden min 

Till foder under lufvan din Till julen. 

8 Åh fram kom der räfvens syster så fin 
Hon ville med räfven snacke 
— Å jag skall nappe dig i ditt skinn 

Om du säljer huden din 
Till foder under lufvan sin Till julen! 
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9 /:Nu bonden han blef så ifrig till mods 
Han reste sig opp vid boe:/ 
Och sköt så räfven och rävin 
— Åh såg du att jag fick huden din 

Till foder under lufvan min, Till julen! 

Anmärkning 

Visan kallas Räfvepolskan. — Ms saknar strofnr. Repris-
tecken utsatta efter andra raden i alla strofer. 

9:2 	boe ms ev. böe 
9:3 	rävin ms rävin(nan) 

T 
ULMA 3247:9, s. 67-70. Efter Alma Bergstrand f. WerAn, Tidaholm, Västergötland (f. 1874 i Vartofta-Åsaka sn, 
Västergötland). Upptecknad av Maja Bergstand 1930. 

1 Å bonden han geck se ut åt grön äng 
å där mötte han räven. 
— Ack, om jag hade huden din 

till foder under luvan min 
till julen 

2 Ett gångande skepp det vill jag giva dig 
det bästa, som du kan styra. 
— Barasten jag får huden din 

till foder under luvan min 
till julen 

3 Ett gångande skepp, det vill jag inte ha, 
för det kan jag inte styra. 
— A aldrig så får du huden min 

till foder under luvan din 
till julen 

4 En väl gödder oxe vill jag giva dig, 
den bästa, som du vill hava 

— Barasten jag får huden din 
till foder under luvan min 
till julen 

5 En väl gödder oxe vill jag inte ha, 
för den kan jag inte slakta 
— Å aldrig så får du huden min 

till foder under luvan din 
till julen 

6 En väl gödder gås den vill jag giva dig 
det bästa, som du vill hava 
— Barasten jag får huden din 

till foder under luvan min 
till julen 

7 En väl gödder gås, den vill jag inte ha 
för den kan jag inte äta. 
— A aldrig så får du huden min 

till foder under luvan din 
till julen 
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8 A ut kommer rävens syster så fin, 
å ville med räven tala. 
»Å ej må du sälja bonden ditt skinn, 
ty han kan det ej betala.» 
— Å aldrig så får du huden min 

till foder under luvan din 
till julen 

9 Å bonden han spänner bågen för knät 
å sköt både räv och rävsa 

— Sest du, att ja knep den skinn 
te foder under luvan min 
te julen. 

Titel: Bonden och räven. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 9, 
förkortat i övriga strofer. 

U 
ULMA 3300, s. 18-20. Efter f.d. lärarinnan Josefina Ström, Borgen, S. Kedums sn, Västergötland (f. 1864). Upp-
tecknad av Nils Gustafsson 1931. 

1 Och bonden, han gick till långe skog, 
han skulle den räven skjuta, 
och där mötte han en räv så stor, 
som ville med bonden språka 
— Får jag köpa huden din 

till foder under luvan min 
till julen? 

2 Jag skall ge dej den raraste ko 
den bästa, som du kan mjölka, 
— barasten jag får huden din 

till foder under luvan min 
till julen. 

3 Kona så rar jag inte vill ha 
ty den kan jag inte mjölka 
— och inte får du huden min 

till foder under luvan din 
till julen. 

4 Jag skall ge dej den raraste sö, 
den bästa som du kan klippa, 
— barasten jag får huden din 

till foder under luvan min 
till julen. 

5 Sön så rar jag inte vill ha, 
ty den kan jag inte klippa, 
— och inte får du huden min 

till foder under luvan din 
till julen. 

6 Jag skall ge dej den fetaste gris, 
den bästa, som du kan slakta, 
— barasten jag får huden din 

till foder under luvan min 
till julen.  

7 Grisen så fet, den vill jag ej ha 
ty den kan jag inte slakta 
— och inte får du huden min 

till foder under luvan din 
till julen. 

8 Och jag skall ge dej den fetaste gås, 
den bästa, som du kan plocka, 
— barasten jag får huden din 

till foder under luvan min 
till julen. 

9 Ja visst vore gåsen rarer att ha, 
men värre att mista huden, 
— och inte får du huden min 

till foder under luvan din 
till julen. 

10 Och fram kommer där då rävens kusin 
hon vill med räven snacka 
Låt inte bonden narra dej, 
vet du inte bonden är en skälm 
Minns du inte vad han gjorde i fjol, 
sju ungar tog han ifrån vår mor. 

11 Och bonden han satt' sin bössa mot knä 
och sköt både räv och rävesa mä. 
— Såg du att jag tog huden din 

till foder under luvan min 
till julen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 11, 
förkortat i övriga strofer (utom i str. 10 där det helt sak-
nas). 
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v 
SR Ma 57/10617:29:1. Efter Vendla Johansson, Delary, Göteryds sn, Småland (f. 1871). Inspelad av Matts Arvberg 
1957. 

till 	fo - der in- un - der lu - van min till 	ju - la. 

1 /:Bonden han gick sig ut i en skog, 
där mötte honom räven.:/ 
— Vill du sälja huden din 

till foder inunder luvan min till jula. 

2 En välgödder gris det vill jag giva dig, 
den bästa som du kan hava. 
— Blott om ja får huden din 

till foder inunder luvan min till jula. 

3 En välgödder gris den är väl bra att ha, 
men huden är svår att mista. 
— Du får inte huden min 

till foder inunder luvan din till jula. 

4 En välgödder ko de vill jag giva dig, 
den bästa som du kan hava. 
— Blott om ja får huden din 

till foder inunder luvan min till jula. 

5 En välgödder ko de är väl bra att ha, 
men huden är svår att mista. 
— Du får inte huden min 

till foder inunder luvan din till jula. 

6 En välgödder häst de vill jag giva dig, 
den bästa som du kan hava. 
— Du får inte huden min 

till foder inunder luvan din till jula.  

7 /:Men bonden han spände bågen på knä, 
han sköt både räv å rävsa.:/ 
— /:Ja fick inte huden din 

till foder inunder luvan min till jula.:/ 

Melodianmärkning 

Omkvädet tas i repris i str. 7. Beträffande omtagningar 
se även textanmärkningen nedan. Den ovan noterade 

rytmen •Noll  utförs ibland närmast som 

Upptakt i str. 2-3, 5: h; i .sir. 4 och 6: d' 
T. 1, n. 3-5 i str. 2-7: h c' d' 

T. 2, n. 1 och t. 6, n. 1 i str. 2-6: [ 

T. 2, n. 3 i str. 4: h 
Upptakten till t. 3 i str. 2-3, 5-7: g 
T. 3, n. 1 i str. 2, 6-7: h 

T. 3, n. 2 i str. 4: I 

T. 3, n. 3 i str. 2, 6-7: cl; i str. 3 och 5: dl 
Upptakten till 1.5 i str. 2, 4-6: d'; i str. 3 och 7: h 
T. 5, n. 5 i str. 2-7: d' 
T. 6, n. 3 i str. 4 och 7: h 
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där möt - te ho - nom rä - ven. Å 	rä- ven. 
6 

skall du ge mej hu - den din 

4  till 	fo - der un - der 

9 

lu - van min till 	ju - len. 

bon - den han gick sig ut 

4a 
1. 

grö - nan äng. 

4b 

A 

Nu 
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Upptakten till t. 7 i str. 4 och 7: h 
T. 7, n. 1 i str. 3-5, 7: d' 

T. 7, n. 2 i str. 7:[ 

T. 7, n. 3 i str. 3: dl; i str. 4: c' 
T. 9, n. 2-3 i str. 2, 5-7: c' h (str. 7 i repris 1) 
T. 11, n. 2-4 i str. 5: g cl h 
T. 11, n. 4 i str. 6: h 

Textanmärkning 

Efter str. 4 sjunger sångerskan str. 3 och 4 ytterligare 
en gång. 

Omkvädet, str. 7: sångerskan sjunger först Du fick inte 
huden min men börjar om och korrigerar sig 
därvid; till sist sjunger hon hela omkvädet yt-
terligare en gång 

2:1 	det vid upprepningen de 
3:1 	den vid upprepningen det 
4:1 	ko sångerskan sjunger vid upprepningen först 

gris men korrigerar sig 
5:1 	de vid upprepningen det 
6:2 	den sjungs första gången de 
7:1 	Men sjungs första gången som en oartikulerad 

upptakt; vid upprepningen sjunger sångerskan 
raden felaktigt med sköt i stället för spände men 
korrigerar sig 

SVA B A 855. Efter Elsa Gunnarsson, Döshult, Allerums sn, Skåne (f. 1902 i Döshult). Inspelad av Gunnar Erme-
dahl 1970. 

1 /:Å bonden han gick sig ut i grönan äng, 
å där mötte honom räven.:/ 
— Nu skall du ge mej huden din 

till foder under luvan min till julen. 

2 /:En välgödder gås de vill jag giva dig, 
den bästa som du kan äta.:/ 
— Bara du ger mej huden din 

till foder under luvan min till julen. 

3 /:En välgödder gås den är nog bra att ha, 
men huden är svår att mista.:/ 
— Aldrig så får du huden min 

till foder under luvan din till julen. 

4 A ut kommer rävens syster så fin, 
hon ville me räven tala. 

aldrig ska du ge bonden ditt skinn, 
ty han kan det ej betala. 

— Aldrig så får han huden din, 
till foder under luvan sin till julen. 

5 Å bonden han spände bågen för knä. 
Nej, hör bara på den gläfsan! 

bonden han spände bågen för knä 
å sköt både räv å rävsan. 
— Ser du jag fick huden din 

till foder under luvan min till julen. 

Melodianmärkning 

T S, n. 4 i str. 3-5: d' 

Textanmärkning 

2:2 	den vid upprepningen de 
4:3 först påbörjas en repris av 4:1 med orden A ut 

kom 
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"Hör du Mickil 	go - da, 

12 

Vill du ge mej mys- se - fo - der. 
14 

1 Mellan jul och nyårsdag, 
Då den kalla vintern var, 
Gick bon till kolaskog. 
Fick han se hvar räfven stod: 
»Hör du Mickil goda, 
Vill du ge mej myssefoder, 
Vill du ge mej huden din, 
Foder åt mej i lufvan min?» 

2 Räfven stod och tänkte sig fram, 
Ja, fram kom räfvens syster: 
»Hör du nu Mickil, 
Är du nu tokig, 
Är du nu galen? 

Skall du ge huden din 
Foder åt bon i lufvan sin?» 

3 Räfven lacka opp till skogs: 
»Inte får du myssefoder, 
Inte får du huden min, 
Foder åt dej i lufvan din.» 

4 En dag sig hände, 
Räfven kom på bondens gål. 
Bon tog i bössan, 
Sköt Mickil i mössan: 
»Se nu Mickil goda, 
Se nu har jag myssefoder, 
Se nu har jag huden din 
Foder åt mej i lufvan min.» 

SMB 251 

Y 
Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 240. Pojo sn, Nyland. Troligen upptecknad av K. Forsblom 1876. 

P 
Mellan jul och nyårsdag, 

4 

 

fiaull. 

   

0- 

   

        

         

         

         

vintern var, 

6 

g; • 

Gick bon till kola = skog. 
8 

id; 
	

; P r 
Fick han se hvar räfven 	stod: 

10 

Vill du ge mej huden din. 
16 

Foder åt mej i 	lufvan min?" 

Då den kalla 

vD 
	

O J  P/  

SLS 383, s. 484-487. Efter Amanda Rosenberg f. Söderberg, Bofallet, Dragsfjärds sn, Åboland (f. 1877 i Stusnäs, 
Dragsfjärci). Upptecknad av Greta Dahlström 1925. 
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1 /:Det var en gång ett bondatok 
begynte med räven tala:/ 
— »Om du nu säljer hu-uden din 

till ro-oder under lu-uvan min 
till jul å jul å jul å jul å jul. 

2 En oxe så fet den vill jag giva dig, 
den du med smak kan äta, 
— Bara du säljer hu-uden din 

till fo-oder under lu-uvan min 
till jul å jul å jul å jul å jul.» 

3 »En oxe så fet den vill jag inte ha, 
för den kan jag inte äta 
— Och inte så får du huden min 

till foder under luvan min 
till jul å jul å jul å jul å jul.» 

4 »En gåse så fet den vill jag giva dej, 
den du med smak kan äta, 
— bara du säljer hu-uden din 

till fo-oder under lu-uvan min 
till jul å jul å jul å jul å jul.» 

5 »En gåse så fet den vill jag inte ha, 
för den kan jag inte äta 
— Och inte så får du huden min 

till foder under luvan din 
till jul å jul å jul å jul å jul.» 

6 Fram kom rävens syster så god, 
begynte med räven tala: 

— »Inte får du sälj huden din 
till foder under luvan hans 
till jul å jul å jul å jul å jul.» 

7 /:Bonden spänd bågen under sitt knä, 
sköt räven och hans syster.:/ 
— »Sixtu, nu så fick jag hu-uden din 

till fo-oder under lu-u van min 
till jul å jul å jul å jul a jul.» 

Titel: Bonden och räven. 

Melodianmärkning 

1 början av mel. har ms en asterisk som hänvisar till föl-
jande takter skrivna under mel. 

 

• • • # 

  

Six tu nu 

Textanmärkning 

Repristecken utsatta endast i str. 1. Omkvädet utskrivet i 
str. 1 och 7, förkortat i övriga strofer. Som kommentar 
till skrivningarna hu-uden, fo-oder, lu-uvan står: Sjöngs 
med ett slags hickning mitt i stavelsen, vilket gumman 
ansåg vara av största vikt för ett riktigt framförande av 
visan. 
2:1 	efter dig står (dej) 

J 	 J . 	o.s.v. 

EJ AVTRYCKTA 

AA: KB Vs 2:2, s. 423. Närmare uppgifter saknas. 
Sannolikt upptecknad på 1810- eller 1820-talet. 5 
strofer. 

AB: Rosenberg, 160 polskor, visor och danslekar, 
1876, nr 83. Södermanland. Upptecknad av A. G. 
Rosenberg under tiden 1823-1835. Melodi. 
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AC: Rosenberg, 160 Polskor, visor och danslekar, 
1876, nr 85. Södermanland. Upptecknad av A. G. 
Rosenberg under tiden 1823-1835. Melodi. 

AD: KB Vs 4, s. 341. Medelpad (i Sundsvallstrakten). 
Upptecknad av Carl E. Hylt61-Cavallius ca 1838. 
5 förkortat utskrivna strofer, betecknade som 
»Variation». 

AE: KB Vs 3:4 nr 268 A, variant. Östergötland. Upp-
tecknad på 1830- eller 1840-talet av okänd per-
son. Utskrift gjord av George Stephens. 3 strofer 
anförda efter huvudtexten i nr 268 A ur annan 
uppteckning. 

AF: KVHAA F. L. Borgström, Berättelse öfver en re-
sa i Vermland, visbil. nr  8. Höljes, N. Finnskoga 
sn, Värmland. Upptecknad av studenten Ferdi-
nand Ludvig Borgström 1845. 2 strofer. Tryckt i 
Borgström, Berättelse öfver en resa i Vermland, 
1915, nr 8. 

AG: UUB R 623:2 nr 131. Efter skeppareänkan Greta 
Lisa Gahnström, Visby, Gotland (f. 1792; Bjers-
by, s. 334). Sannolikt upptecknad av Lennart Bo-
lin vid 1800-talets mitt. Utskrift gjord av P. A. 
Säve. 7 strofer (med några variantrader, troligen 
efter annan person). Tryckt som Säve nr 131. 

AH: Örebro läns museum, N. G. Djurklous Arkiv, F I 
b:1, Folkvisor, psalmer och sånger, s. 174. Sanno-
likt från Närke. Upptecknad vid 1800-talets mitt; 
upptecknaren okänd. 4 strofer. 

Al: Lilja, Julboken, 1865, nr 19. Skåne. Upptecknad 
av Nils Lilja. 8 strofer. 

AJ: ULMA 347:52, s. 3. Norra Södermanland. Upp-
tecknad av Gustaf Ericsson, sannolikt under tiden 
1860-1882. 4 strofer. 

AK: ULMA 347:44 b, s. 202. Norra Södermanland. 
Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 
1860-1882.1 strof. 

AL: Anteckningsbok »Sommaren 1878», som tillhört 
Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld (nu i släktens 
ägo). Efter kyrkoherdehustrun Hilma Graneli f. 
Gyllenskiöld, Vireda sn, Småland. Upptecknad av 
Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld 1878. 6 strofer 
(endast sista strofen lika med AM). 

AM: ULMA 10531 (J. A. Lundells saml.), Carlheim-
Gyllenskiöld, Visor ock melodier (nr 70). Efter 
kyrkoherdehustrun Hilma Graneli f. Gyllenskiöld, 
Vireda sn, Småland. Upptecknad av Vilhelm 
Carlheim-Gyllenskiöld 1878 eller något senare. 
Melodi samt 8 strofer (endast sista strofen lika 
med föregående variant). Tryckt i SvLm VII:7, 
1892, nr 70. 

AN: ULMA 41:155, s. 18-20. Efter »Lindholms hust- 

ru», Vekhyttan, Kvistbro sn, Närke. Upptecknad 
av Robert Larsson 1899. Utskrift med landsmåls-
alfahet; transkription tryckt i Larsson, Visor från 
Väster-Närke, 1943, s. 124.9 strofer. 

AO: ULMA 768, s. 67-68. Hjulsjö sn, Västmanland. 
Inskriven i visbok av okänd person, sannolikt vid 
1800-talets slut. Lämnad till Ragnar Girlow 1921. 
3 strofer (enligt Filikromen, dvs. I ovan, men med 
delvis avvikande förstastrof). 

AP: ULMA 351 D:11 a, s. 412-414. Efter tecknings-
läraren Anton Freeman, Göteborg (f. i Harestads 
sn, Bohuslän). Upptecknad av August Bondeson 
1895-1896. Melodi samt 7 strofer. Tryckt som 
Bondeson nr 114. 

AQ: ULMA 109:252 f. N. Fågelås' sn, Västergötland. 
Upptecknad av Gideon Danell 1898. 1 strof. 

AR: ULMA 11642:56. Alfta sn, Hälsingland. Upp-
tecknad av Einar Övergaard 1899. Melodi med 
underlagd strof. 

AS: ULMA 111:147, s. 8-9. Ödenäs sn, Västergöt-
land. Upptecknad av H. Lindkvist 1902. 3 strofer 
(jfr skillingtryck under Ibc ovan). 

AT: DAG VFF 943, s. 1-3. Upptecknad 1924 av C. 0. 
Johansson, Dalen, Kungslena sn, Västergötland. 6 
strofer. 

AU: ULMA 2667:20, s. 12. V. Vingåkers sn, Söder-
manland. Upptecknad av Sten Thornell 1929. 2 
rader. 

A V: ULMA 2822:3, s. 14-17. Efter Ida Eriksson, To-
restad, Frykeruds sn, Värmland (f. 1871 i Fryk-
sände sn, Värmland). Upptecknad av Gertrud 
Eriksson 1930. 11 strofer. Tryckt i Turesson, 
Värmländska kulturtraditioner IV, 1966, s. 104. 

AX: DAG IFGH 2306, s. 19-21. Efter f.d. torparen 
Erik Kristoffersson, Eskilsäters sn, Värmland (f. 
1840 i Eskilsäter). Upptecknad av Ragnar Nilsson 
1931. 8 strofer. 

A Y: DAG IFGH 2359, s. 9-10. Efter Mathilda Vall-
gren, Nykyrka sn, Västergötland (f. 1854 i Sand-
hems sn, Västergötland). Upptecknad av C. M. 
Bergstrand 1931. 7 strofer. 

AZ: ULMA 11482, s. 660. Efter Johan Persson 
(»Nystugu Jan»), Hoberget, Grangärde sn, Dalar-
na (f. 1874). Upptecknad av Otto Blixt 1939. 1 
strof. Kallas »vaggvisa». 

BA: SVA 275: A 410:1. Avskrift med äldre stavning. 
Insänd till Radiotjänst av Carl Son&n, Bergsham-
mar, Södermanland 1948. 4 strofer. 

BB: NM Folkminnessaml., Visor, dansvisor, kapsel 1 
(EU 46324). Östergötland. Nedskriven av snick- 
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armästaren Carl J. Andersson, Norrköping. Insänd 
till Nord. museet 1952. 9 strofer. Två något varie-
rande utskrifter. 

BC: NM Folkminnessaml., Visor, dansvisor, kapsel 2 
(EU 48626). Upptecknad av Ulla Scharp-Hög-
berg, Stockholm (f. 1899), för vilken en barnfrö-
ken sjöng visan »emellanåt 1904-1905». Inläm-
nad till Nord. museet 1955. 5 strofer. 

BD: Efter Lena Larsson, Ytterby sn, Bohuslän (f. 1882 
i Ytterby, d. 1967). BDa: SR Ma 57/10617:59:7. 
Inspelad av U. P. Olrog 1960. Melodi samt 3 stro-
fer. Återgiven på CD (Den medeltida balladen, 
CAP 22035). BDb: SVA 52, bl. 48. Textnedskrift 
gjord av Lena Larsson 1960. 3 strofer. 

BE: Efter Rosa Laurinsson, Årjäng, Värmland (f. 

1909). BEa: Turesson, Värmländska kulturtradi-
tioner IV, 1966, s. 103. Upptecknad av Gunnar 
Turesson 1965. Melodi med underlagd strof. BEb: 
SVA BA 1295. Inspelad av Ingegerd Bergström 
1971. Melodi samt 1 strof. 

BF: Låtar och visor i östra Värmland IV, [1985], s. 70. 
Efter Inez Qvist, Kristinehamn, Värmland. Upp-
tecknad av Birger Ljungkvist. Melodi samt 1 
strof. Kallas »polska». 

BG: Kalsonger blå, [1995], s. 22-23. Efter Anna-Stina 
Karlson, Gnesta, Frustuna sn, Södermanland (f. 
1934 i Dillnäs sn, Södermanland); hon hade visan 
efter modern Dagmar Karlsson (f. 1890 i Dillnäs, 
d. 1987). Melodi samt 9 strofer. 
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KATTENS DÖD 
TSB F 66 

A 
KB Vs 3:4 nr 271 A. Efter ett gammalt handskrivet blad, sannolikt från 1700-talet. Avskrift gjord av George Steph-
ens. 

1 Katten ligger på ungen siuk, 
hon sörjer sina ungar, 
huru ska dhe födan fåå, 
när kattan orckar ey fånga. 
— Men nu är katten döder. 

2 Dy skickar budh, dy skickar budh, 
till Fältskiären i Granss äng, 
han skulle komma, han skulle komma, 
och hielpa kattan i barnsäng. 

3 Dy skicker budh, dy skickar KIM, 
till dömmaren i Söra, 
han skulle komma, han skulle komma, 
och testamentet höra. 

4 Dy skicker budh, dy skicker budh, 
till fränderna dy nästa, 
dy skulle komma, dy skulle komma, 
och kattans ungar trösta. 

5 Dy skicka budh, dy skicka budh, 
till jungfruna i Slaaka, 
dy skulle komma, dy skulle komma, 
och öfwer kattan waaka. 

6 Dy skicka budh, dy skicka budh, 
til snickaren i Lysta, 
han skulle komma, han skulle komma, 
och giöra kattan een kysta. 

7 Dy skicka budh, dy skicka budh, 
till prästens hustru den feeta, 
hon skulle komma, hon skulle komma, 
och lilla katten sweepa. 

8 Dy skicka budh, dy skicka budh, 
til bönderna i Skiära, 
dy skulle komma, dy skulle komma, 
och lilla kattan bähra. 

9 Dy skicka budh, de skicka budh, 
til klockaren i Winga, 
han skulle komma, han skulle komma, 
och för dhen kattan ringa. 

10 Dy skicka budh, dy skicka budh, 
til djäknarna dy unga, 
dy skulle komma, dy skulle komma, 
och för den kattan siunga. 

11 Dhe skicka bud dee skicka bud 
till Jöns och Ewert i Dwehla, 
dhe skulle komma, dee skulle komma 
och grafskrifter uthdehla. 

12 Dy skicka budh, dy skicka budh, 
till byskoppen i Skaara, 
han skulle komma, han skulle komma, 
och kattan att begrafwa. 
— Men nu är katten döder. 

Anmärkning 

Stephens anmärkning till texten: Vers XI är tillagd af en 
sednare hand. — Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 12, mar-
kerat i str. 3. 
Omkvädet: döder str. 12 dö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-öder 
9:1 det andra budh ms buhd 

B 
KB Vs 3:4 nr 271 B. Blekinge. »Efter muntligt meddelande.» Utskrift gjord av George Stephens på 1840-talet. 
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1 Kattan låg på ugnen sjuk, 
Och sörjde för sina ungar 
Hur de skulle födan få, 
När Kattan hon blef döder. 

2 Så svarade Mus-ungar små, 
I vrårne der de såto: 
»Vi skall väl vår födan få, 
Bara Kattan hon blir döder.» 

3 Så svarade Katt-ungarne små, 
Bak ugnen der de lågo: 
»Nej så men, skall j men ej, 
Så länge som vi något orka.» 

4 En stund derefter blef Kattan död. 
»Nu skicka' vi bud efter Klockarn från Kumla, 
Att han skulle komma dit 
Och öfver Kattan liten sjunga. 

5 Nu skicka' vi bud, vi skicka bud 
Efter Presten ifrån Upsala, 
Att han skulle komma dit 
Och öfver Kattan liten tala.» 

6 Fyra Kattor som voro grå, 
Midt under båren gingo; 
Så månge vi kunde få, 
Som efter Båren följde. 

7 Presten uträtta' sin syssla rätt, 
Och Klockaren detsamma; 
Här hvilar lilla Kattan söt, 
Och Kattan heter Johanna. 

Titel: Kattans död och begrafning. 

Filikromen, h. 4, 1853, nr XXII. »Meddelad» av musikdirektören Bengt Wilhelm Hallberg, Landskrona, Skåne (f. 
1824 i Asmundtorps sn, Skåne, d. 1883). 
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Han va' rädd han skolle 	dö. 

SMB 252 

1 /:Å katten lau i onbänken, 
Han klava sej vara sjug.:/ 
/.:Han hade så ondt i sitt hoed 
Han va' rädd han skolle dö.:/ 

2 /:Å Gusskelöf, sa' röttan, 
För nu ä' katten dö'.:/ 
/:Nu konna vi gau i skawed 
Å gnava smör å brö'.:/ 

Melodianmärkning 

T. I , n. 4: Sextondelsnot. 

Textanmärkning 

Visan kallas Skånsk Vaggsång. — Tr. saknar strofer. 

D 
UUB R 623:3 nr 17. Gotland. Efter tjänstepigan Babba Lona Bingström, File, Othems sn, Gotland (f. 1812 vid File; 
Bjersby, s. 226-227). Upptecknad av P. A. Säve 1855. Primäruppteckningen finns i UUB R 625:7, s. 48-50. Tryckt 
som Säve nr 219 B. 

1 Kattan låg på ugnen sjuk: 
Hon gjorde sig stor möda. 
Hon hade ondt i hu' de sitt: 
Jag tror det blifver hennes döda, 
— /:För nu är katte-mine sjuker:/ 

Råttan går för kattan in: 
Och hör du kära katte-mine! 
Will du ha' något färsk-mat in 
Min kära katte-mine? 

3 Och inte vill jag ha' något färsk-mat in 
Min kära råtta-fänta! 
Men om jag hade mig en trogen vin, 
Som presten kunde till mig hemta. 
— /:För nu är katte-mine sjuker:/ 

4 Och råttan tog sin staf i hand, 
Och skulle så till presten gänga. 
Och fön än råttu ha kum' fram, 
Gaf gamle Mine upp sin anda. 
— /:Nu är vår gamle Mine döden.:/ 

5 De skickte båd, de skickte båd 
Allt efter stora Biskopinnan, 
Att hon skulle vara god 
Och sända katte-mine linne. 

6 De skickte båd, de skickte båd 
Allt efter snickaren den bästa, 
Att han skulle vara god 
Och snickra katte-minne kista.  

7 De skickte båd, de skickte båd 
Allt efter målaren den bästa, 
Att han skulle vara god 
Och måla katte-minres kista. 

8 De skicka båd, de skicka båd 
Allt efter Preste-mor i Klinte 
Att hon skulle vara god 
Och skicka katte-mine skinka. 

9 De skickte båd, de skickte båd 
Allt efter Preste-mor i Hväte, 
Att hon skulle vara god 
Komma dit, steka och äta. 

10 De skickte båd, de skickte båd 
Allt efter Preste-mor i Rone, 
Att hon skulle vara god 
Och skaffa katte-mine krona. 

11 De skickte båd, de skickte båd 
Allt efter Riddaren den bästa 
Att han skulle vara god 
Och bära katte-minres kista. 

12 Se'n tacka' alla små grå myss: 
Och Guskill lof, och Guskill lof! 
Nu kan ni gå i kammaren in 
Och skära stora smör-brödar. 
— /:Nu är vår gamle Mine döder.:/ 

Titel: Katt-visan. 
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Anmärkning 	 12:4 	smör-brödar står inom citationstecken 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1, 3, 12, 
markerat i övriga strofer. 
Genomgående: katte-mirre och Mine står inom cita-
tionstecken 

	

1:2 	stor står inom parentes 

	

3:1 	färsk-mat ms färk-mat 

	

4:2 	ganga står inom citationstecken 

	

4:3 	råttu ha kum' står inom citationstecken 

	

4:4 	anda: ande 

	

6:1 	de ms det 

	

12:1 	myss står inom citationstecken 

Primäruppteckningen: 

Texten är delvis starkt förkortande. Följande avvikelser 
kan iakttagas: 

1:2 	stor saknas 
1:3 	sitt saknas 
2:2, 2:4 	katte-mine: katte-mirra 
7:4 	katte-mirres: katte-mine 
9:4 Komma: och komma; steka: och steka 

12:3 kammaren: kammarn 
12:4 	stora: store 

E 
Örebro läns museum, N. G. Djurklous arkiv, F I b:1, Folkvisor. A. Äldre folkvisor, s. 156-157. Närke. Upptecknad 
av okänd person vid 1800-talets mitt. En utskrift i N. G. Djurklous arkiv, F I b:1, Antiqvariska anteckningar om Ne-
rike. 2. Folkvisor (I), s. 57-58, gjord av N. G. Djurklou, är sannolikt en bearbetning av denna text. 

1 Katta sjuker på ungen låg 
Hon sa så här te si Doter 
Hur ska vi berga oss i detta år 
Ja orkar ej röra foten. 
— Si då va lilla katta sjuker 

2 Och då kom der en råtta fram 
Hon bugde och hon sade 
Behagas det någon färsker stek 
Så skall det bli till att tage. 

3 En färsker stek vill jag ej ha 
Den kan jag ej fordrage 
Men om ja kunde få presten hit 
Det kunde jag bättre behage 
— Si då va lilla katta sjuker 

4 Och råtta tog sin staf uti hand 
Och skulle till prostgården gånga 
Men när han kom hart nära fram 
Gaf lilla katten upp andan. 
— Si då va lilla katta döder! 

5 De skicka bud, de skicka bud 
Till kära Far i Hisse 
Han skulle dit, ja han skulle dit 

göra kista åt Kisse 

6 De skicka bu de skicka bu 
Till kära mor i Hisse 
Hon skulle dit Ja hon skulle dit 
A svepa lilla Kisse 
— Si då va lilla katta döder! 

7 De skicka bu, de skicka bu 
Till Biskopen i Skara 
Han skulle dit ja han skulle dit 
Å lilla Kisse begrafva 
— Ty nu va lilla katta döder 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
1:2 	sa så: så sa' 

Djurklous utskrift som omfattar 8 strofer: 

Omkvädet: för nu var lille kissen sjuker/döder 
och råttorna i källaren 
De få nu smör uppå brödet 

Str. 8: Och Kisse katten blef förd till jord 
och lagder ned uti ett dike 
med hufvudet ner och fötterna opp 
och råttorna de sjöng för liket 

F 
Efter torparhustrun Eva Larsdotter på Skogen, Bolmsö sn, Småland (f. 1846 i Bolmsö). Upptecknad av C. E. Södling 
1874. Fa: MM C. E. Södlings saml. II:1, S 57. 	MM C. E. Södlings saml. 11:3, S 296. 

Fa 
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•	 

.tY 	 
hvad blir 	det å 	oss 	i 	vinter 	kall. 
men bättre vore 

•	 

det ha 	en vän 

vi 	frysa 
som kunde 

bort 	våra 	fötter? 
presten åt mej hämta. 

10 

sade 	till 
	

sina 	döttrar: 
stora 	råtta å "de junta": 

tt_ 

han 
den 

4/1)  

6 

sjuker. 

tt 	 

för nu ä katten lille 
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Allegretto. 

 

.t) 	 

 

2 

      

    

• •  

 

     

1.0ch kis - se lille 
	på ängen 
	

låg. 
2.E 	färsker 	stek ä 	väl go 	å ha. 

- För nu 	ä kisse 	lille 	sju - ker. 

1 Och kisse lille på ängen låg, 
han sade till sina döttrar: 
hvad blir det å oss i vinter kall, 
vi frysa bort våra fötter? 

— För nu ä kisse lille sjuker, 
för nu ä katten lille sjuker. 

2 E färsker stek ä väl go å ha, 
den stora råtta å de junta; 
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skicka' bud. de skicka' bud. 
4 
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men bättre vore det ha en vän 
som kunde presten åt mej hämta. 
— För nu ä kisse lille sjuker, 

för nu ä katten lille sjuker. 

Melodianmärkning 

Beträffande textunderlägget se textanmärkningen ne-
dan. 

T. 3 övre och undre systemen: Återställningstecken ut-
satta före n. 2 i resp. understämmor. 

T. 7 undre systemet: Återställningstecken utsatta före c 
och c1 . 

Textanmärkning 

1:1 	lille troligen ändrat från lilla 
2:2 	de junta står inom citationstecken 

Fb 
MELODI 
	

2:1 E: En 

Mel. -stämman = Fa. 
	 2:4 mej: mig 

TEXT 

Avvikelser från Fa i Fb 

/: / 	Och: Å; ängen: ongen 
1 :3 	hvad: hva 
1:4 	bort: om 

Anmärkning 

Omkvädet (under mel.) utskrivet endast en gång avseen-
de båda stroferna. 
Omkvädet, första raden: sjuker ändrat från döder 

2:1 go ms gå 

G 
NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, vol. 1:8. Västergötland. Upptecknad av artisten J. A. Winquist, tro-
ligen under 1800-talets andra hälft. 

till 	proste 	mo - ra i 	Skara. 
6 

Bed henne komma. bed henne komma 

och svepa katta den rara. 

Ty nu är lille 
	

kissen 	dö - der; 

nu ska' vi gå åt källaren 
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14 

 

  

och ta' 

1 De skicka bud, de skicka bud, 
Till prostemora i Skara: 
Bed henne komma, bed henne komma 
och svepa katta, den rara! 
Ty nu är lilla kissen döder. 
Nu ska vi gå åt källaren 
och ta oss smör på brödet. 

Titel: Kisses död (ändrat från Kisses begrafning). 

oss smör på 	brö - det. 

Textanmärkning 

1:6 	gå ändrat från gål 

H 
Skåne. Upptecknad ca 1880 av Eva Wigström »som den sjunges af allmogen på landskronaslätten». Ha: NM Folk-
minnessaml., Manuskript 9, bl. 96. Hb: NM Folkminnessaml., Manuskript 9, hl. 88-89. — I NM Folkminnessaml., 
Manuskript 9, bl. 88 finns också en utskrift utan regionalt språkinslag och med ett fåtal mindre avvikelser från Hab. 

Ha 
1 Katten lå på onen å rya sej, 

att han hade så ondt i hoeded, 
så han va färi att dö. 
Då sjong röttan: »De va bra, 
så ska vi gå i skaved 
å gnava ost å brö.» 

2 Då svara de små källingar, 
som i onbänken lå: 
»De ska vi dej formena, 
når som vi börja gå!» 

3 Där skeckades bod, där skeckades bod 
till joramor i Träda, 
om hon velle komma 
te vårt kattalig att kläda. 

4 Där skeckades bod, där skeckades bod 
till klockaren i Konga, 

om han velle komma 
te vårt kattalig att sjonga. 

5 De skeckade bod, de skeckade bod 
te presten uti Morda, 
om han velle komma 
te vårt kattalig att jora. 

6 Firatjyve rötter å möss 
de följde kattaliged te grafven, 
men källingana gena dom, 
når de velle gå i skaven. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Osäkert om str. 1, som skrivits ut lö-
pande, har sjungits eller talats. 

1:6 	gnava dubbelskrivet, struket på första stället 
2:1 	svara ändrat från svarade 

Hb 
Avvikelser från Ha i HI) 

/: 1 , 1 :6 	å: och 
3:2 	till: te 
3:4 	kläda: klä'a 
4:2 	till: te 
6:1 	å: och 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
3:4 	klä' a ändrat från kläda 
5:4 jora ändrat från jorda 
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Kat-ten la - de sig från ung - ar 

Och han be- kla - ga - de sitt ö - de 

-4)

-6 

• 
Da var kat-te - mis-sen död ja död 

12 
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MM FMK IIa:27 John Enningers saml., Visor och några psalmer, s. 104. Efter C. Lindequist, Rönnemölla, Billinge 
sn, Skåne. Upptecknad av John Enninger 1882. 

 

2 

 

    

Och katten låg på 
4 

  

ugnen 

och fruktade för sin död. 

Han hade ondt i 	hufvudet 
8 

nu är han redan död. 

	

1 /:Och katten låg på ugnen 
	

Han hade ondt i hufvudet 

	

och fruktade för sin död.:/ 
	

nu är han redan död. 

J 
NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, vol. 1:3 (mel.), Fredin, Gotlandstoner, 1909-1912, nr 159 (text). Ef-
ter bondhustrun Elisabet Olofsdotter, Flors, Burs sn, Gotland (f. 1821 i Ardre sn, Gotland, uppvuxen i Gammalgarns 
sn, d. 1897). Upptecknad av hennes son August Fredin 1892-1896. Även mel. tryckt i Fredin, Gotlandstoner nr 159. 

Jag är så sjuk Jag är så sjuk 

Jag har så ondt i 	mitt hu - dä 

10 

Ja då var kat- te - mis- sen dö- der. 
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1 Ock katten lade sig från ungar sju, 
ock hon beklagade sitt öde: 
»Jag är så sjuk, jag är så sjuk, 
jag har så ont i mitt hudä!» 
— Ty då var kattemisen sjuk, ja sjuk, 

ja då var kattemisen sjuker. 

2 Bonden tog sin stav i hand 
ock skulle så till prästen gånga: 
»Kära pastor, följ med mig hem! 
Jag tror, att katten dör av vånda.» 
— Då var kattemisen sjuk, ja sjuk, 

ja då var kattemisen sjuker. 

3 Prästen tog sin lilla bok 
ock skulle över katten läsa. 
Katten tog sin krokig fot 
ock högg till prästen över näsan. 
— Ty då var kattemisen sjuk, ja sjuk, 

ja då var kattemisen sjuker. 

4 Prästen tog sin lilla bok 
ock skulle åter hemåt gånga, 
ock när han kom i farstun in 
då slapp katten av med våndan. 
— Men då var kattemisen död, ja död. 

Ja då var kattemisen döden 

5 Små råttorna, som i vrårna smög, 
de blevo järteligen glada: 
»Nu har vår katta blivit död, 
nu ska vi göra bonden skada.» 
— Ty då var kattemisen död, ja död. 

Ja då var kattemisen döder. 

6 Små ungarna, som på ugnen låg, 
de voro intet så glada: 
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»Bara vi få upp vår ögon små, 
vi ska väl råttorna borttaga.» 
— Då var kattemisen död, ja död. 

Ja då var kattemisen döder. 

7 De skicka' bud, ja bud på bud 
efter snickaren från Lista: 
han skulle skyndsamt infinna sig 
ock göra katteliket kista. 

8 De skicka' bud, ja bud på bud 
efter fröknarna i Rone: 
de skulle skyndsamt komma dit 
ock göra katteliket krona. 

9 De skicka' bud, ja bud på bud 
efter biskopen i Rava: 
han skulle skyndsamt komma dit 
ock katteliket begrava. 
— Då var kattemisen död, ja död. 

Ja då var kattemisen döder. 

10 De skicka' bud, ja bud på hud 
efter bärarna de långa: 
de skulle manstarkt infinna sig 
ock under kattebåren gånga. 
— Ty då var kattemisen död, ja död, 

ty då var kattemisen döder. 

Textanmärkning 

1 tr. är texten uppställd tvåradig, omkvädet enradigt. 
Omkvädet återgivet i str. 1, 4, 10, markerat i övriga 
strofer. 

K 
DAG VFF 1199, s. 4. Brunskogs sn, Värmland. Upptecknad av A. Nilsson 1925. 

1 Katta ligger på ommen sjuk 
med sene fyra små döttrer 
ho låter om ho låter om 
ho har se ille ont i bröste. 

2 Skicka bud å sände bud 
efter Britta där Öste 
hon skulle komme å bote katta i bröste. 
Ack, innan Britta dit hunnit har, 
har kattan jivit opp andan. 

3 Å sände bud å sände bud 
efter Lotta där Nole 
ho skulle komme ho skulle komme 
å svepe katta i Flore. 

4 Skicka bud å sände bud 
efter klockarn den onge 
han skulle komme han skulle komma 
å hjälpa kattongane sjonge. 

5 Katten Pelle på gatan går 
med sorgeflor uppå hatten, 
ty sorgen den är nog allra störst 
för den stora grå katten. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Stroferna ej radindelade. 
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L 
DAG IFGH 1066, s. 2-4. Efter Lena Bågenholm, Dals-Eds sn, Dalsland (f. 1869 i Dals-Ed). Upptecknad av Tryggve 
Heimer 1927. 

Då kom en råt-ta fram-spring-an-de 

 

(hr 

 

hon bä-de bu- ga och ni- ga. 

Be - ha - gar er nå- gon fars- ke stek 

min lil - la 	kat- te - fru - ga 

för nu är lil - le 	kat-ta 	sju - ker 

 

•	 
vi 

 

   

för nu är lil - le 	kat-ta sju- ker. 

1 Det låg en katta på ommen sjuk 
och talte till sin doter 

2 Då kom en råtta framspringande 
hon både buga och niga 
Behagar er någon farske stek 
min lilla kattefruga 
— /:För nu är lille-katta sjuker:/ 

3 Nej mej behagar ingen farske stek 
min lilla råttejänta 
Men om jag hade mej en trogen vän 
som prästen till mej kunde hämta. 
— /:För nu är lille-katta sjuker:/ 

4 Och råtta tager sin stav i hand 
och ger sej ut till att vandra, 
Men när hon kom på vägen fram 
gav katta opp sin anda. 
— /:För nu är lille-katta döder:/ 

5 De skicka bud och de skicka bud 
efter snickaren den bäste 
Att han skulle komma dit 
och göra lelle-katta kista. 

6 De skicka bud och de skicka bud 
efter prästekvinna från Vika 

Att hon skulle komma dit 
och klä lelle-katta te lika 

7 De skicka bud och de skicka bud 
efter prästen ifrån Skara 
Att han skulle komma dit 
och lelle katta begrava. 

8 Och fyra voro de stora möss 
som under bårena gingo 
Och åtta voro de snälla små 
som både grävde och ringde. 
— /:För nu är lille-katta döder:/ 

Melodianmärkning 

Ms saknar klav, taktartsbeteckning och taktindelning. 
Texten under mel. utskriven med versaler. Str. 2 lagd 
under mel. 
System 2, n. 5-6 (elf1): Balken överstruken med blyerts. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 2-8, i str. 8 med upprepningen 
utskriven, i övrigt med repristecken. 
Omkvädet: lille-katta str. 7 och vid upprepningen i str. 8 

lelle-katta 
3:1 	Nej har strukits med annan penna men över or- 

det har därvid satts ett frågetecken 
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10 

å 	brö - de! 
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8:1 	Och fyra ändrat från Fyra 
8:2 	bårena sannolikt ändrat från bårana 

M 
ULMA 3852, s. 13-15. Efter Brita Carlsson, Järved, Arnäs sn, Ångermanland (f. 1861 i Mo sn, Ångermanland); hon 
hade visan efter sin mor f. 1822 i Mo. Upptecknad av Elsa Carlsson 1932. 

1 Katta låg bakom ugnom sjuk 
hon klaga sig i sitt huve 
jag har så ont uti min kropp 
jag ville helst vara döder, 
— då var kattan sjuker 

2 De skicka bud, de skicka bud 
till doktoren i Rota 
att han skulle komma dit 
och katta rektit bota 
— då var kattan sjuker 

3 De skicka bud, de skicka bud 
till snickaren den fina 
att han skulle komma dit 
och göra katta likkista 
— då var kattan döder 

4 De skicka bud, de skicka bud 
till skräddaren den rätta 
att han skulle komma dit 
och göra katta likhätta 

5 De skicka bud, de skicka bud 
till klockaren i Klara 
att han skulle komma dit 
och sjonge katta till grava 

6 De skicka bud, de skicka hud 
till biskopen i Skara 
att han skulle komma dit 
och katta rektit begrava 

7 De stora råttor och de småa möss 
de kommo dit att gravöl hålla 
men då de dansa där som bäst 
då komme katta borti grava. 
— då var kattan döder 

Anmärkning 

Kallas Barnvisa. — Ms saknar strofnr. Omkvädet utskri-
vet i str. 1-6. 

N 
ULMA 8817, s. 11-12. Efter Signe Lidgren, Järkvissle, Lidens sn, Medelpad. Upptecknad av C.-H. Andersson (Till-
hagen) 1934 och 1935. 

Å 
	

gu - ske- lov 	å Gu - ske - lov! 
4 

För nu ä kat - ta 
	

dö - der! 

Nu få vi gå 
	

kam- marn in 
8 

4 	 

Å 	rät - tan jick i 	kam- marn in 
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1 .t 
å 	la - de rät - tan dö- der. 

12 

å åt dä smöre 

män ät - ter kom- mo katt- ung- ar smä 

16 

etc. 
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1 A guskelov, å guskelov 
för nu ä katta döder! 
Nu få vi gå i kammarn in 
å äta smöre å bröde. 

2 Å råttan gick i kammarn in 
å åt tå smör å bröde, 
män ätter kommo kattungar små 
å lade råttan döder. 

Melodianmärkning 

Enstaka landsmålstecken i ms är här utskrivna enligt 
textåtergivningen ovan. 

Textanmärkning 

Ms ej strofindelat. Ms har enstaka landsmålstecken. 

0 

Wetter, Sörmländska låtar, 1978, nr 511. Efter Edith Söderberg (»Kattrinä i Klövhälla»), Valsta, Sköldinge sn, Sö-
dermanland (f. 1888 i Valsta); hon hade i sin barndom lärt visan av soldatänkan Anna Maria Fredriksson 
(1833-1907), fattighuset i Sköldinge. Upptecknad av Gustaf Wetter 1957. 

1 /:Kisse låg på ungen sjuk. 	 2 Då kom där e lita rötta fram. 
Han va inte go te rörä foten:/ 

	
Ho böckade å ho nigde. 

— för då va lillä katten sjuker, 	 Ska dä varä någen färsker stek 
å då va lillä katten sjuker. 	 söm ä så läcker å behaglig? 
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Pb 
M.M. J= 1 12 
	

2 

1.Kat - ta låg ba- ka 	og - nom. 

3 Di skickä bö å di skickä b6 
ätter doktaren uti Motä. 
Han skulle varä go å kommit dit 
å lillä kisse-katten botä 
— för då va lillä katten sjuker, 

å då va lillä katten sjuker. 

4 /:Men når di kom på halvä vägen fram 
då gav kisse upp sin anda:/ 
— för då va lillä katten döder, 

å då va lillä katten döder. 

5 Di skickä b6 å di skickä bö 
ätter snickaren uti Histä. 
Han skulle varä go å komma dit 
å görä kisse-kattens kistä 

6 Di skickä 136 å di skickä bö 
ätter prästefrue uti Vepä. 
Ho skulle varä go å kommii dit 
å lilla kisse-katten svepä 

7 Di skickä bö å di skickä bö 
ätter prästefar uti Havä. 
Han skulle varä go å komma dit 
å lilla kisse-katt begravd. 
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8 Di skickä bö å di skickä bö 
ätter klockären uti Hungä. 
Han skulle varä go å komma dit 
å ve lillä kissegraven sjungä 

9 Åtta bor å di större möss 
di skulle bärä å ringä. 
Åtta bor å di mindre möss 
di ätter båren skulle springä. 
— för då va lillä katten döder, 

å då va lillä katten döder. 

Titel: Kattvisan. 

Melodianmärkning 

Tr. återger mel. till str. 1 och 2; här återges de första 
fraserna av str. 2, resten av mel. är identisk med str. 1. 

Textanmärkning 

Omkvädet återgivet i str. I, förkortat i övriga strofer. 
3:3 	varä tr. varå 
8:2 	till Hungä står (eller Lungä) 

P 
Risliden, Norsjö sn, Västerbotten. Pa: ULMA 9609, s. 9. Efter Pelle Brännström, Risliden (f. ca 1886 i Kattisberg, 
Norsjö). Upptecknad av Bror Emilsson 1936. Pb: SR 5362/66/2823:2:10 (även DAUM band 970). Efter Jonas 
Brännström, Pelle Brännströms bror (f. 1899). Inspelad av Christian Jonsson 1966. Pc: DAUM band 3273. Efter Ru-
di Nilsson (f. 1916 i Bastuträsk, Stensele sn, Lappland, Jonas Brännströms systerdotter.) Inspelad av Erik Petersen 
1979. 

Pa 
1 Katten låg bakpå ugnen 

och klagade sin nöd 
hon hade så ont i skallen 
så hon trodd att hon skull dö 

2 Då kommer det en råtta in 
hon hade ett grått skinn, 
det var varken stekt eller sjudit 

3 Välis oss vi råttor små, 
nu är vår katta död 

Nu få vi gå i kammarn 
och knappra smör och bröd. 

4 Då svarade kattungarna, 
fastän vi äro små 
aldrig skall ni i vår kammare gå, 
så framt vi ögon få. 

Anmärkning 

Ms saknar strofår. 

245 



hon kla ga - de sin 
I. 

3 

nöd. 
6 

• 

	 • 
som ha - de ett grått skinn. 

var var- ken stekt el- ler 	sju - dit, 
8 

kö - ra 	fru - a 	min. 

3 

Kat - 	ta lag bak- a og - nom. 
4 

3-  
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4 

Hon had så ont 	i 	hu - vu - det. 
8 

hon trodd att hon skut dö. 
2 

    

    

 

hafree.,im. 

 

    

2.Då kom- mer där en 	råt- ta 
4 

1 Katta låg baka ognom, 
hon klagade sin nöd. 
Hon had så ont i huvudet, 
hon trodd att hon skull dö. 

2 Då kommer där en råtta in, 
som hade ett grått skinn. 
De var varken stekt eller sjudit, 
å kära frua min. 

3 Å välis oss, vi råttor små. 
Nu är ju katta dö, 
nu få vi gå i kammaren 
å knappra smör å bröd. 

4 Då sade en av kattungarne: 
Fastän vi äro små, 
ni få ej i vår kammare gå, 
såframt vi ögonen få. 

Melodianmärkning 

Sjungs delvis rytmiskt fritt i str. 1. 
Fraserna 1-2: Sjungs i str. 3-4 som i str. 2. 
Fras 3: Sjungs i str. 3-4 som i str. 1 med undantag för t. 

5, n. 4 (giss i str. 4). 

Fras 4 i str. 3-4: 

Pc 

hon kla - ga - de sin 	nöd. 
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om - men, 
4a 4b 

be - kla - ga- de sin 	nö å nö. 	nö. 

3_ 3  -\ 	6 

-or 
2.Då kom de fram e 

4 

M.M. J= 84 
	 3 

Kat - ta låg på 

Ho ha ha - de ont 
- 3 

ho 	skul - le 

3 

i 	hö - vet, 
8 

dö. 
2 

röt - ta. 
3 

me ett grått skinn skinn å skinn. 

3 	
6 	3  

e 	röt - ta 

ho sa 

Kom de fram 

SMB 252 

Hon had så ont i 	hö - ve - de. 
8 

.N p 
Anmärkning 

Omfattar str. 1-2 och 4. 
Upptakten i str. 2-3: e 

3  

T.5istr.2:  

T. 5 i str. 4: 

T. 7 i str. 4: 

hon trodd att hon skull dö.  

TEXT 

Avvikelser från Pb i Pc 

Str. 3 saknas. 
1:1 	låg: lag 
1:3 	huvudet: hövede 
2:1 	kommer: komme; en råtta: små råttor 
2:3 	var: va; sjudit: sjude 
2:4 	frua: fruan 
4:1 	Men en av kattungar sade då 
4:3 	få: får 

Q 
ULMA bd 3476-3477. Efter Frida Jansson, Dalskogs sn, Dalsland (f. 1898 i Dalskog). Inspelad av Torsten Ord&is 
1976. 
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3 8 

me ett grått skinn 

Be -ha - gar kat - ta drec - ka 
12 

J~TJ • 	j. 
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surt el - ler sött vin? 

1 Katta låg på ommen, 
beklagade sin nö å nö. 
Katta låg på ommen, 
beklagade sin nö. 
Ho hade ont i hövet, 
ho sa ho skulle dö. 

2 Då kom de fram e rötta 
me ett grått skinn å skinn å skinn. 
Kom de fram e rötta 
me ett grått skinn å skinn. 
Behagar katta drecka 
surt eller sött vin? 

3 Ja orkar ente drecka 
surt eller sött vin å vin. 
Jag orkar ente drecka 
surt eller sött vin. 
Men skecka bö på doktern, 
så får ja medicin. 

4 Di skecka bö, di skecka b6 
på doktern i Skara. 
Di skecka bö, di skecka bö 
på doktern i Skara, 
att han skulle komma dit 
å löna katta vara. 

5 När doktern kom dit, 
ja då var katta dö å dö. 
När doktern kom dit, 
ja då var katta dö. 
Va skulle ja nu här å göra, 
nu ä ju katta dö. 

6 Di skecka bö, di skecka bö 
på sneckaren i Börsta. 
Di skecka bö, di skecka bö 
på sneckaren i Börsta, 
att han skulle komma dit 
å gära kattas kista. 

7 De var bra, sa röttera, 
nu ä då katta dö å dö. 
De var bra, sa röttera, 
nu ä då katta dö. 
Nu får vi gå i sköpet 
å äta smör å brö. 

8 Men kattungarna svarade, 
fastän di voro små små. 
Kattungarna svarade, 
fastän di voro små: 
Bare vi blir store, 
ska di ligga där ifrå. 
Ja, bare vi blir store, 
ska di ligga där ifrå. 

Melodianmärkning 

Sångerskan sjunker successivt under de första stroferna 
ca ett halvt tonsteg men höjer sedan röstläget ca ett hel- 
tonssteg, liknande förfarande upprepas ytterligare en 
gång senare i mel. Str. 3-8 sjungs omväxlande närmast 
antingen str. 1 eller str. 2. De enskilda fraserna i dessa 
strofer är nedan jämförda med motsvarande fraser i str. 
1 resp. str. 2. 
Str. 3: 
Fras 1 och 3 = str. 2 — undantag: upptakt: e 
Fras 2 = str. 2 
Fras 4 = str. 1 
Fras 5 = str. 
Fras 6 = .str. 1 — undantag t. 7, n. 2: c1 
Str. 4: 
Fras 1 = str. 1 — upptakt: otydlig intonation 
Fras 2 = str. 2 
Fras 3 = str. 2 — undantag upptakten: h 

Fras 4 = str. 2 — undantag t. 8, n. 1: [ 

Fras 5 = str. 2 — undantag t. 10, n. 1-2: endast et 
Fras 6 = str. 2 — undantag: upptakten: a; t. 12: 

Str. 5: 
Fras 1 och 3 = .str. 1 — undantag upptakt: g; t. 2, n. 1-2: 

endast c' 
Fras 2,4-6 = 	1 
Str. 6: 
Fras 1 = str. 1 — undantag upptakt: g 
Fras 2 = str. 1 
Fras 3 = str. 1 — undantag upptakt: giss 
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be - klaga - de 

Jag 

P 

har så ont i 	hufvu' mitt. 

sin 	nöd. 
6 

8a 

	 • • 

jag tror att jag går död. 

	 8b  
2. 

•	 

Jag död. 

Fras 4 = str. 1 — undantag t. 4b, n. 1: 

Fras 5 = str. 1 — undantag t. 6, n. 1-2: endast e' 
Fras 6 = str. 2 — undantag upptakten: a; t. 12: 

KO. 

Str. 7: 
Fras 1 = str. 1 — undantag upptakt: g 
Fras 2, 4-5 = str. 1 
Fras 3 = str. 1 — undantag upptakt: e 

SMB 252 

Fras 6 = str. 
Str. 8: 
Fras 1-3 = str. 2 
Fras4=str.1  
Fras 5 = str. 1 — undantag t. 6, n. 1-2: e' e' (åttondels- 

noter) 
Fras 6 = str. I — undantag upptakten: a h 

Textanmärkning 

Första ordet i 4:1, 4:3, 5:1 endast antyds av sångers-
kan. 

R 

Efter Lovisa Ljungdell, Vreta, Kimito sn, Åboland. Upptecknad på 1880-talet av J. E. Wefvar (text) och efter Wef-
vars minne av 0. R. Sjöberg (mel.). Ra: SLS 82, s. 182-183 (text), 383 (mel.). Rh: SLS 125, s. 48 (endast mel.). 

Ra 

4 666 	 

Katten, som pd ugnen låg. 
4a 4b 

2. 

nöd. 

1 /:Katten som på ugnen låg, 
beklagade sin nöd::/ 
/:Jag har så ondt i hufvu mitt, 
jag tror att jag går död." 

2 Mössena de glädja sig, 
nu går vår katta död 
Sen få vi gå i kammaren 
och gnaga smör och bröd 

3 Kattens unge svarade, 
som uppå ugnen låg 
1 får ej gå i kammaren, 
så snart jag ögon får 

4 /:Har du hört på maken, 
nu får vi svält ihjäl,:/ 
/:Fast han inga ögon har, 
så hör han lika väl.:/ 

Titel: Kattens död. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Texten utskriven tvåradig. Upprep-
ningen av raderna utförd i str. 1 och 4, markerad med 
repristecken i övrigt. 
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Rb 
Avvikelser från Ra i Rb 

Mel. utan textunderlägg. 

SLS 82, s. 183-184. Efter F. S. Holsten, Rosala, Hitis sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar, sannolikt på 1880-
talet. 

1 /:Kissan ligger på unen sjuk 
hon klagade sin nöd:/ 
/:Jag har så ondt i hufvu mitt, 
jag tror jag hlifver död.:/ 

2 Nu få vi spela och dansa 
nu är vår kissa död 
Nu få vi gå i kammaren 
och äta smör och bröd. 

3 Men ungarna som på unen låg, 
de svarade nu så 
Ja bara vi nu ögon få, 
så skall det ej så gå 

4 Vi skickade bud, vi skickade bud 
till snickaren i Vista 
Att han skulle komma dit, 
och lag katten likikista 

5 Vi skickade bud, vi skickade bud, 
till klockaren i Spongen 

Att han skulle komma dit, 
lag kattens lik uppsjunga 

6 Vi skickade bud, vi skickade bud, 
till presten i Kana 
Att han skulle komma dit, 
lag kattens lik begrafva 

7 /Åtta voro de småa myss, 
som under båren Bingo.:/ 
/:Och fyra voro de stora myss, 
som kattens lik uppringo.:/ 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Texten utskriven tvåradig. Upprep-
ningen av raderna utförd i str. 1 och 7, markerad med 
repristecken i övrigt utom i 4:1, 5:1. 
3:3 Ja ms Jag 
5:2 	till Spongen står fotnoten Somliga sjunga 

Spangen, andra åter Spanien 

T 
Petalax sn, Österbotten. Ta: SLS 127, s. 182 (endast mel.). Upptecknad av Karl Flodin 1881. Tb: SLS 174 n, s. 
221-222 (endast text). Upptecknad av Isak Smeds 1882-1888. 

Ta 

   

J 	 
4 

 

 

• • • • 

 

• • 

 

  

6 

  

    

• *1 
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J)J 	 
8 

JJ  	1 

 

    

Anmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 3/4. 
T. 1: Efter n. 2 står ett överstruket taktstreck. 
T. 5: Noterna otydliga, troligen ändrade från d2  d2  e2. 

Över resp. noter står c c c d med bokstäver. 

T. 6, n. 1-2: Otydliga, troligen ändrade från d2  c2. Över 
resp. noter står c h med bokstäver. 

T. 6, n. 3: Ändrad från åttondelsnot. Före noten står 
några, nu svårlästa, noter överstrukna. 

Tb 
1 Katten låg på ugnen sjuk 

Och beklagade sina nöder. 
Så kom där en liten råtta fram 
Och hälsade på mormor. 

2 Och råttan gick till prästegård 
Och frågade, om kattan får skriftermål. 
När råttan kom från prästegård, 
Var kattan döder och lagd på bår. 

3 De sände båd och sände båd 
Till snickaren den vissa, 
Att han skulle komma dit 
Och snicka åt kattan en kista. 

4 Sände båd, ja sände båd 
Till Kristina i viken, 
Att hon skulle komma dit 
Och svepa kattan i like. 

5 Sände båd, ja sände båd 
Till skräddaren den nätta, 
Att han skulle komma dit 
Och skrädda åt kattan en hätta. 

6 Sände båd, ja sände båd 
Till Margreta den rika, 
Att hon skulle komma dit 
Med smör och bröd och brännvin tillika. 

7 Där va' fyra stora möss, 
Som både gräfde och ringde; 
Där va åtta stora möss, 
Som under båren gingo. 

8 Nu ha vi lof, nu ha vi lof, 
Nu är kattan döder, 
Nu får vi gå i kammaren 
Och knappra smöret af brödet. 

Anmärkning 

1:4 	till på mormor står anmärkningen (alias: go' 
morjen) 

U 
SLS 334, s. 2-3. Sjöngs i referendariesecreter Langenskiölds familj 1815 av barnsköterskan Eva Öhman från Åbo. 
Upptecknad ur minnet av Margareta Furuhjelm f. Langenskiöld. 

1 Och kissan låg på ugnen sjuk 
Och sörjde sina små ungar. 
Trallallalerallera! 
Och nu är lilla kissan döder. 

2 De sände bud, de sände bud 
Till biskopinnan i Susa, 
Att hon skulle komma dit 
Och lilla kissans håre' krusa. 

3 De sände bud, de sände bud 
Till biskopen uti Skara, 

Att han skulle komma dit 
Och lilla kissans lik begrafva. 

4 De sände bud, de sände bud 
Till Anna Gertrud i Röja, 
Att hon skulle komma dit 
Och sörja med sin röda tröja. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
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v 
SLS 215, s. 125-126. Björkö, Replots sn, Österbotten. Upptecknad av Jacob Tegengren 1912-1913. 

1 Katten låg på ugnen sjuk, 
beklagade sin stora nöd. 
Hon har så ont i huvudet, 
hon fruktar hon skall dö. 

2 Det var en onsdagsafton 
så fick hon skriftermål. 
Det var en torsdagsmorgon 
låg hon på gyllen bår. 

3 De sände bud, de skickade bud 
åt snickaren uti Hessa, 
att han skulle vara så god 
och snickra åt kattan en kista. 

4 De sände bud, de skickade bud 
åt klockaren uti Vrånga, 

att han skulle vara så god 
att låta klockorna gånga. 

5 Femton voro de småa möss 
som för den kattan ringde. 
Sexton voro de stora råttor, 
som under båren gingo. 

6 »Gud ske lov, nu är 
vår gamla katta död! 
Nu få vi gå i kammaren 
och knapra smör och bröd.» 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 

SLS 532 nr 349. Efter Sofia Kullberg f. Dahlkvist, Söderveckoski, Borgå lf, Nyland (f. 1863 i Sibbo sn, Nyland). 
Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1934. 

Katten som . 

nu 
	

är 
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1 Katten som på unen lag 
beklaga sin stor nöd 
Jag har så ont i huvu mitt 
jag tror att jag går dö. 

2 Råttorna de skrevo 
åt snickaren med list, 
att snickarn skulle komma 
och gör åt kattas likekist'. 

3 Men mössena de skrevo 
åt prosten med heskala 
att prosten skulle komma 
och kattas lik begrava. 

4 Men nu så få vi alla vara glada 
Nu är vår kati missi död 
Nu få vi gå i kammaren 
och äta smöråbröd 

SMB 252 

5 Kattans ungar svarade, 
som uppå unen låg, 
Men väntin ba vi ögon få 
så skall ni int få gå. 

6 Ha' ni hört på maken 
nu få vi svält ihjäl, 
Fast dom inga ögon har 
så hör dom likaväl. 

Melodianmärkning 

Före textunderlägget till den senare strofen står i ms 
str. 5 (jfr dock textuppteckningen). 
T. 3, n. 3 i str. 4: Åttondelsnot. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. 
3:2 	heskala sic 

Y 
SLS 536 nr 313. Efter kalkbruksarbetarhustrun Klara Sonntag f. Hellman, Virkby, Lojo sn, Nyland (f. 1870 i Snap-
pertuna sn, Nyland). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1935. 

2 

P 	 

GG 'J 	J) 

6 

p DG 

p 	 222P 	 

  

8 

J 	 

 

P PPP 

 

   

1 Kissan ligger på ugnen sjuk 
och klagar sina öden, 
hon har så ont i huvu sitt, 
hon fruktar att hon blir döder. 
— /:och nu är kissan döder:/ 

2 De skicka bud, de skicka bud 
till snickaren den bästa 
att han skulle komma dit 
och laga åt kissan en kista. 

3 De skicka bud, de skicka bud 
till syerskan den bästa 
att hon skulle komma dit 
och sy åt kissan mössa. 

4 De skicka bud, de skicka bud 
till sveperskan den bästa, 
att hon skulle komma dit 
och svepa kissan i kistan. 

5 De skicka bud, de skicka bud 
till prästen ifrån norden 
att han skulle komma dit 
att lägga kissan i jorden. 

6 De skicka bud, de skicka bud 
till klockaren den unga, 
att han skulle komma dit 
och för kissan sjunga. 
— /:och nu är kissan döder:/ 
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han kla - ga- de stor nöd: 
6 

jag tror att jag går död. 
10 

r  • 

vår kat - ta han 

ra gla - da. 
121  

är död. 
14 

i 	kam - ma - ren 
16 

å ä - ta smör 

--111,  • 1  • 

ni va Nu må 
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7 Fyra stora råttor 
under båren gingo, 
sju små myss efterföljde och ringde 
— /:nu var kissan döder:/ 

8 Men nu få vi gå i kammaren 
och sleka smör av brödet. 

9 Men så svara de kattungar små, 
som ännu på ugnen låg 
att vänten bara vi ögon få, 
så skall int minsann träng gå 
och sleka smör av bröden. 

Melodianmärkning 

Ms ger ingen förklaring till hur mel. skall anpassas till 
texten. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, förkortat 
i str. 7. Sannolikt avses str. 8 och 9 ej ha omkväde. 

1:3 	huvu fel i det maskinskrivna ms, ev. avses hu- 
vud 

8:2 	sleka ms sle'ka 

SLS band 1962:27 nr 24. Efter Mimmi Johansson f. Karlsson, Åbo (f. 1878 i Vestergård, Brattnäs, Pargas, Åboland, 
bosatt i Åbo sedan 1905). Inspelad av Greta Dahlström 1960. Mel. återgiven efter Greta Dahlströms transkription i 
SLS 742 B nr 111. 

" 	• • • 

1.Vår kat - 

  

  

ta som på ug - nen låg. 

3.De häl - sa och 	de skic - ka bud 
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4.Fy - ra vo - ro de små - a 	möss 

till 	proc - ten u - ti 

6 

Ska - ron. 

att 	han 	skul - le 

att kat - tans lik 

• • 

be - gra - va. 

2 
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som för 
	

den kat - ten ring - de. 

åt - a vo - ro di 	sto - ra 	råt - tor, 

som un - der 

1 Vår katta som på ugnen låg, 
han klagade stor nöd: 
Jag har så ont i huvu mitt, 
jag tror att jag går död. 
Nu må ni vara glada, 
vår katta han är död. 
Nu få vi gå i kammaren 
å äta smör å bröd. 

2 Men kattans ungar svarade, 
som uppå ugnen låg: 
Int får vi gå i kammaren, 
såframt vi ögon får. 

bor - den 	ging - o. 

3 De hälsa och de skicka bud 
till prosten uti Skaran, 
att han skulle komma dit 
att kattans lik begrava. 

4 Fyra voro de småa möss 
som för den katten ringde, 
åtta voro di stora råttor, 
som under borden gingo. 

Melodianmärkning 

Mel. till str. 2, som också återges i ms, är identisk med 
de fyra första fraserna i str. 1. 

EJ AVTRYCKTA 

AA: KB Vs 2:2, s. 501. Upptecknad på 1810-talet. 
Närmare uppgifter saknas. 1 strof. 

AB: Ahlström, 300 nordiska folkvisor, 1855, nr 251. 
Säter, Dalarna. Melodi med underlagd strof. 

AC: UUB R 623:2 nr 219. Efter prosten Carl Enequist, 
Källunge sn, Gotland (f. 1792 i Visby, d. 1878 i 
Källunge; Bjersby s. 233-235). Upptecknad av P. 
A. Säve vid 1800-talets mitt. 8 strofer. Tryckt 
som Säve nr 219 A. 

AD: UUB R 810 c. Alsike sn, Uppland. Upptecknad 

av friherre E. Cederström ca 1870. 4 strofer. 
Tryckt i Grip, Några bidrag till kännedomen om 
svenskt allmogeliv, 1917, s. 228. 

AE: DAL 112 a. Skåne. Upptecknad av C. A. Simon-
son. Inlämnad av denne till Skånska landsmåls-
föreningen 1877. 2 strofer. 

AF: Olofsson, Folkliv och Folkminne i Ås, Vedens 
och Gäsene härader i Västergötland II, 1931, s. 
253. Upptecknad tidigast på 1870-talet, ev. på 
1900-talet. Fragment motsvarande ca 4 strofer. 
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AG: LUF 9152, s. 5. Efter friherrinnan Signhild von 
Schmiterlöw f. Rappe, Tagel, Mistelås' sn, Små-
land. Upptecknad av dennas dotter Adelheid von 
Schmiterlöw på 1890-talet. 4 strofer. 

AH: LUF 709, s. 27-28. Efter Charlotte Sandell f. 
Sjögren, Björkeryd, Fridlevstads sn, Blekinge (f. 
1817 i Tuna sn, Småland). Upptecknad av Ruth 
Nelsson 1909. 7 strofer. 

Al: Liljefors, Upländsk folkmusik, 1929, s. 35 (nr 
43). Efter häradsdomaren Gustaf Jansson, Ingstar-
bo, Österlövsta sn, Uppland (f. 1852 i Österlöv-
sta); spelad som polska. Med text sjungen av 
Janssons mor. Upptecknad av Gunnar NorlU 
1915-1916. Melodi samt 1 strof. 

AJ: 
	

[Bendixoni, Visbok, 1923, s. 300. 2 strofer. 

AK: [Bendixon], Visbok, 1923, s. 309-310.6 strofer. 

AL: ULMA 884, s. 240. Vilhelmina sn, Lappland. In-
skriven som exempel i ordlista av 0. P. Pettersson 
1923-1924. 3-4 strofer. 

AM: ULMA 1846:3, s. 5-6. Efter 80-åriga Anna Lovi-
sa Nilsson, Norsjö sn, Västerbotten. Upptecknad 
av Bertil Nygren 1928. 1 strof. »Vaggvisa» (med 
vaggviseomkväde). 

AN: ULMA 7397, s. 10-11. Efter »N. 0. 	Deger- 
fors sn, Västerbotten, som lärt visan av sin far. 
Upptecknad av W. Palmblad 1934. 3-4 strofer. 

AO: LUF 6861, s. 3-4. Långasjö sn, Småland. Upp-
tecknad av Ester L. Gullander 1940. 6 strofer. 

AP: ULMA 29073:162, s. 85. Efter August Nilszon, 
Högtomta, Gärdslösa sn, Öland (f. 1866 i Kö-
pings sn, Öland, d. 1954). Upptecknad av Nils 
Stålberg 1943-1945. 3 strofer. 

AQ: LUF 9454, s. 19. Skåne. Upptecknad av Nils 
Jönsson, Önnestads sn 1944. 2 strofer. 

AR: ULMA 18123:8, s. 8. Fryksände sn, Värmland. 
Inskriven som exempel i ordlista av Adolf Fryk-
holm; inlämnad 1946. 1 strof. 

AS: SVA 275: A 420:8. Upptecknad av 57-åriga Ka-
rin Sjöblom, Kulinge, Odensvi sn, Västmanland; 
hon hade visan efter sin mor, härstammande från 
Bohuslän men uppvuxen i Åker, Trollhättan, Väs-
tergötland (f. 1859). Insänd till Radiotjänst 1948. 
Melodi samt 4 strofer. 

AT: SVA kopiesaml. Efter f.d. barnmorskan Jannes 
Anna Andersson, Boda sn. Dalarna (f. 1871 i Bo-
da kyrkby); hon hade lärt visan av sin mormor 
Nygårds Anna Olsdotter, Boda (f. 1812 i Boda). 
Upptecknad av Magdalena Hellquist 1948. 3 stro-
fer. 

AU: ULMA 29073:49, s. 14-15. Efter Augusta Eriks-
son, Stensele sn, Lappland. Upptecknad av Nils 
Stålberg 1954. Melodi samt 1 strof (med enstaka 
ord ur ytterligare strofer). 

A V: Vindeln, Degerfors sn, Västerbotten. AVa: ULMA 
29073:54, s. 6-7. Efter Nils Henriksson. Uppteck-
nad av Nils Stålberg 1955. Melodi samt 4 strofer. 
AVb: ULMA 29073:185, s. 3. Upptecknad av 
Sven Olof Henriksson efter föräldrarna. Avskrift 
gjord av Nils Stålberg 1955. 6 strofer. 

AX: SR Ma 57/10617:28:2. Efter Vendia Johansson, 
Delary, Göteryds sn, Småland (f. 1871). Inspelad 
av Matts Arnberg 1957. Melodi samt 4 strofer. 
Återgiven på CD (Den medeltida balladen, CAP 
22035). 

A Y: Turesson, Värmländska kulturtraditioner IV, 
1966, s. 67. Efter Anna Nilsson, Finnebäck, Brun-
skogs sn, Värmland (f. 1907). Upptecknad av 
Gunnar Turesson 1958. Melodi med 2 underlagda 
strofer. 

AZ: Efter Ulrika Lindholm, Raukasjö, Frostvikens sn, 
Jämtland (f. 1886 i Frostviken, d. 1977). AZa: SR 
Ma 58/11696:2:1-2. Inspelad av Matts Arnberg 
1960. Melodi samt 3 strofer (annan mel. till str. 
3). AZb: SVA 54, bl. 19. Textnedskrift gjord av 
Ulrika Lindholm ca 1960. 3 strofer. 

BA: SR 63/M/6051:3:1. Efter f.d. folkskollärarinnan 
Anna Lundberg-Grady, Katrineholm (f. 1891 i 
Vilhelmina sn, d. 1983). Inspelad av Jan Ling 
1961. Melodi samt 2 strofer. 

BB: SVA, brev till SVA 14.2.1967 från Rut Persson, 
Malmö. 2 strofer (av »barnvisa som min far [f. 
1849] brukade sjunga»). 

BC: SVA BA 854. Efter Elsa Gunnarsson, Döshult, 
Allerums sn, Skåne (f. 1902 i Döshult). Inspelad 
av Gunnar Ermedahl 1970. Melodi samt 3 strofer. 

BD: SVA 203. Nedskriven av 80-åriga Ebba Wester-
berg, Karlskrona, Blekinge; hon hade på 1890-ta-
let lärt visan av sin mormor (1821-1899). Insänd 
till tidningen Expressen 1970. Vaggvisa. 2 strofer. 

BE: SVA BA 1958. Efter Brynolf Gavelin, Vilhelmi-
na sn, Lappland (f. 1905 i Aronsjö, Vilhelmina). 
Inspelad av Gunnar Ernedahl 1973. Melodi samt 
2 strofer. 

BF: SVA BA 2774, två tagningar. Efter Berta Ström, 
Vemdalens sn, Härjedalen (f. 1905 i Vemdalen). 
Inspelad av Ville Roempke 1976. Melodi samt 2 
strofer. 

BG: DAUM band 2652. Efter Greta Olofsson, Kva-
visträsk, Norsjö sn, Västerbotten (f. 1917 i Nor- 
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resträsk, Norsjö). Inspelad av Margit Wennstedt 
och Barbro Holmgren 1977. Melodi samt 1 strof. 

BH: DAUM band 3274. Efter Sofia Holmquist, Norsjö 
sn, Västerbotten (f. 1901 i Kvasmyrheden, Nor-
sjö). Inspelad av Erik Petersen 1979. Melodi samt 
3 strofer. 

BI: SVA 1251. Insänd till SVA 1991 av Karin Lind-
berg, Malmö. Fragment ur familjetradition. 3 stro-
fer. 

BJ: IF 111:119. Efter Lovisa Ljungdell, Vreta, Kimito 
sn, Åboland. Upptecknad på 1870- eller 1880-ta-
let. 4 strofer. 

BK: IF Rancken 5, 186 nr 350. Efter en 73-årig man i 
Terjärv, Kronoby sn, Österbotten; han hade lärt 
visan i sin ungdom. Upptecknad av J. E. Wefvar, 
sannolikt på 1870-talet. Melodi samt 7 strofer. 
Tyckt i facsimil i Häggman, Jakob Edvard Wef-
var, s. 145. 

BL: IF 111:97. Finland (närmare uppgifter saknas). 
Upptecknad av J. E. Wefvar på 1870- eller 1880-
talet. 4 strofer. 

BM: Lagus, Nyländska folkvisor 3, 1900, nr 746. Bor-
gå, Nyland. Sannolikt upptecknad på 1870- eller 
1880-talet. 6 strofer. 

BN: Tradition från, Nötö, Nagu sn, Åboland. BNa: 
SLS 352, s. 1093-1094. Efter Svea Jansson, Nö-
tö, Nagu sn, Åboland (f. 1904 på Nötö, d. 1980). 
Upptecknad av Greta Dahlström 1923. Melodi 
samt 4 strofer. BNb: SR Ma 58/11869:7:8. Efter 
Svea Jansson. Inspelad av Matts Arvberg 1958. 
Melodi samt 8 strofer. Återgiven på CD (Lena, 
Ulrika & Svea, CAP 22043). BNc: SVA 53:1, bl. 
77. Textnedskrift gjord av Svea Jansson ca 1960. 
8 strofer. BNd: SVA BA 28. Efter Ragnar Jans-
son, Nötö (f. 1907 på Nötö; Svea Janssons bror). 
Inspelad av U. P. Olrog 1962. Melodi samt 3 stro-
fer. BNe: SVA BA 41. Efter Ragnar Jansson. In-
spelad av Bengt Olrog 1971. Melodi samt 3 stro-
fer. 

BO: SLS 367, s. 1289-1292. Efter bondhustrun Alma 
Isaksson, Vänö, Hitis sn, Åboland (f. 1874). Upp-
tecknad av Greta Dahlström 1924. Melodi samt 7 
strofer. 

BP: IF 23 1:30. Pargas, Åboland. Avskrift »efter Mika 
Heikels nedteckningar». Inlämnad av Otto An-
dersson 1927. 15 strofer. 

BQ: SLS 512, s. 808. Efter Rosa Eklund f. Mickels-
son, Lom, Korpo sn, Åboland (f. 1890 i Lom). 
Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1929. 
1 strof. 

BR: SLS 512, s. 821-822. Efter Dagny Jansen f. Örså, 
Högsåra, Hitis sn, Åboland (f.1900). Upptecknad 
av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1929. Melodi samt 
4 strofer (uppställda som 2 strofer). 

BS: SLS 531, s. 550-551 (text), 559 (mel.). Efter 58-
åriga Emma Lund, Terjärvs sn, Österbotten. Upp-
tecknad av Erla Lund (Hovilainen) 1934. Melodi 
samt text närmast motsvarande 3 strofer. Kallas 
»Vaggvisa». 

BT: SLS 536 nr 312. Efter Alexandra Wikström f. 
Alenius, Svartå, Karis sn, Nyland (f. 1860 i Pojo 
sn, Nyland). Upptecknad av Alfhild Adolfsson 
(Forslin) 1935. Melodi med 2 underlagda strofer. 

BU: SLS 540, s. 115-117. Efter 49-årige Edvard Ju-
nell, Kyrkbyn, Kronoby sn, Österbotten. Uppteck-
nad av Erla Hovilainen 1938. 4 strofer. 

BV: Efter Xenia Rönnblom, Piparby, Nagu sn. Åbo-
land (f. 1902 i Piparby). BVa: SVA 199:6 nr 326. 
Textnedskrift gjord av Xenia Rönnblom 1960. 6 
strofer. BVb: SLS band 1962:40 nr 75 och 80. In-
spelad av Greta Dahlström 1962. Transkription, 
gjord av Greta Dahlström, finns i SLS 742 B nr 
666 och 671. Melodi samt 7 strofer. BVc: SVA 
BA 45:2 och 45:6. Inspelad av U. P. Olrog 1962. 
Melodi samt 7 strofer. BVd: SVA BA 61. Inspe-
lad av U. P. Olrog 1964. Melodi samt 6 strofer. 
BVe: SVA BA 1388. Inspelad av Bengt Olrog 
1971. Melodi samt 6 strofer. 

BX: SR 62/M/6247:1:4. Efter Margit Blomster, God-
by, Finströms sn, Åland. Inspelad av Matts Arv-
berg 1962. Melodi samt 2 strofer. Återgiven på 
CD (Föregångare, MNW CD 240-242). 

BY: SVA BA 41. Efter John Mattsson, Nötö, Nagu sn, 
Åboland (f. 1905 på Nötö). Inspelad av U. P. Ol-
rog 1962. Melodi samt 1 strof. 

BZ: Efter Anna Lindström (»Sjömor»), Nötö, Nagu 
sn, Åboland (f. 1875 på Nötö). BZa: SVA BA 27. 
Inspelad av U. P. Olrog 1962. Melodi samt 2 stro-
fer. BZb: SVA BA 62. Inspelad av U. P. Olrog 
1964. Melodi samt 1 strof. 
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TORDYVELNS BRÖLLOP 
TSB F 67 

A 
Aa: Skillingtryck från 1738 (KB E 1738 a). Ab: Skillingtryck från 1700-talet utan tryckår (KB E 1738 a; fotokopia). 

Aa 
1 TOmbaggen sporde Bromsen åt, 

— Pirum, — 
Hur' skal jag mig en Hustru få, 
— Kom kollre perse pirum, 

Pirum mustrum parium, 
Kom kollre dore darium. 

2 Bromsen red i Flugans gård, 
Och Flugan ut för honom stod, 

3 Hör du Fluga hwad jag säger tig, 
Tornbaggen wil tig til hustru ha, 

4 Hwad tyckes tu at det är likt, 
Tornbaggen är fattig och jag är rik, 

5 Och när han ligger och gräfwer för swin, 
Dricker jag båd' miöd och win, 

6 Och när han tittar mång hästar bak, 
Sitter jag på Konungens fat, 

7 0 käre Fluga war ei så hård, 
Tu må lofwa Tornbaggen tin tro 

8 Hur skal jag lofwa honom min tro, 
Intet skal han henne få, 

9 Och Bromsen sticknar wid et ord, 
Han slog flugan i flugans gård, 

10 0 käre Broms slå mig icke så hårdt, 
Om Söndag skal mitt Bröllop stå, 

11 Der war Glädie och Glädien wärdt, 
Loppan dantza med utdragit swärd, 

12 Och der war glädie och mycken bång, 
Och lusen dantzade med humlastång, 

13 Med glädie frögd och mycken gamman, 
Låppan och Lusen dantzade tillsamman, 

14 Och sedan hördes ther med mycken låt, 
Broms, Loppa Lus the skildes då åt, 

15 Dermed for åter hwar til sitt bo, 
Och Lusen kröp til Båtsman i ro, 

16 Ei drögde sen länge Loppan qwar, 
— Pirum, — 
Hon hoppade dit som Pigorna war, 
— Kom kollre perse pirum, 

Pirum mustrum parium, 
Kom kollre dore darium. 

Anmärkning 

Omkvädena återgivna i alla strofer. 

Ab 
Avvikelser från Aa i Ab 

	

8:2 	Intet: 0 intet; henne: denna 

	

10:2 	Söndag: Söndagen 

Anmärkning 

Omkvädena återgivna som i Aa. 
Viss texfförlust i fotokopian: 

	

9:1 	e[t ord,] 

	

10:1 	sl[å] 
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min Rosen och min blomma 

Och brömsen rider 	på flugans gård 
4 

och ute 	för honom flu gan hon står. 

8 

	•  
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B 
Ba: Skillingtryck, Stockholm 1800 (KB G 96). Bb: Skillingtryck, Stockholm 1800 (KB G 96; annan tryckning). 

Ba 
1 Bromsen tog stöflar och spårrar uppå, 

— trin trari på trunte, —
så red han sig til flugans gård, 
— för de tog henne i blomsterna. 

2 När han kom på flugans gård, 
ute för honom flugan står, 

3 Hör du fluga både fager och fin, 
wil du blifwa wännen min, 

4 Huru kan jag blifwa wännen din, 
du är fattig och jag är rik, 

5 När jag sitter på Kongens fat, 
så sitter du i hästens bak, 

6 Bromsen tog Flugan i sit winga ben, 
så slog han henne i rännesten, 

7 Upp stog Flugan både yfwig och grå, 
när skal wårt bröllop stå, 

Text = Ba.  

8 Mariä dagen uti höst, 
då är de bromsar och flugor mäst, 

9 Bromsen tog Flugan alt som en wän, 
så slog han henne i en bäddad säng, 

10 Skal jag här min mödom mista, 
så skal war gafwel i sängen brista, 

11 Det war så roligt i det bruda hus, 
— trin trari på trunte, — 
der håppa en låppa, der dansa en lus, 
— för de tog henne i blomsterna. 

Anmärkning 

Omkvädena återgivna i alla strofer. 

Bb 

C 
KB Vs 126:4, s. 24 (mel.). Ev. efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, Östergötland (f. 1772 i Nykils sn, Ös-
tergötland, d. 1818 i Slaka; Jonsson I, s. 386-391) eller mamsell Anna Catharina Follin, Landeryds sn, Östergötland 
(f. 1744 i Grebo sn, Östergötland; Jonsson I, s. 392-393). Upptecknad av C. P. Grevilli på 1810-talet. 
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Torn =dyfveln 	låg på 	ängen sjuk. 

4 

Trintraderi 
	

trumma! 
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1 Och brömsen rider på flugans gård 
[— — —1 
och ute för honom flugan hon står, 
— min Rosen och min blomma 

Titel: Flugan och Brömsen. 

Melodianmärkning 

Texten till t. 5-6 är sannolikt felplacerad i ms eller har 
hämtats från annan källa. 

D 
KB Vs 2:3, s. 267-269. Värmland. Upptecknad av E. G. Geijer 1814. 

1 Och Brömsen rider på flugans gård 
— Trin traderi trumma. — 
Och ute för honom flugan hon står 
— Min rosen och min blomma. 

2 Torndyfeln hafver mig till er sänt 
att ni skall blifva hans ägta vän 

3 »Hur skall detta vara likt 
Ty han är fattig och jag är rik 

4 När jag sitter på kungens disk 
Då ligger han i en häste visk» 

5 Brömsen stickna vid dessa ord 
Han slog till flugan så hon damp till jorel 

6 Flugan stod upp snyfta och gret 
Och när skall då vårt bröllopp ske 

7 Det skall ske om midsommarstid 
När alla brömsarna komma dit 

8 Och Brömsens brorson han var och med 
Han gaf i skålen en åtting säd 

9 Brudgummen går i sakta mak 
— Trin traderi trumma. — 
Men flugan svinger högst upp i tak 
— Min rosen och min blomma. 

Titel: Brömsen och flugan. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1-3, 
markerade i övriga strofer. 

8:1 	Och tillskrivet i efterhand 

E 
Finland. Meddelad av studeranden C. C. Meurman och kompletterad av A. I. Arwidsson (se SF III, s. XII). Ea: KB 
Vs 2:2, efter s. 316 (mel.), 537-538 (text). Tryckt i SF III, s. 472-474. Eh: Text i skillingtryck, Upsala 1846, baserad 
på texten i SF (KB E 1846 z2). 

Ea 

Der 	sörjde 	han sin 	käreste 
unga 
	

brud! 

- Min ros och ädla 	blomma! 
- Med rosen 	och min blomma! 
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ängen sjuk: Torn- baggen låg på 

2J\ 
	r  

1 Torndyfveln låg på ugnen sjuk. 
— Trin[traderi trumma!] —
Der sörjde han sin käraste brud. 
— Min [ros och ädla blomma!]  

2 [Thordyfveln sa' till brömsen så: 
»Du fria för mig i flugans hof!»] 

3 [Brömsen steg upp han var ej sen, 
Han drog två stöflar på ett ben.] 

4 Brömsen for till flugans gård. 
Och der stod flugan och kamma sitt hår. 

5 Torndyfveln har mig till Er sändt. 
Om ni ville blifva hans käraste vän. 

6 Hur kan detta vara likt 
Torndyfveln är fattig och jag är rik. 

7 Jag sitter uppå silfverfat. 
Och äter socker och mycken god mat. 

8 Och när jag sitter på kungens knä, 
Så går Torndyfveln i vall med fä. 

9 Och när jag sitter på kungens bord. 
Så går Torndyfveln och påtar i jord. 

10 Brömsen sticknar vid dessa ord. 
Han slog til[1] flugan, så hon föll till jord. 

11 Flugan steg upp och snyfta och gret: 
Var detta på alfvare eller på lek. 

SMB 253 

12 Och när skall då vårt bröllop ske. 
Mellan Pingst och Midsommars tid 
När flugor och myggor församla sig. 

13 Der blef bröllop med buller och bång. 
Och loppan dansa med såestång. 

14 Och brömsen vigde detta par. 
— Trin[traderi trumma!] —
De kallade honom för prostafar. 
— Min [ros och ädla blomma!] 

Textanmärkning 

Omkvädena endast markerade med Trin respektive Min 
i str. 1 och 12, saknas i övrigt. De har av Arwidsson 
fyllts ut med de ovan inom klammer återgivna orden. De 
likaså inom klammer satta str. 2 och 3 har tillskrivits på 
lös lapp av Arwidsson. 
Slutomkvädet: efter str. 14 har Arwidsson inom parentes 

skrivit ett alternativt omkväde: Med rosen och 
min blomma. (jfr under mel.) 

	

2:1 	Thordyfveln ändrat från Torndyfveln; sa' står 
över struket sade 

	

3:1 	Brömsen står över struket Torndyfveln 

	

3:2 	två står över struket på 

	

10:2 	til[1] ms skadat 

Eb 
Avvikelser från Ea i Eb 

Mellanomkvädet: Trintraderi: Trimtraderi 
1:1 	ugnen: ängen 
1:2 	käraste: unga 

2:1

F  

Thordyfveln: Torndyfweln 

	

3:2 	på: uppå 

	

12:2 	Mellan: Emellan 

LUF 11406, s. 51-52 (text), KB S 163 (Drake) nr 152 (mel.). Ort, meddelare och upptecknare okända. Textms har 
med största sannolikhet varit i G. 0. HyltU-Cavallius' ägo. Inlämnat till LUF av C. W. von Sydow 1950. En av stu-
deranden, sedermera bokhandlaren Per Wilhelm Hörlin senast 1835 gjord renskrift av texten, av denne inlämnad till 
A. I. Arwidsson, finns i KB Vs 2:1, s. 682-683. Mel. tryckt i SF III, s. 474. 
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min 	ros och ä - dela blomma! 

Han 

(5) 

vill ha flugan till sin äkta 	brud; 

(7) 
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1 Tornbaggen låg på ugnen sjuk 
— Trintanteri trumma, — 
Han vill ha Flugan till sin äkta Brud. 
— Min ros och ädela blomma. 

2 Han sa till Bromsen sin frände, 
Nu vill jag dig utsända. 

3 När Bromsen kom till Flugans gård, 
Stod Flugan ute och kamma sitt hår. 

4 Tornbaggen hafver mig utsändt 
Han vill ha Dig till sin äkta vän. 

5 Och tycker Du att det är likt 
Tornbaggen är fattig och jag är rik. 

6 När jag sitter vid Kungens bord, 
Så ligger Tornbaggen och gräfver i jord. 

7 Och när jag äter på silfverfat, 
Så ligger Tornbaggen under en hästebak. 

8 Och Bromsen vredgades vid dessa ord, 
Han slog till Flugan så hon föll till jord. 

9 Och när de slogos, som aldra bäst, 
Så kom Tornbaggen surrandes. 

10 Och han tog Flugan i bälte 
Och kasta henne i bänken. 

11 Och kära Tornbagge, du skona mitt lif, 
Jag vill gerna din hustru bli. 

12 Der blef bröllop och det blef stort, 
Det hölls allt under en hästelort. 

13 Och det var glädje i detta hus, 
Bruden dansa med en väggelus. 

14 De stufvade spansk fyra, 
— Trintanteri trumma, — 
Brudgummen dansa med en myra. 
— Min ros och ädela blomma. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, marke-
rade i str. 2, 3, 8. 

Renskriften: 

Genomgående: Tornbaggen: Tordbaggen 
Mellanomkvädet: Trintranteri trumman 

	

1:1 	ugnen: ungen 

	

2:1 	sa: sade 

	

2:2 	Nu vill jag: Jag vill 

	

5 : 1 	Och saknas 

	

8:1 	Och saknas; vredgades: vredgas 
9:2 kom: kommer 

	

10: 1 	Och saknas; bälte: bältet 

	

11:1 	Och saknas 

	

12:1 	Der: Det; bröllop: ett bröllop; det andra blef: 
var 
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G 
KVHAA F. L. Borgström, Uppteckningar af Folkvisor, s. 49-50. Frändefors sn, Dalsland. Efter »ett ålderstiget frun-
timmer, som i sin barndom lärt denna visa af en gammal gumma, som återigen — efter som hon påstod — lärt den af 
sin Mormor». Upptecknad av studenten Ferdinand Ludvig Borgström 1845. En renskrift finns i KVHAA F. L. 
Borgström, Berättelse öfver en resa i Vermland, visbil. nr  16. Tryckt i Borgström, Berättelse öfver en resa i Verm-
land, 1915, nr 16. 

1 Torndyfveln sade till bromsen så 
— Trintraderitrumma —
Vill du fria för mig i år 
— Till min rosen och min blomma. 

2 Och visste jag, det kund' ta lag 
— Trintraderitrumma —
Så skull jag visst resa åstad 
— Till din ros och din blomma. 

3 Och bromsen segla öfver saltan haf 
Han had' så när segla i quaf 

4 Och när han kom till Flugas gård, 
Jungfru Fluga ute för honom står, 

5 Hör Jungfru Fluga hvad jag säger dig, 
— Trintraderitrumma —
Torndyfveln han vill hafva dig 
— Till sin ros och sin blomma. 

6 Hur tycker du det kan vara likt 
Han är fattig och jag är rik. 

7 Och när jag sitter vid dukadt bord 
Går han ute och grafver i jord. 

8 Och när jag dricker mjöd och vin 
Går han och grafver efter svin. 

9 Och Bromsen han vredgas vid dessa ord 
Han slog till Fluga så hon föll till jord 

10 Flugan steg opp, hon båd' snyfta och gret, 
När vill du vårt brollopp skall stå 

11 Imellan Pingst och Midsommardag 
Då alla flygande ha kalas 

12 Bromsen for hem till Torndyfvel igen 
— Trintraderitrumma — 
Fluga hon kallar dig sin vän 
— Till sin ros och sin blomma. 

13 De bjödo ihop många brudemän 
Så vände de till Fluga igen. 

14 Och när de kom till Flugas gård. 
Står hon ute med krusadt hår 

15 Spelmän hade de tjugofyra 
Alle spelte de på lyra 

16 Harkranken kalla de Prostefar 
Han vigde hop det ljufva par 

17 Och Bruden hon svinga högt upp i tak 
— Trintraderitrumma — 
Men Brudgummen gick i sakta mak 
— Till sin ros och sin blomma. 

Anmärkning 

Ms saknar strof-nr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 17, 
markerade i str. 2; slutomkvädet markerat även i str. 5 
och 12. Slutomkvädet har ovan återgivits i de strofer 
där det finns med i ms och med där uppgiven utform-
ning; dess lydelse i mellanliggande strofer framgår inte 
av ms (jfr renskriften). 

	

3:2 	så ms sä 

Renskriften: 

Genomgående: Torndyfveln: Thordyfvel 
Slutomkvädet, genomgående: ros: rosen; str. 3: Min ro-

sen och min blomma.; str. 12: Sin rosen och sin 
blomma. 

	

2:2 	skull: skulle 

	

3:2 	när: nära 

	

10:2 	brollopp: bröllop 

	

/ /: / 	Imellan: Emellan; Midsommardag: Midsom- 
marsdag 

	

12:2 	hon: ho 
14:1 kom: kommo 

	

17:1 	svinga: svingar 

H 
Wigström, Folkdiktning Il. 1881, s. 69 —70. Hjärnarps sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström, troligen 1881. 

1 Torbaggen talar till sin smådräng: 	 »Vill du rida till flugans gård.» 
— Tranan trimp på trompen — 	 — I tjörne och i blomster. 
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jum! Pirium, 	pari - um, söderi - datten. 

U- te stod flugan och kamma' sitt hår, 

7 
\ffi.\imei 

• 
Piri - um. pari - um. paderi - asken. 

SMB 253 

2 Bremsen han drog sina stöflar uppå; 
ute stod flugan och kammad' sitt hår. 

3 Bremsen han sade till flugan nu: 
»Vill du nu vara torbaggens fru?» 

4 »Hur skall det kunna vara likt, 
han är så fattig, jag är så rik. 

5 När jag sitter på silfverfad, 
så sitter han på en tjörnegad'. 

6 När jag dricker mjöd och vin, 
så ligger han och sölar hos svin. 

7 När jag sitter på silkepuda, 
så ligger han i en horsaruga. 

8 Bremsen flög hem med detta besked, 
och då blef torbaggen i sinnet helt vred. 

9 Torbaggen tog flugan i vingaben 
och slog henne i jorden så rumpan hven. 

10 Flugan hon snoppade och hon skrän' de: 
»När skall då vårt bröllop stånda?» 

11 »Vi vilja vänta till efterhöst, 
tills allt smått fyle det blifver tyst.» 

12 Fyra bremsar för brudens vagn, 
fyra mygg ledde bruden fram. 

13 Der blef bröllop i brudehus, 
— Tranan trimp på trompen — 
der dansad' loppor, der spelad' en lus. 
— I tjörne och i blomster. 

Titel: Torndyfveln och flugan. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna endast i str. 1. 
7:2 	horsaruga står inom citationstecken 

Halland. Efter lantbrukarhustrun Augusta Larsson (f. 1845 i Slöinge sn, d. ca 1930). Upptecknad av hennes son Lars 
Adlerkul 1 på 1910- eller 1920-talet. la: DAG IFGH 5978 nr 259. Ib: Museet i Halmstad, L. Adlerkulls vissaml. nr  
55. 

Ia 

Baggen korn till 
	

flugans går'. 

- Pi - ri - um. - 

1 Baggen kom till flugans går', 
— Pirium. — 
Ute stod flugan och kamma' sitt hår, 
— Pirium, parium, paderiasken, 

Pirium, parium, söderidatten, jum! 

2 Baggen han talte till flugan så: 
»Vill du bli min fru i år?» 

3 »Hur kan du tycka, det kan va' likt, 
du är så fattig, och jag är så rik! 
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4 Jag får spisa vid herrabord, 
du får ligga i en hästalort.» 

5 Baggen blev vred vid dessa ord, 
han slog till flugan, så hon föll till jord. 

6 Upp stod flugan och snyfta och gråt. 
»När så skall vårt bröllop stå?» 

7 »Jo, mitt i sommar och mitt i höst, 
då alla baggar och flugor få röst.» 

8 Och där var bröllop och bruahus, 
där spela en loppa och dansa en lus. 

9 Och där var ännu mer affär, 
— Pirium. — 
baggarna dansa med dragna gevär, 
— Pirium, parium, paderiasken, 

Pirium, parium, söderidatten, dum 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i .str. 1 och 9. 

Ib 
MELODI 

Avvikelser från Ia i Ib 

T. 8-9: Noterade som repris till föregående takter med 
båda textalternativen underlagda mel. 

Anmärkning 

Ms föreligger endast i kopia i SVA. 

TEXT 

Avvikelser från Ia i Ib 

8:1, 9:1 	var: va 
9.2 	med: ma' 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 

J 
DAG VFF 1055, s. 26-27. Efter Charlotta Johansson, Bärfendals sn, Bohuslän (f. i Bärfendal). Upptecknad av Nils 
Carlin 1924. 

1 Tordyveln sa' till Bremsen så: 
— Pyri — 
»Vill du fria för mig i år?» 
— Pyri 

2 »Ja kunne väl all fare sta' 
om jä' vesste att jä' feck ja.» 

3 »Tordyveln visa mäj hit te' dej 
å fråga om du vill bli hans bäste vän?» 

4 Hårre kan dä' väre likt? 
Han ä' fatti, åja ä' rik. 

5 När han går i häste lort 
då sedder jä' på kungens bord. 

6 När han går i häste stallar 
då drecker jä' ur kungens kanna 

7 När han går i häste träck 
då sedder jä' på kungens bädd. 

8 Bremsen vredgass över dessa ord 
han slog till flugan så hon for i jord 

9 »Käre Brems gör ente så 
i morgon skall vårt bröllop stå.» 

10 Då blev det glädje och mycken klang 
loppor och lus de dansa med humlestang 

11 Då blev glädje och mycken göck, 
— Pyri — 
bröllopet det vara ifrån middag och till ökt. 
— Pyri 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkväde utskrivet endast efter I :1, 
därefter markerat efter alla rader (utom 2:1) t.o.m. 7:2. 
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K 
DAG VFF 1689, s. 36-37. Efter Bernhard Olsson, Göteborg (f. 1858 i Ödsmåls sn, Bohuslän ). Upptecknad av Ingrid 
Settergren 1928. 

1 Och brömsen drog sin stövel på ben, 
— piriom. — 
Han gick till flugan men var icke sen 
— pirinustiriparium kom, kollera, dollera, clariom. 

2 Och brömsen han stiger till flugan in, 
»Vill du ha tordyveln till kärästen din» 

3 »Ja detta var allt hundan så likt 
för han är så fattig och jag är så rik 

4 Och när som jag vagga det konungsliga barn, 
så går han ut i gödselstan» 

5 Där stack allt brömsen för dessa ord, 
Han strök till fluga, så hon rök under bor't  

6 Och flugan kom opp och snyfta och gråt, 
»Å ja, när skall då vårt bröllopp stå» 

7 »Ja, det skall stå uti denna höst, 
— piriom. — 
När andra flugor mista sin must» 
— pirinustiriparium kom, kollera, dollera, dariom. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Mellanomkvädet utskrivet i alla stro-
fer; slutomkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga 
strofer. 
Mellanomkvädet: piriom str. 5 pirium 

L 
ULMA 29073:186, s. 9-10. Västergötland. Insänd av Anna Karlsson, Hyssna sn, möjligen på 1930- eller 1940-talet. 

1 Torbaggen geck te fluga å fri 
—pirium — 
Säg vill du bli käring mi, 
— piri mittram fariarriarie, 

dirri dittram dariarriarriari 
pirium. 

2 Töcker du att det är lik 
Du är fattig ja ä rik 

3 När du ligger mellan mull å jord 
Sitter jag på kungen bort 

4 När du ligger under hästens hof 
Sitter jag på kungens stol 

5 Torbaggen slog till fluga på kind 
Dä ska du ha för käften din 

6 Fluga te å snyfta å gråt 
När ska vårat bröllop stå 

7 Det skall stå till nästa dag 
Det skall bli ett lustigt lag 

8 Spela loppor dansa lus 
Det ska bli ett lustigt hus 

9 Nu är visan riktigt slut 
— pirium — 
Sångaren ska ha en sup 
— piri mittram fariarriarie, 

dirri dittram dariarriarriari 
pirium. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Mellanomkvädet utskrivet i alla stro-
fer. Slutomkvädet utskrivet i str. 1, 2,9, markerat i övri-
ga strofer. 
Slutomkvädet: mittram str. 2 mittrana dariarriarriari str. 

2 och 9 darriarriarri 
2:2 ja ä ändrat från jag 

M 
Efter Josefina Andersson, Flenmo, Mellösa sn, Södermanland (1875-1960); hon hade visan efter en kvinna i Mellö-
sa, kallad »Saxgölsgumman». Ma: ULMA 10166, s. 1136-1137. Upptecknad av I. Nordin-Grip (str. 1-4 efter sång 
på bystämma i oktober 1936, str. 5 tillagd vid ett senare tillfälle). Mb: Wetter, Sörmländska låtar, 1978, nr 376. Upp-
tecknad av Gustaf Wetter 1950. 
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Ma 

1 Bromsen fria te flugan upp 
— perrum, — 
Och vill du bliva min kära fru, 
— Sem kulleridu, sem perrum. 

Per i nostrum, jar i junkom 
kulleridu, virrjar i junk. 

2 Och när jag sitter på kungens fat, 
då sitter du på ett svinetak 

3 Och när jag sitter på kungens bord, 
då sitter du på en hästehov, 

4 Och här vart bröllop och mycken bång, 
och fluga dansa på såestång, 

5 Och när jag sitter på prostefar, 
— perrum, — 
då sitter du på en dagakarl, 
— Sem kulleridu, sem perrum. 

Per i nostrum, jar i junkom 
kulleridu, virrjar i junk. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Mellanomkvädet: perrum str. 2-5 perrem 
3:1 	av misstag skriven två gånger, likaså mellan- 

omkvädet 

Mb 
2  

Lj) 	  

Anmärkning 

Över mel. i tr. står Polska. 

3 

 

`l • • • 

5 •  

7 

    

J 	 

  

 

r Opp 
• 

r r 

 

   

 

9 

  

pr 	r 

TEXT 

Avvikelser från Ma i Mb 

Texten omfattar endast str. 1. 
Slutomkvädet: Sem/sem: som; nostrum: mostrom 

N 
SVA BA 109. Efter Britta Trolle f. Liedgren, Nacka, Södermanland ( f. 1912); hon hade lärt visan som barn i präst-
gården i Ljungs sn, Östergötland. Inspelad av Märta Ramsten 1968. 
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M.M. =152 

Tor - dy - veln låg 	på 	äng - en sjuk. 

4 

- trinn fra - de- ri 	trum - rna - 

6 

där sörj - de han sin ung - a 	brud. 

- Min ros å ä - de - la 	blom - rna. 

1 Tordyveln låg på ängen sjuk, 	 7 Å dansen gick till dag vart ljus, 
— trinn traderi trumma — 	 å bruden dansa med en väggelus. 

— Min ros å ädela blomma. 
där sörjde han sin unga brud. 	 8 De blev ett bröllop som var stort, 

— trinn traderi trumma —
de stod allt ut i en hästelort. 2 Bröms, äst du min frände, 
— Min ros å ädela blomma. å vill du göra mig ett ärende? 

3 Å brömsen han var icke sen, 
han drog två stövlar på sina ben. 	 Melodianmärkning 

4 Å när han kom till flugans gård, 	 T. 6, n. 2 i str. 2: g 
hon stod å kammade sitt långa hår. 

5 Där vankades en syra, 	 Textanmärkning 
å steken var av en myra. 	 Omkvädena återges i alla strofer. Sångerskan uppger 

6 Nu börja alla att hoppa, 	 att hon inte mindes alla strofer. 
brudgummen dansa med en loppa. 	 Mellanomkvädet: traderi str. 5 traderi på 

0 
SVA BA 1297. Efter Rosa Laurinsson, Årjäng, Värmland (f. 1909); hon hade visan efter en kvinna härstammande 
från Dalsland. Inspelad av Ingegerd Bergström 1971. 

• 111 -  I i 	 	B4 -7  
Tor - dy - veln 	han skul 	le till 	bi - flu- gan fri. 

Tror du 	att 	du kan bli 	kä - ring - a 
	

min? 

7 

p p 
- Pi - ra 	mi - ri - a 	mitt 	mitt 	ta - 	ri - um 
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T. 2, n. 1-3 i str. 3-4: 

T. 2, n. 1-3 i str. 5: 

T. 3, n. 2 i str. 2-5: e 

T. 4, n. 1-2 i str. 3:[ 

T. 5, n. 1-3 i str. 2 och 4: 

T. 5, n. 1-3 i str. 5: 

M.M. J.176 — 3 	 2 

s 

1.Å 	tör- dö - vel gick 	te 	flö - ga in. 

3 
1 	 

111' _1111[ dIP-• 

3 

	•  lom 1  IF  

Säj, 	vill 	du bli all - ra 	kä- ra - ste min? 

SMB 253 

• 
pi - ra 4  1 0  

o'')  • 

	

mi - ri - a 	mitt 	mitt 	ta - ri - um. 

1 • 	

  

8 
	

Pi 	ri - um. 

1 Tordyvel han skulle till biflugan fri. 
— pirium — 
Tror du att du kan bli käringa min? 
— Pira miria mitt mitt tarium 

pira miria mitt mitt tarium 
pirium. 

2 Tror du att ja vill bli käringa din, 
för du ä fatti åja ä rik? 

3 Å medan du går där å gräver i mull, 
så sitter ja å äter på konungens hull. 

4 Vårt bröllop de ska inte bli stort, 
å de ska stå på en märelort. 

5 De dansar låpper, de valsar lus, 
— pirium — 
å ni ska tro de va stort brudehus. 
— Pira miria mitt mitt tarium 

pira miria mitt mitt tarium 
pirium. 

Melodianmärkning  

Textanmärkning 

ramkvädena återges i alla strofer. 
3:1 	du går där först sjungs du sitter 

T. 2, n. 1-3 i str. 2: 

P 
SVA BA 3568, tre tagningar. Efter Märta Hansson, Steneby sn, Dalsland (f. 1914 i Steneby); hon hade lärt visan av 
sin mormor Johanna Arvidsson f. Andersdotter, Ödskölds sn, Dalsland (f. 1842). Inspelad av Märta Ramsten 1983. 
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ri och herr pa - ri - um 
9 

kom su - Ii - su - Ii - da 	ri - um. 

T. 1-2 i str. 6: 
	

666 	 

T. 1-2 i str. 7: 

haf. Bromsen rigla öfver Ålands 

För 	tri - tra - deli - tromma. 

SMB 253 

1 Å tördövel gick te flöga in. 
- pirium - 
Säj, vill du bli allra käraste min? 
- Kom piri och herr parium 

kom sulisulidarium. 

3 Når ja setter i kongens kök, 
då ligger du i lort å mök. 

4 Å når ja setter på kongens fat, 
då äter du av hästemak. 

5 Då ble tördövel arg å strök te flöga på vitan kind. 
Här har du för käften din. 

6 Då satte flöga se ner å pillra å gret. 
Tröste mej som har så lite vitt. 

7 Å når så ska vårt bröllop stå? 
Ska de stå te näste vår? 

8 Nej, de ska stå te näste höst, 
-pirium- 
når alle flöger har mest si röst. 
- Kom piri och hen parium 

kom sulisulidarium. 

Melodianmärkning 

Upptakten och t. 1-2 i str. 5: 

Upptakten till t. 4 i str. 8: b 

T. 5, n. 1-4 i sir. 6: 

Övriga tagningar: 

Sjungs närmast i fiss-tonart, begynnelseton: fiss. 

Textanmärkning 

Sångerskan säger sig ej rätt minnas str. 2. Omkvädena 
återges i alla strofer. 
Mellanomkvädet: pirium sjungs omväxlande med piriom 
Slutomkvädet: Kom saknas i str. 4, 8, otydligt i str. 6 
och 7. 

Den tredje tagningen: 

	

: I 	Å saknas 

	

3:1 	i: på 

Q 
SLS 12, s. 44-45. Lojo sn, Nyland. Upptecknad av Uno Stadius senast 1890. 
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- Ty rosen är min blomma. 

Han fick vinna' och det gick bra. 

8 

"Will du nu blifva 	käringen min?" 

8 

SMB 253 

1 Brömsen sigla öfver Ålands haf, 
— För tri tradeli tromma, — 
Han fick vinna' och det gick bra, 
— Ty rosen är min blomma. 

2 Torndyfveln hafver mig hitsändt, 
Att flugan skuld' bli hans bästa vän, 

3 Jag sitter på mina herrars disk 
Och äter mycken sockrad fisk. 

4 Jag sitter på mina herrars fat 
Och äter mycken sockrad mat 

10 »När så skall ert bröllop stå,» 

11 »Millan pingst och johannetid, 
Då brömsar och flugor församlar sig.» 

12 Där blef bulder i brudehus, 
Där dansa' en loppa, där spelte en lus. 

13 Där blef bulder och mycken bång, 
— För tri tradeli tromma, — 
Där dansa' en loppa med en såstång, 
— Ty rosen är min blomma. 

5 — — 
- — — 	 Melodianmärkning 

6 »Tycker torndyfveln att det är likt: 	 T. 7: Trioltecknet samt bågen under n. 1-2 skrivna med 
Han är fattig och jag är rik.» 	 blyerts. 

7 »Om jag slår dig fluga för mund, 
Det skall du ha för din stora trut.» 

8 Flugan steg opp, snoppa och gret, 
»Gud nåde mej för mitt giftermål.» 

9 »Speliman ger jag strumpor; 
Hankranka, vig du detta par.» 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1, 2, 13. 

R 
SLS 23, s. 212-213. Åboland (»Pargas, Kimito, Hitis»). Upptecknad av Karl Ekman 1890-1891. 

Tordyfveln 
	

frågade 
	

flugan 	sin, 

- Birium: - 

bitt. bitt. barium. 

[„\I  10 

•	 

biri, 	bitt. bitt. barium. 

-Biri, 
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birium. 

1 Tordyfveln frågade flugan sin, 
— Birium: — 
»Will du nu blifva käringen min?» 
— Biri, bitt, bitt, barium, 

biri, bitt, bitt, barium, 
birium. 

2 »Wi skulle ju passa till äkta par. 
Den ena vill den andra ha.» 

3 »Hur tycker du det skull passa sig, 
Ty du är fattig och jag är rik? 

4 När du gräfver i sand och mull, 
Då äter jag ur silfverfat. 

5 När du sitter i en grön äng, 
Då sitter jag på kungens säng. 

6 När du sitter i lorten och gror, 
Då sitter jag på konungens bord.» 

7 Då slog den tordyfveln flugan på kinn: 
»Här skall du få på käften din!» 

8 Då föll den flugan i snyft och gråt: 
»Skall du och jag nu skiljas åt?» 

9 »Wårt bröllop lär ej blifva stort, 
Det skall väl blifva i en hästelort.» 

10 Högtid blir i brudehus, 
— Birium: — 
Där spelte två loppor, där dansa en lus. 
— Biri, bitt, bitt, barium, 

biri, bitt, bitt, barium, 
birium. 

Textanmärkning 

Onikveidena utskrivna i str. 1 och 2 (första raden dock ej 
upprepad i str. 2). 

SLS 19. s. 733-734 (text), SLS 22, s. 689 (mel.). Munsala sn, Österbotten. Upptecknad av M. Thors 1891. 

 

2 

  

    

    

    

Bromsen flög till 
	

flugans hem 

- tramtre deli = trumman. 

6 

Vill du blifva 
	

jordmansfru 

8 

- Med rosor och min 
	

blomma? 

1 Bromsen flög till flugans hem 
— tram tredeli trumman. —
»Vill du blifva jordmans fru 
— med rosor och min blomma.» 

2 »Huru tycker du det skall ske 
Han är fattig och jag är rik» 

3 När jag sitter på kungens skrud 
Så kryper han i jordens djup 

4 Och när jag sitter på kungens fat 
Så kryper han i ett hästerat 

5 Bromsen smättar till flugan då 
Flugan under bordet låg 
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6 Flugan opp och snoppa och gret 
När skall då vår hedersdag då ske 

7 Den skall ske om en midsommardag 
Där spela loppor där dansa lus 

8  1—  — --] 
— tram tredeli trumman. —
»Då är det ljust i våra hus 
— med rosor och min blomma.» 

SMB 253 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 2, slutomkvädet även i 
den ofullständiga str. 8 där mellanomkvädet saknas; bå-
da omkvädena markerade i övriga strofer. Slutomkvädet 
slutar i str. 1 med frågetecken. 

T 
SLS 47, s. 53-54. Esse sn, Österbotten. Upptecknad av John Finnäs 1894. 

1 Storbaggen låg i jorden sjuk, 
— Tramtrelele trumma. —
Han tänkte på sin unga brud, 
— Min rosen och min blomma. 

2 Brömse då hans frände, 
Jag vill dig bortsända, 

3 Jag vill sända dig till flugohus, 
Om du vill blifva min taleman, 

4 Och när han kom till flugohus, 
Då satt flugo och borsta sitt hår, 

5 Storbaggen hafver mig till dig sänds, 
Om du vill blifva hans kära vän. 

6 Nej huru skall detta ske? 
Han är fattig och jag är rik, 

7 När som jag sitter på kungens bord 
Då gräfver han uti hästelort, 

8 Brömsen då till flugo slog, 
Skall du svara din fästman så, 

9 Flugo satt å snuppa å gret, 
När skall då vårt bröllop stå, 

10 Om midsommardagen skall det ske, 
Och då skall alla myggor komma dit, 

11 Det var så lustigt i flugohus, 
Der dansa loppor och der spela lus, 

12 Och de arma myggorna de dansa så, 
— Tramtrelele trumma. — 
Att deras kjortlar måst sönder gå, 
— Min rosen och min blomma. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

U 
SLS 72, s. 116-117. Efter »Skomakar Barck» , Tenala sn, Nyland. Upptecknad av Filip Sundman 1899. 

1 Brömsen sade till flugan sin: 
— Pelejum — 
säg vill du blifva käringen min? 
— Pele mitt mitt pelejum 

An dini ditt ditt danjum 
Pelejum all sist. 

2 Hur tycker du att de' passar sig 
du är fattig och jag är rik? 

3 Du lär nu ha ett förbannadt sinn 
säg vill du ha på käften din? 

4 Vårt bröllop det skall blifva stort 
det skall ske på en hästelort. 

5 Flugan slog i snyft och gråt 
skall du och jag nu skiljas åt? 

6 När du sitter på grönan äng 
då sitter jag på kungens säng. 

7 När du sitter i grönan trä 
— Pelejum — 
då sitter jag på kungens knä. 
— Pele mitt mitt pelejum 

An dini ditt ditt danjum 
Pelejum all sist. 
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Tornbaggen sade 

• 

till brömsen så 

- trim trammeli trumma: 

0 

min taloman Vill du bli 

flugan och krusar sitt hår, 
8 

h\v-Ej_-  
-4- -e- 	' 	•  

min blomma. 
7If .Tp. 

- för rosorna. 

Där sitter 

Sik1B 253 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet står som första ord 
i andra raden, så utskrivet i alla strofer; slutomkvädet 
utskrivet i str. 1, markerat i övriga strofer. 

IF 170, IX (nr 187). Finland (närmare uppgifter saknas). Upptecknad av Otto Andersson ca 1910. 

	1 
Min sköna rosa 	och blomma. 

1 Tornbaggen sade till brömsen så 
— trim trammeli trumma: —
Vill du bli min taloman 
— min sköna ros och blomma. 

Titel: Flugevisan. 

Melodianmärkning 

Ms saknar regelbunden taktindelning. 

IF 100:1 (primäruppteckningen av texten utom str. 1), SLS 422, s. 31 (mel. och fullständig text i renskrift). Efter 
lantararbetaränkan Alexandra Lag f. Holmström, Snappertuna sn, Nyland (f. 1855 i Snappertuna); hon hade lärt sig 
visan »som ung i Ekenäs på en marknad, där sagoberättaren och vissångaren Berndt Strömberg sjöng den, stående, 
som han brukade, i det s.k. 'Janssonska hörnet'». Upptecknad av V. E. V. Wessman 1934. 

2 

Brömsen reste till kungens gård. 
4 

- för tram tri deli 
	

trumma. 

6 
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Flugan 
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flög över Ålands hav 

G. 	 • 

i • J‘) 5J‘) 	 

7 

• • I 410)  

9 

J>N) 

)J 
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1 Brömsen reste till kungens gård, 
— för tram trideli trumma. — 
Där sitter flugan och krusar sitt hår, 
— för rosorna, min blomma. 

2 Tordyveln skicka mej hit 
Han tänker att med dig få äkta sig 

3 Flugan hon sade: Hur kan det var likt 
Tordyveln är fattig och jag är rik 

4 När jag sitter på kungens fat 
där äter jag socker och goder mat 

5 Och när jag sitter på kungens näs 
där äter jag mång kryddrad fisk 

6 Och när jag sitter på kungens bord 
då ligger tordyveln och gräver i lort 

7 Och brömsen slog till flugan att hon föll till jord, 
hur skall du stå här och skömma min bror. 

8 Flugan steg opp. hon snyfta och grät 
Är det nu allvar eller är det lek. 

9 När skall då vårt bröllöp bli 
Millan pingist och midsomartid. 

10 Det blir jyst i den bästa tid 
när brömsar och flugor församlar sig. 

11 Det blev nu glädje i brudahus 
där hoppa en loppa, där spela en lus. 

12 Hankrankin vigde det äkta par 
— för tram trideli trumma. — 
därföre så kallas han prostefar 
— för rosorna, min blomma. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 

Y 
SLS 542, s. 398-399 (nr 207). Efter Olga Rehn, Tenala kyrkby, Tenala sn, Nyland (f. 1873 i Skarsböle, Tenala). 
Upptecknad av Greta Dahlström 1940. 

1 Flugan flög över Ålands hav 
— felejum — 
hon fick vind och det gick bra 
— felemittmitt dalumjumjum 

felemittmitt dalumjumjum 
felejum. 

2 Tordyveln frågade flugan till 
säg vill du bliva vännen min. 

3 Vad tycker du det skulle passa till 
när du är fattig så är jag rik. 

4 När du gräver i sand och mull 
då sitter jag på kungens bord. 
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Flu - gan sa - de till 	bräm- sen så: 
3 

När jag fly - ger fär du gå. 
7 

Pi - rum å 
	

sira - pa - ri - um 
9 
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5 Tordyveln slätade flugan på kind 
— felejum — 
här skall du ha på käften din. 
— felemittmitt dalumjumjum 

felemittmitt dalumjumjum 
felejum. 

Textanmärkning 

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

Efter Xenia Rönnblom, Piparby, Nagu sn, Åboland (f. 1902 i Piparby); hon hade lärt visan av Edvin Svahnström, 
Mattnäs, Nagu. Za: SVA 199:6 nr 351. Textnedskrift gjord av Xenia Rönnblom, daterad januari 1964. Zh: SVA BA 
60. Inspelad av U. P. Olrog 1964. 

Za 
1 Flugan sade till bröt-risen så. 

—Pirum,— 
när jag flyger får du gå. 
— Pirum, å straparium. 

Kom hipperi sipperidarium 

Anmärkning 

Upptakt i str. 2: a 

2 Vårt bröllop det skall bliva stort, 
— Pirum, — 
Det skall bli på en hästalort. 
— Pirum, å straparium. 

Kom hipperi sipperidarium 

Zb 

kom hip - pe- ri sip - pe ri - da - ri - um.  

TEXT 

Avvikelser från Za i Zh 

7:7 	brömsen: bromsen 
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EJ AVTRYCKTA 

AA: KB Vs 3:4 nr 267 C. Uppland. Renskrift gjord av 
George Stephens. 3 strofer ur längre text (numre-
rade 9-11). Tryckt i Steffen, Folkdiktning, 1908, 
s. 412. 

AB: KB Vs 3:4 nr 267 D. Blekinge. Renskrift gjord av 
George Stephens. 2 strofer ur längre text (numre-
rade 6 och 10). 

AC: KB Vs 3:5 nr 390. Finland. Upptecknaren okänd. 
En renskrift gjord av George Stephens finns i KB 
Vs 3:4 nr 267 F. 1 strof (början till en längre text). 

AD: KVHAA Dybeck, Folk-lore I, s. 135. Dalarna. 
Troligen efter en 80-årig kvinna, kallad »Fäbo-
Kari» (jfr Dybeck, Runa 1845, s. 109). Uppteck-
nad av Richard Dybeck 1844.4 strofer. 

AE: UUB R 623:2 nr 38. Gotland. Efter Margareta 
Helena Lall&, f. i Visby, Gotland (1772-1860; 
Bjersby, s. 260-266). Upptecknad av P. A. Säve 
vid 1800-talets mitt. Tillskrivs av Säve även skol-
läraren Lars Niclasson, f. vid Bjers, Lojsta sn, 
Gotland (1825-1859; Bjersby, s. 131-132). Melo-
di samt 12 strofer. Tryckt som Säve nr 38 A. 

AF: UUB R 623:2 i marginalen till nr 38. Efter 
prästsonen Adolf Hägg, Östergarns sn, Gotland 
(1831-1858; Bjersby, s. 338). Upptecknad av P. 
A. Säve vid 1800-talets mitt. 8 strofer. 

AG: UUB R 623:2 i marginalen till nr 38. Efter kyrko-
herde Carl Enequist, Källunge sn, Gotland (f. 
1792 i Visby, d. 1878; Bjersby, s. 233-235). Upp-
tecknad av P. A. Säve vid 1800-talets mitt. 3 stro-
fer. 

AH: UUB R 623:2 nr 279. Efter Hedvig Molander, 
Visby, Gotland (f. 1804; Bjersby, s. 347). Upp-
tecknad av P. A. Säve vid 1800-talets mitt. 9 stro-
fer. Tryckt som Säve nr 38 B. 

Al: UUB R 623:3 nr 80. Efter lantbrukaren Lars Ols-
son, Kalbjerga, Fårö sn, Gotland (f. 1799 vid 
Nors, Fårö, d. 1874; Bjersby, s. 161-172). Upp-
tecknad av P. A. Säve 1867. 12 strofer. Tryckt 
som Säve nr 38 C. 

Af: ULMA 91:33, s. 20. Ydre hd, Östergötland. Upp-
tecknad av G. Fr. Sundhammar på 1870-talet. 9 
strofer. 

AK: Wigström, Folkdiktning II, 1881, s. 67-68. 
Kropps sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 
1879-1880.9 strofer. 

AL: Wigström, Folkdiktning II, 1881, s. 71-72. Far-
hults sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 
1879-1880.9 strofer. 

AM: Bohlin, Folktoner från Jämtland, 1883, nr 15. 
Hammerdals sn, Jämtland. Upptecknad av Karl 
Bohlin 1880. Melodi samt 4 strofer. 

AN: [Lundell & Zetterqvist], Folkminnen från Kläcke-
berga ock Dörby (SvLm IX:1, 1889-1936), nr 
1575. Upptecknad av Hilda Lundell och/eller hen-
nes syster Elise Zetterqvist, sannolikt på 1880-ta-
let, efter deras mor i Hårstorp, Kläckeberga sn, 
Småland. Melodi samt 6 strofer. 

AO: ULMA 351 D:11 a, s. 91-92. Efter backstugusit-
taren Anders Backman, Åsnebyn, Holms sn, 
Dalsland (f. 1826 i Paberg, Holm). Texten upp-
tecknad av August Bondeson 1884, mel. uppteck-
nad av Bondeson eller någon av hans medarbeta-
re. Melodi samt 9 strofer. Tryckt i Bondeson, 
Historiegubbar på Dal, 1886, s. 13-14 och som 
Bondeson nr 18. 

AP: NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, 
vol. II:10. Sannolikt Skåne. Upptecknaren okänd. 
Inlämnad av Eva Wigström 1889.7 strofer. 

A Q: DAL 75. Efter änkan Kerstina Bengtsdotter, Snå-
restads sn, Skåne (1805-1890). Upptecknad av 
Nils Andersson senast 1890. Melodi med under-
lagd strof. 

AR: ULMA 303:467, s. 1-2. Ärentuna sn, Uppland. 
Efter 80-åriga Per Jans mor i fattigstugan (efter 
hennes död föredragen av »fröken Larsson i 
Prestgården»). Upptecknad av Elias Grip 1896.7 
strofer. 

AS: ULMA 351 D:11 b, s. 169-170 (text), 195 (mel.). 
Av sjuksköterskan Ingeborg Petersson, Stock-
holm (f. i Välinge sn, Skåne, senare bosatt i Säff-
le, Värmland) insänd till August Bondeson 1897. 
Melodi samt 6 strofer. Tryckt som Bondeson nr 
355. 

AT: ULMA 11642:23 (mel.), ULMA 619:18:40 (text 
samt mel. i renskrift). Efter jordbrukarhustrun 
Sigrid Andersdotter (Hultman), Eda sn, Värmland 
(f. 1830 i Hulteberg, Eda, d. 1900) eller Karin 
Nilsdotter (»Krykje-Kari»), fattiggården Norra 
Mon, Hulteberg (f. 1838 i N. Ämterud, Eda, d. 
1903; Ramsten, Einar Övergaards folkmusiksam-
ling, s. 111-112). Upptecknad av Einar Över-
gaard 1898. Melodi med underlagd strof. Mel. 
med underlagd strof i facsimil tryckt hos Ram-
sten, s. 149-150. 

AU: SVA 275: B 72:5 (handskriven visbok; kopia), s. 
52-54. Inskriven 1900-1905 av sjömannen Carl 
Johan Möller, Helsingborg. Insänd till Radiotjänst 
1947.9 strofer. 
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AV: Hällstads sn, Västergötland. Upptecknad av Han-
na de Verdier 1905. Melodi samt 6 strofer. AVa: 
ULMA 22235:2. AVb: MM FMK II a:12. Insänd 
till Folkmusikkommissionen av Karl Tir61. 

AX: DAG VFF 266, s. 10-11. Lekvattnets sn, Värm-
land. Upptecknad av Albin Johnsson 1921. 7 stro-
fer. En text tryckt i Brodin, Fryksdalens finnsock-
nar, 1923, s. 7-8 återger troligen uppteckningen i 
VFF med uteslutande av 1 strof. 

A Y: DAG VFF 762, s. 1-2. Västergötland. Nedskriven 
av J. Jonsson, Lilla Smedstorp, Enebacken, Göte-
ne sn 1923. 6 strofer. 

AZ: DAG VFF 1079, s. 11. Efter Anna Matilda Nils-
son och Hilda Rodricksson, Veinge sn, Halland. 
Upptecknad av Edv. Erlandsson 1924. 3 strofer. 

BA: Brålanda sn, Dalsland. Upptecknad efter eget 
minne av J. F. Lundberg, som 1875 hade hört vi-
san sjungas av Anders Trapp, Brålanda (f. 1852, 
troligen i Bolstads sn, Dalsland). 8 strofer. BAa: 
DAG IFGH 807, s. 23-24. Upptecknad 1926. 
BAb: NM Folkminnessaml., Visor 2, s. 583-584 
(EU 17145). Insänd till Nord. museet 1940. BAc: 
NM Folkminnessaml., Visor 2, s. 589 (EU 
17363). Insänd till Nord. museet 1941. BAd: NM 
Folkminnessaml., Visor 3, s. 64 (EU 18914). In-
sänd till Nord. museet 1941. 

BB: DAG IFGH 987, s. 37. Efter Hulda Nylai, Flate-
byn, Valbo Ryrs sn, Dalsland (f. 1859 i Ryr, Val-
bo Ryr). Upptecknad av Olof Fors&I 1927. 5 stro-
fer. 

BC: Bjuråkers sn, Hälsingland. 1 strof. BCa: ULMA 
1463:3, s. 11. Upptecknad av W. Backman 1927. 
BCb: NM Folkminnessaml., Visor 1, s. 459 (EU 
2438). Insänt till Nord. museet 1931. 

BD: ULMA 1803:7, s. 26. Efter Kristina Olsson, 
Lysviks sn, Värmland (f. 1856). Upptecknad av 
Gertrud Eriksson 1928. 2 strofer. 

BE: DAG IFGH 1443, s. 13-14. Efter Matilda Lund-
gren, Fjärås sn, Halland (f. 1850 i Fjärås). Upp-
tecknad av Chr. Stenbock 1928. 7 strofer. 

BF: ULMA 3298:3, s. 21-22. Efter Jensine Björnsson, 
Sundshagsfors, Skillingmarks sn, Värmland (f. 
1859 i Bergerud, Skillingmark); visan uppges ha 
sjungits i hennes barndomshem av en norsk tigga-
re. Upptecknad av Gertrud Eriksson 1931. 6 stro-
fer. 

BG: DAG IFGH 2229, s. 1-2. Efter Gerda Bengtsson, 
Underlund, Rävinge sn, Halland (f. 1888 i Rä-
vinge). Upptecknad av Johan Kalgin 1931. 4 stro-
fer. 

BH: DAL 1829:5, 13. Eldsberga sn, Halland. Uppteck-
nad efter eget minne av Anders Bengtsson 1933. 
1 strof (i prosareferat). 

Bl: ULMA 6997, s. 7-9. Veckholms sn, Uppland. 
Upptecknad av S. Karlsson 1934. 6 strofer. 

BJ: ULMA 29073:27, s. 10. Efter August Nilszon, 
Högtomta, Gärdslösa sn, Öland. Upptecknad av 
Nils Stålberg 1943-1945. Melodi (primäruppteck-
ning och renskrift) med underlagd strof. Tryckt i 
Stålberg, Visa och låt på Öland, 1949, s. 410. 

BK: Västergötland. Upptecknad av Nils Stålberg 1945. 
Melodi (flera skisser) samt 4 strofer. BLa: ULMA 
29073:80, s. 20. BLb: ULMA 29073:119, s. 
20-21. 

BL: ULMA 29073:36, s. 7 (mel.), ULMA 29073:158, 
s. 78 (text). Efter Hulda Danielsson, N. Finnskoga 
sn, Värmland. Upptecknad av Nils Stålberg 
1945-1946. Melodi samt 4 strofer. 

BM: SVA 275: A 322:43. Insänd till Radiotjänst av Es-
ter Asklund, Trosa, Södermanland 1947. 1 strof. 

BN: SVA 275: A 206:8. Dalarna. Insänd till Radio-
tjänst av Anna Maria Martinsson (»Falu-Britta»), 
Falun 1948. »Sjungen av min moster Erika Mår-
tensson, född 1848.» 16 strofer. Sannolikt beroen-
de av skillingtryck under Eb ovan. 

BO: Västerås stadsbibl., Ms 1972:2 N:9 (text), Ms 
1972:2 N:11 (mel.). Västmanland. Upptecknad av 
Ruth Rosenius (Högman) 1949. Ytterligare en ut-
skrift av mel. finns i Ms 1972:2 N:13. Melodi 
samt 4 strofer. 

BP: SR Ma 57/10701:2:1. Efter Markus Olsson, He-
desunda sn, Gästrikland (f. 1879). Inspelad av 
Matts Arnberg 1957. Melodi samt 3 strofer. Tran-
skription tryckt i Rosenberg, Visor i Gästrikland, 
1994, s. 69. 

BQ: SR Ma 57/10617:53:4. Efter systrarna Valborg 
och Hildur Torstensson, Åsens bruk, Skålleruds 
sn, Dalsland (f. 1883 respektive 1885, båda d. 
1976). Inspelad av Matts Arnberg 1959. Melodi 
samt 8 strofer. 

HR: SR 63/M/6207:4:6. Efter Valborg Eriksson f. 
Nygren, Ramsele sn, Ångermanland (f. 1891 i 
Ramsele). Inspelad av Matts Arnberg och Märta 
Ramsten 1963. Melodi samt 3 strofer. 

BS: SR 63/M/6339:5:9. Efter folkskolläraren Frans 
Bergvall, Edsele sn, Ångermanland (f. 1903 i Gi-
deåberg, Edsele). Inspelad av Matts Arnberg 
1963. Melodi samt ca 4 strofer. 

BT: SR 64/M/6093:1:4. Efter Greta Höök-Lundevall, 
Stockholm (f. 1893 på Edeby gård, Rasbokils sn, 
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BV: SVA BA 2722. Efter Märtha Lindkvist, Sundsjö 
sn, Jämtland (f. i Åsgård, Sundsjö); hon hade vi-
san efter Märta Eskilsson. Inspelad av Ville 
Roempke 1975. Melodi samt 5 strofer. 

BX: ULMA bd 301. Efter Albert Jansson, Dalskogs 
sn, Dalsland (f. 1894 i Dalskog). Inspelad av 
Torsten Or&us 1976. Melodi samt 5 strofer. 

BY: SVA BA 3109. Efter Gunnel Svensson, Skönber-
ga sn, Östergötland (f. 1924); hon hade visan efter 
sin far (f. 1889). Inspelad av Märta Ramsten 
1978. Melodi samt 4 strofer. 

BZ: SVA BB 3726. Efter Karin Salomonsson, Hede 
sn, Härjedalen; hon hade visan efter mormodern. 
Inspelad av Aina Lööv 1986. Melodi samt 1 strof. 

CA: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 248. Pojo 
sn, Nyland. Troligen upptecknad av K. Forsblom 
1876. Melodi samt 12 strofer. 

CB: IF Rancken 5, 186 nr 289. Sannolikt Österbotten. 
Upptecknad av J. E. Wefvar på 1870- eller 1880-
talet. 12 strofer. 

CC: Efter bondhustrun M. L. Holsten, Rosala, Hitis 
sn, Åboland. Upptecknad på 1880-talet av J. E. 
Wefvar (text) och efter Wefvars minne av 0. R. 
Sjöberg (mel.). Melodi samt 10 strofer. CCa: SLS 
82, s. 297-298 (text), 400 (mel.). CCb: SLS 125, 
s. 65 (endast mel.). 

CD: SLS 130, s. 35. Upptecknad av 0. R. Sjöberg, 
sannolikt på 1880-talet. Melodi med underlagd 
strof. Typtillhörigheten osäker. 

CE: IF 110, h. 3, s. 19. Sannolikt Nyland. Troligen ur 
ett handskrivet vishäfte tillhörigt Ester Maria Fri. 
Avskrift gjordav A. P. Svensson ca 1910. 4 stro-
fer. 

CF: IF 110, h. 7, s. 9-10. Sannolikt Nyland. Ur ett 
vishäfte tillhörigt Alarik Sjöman. Avskrift gjord 
av A. P. Svensson ca 1910. 4 strofer. 

CG: IF 110, h. 7, s. 10. Pernå sn, Nyland. Upptecknad 
av A. P. Svensson ca 1910. 5 strofer. 

CH: IF 32, s. 8. Nyland, sannolikt Snappertuna sn. 
Upptecknad av Widar Brenner 1910-1913. 9 stro-
fer. 

SLS 508, s. 698-699. Efter Svea Lundström, 
Lom, Korpo sn, Åboland. Upptecknad av Alfhild 
Adolfsson (Forslin) 1928. Melodi samt 3 strofer. 

SLS 535, s. 79. Efter Agnes Friman, Tenala sn, 
Nyland (f. 1902 i Tenala). Upptecknad av Greta 
Dahlström 1928. Melodi med underlagd strof. 

CK: SLS 512, s. 491. Efter kaptenskan Marta Sund-
qvist f. Andersson, Fallböle, Pargas sn, Åboland 
(f. 1895 i Fallböle). Upptecknad av Alfhild Adolfs-
son (Forslin) 1929. Melodi med underlagd strof. 

CL: Familjetradition från Nyland. CLa: SLS 529 nr 
147 (mel.). Efter fabriksarbeterskan Hilma Ing-
berg f. Sarin, Billnäs bruk, Pojo sn, Nyland (f. 
1886 i Korsuddarna, Bromarvs sn, Nyland). Upp-
tecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1933. Me-
lodi med underlagd strof. CLb: SLS 529 nr 147 
(text). Avskrift gjord av Anna Ingberg efter text 
som hon fått av sin morbror 1933. 5 strofer. CLc: 
SR Ma 57/11142:1 1:10. Efter Hilma Ingberg. In-
spelad av Matts Arnberg 1957. Melodi samt 3 
strofer. 

CM: SLS 529 nr 188. Efter Emelia Lindholm f. Grön-
lund, Karis sn, Nyland (f. 1864). Upptecknad av 
Alfhild Adolfsson (Forslin) 1933. Melodi samt 6 
strofer. 

CN: SLS 532 nr 375. Efter Albert Gumgin, Emsalö, 
Borgå lf, Nyland (f. 1864). Upptecknad av Alfhild 
Adolfsson (Forslin) 1934. Melodi samt 4 strofer. 

CO: IF 37, s. 190. Tenala sn, Nyland. Insänd till 
Hufvudstadsbladet av sign. A-a 1934. 4 strofer. 

CP: IF 37, s. 191. Insänd till Hufvudstadsbladet av 
sign. 0.v.T. 1934. Upptecknarens svärmor bruka-
de sjunga visan för sina barn på 1840-talet. 3 stro-
fer. 

CQ: Tradition från Nyland. CQa: SLS 542, s. 395-397 
(nr 206). Upptecknad av Ola Brenner på Högsåra, 
Hitis sn, Äboland 1938; han hade hört visan 
sjungas av en trotjänarinna i familjen, Hilda 
Bäckman (från Nyland). Melodi samt 8 strofer. 
CQb: SR Ma 57/1114234:4 Efter Ola Brenner, 
Åbo (f. 1900). Inspelad av Matts Arnberg 1957. 
Melodi samt 8 strofer. Återgiven på CD (Före-
gångare, MNW CD 240-242, samt Den medeltida 
balladen, CAP 22035). 

CR: SLS 542, s. 400 (nr 208). Efter Ida Korander f. 
Knyters, Västra Kvarnby, Pyttis sn, Nyland (f. 
1879). Upptecknad av Greta Dahlström 1939. 
Melodi med underlagd strof. 

CS: Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu sn, Åboland (1'. 
1904 på Nötö, d. 1980); hon hade lärt visan av 
mormodern Eva Gustava Jansson (f. 1842 i Böle, 

Uppland). Inspelad av Matts Arnberg 1964. Melo- 	CI: 
di samt 5 strofer. 

BU: Tiger, Visor & vissångare i västra Medelpad, 
1990, s. 88. Efter Selina Hansson f. Backman, 	CJ: 
Borgsjö sn, Medelpad (f. 1882 i Västerede, Borg-
sjö, d. 1966). Efter inspelning gjord av hennes 
svärdotter Julia Hansson på 1960-talet. Melodi 
samt 5 strofer. 
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Hitis sn, Åboland, d. 1929). CSa: SR Ma 
58/11869:2:4. Inspelad av Matts Arnberg 1958. 
Melodi samt 8 strofer. Återgiven på CD (Lena, 
Ulrika & Svea, CAP 22043). CSb: SVA 53:1, bl. 
69. Textnedskrift gjord av Svea Jansson ca 1960. 
8 strofer. 

CT: SVA BA 60. Efter Hugo Henriksson, Nagu sn, 
Åboland (f. 1888 på Lillandet, Nagu). Inspelad av 
U. P. Olrog 1964. Melodi samt 4 strofer. 

CU: Tenala sn, Nyland. CUa: SLS band 1967:8 nr 3. 
Efter Agda Nyberg (f. 1885 i Finby, Tenala) och 
Betty Friman (f. 1894 i Finby). Inspelad av Bo 
Lönnqvist 1967. Melodi samt 4 strofer. CUb: SLS 
band 1971:15, två tagningar. Efter Agda Nyberg. 
Inspelad av Bo Lönnqvist 1971. Melodi samt 5 
strofer. 

CV: SLS band 1967:9 nr 8. Efter Edit Ingman, Präst-
kulla, Tenala sn, Nyland (f. 1897 i Snappertuna 
sn, Nyland). Inspelad av Bo Lönnqvist och Sinik-
ka Segerståhl 1967. Melodi samt 1 strof. 

CX: SLS band 1967:10 nr 6. Efter Iris Degerlund, Ols-
böle, Tenala sn, Nyland (f. 1895 i Karsby, Tena-
la). Inspelad av Bo Lönnqvist 1967. Melodi samt 
1 strof. 

CY: SLS hand 1967:34 nr 2. Efter Valter Ekholm, Ma- 

larby, Tenala sn, Nyland (f. 1891 i Tenala); han 
hade visan efter mormodern. Inspelad av Bo 
Lönnqvist och Sinikka Segerståhl 1967. Melodi 
samt 9 strofer. 

CZ: IF mgt 1968/41 nr 22 (överföring från fonogra-
frullar). Även på SLS band 1968:110 nr 36. Efter 
Augusta Ekholm, Bromarvs sn, Nyland (f. 1874). 
Inspelad på fonograf av Otto Andersson ca 1910. 
Melodi samt 3 strofer. 

DA: IF mgt 1969/003. Meddelaruppgift saknas. Inspe-
lad av Alfhild Forslin, troligen 1969. Sannolikt 
kopia från Forslins privata inspelning. Melodi 
samt 3 strofer. 

DB: SLS band 1973:162. Efter 63-åriga Maja-Lisa 
Lindfors f. Backman, Vessö, Borgå lf, Nyland. 
Inspelad av Anne Bergman och Karin Sandqvist 
1973. Melodi samt 5 strofer. 

DC: SLS band 1977:1. Efter Berta Backström f. Lind-
bäck, Kimo, Oravais sn, Österbotten (f. 1910 i 
Oravais). Inspelad av Ann-Mari Häggman 1977. 
Melodi samt 2 strofer. 

I)D: SLS band 1977:75. Efter hushållslärarinnan Maja 
Granvik f. Danielsson, Korpo sn, Åboland (f. 
1911 på Norrgård, Brunskär, Korpo). Inspelad av 
Guy Björklund 1977. Melodi samt 2 strofer. 
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BRÖLLOPET I KRÅKELUND 
TSB F 68 

A 
LUB De la Gardieska samlingen, Släktarkiven, Ekeblad nr 2, s. 465-469. Möjligen inskriven 1600-1605 av Hans 
Johansson Ekeblad (1581-1605; Wieselgren, DelaGardiska archivet VIII, s. 159-162). 

1 Däth ähr såå fagertt J Kråcke Lundh, 
thett är så fager Enn By, 
All thenn glädie wthij wärdenn ähr, 
thå yppes honn thär wthij: 
— Kråkann haffwer Både Låfftt och Bur J skoogen 

2 Kråkan Haffwer Både Låfft Ock Buur: 
och Swalen wthan före, 
hanen går på gården 
hann wacktar theras Lijff, 
— Örnen ähr Enn Portenär J Skoogenn 

3 Örnen ähr En Portenär, 
och Ramnen håller wårdh, 
thett ähr så fagert om Julathijdh 
J Jungffru Buren att gå 
— Sparwenn ähr En lijten fugell J Skoogenn 

4 Sparuen Ehr En Liten Fogel, 
han wacktar theras disker, 
Otheren Löper på watnett fram 
honn hämptar them färskee Fiskar: 
— Räffwen Löper Både thill och fråån J skoogenn 

5 Räffven Lööper Både thill och från 
Alltt medh sijnn fallske Lijster 
Får Jagh Jcke färske fijskar 
Jagh äther wäll gåås och grijser 
— Hägeren medh sijn krokete halls J Skoogen 

6 Hägeren medh sin Krokote Halls 
honn war theras Reedeswän, 
Tranan medh sijn lånnge Been 
hun war theras Kiällarswän 
— Skatan skännker Både miöödh och wijn J skoo-

genn 

7 Skatan skännker Både Miöö och wijn 
thär war så mykijtt thrang 
hun får sijg hwarken Rööra Eller wändt  

thy Rumpen war henne för långh 
— Wllffwen dricker aff Syllffwer skååll J Skoogen 

8 Wllffwen dricker aff syllffwer skål 
han kastar henne på gullff 
thett wnndrade the Anndre småå diwr 
thett han war dågh så dull 
— Jnn kom krååkan håppannde J skoogenn 

9 Jn koom kråkan håppannde 
Allt medh sinn swarttgråå hätta 
J setten här Alle häll och säll 
Och ähre J alle mätte 
— Swarade Biörnen Enn gammal Bonnde J skogenn 

10 Svarade Biörnen En gammall Boonnde 
på Bännken thär hann satt 
Oss haffwer Jnnthet fatthas J dagh 
hwarken öll Eller matt 
— Wgglann ähr Enn fager fogell J skoogenn 

1 1 Wgglan ähr En fager Fugell 
alltt medh sijn Brede Pannde 
J skännken wthij och driken mijgh thill 
mijn All som kiääreste granne 
— Örnen och Biörnen dee stode för Bool J skogenn 

12 Örnen och Biörnen dee stode för Bool 
dee quäde Sanckte Mårtens mijnne, 
Herre gudh sijggne Både man och qwiina 
som här ähre församblade Jnne 
— Hiorten och alle thee Anndre småå dijur J Skoo- 

gen 

Anmärkning 

Ms saknar strofindelning. Str. 6 har av misstag nr IV. 
Omkvädet, str. 5: Hägeren ms Hageren 
3:3 	efter om Julathijdh står troligen av misstag I 

Julathid 
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8:1 	skål tillskrivet över raden 
	

11:3 	J skännken även påbörjat nederst på föregåen- 

	

9:3 	raden först påbörjad fåår Ja vilket strukits 
	

de sida 

	

10:4 	öll ms oll 

B 
Text förmedlad genom skillingtryck 1633-1809. Ba: Skillingtryck från 1633 (KB Vitt. sv. före 1700. Visor, världsl.: 
F 1700/Br 441). Bb: Skillingtryck från 1600-talets slut (KB Vitt. sv. före 1700. Visor, världsl.: F 1700/ Br 473). Bc: 
Landsarkivet i Härnösand, Härnösands läroverks handskriftssaml. nr  109 (visbok från 1700-talets första decennier), 
s. 270-275. Avskrift efter skillingtryck gjord av Olof Stenklyft. Bd: KB Vs 41, s. 78-80. Avskrift efter skillingtryck 
gjord på 1720-talet i Småland. Be—g: Tre skillingtryck från 1700-talet (KB A 20, KB B 19, KB C 10). Bh: Skilling-
tryck, Fahlun 1788 (KB E 1788 a). Bi: Skillingtryck från 1700-talet (Fem stycken helt lustigallOch nyligen utflugne 
Fogel= Wisor, utan tryckår; KB 1788 a). Bj: Skillingtryck från 1700-talet (Fem stycken helt lustige Och nyligen 
utflugne Fogel= Wisor, utan tryckår; KB 1788 a). Bkl: Två skillingtryck, Gefle 1800 (KB E 1788 a, UUB Folkvi-
sor 2 nr 24). Bm: SF, bd III, s. 133-135. Efter skillingtryck från 1800 (ms i KB Vs 2:2, s. 11 nu förlorat.) Bno: Två 
skillingtryck, Gefle 1802 och Fahlun 1809 (KB E 1788 a). 

Ba 
1 THet är så fagert i kråkalund/ 

Thet är så fager en by/ 
All then glädie i werlden år/ 
Yppas ther vthi/ 
— Kråkan ägher bådhe lofft och bwr i skoghen. 

2 Kråkan äger både lofft och bwr/ 
Och Swalan vthan före/ 
Haren gånger på gårdenoni/ 
wachtar han theras lijff/ 
— Örnen är en portenär i skogen. 

3 Örnen är en portenär/ 
Och Kattan håller wård/ 
Thet är så fagert om Julatijdh/ 
Alt til then lunden gå/ 
— Staren stånder i stegerhws i skoghen. 

4 Staren stånder i stegerhws/ 
Och redher sin härra maat/ 
Jnkom och then åkerhöna/ 
Hon badh lägia på faat! 
— Sparffuen är en liten fogel i skogen. 

5 Sparffuen är en liten fogel/ 
Han waskar theras diskar/ 
Vththeren löper åth watnet fram/ 
Hemtar them ferska fiskar/ 
— Räffuen lackar bådhe til och från i skoghen. 

6 Räffuen lackar både til och från/ 
Medh sin falska lijker/ 
Fåår iagh icke ferska fiskar/ 
Jagh äter wäl gååss och griss, 
— Hegren medh sin krokota hals är theras swän i 

skoghen. 

7 Hegren medh sin krokota hals 
Han är theras swän/ 
Tranen stånder i kellaren/ 
Medh sin långa been/ 
— Skatan skencker bådhe miödh och wijn i skoghen. 

8 Skatan skäncker bådhe miödh och wijn/ 
Ther war så mykit trångt/ 
Hon fick sigh intet på golffuena wenda/ 
Ty stiärten war henne för lång/ 
— Vlffuen dricker aff silffuer skåål i skoghen. 

9 Vlffuen dricker aff silffuer skåål/ 
Han kastar henne på golffue/ 
Thet vndra och the andra små diwr/ 
Hwij han war så dierffuer/ 
— Jnkom Kråkan hoppandes i skogen. 

10 Jnkom Kråkan hoppandes/ 
Medh sin swarta hätta/ 
J sittie hwar alle häll och säll/ 
J ären icke alle mätte/ 
— Swarade Björnen gammal bonde i skoghen. 

11 Swarade Biörnen gammal bonde/ 
J bäncken ther han saat/ 
Oss haffuer intet fattat/ 
Hwarken ööl eller maat/ 
— Vglan är en fagher fogel i skoghen. 

12 Jnkom Vglan wacker foghel/ 
Alt medh sin breeda panna/ 
Tu lätt vthi/ tu drick migh til/ 
Min allsom kiäraste granne/ 
— Örnen och Björnen the stå för bordhet i skoghen. 
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13 Örnen och Biörnen de stå för bord/ 
The qwäda Sanckt Mårtens minne/ 
HERre Gudh signe hwar och en/ 
Som äre församblat här inne/ 
— Här är och andra små diwr i skoghen. 

Anmärkning 

Omkvädet i str. 8: skoghen tr. skogehn 
8:4 	för lång tr. förlång 

12:2 medh första bokstaven uppochnedvänd 

Bb-o 
Avvikelser från Ba i Bb—o 

1 Be saknas str. 1-6. 
Omkvädet: skoghen: skougen c (dock ej str. 3-6) 
Omkvädet, str. 1: bådhe: båd' f—o 

str. 2: portenär: Portonärf—o 
str. 3: Staren: staran c; stånder: ståndar b, sta- 
nar d 
str. 4: fogel: fogl d 
str. 5: lackar: han lakar d, springer hi, k—o: båd- 
he til och från: af och an d 
str. 6: Hegren: Hägeren bc, Hägern h; krokota: 
krokuta bc, kroket d; är theras swän saknas cd 
str. 7: miödh: mö d 
str. 9: hoppandes: hoppanes d 
str. 11: Vglan: Kattuglan c; fagher: wacker c; 
fogel: fougel c, fugl d 
str. 12: stå: stånder c; bordhet: bord d 
str. 13: Här är: der war c, här äre d; andra: 
andre e—g 

1:1 	fagert: fager o; kråkalund: Kråkelund cd, f—o 
1:2 	Thet: ther d 
2:1 	både: båd hi 
2:3 	Haren: Hanen f—1, no; gånger: går d; gårdenom: 

gården d 
2:4 	wachtar han: han waktar d, Wachterf—o 
3:1 	portenär: Portonär g—o 
3:2 	Kattan: katten d, g—i, k—o; håller: håler ther d 
3:3 	Julatijdh: Juletidh c, f—o 
3:4 	Alt: At o 
4:1 	Staren: Staran c; stånder: stanar d 
4:2 	Och: Han d; härra: here d 
4:4 	lägia: lägga g, i—o, dem lägga h 
5 : I 	fogel: fougel c, fogl d 
5:3 	Vththeren löper: wtren utt d; watnet: watten h 
5:4 	Hemtar: hemptar c, han hämptar d; fiskar: fiska 

d 
6:1 	lackar: springer hi, k—o; både: båd g; både til 

och från: af och an d 
6:2 	Medh: alt med d; lijker: like d, lister g—o 
6:3 	fiskar: fiska d 
6:4 	gååss: Gäss f—o; griss: grisar bd, f—o 
7:1 	Hegren: Hägeren b—d, Hägern h; krokota: kro- 

kuta bc, kroket d 
7:2 	är: är tå d; swän: kiälare swen d 
7:3 	Tranen: Tranan b—o; stånder: ståndar de  

	

7:4 	sin: sina e—o; långa: långe d 

	

8:1 	bådhe: båd gj; miödh: mö d 

	

8:2 	Ther: dhet d—o; mykit: mycket cd, f—o; trångt: 
trangt d 

	

8:3 	hon fick så illa på gålfwet sig wända d 

	

8:3 	golffuena: golfwet 

	

9:2 	kastar: kastade d; på: i c; golffue: golfwet 

	

9:3 	Thet: ty c; undra: wndrade d; the saknas j; 
andra: andre d 

	

9:4 	Hwij: allt wid c, hwar af d; dierffuer: giärf d 

	

10:2 	Medh: alt med cd 

	

10:3 	sittie: sitten c, h—i, k—o, sitien d—g, j: hwar: här 
bc, Nu här d; alle saknas d 

	

10:4 	icke: ey c; alle mätte: alla mäta d, alle mätta m 

	

11:2 	saat: stodh med sat troligen med annan hand 
tillskrivet ovanför c 

	

11:3 	haffuer: har cd; intet: inte d; fattat: fattas b—d, 
f—o 

	

12:1 	wacker: fager d; foghel: fougel c 

	

12:3 	lätt: siänck c, lät d, låt h—o; tu: och d, nu o 

	

12:4 	Min: du d; kiäraste: kiäreste c, käresta e—j, 1 

	

13:1 	stå: stånder c 

	

13:2 	Sanckt: Sann d 
13:3 HERre Gudh: 0 Here Gud d, HErren han h; 

hwar och en: alla d 

	

13:4 	äre: är c, g—o; församblat: församlade d, för- 
samlat hi, k—o 

Anmärkning 

Bb: 

	

10:3 
	

här tr. hän 
Tr. är lagat i kanterna. Därför är i str. 2-5, 9-12 vissa 
ord helt eller delvis oläsbara; av egentlig betydelse är 
textförlusterna, nedan inom klammer, i följande fall: 

	

5:3 
	

löp[er] 

	

9:1 
	

si[lffuer] 

	

9:2 
	

gol[ffue] 

	

10:3 
	

[sittie] 

	

11 :4 
	

Hwarke[n ööl] 

	

12:3 
	

T[u lätt v]thi 
Bc: 
Omkvädet, str. 5: lackar ändrat från låckar; str. 12: de 

tillskrivet över raden 
1:4 Yppas ms Wppas 
2:1 Kråkan ms Krakan 
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2:4 	liif struket och troligen av annan hand ersatt 
med dörar 

6:1 
	

Lackar ändrat från Låckar 
6:2 
	

Lijker ändrat från Lijcker 
Bd: 
De fyra sista stroferna står i följande ordning: 12, 10, 
11, 13; på grund härav står i str. 9 det annars i str. 11 
hemmahörande omkvädet, i str. 11 det som annars till-
hör str. 12, i str. 12 det som annars tillhör str. 9. 
Omkvädet, str. 11: fugl ms fulg; str. 13: och dubbelskri- 

vet; andra ms adra 

	

4:4 	lägia ms lagia 
6:2 med ms mid 

Be: 
Trycket defekt, se ovan. 
Bg: 

	

10:4 	ären tr. ärens 
Bj: 

	

8:2 
	

mycket tr. myckat 
Bin: 
Titel: Kråkelund. 

c 
SLS 542, s. 404-405. Efter torparänkan Olivia Lind, Tenala sn, Nyland (f. 1866 i Bromarvs sn, Nyland, kom som 
ung till Tenala). Upptecknad av Greta Dahlström 1940. 

Melodianmärkning 

Endast de första orden lagda under mel. Jfr textanmärk-
ningen nedan. 
T. 3: I slutet av takten står ett överstruket dubbelstreck. 
T. 6: Efter n. 4 står a' (sextondelsnot) överstruket. 

Textanmärkning 

Texten utskriven utan strofindelning; markeringar i tex-
ten synes antyda att endast den ovan utskiljda str. 1 hör 
samman med melodin. 

1:1 	kråkelund på båda ställena med annan penna 
ändrat från kråkeland 

1 I kråkelund, i kråkelund 
där finns så vackra byar 
hej kom kråkan hoppandes 
allt med sin svarta hätta 
nu sitter ni alla hell och säll 
nu äro ni alla mätta. 

2 Sadi bonde den gamle Björn 
vid bordet där han satt 
int ha de fattas oss mjöd o vin 
allt intill denna stund. 
å kråkan äger löv o bur i skogen. 
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BONDEN OCH OXEN 
TSB F 69 

A 
KB Vs 23 (Harald Oluffsons visbok), s. 141-143. Troligen Uppland. Nedskriven 1572 eller 1573 av visbokens äga-
re, möjligen identisk med Harald Olofsson Stake (f. vid 1500-talets mitt, d. 1582; se Jonsson I, s. 133-161). Tryckt i 
SF bd III, s. 125-127 och i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 66-68. 

1 Bondhen åtte en oxe, 
och han war fuluell woxen 
— men oxen dansar ij pansaren, 

2 Och bondhen kördhe sitt fre ij hagha 
och greffuen wille han oxen tagha 

3 Och greffuen talar til suenner tuå, 
huru skole wij then oxen fåå, 

4 Och ey må wij then oxen fåå, 
wij haffuom inthet bandet leggia honom wppå. 

5 Greffuenn war iche så bandegrann, 
han kastar guld ringher och silbelte fram 

6 Greffuen fattar ij oxens horn, 
så legger han honom bandet wppå 

7 Och min kxre greffue tu bint iche så hårdh, 
iagh haffuer iche actat löpa bort 

8 Greffuen löser wp bandhe 
och vxen springher vthur handhen 

9 Oxen skumper bådhe mossar och dy 
och effter löper greffuen ij silket ny, 

10 Oxen danser bådhe dalar och lundher, 
silbeltet och 100 mark ij enn pungh 

11 Thett lidher fast åtth quelle 
och en kom oxen gångandhe hem 

12 Tu war weil kommen käre oxe bleck 
ren haffuer tu stååt en hårdan leck, 

13 Thett kan iagh see påå titt horve bandh, 
alt haffuer tu warit ij greffuens handh 

14 Och arla om morgonen then dagen wart lius, 
och tå war bondhen ått tinget fuus 

15 Och ey fåå mina hestar stå på stall, 
och ey få min boskap gåå ij wall 

16 Min käre bondhe tu klagha iche så hårt, 
men tacka gudh för then dell tu haffuer fååt, 
— men oxen dansar ij pansaren, 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Den första sidan i ms, upptagande 
str. 1-6, är med annat bläck genomstruken med ett dia-
gonalt streck. Omkvädet utskrivet i str. 1, 6, 12, 16, 
markerat i övriga strofer. 

9:1 bådhe ms badhe 

	

9:2 	löper ms loper 

	

10:2 	mark skrivet med förkortningstecken; pungh 
första bokstaven ändrad från annan 

	

11:1 	åtth ms atth 
12:2 hårdan ms hardan 

	

14:2 	ått ms att 

	

15:2 	få ms ev. så 

	

16 : 1 	käre ms kare 

B 
KB Vs 22 (KB:s visbok i 16:o), s. 65-67. Uppskrift från 1590-talet eller de första åren av 1600-talet, sannolikt från 
västra Uppland, östra Västmanland eller Gästrikland (se Jonsson I, s. 165-174). Viktigare avvikelser från texten A 
ovan tryckta i SF bd III, s. 125-127, hela texten tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 46-47. 
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1 Bonden han åtthe en Oxe, 
Och bonden han åtthe en oxe 
Och han war full wäll wåxen 
— Men oxen dantzar i Pantzaren. 

2 /:Och oxen löper på hedhe,:/ 
Och mötte hånom en Grefue, 

3 Och grefven han talar till småsuenner tuå 
Och huru skulle wy den oxen få 

4 Och wäll må wy den oxen få 
Och hade wy hornband leggia vppå, 

5 Och Grefuen war icke bånde gran, 
Han togh sölfbeltet och gullkäden fram 

6 Myn käre Grefue i bind icke så hårdt 
Iagh hade icke achtat att löpa bårt, 

7 Och oxen han slap vdaf Grefuens hånd 
Så låp han dyt som han för war waan 

8 Och oxen han löper sigh heem i gårdh, 
Och vthe bonden för hånom står, 

9 Du war wälkommen myn oxe rödh, 
Iagh tenckte du hade långå warith dödh 

10 Iagh seer wäll på tyn horve bandh 
Att du hafuer warit i Grefuens hand 

11 Öhrligh om mårgon när dager war lius 
Then bonden skulle till tinge huus, 

12 Ey få myn hestar stå i stall, 
Och icke myn boskap heller gå i wall 

13 Mijn kär bonde du klagh icke så hårdt 
Du tacka gudh för den dell tu hafuer fådt 

14 Tu fick här full gått horve band 
Stor sölfbelte och gullkädher lång 

15 /:Oxen skåpar i lunden,:/ 
Och tolf mark peningar i pungen 
— Men oxen dantzar i Pantzaren. 

Anmärkning 

Ms saknar strofiir. Repristecken står efter rad 1 i alla 
strofer utom str. 1 (där raden upprepas) samt av miss-
tag även efter 5:2. Omkvädet utskrivet i str. 1, 3-7, 9, 
10, 12, 14, 15, markerat i övriga strofer (utom str. 13 
där det helt saknas). 
I 1 :2 Then ms Ther 
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SVEN DEN UNGE 
TSB F 70 

A 
ULMA 25:55:13, s. 243-244. Västergötland, troligen Valle hd. Upptecknad av 0. Wedell på 1870- eller 1880-talet. 

1 Der satt e käring ve Erkele 
Å va så vre 
Kom en ungersven ridande 
Å helsade Go moron 

2 Rider du öfver min åker å äng 
Sa käringen 
Ingen väg fins omkring 
Svarade Sven den unge 

3 Ack om jag hade dig i högsta trä 
Sa käringen 
Mjuka bolstrar under mig 
Svarade Sven den unge 

4 Mjuka bolstrar tagas bort 
Sa käringen 
Faller jag ner så står jag väl opp 
Svarade Sven den unge 

5 Ack om jag hade mig en yxa här 
Sa käringen 
Intet skaft vore på 
Svarade Sven den unge  

6 Då ginge väl an att ta hammaren 
Sa käringen 
Ellane rö ellane rö 
Svarade Sven den unge 

7 Dä ginge väl an att ta vantar ia 
Sa käringen 
Brinna upp som hö och strå 
Svarade Sven den unge 

8 Dä ginge väl att ta nål och trå 
Sa käringen 
Upbränd trå nåln går å 
Svarade Sven den unge 

9 Ack om jag hade dig i Häklefjäll 
Sa käringen 
Komme jag väl hem i moron qväll 
Svarade Sven den unge 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Anföringssatserna utskrivna endast i 
str. 2 och 9. 

B 
ULMA 111:226 a, s. 3-4. Efter bonden Lustig, Sunnersbergs sn, Västergötland (Lina Lustigs make). Upptecknad av 
Samuel Landtmanson 1900. 

1 Det satt en käring vid ett le' 
	

2 »Ack, om jag hade min yxa här» 
så svart och le' 
	

sa käringen 
kommer ungersven, rir där fram 	 »Och inte skaftet vore med» 
»guss fre', guss fre'», sa käringen 	 svarade Sven den unge 

2 »Släpper du svin på åkeren min?» 
	

3 »Så kunde jag väl ta mig vantar på» 
sa käringen 	 sa käringen 
»finns det annan väg omkring?» 	 »Inte helt i mella hål, inte helt i mella hål» 
svarade Sven den unge 	 svarade Sven den unge 
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4 »Ack om du vore i högsta trä», 
sa käringen 
»Starka grenar bure väl mej», 
svarade Sven den unge 

5 »Starka grenar blåser af», 
sa käringen 
»Mjuka bolstrar under mej», 
svarade Sven den unge 

6 »Mjuka bolstrar i vår damm», 
sad' käringen 
»Vackra flickor i min famn», 
svarade Sven den unge 

7 »Ack, om du vore i Häcklefjäll», 
sa käringen 
»då kommer jag igen i morgon kväll» 
svarade Sven den unge. 

Anmärkning 

Ms saknar strofilr. 
1:3-4 överhoppade men tillskrivna efter textens slut 

c 
DAG VFF 1148, s. 15. Efter Augusta Florin, Smeviken, Mo sn, Bohuslän (f. 1862 i Kville sn, Bohuslän). Uppteck-
nad av Bertil Persson 1925. 

1 Du har gått åver ågeren min, sa kärenge. 
Krogete väj drar langt omkring, svara Sven den 

unge. 

2 Dä va gott du va uppe i högsta trä, sa kärenge. 
Stive kvastar bär mej ner, svarar Sven den unge. 

3 Ta dej e öx å hogg dej ner, sa kärenge. 
Öxe legger i smia rö, svara Sven den unge. 

4 Ta dej en vått å ta a mä, sa kärenge 
Våtten legger i filler å has, svara Sven den unge. 

5 Dä va gott, du va ude på villande hav, sa kärenge. 
unge Sven tog sej en fårrebark å sejla ud åver ha- 

vet 

å kärenge ätter i knötrouvet i samme laget, 
kärenge unner å trouvet på, 
å te botten bar dä mä bägge två, 
men unge Sven kunne 'nte säcka. 

Titel: Sven den unge. 

Anmärkning 

Efter texten anmärkes att första raden tas om i varje 
strof Den oregelbundna str. 5 skriven utan radindel-
ning. 

D 
DAG IFGH 1194, s. 9-9 A. Efter Lena Bågenholm, Steneby sn, Dalsland (f. 1869 i Dals-Ed). Upptecknad av Trygg-
ve Heimer 1927. 

Om ja ha-de dej i rö-dan om sa kä- ring-a 

Jfi r J  
du in - i och ja u- torn svar-te Sven som ung-er var 

1 Om ja hade dej i rödan om sa' käringa, 	 2 Om ja hade dej på vidan hav sa käringa, 
Du ini och ja utom svarte Sven som unger var. 	 Många skepp å bra med mat svarte Sven som unger 

var. 
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Melodianmärkning 
	

Textanmärkning 

Ms saknar klav. Över mel. står antecknat b för A ö H. 	Ms saknar strofnr. 
Textunderlägget utskrivet med versaler. 

E 
LUF 1193, s. 1-2. Efter kyrkoherde Carl Areskog, Glömminge sn, Öland (f. 1867 i Kalmar. Småland, d. 1941). Upp-
ges »sjungen på 1850-60-talet å Mellersta Öland». Upptecknad av C. Å. Areskog 1927. 

P  r - fv-r 	r P r 
Du kör di- na svin ö- ver å - kern min. sa  kä - ring - a 

.h.hJ r -hahr 

      

      

      

      

      

"Det finns fäll ing- en väg där- i - kring". sva - ra - de Sven- ne den ung - e. 

1 /:»Du kör dina svin över åkern min», 
sa' käringa:/ 
»Det finns fäll ingen väg därikring», 
svarade Svenne den unge 

2 »Ja' vånne ja' hade yxan här» 
sa' käringa 
»Och inget skaft det vore på den» 
svarade Svenne den unge. 

3 »Så kunn ja' fäll hålla i hammarn då», 
sa' käringa 
»Om hammarn vore varmer då?» 
svarade Svenne den unge. 

4 »Så kunn ja' fäll dra vanten på», 
sa' käringa 

»Om vanten vore sönner då? 
svarade Svenne den unge. 

5 »Så kunn ja' fäll sy hop "en med nål och trä"», 
sa' käringa 
»Ullen trå' snart bränner å», 
svarade Svenne den unge. 

6 /:»Ja' vånne, du vore hos Onden då», 
sa' käringar/ 
»Ja, du därinne och jag däromkring». 
svarade Svenne den unge. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Repristecken utsatta i alla strofer. 

F 
DAG VFF 1633, s. 15. Brastads sn, Bohuslän. »...sjungen af en vallflicka omkring 1868». Upptecknad av Rosa Gö-
ransson 1928. 

1 A vell du ha ini dotter fin? 
Sa kärenge. 
Hon sedder på lon å vallar svin, 
Svara Sven kärenge. 

2 Dä va gott du va i stor sjönö, 
Sa kärenge. 
Ede smör å veddebrö, 
Svara Sven kärenge. 

3 Dä va gott du sadd i dä högste tre 
Sa kärenge 
[— —  

4 Dä va gott du va i Häcklefjell, 
Sa kärenge. 
Kommer igen i mårra kväll, 
Svara Sven kärenge. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
3:1 	efter tre står (eller topp) 
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"Varför går du och äng" min åker sade käring = en 

12 

Ja då jag int finner vägen svarade gossen som liten 	var 

16 

sade käring = en. 

8 

6."Jag tror jag kast dej uppi högsta träd" 

"Jag tror jag kast dej uppi 	högsta träd" sade käring = en 

r 
12 

och jag är omkring" svarade gossen som liten 	var "ja du är där oppe 

4 

•	 

min 1 Varför går du på åker och äng" sade käring = en. 

8 

41  	j. 

ja då ja 	int finner vägen 

.1 	.f-; 	• ar-7-6— 

svarade gossen som liten var. 

4 

du är där oppe och jag är omkring" svarade gossen som liten 	var 

16 

J 
"ja 

SMB 256 

G 
ULMA 7933. s. 44 (mel.), 49-51 (text). Efter hemmansägarhustrun Emilia Lindgren, Sjöbotten, Bureå sn, Västerbot-
ten (ca 60 år). Upptecknad av Bertil Nygren 1932. En utskrift med landsmålsalfabet, avvikande i detaljer, finns i 
ULMA 7933, s. 45-48. 

1 /:»Varför går du på min åker och äng?» 
sade käringen:/ 
/:»Ja da jag int finn' vägen» 
svarade gossen som liten var:/ 

g »Du får väl rödja upp vägen» 
sade käringen 
»Yxan är bort av skaftet» 
svarade gossen som liten var 

3 »Du får väl kila fast yxan» 
sade käringen 
»Ja da jag frys så om fingra'» 
svarade gossen som liten var. 

4 »Du får väl dra på dig vantarna» 
sade käringen 
Men vantarna äro ju trasiga» 
svarade gossen, som liten var. 

5 »Du får väl stoppa igen vantarna» 
sade käringen 
»Ja krokig en nål och tjynkig en tråd» 
svarade gossen, som liten var 

6 »Jag tror jag kast' dej uppi högsta träd» 
sade käringen 
»Ja du är däruppe och jag är omkring,» 
svarade gossen, som liten var 

7 »Jag tror jag kast' dej till helvete» 
sade käringen. 
»Ja du är därinne och jag är omkring» 
svarade gossen, som liten var. 

8 /:»Jag tror jag kast' dej i himmels höjd» 
sade käringen.:/ 
/:»Ja jag är därinne och du är omkring» 
svarade gossen, som liten var.:/ 
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M.M.J=112 

PPPP  
Kro - ku'n nal å 

sa - de kä - ring- en. 	en. 

1. 

sva - ra - de gos - sen som li - ten var. 

frys ju sä om fing 

•	 

1 .Gos - se. ga 	ätt ve - om, 

• -4 

	

45  	 

8 ra, sva - ra- de gos - sen som li - ten var. 

• 4.J  

tjyin- tju'n tra 

3 
3.Du fa fäll stop - pa at van- ta din. sa  

4 

de kä - ring- en. 	en. 

/-3\ 

•	 • • • 

- ver gå - la mi. sa 	kä - ring - a. var- för ska du kö- ra ö 

M.M. J=100 

var- för ska du kö- ra ö - ver gå - la ml, sa 	kä - ring- a. 

4,-- 3 

Melodianmärkning 

Upptecknarens kommentar: För att visa hur man sjunger 
de olika långa raderna har melodin skrivits ut för verser-
na 1) och 6). 

SMB 256 

Textanmärkning 

Visan kallas Vaggvisa. — Repristecken utsatta efter rad 
2 och 4 i alla strofer (dock bortglömda efter rad 4 i str. 
3 och 8). 
5:3 	tjynkig står inom citationstecken, därefter står 

(ojämn) 

H 
DAUM band 970. Efter Rudi Nilsson, Risliden, Norsjö sn, Västerbotten (f. 1916 i Bastuträsk, Stensele sn, Lapp-
land). Inspelad av Leif Steneberg 1966. 

1 /:Gosse, ga ätt veom, sade käringen../ 
/:I frys ju sä om fingra, svarade gossen som liten 

var.:/ 

2 /:Du fa fäll hä opp vanta din, sade käringen.:/ 
/:Dem vara ju sä söndru, svarade gossen som liten 

var.:/ 

3 /:Du fa fäll stoppa at vanta din, sade käringen.:/ 
Kroku 'n nal å tjyintju 'n tra, svarade gossen som li- 

ten var. 

Melodianmärkning 

Str. 2 sjungs som str. 1 med följande undantag: 
Upptakten = str. 3. 

r 0 e   

T. 1, n. 4-7: 	pr  	

SVA BA 438. Efter Konrad Thunström, Torps sn, Medelpad (f. 1892 i Torp); han hade lärt visan av en samskole-
elev, Elin Molin, i sin hemtrakt. Inspelad av Märta Ramsten och Gunnar Ternhag 1969. 
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•	 
3 3 

 

    

    

Mi - ne vä - ger ligg sa till. 	sva - ra en sven som yng- er 	var. 

3 

	3 	8 , 	3 	,----- 3 

T. 3, n. 1-4 i str. 4: 

T. 3, n. 1-4 i str. 5: 

T. 3, n. 1-4 i str. 6: 

T. 3, n. 1-4 i str. 7: 

T. 3, n. 11-12 i str. 2-7: c' a 
Upptakt till t. 5 i str. 3: f 

f3  t/f),3- 

T. 5 i str. 2: 

Upptakt till t. 7 i str. 3: cl 
3  

T. 7 i str. 2: 

T. 8, n. 4 i str. 2 och 5: cl 
Melodianmärkning 

Upptakten i str. 3 och 5: f 

T. 1, n. 1-4 i str. 6-7: 

Textanmärkning 

Båda raderna upprepas i alla strofer. 

.SMB 256 

Mi - ne vä - ger ligg sa till. 	sva - ra en sven som yng - er var. 

1 /:Å varför ska du köra över gåla mi, sa käringa.:/ 
/: Mine väger ligg sa till, svara en sven som ynger 

var.:/ 

2 Jag borde hugge huve ta hästen din, sa käringa. 
Yxa sitt int på skafte, svara en sven som ynger var. 

3 Ä går fäll an å skäfte på ne då, sa käringa. 
Du har fäll ont i händran, svara en sven som ynger 

var. 

4 Ä går fäll an å ta på sej hanskan då, sa käringa. 
Hanskan ä sönt i lovan, svara en sven som ynger 

var. 

5 Ä går fäll an å sömm ihop dem då, sa käringa. 
Åvä 'n nål å vränt 'n trå, svara en sven som ynger 

var. 

6 Ja vunner jag vöre i högan trä, sa käringa. 
Kvistan bure båd däg å mäg, svara en sven som yng- 

er var. 

7 /:Ja vunner ja vöre i djupan å, sa käringa.:/ 
/:Du inunner å båten på, svara en sven som ynger 

var.:/ 

J 
SVA BA 686. Efter Oscar Annell, Boda, Lidens sn, Medelpad; han hade som barn lärt sig visan av sin mor Ingrid 
Greta Annell, Indals sn, Medelpad (1862-1938). Inspelad av Gunnar Ternhag 1969. 

cm: Aimmam~å 

Ja 
	

öns- kar de vo - re i 
	

högs-ta träd, sa kä - ring- en. 

Ja 
	sto- ra kvis- tar de bär väl mej, sa-de gos-sen Ii - ten var. 
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Melodianmärkning 

Upptakten i str. 2-5: D 

T. 1, n. 1-3 i str. 2-5: 

T. 4, n. 5 i str. 4-5: c 

M.M.J= 88 

er-    01 	i)  

1.Var - för går du ö - ver gär - det mitt. sa  kul 

a a 
11111101 111~ 
Alir

a  

Ser vi ing - en an- nan väg. sva- ra-de Sven den ung - e. 

- 3—, 

	-)J J  
2.Var - för gick du ej 	på gång - a - sti - gen? 

•
41 	

	.h.; 71 P 7 P 
Ser du ej att en an- nan man kom- mer där- bor- ta på li - den? 

SMB 256 

1 Ja önskar de vore i högsta träd, sa käringen. 
Ja stora kvistar de bär väl mej, sade gossen liten var. 

2 Ja kan väl hugg bort kvistan, sa käringen. 
Men yxan går utur skafte, sade gossen liten var. 

3 Ja kan väl håll i hammarn, sa käringen. 
Då får du så ont i händerna, sade gossen liten var. 

4 Ja kan väl dra på vantan, sa käringen. 
Du har så söndriga vantar, sade gossen liten var. 

5 Ja kan väl lappe vantan, sa käringen. 
Du har söndriga lappar å dålig 'n trå, sade gossen li- 

ten var. 

K 
SVA BA 621. Efter Halvar Pettersson, Medåkers sn, Västmanland (f. 1892 i Ekeby, Medåker); han hade visan efter 
farmodern Rebecka Kristina Andersson (ca 1836-1920). Inspelad av Märta Ramsten 1969. 

1 /:Varför går du över gärdet mitt, sa kulla.:/ 
	

2 /:Varför gick du ej på gångastigen?:/ 
Ser vi ingen annan väg, svarade Sven den unge. 	 Ser du ej att en annan man kommer där borta på li- 

den? 

L 
Familjetradition från Blomskogs sn, Värmland. La: SVA BB 669. Efter Fritiof Rönnhäll (f. 1895); han hade lärt vi-
san av sin mor Matilda Sanderson f. Gustafsdotter (f. 1862 i Blomskog). Inspelad av hans son Stig Rönnhäll 1975. 
Lb: SVA BB 669. Efter Stig Rönnhäll. Egen inspelning. Lc: SVA BB 2277. Efter Stig Rönnhäll; han hade lärt visan 
av sin far med undantag för den tredje strofen som han uppger sig ha efter en faster. Inspelad av Leif Stinnerbom 
1981. 
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• • • #t
'--

Du Du kun- ne fäl- le ta di- na van - tar på. sa kå - ring- a. 

Van- tar- na lig - ger i 	små - ler små. sva- ra- de Sven den ong - e. 

SMB 256 

La 

1 Du kunne fälle ta dina vantar på, sa käringa. 
Vantarna ligger i småler små, svarade Sven den 

onge. 

2 Du kunne fälle bätt å palte på, sa käringa. 
Trubbete nål å råtn trå, svarade Sven den onge. 

Melodianmärkning 

T. 4, n. 2 i .sir. 2: h 

Lbc 
MELODI 

Avvikelser från La i Lbc 

Lc omfattar tre strofer. Lc sjungs närmast i d-tonart, be-
gynnelseton: A (nedan transponerad till e-tonart mot- 

svarande notationen i La). M.M. 	= 80 i Le. 
Avvikelser från str. 1 i La: 
T. 1, n. 6-7 i str. 1: diss diss b 
Upptakt till t. 4 i str. 3: h c 
T. 4, n. 2 i str. 1-3: h 

TEXT 

Avvikelser från La i Lbc 

Lc omfattar 3 strofer. 
2:/ 	Du: Jä; bätt: bättre 

Lc avslutas med följande strof: 
3 Ä du som har tröge i ärtåkern min, sa käringa. 

Ja månge väjar ja hatt därikring, svarade Sven den 
onge. 

T. 6, n. 4 — t. 7i str. 1-3: 

Anmärkning 

2. 1 
	

Nättre ev. sjungs bätte 

M 
Efter Adelina Skjuls, Lappfjärds sn, Österbotten. Upptecknad av J. E. Wefvar (text) och efter Wefvars minne av K. 
R. Sjögren (mel.) på 1870-talet. Ma: IF Rancken 3, 165 nr 364. Tryckt i Rancken, Några prof af folksång, 1878, s. 
25 och mel.-bil. nr  10. Mb: IF Rancken 6, 195 nr 15 (endast mel.). — En text i SLS 19, s. 766-767, med proveniens-
uppgiften Munsala sn, Österbotten, följer med obetydliga avvikelser Ranckens tryck. 

Ma 

294 



1 Hvarför kör du öfver jälan min, sade tjerngen. 
Hvarför kör du öfver jälan min, sade tjerngen. 
Ty vägen, han ligger öfver den, svarade gossen. som 

liten var. 
Ty vägen, han ligger öfver den, svarade gossen, som 

liten var. 

2 Jag hugger väl dina skaklar af, sade tjerngen 
Ja, hugger du, så byger jag svarade gossen, som liten 

var. 

3 Jag önskar du vore i vildan skog, sade tjerngen 
Ja du der inne och jag deromkring, svarade gossen, 

som liten var 

4 Jag önskar du vore i högstan topp, sade tjerngen 
Ja du upp i topp och jag ner i rot, svarade gossen 

som liten var 

5 Jag önskar du vore i vildan sjön, sade tjerngen 
Ja du uti sjön och jag uti båt, svarade gossen, som li- 

ten var  

SMB 256 

6 Jag bårar ett hål uti båten din sade tjerngen. 
Ja bårar du, så pliggar jag, svarade gossen, som liten 

var. 

7 Jag önskar du vore i helvetet sade tjerngen 
Ja du derinne och jag deromkring, svarade gossen 

som liten var 

8 Jag önskar du vore i himmelen sade tjerngen. 
Jag önskar du vore i himmelen sade tjerngen. 
Ja jag derinne och du deromkring svarade gossen, 

som liten var. 
Ja jag derinne och du deromkring svarade gossen 

som liten var. 

Melodianmärkning 

Det första repristecknet är i MS felaktigt utsatt efter t. 2. 

Textanmärkning 

Upprepningen av raderna utförd endast i str. 1 och 8. 

Mb 
Mel. = Ma. 	

T. 4, 11. 1-3: Ändrade från •72: 

Anmärkning 

Det första repristecknet har samma placering som i Ma 
(se melodianmärkningen). 

N 
SLS 1, s. 123. Efter Joh. Nordberg, Korsnäs sn, Österbotten. Upptecknad av Johan Dahlbo 1882-1883. 

1 Hvarföre kör du öfver jafan min? sade käringen. 
Därför att vägen ligger där fram, svarade gossen, 

som liten var. 

2 Jag stänger ful åter ledet mitt, sade käringen. 
Ja, stänger du åter, så rifver jag opp, svarade gossen, 

som liten var. 

3 Jag önskar du vore på vilda sjön, sade käringen. 
Ja, du på sjön och jag i min båt, svarade gossen, som 

liten var. 

4 Jag bårar väl hålet på din båt, sade käringen. 
Ja, bårar du så pliggar jag, svarade gossen, som liten 

var. 

5 Jag önskar du vore i högsta torn, sade käringen. 
Ja, du i torn och jag därned, svarade gossen, som 

liten var.  

6 Jag önskar du vore i vildan skog, sade käringen. 
Ja, du i skog och jag därhem, svarade gossen, som 

liten var. 

7 Jag önskar du vore i helvetet, sade käringen. 
Ja, du därin och jag däromkring, svarade gossen. 

som liten var. 

8 Jag önskar du vore i himmelen, sade käringen. 
Ja, jag därin och du däromkring, svarade gossen, 

som liten var. 

Anmärkning 

1:1 	1 i jalan understruket 
5: 1 	högsta ms hogsta 
7.. 1 	käringen står över struket helvetet 
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257 

BRÖLLOPSKOSTEN 
TSB F 71 

A 
KB Vs 22 (KB:s visbok i 16:o), s. [34]—[36]. Uppskrift från 1590-talet eller de första åren av 1600-talet, sannolikt 
från västra Uppland, östra Västmanland eller Gästrikland (se Jonsson I, s. 165-174). Tryckt i SF bd III, s. 123-124 
och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 27-28. 

1 Thet kom en hoffman rydandh till wår, 
sadhe Måns, 
Hwart j Jesu nampn will han tå 
Swaradhe käringen kroke noos. 

2 Han will och wår dåtter hafua, 
sadhe Måns, 
Hwadhan schall then bröllops kåsten tagas 
Swaradhe käringen kroke noos. 

3 Hafue icke wy en skeppå medh malt 
sadhe Måns, 
Wiste icke tu thet war långo alt 
Swaradhe käringen kroke noos. 

4 Haffue icke wy en hele kako, 
sadhe Måns, 
Wiste icke tu thet war långo smakat 
Swaradhe käringen kroke noos. 

5 Wille wy slachta wår stugu grys, 
sadhe Måns, 
Thet är alt för mykin spys 
Swaradhe käringen kroke noos. 

6 Wille wy slachta wår gammalt fåår 
aeille Mäns, 

Wy hafue ther aff ätha j åtto åår 
Swaradhe käringen kroke noos. 

7 Wille wy biudhe wår Sochne prest, 
sadhe Måns, 
Han är alt för onder gäst 
Swaradhe käringen kroke noos. 

8 Wille wy biudhe wår klåckare, 
sadhe Måns, 
1 mårgon kommer han håppandes 
Swaradhe käringen kroke noos. 

9 Wille wy biudhe wår fougdte 
sadhe Måns, 
Han äther alt vp aff bordeth 
Swaradhe käringen kroke noos. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Första anföringssatsen utskriven i 
str. 1, markerad i övriga strofer; andra anföringssatsen 
utskriven i alla strofer. 
Andra anföringssatsen: nasaltecken över e i kroke i str. 
9 

B 
UUB R 632:2 nr 152. Efter prästsonen Adolf Hägg, Östergarns sn, Gotland (1831-1858; Bjersby, s. 338). Uppteck-
nad av P. A. Säve vid 1800-talets mitt. Tryckt som Säve nr 152. 

1 När skall vårt bröllop stå? 
	

2 Ha' vi inte en kyckeling? 
Sägdi Måns 
	

Sägdi Måns 
Hvar skall vi då maten få, 	 Det blir allt för mycket. 
Sägdi källingen kroke-nos. 	 Sägdi källingen kroke-nos. 
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3 Ha' vi inte en kappe mallt? 
Sägdi Måns 
Ja, inte bryggar jag på allt. 
Sägdi källingen kroke-nos. 

4 Ska vör bidä orä Sockne-prest'? 
Sägdi Måns 
Då kumbar han straxt med sa'l och häst. 
Sägdi källingen kroke-nos. 

5 Skall vör bide orä kluckare med? 
Sägdi Måns 
Då kumbar han straxt så huppenes. 
Sägdi källingen kroke-nos. 

SMB 257 

6 Skall vör bide oö grannar med? 
Sägdi Måns 
Då blir di straxt för mångä; 
Sägdi kärring kroke-nos. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Anföringssatserna utskrivna i str. 1 
och 6, markerade (förkortade) i str. 2. 

Fredin, Gotlandstoner, 1912, nr 160. Efter änkan Lena Olsson, Salands, Linde sn, Gotland (1819-1903). Upptecknad 
av hennes brorson August Fredin 1896. 

4 

"I 	mor - gå skall ou 

"Va 	ska vö dän fäi - nä 

7 	7 • 
säg - dä Måns. 

8i 

	1 
ma - ten 	fa?" 	säg - dä käl - lin- gi 	Krou - ki - nous. 

bryllaup 	sta", 

1 »I morgå skall ou bryllaup sta», sägdä Måns. 
»Va ska vö dän fäinä maten fa?» sägdä källingi 

Kroukinous. 

2 »Vö har ända a kannå malt», sägdä Mäns. 
»Fö dei kund vör kaupä mikä salt», sägdä källingi 

Kroukinous. 

3 »Vö har ändå en kökkäling.» sägdä Måns. 
»Fö dän kund däu kaupä mi en ring.» sägdä källingi 

Kroukinous. 

4 »Ska vö bid ou astufolk?» sägdä Måns. 
»Um di vi gi uss söitar mjolk.» sägdä källingi Krou- 

kinous. 

5 »Ska vö bid ou klukkarä?» sägdä Måns. 
»Han kummar så haplit huppändä.» sägdä källingi 

Kroukinous.  

6 »Ska vö bid ou souknäpräst?» sägdä Måns. 
»Han kummar da gäinäst mä sal u häst.» sägdä käl- 

lingi Kroukinous. 

Titel: Kattbryllaupä. 

Melodianmärkning 

T. 7, textunderlägget: Se textanmärkningen nedan. 

Textanmärkning 

Anföringssatserna återgivna endast i str. 1 och 2. 
Genomgående: ng återges med gg 
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LEJA TJÄNSTEPIGA 
TSB F 72 

A 
KB Engeströmska saml. B.VIII.2.7 (Rudebeck, Smålendske Antiqviteter), s. 6. Småland. Upptecknad av Petter Ru-
debeck vid 1690-talets början. Utskrift gjord av Rudebeck. Två avskrifter från 1700-talet finns: RA Säfstaholms-
saml. I, 21 och KB F.m.51 (Cod. Nescher 70), s. 76. I KB F.m. 52 (Cod. Wiborg) finns en avskrift från 1700-talet ef-
ter Cod. Nescher. — Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 511-513. 

1 Niels Wånge han tala til hustrun Sin. 
och nu är Rågen mogen 
Hvar sku vij få osz een tienstepiga fijn, 
som osz voro vehl trogen. 
— jag får vehl någon i Småland, uppå min åker at 

skiära, 

2 Niels Vånge han sala Sin gångare grå, 
ty märren hon var bruunbrokug, 
och så reeser han den vägen fram, 
ty stigen var honom för krokug, 

3 Niels Vånge han rider i Staden in, 
han stanna ey för än på Tårget, 
dher mötte honom een tienstepiga fijn, 
hon sålde honom bröd utur korgen, 

4 Hörer du piga i Särken x ijt, 
vill du låta dig nöja, 
öhl och mat så gifter iag dig, 
och lönen effter din egen nöje, 
— jag får vehl någon i Småland, uppå min åker at 

skiära, 

5 Skall iag fölia dig up åt land, 
och i din tienst at vara, 
så skal du gifva mig lönen den, 
som ingen bonde plä giöra, 
— så går iag med dig från Småland uppå din åker at 

skiära 

6 Du skal gifva mig Sikelen ny, 
med 15. röda Gulringar, 
så går iag med dig på åkeren din, 
när drengarna gånga till Tinge, 

7 Du skal gifva mig kiortelen rödh, 
med 15. röda gulsnören 
klädet skal du hempta i Amsterdam, 
och Skreddaren i Söra Möre, 

8 Du skal ge mig een gödder Stuut, 
och han skal vara brunbrokug, 
dhet eena hornet skal vara rett, 
och dhet andra skal vara krokut 

9 Du skal ge mig een gödder galt, 
hvar den freddag iag fastar, 
och du skal gee mig 3. Spannar Rågh. 
hvar den lördag du kastar, 

10 Och du skal ge mig een kanna vijn, 
hvar affton iagh gånger till Senge, 
och bedda mig up een Silkesengh, 
och legga mig millan 2. drengar, 
— så går iag med dig från Småland uppå din åker at 

skiära 

11 Niels Wånge han kasta sin hest omkring. 
han torde icke titta tilbakars, 
och skam få dhen som deg leja vill. 
ey heller vill iag dig mata, 
— jag får nu ingen i Småland uppå min åker at skiära 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 4, 5, 9, 11, förkortat jag 
får vehl etc. str. 3, iag går vehl med dig från Smålandh 
str. 6, så går Jag medh dig från Småland str. 7, markerat 
med etc. str. 10. 
Omkvädet, str. 5: först förkortat iag får vehl någon etc., 

vilket strukits 
6:1 	Sikelen ms ev. S.kelen, efter ordet står (:Skiä- 

ran:) 
8:2 	först har skrivits hvar dhen freddag iag fastar 

och du gifva mig 3. Spr, vilket strukits (jfr str. 
9) 

11:4 efter ey står kommatecken 
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om Sven Svane rider 	bort 

var som 
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. #44N 4N 

 fJ 
När vinte - ren 

It • •  

J) 	 0 • 

vinte 	ren, 

7 

kallast. 
12 

Han kommer i - gen om somma = ren. 

15 

var som varmast, 
20 

-Se! då vill jag vara att skära. 

SMB 258 

B 
KB Vs 2:1, s. 582. Efter Carl Peter Sammelsson, Skeda sn, Östergötland (f. 1796 i Skeda; Jonsson I, s. 331). Upp-
tecknad av L. F. Rääf 1814. 

°ål Yiör åm piga kvad jag säger dig 
och har du lust att tjena 
den största lön som du vill ha 
den skall du sjelf begära. 
— tralleri tran, tralleri välten, raketi katten, bakom 

bärgen, bakom bärgen, lustig rena. 

2 Och Ni ska ge mig ett pund mjöl 
hvarden gång ni bakar 
och dertill ett halfpund smör 
till hvarenda kaka. 

3, Och .ska ge mig en oxe röd 
och den skall vara brokot 
det ena hornet skall stånda rätt op 
det andra skall vara krokot. 

4 Och ni ska ge mig skära ny 
och den skall vara med ringar 
och jag ska gå på åkern och ta up säd 
och femton ska efter mig binda. 

5 Pigan geck på åkern och skar 
skar altintil linda 
15 raska drängar där var 
de hinte intet efter'na hinna. 

6 Pigan geck på åkern och skar 
skar altintil rena 
15 kyrkesockner där var 
de syntes mellan bena 

7 Och bonden han red op och ned 
och kors i hvarje gata 
och denna pigan må tjyfven ha 
och henne bå löna och mata. 
— tralleri tran, tralleri välten, raketi katten, bakom 

bärgen, bakom härgen, lustig rena. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 
1 :2 	lust ändrat från lyst; över att står till 
7:3 	tjyfven står över struket fanden 

c 
KB Vs 3:5 nr 295 B. Södermanland. Upptecknad av G. 0. Hyltal-Cavallius, troligen 1836 eller 1843. 

1 Sven Svane rider bort om vinteren, 	 när sommaren är som varmast. 
när vinteren är som kallast, 	 — Si! då vill jag vara på min åker att skära. 
Han kommer igen om sommaren, 
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trogen. 

- Det lider väl af. Tring. trang trilleri trej 

de dej Röker 	de katt så 	bäre 

Skål för me - nige 
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2 Och hör du piga med särken hvit 
vill du komma till mig att tjena? 
en sådan lön skall du nu få, 
som du nu vill begära, 
— om du vill komma på min åker att skära. 

3 Jo, ni skall gifva mig en liten bock 
och den skall vara brun-brokig, 
det ena hornet skall stå rätt opp, 
det andra skall vara så krokigt. 
— Si! då vill jag komma på din åker att skära. 

4 Och ni skall gifva mig en klädning ny 
och den skall vara med snören, 
tyget skall tas i Amsterdam 
och skräddaren i Södra Möre; 
— Si! då vill jag komma på din åker att skära. 

5 Och ni skall gifva mig en skära ny, 
och den skall vara med ringar, 
att jag kan skära en ring så vid, 
som femton nämdemän fara åt tinget. 
— Si! då vill jag vara på din åker att skära.  

6 Och ni skall gifva sju kakor bröd 
hvar och en gång ni baken, 
dertill skall jag ha tre marker smör 
till hvar och en varm kaka. 
— Si! då vill jag vara på din åker att skära. 

7 Sven Svane kastar sin häst omkring, 
han spottade i alla gator. 
»En sådan piga må Djefvulen ha 
att både löna och mata.» 
— Sjelf vill jag vara på min åker att skära. 

Titel: Sven Svane's Wisa. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 2/4. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
Omkvädet, str. 3, 5, 6: Si: Se 

5:1 	skära står över struket klädning 

D 
KB Vs 3:5 nr 295 C. Efter kaptenskan Anna Ehrenström f. Gråberg (f. 1786 i Hemse sn, Gotland, d. i Stockholm 
1857; Jonsson I, s. 550-552). Upptecknad av G. 0. HyMn-Cavallius i Stockholm 1842. 

Bonden 
Hvar skall 

sad till 
vi 	få en 

käring 	sin: 
piga i år, 

1 Gubben sade till käringen sin 
Rågen är snart mogen 
Hvar skall vi få en piga i år, 
som oss kan tjena trogen. 
— Det lider väl åf 

tring, trang trilleli trej  

råker de katt så bäre de dej 
Skål för minige brusen. 

2 Och bonden tog sin märra fatt 
Och red sig opp på torget 
Dervid stod en piga och stack 
som sålde bröd ur korgen 
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Och f—n ger jag att ta piga i år 
till att kläda löna och mata. 
— Det lider väl åf 

tring, trang trilleli trej 
råker de katt så bäre de dej 
Skål för minige brusen. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav taktartsbeteckning och taktindelning 
saknas. Texten delvis utskriven utan anpassning till mel. 
System 2: Före n. 2 (1)') står överstruket h' (fjärdedels- 

not med återställningstecken). Före n. 4 (b1 ) står ett 
överstruket återställningstecken. 

System 3, n. 8-10 (b'—g'), textunderlägget: Otydligt. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 1. 
Till omkvädets fjärde rad står kommentaren: (?) (pigan 
sjöng, öfverstafven så:) 
Omkvädet: över Det står Och överstruket 

3:4 	henne står över struket mig 

3 Hör du flicka, som der står 
min hustru är nu gammal. 
Will du tjena hos mig i år 
och hjelpa henne väfva vammal. 

4 Du skall ge mig tre kakor bröd 
för hvarje gång du bakar. 
Och dertill tre marker smör 
uppå hvar evig en kaka. 

5 Du skall ge mig klädning ny 
af bästa slag du eger 
Skomakarn bor i nästa by 
gör skor af bästa läder. 

6 Du skall gifva mig en ko 
och hon skall vara brokot 
Det enda hornet skall stånda opp 
det andra skall vara krokot. 

7 Du skall gifva mig en pipa tobak 
hvar gång jag går till sänga 
Och dertill en kanna öl 
Och fyra raska drängar. 

8 Och bonden vände sin märra om 
Slog korss i hvar evig en gata 

E 
UUB R 623:2 nr 19. Efter Margareta Helena Lalla (1772-1860), f. i Visby, Gotland; hon hade »ur allmogens mun» 
lärt sig visan »i sin ungdom (1793-1805)», då hon vistades i Fardhems prästgård (Bjersby, s. 260-266; Jonsson I, s. 
116). Upptecknad av P. A. Säve sannolikt på 1840-talet (text) och Wilhelm Söhrling (mel.). Tryckt som Säve nr 19. 
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1 Gubben sad' till Kärringen sin: 
Nu är rågen mogen; 
Hvad skall vi få en piga i år 
Som är oss huld och trogen? 

Lycka till brands 
Stranderi hjelte 
Dullen daj 
Rumpe di katt 
Mässinge maj 
Snelleri gåttar 
Och vällinga rosor inte! 

2 Gubben sadla' gångaren grå, 
Skulle till klostret rida: 
När han kom på vägen fram, 
Mötte han sig en piga. 

3 Sade han till pigan kär: 
Kom till mig och tjena; 
Lön och mat det skall du få 
Som andra flickor sköna. 

4 Du skall ge mig tolfhundrade daler, 
Dertill tolf guld-bälten, 

Dertill tolf guld-ringar. 

5 Du skall ge mig tolf pund bröd 
Hvar gång som du bakar; 
Du skall ge mig två pund smör, 
Dertill åtta kakar. 

6 Du skall hålla mig med skor, 
Dertill friska pengar; 
Du skall bädda opp min säng 
Med sexton Franska drängar. 

7 Första årkan pigan gjorde, 
Skulle hon skära med lia: 
Sexton drängar had' hon efter sig, 
Kunde inte hämta att binda. 
— Lycka till brands 

Stranden hjelte 
Dullen daj 
R umpe di katt 
Mässinge maj 
Snelleri gåttar 
Och vällinga rosor inte! 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 7, 
markerat i övriga strofer. 
Omkvädet: vid Stranderi hjelte står i str. 1 och 7 (träder 

i bältom), i str. 1 dessutom (Strander i bjelken) 
eller (Miseri maj) =? (Misereri mes?)?; Och 
saknas i str. 7 

3:1 	efter kär står (så?) 
4:3 	ej utskriven, markering anger att den haft sam- 

ma eller liknande lydelse som 4:1 

F 
KB Vs 4, s. 191. Norra Småland (i trakten av Jönköping). Upptecknad av Wendela Hebbe före 20.3.1843. Renskrift 
gjord av G. 0. HyMn-Cavallius (Jonsson I, s. 542). 

1 Jag will ha två oxapar 
	 Det andra skall stå till kronia. 

Och alla skall vara brokota 	 — För ettande mä, för strand gevall om 
Det ena hornet skall stå i krok 

	
Nabbeti katt för ängwå. 

G 
Dybeck, Runa, 1845, s. 17-18. Edsleskogs sn, Dalsland. Upptecknad på 1840-talet, möjligen av Richard Dybeck 
1843. 
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Hur - rom- hej! ra - ke- ta kat- ter, sko - gar och mark. 

1 Och Fogden red åt tinget, och skulle lega piga, 
Som var berömd att vara både snäll och rasker. 
— Hurrom hej, raketa katter, skogar och mark, 

Snäller och god, efter med välling och gotter i. 

2 Pigan gick på ängen och slog och det var nära linna, 
Och femton unga drängar de orka' inte' hinna. 

3 »Och hörer du min piga, vill du hos mig tjena? 
»Jag vill ge den största lön, som någon kan begära.» 

4 »Jag vill ha' en bolster blå, allt med tranafjeder, 
»Jag vill hafva fällen på utaf sju hvita räfvar.» 

5 »Och jag vill ha' en rufva bröd, för hvar en gång de 
baka; 

»Och jag vill ha en mark smör, på hvar och en 
brödkaka.» 

6 »Jag vill' ha en oxe, den skall vara brunbrokete, 
»Det ena hornet skall vara rätt, det andra skall vara 

krokete.» 

7 »Jag vill' ha en skära, med femton guldringar på 
skaftet; 

»Dess fortare skall jag skära, när Fogden rider åt 
tinget.» 

8 Fogden rider bort igen, han korsa i hvar gata, 
»Dön ger jag en sådan piga! både lön och mata.» 
— Hurrom hej, raketa katter, skogar och mark, 

Snäller och god, efter med välling och gotter i. 

Textanmärkning 

Omkvädet återgivet i str. 1 och 8. 
Omkvädet: Hurrom hej str. 8 Hurromhej 
8:2 	Dön kursiverat 

H 
ULMA 10531 (J. A. Lundells saml.), Carlheim-Gyllenskiöld, Visor ock melodier (nr 85). Efter en torparhustru i 
Herrhagen, Läby sn, Uppland. Upptecknad av Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld 1879. Tryckt i SvLm VII:7, 1892, nr 
85. 

Bonden sprang ut 	i den gatan 	lång skull städja sig en piga. 
När som han 	kom i 	slutet på gatan 	mötte han på fyra. 
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1 Bonden sprang ut i den gatan lång skull städja sig en 	5 Bonden sprang in i kammaren sin: Å kors i alla da- 

	

piga. 	 gar, 

	

När som han kom i slutet på gatan mötte han på 	fy- 	Några piger hafver jag städt, men allrig städt ja rna- 

	

ra. 	 ken. 
— Rakeligrann, strann, 	 — Rakeligrann, strann, 

	

öfver, vältom trillom drellom skinnaregump en 	 öfver, vältom trillom drellom skinnaregump en 

	

kalfskinnspels 	 kalfskinnspels 
och här ä väldiga dusar. 	 och här ä väldiga dusar. 

2 En kaka vill jag ha i lön hvar gång din hustru bakar, 
En halfmark smör uppå den varma kakan. 	 Melodianmärkning 

3 En kjortel vill jag ha i lön och han skall vara sömad. 
Den ena randen skall var röd, den andra skall var 

grönad. 

4 En oxe vill jag ha i lön och han skall vara brokig, 
Det ena hornet skall var rätt, det andra skall var kro- 

kigt. 

DAL 98 (text), Teckningar och toner ur skånska allmogens lif, 1889, mel.-bil., s. 6-7 (mel.). Efter Anna Nilsson, Ör-
sjö sn, Skåne. Upptecknad av Anders Malm 1881. I DAL 3070 finns en senare utskrift. Även texten tryckt i Teck-
ningar och toner, s. 59-60. 

Allegretto. 	 2 

T. 1, n. 5-6: Ändradefrån •;)1)  

T. 8, n. 2-5: Först skrivna som åttondelsnoter, flaggor-
na sedan strukna; här återgivna enligt tr. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga strofer. 
Omkvädet: över Rakeligrann står När överstruket 
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1 Vrångel han sade till hustruen sin: 
»Nu e råugen mogen. 
Nu vill vi oss en pija leja 
om vi kunde fåu en som va trogen.» 
— Krip i vråun, strompårna vita, tridoma tre 

ragade galta, snellår en gång 
påuskamarn vällinjen lätt si vrida. 

2 Vrångel han sade till pigan fin: 
»Vill du mig tjena? 
Jag vill jiva dig kost och lön, 
som andra pigår fårtjena.» 

3 Du skall ji mi en klänninj ny, 
å därtill femtan gullrinja, 
får vär en gång ja gåur po din gåur, 
så skall di rinjana klinja. 

4 Du skall ji mi en särtj i lön, 
me femtan alna ti ärmår; 
han skall vara bode vij å sij, 
så han kan mi varma. 

5 Du skall ji mi en stut i lön, 
å den skall vara broged, 
de ena horned skall ståu rätt ud 
det andra i femtan kråga. 

6 Du skall ji mi en ko i lön 
å den skall vara blacked, 
det ena horned skall vara lant, 
det andra skall vara stacked. 

7 Du skall ji mi tål tunnår råug, 
varje gång du kastar. 

Du skall j i mi tål vala sill 
varje marn jag fastar. 

8 Du skall ji mi tål kagår brö 
varje gång du bagar. 
Du skall ji mi tål markår smör 
uppåu varje kaga. 

9 Du skall ji mi tål kannår öl, 
vär kväll jag gåur till sänja, 
du skall håulla mi sängalav 
med tål raska dränja. 

10 Vrångel han hurrar sin gångare om, 
jore koss på vär mans järe. 
Ji fan han motte den pijan ha 
fan motte henne begära. 
— Krip i vråun, strompåma vita, tridoma tre 

ragade galta, snellår en gång 
påuskamarn vällinjen lätt si vrida. 

Titel: Visa om Wrangel. 

Textanmärkning 

Ms skrivet med landsmålsalfabet, här återgivet i tran-
skription. Omkvädet utskrivet i str. I och 10, markerat i 
str. 2-6, 8, 9. 
Omkvädet: strompårna str. 10 strumpåsna 

1:1 	e i hustruen tillskrivet över raden 
2:1 	fin ändrat från sin 
3:3 	en tillskrivet över raden 
5:2 	broged står över struket blacked 

J 
Efter lanthandlaren och skriftställaren Edvard Jansson, Vallda sn, Halland (f. 1854 i Vallda, d. 1922). Ja: LUF 1362, 
s. 63. Upptecknad av bonden P. N. Peterson (1854-1942). Utskrift från 1882. Jb: NM Folkminnessaml., Manuskript 
6, s. 1219-1221. Insänd till Nord. museet av P. N. Peterson 1882. Jc: DAL 1497, s. 251-252. Annan utskrift av Pe-
tersons uppteckning. Jd: DAL 611, s. 151-154. Utskrift av Petersons uppteckning gjord 1923. Je: ULMA 351 D:11 
c, s. 657. Upptecknad av August Bondeson efter Peterson. 
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Ja 
1 Gubben sade till käringen sin: 

»I år är rågen mogen, 
Vi skola lega oss en piga i år, 
Och den skall vara trogen.» 
— Triller om trang, 

Och strumporna hvita 
Och vriller om vrang, 
Rakade galten 
Och bergena mang 
Och smäller om gadd 
Och vällinge ros i Röja! 

2 Gubben han sadlar sin gångare grå 
Och sätter sig på till att rida, 
Och när han hade ridit ett stycke väg, 
Så träffade han ena piga. 

3 Gubben sade till pigan nu: 
»Vill du hos mig tjäna? 
Alt som du utaf mig begär, 
Det skall du få i löna.» 

4 »Du skall ge mig särken ny 
Med femton alnar i ärmar, 
Den skall vara sid och vid, 
Att den skall kunna värma. 

5 Du skall ge mig oxen fet, 
Och den skall vara brokig, 
Det ena hornet skall vara rätt, 
Det andra något krokigt. 

6 Du skall ge mig tolf tunnor korn, 
För hvarje gång du kastar, 
Du skall ge mig tolf tunnor öl 
För hvarje gång du råstar. 

7 Du skall ge mig tolf tjog bröd, 
För hvarje gång du bakar, 
Du skall ge mig en mark smör 
För hvar och ena kaka. 

8 Du skall ge mig skäran ny 
Med aderton guldringar, 
Att hvarje gång jag på åkeren tar 
Det skall omkring mig klingal» 
— Triller om trang, 

Och strumporna hvita 
Och vriller om vrang, 
Rakade galten 
Och bergena mang 
Och smäller om gadd 
Och vällinge ros i Röja! 

Titel: Pigans lön. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet str. 1 och 8, markerat i str. 2-4, 6. 
7:3 	en skrivet på raderat tolf 

Jb—e 
Avvikelser från Ja i Jb—e 

Je omfattar endast str. 2. 
Omkvädet: trang: trång d; Och strumporna: strumporna 

b, Och stromperna c; vrang: vrång d; Rakade: 
Och rakade cd; mang: mång d 

1:3 	oss saknas cd 
2:1 	Gubben: Bonden e; sadlar: sadlade c 
2:2 	sätter: sätte c; på: upp e 
2:3 hade saknas e 
2:4 	träffade: träffar be; han: han på b 
3:3 Och säg mig nu vad du begär. d 
3:3 	som: hvad b 
3:3-4 Du skall få det du begär i löna. c 
4:2 	ärmar: ärmer cd 
4:3 Den: Och den d 
4:4 	Att: Så cd 
5:1 	Du: Och du d 
5:4 	Det: och det b 
6:1, 6:3 Du: Och du d  

6:4 	råstar: rustar d 
7:3 Du: Och du d 
8:3 	Att: Så c; åkeren: åkern cd; tar: skär d 

Anmärkning 

ib: 
Ms saknar strofiir. Omkvädet utskrivet i .sir. 1 och 8. 
Jr.: 
Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga strofer. 
Efter texten står: Pigan gick på åkern och skar alena etc. 
8:2 	över aderton står femton 

Jd: 
Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet str. 1 och 8, mar- 
kerat i övriga strofer. 
Omkvädet: efter Triller om trång står Vriller om vrang 

överstruket 
8:3 före skär står far överstruket 
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sum jär uss huldar u trougen?" 

väl- ling- gi 	för 	 sen! Se. gåttar 

päi - kä i - fran. 

8 

- Rak - ka - re - mann, brann. 

12 

rajj: 

ra - ka - dä gutt 

Skvalla - ri 	u 	val - la - ri 	u 

14 

#.) 
för en 	bul - kom bajj. 

16 

10 

Ma - na- dä gutt för en kalvskinnssmäll. 

18 

Va ska vör fa a 

SMB 258 

K 
[Lundell & Zetterqvist], Folkminnen från Kläckeberga ock Dörby (SvLm IX:1, 1889-1936) nr 1568. Efter Manda 
Tranman, Kläckeberga eller Dörby sn, Småland. Upptecknad av Hilda Lundell och/eller hennes syster Elise Zet-
terqvist, sannolikt på 1880-talet. 

1 Jag skall giva dig en stut, 
han skall vara brun brokkit, 
det ena hornet stånder rätt ut, 
det andra stånder krokkit. 
— Drillomdrall rakakad katten, 

stilla gott öl, brännvin ock vatten 
ur poteljen drypa. 

Anmärkning 

Texten ingår i en tredelad enhet, numrerad 1-3. Den 
tredje delen hör till en annan vistyp och återges ej ovan. 
Den andra delen (tre rader från och med Drillomdrall), 
numrerad 2, är fristående från de fyra första raderna 
men är sannolikt det dithörande omkvädet. 

L 
Fredin, Gotlandstoner, 1912, nr 126. Efter änkan Lena Olsson, Salands, Linde sn, Gotland (1819-1903). Upptecknad 
av hennes brorson August Fredin 1896. 

1.Gubben 	han sägd 	ti 	käl ling- gi 	säin: 

"Nå jär 	ry - gen mougen. 

6 
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1 Gubben han sägd ti källingi säin: 
»Nå jär rygen mougen. 
Va ska vör fa a päikå ifran, 
sum jär uss huldar u trougen?» 
— Rakkaremann, brann. 

Skvallari u vallari u rullom rajj; 
rakadä gutt för en bulkom bajj. 
Manadä gutt för en kalvskinnssmäll. 
Se, gåttar i vällingi för dusen! 

2 Gubben fikk säi a päikå bäi sauden, 
sum hoistä vatten i spannä: 
»Vitt däu tjanä bäi uss i ar 
mout a laun sum allä andrä? 

3 En uksä skatt däu fa ti laun, 
u han ska haitä Gullbrouken. 
De ainä hånnä ska varä rakt, 
de andrä ska varä kroukut.» 

— Rakkaremann, brann. 
Skvallari u vallari u rullom rajj; 
rakadä gutt för en bulkom bajj. 
Manadä gutt för en kalvskinnssmäll. 
Se, gåttar i vällingi för dusen! 

Nlelodianmärkning 

T. 2 och 17, textunderlägget: Se textanmärkningen ne-
dan. 

Textanmärkning 

Omkvädet återgivet endast i str. 1. 
Omkvädet: vällingi tr. välliggi 

1 : 1 	källingi tr. källiggi 
2:3 	tjanä tr. Unä 

M 
ULMA 303:467, s. 3-4. Ärentuna sn, Uppland. Efter 80-åriga »Per Jans mor i fattigstugan (efter hennes död refere-
rade af fröken Larsson i Prestgården)». Upptecknad av Elias Grip 1896. 

1 Och bond han for till Stockholms stad 
för att taga sig en piga 
Och hör du piga med kjortel röd 
Vill du komma till mig och tjäna 
— Raks i brann strann skvalti i rullan rullan rej 

de skena de gumpar om kalvskinnsmej 
å kattene ville madusa 

2 Ett tröjtyg skall ni giva mig 
Och det skall vara med snören 
tyget ifrån Osterdam 
Skräddara från Söder och Norge 

3 En skära skall Ni giva mig 
Och den skall vara med ringar 
och jag skall skära hagra så fort 
Att femton drängar ska binda 

4 En kaka skall ni giva mig 
För var gång er mor bakar 
Och därtill ett halft pund smör 
Uppå den varma kakan  

5 En okse skall ni giva mig 
Den skall heta gullbroken 
Det ena hornet skall luta in 
Det andra ut i kroken 

6 Bond han vände hem igen 
Kors gjorde han i var gata 
Katten må ha en sån piga 
Att bå föda och mata 
— Raks i brann strann skvalti i rullan rullan rej 

de skena de gumpar om kalvskinnsmej 
å kattene ville madusa 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat 
i övriga strofer. Omkvädet och enstaka andra ord eller 
ljud skrivna med landsmålsalfabet. 
6:1-2 av misstag också skrivna före str. 4 men där 

strukna 

N 
ULMA 303:578, s. 26. Hållnäs sn, Uppland. Upptecknad av Bengt Hesselman 1898. 

1 En klänning ny så skall jag ha 	 — Rider um rång 
med femton alnar i ärmen 	 strumporna voro tvivel um tvång, 
och den skall vara sydd och fin 	 rackaren skar som en borgareman 
och den skall hålla värmen 	 randiga roser röda. 
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Och sål - de bröd ur 

MIMI 
ear 

korgen. 

12 

2 Fem kaker brö så skall jag ha, 
varenda gång ni bakar 
och däruppå fem marker smör 
uppå varenda kaka 

3 En kammare ny så skall jag ha 
med tolv oppbädda sängar. 
däruti varenda säng 
tolv unga raska drängar 

SMB 258 

— Rider um rång 
strumporna voro tvivel um tvång, 
rackaren skar som en borgareman 
randiga roser röda. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Texten utskriven tvåradig med 
omkväde. Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga 
strofer. 

0 
ULMA 351 D:11 a, s. 910-912. Efter f.d. sjömannen Adolf Olsson, Vallda sn, Halland (f. 1841 i Vallda); han hade 
lärt visan av en sjöman från Hanhals sn, Halland. Upptecknad av August Bondeson 1900. Tryckt som Bondeson nr 
283. 

   

3 

    

    

    

Bonden 	sad - lar sin gånga - re grå 

5 

Och red sig ned till torgen. 

     

   

~im iew-wm 

   

     

     

Där fick han se 	hvar 	pi - gan satt 

10 

  

-"För hopp!" sa- de han. "Hopp sul - le de- rutt!" 

14 

sa'n. 

 

.1111: 

    

"Sul- le de- rutt". sa'n, "Sul le- de - röj! 

• \ 	• 	• \I",\g"...,•~~,m."1"„,•~ \~.,•ffigh Emma. \~,e, 

%_ 
~1111111111111~111~~1~11•0"111111~~~11•1~1.111111•II 
OMVIK MOV.• 	INI.111111, 	 MEMPW/~1~111/M 

Hopp, 	sudde - ludde rudde - ludde rudde - ludde rudde - 'udde 
	rudde- ludde rudde- ludde läj!" 

19 

1 Bonden sadlar sin gångare grå 
Och red sig ned till torgen. 
Där fick han se, hvar pigan satt 
Och sålde bröd ur korgen. 
— »För hopp!» sade han, 

»Hopp, sulle derutt!» sa'n, 
»Sulle derutt!» sa'n, 
»Sulle deräj! 
Hopp, suddeludde ruddeludde ruddeludde rudde- 

ludde ruddeludde ruddelude liij!» 

2 »Hör du piga, har du lust 
I detta år hos mig tjäna? 
Du skall få den största lön, 
Du nånstin kan begära.» 

3 »Du skall ge mej en broketer ko, 
Och den skall heta Brunbroka. 
Det ena hornet skall hänga på sned, 
Det andra skall hänga och sloka. 
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• 

-Hej! 

• 

Ra - ka dä brann 

salt kål. 	den 	väl - li - ga dus - sa! 

2 

mem MIMI\ 
IN1111\11111111, 

11111111111111171 

få 
få 
få 

skä 
skä 
skä 

1.Å 	du 
2.Å du 
3.A du 

to') 	 •	 

sa'n, 

• 

13 

•	 

han 	skä 
gång när 
han 	skä 

vä - ra 
far - mor 
vå - ra 

6 

ran - du. 
ba - kär. 
bro - ku. 

å 
vår 
å 

den e - na 	ran - da 	rö 	å 	grön. 
å 	där - up - på 	ett 	hal - punn smör 
dä 	e - na 	hor - ne 	vä - xer 	rätt. 

8 

den an - dra 
up - på den 
dä 	an - dra 

gul 	å 
var - ma 
vä - xer 
10 

flam - mu. 
ka - ka. 
kro - kut. 

4) 	 

kjor - til 	i 	lön. 
bul - la 	brö 
o - xe i lön. 

4 

en 
en 
en 

ski - nnar- e- gum- pen, kars skinnspäls, 

19 

ö - ver hår - röm. där röm. drillöm. dräl - löm. 

16 

•	  

MIMEN 

ra - ka- de ga - tor, 

r- 
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4 Du skall ge mej sju tunnor korn, 
För hvarje gång du kastar, 
Du skall ge mej tre siller på fat, 
För hvarje gång jag fastar. 

5 Du skall ge mej en skära ny, 
Med fyra och tjugo gullringar, 
Hvar gång, som jag åt ängen går, 
Skall hon för mej dansa och springa.» 

6 Gubben, han blef rasande 
Och slog sin hatt i gatan. 
»Och skam måtte nu den pigan ha 
Att hänne föda och kläda.» 

— »För hopp!» sade han, 
»Hopp, sulle derutt!» sa'n, 
»Sulle derutt!» sa'n, 
»Sulle deräj! 
Hopp, suddeludde ruddeludde ruddeludde rudde- 

ludde ruddeludde ruddelude läj!» 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 6. 
Omkvädet: av ändringar både i str. 1 och 6 att döma 

tycks den långa slutraden först ha lytt: Hopp, 
sulle derulle derulle derulle derulle deräj! 

P 
Forsslund, Med Dalälven 11:3, 1925, s. 155. Efter Stina Persson, Sigfridstorp, Ljusnarsbergs sn, Västmanland (f. 
1833). Upptecknad av Carl Jansson. 
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Långsam marschtakt 
3  \ 2 

ska gi - vä dej en ox 
4 

e i lön. 

r 	 
P 	 

...1111111 
VEM 

å 	han 	ska he 	tä Gull - broc - ke. 

6 

De' 
	

e - nä 	hor - ne ska stån - dä rätt ut. 

8 

de' an - drä ska stån - dä i 	kro - ke. 

Hastigt 	9 

ral - ler 	ö - ver rull - rom - rej. 

13 

skval - ler 
	

ö - ver 

Först ra - kö de kat- ten på en 	björ - kom - bej. 

15 

1 Å du skä få en kjortil i lön, 
å han skä vära randu, 
den ena randa rö å grön, 
den andra gul å flammu. 
— Hej! Raka dä brann sa' n, 

över hårröm, dårröm, drillöm, drällöm, 
rakade gator, skinnaregumpen, kars skinnspäls, 
salt kål, den välliga dussa! 

2 Å du skä få en bulla brö 
vår gång när farmor bakär, 
å däruppå ett halpunn smör 
uppå den varma kaka. 

SMB 258 

3 Å du skä få en oxe i lön, 
ä han skä våra broku, 
dä ena horve växer rätt, 
dä andra växer krokut. 
— Hej! Raka dä brann sa' n, 

över hårröm, dårröm, drillöm, drällöm, 
rakade gator, skinnaregumpen, kars skinnspäls, 
salt kål, den välliga dussa! 

Titel: Skinnaregumpen. 

Textanmärkning 

Hela texten lagd under mel.; omkvädet återgivet endast 
en gång, gällande för alla stly?fer. 

Q 
Södermanl:s spelmansförbunds arkiv, Uppteckningar av Carl G. Axelsson, häfte I (kopia i SVA). Efter soldathustrun 
Ida Johansson, Floda sn, Södermanland (f. ca 1870), som hade lärt visan av sin mor Eva Helena Qvick f. Olsson (f. 
1829 i Stora Malms sn, Södermanland, till Floda ca 1850, d. 1900); denna hade i sin tur visan efter sin mor. Upp-
tecknad av C. G. Axelsson 1922. Mel. med första strofen underlagd upptecknad av Nils Andersson efter C. G. Ax-
elsson 1924, tryckt i Svenska låtar. Södermanland nr 84. Även insjungen av Axelsson (SVA BA 460). 

Ra - ka- de brann 	strann. 

se'n ske - nä- de gub- ben på en kalv - skinns- smäll 
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stor, 

a . 	 
,111:10 	 

• • 

De 	e - na hor - net ska räc - ko i 

8 

å . 
,~31,  

- Vri - der i 	vrång 

SMB 258 

Hej got - to - la 

1 A ja ska givä dej en oxe i lön, 
å han ska hetä Gullbrocke. 
De' enä horve' ska ståndä rätt ut, 
de' andrä ska ståndä i kroke. 
— Rakade brann strann, 

skvaller över raller över rullromrej. 
Först rakäde katten på en björkombej, 
se'n skenäde gubben på en kalvskinnssmäll 
Hej gottola vällinga dosi. 

2 Åja ska givä dej sju kaker brö, 
för varje gång vi bake. 
Å därtill sju marker smör 
på en å varje kake. 
— Rakade brann strann, 

väl - ling- a 	do - si. 

skvaller över raller över rullromrej. 
Först rakäde katten på en björkombej, 
se'n skenäde gubben på en kalvskinnssmäll 
Hej gottola vällinga dosi. 

Melodianmärkning 

T 1, n. 2 och t. 5, n. 2: Troligen ändrade från h'. 
T. 15: Med åttondelspaus. 
T. 17, n. 4: Sextondelsnot (säkert felskrivning). 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i str. 2. 

R 
Familjetradition från Södra Lappland. Ra: SVA BA 52. Efter f.d. folkskollärarinnan Anna Lundberg-Grady, Katrine-
holm (f. 1891 i Vilhelmina sn, d. 1983). Inspelad av Jan Ling 1961. Rb: SR 63/M/6051:1:2. Efter Anna Lundberg-
Grady. Inspelad av Matts Amberg och Märta Ramsten 1963. Rc: SVA 1370, s. 1 (fotokopia). Text nedskriven 1962 
(före Rd) av Allida Grönlund, Baksjöbäcken, Vilhelmina sn (f. 1895 i Latikberg, Vilhelmina, d. 1972, Anna Lund-
berg-Gradys syster). Rd: SR 62/M/6302:5:3, två tagningar. Efter Allida Grönlund. Inspelad av Matts Amberg och 
Märta Ramsten 1962. Återgiven på CD (Den medeltida balladen, CAP 22035). 

Ra 

å 	han 
	

ska va - ra 
	

bro - ki. 
6 

de 	and - ra ska va - ra 
	

kro - kit. 

11 

strum - por- na vil - ja 	tvil - ler om tvång 
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13 

	  .b) 	 

  

• • 

 

rac - ka - ren skall som en bor - ga- re- man 

14 

sma - la - re gång 

16 

• It  

välj di- na ros 
	

da 

1 Ja ska giva dig en oxe stor, 
å han ska vara broki. 
De ena hornet ska räcka i sky, 
de andra ska vara krokit. 
— Vrider i vrång 

strumporna vilja tviller om tvång 
rackaren skall som en borgareman 
smalare gång 
välj dina ros röda. 

2 Å ja skall giva dig en kammare stor 
med tolv uppbäddade sängar, 
där du skall hava din nattero 
med alla dina små drängar. 
— Vrider i vrång 

strumporna vilja tviller om tvång 
rackaren skall som en borgareman 
smalare gång 
välj dina ros röda. 

Melodianmärkning 

Str. 2: 
Upptakt: fiss 

T. 10, n. 5: eiss' 
T. 12, n. 2-3: fiss' fiss' 
T. 13, n. 3: eiss' 
T. 14, n. 4: a 

T. 2, n. 2: 

T. 3, n. 4: 

Upptakt till t. 5: h 

T. 5, n. 3-5: 

.111.II 
41.111111.111111111.1 1111EM 

W.1.1111. 

SMB 258 

Rb 
MELODI 

Avvikelser från Ra i Rb 

Str. 1 sjungs två gånger. Sjungs närmast i a-tonart, be-
gynnelseton: a (nedan transponerad till h-tonart mot- 

svarande notationen i Ra). M.M. 	= 116. 
Avvikelser från str. 1 i Ra: 
Upptakt i str. 1, II och str. 2: fiss 

T. 2, n. 2 i str. 2: 

T. 3, n. 4 i str. 2: 

Upptakten till t. 5 i str. 1, I: d' 

	

T. 7 i str. 2:  	

T. 12, n. 2-3 i str. /: fiss' fiss' 
T. 13, n. 1 i str. 1, I: giss' 
T. 13, n. 1-2 i str. 1, II: giss' el 

TEXT 

Avvikelser från Ra i Rb 

Str. 1 sjungs två gånger, den andra gången inledd med 
Å ja. 

	

2:1,2:3 	skall: ska 

	

2:2,2:4 	med: me 
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tJ 
UNI 	 

De e na hor - net 

M.M. d=92 2 

Ja 
-0- 

skall gi - va dig 'en ox - e 
4 

~I~ 	S  

bro - ki. 

6 

å 	han ska va - ra 

stor, 

•	  

ska räc - ka i 	sky, 

8 

de 	and 	ra ska va - ra 	kro - kit. 
9 

- Vri - 'der om vrång 

11 

f 
strum- por- na vil- ja tvil - ler om tvång 

13  

•	 

rac - ka - ren ska som en bor- ga- re- man 
14 

sn-)a - la- re gäng 

rit. 	 16 

välj 	di - na ros - da. 

SMB 258 

Rc 
1 Jag skall giva dig en oxe stor 

och han skall vara broki, 
det ena hornet ska' räcka i sky 
de andra ska' vara krokigt. 
— Vrider om vrång 

strumporna vilja tviller om tvång. 
Rackaren ska som en borgareman 
smalare gång. 
Välj dina ros röda. 

2 Jag skall giva dig en kammare stor 
med tolv uppbäddade sängar 

där du ska hava din nattero 
med dina raska drängar. 
— Vrider om vrång 

strumporna vilja tviller om tvång. 
Rackaren ska som en borgareman 
smalare gång. 
Välj dina ros röda. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat 
i str. 2. 

Rd 
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T. 5, n. 4-5 i str. 1: f1  ess' 
T. 6, n. 4 i str. 2: b 
T. 7, n. 3 i str. 1: c' 

TEXT 

Anmärkning 

St,-. 2: 

T. 2, n. 2: 

T 3, n. 2-4: [41'1' 1F1J) 	• JV 	

T. 7: 

Den andra tagningen: 

T. 2, n. 2 i str. 1: ess' 

Avvikelser från Rc i Rd 

1 : 1 	Jag: ja 
1:2 	och: å; skall: ska 
1:3 	det: de 
1:4 	krokigt: krokit 
2:1 	Jag: Ja 
2:2, 2:4 med: me 

•  

Ja OX en 
4 

ska kö - pa e i höst. 

den ska 	he - ta 	Gull - bro - ka. 

6 

 

	D 	
 

  

   

   

   

Ide and - ra 	ska 	väx - a 	i 	kro 	- 	ka. 

=104 9  

ra - ka - de brann 

8 	skval - ler 	ö - ver al - ler ö - ver 

13 

rul - Ian - lej 

SMB 258 

T. 2, n. 2 i str. 2: 
Den andra tagningen: 

1:2 	ska: skall 
T. 3, n. 2-4 i str. 1: a' 

a  

T. 3 i str. 2: 	 • • No 

SR 64/K/8434:2, två tagningar. Efter Ingrid Ostwald, Färentuna sn, Uppland; hon hade visan efter fadern som var 
från Småland. Inspelad av Märta de Laval 1964. 

M.M.J= 69 
	

2 

1 fl 

De e - na 	hor - net ska väx - a 	opp, 

så 	ra - ka - de katts - bom 	bac - kom 	bej 
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.69 

15 

p 	p 
så 	dan - sa - de gum - pen 	kalv - skinns - smäll 

1 Ja ska köpa en oxe i höst, 
den ska heta Gullbroka. 
De ena hornet ska växa opp, 
de andra ska växa i kroka. 
— Så rakade brann strann 

skvaller över aller över rullanlej 
så rakade kattsbom backom bej 

Textanmärkning 

Den andra tagningen: 

1:2-4 ska: skall 

så dansade gumpen kalvskinnssmäll 
smälla gott gjorde välling åt uran. 

2 

  

  

 

-11P- 

gick 	åt 	gär - det ut. 
4 

Bon den 

ra - ka - de 	brann strann 

Vart ska jag få 	mej en pi - ga ga - lant, 
8 

tjä - na mej tro - gen? 
10 

sen 	lin - kad en katt för en 	lin - kom ding 

16 

SMB 258 

smäl - la gott 	gjor - de väl - ling åt 	u - ran. 

T 
SVA BA 801. Efter Edit Samuelsson, Hovmantorps sn, Småland (f. 1907 i Nöbbele sn, Småland). Inspelad av Gun-
nar Ternhag och Bengt af Klintberg 1970. Återgiven på grammofonskiva ( Skämtvisor och polsktrallar, RIKS LPF 

då 
	

var rå - gen mo - gen. 

6 

skal - li - ga ral - li - ga 	ral - lan - lej 
14 

sen 	rul - la en kalv för en 	kalv - skinns - päls 
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Melodianmärkning 

Se även textanmärkningen nedan. 
Upptakt i str. 2-3: cl; i str. 4: a g 
T. 2, n. 1 i str. 4: cl 
Upptakt till t. 3 i str. 3-4: d l  

IM° 
T. 3, n. 4 i str. 3-4: 

Upptakt till t. 5 i str. 3: (11 ; i sir. 4: g 

Upptakt till t. 7 i str. 3-4: dl 

T. 7 i str. 3: 

T. 7 i str. 2: 

Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 
Omkvädet: kalv str. 1 katt 

T. 5-6 i str. 2: 

T. 6, n. 1-3 i str. 3: 

NIA /ANM me nrim nem. 1,11\1= 	&We lek 11105.~.11111.A.~./. 

SMB 258 

18 

  

   

   

   

if 
sma - ka bra sma - ka bra i 	ka - du - sen. 

1 Bonden gick åt gärdet ut, 
då var rågen mogen. 
Vart ska jag få mej en piga galant, 
som kan tjäna mej trogen? 
— Så rakade brann strann 

skalliga ralliga rallan lej 
sen linkad en katt för en linkom ding 
sen rulla en kalv för en kalvskinnspäls 
smaka bra smaka bra i kadusen. 

2 Ja, du ska få en kaka brö 
varje gång vi bakar 
å ett skålpund smör 
på varenda kaka. 

3 Å du ska få en klänning ny, 
ja, den skall kantas med snöre, 
å tyget ska tas i Oskarshamn 
hos skräddarn i söra Möre. 

4 Å så skall du få en oxe rö, 
å han skall heta Gullbrocke. 
Det ena hornet det ska va rätt, 
de andra det ska va krokit. 
— Så rakade brann strann 

skalliga ralliga rallan lej 
sen linkad en katt för en linkom ding 
sen rulla en kalv för en kalvskinnspäls 
smaka bra smaka bra i kadusen. 

U 
SLS 317, s. 70-71. Efter Amanda Holsten, Rosala, Hitis sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar, sannolikt på 
1880-talet. 

1 Gubben sade till gumman sin, 	 — Lopade brann, spring om bälte 
när rågen blir mogen 	 råkade katten bälji man 
Hvar skall vi få oss en piga i år, 	 Snälade katten liljerosan. 
Som oss ska va hulder och trogen? 

v 
SLS 16, s. 15. Pargas, Åboland. Upptecknad av Karl Ekman 1890. 

Bonden 	sade 	åt pigan 	så: 
Jag skall ge hvad du vill ha. 
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4 

1.2 
du 	hos mig 
skall dig riktigt 

-Vrider i vrång. 

3 	 

3  

Där rakaren galt I bärgena 

10 

s 	av 	 

mång. He smäller å ger. 

Tvillingalns 
	

i ryan. 

r 

tjäna 
löna." 

~MR 
r 1 

SMB 258 

1 Bonden sade åt pigan så: 
»Will du hos mig tjäna 
Jag skall ge hvad du vill ha, 
Jag skall dej riktigt löna.» 
— Vrider i vrång, 

Där rakar en galt 1 bärgena mång, He smäller å 
ger, 

Tvillingalus i ryan. 

2 »Å ni skall ge mej klänning ny, 
Å den skall vara färdig. 
Tyget ifrån Amsterdam 
A skräddare från Norge. 

3 Å ni skall ge mej enan ko, 
Å den skall vara brokig. 
Ena hornet upp till skyn 
Å andra lite krokig. 

4 Å ni skall ge mej nattero 
Me' två stolta drängar 
Dom skall vara siom vi' 
Dom skall mej uppvärma.» 
— Vrider i vrång, 

Där rakar en galt I bärgena mång, He smäller å 
ger, 

Tvillingalus i ryan. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 (under mel.), markerat i övri-
ga strofer. 
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259 

KÄRINGEN OCH HOVMANNEN 
TSB F 73 

A 
KB Vs 2:2, s. 21-22. Efter mamsell Beata Memsen, Kisa sn, Östergötland (f. 1742 i Oppeby sn, Östergötland, d. 
1831 i Kisa; Jonsson I, s. 325-326). Upptecknad av L. F. Rääf 1810. Tryckt i SF bd III, s. 138-140. 

1 Kärngen hon fick från sin dotter bud 
— Falleraleralera — 
at hon till henne i barsöl skulle gå. 
— Farallerallalerallarera 

2 Kärngen hon snoppa stutar och andra små nöt 
och så kokte hon en barsöls gröt. 

3 Hon snoppade stutar och alla sina svin 
så kokade hon en barsöls gröt så fin. 

4 Den gröten han var både viter och fin 
så öste hon den i byttan sin. 

5 Kärngen hon gick sig den vägen fram 
så mötte hon en Hofman så gran. 

6 Höre du Käringe tytta 
hvad har du i din bytta. 

7 Gröt har jag under och smör ofvanpå 
men intet får Hofman smaka derå. 

8 Hofman tog bytta sattna på sadelknapp 
och så åt han ur hvareviga fnask. 

9 Han gjorde den Kärngen en större en men 
han slog hennes bytta uti en sten. 

10 Han gjorde den Kärngen en större en harm 
han stal en ost ur kärngens barm. 

11 Kärngen tog Hofmans stora pamp 
hon slog till honom sa han i backen damp 

12 Så snart som han i backen damp 
Kärngen up i Sadelen sprang. 

13 Kärngen hon rider till Prästegård 
ute för henne Prästen han står. 

14 Skrifta mig Präst bå för kött och för kål 
jag stack ihjäl en hofman i går. 

15 Skrifta dig faen bå för kött och för kål 
Fläsket äter du när du får. 

16 Kärngen hon rider åt Fannenom in 
och alla små djeflar dem körde hon i en ring. 

17 Kärngen hon talte till svarte bror Knut 
— Falleraleralera — 
skall jag härin så skall du Malt. 
— Farallerallalerallarera 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
Slutomkvädet: först skrivet med mindre felaktigheter, 
struket och därefter skrivet på nytt med ovanstående ly-
delse 

7:2 
	

genom tillägg över raden har en alternativ ly- 
delse prövats: ändå får Hofman intet smaka 
derå, därefter har raden dock återställts till 
ovanstående lydelse 

9:1, 10:1 	gjorde ändrat från gjorden 

B 
KB Vs 3:5 nr 303:35. Efter kaptenskan Anna Ehrenström f. Gråberg (f. 1786 i Hemse sn, Gotland, d. i Stockholm 
1857; Jonsson I, s. 550-552). Upptecknad av G. 0. HyltU-Cavallius i Stockholm 1842. 
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16 »Och packa dig hän ditt svarta krut! 
Och har du kommit hit så ska' du fälle ut.» 

17 Och käringen for till presten igen 
— Falleri fallerej fallerallallalala. —
»Och hin har nu blifvit min bästa vän.» 
— Falleri fallerej fallerallala. — 

Titel: Käringen och Hofmannen. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas. Texten utskriven utan anpassning till mel. 
Antalet stavelser stämmer ej med antalet noter; jfr även 
textuppteckningen. Mel. är sannolikt delvis felnoterad. 
System 1: Före n. 3 (c2) står ett överstruket d2  (med 

återställningstecken). 
System 2, n. 6 (d2): Ändrad från åttondelsnot. 
System 3: N. 3 (c2) tillskriven i efterhand, troligen felak- 

tigt; jfr nedan. Före sista noten (g') står ett överstru- 
ket gi. Jfr nedan angående anpassningen text/mel. 

Efter system 2 står följande överstruket: 

  

iii ,410"1.1111,E=FrI411111/ 

 

  

Fick hon spörja hennes dotter fått barn. 

SMB 259 

Och Käringen 	satt uti 
	

spisen och spann. 

Falleri Fallerej Fallerej Fallerallalala. 

   

J5F 

  

     

     

     

       

Fick hon 	spörja hennes dotter fått barn. 

- Falleri 
	

Fallerej. 	Falleralalalej. 

1 Och käringen satt uti spisen och spann 
— Falleri fallerej fallerallallalala. —
Då fick hon spörja hennes dotter fått barn. 
— Falleri fallerej fallerallala. — 

2 Och käringen satte sin potta på tå. 
Och kokte så gröt åt dotteren då. 

3 Hon ristade getter, hon ristade svin. 
Och laga' så mat åt dottren sin. 

4 Och käringen sadlade sin gångare grå 
Och rider sig så till dotteren då. 

5 Och när käringen kom på vägen ett litet stycke fram 
Så mötte det henne en stor Hofman. 

6 »Och hörer du käring hvad jag dig säga vill: 
Och hvad har du uti byttan din?» 

7 »Och gröt har jag under och sött har jag på 
Men inte får Hofmannen något derutaf.» 

8 Han gjorde den käringen mer än som förtret. 
Han åt ur byttan hvar evig en bit. 

9 Han gjorde den käringen mer som en 
Han smorde den byttan i en sten. 

10 Han gjorde den käringen mer än som harm. 
Han tog ett stycke ost ur käringens barm. 

11 Käringen tog opp sin rostiga knif 
Och den stack hon i hofmannens lif. 

12 Och käringen satte sig på hofmannens häst 
Och så red hon till sin sockna-prest. 

13 »Och hör du socknaprest! hvad jag dig säga vill, 
Och nu här jag slagit vår hofman i hel.» 

14 »Och har du nu slagit vår hofman i hel 
Så gack till helfvetes med lif och med själ.» 

15 Och käringen for uti helfvetet in 
Och alla sju djeflar i possan sin. 

Textanmärkning 

Båda omkvädena utskrivna i str. 1, slutomkvädet också 
markerat i str. 17. 
Slutomkvädet: fallerallala ändrat från fallerallalala 

	

3:1 	ristade ändrat från rista' de (båda ställena) 

	

9:1 	efter raden står [sc. förtret] 

	

1 6: 1 	ändrad från Kommer du hit du svarta krut! 
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Så rider hon sig på kaplanens gård 

• 

- Om sorbaren, 	Om sommaren 

EON
\Ml k. 1.1 
~RIM. 

SMB 259 

KB Vs 3:5 nr 303:36. Efter kaptenskan Anna Ehrenström f. Gråberg (f. 1786 i Hemse sn, Gotland, d. i Stockholm 
1857; Jonsson I, s. 550-552). Upptecknad av G. 0. Hylten-Cavallius i Stockholm 1842. 

Staccato: 

Och käringen salar 	sin hoppa grå 

sommaren 

G r 

   

   

   

Långt stycke 

1 /:Och käringen sadlar sin hoppa grå, 
— Om sommaren.:/ 
Så rider hon sig på kaplanens gård. 
— Om sommaren, Om sommaren. 

Långt stycke in på vinteren. 

2 Och hör du kaplan vill du skrifta mig? 
Femti plåtar vill jag gifva dig. 

3 Och jag törs inte skrifta dig, 
För kyrkoherden råder öfver mig. 

4 Och käringen sadlar sin hoppa grå, 
Så rider hon sig på kyrkoherdens gård. 

5 Och hör du kyrkoherde vill du skrifta mig? 
Hundra plåtar vill jag gifva dig. 

6 Och jag törs inte skrifta dig, 
För kontrakts-prosten råder öfver mig. 

7 Och käringen sadlar sin hoppa grå, 
Så rider hon sig på kontrakts-prostens gård. 

8 Och hör du kontrakts-Prost vill du skrifta mig? 
Trehundra plåtar vill jag gifva dig. 

9 Och jag törs inte skrifta dig, 
För Biskopen råder öfver mig. 

10 Och käringen sadlar sin hoppa grå, 
Så rider hon sig på Biskopens gård. 

11 Och hör du Biskop vill du skrifta mig? 
Ett tusen plåtar vill jag gifva dig. 

in på vinteren. 

12 Och jag törs inte skrifta dig 
För ärkebiskopen råder öfver mig. 

13 Och käringen sadlar sin hoppa grå 
Så rider hon sig på ärke-bispens gård. 

14 Och hör du Erkebiskop, vill du skrifta mig, 
Tvåtusen plåtar vill jag gifva dig. 

15 /:Och jag törs inte skrifta dig, 
— Om sommaren.:/ 
Ty sjelfva f—n råder öfver mig. 
— Om sommaren, Om sommaren. 

Långt stycke in på vinteren. 

Titel: Käringen, som ville låta skrifta sig. 

Melodianmärkning 

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindel-
ning saknas. Rytmen möjligen delvis felnoterad i system 
1 och 3 (punkteringarna) men kan också återge det fak-
tiska utförandet. Texten utskriven utan anpassning till 
mel. 
System 1: Anpassningen text/mel. är oklar. Före n. 5 

(a') står c2  (fjärdedelsnot) överstruket. 
System 1, n. 7-9 (h'—d2): Otydliga, troligen ändrade 

från c2  d2  e2. Under noterna står med bokstäver 
h.c.d. 

System 2, n. 1 (c2): Otydlig, troligen ändrad från d2. Un-
der noten står bokstaven c. 
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System 3: Anpassningen text/mel. är inte entydig, men 
ordet rider är närmast placerat under n. 2. 

System 5, n. 1 (e2): Ändrad från fiss', som strukits över. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna endast i str. 1, slutomkvädet ock-
så markerat i str. 15. Om repristecknens placering jfr 
mel:s textunderlägg. 

1:2 
2:1 

3:2 

på står över struket till 
vill du skrifta mig ändrat från hvad jag säger 
dig 
För står över struket Ty 

D 
DAL Dep. Ö I b 4, Föreningen för Smålands Minnen: Fjerde Afd:s Album, s. 10. Rydaholms sn, Småland. Uppteck-
nad 1867. Inlämnad av adjunkt August Qvennerstedt. 

1 Käringen satt uti farstena å spann 
— Så väl höjade hon.— 
Så kom då bå, att hennes dötter ha fått barn 
— Så väl trimpade käringen på väjarna. 

2 Hon kasta ifrå sej bå rock å ten 
Å ut å mjölka bå getter å schwyn. 

3 Hon in å koka hvitan, sötan, blötan barsölsgröt 
Den rajde hon å mä smör å mä flöt. 

4 Så slo hon den gröten uti en spann, 
Sen lackar hon sej gatena fram. 

5 Der mötte hon en ryttare. 
Va ä dä du har uti byttena din? 

6 Jo dä ä hvitan, sötan, blötan barsölsgröt, 
Den har ja rajt å mä smör å mä flöt. 

7 Så satte han byttan på sadelknapp, 
Å åt så länge som gröten den rack. 

8 Här kommer ja min qvinna, 
Å grötabyttan lemnade ja hemma. 

9 A kära min mor, er _jämren ej så, 
— Så väl höjade hon. — 
I su'en få se, här ä väl nått att få 
— Så väl trimpade käringen på väjarna. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 9. 

E 
ULMA 25:55:7, s. 165-166. Västergötland. Upptecknad av J . W. E. Holmertz ca 1870 (senast 1873). 

1 Å käringa satt i spisen å spann 
— en gång falleri ralleri ralla lalla lalla lej, —
Då feck ho bu henna doter feck barn. 
— en gång falleri ralleri ralla lalla lalla lej, 

2 Då reder ho te sin sötan blötan barsölagröt 
re'er så den mä smör å mä ägg 

3 Sen slog ho den gröten uti en spann 
der så rätta vägen fram; 

4 Då möter henne en hofman: 
»Hvad hafver du käring i böttan din?» 

5 »Jo der hafver-a min sötan blötan barsölagröt, 
Som ja hafver redt mä smör å mä ägg.» 

6 Så tog han den böttan från Salleknapp 
åt, så länge smöret dä rack; 

7 Sen slog han den böttan utti en stan, 
Men käringa slo den hofman ihjäl. 

8 Sen der ho te sin socknaprest. 
»Hva hafver-lu käring gjort för sak?» 

9 »Jo jak hafver slaet en hofman ihjäl.» 
»Å hvarföre hafver-lu detta gjort?» 

10 Jo han hafver ätet min sötan blötan barsölagröt 
Som ja hafver redt mä smör å mä ägg, 

slaet mi bötta utti en stän.» 

11 »Ja skreftar dej käring för kött å för kål, 
— en gång falleri ralleri ralla lalla lalla lej, —
Men fläsk må du äta när du dä får.» 
— en gång falleri ralleri ralla lalla lalla lej, 
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Anmärkning 	 1:2 

Kallas Spinnvisa. — Varje rad numrerad och avskild 
som en strof Omkväde utskrivet efter rad 1:1 och 11:2, 
markerat efter rad 1:2 och 2:1. Rad 2:2 tycks inskriven i 
efterhand. 
Omkvädet efter rad 11:2: ralleri ms ralleri ralleri ralleri 

SMB 259 

över Då står Strax; bu med (d) över raden för-
tydligat till bud 
reder ms re(d)er 
slog ms slo(g) 

9:2 	lu med markering för uttal med tjockt 1 
barsölagröt ms barsolagröt 
efter stän står (stain) 

2:1 
3:1 
8:2, 

10:1 
10:3 

Norsk Musikksamling, Oslo, Mus Ms a 2049:1052. Efter Skrike-Johanna, Särna sn, Dalarna (f. 1833). Upptecknad 
av Ole M. Sandvik, sannolikt 1924-1925. Tryckt i Sandvik, Osterdalsmusikken, 1943, s. 220-221 (mel. och str. 1 av 
texten), s. 49-50 (resten av texten). 

J 	 P  

 

4 

  

   

Kjerringa ho sala si sugga 
	

grå, 

6 

-fall = 	rara, - 
1 0 

.t 
se'n 
	rider 
	

hon uppi 
	

prestens gård 

12 

« 	• • 	 
- fall - 	rara 

1 Kjerringa ho sala si sugga grå, 
— falirara, — 
se'n rider hon uppi prestens gård, 
— falirara 

2 Kjxre min prest, I tröste mi vx1 
ty jag haver slaget en skraddar ihjel 

3 Nei je kan ikke tröste dig vx1 
— falirara, — 
ty lensmann råder over mei 
— falirara 

Melodianmärkning 

T. 4: Över n. 3 står ovanför varandra b-tecken, åter-
ställningstecken och frågetecken. 

Efter mel. står med hänvisning till t. 3 — t. 6, n. 1: 

og 

Med hänvisning till t. 10, n. 2 — t. 12 står: 

og 
falira. falira falirara 

Textanmärkning 

Fortsättning av texten är markerad med: v. 4. biskop-
pen, v. 5. konungen. Därefter återges sångerskans kom-
mentar: »Hörd itt' nå mer, dx va ingen som va över 
Kongen.» — Omkvädena utskrivna endast i str. 1. 
Slutomkvädet: som alternativ anges falira, falira falirara 
1 trycket har Sandvik efter str. 3 tillagt följande fortsätt-
ning: 

Kjerringa ho sala si sugga grå, 
se'n rider hon upp i lensmanns gård. 
»Kjxre du lensmann osv.» 

G 
DAG IFGH 747, s. 62-64. Efter Kajsa Jonasson, Silleruds sn, Värmland (f. 1848 i Sillerud). Upptecknad av Hilde-
gard Skoglund 1926. 
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1 A k[ä]ringa ho sätte säj på pompa å re, 
— somp i romp i rullan räj. —
så re ho te närmaste körkeherde, 
— somp i romp i rullan räj. 

2 Å snälle prästen skrefte mäj, 
för ja ha slagi jarl gåbben för mäj. 

3 A ja kan inte skrefte däj, 
för ja [har) dompen över mäj. 

4 Å käringa ho sätte säj på pompa å re. 
så re ho te dompen, he he be. 

5 Snälle dompen skrefte mäj. 
ja ha slagi jarl gåbben för mej. 

6 A nej ja kan inte skrefte däj. 
för ja har bispen över mej. 

7 A käringa ho sätte säj på pompa å re. 
så re ho te bispen å sa lä mä se, 

8 gulle bispen skrefte mäj. 
ja ha slagi jarl gåbben för mäj. 

9 Nej ja kan inte skrefte däj. 
ja har påven över mäj. 

10 A käringa ho sätte sä på pompa å re. 
så re ho te sett påvedöme. 

11 Snälle påven skrefte mäj. 
ja ha slagi jarl gåbben för mäj. 

12 A ja kan inte skrefte däj. 
för ja har vår herre över mäj. 

13 Å käringa ho sätte säj på pompa å re. 
— somp i romp i rullan räj. —
så re ho direkte hem he he he. 
— somp i romp i rullan räj. — 
Dä va nock meningen att Ola skulle dö. 
— somp i romp i rullan räj. 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet efter rad 1:1, markerat efter övriga 
rader. 
Genomgående: i stället för å har ms i så och gåbben ett 

a med dubbelstreck över 
1:2 körkeherde ms körkeher& 

	

5:2, 	8:2 	slagi jarl ihopskrivet 
10:2 påvedöme ms påvedömk 

	

11: I 	påven ms päven 

	

17:2 	se 5:2 

	

13:2 	direkte ms direkt 

H 
DAG IFGH 1223, s. 12-14. Efter Anders Petter Svensson, Eskilsäters sn, Värmland (f. 1855 i Eskilsäter); han hade 
visan efter farfadern och fadern (f. 1827 i Ölseruds sn, Värmland). Upptecknad av Ragnar Nilsson 1928. 

1 Käringa satt i aska å spann, 
— tvi tussanlull, tussanlull, tussanlej, —
då feck ho höre att döttra fått barn, 
— tussanlull, tussanlull, tussanlej. 

2 Ho kastade bort både rocken å ten 
å nappa i böna å va inte sen, 

3 Hon mjölkade getter, hon mjölkade svin, 
ho mjölkade får å vartendaste hår, 

4 Så koker ho en barsängsgröt så fin, 
sen öser ho den uti böttan sin 

5 Så går hon sig den gatan fram, 
där möter ho då en hovman så grann, 

6 Vad är det du har uti byttan din, 
Gröt har ja' unner å smör har ja' uppå, 

7 Då sätter han böttan på sin sadelknapp, 
så åt han ur vartendaste knack 

8 Den gjorde den käringa ve större men, 
han slog den böttan emot en sten, 

9 Han gjorde den käringa allt större harm, 
han stal en ost uti käringens barm 

10 Käringa drog öpp sin krokite kniv, 
sen stack ho den i hovmans liv, 

11 Ligg där nu för spott å för spe, 
allt för den byttan du slog mot en sten, 

12 Ligg där nu för spott å för skam, 
— tvi tussanlull, tussanlull, tussanlej, —
allt för den osten du stal ur min barm, 
— tussanlull, tussanlull, tussanlej. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
9:1 	allt osäker tolkning, ms att 
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fa- tan- tur om lur om lal - Ian lej 

4111M. 

så fick hon hö- ra dot- tern fått barn 

SMB 259 

DAG IFGH 986, s. 2. Efter Hulda Nyl&i, Flatebyn, Valbo Ryrs sn, Dalsland (f. 1859 i Ryr, Valbo Ryr). Upptecknad 
av Olof ForAn 1927. 

1 Käringa ho satt i spisen och spann. 	 Och lade smör både unner och på. 
— Fattantudeludelullanlej. — 	 — Fattantudeludelullanlej. 
Så kommer där ett bu att hennes dotter har fått barn. 
— Fattantudeludelullanlej. 	 Anmärkning 

2 Och käringa ho kasta både rocken och ten, 
Och gick ut för att koka en gröt som var fin. 

	 Efter texten finns en kommentar av meddelaren: Det var 
många fler versar. Jag minns att hon slo byttan i en sten 
så det ble så galet. — Ms saknar strofnr. Omkvädet ut- 3 Så slo ho den gröten i bytta då, 
skrivet efter rad 1:1, markerat efter 1:2, 2:1 och 3:1. — Fattantudeludelullanlej. — 

J 
DAG IFGH 1194, s. 22-24. Efter Lena Bågenholm, Steneby sn, Dalsland (f. 1869 i Dals-Eds sn, Dalsland). Upp-
tecknad av Tryggve Heimer 1927. 

v: . 4•1111. 'ME/ 	

J. .1 	t J J .) 
Kä - ring-en satt vid sin spinn- rock och spann 

dä rus - ker väl 'åv 	dä tril - lar 	i 
	

trå 

41 JJJ 
tril - larn lig - ger 	i 	trin- tom trej 

1 Käringen satt vid sin spinnrock och spann. 
— Fatantur om lur om lallan lej. — 
Så fick hon höra dottern fått barn, 
— dä rusker väll åv 

dä trillar i trå 
trillarn ligger i trintom trej. 

2 Käringa spann nu te' bå' rock och ten. 
bort och mjölka båd' getter och svin 

3 Så kokade hon en barnsängsgröt 
smör la' hon under och gröt la ho på 

4 Gubben han stod på backen och högg 
vad ä dä du har i böttan din? 

5 Smör ä dä under och gröt ä dä på 
men aldrig så ska du få smaka därpå 

6 Och gubben han blev både ettrig och harm 
— Fatantur om lur om lallan lej. — 
så tog han en brynost ur käringas barm 
— dä rusker väll åv 

dä trillar i trå 
trillarn ligger i trintom trej. 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning och taktindelning. Texten 
utskriven med versaler. 
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	1 

SMB 259 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Omkvädet: rusker i str. 1 ändrat från ruskar 

1:1 	före satt står hon överstruket 
1:2 	dottern ändrat från sin dotter 
2:1 	nu tillskrivet över raden 

K 
SVA 390:14, s. 28. Dalarna. Troligen efter fru Rot, Djurmo, Gagnefs sn, härstammande från Grangärde sn. Uppteck-
nad av Karl Sporr 1932. 

1 Kärringen sadlar sin guppan grå, 
— fattetum fattelum fattelullan lej, —
så rider hon fram till prästens gård 
— fattetum fattelum fattelullan lej. 

2 Kära du präst du skrittar mej 

[— — 

3 Och inte kan jag skrifta dej, 
— fattetum fattelum fattelullan lej, —  

för biskopen råder över mej. 
— fattetum fattelum fattelullan lej. 

Textanmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet efter rad 1:1, slutomkvädet 
markerat efter 1:2; i övrigt saknas omkvädena. 

1:2 	fram står över struket sig 
3:1 	dej ms mej 

L 
Västerås stadsbibl., Ms 1972:2 N:9. Västmanland. Upptecknad av Ruth Rosenius (Högman) under tiden 1920-1950. 

1 Käringen sala sin guppan grå 
— Fata tu-un lu-un lullan lej —
Så red hon fram till prästens gård 
— Fata tu-un lu-un lullan lej 

2 Kära du präst du skrifta mej 
en prästson haver jag slagit ihjäl 

3 Inte så kan jag skrifta dej 
för biskopen han rår över mej 

4 Käringen sala sin guppan grå 
så red hon fram till biskopens gård 

[- - -] 

5 Nog så kan jag skrifta dej 
— Fata tu-un lu-un lullan lej —
För ingen är som rår över mej. 
— Fata tu-un lu-un lullan lej 

Anmärkning 

Mellan str. 4 och 5 står följande sammanfattning av det 
utelämnade: Samma resultat till kungen, kejsaren och 
påven i Rom, som (ovisst om det är äkta) visar henne till 
Gud Fader i himlen som säger: — Ms saknar strofnr. Bå-
da omkvädena utskrivna i str. 1, slutomkvädet även i str. 
5, där mellanomkvädet endast är markerat. 
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M 
SVA 275: A 334:7. Nedskriven av Valborg Carlsson, Eriksbyn, Skålleruds sn, Dalsland (f. 1899 i Eriksbyn) och av 
henne insänd till Radiotjänst 1947. Hon hade visan efter Eva Johansdotter (1825-1917). 

1 Käringen satt vid sin spinnrock och spann 
— Fataluni luni lullan lej — 
då fick hon bud att hennes dotter fått barn 
— Fataluni luni lullan lej 

2 Käringen kasta både rock och ten 
och skynda sej att mjölka både getter och svin 

3 och kokade därav en gröt så fin 
och smör la hon under och smör la hon i'n 

4 Käringen sadla den goppeta grå 
och så rider hon sig till dotterens gård 

5 Men ur skogen kom det en rövare fram 
— Fataluni luni lullan lej — 
och tog fram osten ur käringens barm 
sen åt han opp gröten kasta byttan i en sten 
— Fataluni luni lullan lej 

Anmärkning 

Texten kallas Vaggvisa. — Texten uppställd som två 
strofer, omfattande str. 1-3 ovan respektive str. 4-5. 
Omkväde utsatt efter rad 1:1, 1:2 och 3:2 samt efter 
4:1, 4:2 och 5:3. 

4:1 	goppeta står inom citationstecken 

N 
Turesson, Värmländska kulturtraditioner II, 1963, s. 56-57. Efter Marja Bjerner, Brunskogs sn, Värmland (f. 1893); 
hon hade hört visan i Arvika. Upptecknad av Gunnar Turesson 1959. 
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Å kärnga ho satte 
7 

sej på pörka å rej. 

        

        

        

- Hej, 	fallalala 
	

lej! - 

9 

 

  

 

• 

Så rej hon sej te 	prästens gård. 

12 

- Hej, 	fallalala 
	

lej! 

1 Å kärnga ho satte sej på pörka å rej 
— Hej, fallalala lej! — 
Så rej hon sej te prästens gård. 
— Hej, fallalala lej! 

2 Å käre du prest, du skrifter fälle mej? 
För jej har slått min man ihjäl. 

3 Käre du käring, ja skrifter inte dej. 
För jej har bispen över mej. 

4 Å kärnga ho satte sej på pörka å rej. 
Så rej hon sej te bispens gård. 

5 Å käre du bisp, du skrifter fälle mej? 
För jej ha slått min man ihjäl. 

6 Å käre du käring, ja skrifter inte dej. 
För ja har Fanden över mej. 

7 Å kärnga satte sej på pörka å rej. 
— Hej, fallalala lej! —
Så rej ho sej te Fandens gård. 
— Hej, fallalala lej! 

Titel: Käringen som slagit ihjäl sin man. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer (i 
str. 3 båda av misstag placerade mellan strofraderna). 
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-två redeliga 

3 

män. 

SMB 260 

260 

TJUVARNA 
TSB F 75 

A 
KB Vs 2:2, s. 238 (mel.), 298 (text). Efter »Mademoiselle Loenbom», sannolikt identisk med Brita Lisa Loenbom (f. 
1782), bosatt hos Johan Loenbom, från 1810 kyrkoherde i Misterhults sn, Småland (Jonsson I, s. 332). Upptecknad 
av L. F. Rääf under 1810-talets förra hälft (text) och Erik Drake 1817 (mel.). 

	iV)  
Kära mor i spisen 

Får jag sjunga en visa. 

#c 	 'å 

J5f.N 	
 
T 	 

 

-det dagas intet än. det dagas intet 	än. 

1 Kära mor i spisen 
— 2. redeliga män —
får jag sjunga en visa 
— /:det dagas intet än.:/ 

g  Och sjunga om du sjunga må 
nog kan jag lydas däruppå 

3 Och titta dej på skullen 
där ligger den myckna ullen 

4 Och titta dej i bännet 
där kött och fläsket hänger 

5 Och titta dej i spiseln 
där stå de stekta griser. 

6 Och titta dej i stuga 
där stå tre stekta dufvor. 

7 Och titta dej i stallet 
där stå de fålar alla. 

  

8 Lägg sakerna på den bruna 
och sätt dej på den grå 
och rid sedan som tusan hakar å 

9 Å är det sant som visan går 
så har jag tjufvar i min gård. 

10 Och tjufven sprang på dörren ut 
— 2. redeliga män — 
och nu är tjufve visan slut 
— /:det dagas intet än.:/ 

Melodianmärkning 

Ms har även tillfälliga korstecken för 1. 1, n. 3, i. 3, n. 2 
och 7 samt t. 4, n. 5. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 10. 
8:2 	den tillskrivet över raden 
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1 P 	 P 	 
det dagas inte än. Det dagas inte än. 

Och får jag sjung en visa 

SMB 260 

B 
KB Vs 3:5 nr 303:34. Efter kaptenskan Anna Ehrenström f. Gråberg (f. 1786 i Hemse sn, Gotland, d. i Stockholm 
1857; Jonsson I, s. 550-552). Upptecknad av G. 0. Hylt&I-Cavallius i Stockholm 1842. 

P  J) 	J) 	 
mor i 

P 
spisen Och kära 

- Två redeliga 	män - 

1 »Och kära mor i spisen, 
— två redeliga män, —
Och få vi sjunga en visa.» 
— Det dagas inte än. 

Det dagas inte än. 

2 Och sjunga hvad ni sjunga må 
Jag orkar fälle höra på. 

3 »Och gå först opp på trappen 
Men akta, käringen inte hörer klacken. 

4 Och gå se'n opp på loftet. 
Men akta käringen inte känner stoftet. 

5 Se åt i alla bingar 
Och tag der hvad ni finner. 

6 Känn åt på alla krokar 
Tag hvad som dåger koka. 

7 Ga in på nya loftet. 
Och sof hos käringens dotter. 

8 Och gå sen ut i stallen 
Och skåder fålar alle. 

9 Och skåder bruna, skåder grå 
De bästa lägg guldsadlar på. 

10 Och strö sen halm på bro'a. 
Att käringen att käringen inte hörer skoa.»  

1 1 Och tjufven ut genom dörren sprang 
Och käringen efter med särken i famn. 

12 »Och kära tjufvar töfva, 
— två redeliga män, —
Och kyss oss midt i r—a.» 
— Det dagas inte än. 

Det dagas inte än. 

Titel: Tjufvarne och Käringen. 

Melodianmärkning 

Ms saknar klav, taktartsbeteckning och taktindelning. 
Mel. är genomgående noterad med tillfälliga korstecken 
förf och c (med undantag för system 2, n. 1 som saknar 
korstecken, säkert beroende på att frasslutsstrecken till-
lagts i efterhand); mel. här återgiven med två fasta 
korstecken. Texten är delvis utskriven utan anpassning 
till mel. 

Textanmärkning 

Båda omkvädena utskrivna i str. 1 och 2, endast slut-
omkvädet i str. 12. 

	

6:1 	först påbörjad Se åt vilket strukits 

	

10:1 	bro'a ändrat från brona 
10:2 först påbörjad men laga inte att vilket strukits 

c 
KVHAA Wiede ks 281 [I]. Efter demoiselle Johanna Maria Nystrand, Ö. Stenby sn, Östergötland (f. 1812 i Ö. Sten-
by; Ling, s. 36). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare en utskrift finns: KVHAA Wiede ks 281 
[II]. 
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mor i 	spi - seln Och kära 
2 
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13p 

  

 

• •• • 0 0  

Två redelige 
	

män - 
3 

Och får 	'ag sjunga vi - 	ser 
5 

  

   

      

      

      

-Det är ej dager än 

1 Och kära Mor i spiseln! 
— Två redelige män! —
Och får jag sjunga wisor? 
— Det är inte dager än 

Det dagas inte än 

2 Ja sjung, ja sjung, så mycke Ni vill! 
För jag har lust att höra till. 

3 Så går jag mig åt annerstuga, 
I käringens fläskegryta. 

4 Så går jag mig åt källaren 
Och stjäl bom Kärngens brännevin 

5 Men sup dig icke alltför full 
Men stjäl bom Kärngens svarta ull 

6 Så går jag mig åt stallet 
Och ser på fålar alle 

7 Och stryk den skäcketta och stryk den grå 
Den svarta lägger Du sadelen på. 

8 Och är det sannt som wisan går 
Så har jag tjufwar i min gård 

9 Och tjufven uppå dörren sprang, 
Och Kärngen up ur sängen sprang. 

10 Och Tjufven öfver ängen red 
— Två redelige män! — 
Och Kärngen efter i särken gned 
— Det är inte dager än 

Det dagas inte än 

Det dagas inte än. 

Melodianmärkning 

T. 1: Efter n. 6 har stått följande som bortraderats: 

T. 4, textunderlägget: ej ändrat från inte. 

Den andra utskriften: 

Upptakten och t. 2, n. 6, textunderlägget: Åh 
T. 3, n. 7 och t. 4, n. 6, textunderlägget: Deh 
T. 4, n. 2, textunderlägget: int' 

T. 4, paustecknet och n. 6: 
T. 5, n. 4: Utan korstecken. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: det andra inte str. 10 intet 

Den andra utskriften: 

Slutomkvädet: det första inte: int' (str. 7 och 8); det 
andra inte: intet (str. 6) 

1:2 	Säg, få vi sjunga viser? 
3:2 	käringens: kärngens 
7:1 	och saknas 

D 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 245. Bohuslän. Upptecknad av Richard Dybeck 1845. 

1 Hör du matmor Gudi 
	

Får jag quäda om tjufvar 
— Tala vill jag med dig: — 	 — Min sångare står i lunden och biar mig 
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2 Quäd om tjufvar bäst du vill 
Nu har jag läst mina låsar till 

3 Nu har jag läst mina låsar 
Och nycklarna hänga på olla 

4 Hör du broder, som ute står 
Hör du huru visan hon går. 

5 Nu gångar Gudi åt stallet 
Hon skådar de fålame alle 

6 Du tag då ej den svarte, 
Han har så många skälmsarter 

7 Du tag då ej den hvite 
Han trillar i kull i dike 

8 Men du skall taga den grå 
Där får du fåla som väl kan gå. 

SM B 260 

9 Du breder din kappa på helle 
Du låter inte hästskorna smälle 

10 Den andre dagen låg tjufven i skogen och log 
— Tala vill jag med dig: — 
Men matmodern vred sina händer i blod 
— Min sångare står i lunden och biar mig 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, markerat i str. 10, 
slutomkvädet utskrivet i str. 1 och 10. 
Slutomkvädet: står str. 10 ståndar 

3:2 	olla sic 

E 
KVHAA F. L. Borgström, Uppteckningar af Folkvisor, s. 55. Värmland eller Dalsland. Upptecknad av studenten 
Ferdinand Ludvig Borgström 1845. En renskrift finns i Uppteckningar af Folkvisor, s. 68. 

1 Hör j mor i spisen 
— Två redelege män —
Och får jag sjunga visor 
— För det dagas intet än 

2 Och sjunger j som sjunga vill 
Och jag får ligga tiga still 

3 Och hören j i forstu står 
och hör nu till hur visan går 

4 I gå er uppför trappen 
Der tar j råg och ärter 

5 I ta nu era krokar 
Ta allt som duger å koka 

6 I nöcka era lerkar 
Och ta upp karrngas kistor 

7 Och ta der gulld och selfver 
men Glöm inte karngas hvita ull 

8 Och strö nu halm på broa 
— Två redelege män — 
Så lamra inte skora 
— För det dagas intet än 

Anmärkning 

Ms saknar strofiir. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1 och 
3, markerat i str. 2; slutomkvädet utskrivet i str. 1, mar-
kerat i str. 2 och 3. Str. 3 tillskriven i efterhand. 

3:1 	hören ms horen; forstu ms ev. forsta; står ms 
strår 

4:2 	råg ms rag 
7:2 	men tillskrivet före Glöm 

Renskriften: 

Mellanomkvädet: redelege: redelige 
2:2 Och: Om 
3:1 	hören: hörer; forstu: första 
3:2 och saknas 
4: 1 	trappen: trappan 
5 :2 	å saknas 
7:2 men saknas 
8:1 	broa: brona 
8:2 	skora: sköna 

F 
UUB R 623:2 nr 70. Efter fattighjonet jungfru Anna Maria Hollstein, Visby, Gotland (f. 1793 i Rone sn, Gotland, d. 
1858; Bjersby, s. 268-269). Upptecknad av P. A. Säve vid mitten av 1800-talet. Tryckt som Säve nr 70. 
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Får jag lov att sjung - a vi - sor här? 

Kä - ra mor 	i 	spi - sen, 

4 

rid - der - Ii - ga män. -Två 

SMB 260 

1 God afton, Mor! i spisen 
— Två redeliga Män — 
Får vi lof att sjunga en visa? 
— /:Det dagas inte än:/ 

2 Och sjunga hvad I sjunga vill 
Jag orkar väl att höra på 

3 Så gån i upp lofts-trappan, 
Och kik' på alla krokar. 

4 Gån in på andra loftet, 
Tal' väl med kärringens dotter. 

5 Sen gån I in i stallet, 
Och sadlen hästen Blanka.  

6 Strön halm på alla broar, 
Att kar'ngen ej hör skorna. 

7 Så låt' oss intet förtycka: 
Gör en konst i kär'ngens gryta. 

8 Och kär'ngen ut med särk i famnen 
— Två redeliga Män — 
Här är visst tjufvar på vår gård 
— /:Det dagas inte än:/ 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 8, 
markerade i str. 2. 

G 
Werner, Westergötlands Fornminnen, 1868, s. 82-84. Västergötland. Upptecknad av Hilder Werner. 

1 Och hör du mor i spisen 
— Två redliga män —
Få vi sjunga visan? 
— Det dagas inte än. 

2 Ja, sjunga hvad ni sjunga vill, 
Jag orkar nog höra derpå, 

3 Och hör du bror, som i farstun går 
Du gör nu allt, som i visan står; 

4 Nu tar du af dig skorna 
Så går du dig åt bona, 

5 Så ser du der på häcken 
Du sticker allt i säcken; 

6 Så ser du uppå hyllan 
Glöm ej den svarta yllen; 

7 Så går du dig åt stallen 
Och skådar fåle alle; 

8 Du tar den svarta, du tar den grå, 
Den blacka lägger du sale på; 

9 Så strör du halm på brona 
Det skramlar ej i skona; 

10 Nu har jag slutat sången 
— Två redliga män —
Tack för denna gången, 
— Det dagas inte än. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer. 

H 
Ottelin, Melodier och visor upptecknade i Norrbotten och Lappland, 1928, s. 101. Efter »Isak Carlssons hustru, bör-
dig från Roknäs», Piteå lf, Norrbotten. Upptecknad 1893 av Odal Ottelin i Rebakudden, Arjeplogs sn, Lappland. 
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Vi ha långt till da - ger än. 

1 Kära mor i spisen, 
— Två ridderliga män, —
Får jag lov att sjunga visor här? 
— Vi ha långt till dager än. 

2 Sjung, ja sjung du, bäst du vill, 
Jag lägger mig att lyssna till, 

3 Så gå vi in i loftet, 
Där vilar källingens dotter i kväll, 

4 Så gå vi in i stallet, 
Där skåden I fålarna alla tre, 

5 Där står en och där står två, 
Den tredje så läggen I sadeln uppå,  

6 Strö hö och halm på brona, 
Så slamra intet skorna, 

7 Och tjyven genom fönstret sprang, 
— Två ridderliga män, — 
Och dra åt skogen, källingskran! 
— Vi ha långt till dager än. 

Textanmärkning 

Omkvädena återgivna i alla strofer. Upptecknarens an-
märkning: I slutstrofens tredje rad [dvs. 7:2] har jag til-
låtit mig en retuschering. 

Färgelanda sn, Dalsland. la:  ULMA 303:1192, s. 5-7. Upptecknad av Arvid Ulrich 1897. Ib: DAG IFGH 2065, s. 
1-2. Upptecknad 1930 av 0. G. Svensson, Färgelanda (f. 1863). 

Ia 
1 Hör i mor i spisen 

— Två redlige män —
Å få vi sjunga visan vår 
— För de dagas inte än. 

2 Nog få vi sjunga visan vår 
Jag ligger i spisen å lyster på 

3 Å hör du bror som ute står 
Ställ dig nu efter som visan går 

4 Du gångar dig åt loftet 
Väck ej upp kärringens dotter 

5 Du bruke dina lister 
Du bryte kärringens kister 

6 Där finner du silfver, där finner du gull 
Glöm inte kärringens svarta ull 

7 Du gångar dig åt stallet 
Å tar den stora fålen 

Avvikelser från Ia i Ib 

Mellanomkvädet: redlige: redelige (utom i str. 1) 
1:2, 2:1 	få: får 
2:2 	lyster på: lyss derpå 

8 Du skådar en, du skådar två 
Den tredje lägger du påsen på 

9 Du ströge halm på brona 
Så skramlar inte hästskorna 

10 Å kärringen opp ur spisen sprang 
Å kära du tjuf du vänta mej 

11 Efter ja knalla så långt min väg 
— Två redlige män —
Så knallar ja väl åv min väg 
— För de dagas inte än. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

Ib 
4:2 
6:2 

10: 1 
77 : 1 

upp står som radens sista ord 
inte: icke 
opp: upp 
ja knalla: jag knallat; långt: lång 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: de str. 1, 4, 7-9 det 

J 
ULMA 329:7, s. 3-4. Halla sn, Södermanland. Upptecknad av Louise Mossberg 1916. 

1 Och hör ni mor i Fifång, 
— två redeliga män, — 
i kväll ska vi sjunga som tjyvär 
— det dagas inte än, det dagas inte än. 

2 Och hör du tjyv i farstun står, 
nu stjäl du efter som visan går, 

3 Först går du opp på löfte, 
där söver gummans dötter, 

4 Så tar du under bolstern blå, 
där finner du nycklar stora och små, 

5 Först tar du gummans lin och ull, 
så tar du hennes silver och gull, 

6 Då sa den kärnge, på ugnen låg, 
— två redeliga män, —
»Ja tror dä ä tjyvär i vår gård» 
— det dagas inte än, det dagas inte än. 

Titel: Tjuvarna. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer. 

K 
DAG IFGH 1814, s. 11-12. Efter Jan Petter Johansson, Sannerhult, Ödeborgs sn, Dalsland (f. ca 1870). Upptecknad 
av Folke Linder 1923. 

1 Å hör I mor i spisen, 
— tre redelige män, —
Får vi lov å sjunga viser, 
— här ä långt te dagen än. 

2 Ja sjung ja sjung så mö I vill, 
Ja sitter här å lyssnar till, 

3 Å hören I därute, 
Ja ställ er nu som visan går, 

4 Nu går I opp på loftet, 
Å friar te käringas dotter, 

5 Sen ser I till uti var vrå, 
Så finner I ostar stora å små, 

6 Å titter opp i käringas häck, 
Så finner I både kött å fläsk, 

7 Å gå sen ut i kammaren in, 
Glöm inte käringas penningeskrin, 

8 Å stälen silver, stälen gull, 
Glöm inte käringas svarta ull, 

9 Sen går I ner åt boden, 
å mät opp den strida rågen, 

10 Å gå sen ner åt stallet, 
Å selar opp de fålar all, 

11 Slå hö å halm på broden, 
Så klingar inte skoden, 

12 Nu får I giva er iväg, 
— tre redelige män, — 
För nu ä käringa uppe i sväng 
— här ä långt te dagen än. 

13 Å tjyven ner på gärdet for, 
— tre redelige män, — 
Å käringa ut i särken å gol, 
— Men då va dagen all. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i str. 1-3, 13, markerade i övriga 
strofer. 
Mellanomkvädet: tre str. 2 1 

L 
DAG VFF 1775, s. 7-8. Efter Hanna Johanson, Skree, Foss sn, Bohuslän (f. 1879 i Foss). Upptecknad av Ingrid Set-
tergren 1928. 
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1 Ja, hör du mor i Kroken 
— om tro-redeliga män — 
men glöm inte käringas svarta ull 
— här är långt till dag igen 

2 Så gångar de åt loftet 
där käringas gamla kista står 
där tar de gull och silver 
— här är långt till dag igen 

3 Så gångar de åt stallet 
— de tro-redeliga män —
och skådar uppå fålarna. 
— här är långt till dag igen 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
Slutomkvädet: här str. 2 Det 

4 Strö halm på bron 
om du kan bra 
ty annars klingar skorna där 
— här är långt till dag igen 

1 Å kära mor ve spisen 
— tre redeliga män —
jag har en tår i flaskan 
— det är langt te dagen än. 

2 Strö hö och halm på brona 
så klinker väl ej skonna 

3 Så gån I då åt stallet 
å skåder fåle alle 

4 Skåder en, skåder två 
— tre redeliga män — 
men fålen den grå lägger i selen på 
— det är langt te dagen än. 
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M 
DAG IFGH 1223, s. 35-37. Efter Anders Fröjdendahl, Eskilsäters sn, Värmland (f. 1885 i Eskilsäter). Upptecknad 
av Ragnar Nilsson 1928. 

1 Hör ni mor i spisen, 
— två redeliger män, —
kan vi få sjonge en visa, 
— det dagas inte än, 

det dagas inte än, hör ni mora. 

2 Ni sjunga må, 
— två redeliger män, —
å fälle kan jag höra på, 
— det dagas inte än, hör du 011e. 

3 Strö hö och halm på brona, 
så skramlar inte skorna, 

4 Gå du till stallet, 
å skåda fölar alla, 

5 Du skådar den vita, du skådar den grå, 
men blacken den lägger du sadelen på, 

6 Så går du dig till boa, 
stäl bort den store soa, 

7 Du stäl bort silver, du stäl bort guld, 
å skonar inte käringens svarta ull, 

8 Så går du dig på loftet, 
gör narr å käringas dotter, 

9 Sen tjyven hastigt på dörren sprang, 
å käringa ätter i förstan slang, 

10 Å käre du tjuv du bie mej, 
— två redeliger män, — 
å käre du käring syn röva på mej, 
— det dagas inte än, hör du 011e. 

Titel: Rosenborgsvisan. 

Anmärkning 

Mellanomkvädet utskrivet i alla strofer utom str. 5, slu-
tomkvädet utskrivet i alla strofer. Str. 1 och 2 ej numre-
rade. Den likaså onumrerade str. 3 tillskriven efter str. 
10 med anmärkning att den skall vara första strofen på 
ms' andra sida (dvs. str. 3; stroferna 4-10 har i sam-
band därmed numrerats 2-8). 
Slutomkvädet: det str. 4-6,8 för dä, str. 7, 9, 10 för det; 
det andra dagas (i str. 1) ms dags 

N 
ULMA 2531:7, s. 1-2. Efter Bengt Bengtsson, Torestad, Frykeruds sn, Värmland (f. 1859 i Boda sn, Värmland). 
Upptecknad av Gertrud Eriksson 1930. 
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-Vi ha långt till mor - ron 	än. 

• 
Kä - ra mor 

• 
vid spi - sen! 

4 

— 
- Tre re - de= Ii - ga 

Fär jag lov att sjung - a en vi 

8 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer 
utom str. 4, som skrivits ihop med str. 3. 

0 
ULMA 5486, s. 61 a-63. Degerfors sn, Västerbotten. Upptecknad av Ingrid Pettersson 1932. 

1 Kära mor vid spisen, 
— tre redeliga män, —
får jag lov att sjunga en visa, 
— vi ha långt till måran än. 

2 Ja, sjung och sjung så mycket du vill, 
jag ska sitta ned och lyssna till, 

3 Ja, se ni väl er före, 
men glöm ej käringens kassaskrin, 

4 Sen gå ni upp i stallet, 
där står nog kamparna tre, 

5 Strö hö och halm på broarna, 
så att ljud ej hörs av hovarna, 

6 Nu ha vi sett det hela, 
— tre redeliga män, —
men kyss å sedan var du vill, 
— vi ha långt till måran än. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: måran str. 5 möran 

P 
Efter Ester Lundström, Storuman, Stensele sn, Lappland (f. 1880). Pa: SVA 275: A 352:32. Textuppskrift gjord av 
Ester Lundström och insänd till Radiotjänst 1948. Pb: SR L-B 9695. Inspelad av Matts Arnberg 1949. 

Pa 
1 Kära mor vid spiseln. 	 3 Så sjöng de en. Så sjöng de två. 

— Tre redeliga män. — 	 — Tre redeliga män. — 
Få vi lov att sjunga visor här. 	 Tills de hade sjungit etthundratjugotvå. 
— Vi ha långt till morronen. 	 — Det var kort till morronen. 

2 Visst får ni sjunga visor här. 	 4 Sen gick de opp på loftet. 
— Tre redeliga män. — 	 — Tre redeliga män. — 
Det är så rogsamt att höra därpå. 	 Där ligger morans dotter. 
— Vi ha långt till morronen. 	 — Det är kort till morronen. 
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Anmärkning 

Upptakt i str. 2 och 7: a; i str. 3-6: g 

T. 1 i str. 7: 

T. 6, n. 1-3 i str. 4: 

T. 7, n. 1-3 i str. 7: 

1 Åh hör du mor i spisen, 
— tre redelige män, — 
I ger väl oss av grisen, 
— dä ä långt te dager än. 

2 Så går i upp på loftet, 
I skådar ull, I skådar lin, 
men glöm inte käringas kassaskrin, 

3 de tredje den ä apelgrå, 
den lägger I sadelen på 

4 Så strör i halm på brona 
— tre redelige män, — 
så ruskar inte skorna 
— dä ä långt te dager än. 

5 Men trappan den var branter. 
— Tre redeliga män. — 
Och morans dotter lagt haken uppå. 
— Det är svårt på morronen. 

6 Så gick de ut från stugan. 
— Tre redeliga män. — 
Och vandrar omkring i denna vår värld. 
— Det är långt till slutet än.  

SMB 260 

7 Åh — medan de vandrar på denna vår jord. 
— Tre redeliga män. — 
De finner nån visa här och där. 
Och sjunger den om igen. 

Anmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer (med undantag för 
slutomkväde i den avvikande str. 7). 

Pb 

2 

   

   

seln. Kä - ra mor vid 

 

spi 	- 
4 

- tre 	re - de - li - ga 

	  ar4  oN-•-•  

får 	vi 	lov att sjung - a 	vi - sor 	här. 
8 

- Vi ha långt 
	

till 	mor - ro - nen. 

män 

6 

TEXT 

Avvikelser från Pa i Pb 

3:2 	etthundratjugotvå: etthundratjugutvå 
7:1 	Åh: Och: vandrar: vandra 
7:3 Och: 

Anmärkning 

Omkvädena återgivna som i Pa. 
Omkvädet, str. 1: morronen ev. morron än; str. 3: Det 

var: De va; str. 5 och 6: Det: De 

Q 
DAG IFGH 5603, s. 10. Efter »Jacobsson», ålderdomshemmet i Mellerud, Dalsland (f. i Järbo sn, Dalsland); han ha-
de visan efter sin mor. Upptecknad av C. M. Bergstrand 1950. 
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-Det dagas in - tet än. 

J' 	7  	 
Der kommer brodd och 	strålar, 

4 

Två 

Och tjufvar 

re - de - li - ga män, - 

6 

2 
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Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, 2, 4. 

R 
DAG IFGH 5601, s. 44-45. Efter Frida Magnusson, Dals-Eds sn, Dalsland (f. 187( i Dals Ed). Upptecknad av C. M. 
Bergstrand 1950. Osammanhängande fragment. 

1 Glöm inte käringas svarta ull! 

2 Ståndar en, ståndar två, 
den tredje lägger de sadeln på, 
— för det är långt till dager än. 

3 Strön halm på brua 
så ramlar inte skorna 

4 — Tre redelie män. — 
Tag så mycket som tagas kan, 
— Det är långt te dager än. 

Anmärkning 

Ms återger minnesfragment av en i Dals-Ed boende svå-
gers sång, ovan återgivna med införande av strofnr. 

Efter bondhustrun M. L. Holsten, Rosala, Hitis sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar (text) och efter Wefvars 
minne av 0. R. Sjöberg på 1880-talet (mel.). Sa: SLS 82, s. 300-301 (text), 401 (mel.). Sb: SLS 125, s. 66 (endast 
mel.). 

Sa 

1 Der kommer brodd och strålar: 
— Två redeliga män; —
Och tjufvar äro de båda. 
— Det dagas intet än. 

2 Å kära mor i spisen sitter: 
Och får jag sjunga visa? 

3 Å kära bror i foston står: 
Och gör nu allt som i visan går. 

4 Sen går du ner åt boda: 
Ta ner hvad som doger. 

5 Sen går du upp åt loftet: 
Och sofver med tjärndjis dotter. 

6 Sen ser du upp åt stänger: 
Ta med dej hvad som hänger. 

7 Sen ser du upp till krokar: 
Ta med dej hvad som doger koka. 
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8 Sen går du med detsamma: 
Ta med dej bränvinspannan. 

9 Å glöm ej annorlunda: 
Bryt piporna af tunnan. 

10 Sen går du ner åt stallet: 
Och skådar fålar alla. 

11 Å skåda en, ja skåda två; 
Den bästa sätter du salen på. 

12 Strö halm uppå brofva: 
Att skofvarna ej skramla. 

13 Förglöm ej dina konster; 
Slå sönder tjärndjis fönster. 

Textanmärkning 

Omkvädena utskrivna i alla strofer. 
Slutomkvädet: intet str. 12 och 13 intet intet 

Titel: Två redeliga män. 

14 Kära tjuf, du töfva! 
Tjärng kyss mej midt i r...a 

15 Å tjärndjin midt i s[..]ken gret; 
— Två redeliga män; — 
Å tjufven utanför porten red. 
— Det dagas intet än. 

SMB 260 

Sb 
Avvikelser från Sa i Sb 

Mel. utan textunderlägg. 
T. 1, n. 4-5: Utan båge. 

T 
IF Dep. Brages Arkiv 2 nr 36. Efter Augusta Nymalm, Kårböle, Helsinge sn, Nyland. Upptecknad av Fridolf An-
dersson ca 1908 (inlämnad 1909). 

2 

4 

J  

  

J 	 

  

    

 

• • 

 

•   

  

•	 

8 

1 Jag ska sjung en visa, 
för kära mor i spisa. 
— En, två, tre redeliga män. 

Det dagas inte än. 

2 Sätt hö och hallm på broen där, 
Att det ej skramlar i hästens fot. 

3 Så gångar ni eder i låfftet in. 
Där tager ni bort silfver där tager ni bort gulld. 

4 Är det nu sant som i visan står. 
Så ha vi tjufvar uti vår gård. 

— En, två, tre redeliga män. 
Det dagas inte än. 

Textanmärkning 

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 4, markerat i övriga 
strofer. 
Omkvädet: Det i str. 1 ändrat från Dell 

3:2 	före silfver står sllfver överstruket 
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U 
IF 170, XII (nr 100). Finland. Upptecknad av Otto Andersson ca 1910. En renskrift finns i IF 28:11 nr 100. 

två redeliga 	 män- 

-det dagas 
	

intet 
	

än 

1 Hör du mor i spisen 
— två redeliga män, —
får jag sjunga visan 
— det dagas intet än. 

Melodianmärkning 

T. 1, n. 2: Otydlig, ev. avses al; här återgiven enligt ren-
skriften. 

T. 5, n. 4: Otydlig, troligen ändrad från fl ; här återgi-
ven enligt renskriften. 

Renskriften: 

Se textanmärkningen nedan. 

Textanmärkning 

Renskriften: 

Mellanomkvädet: redeliga: redelige 
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Avvikelser från Aa i Ab—d 

2:1 	lössen: lössa 
2:2 	panna: pannä bc; en: e' 
3:1 	panna: pannä bc; en: e' 
3:2 	en: e'; sållar: sållär 
4:1 	en: e'; sållar: sållär 
4:2 	hans: hanses b; näsa: näsä bc; sitter: sitter de' 

bc; kattor: kattur bc 

Ab—d 
5: I 

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

SMB 261 

261 

DEN VÄLDIGE MANNEN 
TSB F 55 

A 
Ärla sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under 1860- eller 1870-talet. Aa: ULMA 347:57, s. 
151-152. Ab: ULMA 347:48, s. 167-168. Ac: KVHAA Gustaf Ericsson, Folkvisor, s. 27-28. Ad: NM Folkminnes-
saml., Folkmusikuppteckningar, vol. IV:3 c. 

Aa 
1 En visa vill jag sjunga allt om en skånsker bonde 

— Ge mej tu'l tri påskägg! — 

2 Uti hans hufvudhår wäxer lössen år från år 
Uppå hans panna står en kärrng å wannär 

3 Uppå hans panna står en kärrng å wannär 
Uti hans ögonbryn står en kärrng å sållar gryn 

4 Uti hans ögonbryn står en kärrng å sållar gryn 
Uppå hans näsa sitter kattor å fräser 

5 Uppå hans näsä sitter kattor å fräser 
Uti hans näsebur sitter en gubbe å gällär en tjur 

6 Uti hans näsebur sitter en gubbe å gällär en tjur 
Uti hans stora trut kör di kritter in å ut 

7 Uti hans storä trut kör di kritter in å ut 
Uppå hans hakä står e kärrng å bakär 

8 Uppå hans hakä står e kärrng å bakär 
Uti hans fesering sitter nämnden å håller ting 

9 Uti hans fesering sitter nämnden å håller ting 
Uppå hans långä lår Går de pigor å vallar får 

10 Uppå hans långa lår Går de pigor å vallär får 
Uppå hans långä ben Går de pöjkär å slungär sten 

11 Uppå hans långa ben Går de pöjkär å slungär sten 
Uppå hans storä hälär Dansär skånskä märrär 

12 Uppå hans storä hälär Dansär skånskä märrär 
Uppå hans breda fotebla Dansär flekkur ra på ra 

13 Uppå hans breda fotebla Dansär flikkur ra på ra 
Uppå hans alla tio tår Så betar många getter å får 
— Ge mej tu'l tri påskägg! 

Anmärkning 

Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

	

4:1 	kärrng ms karrng 
11:2, 12:1 hälär har markering för uttal med tjockt 1 
12:2, 13:1 fotebla ms fotebla5; ra ms rab 

	

13:1 	flikkur har markering för uttal med tjockt 1 

hans: hanses b; sitter: sitter de' bc; kattor: kat-
tur bc 
stora: storä; kör: så kör c; in å ut: bå' in och ut 
kör: så kör c; in å ut: bå' in och ut cd 
står: sitter c 
hans: hanses b 
fesering skrivet med upptecknarens egen sif-
ferskrift b; å: och bd 
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9:1 	fesering skrivet med upptecknarens egen sif- 
ferskrift b; å: och d 

	

9:2 	pigor: pigur; vallar: vallär 

	

10:1 	långa: långä bc; pigor: pigur 

	

10:2 	långä: långa bd; pöjkär: pojkär d; slungär: 
slungar c 

	

11:1 	långa: långä cd; pöjkär: pojkär d 

	

11:2 	storä: långä (storä) b, långä cd 

	

12:1 	storä: långä c 

	

12:2 	fotebla: foteblad; flekkur: flicko' b, flikkur cd 

	

13:1 	breda: breä bc; fotebla: foteblad d; flikkur: 
flicko' b 

	

13:2 	alla tio: allä tie bc; betar många: betär mångä 

Anmärkning 

Ab: 
Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

	

6:2 	bå' ms bå5 
11:2, 12:1 hälär har markering för uttal med tjockt 1 

	

12:2 	flikko' har markering för uttal med tjockt 1; ra 
ms ras 

13:1 	breä ms bre5ä; fotebla ms fotebla5; flikko' har 
markering för uttal med tjockt 1; ra ms ra5 

Ac: 
Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

	

6:2, 7:1 	bå' ms bå5 
11:2, 12:1 	hälär har markering för uttal med tjockt 1 
12:2 	flikkur har markering för uttal med tjockt I; ra 

ms ras 
13:1 	breä ms bre5ä; fotebla ms fotebla5; flikkur har 

markering för uttal med tjockt 1; ra ms ra5 
Ad: 
Omkvädet utskrivet i alla strofer. 

	

6:2, 7:1 	bå' ms bå5' 
11:2, 12:1 	hälär har markering för uttal med tjockt 1 
12:2 	flikkur har markering för uttal med tjockt 1; ra 

ms ra5 
13:1 	flikkur har markering för uttal med tjockt 1; ra 

ms ras 

B 
ULMA 111:414, s. 23-25. Efter Majja-Stina Hörnlund, Korsberga sn. Västergötland (f. 1819 i Suntaks sn, Väster-
götland, d. 1908 i Korsberga). Upptecknad av J. Möller 1900-1901. 

1 En visa vell ja sjonga allt um en skånsker bonne, 
på hans huvud dansar mära i brö nö. 
— För en äll tvåll-tre påskägg. 
En visa vell ja sjonga allt um en skånsker bonne, 
på hans huvud dansar mära i brö nö. 

2 Män på hans ögonbrun 
där står de käringer å dröftar gru n. 

3 Män på hans näsa 
där går de djäknar å läsa. 

4 Män i hans långa skägg 
där legger e höna på fjortan ägg. 

5 Män i hans store mun 
där legger en båssman å flår en hunn. 

6 Män på hans stora bröst 
där går de käringer å usta ost. 

7 Män på hans långe lår 
där går de varger å bita får. 

8 Män på hans skeneben 
där går de djäknar å slåss mä sten. 

9 Män på hans fotebla 
där dansar säxti hoer i ra. 

10 Män på hans stora tå 
där går de käringer å hackar kål. 

11 Män på dän lella 
där skall man hålla stella 
— För en äll tvåll-tre påskägg. 
Män på dän lella 
där skall man hålla stella. 

Anmärkning 

Ms skrivet med landsmålsalfabet, här återgivet i tran-
skription. Omkvädet utskrivet i alla strofer; radupprep-
ningen utförd i str. 1 och 11, markerad med repristeck-
en i övriga strofer. 

c 
DAG IFGH 5978 nr 312. Halland. Upptecknad av Lars Adlerkull under 1910- eller 1920-talet. 
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-Hopp. fadderipp. 	fadde = rallalla! 

6 På hans långa rygg 
där stå bönder och tröska bjugg. 

7 På hans lillatå 
där sitter en käring och hackar kål. 

8 Uppå hans storatå 
där går visan te' och frå'. 
— Hopp, fadderipp, fadderallalla! 

Textanmärkning 

Visan kallas En visa för små barn, vaggvisa om »Jät-
ten». — Stroferna är utskrivna enradiga. Omkvädet ut-
skrivet i str. 1, markerat i str. 8. 

1 Uppå hans panna 
Spatsera våra grannar. 
— Hopp, fadderipp, fadderallalla! 

2 Uti hans ögonbryn 
där sitter en käring och dröftar gryn. 

3 Uti hans näsa 
där sitta barnen och läsa. 

4 Uppå hans haka 
där gå två män och raka. 

5 Uti hans långa skägg 
ligger en höna på femton ägg. 

D 
Liljeblad, Några vår- och midsommarseder i Östergötland, 1923, s. 123. Östergötland, Vadstenatrakten. Upptecknad 
av Sven Liljeblad 1922-1923. 

1 Uppå gummans haka 
där står en kärng o' baka'. 
Uppå gubbens långa skägg 
där ligger en höna på femton ägg. 

Anmärkning 

Texten ingår i en berättelse om hur barnen vid påsk gick 
och sjöng i gårdarna och tiggde påskägg. 

E 
SVA 275: A 100:35. Nedskriven och insänd till Radiotjänst 1947 av Marie Magnusson, Brättne, Arvika, Värmland. 

1 Uppå gubbens stora tå, 
står det körna med bastu på. 
— lullanlullan lej, lullanlullan lej. 

2 Uppå gubbens fotablad, 
står det fålar i parad 

3 Uppå gubbens långa ben, 
står det pöbel ock kastar sten. 

4 Mellan gubbens tjocka lår, 
går det flickor ock vallar får. 

5 Uppå gubbens stora mage, 
går det herrar ock jager. 

6 Uppå gubbens stora bröst, 
står det gummor ock gnager brösk. 

7 Uti gubbens stora skägg, 
går det höns ock värper ägg. 

8 Uti gubbens breda käft, 
står det gummor ock hänger tvätt. 

9 Mellan gubbens ögonpar, 
går det knektar på parad 

10 Sist på gubbens kala hjässa, 
står en präst och håller mässa. 
— lullanlullan lej, lullanlullan lej. 
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Anmärkning 

Visan rubriceras som Urgammal Waggvisa, kallad 
(Spanska Gubben). — Omkvädet utskrivet endast i str. 
10. 

F 
Turesson, Värmländska kulturtraditioner IV, 1966, s. 144. Efter Erik Larsson, Sunne, Värmland (f. 1910) som hade 
visan efter sin far (f. i Silleruds sn, Värmland). Upptecknad av Gunnar Turesson 1961. 

gick dä löss som store får. 

1 Dä va en gang en göbbe, 
som hade horn i höve, 
och uti hans lange hår, 
geck dä löss som store får. 

2 Och utpå hans axelbla, 
geck dä femtan fäler i ra, 
och utpå hans håler 
batt dä bönner måler. 

3 Och utpå hans bre'e rygg 
geck en kär å tröske bygg. 
Och uti hans munnegip 
geck dä en gubbe å körde ett lik. 

Titel: En jätte. 

Textanmärkning 

Tr. saknar strofer. 
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DANIEL UNGERSVEN 

A 
Aa: Skillingtryck, Götheborg 1794 (KB E 1794 a). Ab: Skillingtryck, Gefle utan tryckår, från 1700-talets slut (KB E 
1798 a). Ac—e: Tre skillingtryck, Gefle 1798, Getle 1802 (båda KB E 1798 a) och Götheborg 1803 (KB E 1794 a). 

Aa 
1 Huru är du blefwen gifter, 	 6 Hwad dricker då din unga brud, 

Du Daniel ungerswän? 	 du Daniel ungerswän? 
Det war som det kunde 	 Öhl och mjöd och bästa win 
å ja jamen 	 å ja jamen 

2 Hwar ligger då din unga Brud, 	 7 Hwad dricker då du sjelfwer, 
du Daniel ungerswän: 	 du Daniel ungerswän? 
I höga loft på bolstrar blå 	 Drickat är surt och wärre än lut 
å ja jamen 	 å ja jamen 

3 Hwar ligger du då sjelfwer, 	 8 Hwem dantsar med din unga Brud, 
du Daniel ungerswän? 	 du Daniel ungerswän? 
I ladan uppå hö och strå 	 Alla wåra Prästasöner 
å ja jamen 	 å ja jamen 

4 Hwad äter då din unga Brud, 	 9 Med hwem dantsar du då sjelfwer, 
du Daniel ungerswän? 	 du Daniel ungerswän? 
Äggemat på silfwerfat 	 Med kärringer och häxor 
å ja jamen 	 å ja jamen 

5 Hwad äter du då sjelwer, 
du Daniel ungerswän? 
Sille-rump och hafrestump 
o 
å ja jamen 

Anmärkning 

Repristecken utsatta efter alla strofer, ovan ej återgivna 
enär reprisens omfattning är oviss. 

Ab—e 
Avvikelser från Aa i Ab—e 	 Anmärkning 

3:1 	du då: då du bcd 
	

Repristecken utsatta efter alla strokr (utom .tiar-. 9 i Ae). 
7:3 är saknas c 
9:1 	då saknas b 
9:3 	kärringer: kärringar bcd 

B 
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 240-240 a. Jäders sn, Södermanland. Upptecknad av C. G. Österberg vid 1800-ta-
lets mitt. 
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1 Hur är du blefven gifter du Daniel unger Sven 
Dä gick som dä kunde /:hå hå:/ _ja men 

Hvad äter då din unga brud du Daniel unger Sven 
Äggemat på Silfverfat /:hå hå:/ ja men 

3 Hvad äter du då sjelfver du Daniel unger Sven 
Sill och rump samt hafrestump /:hå hå:/ ja men 

4 Hvad dricker då din unga brud du Daniel unger 
Sven 

Öl och mjölk och bästa vin /:hå hå:/ ja men 

5 Hvad dricker du då sjelfver du Daniel unger Sven 
Dricka är surt värre än lut /:hå hå:/ ja men 

6 Hvem dansar med din unga brud du Daniel unger 
Sven 

Alla våra prestsönjer /:hå hå:/ ja men 

7 Hvem dansa du med sjelfver du Daniel unger Sven 
Med Kjäringar och Hexor /:hå hå:/ ja men 

8 Hvad ligger då din unga brud du Daniel unger Sven 
I höga loft på bolstrar blå /:hå hå:/ ja men 

9 Hvad ligger du då sjelfver du Daniel unger Sven 
I ladan uppå hö och strå /:hå hå:/ ja men 

Titel: Daniel unger Sven. 

Anmärkning 

Mellan titeln och texten står: Det kom en man från 
Stockholms stad. — Tilltalsfrasen du Daniel unger Sven 
utskriven i str. 1-3, 5, markerad (förkortad) i övriga 
strofer. Trallen /:hå hå:/ ja men utskriven i str. 1-6, 
markerad i str. 7 och 8. 
Tilltalsfrasen: Sven str. 2-9 sven 
Trallen: ja men i str. 1-3 ändrat från ja ja men 
6:2 	prestsönjer ändrat från prestsöner 
7:2 	Med tillskrivet i margen 

c 
UUB R 623:2 nr 154. Efter kyrkoherdehustrun Brita Elisabeth (Lisette) Romdahl 1. Ekholtz, 
(1799-1893). Upptecknad av P. A. Säve vid 1800-talets mitt. Tryckt som Säve nr 154. 

Oja sn, Gotland 

1 Hvad gaf du för din kalfva-ko? 
Du dana lilla Vän 
Tolf plåtar och kalfven till 
Jo, ja — så men! 

2 Hvad gör då din unga brud? 
Du dana lilla Vän 
Sitter i spisen och värmer sig. 
Jo, ja — så men! 

3 Hvad gör då du sjelfver? 
Du dana lilla Vän 
Hugger ved och bärer in. 
Jo, ja — så men! 

4 Hvad äter då din unga Brud? 
Du dana lilla Vän 
Kalfva-stek och soppa till. 
Jo, ja — så men! 

5 Hvad äter då du sjelf? 
Du dana lilla Vän 
Suran sill och sådigt bröd. 
Jo, ja — så men! 

6 Hvad dricker då din unga Brud? 
Du dana lilla Vän 
TM och kaffe och vin ibland. 
Jo, ja — så men! 

7 Hvad dricker då du sjelf? 
Du dana lilla Vän 
Maske-bill och watten till. 
Jo, ja — så men! 

8 Hvar ligger då din unga brud? 
Du dana lilla Vän 
I högan säng, på bolstrarna blå. 
Jo, ja — så men! 

9 Hvar ligger du sjelfver då? 
Du dana lilla Vän 
Uti farmors stuta-bås. 
Jo, ja — så men! 

10 Hvar logerar då din unga Brud? 
Du dana lilla Vän 
Hos Herrar och skrifvare. 
Jo, ja — så men! 

11 Hvar logerar då du sjelf? 
Du dana lilla Vän 
Hos Skinnarens Kitta å 
Jo, ja — så men! 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Tilltalsfrasen och trallraden utskriv-
na i str. 1 och 11, markerade i str. 2. 
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D 
Härads sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under 1860- eller 1870-talet. Da: ULMA 347:57, s. 
45-46. Db: KVHAA Gustaf Ericsson, Folkvisor, s. 38. Dc: NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, vol. 
IV:3 c. 

Da 
1 /:Huru blef du gifter 

Du Daniel ungersven?:/ 
Det gick wäl som det kunde 
Håhåhå! Ja men! 

2 Hwad äter då din unga brud 
Du Daniel ungersven? 
Äggemat på Silfverfat 
Håhåhå! Ja men! 

3 Hwad äter du då sjelfver 
Du Daniel ungersven? 
Sillestump å Räfverump 
Håhåhå! Ja men! 

4 Hwad dricker då din unga brud 
Du Daniel ungersven? 
Öl och Vin det går väl in 
Håhåhå! Ja men! 

5 Hvad dricker du då sjelfver 
Du Daniel ungersven? 
Spisöl surt, värre än lut 
Håhåhå! Ja men! 

6 Hwar ligger då din unga brud 
Du Daniel ungersven? 
I kammarn blå på bollstrar två 
Håhåhå! Ja men! 

7 Hvar ligger du då sjelfver 
Du Daniel ungersven? 
I ängela på hö och strå 
Håhåhå! Ja men! 

8 Hwem väcker då din unga brud 
Du Daniel ungersven? 
Jo Spel och musikanter två 
Håhåhå! Ja men! 

9 Hvem väcker då dig sjelfver 
Du Daniel ungersven? 
Jo piskor och karbasarapp 
Håhåhå! Ja men! 

10 Hvem sofver hos din unga brud 
Du Daniel ungersven? 
Jo Grefvar och Baroner fin' 
Håhåhå! Ja men! 

11 /:Hvem sofver hos dig själfver 
Du Daniel ungersven?:/ 
Jo Spinnhus mamseller 
Håhåhå! Ja men! 

Titel: Daniel Ungerswen. 

Anmärkning 

Str. 10 och 11 tillagda i efterhand. Tilltalsfrasen och 
trallraden utskrivna i str. 1, markerade i övriga strofer 
utom efter 9:1 och i de tillagda str. 10 och 11. 

7:3 	ängela ms ängela6 
8:3 	två tillskrivet i efterhand 
9:3 karbasarapp ändrat från karbaser 

Dbc 
Avvikelser från Da i Dbc 

Str. 10 och 11 saknas. 
Genomgående: Hwad/Hvad: Hvaö h; Daniel: Dani'l 

3:3 	å: och c 
7.•3 	och: å' b 
8:3 	två saknas 
9:1 	då dig: dig då 
9:3 	karbasarapp: karbaser  

Anmärkning 

Tilltalsfrasen och trallraden i Db utskrivna som i Da, i 
Dc i alla strofer. 

7:3 	ängela ms ängela 
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E 
ULMA 347:57, s. 46. Efter pigan Selma Katarina Setterlund, Enhörna sn, Södermanland (f. 1860 i Turinge sn, Sö-
dermanland). Upptecknad av Gustaf Eriksson ca 1880. 

1 Hur mår du med din unga brud 
Sven Daniel ungersven 
Som en mas på kalas 
Håhåhå, ja men. 

2 Hvad äter då din unga brud? 
Sven Daniel ungersven 
Sill å' dill å' rotkålsstump. 
Håhåhå, ja men. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. Tilltalsfrasen och trallraden utskriv-
na endast i str. 1. 

F 
NM Folkminnessaml., Folkmusikuppteckningar, vol. II:9. Norrvidinge sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström ca 
1880. Tryckt i Hazelius, Ur de nordiska folkens lif, 1882, s. 139. 

1 /:»Men var du icke gifter?» 
Du dane-lille sven:/ 
/:»Åh jo men var jag gifter.» 
Och ja, ja men:/ 

2 »Hvar sitter då din unga brud?» 
Du dane-lille sven 
»På stolen vid bordet.» 
Och ja, ja men 

3 »Hvar sitter du då sjelfver?» 
Du dane-lille sven 
»I spisen i askan.» 
Och ja, ja men 

4 »Hvad äter då din unga brud?» 
Du dane-lille sven 
»Äggamat på silfverfat.» 
Och ja, ja men 

5 »Hvad äter då du sjelfver?» 
Du dane-lille sven 
»Sur sill och mögladt bröd.» 
Och ja, ja men 

6 »Hvad dricker då din unga brud?» 
Du dane-lille sven 
»Öl och vin och brännevin.» 
Och ja, ja men 

7 »Hvad dricker du då sjelfver?» 
Du dane-lille sven 
»Karavann med lut i bland.» 
Och ja, ja men 

8 »Hvar sofver då din unga brud?» 
Du dane-lille sven 
»I uppbäddad silkesang.» 
Och ja, ja men 

9 »Hvar sofver du sjelfver?» 
Du dane-lille sven 
»I fars gamla svinasti.» 
Och ja, ja men 

10 »Hvem sofver hos din unga brud?» 
Du dane-lille sven 
»Prinsen ifrån Engeland.» 
Och ja, ja men 

11 »Hvem sofver hos dig sjelfver?» 
Du dane-lille sven 
»Fars gamla gråa so.» 
Och ja, ja men 

12 »Hvem väcker då din unga brud?» 
Du dane-lille sven 
»Trumpetare och spelemän.» 
Och ja, ja men 

13 /:»Hvem väcker då dig sjelfver?» 
Du dane-lille sven:/ 
/:»Svinaskrik och uggleskrik.» 
Och ja, ja men:/ 

Titel: Den öfvergivne brudgummen. 

Anmärkning 

Tilltalsfrasen och trallraden utskrivna i str. 1 och 13, 
markerade i övriga strofer. 
Trallraden: Och str. 13 Åh 
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G 
[Lundell & Zetterqvist], Folkminnen från Kläckeberga ock Dörby (SvLm IX:1, 1889-1936) nr 1569. Kläckeberga 
eller Dörby sn, Småland. Upptecknad av Hilda Lundell och/eller hennes syster Elise Zetterqvist, sannolikt på 1880-
talet, efter deras mor i Hårstorp, Kläckeberga. 

du Dan - jel o Svän?" 

5 

 

  

  

kam-rna- ren på sil - ver- stol å 

 

ja ja män. 

7 

 

  

    

    

    

    

kara-ma-ren på sil- ver- stol å ja - ja män." 

1 »Var sätter du din unga fru, du Danjel o Svän, 
du Danjel o Svän?» 
»I kammaren på silverstol å jaja män, 
i kammaren på silverstol å jaja män.» 

2 Var sitter du själv, du Danjel ock Svän, 
du Danjel ock Svän? 
I soppevrå på hoggekuhh a jaja män 

3 Vad ger du din unga fru, du Danjel ock Svän, 
du Danjel ock Svän? 
Äggamat på silverfat å jaja män  

4 Vad äter du själv, du Danjel ock Svän, 
du Danjel ock Svän? 
Sillaromp ock havrestompa å jaja män 
Sillaromp ock havrestompa å jaja män 

Textanmärkning 

Upprepningen av tredje raden utförd i str. 1, repristeck-
en i övriga strofer. Före å jaja män står i alla strofer 
tankstreck, ovan i tydlighetens intresse borttagna. 

H 
DAL 75. Ljunits hd, Skåne. Sannolikt upptecknad av Per Larsson ca 1890 och av honom lämnad till Nils Andersson. 

Åh! Jo-men va' ja gif-ter Åh-jo Åh-ja Äh-men. 

1 /:Men va' du inte gifter du danne lille Sven:/ 
Åh! Jomen va' ja gifter Åhjo Åhja Åhmen. 

Melodianmärkning 

Över mel. i ms står Alla breve. 

DAG VFF 612, s. 14. Veinge sn, Halland. Upptecknad efter eget minne av Sven Erlandsson (f. 1855) som lärde sig 
visan i sin ungdom. Utskrift gjord av Edvard Erlandsson 1923. 

349 



SMB 262 

1 Är du bliven gifter, du Daniel ungersven? 
Ja, män är jag gifter, ja ja män. 

2 Vart sitter då din unga brud, du Daniel ungersven? 
På stolen vid bordet, ja ja män. 

3 Vart sitter då du själv, du Daniel ungersven? 
I spisen i askan, ja ja män. 

4 Vad äter då din unga brud, du Daniel ungersven? 
Kött å fläsk å freckas, ja ja man. 

5 Vad äter då du själv, du Daniel ungersven? 
Sur sill å muglatt brö, ja ja män. 

6 Vart ligger då din unga brud, du Daniel ungersven? 
I uppstoppad silkesäng, ja ja män. 

7 Vart ligger då du själv, du Daniel ungersven? 
I farsa gamla svinahus, ja ja män.  

8 Vem ligger hos din unga brud, du Daniel unger- 
sven? 

Kronprins från England, ja ja män. 

9 Vem ligger hos dig själv, du Daniel ungersven? 
Farsa gamla gråa so, ja ja män. 

10 Vem väcker upp din unga brud, du Daniel unger- 
sven? 

Spelmän å blåsare, ja ja män. 

11 Vem väcker upp dig själv, du Daniel ungersven? 
Ris å käpp å piskaspö, ja ja män. 

Titel: Daniel ungersven. 

Anmärkning 

1:1 	före bliven ståt-  nu överstruket 

J 
DAG Liungman 177. 15-16. Ärla sn, Södermanland. Nedskriven efter minnen från barndomen av Lotten Lander-
holm senast 1925. 

1 Var ligger då din fagra brud 
Du Daniel ungersven? 
I kammaren då, på bolstrar blå 
Jo, jo, jo jo, men. 

2 Var ligger då du sjelfver 
Du Daniel ungersven? 
I stallet grå, på hö ock strå 
Håja, håja, men 

3 Vem väcker då din fagra brud 
Du Daniel ungersven? 
Jo harpor, ock symbaler 
Jo, jo, jo jo, men. 

4 Vem väcker då dig sjelfver 
Du Daniel ungersven? 
Jo piskor ock karbaser 
Håja, håja, men 

5 Vad äter då din fagra brud 
Du Daniel ungersven? 
Jo äggemat på silfverfat 
Jo jo, jo jo, men. 

6 Vad äter då du sjelfver 
Du Daniel ungersven 
Jo räfverump, å sillestump. 
Håja håja men. 

K 
DAG Liungman 468, s. 11. Västergötland. Upptecknad 1926 av Anna Larsson, Rackeby sn (f. där 1876) efter hennes 
snart 80-årige far, Rackeby (f. i Strö sn). 

1 /:Hvar tog du väl din unga brud? 
Du fagra ungersven:/ 
/:I skogen i bergen 
Jo, ja, men.:/ 

2 Hvad äter då din unga brud 
Du fagra ungersven 
Ägg och mat på silverfat 
Jo, ja, men. 

3 Hvad äter då du sjelver 
Du fagra ungersven 

En havrestump en sillarump 
Jo, ja, men. 

4 Vad dricker då din unga brud 
Du fagra ungersven 
Kaffe och vin och punsch och te 
Jo, ja, men. 

5 Vad dricker då du sjelver 
Du fagra ungersven 
Öl och lut och en vallaresup 
Jo, ja, men. 
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6 Var sover då din unga brud 
Du fagra ungersven 
I kammaren min på bolster blå 
Jo, ja, men. 

7 Var sover då du sjelver 
Du fagra ungersven 
Inunder min lo' ijemte mi so' 
Jo, ja, men. 

8 Vem väcker då din unga brud 
Du fagra ungersven 
Alla kungens tjänare 
Jo, ja, men. 
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9 /:Vem väcker då dig sjelver 
Du fagra ungersven:/ 
/:Stavrar och stänger 
Jo, ja, men.:/ 

Titel: Ungersvennen. 

Anmärkning 

Radupprepningarna utförda i str. 1, markerade med re-
pristecken i övriga strofer. 

7:1 	har först påbörjats Vem väcker 

L 
Släkttradition från Nötö, Nagu sn, Åboland. La: SLS 352, s. 1054-1056. Efter Svea Jansson, Nötö (f. 1904 på Nötö, 
d. 1980); hon hade lärt visan av mormodern Eva Gustava Jansson f. Blomkvist (f. 1842 i Böle, Hitis sn, Åboland, d. 
1929). Upptecknad av Greta Dahlström 1923. Lb: SR Ma 57/11142:6:1. Efter Svea Jansson. Inspelad av Matts Am-
berg 1957. Le: SVA 53:1, bl. 81. Textutskrift gjord av Svea Jansson ca 1960. Ld: SR 62/M/6247:9:8. Efter Edit Jo-
hansson, Kimito sn, Åboland (f. 1900 på Nötö, från 1937 bosatt i Kimito, Svea Janssons kusin); hon hade lärt visan 
på Nötö. Inspelad av Matts Arvberg 1962. Le: SVA 1991:1. Textnedskrift gjord av Edit Johansson 1963. 

1 »Huru blev du gifter, du Daniel ungersven?» 
»De gick väl som det kunde och jo, jo men.» 

2 »Vem dansa med din unga brud, du Daniel unger- 
sven?» 

»Herrar och prästsöner och jo, jo men.» 

3 »Vem dansa med dig själver, du Daniel ungersven?» 
»Häxor och kämgar och jo jo men.» 

4 »Vad äter då din unga brud, du Daniel ungersven?» 
»Äggemat på silverfat och jo jo men.» 

5 »Vad äter du då själver, du Daniel ungersven?» 
»Långa sura simpor och jo jo men.» 

6 »Vad dricker då din unga brud, du Daniel unger- 
sven?» 

»Öl och mjöd och bästa vin och jo jo men.» 

7 »Vad dricker du då själver, du Daniel ungersven?» 
»Vatten utur källan och jo jo men.» 

8 »Var ligger då din unga brud, du Daniel unger- 
sven?» 

»Uti kammarn uppå blå bolsterbädd» 

9 »Var ligger du då själver, du Daniel ungersven?» 
»Uti höladan och jo, jo men.» 
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de å ja 	jo 
6 

men. De gick väl som de kun 

De gick väl som de kun de å ja jo men. 

at) 	 

2a 
7-- 3 	I. 

	

X 31 	 

-0- 
du gif - ter. du Da- niel ung- er- sven? 

4 

2b 
2. 

Da - niel ung- er- sven? Å hu- ru blev 

M.M. J=126 

si • \nl• 

Det gick ju om- si - der ja jo men. 

2 

1111111:1EM: 	 
7F • 	 - .. 

Men hu - ru blev du gif - ter. du Da- niel ung- er- sven? 
4 

.' 	• 
Men hu - ru blev du g 

- • -0- IP -0- • 
f - ter. 	du Da - niel ung er- sven? 

6 
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Lb 

Anmärkning 

Omfattar str. 1 samt 4-9. 
T. 3, n. 7 och t. 5, n. 7: Intoneras i en del fraser något 

högre än d'. 

T. 4, n. 1-2 i str. 2-7: [ 

TEXT 

Avvikelser från La i Lb 

Texten omfattar 7 strofer (str. 2 och 3 saknas). 

Genomgående: och: å; och jo, jo men: åja jo men 
1:1 	Huru: A huru 
1:2 	det: de 
5:1 	Vad: Va 
8:1 	ligger: sover 
8:2 kammarn: kammaren 
9:1 	ligger: sover 
9:2 	höladan: ladan 

Anmärkning 

Båda raderna sjungs två gånger. 

Lc 
Avvikelser från La i Lc 

Texten omfattar 7 strofer (str. 2 och 3 saknas). 
Genomgående: och jo, jo men: och ja jo men 

1:2 	De: det  

4:1, 6:1 	brud: fru 
8:1 	ligger: sover; brud: fru 
8:2 kammarn: kammaren 
9:1 	ligger: sover 

Ld 
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8 

 

•  
Det gick ju om - si - der 	ja jo men. 

1 Men huru blev du gifter, du Daniel ungersven? 
Men huru blev du gifter, du Daniel ungersven? 
Det gick ju omsider ja jo men. 
Det gick ju omsider ja jo men. 

Le 
Avvikelser från Ld i Le 

1 : 1 	Men: Säg 
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BAKVÄNDA VÄRLDEN 

Av Bakvända världen finns flera variantgrupper. Till den i skillingtryck representerade gruppen (»I fjol vid jul då 
grisa mi so...») föreligger ett antal texter med mindre avvikelser från skillingtryckstexten. De redovisas ej här. Ej 
heller återges kortare ramsartade texter som motiviskt anknyter till visan. 

A 
KB Vs 23 (Harald Oluffsons visbok), s. 151-153. Troligen Uppland. Nedskriven 1572 eller 1573 av visbokens äga-
re, möjligen identisk med Harald Olofsson Stake (f. vid 1500-talets mitt, d. 1582; Jonsson I, s. 133-161). Tryckt i SF 
bd III, s. 131-132 och i 1500- och 1600-talens visböcker 1, s. 72-73. 

1 Johaij iagh ridher migh för lybeske broo, 
medh biornskinsstöffler och bedragna skor, 
— wij galom men hönsen wthridha. 

2 Johaij iagh gick ij husett in 
the supo blagarn och nystadhe vellingh, 

3 Johaij krymplingen danser och dumben han quadh 
thenn blindhe han weffuer gulladh 

4 Johaij har grisar wår fåår her lamba wår ruin 
kycklingen dijr han modren sin 

5 Johaij her folla en höna her warp en mer 
thett war så illa tu wast ey mer 

6 Johaij geddan bitter gresset ij grönbacken 
haren han går påå haffzens grund 

7 Johaij meshatten går ther och skeer was 
tordyffelen han drager dynghe las 

8 Johaij wlffuen sitter påå kyrkekamb 
duffuan bitter badhe får och lamb 

9 Johaij fingerloss leker på gigone 
Basseloss naskar på pigine 

10 Johaij han-  står en wngh och murar lär, 
huadh haffuen ij nogh eller willen ij mer, 
— wij galom men hönsen wthridha. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr; stroferna ej radindelade. Omkvädet 
utskrivet i str. I och något förkortat i str. 10, markerat i 
övriga strofer. 

1:2 	biornskinsstöffler ändrat från bockskinsstöffler 
9:2 före naskar står nask överstruket 

B 
Efter »gossen Olaus Svensson», Kisa sn, Östergötland. Ba: KB Vs 2:2, s. 19 (text), KB S 163 (Drake) Lekar nr 86 
(mel.). Upptecknad av L. F. Rääf 1816 (text) och Erik Drake sannolikt vid ungefär samma tid (mel.). Texten tryckt i 
SF bd III, s. 136-137. Bb-k: Skillingtryck baserade på texten i SF: Bb: Upsala 1846 (KB E 1846 z2). Bc: KB Sagor 
Enstaka, En rysligt märkvärdig Historia om Ii Den Elaka Hustrun och Djefwulen, Upsala 1851. Bd: KB Sagor En-
staka, En märkvärdig 11 Historia om 11 Den Elaka Hustrun och Djefwulen, Stockholm 1853. Bef: Christinehamn 
1854, Fahlun 1854 (KB E 1854 k2, E 1854 m2). Bg: Christinehamn 1855 (KB E 1855 d2). Bh: Luleå 1858 (KB E 

1858 j2). Bi: Stockholm 1866 (KB E 1866 i2). Bjk: Köping 1867, Köping 1869 (KB E 1867 12). Bl: Stockholm 1889 
(SVA A 604). 

Ba 

fjol. vid jul då grisa min ko. 
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jag och sporra bandt 

öfver så red jag 

der hänk tva murknade brömsar. 
15 

5 

solen der skogen gick ner. 

13 

vå prester. der säng 

k  l7 

	• 	: r  
der hänk två lik. 

J 

jag sadla 

P  
då kalfva min so. då drunkna 

7 

min 	stöfvel. 

r 	 • 

r 
jag smorde min häst. 

9 

mi märr. uti 	solsken: 

SMB 263 

der satt två brokota 	hästar: 

 

r 	 

  

jag låg och jag satt. 

jag drömde den visan 

1 I fjol vid jul då grisa mi ko 
då kalfva mi so, då drunkna min märr uti solskin, 
jag sadla min stöfvel jag smorde min häst 
och sporra dem bant jag på öra 
så red jag öfver solen där skogen gick ner 
där hänk två murkneda brömsar 
där hänk två präster där sång två lik 
där satt två brokote hästar. 
— Jag låg och jag satt 

Jag drömde den natt 
Jag drömde den visan var bakvänd satt. 

2 Den döfve han hörde den dumbe han log 
den tumlöse spelte på lira 
den blinde han skulle gå ut och bese 
hvad natten hon månde här lida 
så fick han se en sån underlig ting 
den handlöse lekte med flickan sin. 

3 Det var två skater som bygger ett bo 
de bygga ett bo på vår loge. 
det var två hönor som spänner en hök 
de flögo med honom åt skogen. 

jag drömde den natt. 

21 

oh-4 oh Hl 
var bakvänd satt. 

4 Laxen han klifver i eketopp 
och ristar ner stora löfgrenar. 
och ekorren springer på hafsens bott 
och välter up stora grå stenar. 
— Jag låg och jag satt 

Jag drömde den natt 
Jag drömde den visan var bakvänd satt. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer. 
1: 1 	före grisa står grisde överstruket 
I :3 	sadla ändrat från sadlar ev. av Arwidsson 
2:6 	till handlöse har upptecknaren i margen skrivit 

pittlöse; före lekte är några felskrivna bokstä-
ver överstrukna 

4:2 	ristar ändrat, den ursprungliga lydelsen oviss 
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Bb-1 
2:4 
3:1 
3:3 
4:4 

här saknas h 
skater: skator; bygger: bygga 
spänner: spänna 
välter: wältar e—g; up: opp c—e, gij1 

Anmärkning 

Titel i bcdf h—l: Den bakwända Wisan. — Ms saknar 
strof-nr. Omkvädet utskrivet i alla strofer (i eg dock för-
kortat i str. 2 och 3). 

att 	se 
den fin 

hvad 
- gerlöse 

solen 
spelte 

Den blinde gick ut 
	

vid 
halte 	 dan- sa. den 

mid - 
stumme han sjöng. 
it • 

natts- tid. 

( 5) 

Den 
-Jag låg i 	min hatt: 	jag dröm - de 	hvar natt: 

jag tyckte 	den visan 	var bakfram 	satt. 

20 

(21) 

(16) 
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Avvikelser från Ba i Bb—1 

1: I 	mi: min 
1:2 	mi so: min so; solskin: solsken fil 
I :4 dem saknas 
1:5 	gick: gårf 
1:6 	hänk: hang b; murkneda: murknade 
1:7 	hänk: hang b; sång: söng b 
1:8 	saknas c—e, g, i—1 
1:8 	brokote: brokota bfh 

c 
LUF 11406, s. 52-53 (text), KB S 163 (Drake) ur 177 (mel.). Ort, meddelare och upptecknare okända. Sannolikt 
upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare. Texturs har med största sannolikhet varit i G. 0. HyMn-Cavallius' 
ägo; inlämnad till LUF av C. W. von Sydow 1950. En av studeranden, sedermera bokhandlaren Per Wilhelm Hörlin 
senast 1835 gjord renskrift av texten, av denne överlämnad till A. I. Arwidsson, finns i KB Vs 2:1, s. 679-680. 
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J1- 
Då solsken, drunkna min märr uti 

var bakvänd satt Jag drömde den visan 

	7# 	p 
Jag sadla min stöfvel jag smorde min häst 

P 
bandt jag på öra 

.NJ 

fjol 	vid jul då grisa 
	min ko. 

r r 

Jag 

IWRB w  

drömde en natt Jag låg och jag satt 

	  4>oh 
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1 Den blinde gick ut vid midnatts tid 
Att se hvad Solen månd lida, 
Den halte han dansa, den stumme han sjöng, 
Den fingerlöse spelte på lira. 
— Jag låg i min hatt, jag drömde hvar natt, 

jag tyckte den visan var bakfram satt. 

2 Ekorrn han ligger på hafsens botten 
Och kastar upp stora stenar. 
Och Laxen han sitter i Granetopp 
Han bryter ned store grenar. 

3 Barnet det ger sin Moder di, 
På det hon ej må gråta och skrika. 
Den fattige ger den rike bröd, 
På det han ej skall hunger lida 

4 Det voro två Korpar de byggde sitt bo, 
Det boet de byggde på logen. 
Det voro två Dufvor, de spände en So, 
Den förer de långt bort i skogen. 
— Jag låg i min hatt, jag drömde hvar natt, 

jag tyckte den visan var bakfram satt.  

Melodianmärkning 

T 5 reprisen: Anpassningen text/mel. är oklar. 

Textanmärkning 

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 4, 
markerat i övriga strofer. 

2: 1 	hafsens ms hafsen 

Renskriften: 

Str. 4 står före strof 3. 
1:4 	lira: giga 
2:1 	han saknas; hafsens: hafvets 
2:3 	Och saknas; Granetopp: trädets topp 
2:4 	Han: Och; ned: ner 
3:1 	Barnet: Och barnet; ger: gaf 
3:2 	Att hon ej skulle gråta och qvida 
3:3 	ger: gaf 
3:4 	På det: Att; skall: skulle 
4:4 	förer: förde 

D 

KVHAA Wiede, Div.-saml. II, opag. [A]. Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. En renskrift 
finns i KVHAA Wiede, Div.-saml. II, opag. [13]. 

1 I fjol vid jul då grisa min ko. 	 Och sporra bandt jag på öra 
Då drunkna min märr uti solsken, 	 — Jag låg och jag satt Jag drömde en natt 
Jag sadla min stöfvel jag smorde min häst 

	
Jag drömde den visan var bakvänd satt 
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Gy 
och sporra dem bandt jag på ö ra 

10 

Jag låg och jag satt Jag drömde en natt 

SMB 263 

Melodianmärkning 

Ms saknar taktartsbeteckning och genomförd taktindel-
ning. Efter system 5, n. 5 (a1 ) står ett överstruket streck. 
Se även textanmärkningen nedan. 
System 2, n. 5 (c2  a1 ): al  endast nothuvud. 
System 5, n. 1-2 (hl al): Svårtolkade, troligen ändrade 

från r; 	(111  111  a1 ); här återgivna enligt renskrif- 
ten. 

Renskriften: 

2 

fjol 	vid jul 	då grisa 	min ko 

Då 	drunkna min märr ut- i 
	

sol - sken. 

6 

Jag sadla min stöfvel och smorde min häst 

4%1E! ,I7Lb 

Jag drömde den visan var bakvändt satt. 

T. 11, n. 4: Punkterad fjärdedelsnot. 

Textanmärkning 

Omkvädet: det första drömde ms dromde 

Renskriften: 

1:3 	jag: och 
1:4 	sporra: sporra dem; bandt: hand 

E 
UUB R 623:2 nr 185. Efter fältmusikanten och målaren Ferdinand Lundgren, Visby, Gotland (f. 1825 i Visby. cl. 
1901; Bjersby, s. 273-274). Upptecknad av P. A. Säve vid 1800-talets mitt. Tryckt som Säve nr 185. 

6 /:Der mötte mig en ugn, som var murad af ler' :/ 
Har Ni hört någon ljuga; eller vill Ni höra mer? 
— /:Det må I väl tro!:/ 

1 /:Ulfven han sitter på kyrke-kam:/ 
Svalan går på gärde, han biter 'hjäl lam 
— /:Det må I väl tro!:/ 

2 Haren han gångar på hafsens grund 
Gäddan går i skogen, han äter grön ljung. 

3 Så gingo jag mig alltöfver en äng 
Der stodo två pigor och våldtog en dräng. 

4 Så gångar jag mig allt öfver ett kärr 
Der stodo två kär'ngar och flådde en märr. 

5 Så gångar jag mig allt ned till en strand 
Der mötte mig en Badstu', hon segla' och brann. 

Anmärkning 

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 6, 
markerat i övriga strofer. Repristecken utsatt efter förs-
ta raden i alla strofer, efter omkvädet i str. 2 (i marker-
ingen) och 6. 

3:1 	Så ms Jag 

F 
Henriksson, Plägseder och skrock bland Dalslands allmoge, 1889, s. 105-106. Dalsland. Sannolikt upptecknad av 
Johannes Henriksson på 1880-talet. 

1 /:Segla mäg ut där sör i mä ön!:/ 
Där satt dä e käring å svor å va dö. 
— Dä må man tro. 

2 Segla mäg ut där sör i mä strann! 
Där satt dä e käring å ella mä vann. 

3 Segla mäg ut te konungens går' 
Se, konungen sjol for mäg ute står. 

4 Konungen setter å binner på not, 
drottninga setter å sålar på skor. 

5 Konungens dränger de stöper vaxljus, 
drottningas piger de bygger på hus. 
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mäg ut Å 	segla 

• • 

Å 	segla mäg ut här sö - re mä strann! 

• 

I 	• 

Dä satt 

7  

- Dä må 

Ej för fort. 

PPP 
här 	sö - re mä strann. 

4 

e tjäreng å ella mä vann. 

•~  

man tro. 

6 Soa ho äter ur selfverhorn, 
Å koa ho bygger på körketorn. 

7 Björn stog i smija å va sme, 
Å vargen stog ute å klyfde ski. 

8 Sön han kasar å hogger ner skog. 
Å geta ho drar både harf å plog. 

9 Harn han setter å nöstar på garn, 
Å räfven han setter å vaggar små barn. 

10 Höna ho högg å gjorde gagn, 
Å katten drog råttera i en vagn. 

11 Dä stog e par hunnar å mura mä ler. 
Å vell de höra lögner fler? 

SMB 263 

12 /:Dä stog e par galtar, la fläsk uti salt,:/ 
nu ä dä lögn, dä ja ha sjongt allt. 

— Dä må man tro. 

Titel: På kongsgårn. 

Anmärkning 

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer. Re-
pristecken efter första raden i alla strofer. Som marker-
ing för dialektalt uttal har vokalerna i följande ord kur-
siverats: sjol och for (3:2), kasar (första vokalen; 8:1) 
och Harn (9:1). 

G 
ULMA 351 D:11 a, s. 79-81. Efter torparen Johannes Andersson, Backamyren, Holms sn, Dalsland. Upptecknad av 
August Bondeson 1885. Tryckt som Bondeson nr 13. 

1 Å segla mäg ut här söre mä strann, 
Dä satt e tjäreng å ella mä vann, 
— Dä må man tro. 

2 Segla mäg ut här söre mä ö, 
Dä satt e tjäreng å svor, ho va dö, 

3 Segla mäg ut te konungens går, 
Å konongen sjolver för mäg ute står, 

4 Å konongen setter å binner på not, 
Å drottnenga setter å solar på skor, 

5 Å konongens piger, de bygger på hus, 
Å drottnengas drängar, de stöper vaksljus, 

6 Å soa, ho äter ur selverhorn, 
Å koa, ho bygger på tjörketorn, 

7 Å björn sto i smeja å va sme, 
Å varjen sto utante å klyvede sji, 

8 Å söen, han kasar å hogger ner skog, 
Å jeta ho drar både harv å plog, 

9 A haern, han setter å nöstar på garn, 
Å räven, han setter å vaggar små barn, 

10 Å höna, ho högg å jorde gangn, 
A katten drar rottera i en vangn, 

11 Dä sto ett par galtar la fläsk uti salt, 
Å nu ä dä löngn, dä ja ha sjongt allt, 

12 Dä sto ett par hunnar å mura mä ler, 
Å vell du höra löngner fler? 
— Dä må man tro. 

Melodianmärkning 

T. 7: Paustecknet överstruket med blyerts. 

Textanmärkning 

Omkvädet återgivet i alla strofer. 
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H 
DAG Liungman 495, s. 40. Dalskogs sn, Dalsland. Upptecknad av Elsa Larsson före 1925. 

1 Så gångar jag mig till konungens gård 
Och konungen själv för mig ute står 
Björn han står i smedjan och smi'r 
Wargen står ute och klyver ski'r 
— Dä må man tro. 

2 Hönan hugger ved så hon gör gagn 
Och katten han drager sina möss uti vagn 

Haren han sitter å nystar garn 
Räven han springer å vaggar barn 
— Dä må man tro. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 

DAG VFF 1007, s. 23. Efter Amalia Pettersson, Hålkekärr, Naverstads sn, Bohuslän. Upptecknad av Bertil Persson 
1924. 

1 I förrgår då slakta jä mi lyseblå gedd 
å skar tå a alle fyre bena. 

i går då mötte jä a på Dåre fjäll, 
ho spannt hål i flintehale stenar. 
— Jä låg å jä satt, jä drömte i natt, 

jä töckte mi visa va bagvrangt satt. 

2 Egån han geck på änge å slog 
å du kan ente tru horre han snörte. 

Kråga ho raga å kaja ho drog, 
å den store grå katten han körte. 
— Jä låg å jä satt, jä drömte i natt, 

jä töckte mi visa va bagvrangt satt. 

Anmärkning 

Texten kallas Vallvisa. — Omkvädet utskrivet i sir. 1, 

markerat i str. 2. 

J 
DAG VFF 1313, s. 40-41. Efter Augusta Florin, Smeviken, Mo sn, Bohuslän (f. 1862 i Kville sn, Bohuslän). Upp-
tecknad av Bertil Persson 1925. 

Dä va två höner, som spännte en hög 
de flögo med honom till skogen. 

5 Laxen han kliver i eketopp 
och rester ner store lövgrenar, 
och egån han sprenger på havsens bott 
å välter upp store gråstenar. 

6 Dä va två klonkemörar 
de byggte sett bu på lon 
dä ä så sant som fölungen gol 
å kycklingen patta si mor i fjol. 
— Jä lå å jä satt, jä drömte i natt, 

jä töckte mi visa va bagvrangt satt 

1 I fjol om jul då grisa mi ku, då kalva min su, 
då dronkna mi mär uti solsken. 
Jä sadla min stövel, jä smörte min häst 
och sporrar jä bant på mitt öra. 
— Jä lå å jä satt, jä drömte i natt, 

jä töckte mi visa va bagvrangt satt. 

2 Så red jä över solen, där skogen gick ned, 
där hang två murknade brömsar, 
där hang två präster, där sjöng två lik, 
där sadd två brogete hästar. 

3 Den döve han hörte, den stumme han kvad, 
den fengerlöse spelte på lira, 
den blinde han skulle ut å bese, 
vad natten den månde bida. 
Så feck han se en underlig ting, 
den handlöse lekte med flickan. 

4 Det var två skader, som byggte ett bu, 
de byggte ett bu på vår låve. 

Anmärkning 

Texten kallas Vaggvisa. — Omkvädet utskrivet i str. 1 
och 6, markerat i övriga strofer. 
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DAG IFGH 747, s. 54-55. Efter Kristina Nilsson, Silleruds sn, Värmland (f. 1858 i Sillerud). Upptecknad av Hilde-
gard Skoglund 1926. 

1 Ekorrn han geck uppå änga å slog, 
men då må du tro han snorde. 
Kråkene raka å duvene drog, 
å store grå katten han körde. 
— Så sant va dä som fålungen gol, 

å köcklingen didde si gamle mor, 
så sant va dä som ja saa. 
Ja låg e natt å drömde om en katt. 
Ja drömde denne visa va bakvänd. 

2 Dä va två skater di byggde en båt, 
di byggde den båten på loen. 
Dä va två duver di trampa en hök, 
så jaga di höken åt skogen. 

3 Ja geck mäj uti tallande skog, 
där stog dä två mårkene prästar. 

Dä brann två prästar, dä sang två ljus. 
De redo på sellskodde hästar. 
— Så sant va dä som fålungen gol, 

å köcklingen didde si gamle mor, 
så sant va dä som ja saa. 
Ja låg e natt å drömde om en katt. 
Ja drömde denne visa va bakvänd. 

Anmärkning 

Texten kallas Vaggvisa. — Omkvädet utskrivet i alla 
strofer. Ms har i vissa fall en uttalsbeteckning bestående 
av ett a med dubbelstreck över, så i: Så/så, saa (sista 
bokstaven) och fålongen (första vokalen; alla i omkvä-
det) samt i åt (2:4) och mårkene (första vokalen; 3:2). 

L 
Örebro Stadsarkiv, Örebro läns bildningsförb:s folkminnesarkiv, Excerptsaml I, vol. 11 nr 514. Efter pigan Carin 
Beckius, Hjulsjö sn, Västmanland (f. 1833 i Linde stad, till Hjulsjö vid 22 års ålder). Upptecknad av städerskan Hul-
da Jansson 1926. 

1 Laxen sitter i talletopp 
å noppar löf å grenar 

ekorren går på havets bott' n, 
å vältrar opp stora gråstenar. 
— Jag låg i min hatt, å drömde i natt 

tyckte att visan va bak å fram satt. 

2 Ja selar mina stöflar, å smörjer mitt svärd 
Å binder min häst vid min sida 
Sen rider ja mig över tolfmila skog 
Fortare än foglarna flyga. 
— Jag låg i min hatt, å drömde i natt 

Å tyckte att visan va bak å fram satt. 
Dig vill jag bjuda så många godnatt 
Som hår på en höna å fjär på en hatt. 

Titel: Laxen. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
Omkvädet: helt utskrivet i str. 1; i str. 2 står Jag låg i 

min hatt... samt de två sista raderna. 

M 
DAG VFF 1858, s. 18-19. Efter Svante Östberg, Skafteröd, Ljungs sn, Bohuslän (f. 1840 i Uddevalla, Bohuslän). 
Upptecknad av Ingrid Settergren 1930. 

1 I fjol om jul då grisa mi ko då kalva mi so 
å märra ho drunkna i solsken' 
å de' va' så sant som fölungen gol 
å kycklingen di'de sin moder i fjol 
— å ja' lå' åja' satt 

å ja' sov i min hatt 

åja' drömde den natt 
att visan var bakvänt satt. 

2 Å i fjol då slakta min lellebror get, 
å skar å 'na ve bägge två knäna, 
å i år ho mej mötte på Dovre fjäll 
ho välte upp flinthårda stenar 
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3 A i fjol ja' slakta min rispette galt 
den jag skulle skålla å laka, 
å alle di som skulle äde de fläsk, 
de velle de så gärna vraka 
för de hade legat i lake 

4 Å i fjol om jul då sto' ja' bru' 
å ja' va' så grann 
så snör'n den rann 
å bonnelunsarna de dansa 

— å ja' lå' åja' satt 
å ja' sov i min hatt 
å ja' drömde den natt 
att visan var bakvänt satt. 

Anmärkning 

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

1:2 	solsken' ms sosken' 

N 
Museets i Varberg arkiv 4388, s. 59-60. Efter bi unnsgrävaren och slagrutemannen Fritz Johansson, Harplinge sn, 
Halland (f. 1866 på Hurragård, Harplinge). Upptecknad av Karl A. Karlsson 1933. Utskrift från 1948-1950. Ms har 
även en parallellutskrift på riksspråk. I DAL 1735:2, s. 4-5, finns en utskrift från 1933 med försök att med speciella 
tecken återge uttalet. 

1 A haren han jekk äud i aingen å slo, 
å sau inte däu hå han faina? 
Å uglan hunn rävste, å lärkan hunn dro, 
å dän gamle grau katten kåm å sjöranne. 
— A ja drömde i natt 

att ja säöv i en hatt 
A ja troer att dänna väisan e bagvänt satt. 

2 Å dän bläinne jekk äud fäörn å se 
hå solen dän skree 
Å dänn fäingerlöse spellte på jigårna 

Å dän såm äingentäing hade, han lekte mä pigårna. 
— A ja drömde i natt 

att ja säöv i en hatt 
Å ja troer att dänna väisan e bagvänt satt. 

Titel: Den bagvända väisan. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 

0 
DAG IFGH 3494, s. 13. Efter Oskar Stig, Fuxerna sn, Västergötland (f. 1874 i Fuxerna). Upptecknad av Adolf 
Carlsson 1934. 

1 Jag sadla min stövel och smorde min häst, 
och red över solen innan skogen gick upp. 
Ekorren går på havets djup 
och välter upp stora stenar. 
Laxen han kliver upp i ett träd 
och pellar lövet av grenar. 
— Det var så sant som fölungen gol 

och kycklingen sög sin mor i fjol 

jag låg och jag satt, 
jag sov i min hatt jag drömde i natt, 
jag tyckte den visan bakvänt satt. 

Anmärkning 

Texten ej radindelad. 
Omkvädet: sov ms sog 

P 
SVA 275: A 334:33. Insänd till Radiotjänst 1947 eller 1948 av Edvard Larsson, härkomst okänd. 

1 Den blinde han gick sig ut till att se 	 och den armlöse spela på gitarr så det klang. 
vad natten månde honom lida 	 — Jag låg och jag satt 
Då fick han se, så underliga ting 

	
jag drömde den natt 

Den fingerlöse lekte på harpan sin 
	

Jag drömde den visan var bakvänd satt. 
Den benlöse sprang 
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sken. då 	drunk - na 

80 
mi märr ut - i 	sol 

Ja 	sad la 	min stö - vel. ja 	smor - de 
9 

J . 

min häst. 

rat. band ja vid ö - 
1 1 

å 	lik, där häng - de två präs - ter. där sjung - o t 

sar. brom - 

ME \MEM 
EM& a 

M.M. J.= 66 

1. I 	fjord om jul då gri- sa mi ko, då kal- va mi so, 
5 

41)  

å 	spor- rar - na 

T 	 
Ja red ö - ver so - len där 

ah  p 

sko - gen gick ned. 
13 

• 

där häng - de två mörk nan - de 
=80 	 15 

41 	Yalt, 	c• 

de två bro - ki - ga häs - tar. 

satt. 	ja 	dröm- de den natt. 

SMB 263 

2 Jag red över solen när skogen gick ner 
där hängde två murknade bromsar 
Där hängde två präster, där sjöngo två lik 
Där tog de en gubbe i körke 

3 I våras, om jula, då kalva min so 
då grisa mi ko 
då drunkna min märr uti solsken 

Jag låg och jag satt 
jag drömde den natt 
Jag drömde den visan var bakvänd satt. 

Anmärkning 

Ms saknar strofnr. 
Omkvädet: och str. 
de 

2:4 	körke står 

Omkvädet utskrivet i str. 2 och 3. 
3 å; jag drömde str. 3 och jag dröm- 

inom citationstecken 

Titel: En bakvänd visa. 

Q 
SR Ma 57/10617:25:2. Efter Valborg Carlsson, Eriksbyn, Skålleruds sn, Dalsland (f. 1899 i Eriksbyn). Inspelad av 
Matts Arnberg 1957. 
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ja dröm- de den vi - san va bak - vänt satt. 

2 

21 

den 	tum - lö - se spel- te på 	ly - ra, 
6 

4 

--111 ot 	i 

hur den fing - er - lö - se klap - pa- de flic - kan 
14 

-41° 	J) 	 • • 

-Ja låg ja satt, ja 	dröm - de den 	natt, 

på vår lo - ge. de 	bygg - de ett bo 

å flög sko - gen. med ho - nom åt 

ho - nom Ii - da. 

Då får han se så 	un- der- li - ga ting. 

P 	P 	
ja 	dröm - de den vi - san var bak - vänt satt. 

2 

drh• 	 • ith• 

var 	två ska - tor som bygg - de ett bo. 
4 

En hö - na de var som tog fatt pä en hök 
8 

ten mån - de 
10  

EP  

vad nat 

opp  
hi) 

oh  12 

å kind. 
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2.Den dö - va han hör - de, den stum - me log högt. 

den bliv - de han gav sig 	ut 	för att se, 

-Ja 	låg å ja satt, ja 	dröm - de den natt. 
12 

ja 
	dröm - de den vi - san var bak - vänt satt. 
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• - 

ja dröm - de den vi - san var bak - vänt satt. 

2 

han klätt - rar i 	e - ke - topp 
4 

å ris - ter ner sto 	ra löv - gre - 	nar. 
6 

oN 

orrn han spring - er på 	hav - sens bott 

8 

och ek - 

och vält - rar opp sto - ra grå ste 

\me:\ s 

-Ja låg å ja satt. ja 	dröm- de den natt. 

12 

M.M.J= 63 

fjol om jul 	då kal - va min so. då gri - sa min ko. 
5 

då 	strök min 	häst 	ut - i 
	

sol 
	

sken. 
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1 I fjord om jul då grisa mi ko, då kalva mi so, 
då drunkna mi märr uti solsken. 
Ja sadla min stövel, ja smorde min häst, 
å sporrarna band ja vid örat. 
Ja red över solen där skogen gick ned, 
där hängde två murknande bromsar, 
där hängde två präster, där sjöngo två lik, 
där satt de två brokiga hästar. 
— Ja låg åja satt, ja drömde den natt, 

ja drömde den visan var bakvänt satt. 

2 Den döva han hörde, den stumme log högt, 
den tumlöse spelte på lyra, 
den blinde han gav sig ut för att se, 
vad natten månde honom lida. 
Då får han se så underliga ting, 
hur den fingerlöse klappade flickan på kind.  

3 De var två skator som byggde ett bo, 
de byggde ett bo på vår loge. 
En höna de var som tog fatt på en hök 
å flög med honom åt skogen. 

4 Laxen han klättrar i eketopp 
å rister ner stora lövgrenar, 
och ekorrn han springer på havrens bott 
och vältrar opp stora grå stenar. 
— Ja låg åja satt, ja drömde den natt, 

ja drömde den visan var bakvänt satt. 

Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 

R 
SR 62/M/6302:1:10, två tagningar. Efter Pelle Byström, Hola folkhögskola, Prästmon, Torsåkers sn, Ångermanland 
(f. 1901 i Anundsjö sn, Ångermanland, d. 1976). Inspelad av Matts Arnberg och Märta Ramsten 1962. 

.N.  

- 	nar. 
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M.M. =92 2 

fjol vid 
f ' 
jul 	då 	gri - sa 

s 
min ko, 

sken. 

effiN 

smor - de min häst. 
8 

•E--- 

å 	spor - rar - na band 	ja vid ö 	- 	rat. 

jt 	 df 	10 

Ja 	låg att jag satt. 	ja 	dröm - de den natt, 
12 

tiN 

då drunk - na min kalv ut - i 	sol 	- 
6 

dröm - de den vi - san va bak - vänt satt. 

2 

oPtii  • 	41  • 
2.Ja dröm - de den stum - me gick 	ut till att se, 

4 

ja 

Ja sad - la min stö - 
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Ja 	låg om en natt. 	ja 	dröm - de be - satt, 
9 

ja 	tyck - te att vi 	san va 	bak - fram satt. 

1 I fjol om jul då kalva min so, då grisa min ko, 
då strök min häst uti solsken. 
— Ja låg om en natt, ja drömde besatt, 

ja tyckte att visan va bakfram satt. 

Melodianmärkning 

Den andra tagningen: 

Upptakten: G 

S 
Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 1904 på Nötö, d. 1980); hon hade lärt visan efter mormodern Eva 
Gustava Jansson f. Blomkvist (f. 1842 i Böle, Hitis sn, Åboland, d. 1929). Sa: SR Ma 58/12126:31:1. Inspelad av 
Matts Arnberg 1959. Sb: SR 61/M/9149:1:1. Inspelad av Matts Arnberg 1961. Återgiven på CD (Föregångare, 
MNW CD 240-242). Sc: SVA 53:1, bl. 68. Textnedskrift gjord av Svea Jansson ca 1960. Sd: SVA BA 1532. Inspe-
lad av Märta Ramsten 1972. 

Sa 

den dö - ve han kör - de sä vi - da. 
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1 I fjol vid jul då grisa min ko, 
då drunkna min kalv uti solsken. 
Ja sadla min stövel, ja smorde min häst, 
å sporrarna band ja vid örat. 
— Ja låg att jag satt, ja drömde den natt, 

ja drömde den visan va bakvänt satt. 

SMB 263 

2 Ja drömde den stumme gick ut till att se, 
den döve han hörde så vida. 

Melodianmärkning 

De två sista fraserna sjungs med viss tvekan. Sångersk-
an säger sig sedan inte kunna mer. 

Sb 
MELODI 

Avvikelser från Sa i Sb 

Omfattar fem strofer. M.M. .• = 80. 

Avvikelser från str. 1 i Sa: 

Upptakt i förekommande fall: cl 

T. 7, n. 1-3 i str. 5: 

T. 9, n. 1 i str. 1, 3-5: bl 

1 I fjol vid jul då grisa min ko, 
då drunkna min kalv uti solsken. 
Ja sadla min stövel, ja smorde min häst, 
å sporrarna band ja vid öra. 
— Ja låg att jag satt, ja drömde den natt, 

ja drömde den visan va bakvänt satt. 

2 Ja red över solen där skogen gick ner, 
där hängde två murknade bromsar, 

där hängde två präster, där sjöngo två lik, 
där sutto två brokiga hästar. 

3 De huvudlösa sjöng, å de fotlösa sprang, 
de fingerlösa spelte på lyra. 
Den blinde han gav sig ut för att se, 
å långt uppå natten månd lida. 

4 De va två skator som byggde ett bo, 
de byggde ett bo på vår loge. 
En höna det va som tog fatt i en hök 
å flög med honom åt skogen. 

5 Laxen han klättrar i eketopp 
å ristar ner stora lövgrenar, 
å ekorren springer på havets botten 
å vältrar upp stora stenar. 
— Ja låg att jag satt, ja drömde den natt, 

ja drömde den visan va bakvänt satt. 

Textanmärkning 

Omkvädet återges i alla strofer. 

IMU.. El. ,ffila. 
W.IM. 110111=1 
II faull% 1.111M11. 
11133,11.1t 

Sc 
1 I fjol vid jul då grisa min ko 

då kalva min so 
då drunkna min märr uti solsken 
jag sadla min stövel jag smörde min häst 
och sporrarna band jag vid örat 
— jag låg och jag satt jag drömde den natt 

jag drömde den visan var bakvänd satt. 

2 Den döve han hörde den stumme högt log 
den tumlöse spelte på lyra 

den blinde han gav sig ut för att se 
hur långt det på natten månde lida 
— jag låg och jag satt jag drömde den natt 

jag drömde den visan var bakvänd satt. 

Anmärkning 

Omkvädet: bakvänd str. 1 bavänd 
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Sd 
MELODI 

Avvikelser från Sa i Sd 

Omfattar två fullständiga och två ofullständiga strofer 
(se text nedan). Sjungs närmast i C-tonart, begynnelse-
ton (t. 1, n. 1): c' (nedan transponerad till F-tonart mot- 

svarande notationen i Sa). M.M. J = 80. Sångerskan 
har delvis svårt att minnas texten (jfr textanmärkningen 
nedan). Omkvädet sjungs endast i str. 1-2. Den ofull-
ständiga str. 3 sjungs till omkvädesmel. 
Avvikelser i str. 1-2 och 4 från str. 1 i Sa: 
Upptakten: c' 

T. 3, n. 4-6 och t. 7, n. 4-6 i str. 2: 

T. 9, n. 1 i sly. 1-2: b' 

1 I fjol om jul då grisa min ko, 
då drunkna min märr uti solsken. 
Ja sadla min stövel, ja smorde min häst, 
å sporrarna band jag vid öra. 
— Ja låg att jag satt, ja drömde den natt, 

ja drömde den visan va bakvänt satt. 

2 A laxen han vandrar i trädens topp 
å bygger på stora grenar, 
å ekorren vandrar på havets botten 
å rullar upp stora stenar. 
— Ja låg att jag satt, ja drömde den natt, 

ja drömde den visan va bakvänt satt. 

3 Dom tunglösa sjöng, å dom fotlösa sprang, 
å dom fingerlösa spelte på gitarr så de klang. 

4 Den blinda han gick sig ut att bese, 
den döva gick ut för att höra 
vad uti världen de månde ske. 

Anmärkning 

Sångerskan är osäker om texten (jfr melodianmärkning-
en). Efter str. 1 påbörjar hon trevande en strof motsva-
rande str. 4 i Sb ovan: De va två, avbryter sig och fort-
sätter De va en [.d skator som byggde ett bo, ändrar 
sig till de byggde sin bo på en loge 
3:3 påbörjas först Den stomme 
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FÖRKORTNINGAR/ABBREVIATIONS 

BFA 

DAG 

Brages Fonogramarkiv i Sibeliusmuseum/Institu-
tionen för musikvetenskap, Åbo Akademi 
Språk- 	och 	folkminnesinstitutet, 	Dialekt-, 	ort- 

KVHAA Kungl. Vitterhets- Historie- och Antikvitets Aka-
demiens samlingar i Antikvarisk-topografiska ar-
kivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm (ATA) 

namns- och folkminnesarkivet i Göteborg If Landsförsamling/Country parish 
DAG IFGH Institutionens vid Göteborgs Högskola samlingar LUB Lunds universitetsbibliotek 

i DAG LUF Folklivsarkivet vid Etnologiska institutionen vid 
DAG IOD Institutets för ortnamn- och dialekter samlingar i Lunds Universitet 

DAG VFF 
DAG 
Västsvenska Fornminnesföreningens samlingar i 

MAB Musikaliska Akademiens Bibliotek, Stockholm, 
numera Statens Musikbibliotek 

DAG MM Musikmuseet, Stockholm 
DAL Språk- och folkminnesinstitutet, Dialekt- och ort- n. Not (även: fotnot)/Note (also: footnote) 

namnsarkivet i Lund NM Nordiska museet(s arkiv), Stockholm 
DAUM Språk- 	och 	folkminnesinstitutet, 	Dialekt-, 	ort- 

namns- och folkminnesarkivet i Umeå 
RA 

Sjöhist. 
Riksarkivet, Stockholm 
Sjöhistoriska museet, Stockholm 

Dep. Deposition museet 
DFS Dansk Folkemindesamling, Köpenhamn SLS Svenska Litteratursällskapets i Finland folkkul- 

FMK Folkmusikkommissionens arkiv i MM tursarkiv, Helsingfors 
DgFT Texttyp enligt Danmarks gamle Folkeviser sn Socken/Parish 

Div.-saml. Diversesamlingen i L. Chr. Wiedes samling i SR Sveriges Radio, Stockholm 
KVHAA str. Strof/Stanza 

GOBIV Göteborg och Bohuslän i visan, Bohusläns mu- SVA Svenskt visarkiv, Stockholm 
seum, Uddevalla SVA BA SVA:s egna bandinspelningar 

GUB Göteborgs universitetsbibliotek SVA BB Kopior i SVA av andras bandinspelningar 
hs Huvudsamlingen i L. Chr. Wiedes samling i t. Takt/Bar 

KVHAA tr. Trycket/The printed text/melody 
IF 

KB 
Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi 
Kungl. biblioteket, Stockholm 

ULMA Språk-och 	folkminnesinstitutet, 	Folkminnesav- 
delningen i Uppsala 

KB Köpen- Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn UUB Uppsala universitetsbibliotek 
hamn UUB Z. Carl Zetterströms skillingtryckssamling i Uppsa- 

ks Konceptsamlingen i L. Chr. Wiedes samling i la universitetsbibliotek 
KVHAA VMA Museets i Varberg Arkiv 

369 



LITTERATUR ILITERATURE 

Afzelius, A. A., Afsked af swenska folksharpan. 
Med bidrag till swenska folksångernas histo-
ria. Stockholm 1848. 

- Swenska folkets sagohäfder, eller Fäderneslan-
dets historia, sådan hon lefwat och till en del 
ännu lefwer i sägner, folksånger och andra 
minnesmärken. I-XI. Stockholm 1839-1870. 

Ahlbom, P. & Eriksson, G., Visor från Hälsing-
land. Stockholm 1977. 

Ahlqvist, A., Ölands Historia och Beskrifning. 
11:1. Calmar 1825. 

Ahlström, J. N., 300 nordiska folkvisor, harmo-
niskt behandlade för en röst och piano-forte. 
Stockholm 1855. 

Album utg. af  Nyländingar. [I]-XI. Helsingfors 
1860-1903. 

Al&n, 0., Några folkvisemelodier från Skytts. 
Skånska folkminnen 1926. 

Allardt, A. & Perklal, S., Nyländska folksagor 
och -sägner. Helsingfors 1896. (Nyland 6.) 

Allvin, J., Beskrifning  Over Wästbo härad i Jön- 
köpings län. Jönköping 1846. 

Aman, V., En bok om Estlands svenskar. 4. Kul-
turhistorisk översikt. Stockholm 1992. 

Andersson, Anton, Seder och bruk kring 1890-
talet i Ragunda tingslag. Östersund 1959. 

Andersson, Helge, Sägner och historier från 
Genarp. Lund 1954. (Bidrag till Bara härads 
beskrivning, utg. av Bara härads hembygds-
förening. 14.) 

Andersson, Nils, Svenska låtar. Dalarna. Stock-
holm 1922-1926. 

- Svenska låtar. Bohuslän och Halland. Stock-
holm 1931. 

- Svenska låtar. Södermanland. Stockholm 1934. 
FSF Andersson, Otto, Folkvisor. I. Den äldre folkvi-

san. Helsingfors 1934. (Finlands svenska 
folkdiktning. V:1.) (Skrifter utg. av Svenska 
litteratursällskapet i Finland. 246.) 

- Tre finlandssvenska vissångerskor. Budkavlen 
1963. (Även som: Meddelanden från Svenskt 
visarkiv. 20.) 

Andersson, Per & Ingers, I., Folkdiktning i Bara 
härad. Lund 1925. (Bidrag till Bara härads 
beskrivning, utg. av Bara härads hembygds-
förening. 3.) 

Antiqvarisk tidskrift för Sverige. 1. Stockholm 
1864. 

Arill, D., Gubben Jakobs visor. Ord och bild. 30. 
1921. 

SF Arwidsson, A. I., Svenska fornsånger. En sam- 

ling af kämpa-visor, folk-visor, lekar och 
dansar, samt barn- och vall-sånger. I-III. 
Stockholm 1834-1842. 

Asp, M. & Södergren, M. S., De Sudercopia I. 

Uppsala 1736. (Diss. Uppsala.) 
Axelson, M., Vandring i Wermlands elfdal och 

finnskogar. Stockholm 1852. 
- Vesterdalarne, dess natur, folklif och fornmin-

nen. Stockholm 1855. 
Behm, V., Anteckningar om Lockne socken år 

1892. Östersund 1892. 
[Bendixon, N.], Visbok. Dikter, visor och barn-

ramsor ur handskrifter och skillingtryck val-
da och utg. av N.B. Stockholm 1923. 

Bergendahl, E., Partille Krönika. Sävedalen 
1921. 

Bergstrand, C.-M., Våra gamla berätta. Folkmin- 
nen från Västsverige. Göteborg 1944. 

Bergström, R. & Nordlander, J., Sagor, sägner 
och visor. SvLm. V:2. H. 22,1855. 

Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria. 
Stockholm, Strängnäs, Uppsala 

1877-1895. 
BJERSBY Bjersby, R., Traditionsbärare på Gotland vid 

1800-talets mitt. En undersökning rörande P. 
A. Säves sagesmän. Uppsala 1964. (Skrifter 
utg. genom Landsmåls- och Folkminnesarki-
vet i Uppsala. Ser. B:11.) 

Blennow, R. & Ericson, J. S., Våra sånger. Lund 
1949. 

Bohlin, K., Folktoner från Jämtland. Uppteckna-
de år 1880. SvLm. I1:10.1883. 

BONDESON Bondeson, A., August Bondesons Visbok. 1-2. 
Stockholm 1903. 

- Historiegubbar på Dal. Deras sagor och säg-
ner m.m. Stockholm 1886. 

Borgström, F. L., Berättelse öfeer en resa i Verm-
land sommaren 1915. Utg. och försedd med 
biografisk inledning av E. Nygren. Karlstad 
1915. (Värmland förr och nu. 13, 1915.) (Äldre 
Värmlandsbeskrivningar. I.) (Även separat.) 

Brage, Folkvisor från Svenskfinland arrangerade 
för blandad kör. Helsingfors u.å. [1922]. 

Brage, Visbok. II. Helsingfors 1912. 
Brage, Årsskrift. IV, VII, VIII, XV-XVIII, 

XXVI. Utg. av Föreningens sektion för folk-
diktning. Helsingfors 1910-1936. 

Brage og Idun, et nordisk Fjcerdingsårsskrift 
udg. af  Frederik Barfod. II. Kobenhavn 1839. 

Brodin, L., Fryksdalens finnsocknar. Filipstad 
1923. 

370 



Broman, 0. J., Glysisvallur och Ofriga skrifter 
rörande Helsingland. Utg. av Gestrike-Hel-
singe nation i Uppsala genom K. A. Heger-
marck och A. Grape. I:A, II:A. Uppsala 
1911-1949 resp. 1912-1948 [1953]. 

Bygdeminnen samlade och utg. av Närpes folk-
högskolas elevförbund. 2. Vasa 1910. 

Byg&n, L., Härnösands stifts herdaminne. Bi-
drag till kännedomen om prästerskap och 
kyrkliga förhållanden till tiden omkring Luleå 
stifts utbrytning. III. Uppsala & Stockholm 
1925. 

Campbell, Å., Militära folkminnen. Folkminnen 
och folktankar. 3. 1916. 

Carlheim-Gyllenskiöld, V., Visor ock melodier. 
SvLm. VII:7. H. 44. 1892. 

Catonius, N. H., Troijenborgh, thet är, En san-
ferdigh tragoedia om Troice stadz ömkeligha 
förstöring [....] Calmar [1632]. 

Celander, H., Stjärngossarna. Deras visor och 
julspel. Stockholm 1950. (Nordiska museets 
handlingar. 38.) 

Colliander, S., Några folkvisor från Halland. 
Folkminnen och folktankar. 3. 1916. 

Colliander, S. & Berg, A., Folkvisor. Uppteckna-
de och utg. af  Selma Colliander. Harmonise- 
rade af Alfred Berg. [Lund 1902.] 

Cöster, F. B., Myosotis. Bilder, intryck och min-
nen ur naturen, lifvet och dikten. Stockholm 
1853. 

Dagens Nyheter 14.4.1929, 30.6.1950. 
[Dahlstierna, G.], Kunga skald med tusend tro-

plichtige heete tårar besprängd [...] åhr 1697 
[...] siungen af Gunno Eurelius. Alten Stettin 
[1698]. 

Dahlström, G. & Forslin, A., Finländsk sång och 
visa. Åbo 1950. 

Dalin, 0. von, Svea rikes historia ifrån des be-
gynnelse til wåra tider. II. Stockholm 1750. 

Danielson, E. & Ramsten, M., Skämtvisor från 
fem sekel. 50 folkliga skämtvisor med inled-
ning och kommentar. Stockholm 1989. 

DgF Danmarks gamle Folkeviser. Udg. af S. Grundt- 
vig [m.f1]. 	Kobenhavn 1853-1976. 

Den gamla visboken. Stockholm 1946. 
Det sjungande Finland. II. Helsingfors 1871. 
Djurklou, G., Ur Nerikes folkspråk och folklif. 

Anteckningar utg. till fornvänners ledning. 
Örebro 1860. 

Dybeck, R., Runa. En skrift för fäderneslandets 
fornvänner. H. 1-4. Stockholm 1842-1843. 

- Runa. Antiqvarisk tidskrift. 1844 (maj-
dec)-1855. Stockholm 1844-1845. 

- Runa. En skrift för Nordens fornvänner. [I]-II: 
H. 1-3. Stockholm 1865-1876. 

- Svenska folkmelodier. Stockholm 1853-1856. 
- Swenska wisor. Upptecknade och samlade. 

[1]-2. Stockholm [1847-1848]. 
Edström, Göte, Richard Dybeck som folklorist. 

En undersökning baserad på hans samling 
Folk-lore i Vitterhetsakademiens antikvarisk- 

topografiska arkiv. (Lic.-avhandling. Stencil.) 
Uppsala 1968. 

[Eggeling, F.], Eggelings Sångbok för Ung-
domsskolor, Läroverk och Hem, innehållande 
410 [...] sånger. Sjätte tillökade upplagan, 
red. af  M[alin] H[olmström]. Lund 1907. 

Ekman, K., Tolf folkvisor från västfinska skär-
gården och Åland, upptecknade och arrange-
rade för blandad kör å cappella. Helsingfors 
1895. 

[Ekström, K. 0.], Vakstugan. Bondelifsbild från 
Helsingland. Ny Illustrerad Tidning 1876. 

Erlandsson, Th., En döende kultur. Bilder ur 
gammalt gotländskt allmogeliv. [Första sam-
lingen.] Visby 1923. 

Fagerlund, L. W., Anteckningar om Korpo och 
Houtskärs socknar. Sommarstudier. Helsing-
fors 1878. (Bidrag till kännedom af Finlands 
natur och folk. 28.) 

Fant, E. M. & Gustorff, J. D., De historia patrice 
vetusta in traditionibus vulgi residua. Upsa-
lite 1791. (Diss. Uppsala.) 

Fant, E. M. & Ullgren, E., De raptu feminarum 
in Svecia. Upsalize 1791. (Diss. Uppsala.) 

Feilberg, H. F., Jul. Allesjcelestiden, hedensk, 
kristen julefest. FOrste bind. Kobenhavn 
1904. 

Fernow, E., Beskrifning Öfwer Wärmeland. 
Andra Afdelningen Innehåller Påfwiska Ti-
den. Götheborg 1773. 

Filikromen, se Öberg, L. T. 
[Flygare-]Carl&I, E., Pål Värning. En skärgårds-

ynglings äfventyr. Stockholm 1844. 
- Ett köpmanshus i skärgården. (Aftonbladet 

1859; andra uppl. Förra delen. Stockholm 
1860.) 

Folkminnen och folktankar. Utg. av Folkminnes-
föreningen i Lund. 3. 1916. 7. 1920. 9. 1922. 
10. 1923. 

Folkvisedans Laget i Stockholm, Kväden och 
folkvisor. Stockholm 1918. 

Forslin, A., Nanna sjunger visor. Budkavlen 
1952. 

Forslin, A., Några nyfunna balladvarianter. Bud-
kavlen 1937. 

Forsslund, K.-E., Med Dalälven från källorna till 
havet. 1:5. Stockholm 1921. 1:9. Stockholm 
1922. 11:3. Stockholm 1925. 11:6. Stockholm 
1926. 

Fredin, A., Gotlandstoner. Stockholm 1909-
1933. 

Frisinnade qvällqvistqväden. Ord och musik att 
föredraga i sällskap med morgonfriska ung-
karlar. Första häftet. U.o.o.å. 

Frondin, E. & Bzelter, S., De Helsingia I. Upsa-
lix 1735. (Diss. Uppsala.) 

Frykholm, M., Nya folkvisor från Östergöthland. 
Stockholm u.å. [1860.] 

Från bergslag och bondebygd. Årsbok för Öre-
bro läns hembygdsförbund och Stiftelsen 
Örebro läns museum. 1992. Örebro 1992. 

371 



Från Finnveden. Värnamo folkhögskolas årsbok. 
1923. Värnamo 1923. 

Från Gestrikebygder. Västerbergs Elevförbunds 
Årsbok. Tredje årgången 1922. Storvik 1922. 

	

GA 	Geijer, E. G. & Afzelius, A. A., Svenska folkvi- 
sor från forntiden. Samlade och utg. I-III. 
Stockholm (I) 1814, (II) [1817], (III) [1818]. 

	

GAB 	- Svenska folkvisor. [I-III]. Ny, betydligt tillökad 
uppl. utg. af  R. Bergström och L. Höijer. 
Stockholm 1880. 

Georgii, C. F. & Schultze, J. R., Praedium Or-
näs, aliaque loca, commoratione R. Gustavi 
I. Upsaliae 1758. (Diss. Uppsala.) 

Grip, E., Några bidrag till kännedomen om 
svenskt allmogeliv. Folksed, folktro och folk-
diktning i Uppland. Stockholm 1917. 

Grönland, P., Alle Schwedische Volks-Melodien, 
gesammlet von E. G. Geijer und A. A. Afze-
lius. För das Piano-Forte harmonisch bearbei-
tet [...] von P. Grönland. Kobenhavn 1818. 

Gustafsson, M., Folkmusik i Småland och Öland. 
Växjö 1983. 

Götlind, J., Visor tryckta i år (text och melodier). 
Samlade och utg. Stockholm 1917. 

Hagberg, L., En dödssed i Hälsingland. SvLm 
1917. 

- När döden gästar. Svenska folkseder och 
svensk folktro i samband med död och be-
gravning. Stockholm 1937. 

Handelstidningens Veckoblad 24.5.1924. 
Hazelius, A., Ur de nordiska folkens lif. Stock- 

holm 1882. (Bidrag till vår odlings häfder. 2.) 
Hedwall, A., Boken om Hörröd. Illustrerade 

hembygdsskildringar. Stockholm 1922. 
Hellgren, 0., Sånglekar från Nääs. Stockholm 

1905. 
Hembygden. Tidskrift för svensk folkkunskap och 

hembygdsforskning i Finland utg. av Otto 
Anderssson [m.fl.]. 1911. Ekenäs. 1915. Hel-
singfors. 

Hembygdsminnen samlade av Elevförbundet vid 
Borgå folkhögskola. 12. Borgå 1934. 

Henriksson, J., Plägseder och skrock bland 
Dalslands allmoge fordomdags. femte en 
samling sagor, gåtor, ordspråk, folkvisor och 
lekar [...J. Mellerud 1889. 

Hillevis visor. 26 visor i sättning av Leif Bratt. 
Till Hillevi Stenhammar den 4 juli 1949 av 
vänner till hennes viskonst. Stockholm u.å. 

Hofberg, H., Nerikes gamla minnen. Örebro 
1868. 

Hufvudstadsbladet (Helsingfors) 1934. 
Hylt&I-Cavallius, G. 0. & Stephens, G., Sveriges 

historiska och politiska visor. Samlade och 
utg. I. Från äldre tider intill år 1650. Örebro 
1853. 

Häggman, A.-M., Jakob Edvard Wefvar. Inte ba-
ra visor. Studier kring folklig diktning och 
musik tillägnade Bengt R. Jonsson den 19 
mars 1990. Stockholm 1990. (Skrifter utgiv-
na av Svenskt visarkiv. 11.) 

Ihre, J. & Brunnelius, E., De S. Stephano. Upsa-
liae 1755. (Diss. Uppsala.) 

Ihre, J. & DrysU., N. J., De Arce Ymseborg. 
Upsaliae 1755. (Diss. Uppsala.) 

Ingers, I., Några folkvisor från Gärds härad. 
Gärds härads hembygdsförenings årsbok. 8. 
1943. 

Jacobson, D., Några folkviseuppteckningar. 
Skånskt bondeliv 1924. 

Jansson, S.-B., Ellen Key och folkets visor. Sum-
len 1981. 

- Ord är inga visor. Julius Bagges melodiupp-
teckningar efter Gustaf Ericsson i Härad. 
Sumlen 1983. 

»Jaques», Svenska kuplettsångaren. II. 1893. 
Jirlow, R., En västmanländsk bergsmans upp- 

teckningar. Folkminnen och folktankar. 9. 
1922. 

Johannis, Andreas, Een liften fridz wijsa. U.o. 
1649. 

Johansson, R.. Svensk rommani. Uppsala 1977. 
(Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi. 
LV.) 

Johnsson, P., Fem visor. Folkminnen och folktan-
kar. 7. 1920. 

JONSSON I Jonsson, B. R., Svensk balladtradition I. Ballad-
källor och balladtyper. Stockholm 1967. 
(Svenskt visarkivs handlingar. I.) 

TSB 	Jonsson, B. R., Solheim, S. & Danielson, E., The 
Types of the Scandinavian Medieval Ballad. 
A descriptive catalogue. Oslo, Bergen, 
Troms0 1978. (Även som: Skrifter utg. av 
Svenskt visarkiv. 5.) 

Joukahainen. Pohjalais-osakunnan toiin 
Yhdeksäs vihko. Helsingfors 1883. 

Jultomten. Skolbarnens jultidning. Praktupplaga 
1899. 

Jämten 1926. Östersund 1926. 
Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift. III. 

Östersund 1902. 
Kalsonger blå och andra visor i Gnesta. Nykö-

ping [1995]. 
Keyland, N., Julbröd, julbockar och staffans-

sång. Stockholm 1919. 
- Om julfirandet i Sko socken i Uppland vid 

midten af 1800-talet. Upplands fornminnes-
förenings tidskrift. XXIX. 1913. 

Krook, L. & Liljedahl-Nordlinder, E., Folkmusik 
och folklig dans i Blekinge. Karlshamn 1979. 

[Lager[Bring, S., Swea rikes historia, ifrån de 
äldsta tider till de närvarande. II. Stockholm 
1773. 

[Lager]Bring, S. & Sundius, S. P., Tractum terri-
torii Lofguddiani Kullen dictum adumbrans. 
Londini Gothorum 1754. (Diss. Lund.) 

Lagus, E., Nyländska folkvisor. I. 2, 3. Helsing-
fors 1887, 1893, 1900. (Nyland 3, 5 A och 5 
B.) 

Landtmanson, S., Anteckningar rörande äldre 
hygdelif i Västergötland. III. (Västergötlands 
fornminnesförenings tidskrift. 2:10. 1909.) 

372 



- Folkmusik i Västergötland. Musikbilaga. Upp-
sala [19151 

Larsson, R., Visor från Väster-Närke. Från 
bergslag och bondebygd 1943. 

Larsson i By, C., En dalasockens historia II. Fol-
kets arbetsliv, tro och sed. Stockholm 1939. 

[Leffler, K. P.], K. P. Lefflers folkmusiksamling. 
[I]. Med inledning och kommentar av Marga-
reta Jersild. Härnösand 1987. (Arkiv för norr-
ländsk hembygdsforskning XXII. Utg. i sam-
arbete med Svenskt visarkiv.) Del II. Faksi-
mil med tolkning och spelförslag av Gösta 
Johansson. Traditionsbärarbiografier: Marga-
reta Jersild. Härnösand 1991. (Arkiv för norr-
ländsk hembygdsforskning XXV. Utg. i sam-
arbete med Svenskt visarkiv.) 

Lilja, N., Julboken, Innehållande en samling 
ringdansar, pantlekar, julnöjen, barnsånger, 
visor och sagor, upptecknade i Skåne. Stock-
holm 1865. 

- Violen. En samling jullekar, barnsånger och 
sagor. Lund 1841. 

Liljeblad, Några vår- och midsommarseder i Ös-
tergötland. Folkminnen och Folktankar. 10. 
1923. 

Liljefors. R., Upländsk folkmusik. Låtar och vi-
sor ur Uplands Nations folkmusiksamlingar. 
Stockholm 1929. 

Lindblom, A., Sankt Staffan i Östergötland. 
(Meddelanden från Östergötlands fornmin-
nesförening. 1909.) 

LING Ling, J., Levin Christian Wiedes vissamling. En 
studie i 1800-talets folkliga vissång. Uppsala 
1965. (Studia Musicologica Upsaliensia. 8.) 

[Lundell, H. & Zetterqvist. E.], Folkminnen från 
Kläckeberga ock Dörby. (SvLm. IX:1. 
1889-1936.) 

Låtar och visor i östra Värmland, utg. av 011e 
Jönsson. IV. Kristinehamn [1985]. 

Låsning för folket. 1870. 
Meddelanden från Nordiska museet 1888/Sam-

fundet för Nordiska museets främjande. Med-
delanden, utg. af  Artur Hazelius. Årg. 1888. 
Stockholm 1890; Årg. 1897. Stockholm 
1898. 

Messenius, J., Disa. Stockholm 1611. 
Minnen från Västergötland. Red. av H. Palm & 

S. Lampa. Upsala 1900. 
Munthe, H., Drag ur livet på en Hal lute-gård i 

När under 1850-1870-talen. SvLni 1948. 
Nilsson, H., Visor och ramsor i Nordanstig. 

Samlade och upptecknade. 1980. (Distr. Ma-
lung.) 

Nilsson, K., Ljungström, A., Nodermann, P., 
Sånglekar. Första samlingen. Lund 1904. 

Nilsson, R. & Bergstrand, C. M., Folktro och 
folksed på Värmlandsnäs. Folkminnen från 
Näs härad. III. Göteborg 1962. 

Noreen, Folkvisor från Värmland, upptecknade 
åren 1874-1876. SvLm. II. Smärre meddelan-
den. Nr 2. 1883. 

Norman, I., Låtar från Dalarnes Bergslag. Säter 
1977. 

Olofsson, K., Folkliv och folkminne i Ås, Vedens 
och Gäsene härader i Västergötland II. Göte-
borg 1931. 

Olrog, U. P., Visorna på Nötö. Synpunkter kring 
ett inspelningsprojekt. Arv 1965. (Även som: 
Meddelanden från Svenskt visarkiv. 22.) 

Olsson, B., Bergslagssånger. Från rim.smedja till 
spelhus. Riddarhyttan 1994. 

Olsson, H., Folkliv och folkdikt i Vättle härad 
under 1800-talet. Uppsala 1945. (Skrifter utg. 
av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 12.) 

Olsson, 0., Västsvenska folkvisor. Ny Tids jul-
tidning 1929. 

Ottelin, 0., Melodier och visor upptecknade i 
Norrbotten och Lappland. Festskrift. Norr-
lands Sångarförbunds X: de Sångarfest i Bo-
den och Luleå den 7-8 juli 1928. Stockholm 
1928. 

Palmqvist, Ch., Hamn och hav. Göteborg 1937. 
Palmar, H. B., En liten lustresa. Stockholm 

1848. 
Persson, H., Några gamla folkvisor. Skånes Hem-

bygdsförbunds Årsbok 1937. 
Petri, Th. Gevaliensis, Iosephi Historia, Nylighen 

vthsat på Rijm. Rostock 1601. 
Pettersson, S, & Bjersby, R., Gutavisor och 

andra visor upptecknade på Gotland. Slite 
1978. 

Poetisk kalender för år 1813. Utg. af [P. D. A.] 
Atterbom. Upsala [1812.] 

Poetisk kalender för år 1816. Utg. af [P. D. A. 
Atterbom. Upsala [1815]. 

Qvanten, E. v., Sveriges skönaste folkvisor. 
Stockholm 1882. 

»Ragunder», Sagan om 'fru Silfverlind'. Jämt-
lands Posten 7.12.1888. 

Ramsten, M., Einar Övergaards folkmusiksam-
ling. Utg. och kommenterad. Stockholm 
1982. 

- Unnarydsbornas visor år 1874. Södra Unna-
ryd-Jälluntofta fornminnes- och hembygds-
förening. Årsskrift 1982. 

Rancken, 0., Några prof af folksång och saga i 
det svenska Österbotten. [Helsingfors 1878.] 

Ringström, A., Etternärkingar. Örebro 1928. 
Rondeletius, J., Judas Redivivus. [Utg. av G. E. 

Klemming.] Stockholm 1871. 
[Ros&i, K. P.], Visor och berättelser samlade af 

födde i Göljaryd. 1-2. Stockholm 1899, 
1900. 

Rosenberg, A. G., 160 polskor, visor och dansle-
kar, upptecknade i Södermanland 1823-1835 
samt satta för pianoforte. Stockholm 1876. 

Rosenberg, S., Visor i Gästrikland. Gävle 1994. 
Rothman, S., Östergötlands folkminnen. Uppsala 

1941. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs 
Akademien för folklivsforskning. 8.) 

Rudbeck, 0., Atland eller Manheim II. Upsala 
1689. 

373 



Rygert, G. & Weinhardt, L., Ölands folkliga vi-
sor och melodier. Lidingö 1987. 

Salanus, Nicolaus Nicolai, Gladius Scythicus. 
1691. (Diss. Uppsala.) 

Sandberg, H., Sång och arbetsglädje. 1. Folkvi-
sor. Stockholm 1922. 

Sandvik, 0. M., Osterdalsmusikken. Oslo 1943. 
Saxon, J. L., Närkes Folkvisor. Stockholm 1932. 
- Saga, sägen och sång i jämtebygd. Stockholm 

1902. 
Scholander, S., Visan, lutan och jag. Stockholm 

1933. 
Schröder, J. H. & WesAn, C. J., De paroecia 

Kärna in Ostrogothia. P. 1. Upsaliee 1836. 
(Diss. Uppsala.) 

Skånska folkminnen. 1927. (Skånska folkminnes-
föreningen.) 

Soldatvisor från marscher och läger. Stockholm 
(Arm&nuseum) 1980. 

Staffansvisa. [Utg. av G. Nyström.] Gefle 1895. 
Steffen, R., Folkdiktning. (Uppland. Skildring af 

land och folk, utg. av A. Erdman, K. Hil-
debrand, E. Apelqvist, Andra bandet. Upsala 
1908.) 

Steffen, R. [utg.], Svenska folkvisor. 1 urval utg. 
(Kämpa- och trollvisor.) Stockholm 1901. 
(För skola och hem. Svensk bokskatt. 21.) 

Stenbock, C. M., Strövtåg i Linköpings stiftsbib-
liotek. Linköping 1918. 

Stenhammar, W., Serenad C-dur för 2 violiner, 
altviol och violoncell (Stråkkvartett N:o 5). 
Op. 29. Partitur. Stockholm [1913]. 

Sternvall, S., Sång under segel. Stockholm 1935. 
Stobxus, A. & Sundius, J., De fretis. Lund 1692. 

(Diss. Lund.) 
Stockholms Magazin För 1780. Januari Månad. 

Utg. af Magnus Swederus. Stockholm, Upsa-
la och Åbo. 

Ström, F., Visor, ramsor och andra folkrim. 
Stockholm 1941. 

Strömbäck, D., Kring Staffansvisan. Om visor 
och låtar. Studier tillägnade Sven Sakn den 7 
november 1960. Stockholm 1960. (Skrifter 
utg. av Svenskt visarkiv. 2.) 

Stålberg, N., Västgötsk folkmusik. Västgötaland. 
Stockholm 1947. 

- Visa och låt på Öland. Öland. 2. Kalmar 1949. 
Sundblad, J., Gammaldags bruk. Kulturbilder 

från Westergötland. Göteborg 1881. 
Svanfeldt, N., Sång- och Visbok. Stockholm 1936. 
Svenska familj-journalen 1865. 

SvLm Svenska landsmål och svenskt folklif 1878 ff. 
Svensson, Roland, Skärgårdsliv i gången tid. En 

skildring av arbete och lek i Stockholms skär-
gård. 1 ord och bild. Stockholm 1961. 

Sydow, C. W. von, Majsjungningen och »Pigevi-
san». Folkminnen och folktankar. 9. 1922. 

SÄVE Säve, P. A., Gotländska visor. Samlade af P. A. 
Säve. Utg. av E. Noreen och H. Gustavson. 
I-III. Uppsala 1949-55. (Svenska visor. 1.) 
(Kungl. Gustav Adolfs akademien.) 

Teckningar och toner ur skånska allmogens lif. 
Utg. af Skånska landsmålsföreningen. Lund 
1889. 

Tellander, K. 0., Allmogelif i Vestergötland. 
Folklifsskildringar, sagor och sägner, visor, 
skrock och ordspråk. Samlade af Vestgöta 
Landsmålsförening i Uppsala. Stockholm 
1891. 

Thomasson, S., Visor upptecknade i Kyrkhults 
socken i Blekinge. SvLm. VII:6. H. 40, 1890. 

Thunman, 0., Staffansfirandet. Upsala Nya Tid- 
ning. Julnummer 1928. 

Tiger, R & Tiger, M., Visor och vissångare i 
västra Medelpad. Ånge 1990. 

Tillfälle gör tiufven. Divertissement 1 En Act med 
Vaudeviller. Stockholm 1783. 

Turesson, G., Värmländska kulturtraditioner. II-
V. Stockholm 1963-1969; VII. Stockholm 
1972; IX. Stockholm 1980. 

Uddevalla-Tidningen nr 102. 1905. 
Vegelius, J., Visor från Dal. Mellerud 1984. 
Werner, H., Westergötlands Fornminnen. Stock-

holm 1868. 
Wessman, V. E. V., Småplock från svenskbyg-

derna. Budkavlen 1947. 
Vestergötlands fornminnesförenings tidskrift. H. 

1. 1869. 
Westgöthen. Hittills otryckta skämtsamma sång-

er (ord och musik) samlade och utg. af  en 
skålknalle. Stockholm 1858. 

Wetter, G., Sörmländska låtar upptecknade av 
Gustaf Wetter under åren 1932-1976. Katri-
neholm 1978. 

Wieselgren, P., DelaGardiska archivet eller 
handlingar ur grefl. DelaGardiska bibliothe-
ket på Löberöd. VIII. Stockholm 1837. 

Wigström, E., Folkdiktning. [I]. Kobenhavn 
1880, II. Göteborg 1881. 

- Skånska visor, sagor och sägner. Lund 1880. 
- Vandringar i Skåne ock Bleking för samlande 

af svensk folkdiktning. SvLm. VIII:1. H. 31, 
1887. 

V irdestam, G., Linne och Stenbrohult. Linne-uäll-
skapets årsskrift. H. 11. 1928. 

Wis-011e. Wald samling af Lefnadsglada Wisor 
och Muntra Slagdängor [...]. Stockholm, 
Norrköping, Göteborg 1851. 

Visor i Bohuslän. Stockholm 1985. (Visor i Sve-
rige.) 

Wistrand, P. G., Ett minne från mina vandringsår 
eller mor Anna Greta Jonsson och hennes vi-
sor. Fataburen 1911. 

Wrangel, F. U., Anteckningar om Rytterns sock-
en. Stockholm 1886. 

Västerbotten. Västerbottens läns hembygd,sföre-
flitigs årsbok 1927, 1931. Umeå. 

Ysenius, A., Halländsk folkmusik. Halmstad 
1959. (Hallands Hembygdsförbunds skriftse-
rie. IV.) 

Zeland, A. & Sternvall, S., Visfynd. [I]. Stock-
holm 1944. 

374 



Åström, E., Folktro och folkliv i Östergötland. 
Uppsala 1962. (Acta Academix Gustavi 
Adolphi. XXXIX.) 

(Öberg, L. T.], Filikromen. Hittills otryckta 
skämtsamma sånger (ord och musik) samlade 
och utg. af  A. 1. Ståhl [pseud.]. 1-9. Stock-
holm 1850-1865. 

[—] Wald samling af för de fleste tillfällen lämpli-
ge swenska sångstycken. Utg. af Axel 1. Ståhl 
[pseud.]. Ny uppl., tillökad med 280 sånger. 
Stockholm 1856. 

[—] Äldre och nyare svenska folkvisor (ord och 

musik) utg. af  A. I. Ståhl [pseud.]. Första sam-
lingen. H. 1-2. Stockholm 1855-1856. 

Österlövsta. Glimtar från skilda tider. Utg. av 
Öster-Löfsta Hembygdsförening Skärplinge. 
Tierp 1956. 

100 svenska folkvisor. Stockholm 1860. 
1500- och 1600-talens visböcker. Utg. af A. No-

reen, H. Schiick, J. A. Lundell, A. Grape. 
I—III. Stockholm & Uppsala 1884-1925. 
(Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i 
Uppsala. 7. Även i: SvLm. Bihang 2-4. 
1885-1925.) 

375 








	lb8205815_0001
	Page 1

	lb8205815_0002
	Page 1

	lb8205815_0003
	Page 1

	lb8205815_0004
	Page 1

	lb8205815_0005
	Page 1

	lb8205815_0006
	Page 1

	lb8205815_0007
	Page 1

	lb8205815_0008
	Page 1

	lb8205815_0009
	Page 1

	lb8205815_0010
	Page 1

	lb8205815_0011
	Page 1

	lb8205815_0012
	Page 1

	lb8205815_0013
	Page 1

	lb8205815_0014
	Page 1

	lb8205815_0015
	Page 1

	lb8205815_0016
	Page 1

	lb8205815_0017
	Page 1

	lb8205815_0018
	Page 1

	lb8205815_0019
	Page 1

	lb8205815_0020
	Page 1

	lb8205815_0021
	Page 1

	lb8205815_0022
	Page 1

	lb8205815_0023
	Page 1

	lb8205815_0024
	Page 1

	lb8205815_0025
	Page 1

	lb8205815_0026
	Page 1

	lb8205815_0027
	Page 1

	lb8205815_0028
	Page 1

	lb8205815_0029
	Page 1

	lb8205815_0030
	Page 1

	lb8205815_0031
	Page 1

	lb8205815_0032
	Page 1

	lb8205815_0033
	Page 1

	lb8205815_0034
	Page 1

	lb8205815_0035
	Page 1

	lb8205815_0036
	Page 1

	lb8205815_0037
	Page 1

	lb8205815_0038
	Page 1

	lb8205815_0039
	Page 1

	lb8205815_0040
	Page 1

	lb8205815_0041
	Page 1

	lb8205815_0042
	Page 1

	lb8205815_0043
	Page 1

	lb8205815_0044
	Page 1

	lb8205815_0045
	Page 1

	lb8205815_0046
	Page 1

	lb8205815_0047
	Page 1

	lb8205815_0048
	Page 1

	lb8205815_0049
	Page 1

	lb8205815_0050
	Page 1

	lb8205815_0051
	Page 1

	lb8205815_0052
	Page 1

	lb8205815_0053
	Page 1

	lb8205815_0054
	Page 1

	lb8205815_0055
	Page 1

	lb8205815_0056
	Page 1

	lb8205815_0057
	Page 1

	lb8205815_0058
	Page 1

	lb8205815_0059
	Page 1

	lb8205815_0060
	Page 1

	lb8205815_0061
	Page 1

	lb8205815_0062
	Page 1

	lb8205815_0063
	Page 1

	lb8205815_0064
	Page 1

	lb8205815_0065
	Page 1

	lb8205815_0066
	Page 1

	lb8205815_0067
	Page 1

	lb8205815_0068
	Page 1

	lb8205815_0069
	Page 1

	lb8205815_0070
	Page 1

	lb8205815_0071
	Page 1

	lb8205815_0072
	Page 1

	lb8205815_0073
	Page 1

	lb8205815_0074
	Page 1

	lb8205815_0075
	Page 1

	lb8205815_0076
	Page 1

	lb8205815_0077
	Page 1

	lb8205815_0078
	Page 1

	lb8205815_0079
	Page 1

	lb8205815_0080
	Page 1

	lb8205815_0081
	Page 1

	lb8205815_0082
	Page 1

	lb8205815_0083
	Page 1

	lb8205815_0084
	Page 1

	lb8205815_0085
	Page 1

	lb8205815_0086
	Page 1

	lb8205815_0087
	Page 1

	lb8205815_0088
	Page 1

	lb8205815_0089
	Page 1

	lb8205815_0090
	Page 1

	lb8205815_0091
	Page 1

	lb8205815_0092
	Page 1

	lb8205815_0093
	Page 1

	lb8205815_0094
	Page 1

	lb8205815_0095
	Page 1

	lb8205815_0096
	Page 1

	lb8205815_0097
	Page 1

	lb8205815_0098
	Page 1

	lb8205815_0099
	Page 1

	lb8205815_0100
	Page 1

	lb8205815_0101
	Page 1

	lb8205815_0102
	Page 1

	lb8205815_0103
	Page 1

	lb8205815_0104
	Page 1

	lb8205815_0105
	Page 1

	lb8205815_0106
	Page 1

	lb8205815_0107
	Page 1

	lb8205815_0108
	Page 1

	lb8205815_0109
	Page 1

	lb8205815_0110
	Page 1

	lb8205815_0111
	Page 1

	lb8205815_0112
	Page 1

	lb8205815_0113
	Page 1

	lb8205815_0114
	Page 1

	lb8205815_0115
	Page 1

	lb8205815_0116
	Page 1

	lb8205815_0117
	Page 1

	lb8205815_0118
	Page 1

	lb8205815_0119
	Page 1

	lb8205815_0120
	Page 1

	lb8205815_0121
	Page 1

	lb8205815_0122
	Page 1

	lb8205815_0123
	Page 1

	lb8205815_0124
	Page 1

	lb8205815_0125
	Page 1

	lb8205815_0126
	Page 1

	lb8205815_0127
	Page 1

	lb8205815_0128
	Page 1

	lb8205815_0129
	Page 1

	lb8205815_0130
	Page 1

	lb8205815_0131
	Page 1

	lb8205815_0132
	Page 1

	lb8205815_0133
	Page 1

	lb8205815_0134
	Page 1

	lb8205815_0135
	Page 1

	lb8205815_0136
	Page 1

	lb8205815_0137
	Page 1

	lb8205815_0138
	Page 1

	lb8205815_0139
	Page 1

	lb8205815_0140
	Page 1

	lb8205815_0141
	Page 1

	lb8205815_0142
	Page 1

	lb8205815_0143
	Page 1

	lb8205815_0144
	Page 1

	lb8205815_0145
	Page 1

	lb8205815_0146
	Page 1

	lb8205815_0147
	Page 1

	lb8205815_0148
	Page 1

	lb8205815_0149
	Page 1

	lb8205815_0150
	Page 1

	lb8205815_0151
	Page 1

	lb8205815_0152
	Page 1

	lb8205815_0153
	Page 1

	lb8205815_0154
	Page 1

	lb8205815_0155
	Page 1

	lb8205815_0156
	Page 1

	lb8205815_0157
	Page 1

	lb8205815_0158
	Page 1

	lb8205815_0159
	Page 1

	lb8205815_0160
	Page 1

	lb8205815_0161
	Page 1

	lb8205815_0162
	Page 1

	lb8205815_0163
	Page 1

	lb8205815_0164
	Page 1

	lb8205815_0165
	Page 1

	lb8205815_0166
	Page 1

	lb8205815_0167
	Page 1

	lb8205815_0168
	Page 1

	lb8205815_0169
	Page 1

	lb8205815_0170
	Page 1

	lb8205815_0171
	Page 1

	lb8205815_0172
	Page 1

	lb8205815_0173
	Page 1

	lb8205815_0174
	Page 1

	lb8205815_0175
	Page 1

	lb8205815_0176
	Page 1

	lb8205815_0177
	Page 1

	lb8205815_0178
	Page 1

	lb8205815_0179
	Page 1

	lb8205815_0180
	Page 1

	lb8205815_0181
	Page 1

	lb8205815_0182
	Page 1

	lb8205815_0183
	Page 1

	lb8205815_0184
	Page 1

	lb8205815_0185
	Page 1

	lb8205815_0186
	Page 1

	lb8205815_0187
	Page 1

	lb8205815_0188
	Page 1

	lb8205815_0189
	Page 1

	lb8205815_0190
	Page 1

	lb8205815_0191
	Page 1

	lb8205815_0192
	Page 1

	lb8205815_0193
	Page 1

	lb8205815_0194
	Page 1

	lb8205815_0195
	Page 1

	lb8205815_0196
	Page 1

	lb8205815_0197
	Page 1

	lb8205815_0198
	Page 1

	lb8205815_0199
	Page 1

	lb8205815_0200
	Page 1

	lb8205815_0201
	Page 1

	lb8205815_0202
	Page 1

	lb8205815_0203
	Page 1

	lb8205815_0204
	Page 1

	lb8205815_0205
	Page 1

	lb8205815_0206
	Page 1

	lb8205815_0207
	Page 1

	lb8205815_0208
	Page 1

	lb8205815_0209
	Page 1

	lb8205815_0210
	Page 1

	lb8205815_0211
	Page 1

	lb8205815_0212
	Page 1

	lb8205815_0213
	Page 1

	lb8205815_0214
	Page 1

	lb8205815_0215
	Page 1

	lb8205815_0216
	Page 1

	lb8205815_0217
	Page 1

	lb8205815_0218
	Page 1

	lb8205815_0219
	Page 1

	lb8205815_0220
	Page 1

	lb8205815_0221
	Page 1

	lb8205815_0222
	Page 1

	lb8205815_0223
	Page 1

	lb8205815_0224
	Page 1

	lb8205815_0225
	Page 1

	lb8205815_0226
	Page 1

	lb8205815_0227
	Page 1

	lb8205815_0228
	Page 1

	lb8205815_0229
	Page 1

	lb8205815_0230
	Page 1

	lb8205815_0231
	Page 1

	lb8205815_0232
	Page 1

	lb8205815_0233
	Page 1

	lb8205815_0234
	Page 1

	lb8205815_0235
	Page 1

	lb8205815_0236
	Page 1

	lb8205815_0237
	Page 1

	lb8205815_0238
	Page 1

	lb8205815_0239
	Page 1

	lb8205815_0240
	Page 1

	lb8205815_0241
	Page 1

	lb8205815_0242
	Page 1

	lb8205815_0243
	Page 1

	lb8205815_0244
	Page 1

	lb8205815_0245
	Page 1

	lb8205815_0246
	Page 1

	lb8205815_0247
	Page 1

	lb8205815_0248
	Page 1

	lb8205815_0249
	Page 1

	lb8205815_0250
	Page 1

	lb8205815_0251
	Page 1

	lb8205815_0252
	Page 1

	lb8205815_0253
	Page 1

	lb8205815_0254
	Page 1

	lb8205815_0255
	Page 1

	lb8205815_0256
	Page 1

	lb8205815_0257
	Page 1

	lb8205815_0258
	Page 1

	lb8205815_0259
	Page 1

	lb8205815_0260
	Page 1

	lb8205815_0261
	Page 1

	lb8205815_0262
	Page 1

	lb8205815_0263
	Page 1

	lb8205815_0264
	Page 1

	lb8205815_0265
	Page 1

	lb8205815_0266
	Page 1

	lb8205815_0267
	Page 1

	lb8205815_0268
	Page 1

	lb8205815_0269
	Page 1

	lb8205815_0270
	Page 1

	lb8205815_0271
	Page 1

	lb8205815_0272
	Page 1

	lb8205815_0273
	Page 1

	lb8205815_0274
	Page 1

	lb8205815_0275
	Page 1

	lb8205815_0276
	Page 1

	lb8205815_0277
	Page 1

	lb8205815_0278
	Page 1

	lb8205815_0279
	Page 1

	lb8205815_0280
	Page 1

	lb8205815_0281
	Page 1

	lb8205815_0282
	Page 1

	lb8205815_0283
	Page 1

	lb8205815_0284
	Page 1

	lb8205815_0285
	Page 1

	lb8205815_0286
	Page 1

	lb8205815_0287
	Page 1

	lb8205815_0288
	Page 1

	lb8205815_0289
	Page 1

	lb8205815_0290
	Page 1

	lb8205815_0291
	Page 1

	lb8205815_0292
	Page 1

	lb8205815_0293
	Page 1

	lb8205815_0294
	Page 1

	lb8205815_0295
	Page 1

	lb8205815_0296
	Page 1

	lb8205815_0297
	Page 1

	lb8205815_0298
	Page 1

	lb8205815_0299
	Page 1

	lb8205815_0300
	Page 1

	lb8205815_0301
	Page 1

	lb8205815_0302
	Page 1

	lb8205815_0303
	Page 1

	lb8205815_0304
	Page 1

	lb8205815_0305
	Page 1

	lb8205815_0306
	Page 1

	lb8205815_0307
	Page 1

	lb8205815_0308
	Page 1

	lb8205815_0309
	Page 1

	lb8205815_0310
	Page 1

	lb8205815_0311
	Page 1

	lb8205815_0312
	Page 1

	lb8205815_0313
	Page 1

	lb8205815_0314
	Page 1

	lb8205815_0315
	Page 1

	lb8205815_0316
	Page 1

	lb8205815_0317
	Page 1

	lb8205815_0318
	Page 1

	lb8205815_0319
	Page 1

	lb8205815_0320
	Page 1

	lb8205815_0321
	Page 1

	lb8205815_0322
	Page 1

	lb8205815_0323
	Page 1

	lb8205815_0324
	Page 1

	lb8205815_0325
	Page 1

	lb8205815_0326
	Page 1

	lb8205815_0327
	Page 1

	lb8205815_0328
	Page 1

	lb8205815_0329
	Page 1

	lb8205815_0330
	Page 1

	lb8205815_0331
	Page 1

	lb8205815_0332
	Page 1

	lb8205815_0333
	Page 1

	lb8205815_0334
	Page 1

	lb8205815_0335
	Page 1

	lb8205815_0336
	Page 1

	lb8205815_0337
	Page 1

	lb8205815_0338
	Page 1

	lb8205815_0339
	Page 1

	lb8205815_0340
	Page 1

	lb8205815_0341
	Page 1

	lb8205815_0342
	Page 1

	lb8205815_0343
	Page 1

	lb8205815_0344
	Page 1

	lb8205815_0345
	Page 1

	lb8205815_0346
	Page 1

	lb8205815_0347
	Page 1

	lb8205815_0348
	Page 1

	lb8205815_0349
	Page 1

	lb8205815_0350
	Page 1

	lb8205815_0351
	Page 1

	lb8205815_0352
	Page 1

	lb8205815_0353
	Page 1

	lb8205815_0354
	Page 1

	lb8205815_0355
	Page 1

	lb8205815_0356
	Page 1

	lb8205815_0357
	Page 1

	lb8205815_0358
	Page 1

	lb8205815_0359
	Page 1

	lb8205815_0360
	Page 1

	lb8205815_0361
	Page 1

	lb8205815_0362
	Page 1

	lb8205815_0363
	Page 1

	lb8205815_0364
	Page 1

	lb8205815_0365
	Page 1

	lb8205815_0366
	Page 1

	lb8205815_0367
	Page 1

	lb8205815_0368
	Page 1

	lb8205815_0369
	Page 1

	lb8205815_0370
	Page 1

	lb8205815_0371
	Page 1

	lb8205815_0372
	Page 1

	lb8205815_0373
	Page 1

	lb8205815_0374
	Page 1

	lb8205815_0375
	Page 1

	lb8205815_0376
	Page 1

	lb8205815_0377
	Page 1

	lb8205815_0378
	Page 1

	lb8205815_0379
	Page 1

	lb8205815_0380
	Page 1

	lb8205815_0381
	Page 1

	lb8205815_0382
	Page 1

	lb8205815_0383
	Page 1

	lb8205815_0384
	Page 1

	lb8205815_0385
	Page 1

	lb8205815_0386
	Page 1


