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FÖRORD

I detta andra band av Sveriges Medeltida Ballader (SMB) framläggs planenligt legendvisorna
(nr 37-54) och de historiska visorna (nr 55-65).
För två nr i detta band (37 och 39) skall redan här några påpekanden göras.
Nr 37 Jungfru Maria och Jesus har i stor utsträckning ingått i olika julspel och dessutom
använts vid den sydsvenska majsjungningen; detta betyder, att den berättande balladtexten
ofta ingår som ett parti i en längre visa. Vi har då självfallet återgett vederbörande vistexter
in extenso. För de ej avtryckta AA—AG har vi angett i hur många strofer balladberättelsen
uppträder.
Nr 39 Sankte Staffan har som en del av julfirandet varit — och är — allmänt känd. Med
avsteg från de allmänna principerna för editionen, presenterade i band 1, s. 6 ff., förtecknar
vi inte alla de varianter vi ej avtryckt utan inskränker oss till 125. Ytterligare flera hundra
finns i Svenskt visarkiv — visan får kallas commune bonum. Majoriteten av dessa, jämte så
gott som alla de inspelningar som kan göras idag, företräder emellertid en sekundär tradition
med ringa variation i förhållande till de versioner vi tryckt eller förtecknat. Ett uppräknande
av alla dessa yngre belägg skulle fylla en uppgift blott för mycket speciella undersökningar
som ej kan tillgodoses inom ramen för SMB. Vi vågar anse, att de avtryckta varianterna ger
en fullt tillfredsställande bild av visan i svensk tradition, en bild som något men endast
obetydligt nyanseras om hänsyn tas även till de förtecknade.
Nr 39 har använts vid s. k. Staffanssjungning och andra julupptåg, varvid efter de berättande stroferna följt ett stort antal tiggeri- och/eller nidstrofer. I förteckningen över ej
avtryckta varianter anges hur många av stroferna som har det berättande innehåll, vilket gett
visan dess plats i SMB. Visan finns i två tämligen olika utformningar, dels den allmänt kända
»Staffan stalledräng», dels den med ytterligare legendariska drag försedda »Staffan och
Herodes». Då emellertid ett samband mellan de båda formerna syns föreligga, har någon
tudelning ej gjorts i vår presentation. Men i rubriken till visan och i förteckningen över de ej
avtryckta varianterna anges vilka varianter som kan hänföras till den ovanligare »Staffan och
Herodes».
Den som vill se båda dessa visor i deras funktionella sammanhang och därmed också deras
beröring med andra visor hänvisas till de i detta bands litteraturförteckning upptagna
arbetena av Celander, Strömbäck och von Sydow.
De i utgåvan ofta använda verk, för vilka förkortningar införts, upptas även i detta band.
Litteraturförteckningen omfattar eljest enbart i föreliggande volym nytillkomna källor; för
övriga hänvisas till band 1. En fullständig källförteckning kommer att ingå i band 9.
Stockholm i januari 1986.
Bengt R. Jonsson
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SMB 37

37
JUNGFRU MARIA OCH JESUS
TSB B4

A
Abc: Skillingtryck från 1700-talet (=DgFT 97: 1-3; se Jonsson I, s. 633-634).

Aa
9 Jag hafwer och want i wår örtagård
ty himmel och Jord det hörer mig til,

1 JUngfru Marja hon går sig till bettlehem,
—JEsu nåder så rena, —
der födde hon JEsum kiär Sonen sin,
—Gud och then Helige anda.

10 På jorden så hafwer jag låtit mitt Blod,
i himmelen skal jag bygga mjn stol,

2 Så swepthe the honom i wita lin,
så lade the honom i krobo ned,

11 På jorden der hafwer jag want korssfäst
i Himmelen skal iag sitia Gud näst,

3 Om morgon Maria upwaknade
Herre JEsus sin Son hon saknade,
4 Jungfru Marija hon går sig den wägen fram,
der mötte hon Joseph then wise Man,

12 På jorden der hafwer jag lidit stor twång
—JEsu nåder så rena, —
i Himmelen skal iag hafwa min gång,
—Gud och then Helige anda.

5 Höres du Joseph, du wise Man
har du intet set JEsum kiär Sonen min,

Anmärkning

6 Jag hafwer ei sedt honom sedan i går
då war han med oss i wår örtagård
7 Jungfru Marija hon går sig i örta gård in,
der mötte hon Jesum kiär Sonen sin,

Mellanomkvädet återgivet endast i str. 1, slutomkvädet i alla strofer.
Slutomkvädet: Helige str. 3 och 5 Helge
11:1
want tr. wari

8 Hörer du Jesum kiär Sonen min
war hafwer du want alt sedan i går,

Abc
Avvikelser från Aa i Abc

Anmärkning

1:1
3:1
4:1
9:2
11:2
12:1
12:2

Ab:
Omkvädena återgivna som i Aa.
Slutomkvädet: Helige str. 3, 5, 6 Helge
A c:
Omkvädena återgivna som i Aa.
Slutomkvädet: Helige str. 2 Helge

Marja: Maria c
Maria: Marija c
Marija: Marja b
himmel: Hemmel c
Himmelen: Hemmelen c
lidit: lidett c
Himmelen: Hemmelen c
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B
Ba: Skillingtryck 1808 (=DgFT 97:4; se Jonsson I, s. 633-634). Bb: Skillingtryck 1812 (=DgFT 97:5).

Ba
1 Maria hon går sig åt Betlehem,
—Jesu nåder så rena: —
Der föder hon Jesu kära Sonen sin,
—Gud och den Helige Anda.

9 Och får icke jag wara war jag will?
Ty himmel och jord skall höra mig till,
10 På jorden så skall jag blifwa korssfäst,
I himmelen skall jag sitta Gud näst,

2 De swepte honom i hwita lin,
Så lade de honom i krubban in,

11 På jorden skall jag utgjuta mitt blod,
I himmelen skall jag bygga min stol,

3 Om morgonen Maria hon waknade,
Herre Jesu kära Sonen hon saknade,

12 På jorden så skall jag lida stor twång,
I himmelen skall jag hafwa min gång,

4 Maria hon går sig den wägen fram,
Der möter hon Joseph den wise man,

13 Maria hon går från Örtagård ut,
Der tänder hon upp sina gula Waxljus,

5 Ack! hör du Joseph, du wise man,
Hafwer du intet sedt Jesu kära Sonen min,
6 Jag hafwer intet sedt honom allt sedan i går,
Då war han med oss i Örtagård,

14 Nu hafwer jag slutat denna Wisan så lång,
—Jesu nåder så rena: —
I morgon blir Mässa och Ottesång,
—Gud och den Helige Anda.

7 Maria hon går sig uti Örtagård,
Der mötte hon Jesu kära Sonen sin,

Anmärkning
Omkvädena återgivna i alla strofer.

8 Hon talte till Jesu kära Sonen så,
Hwar hafwer du want allt sedan i går?

Bb
Avvikelser från Ba i Bb

Anmärkning

5:1
10:2
11:1
13:1

Omkvädena återgivna i alla strofer.

hör: hörer
sitta: sittja
skall: så skal
går från: går sig af

NM Werser Samlade af P. J. Ekblad (visbok utan ortsuppgift, daterad 1814).
1 Guder afton herinne både qvinna och Man
Husebonden och matmodern ware Lustig och Glad

5 Maria hon Gor sig i Templet derin
och fingo Se Jesum kära Sånen Sin

2 Wi önskar eder alla en fröjdefull jul
ifrån alla Edra olyckor Bevare Eder Gud

6 Och får jag inte wara war jag will
När som himmel och jorden skola höra mig till

3 Maria hon gångar sig wägen rätt fram
Tills hon fick Se Joseph sin beskärda Man
4 De följde warandra Till Betlehems Stad
att der sig beskatta då wärldenes frälsare föddes

2

Titel: Jul-Wisa.

SMB 37
sare struket och över raden ersatt med Jesum
samt två svårtydda ord, ev. der sedan (änd-

Anmärkning
P. g. a. visbokssidornas ringa storlek är varje versrad
uppdelad på två kortrader.
3:1 wägen först påbörjat i slutet av första kortraden men där struket
4:2 före sig står Låta överstruket; wärldenes fräl-

ringen ev. ofullständig)
6:1 före war står som överstruket
6:2 jorden skola höra genom tillägg över och under
raden ändrat från jord höra

D
KB Vs 2: 2, s. 665-667. Östergötland. Dikterad av en mycket fattig och »svårligen till kroppen vanställd» 30-årig
man i Norrköping. Upptecknad av Adam Hägerstrand 1818. Tryckt i SF III, s. 519-521.
9 Hvad sitter du här så dägelig
Din fader och jag sökt dig sorgelig.

1 Maria hon går sig åt Bethlehem
—För Jesu nåder så rena —
Der föder hon lilla Sonen sin.
—För Jesu nåder så rena.

10 Och får jag ej vara, ehvarest jag vill
Ty himmel och jord de höra mig till.

2 De svepade honom i hvitan lind
Se'n lade de honom i krubban inn

11 På jorden der skall jag lida stor tvång
I himmelen är min spatseraregång.

3 Om morgonen när de vaknade
Lilla Jesum enda sonen de saknade.

12 På jorden der skall jag lida stor men
I himlen skall jag vara näst Englar ren.

4 De tände upp lampor de tände upp ljus
De sökte efter honom i kyrkor och hus.
5 Maria hon går sig åt Golgatha fram
Der möter hon Joseph sin trolofvade man.

13 På jorden der skall jag blifva korssfäst
—För Jesu nåder så rena —
I himlen får jag sitta min fader näst.
—För Jesu nåder så rena.

6 Och hörer du Joseph hvad jag dig säga må
Har du intet sett till Jesum enda sonen vår.

Anmärkning
Mellanomkvädet utskrivet i str. 1 och 2, slutomkvädet
endast i str. 1; slutomkvädet markerat i str. 2, båda
omkvädena markerade i övriga strofer. — Interpunktionen osäker p. g. a. redigerande ingrepp av A. I.
Arwidsson.
2:1 lind ändrat, troligen av Arwidsson till lin

7 Nej jag har ej sett honom sedan i går
Då satt han i templet bland lärare vår.
8 Maria hon går sig åt templet inn
Der finner hon Jesum enda sonen sin.

E
KB Vs 2: 2, s. 682-684 (text), 593 (mel. med kopia i SVA). Skultuna bruk, Västmanland. Upptecknad av okänd
person, troligen på 1830-talet. Mel. samt tre strofer tryckta i SF III, s. 562 resp. 521.
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G6
Jesus, kör Sonen

ePl7P 4

der Hon fick,

Js
F- ppqJ'

- också

den Helige

8

7
And'

1 Jungfru Maria till Bethlehem gick,
—Låfvadt vare Guds heliga namn! —
Der födde hon Jesum kär Sonen sin,
—Och så den helige and!

10 »Får jag då ej gå hvart jag än vill?
—Låfvadt vare hans heliga namn! —
Ty himmel och jord de höra mig till.
—Och så den helige and!

2 Hon lindade honom i snöhvitan linn
— Låfvadt vare hans heliga namn! —
Och lade honom i krubban ned.
— Och så hans heliga and!

11 På jorden skall jag blifva korsfäst
—Låfvadt vare hans heliga namn! —
I himmelen sitta min Fader näst.
—Och så hans heliga and!

3 Jungfru Maria fick en sömn så söt
— Låfvadt vare hans heliga namn! —
Jesum kär Sonen från henne gick.
—Och så den helige and!

12 På jorden skall jag utgjuta mitt blod
—Låfvadt vare hans heliga namn! —
I himmelen hafver jag satt min stol.»
—Och så den helige and!

4 Jungfru Maria hon vaknade
Jesus kär Sonen hon saknade.

Melodianmärkning

5 Jungfru Maria gick vägen fram
Der mötte hon sin trolåfvade Man.
6 Och hör Du nu Joseph, hvad jag säger Dig
Har Du ej sett Jesus kär Sonen min?
7 »Jag har ej sett Jesus, kär Son, sen i går
Då såg jag honom i örtagård.»
8 Jungfru Maria gick i örtagård in
Der mötte hon Jesus kär Sonen sin.

1 ms är stycket mellan t. 4, n. 4 och t. 5, n. 4 förlorat.
Berörda noter med textunderlägg här kompletterade
enligt kopia i SVA, som har mindre not- och textförlust, samt i övrigt efter SF.
Textanmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer
(i str. 4-9 som i str. 3 och 10).

9 »Hör Du min Jesus, hvad jag säger dig
Hvarför i min sömn gick du från mig?»

F
Fa: Skillingtryck 1832 (=DgFT 97:6; se Jonsson I, s. 633-634). Fbc: Skillingtryck 1853, 1878 (=DgFT 97:7-8).

Fa
1 Jungfru Maria till Bethlehem gick;
—Låfwat ware Jesu Namn! —
Der föder hon Jesus, kär Sonen sin;
—Prisad ware Helige And'!
2 Jungfru Maria fick en sömn så söt;
Jesus, kär Sonen, från henne han gick.

4

3 Jungfru Maria när hon waknade;
Jesus, kär Sonen, hon då saknade.
4 Jungfru Maria gick så wägen fram;
Och möter Joseph, sin trolofwade Man.
5 Hör du Joseph hwad jag nu säger dig:
Har du ej sett Jesus, kär Sonen min?

SMB 37
6 Jag har ej sett Jesus, kär Son, se'n i går;
Då såg jag Honom uti Örtagård.

10 På Jorden så skall jag blifwa korsfäst;
I Himmel'n skall jag sitta min Fader näst.

7 Jungfru Maria gick så i Örtagård in;
Der mötte hon Jesus, kär Sonen sin;

11 På Jorden skall jag utgjuta mitt blod;
— Låfwat ware Jesu Namn! —
Men i Himmel'n hafwer jag satt min stol.
— Prisad ware Helige And'!

8 Hör du, min Jesus, hwad jag säger dig:
Hwarför, i min sömn, gick du ifrån mig?
9 Får jag då ej gå hwart jag än will?
Ty Himmel och Jord de höra mig till.

Anmärkning
Omkvädena återgivna i alla strofer.

Fbc
Anmärkning

Avvikelser från Fa i Fbc
3:2

Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer.

hon då: då hon c

G
KB Vs 3:4 nr 232 C. Småland. Upptecknad av G.O. HyltU-Cavallius på 1840-talet. Texten tryckt i DgF III, s.
887.
långsamt
m

J

r

r

Nkr som Christus vardt födder

r
uti

stad.

Bethlehems

epr 7;7Ur PPrrr
då de

heliga

3 englar,

1 När som Christus vardt födder i Bethlehems stad
då de heliga tre englar, då de honom tillbad

då de honom

till. bod

- bad

9 Ack höres du Jesus hvarför sitter du här
Efter dig har jag letat i dagarna tre

2 De svepte detta barnet i snöhvitan linn
och så lade de honom i krubban derin.

10 Och får jag icke vara, hvar som jag vill
när himmelen och jorden skola höra mig till.

3 Helt bittid om morgonen Maria vaknade
Herren Jesum kära sonen hon då saknade

11 På jorden är jag födder till att lida stor nöd
men i himlen hos min fader skall jag hafva mitt bröd

4 [De tände upp lampor, det tände upp] ljus
De letade i kyrkor, de sökte i hus.

12 Uppå jorden är jag födder till att lida stort tvång
men i himlen hos min fader skall jag hafva min
gång.

5 [Maria hon går sig] den vägen rätt fram
der fick hon se Josef sin trolofvade man.
6 Och höres du Josef min trolofvade man!
Har du inte sett till Jesus kära sonen min.
7 Nej inte har jag sett till Jesus, allt sedan uti går
då jag såg honom sitta bland de lärjungar små.
8 [Maria hon] gångar sig [åt templet in]
der fick hon se Jesus kära sonen sin.

13 Uppå jorden är jag födder till att blifva korsfäst
men i himlen hos min fader sitta honom dernäst.
Melodianmärkning
Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning saknas. Mel. saknar repristecken efter system 2.
Texten utskriven utan anpassning till mel., repristecken utsatt i slutet av båda versraderna.
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System I: Efter n. 7 står följande överstruket:

System 1, n. 5-7, textunderlägget: va född (här återgivet enligt textuppteckningen)

varit likalydande med motsvarande rader i SF; ovan
har de därför utfyllts i enlighet därmed.
Vid sidan av str. 1 står följande strofer (med nr 1
resp. 2):
1 Goder afton härinne både Herre och fru
Husbonde matemoder varde lustig och glad.
2 Wi önskom eder alla ett fröjdeligt fullgodt jul
ifrån alla eder olyckor bevare eder Gud!
I:1
Christus förkortat X' (över texten i rubrik skrivet Christus)
3:2 före kära står inom parentes ett oläsligt ord;
saknade ändrat från vaknade

Textanmärkning
Texten är skriven med hast och är delvis starkt förkortande. Vid texten har Hylt&I-Cavallius gjort en hänvisning till SF III, s. 520 (se D ovan). De ofullständigt
utskrivna raderna 4: 1, 5: 1 och 8: 1 avses sannolikt ha

H
Läsning för Folket 1870, s. 86-87. Södertörn, Södermanland. Upptecknad av museimannen Gustaf Upmark vid
1860-talets slut.

1 Goder morgon, goder morgon, både herre
och fru,
/:Wi önska eder alla en fröjdefull Jul:/
2 Husbonde, matmoder, war lustig och glad,

Förty Kristus, han är födder i Betlehems
stad
3 Först så swepte de honom i snöhwitan linn',
Sedan lade de honom i krubban derin
4 Om morgonen, när de waknade,
Lille Jesum, kär sonen de saknade.

11 »Hwarför får jag ej wara der, som jag will,
När som himmelen och jorden de höra mig till?»
12 »På jorden der skall jag lida stor twång
1 himmelen är min spatseraregång.»

13 »På jorden der skall jag lida stor men
I himlen skall jag wara näst englar sen.»
14 »På jorden der skall jag blifwa korsfäst,
I himlen får jag sitta min fader näst.»
15 »På jorden skall jag utgjuta mitt blod
/:I himmelen hafwer jag satt min stol.»:/

5 De tände upp lampor, de blåste upp ljus,
De letade i lador, de sökte i hus.
6 Maria, hon gångar den vägen rätt fram,
Så möter hon Josef, sin trolofwade man.
7 Och hörer du Josef, hwad jag dig säga må:
»Hafwer du sett till Jesum, kär sonen wår.»
8 »Nej, jag har ej sett honom sedan i går
Då satt han i templet bland lärare wår'.»
9 Maria hon gångar till templets port:
Se der fick hon se Jesum sitta innanför.

Anmärkning
Str. I onumrerad, str. 2 har dock nr 2 osv. Repristecken efter rad 2 endast i str. 1-3; det är ovisst om
detta betyder repris av hela strofen eller endast av rad
2. — Texten är infogad i en redogörelse för hur man
gick med stjärnan. Närmast före texten står: När sällskapet inträder, uppställa sig alla i en halfkrets och
uppstämma följande helsningssång: — Efter str. 1 står:
Härefter följer omedelbart och på samma ton:
8:2
satt tr. satte

10 Hwarför sitter du der, så däjeligt fin,
När wi nu hafwa letat hela werlden omkring.

LUF 9316, s. 8-11. Skåne. Inskriven i egen visbok vid 1870-talets början av Johan Persson. Ravlunda sn (f. 1859 i
Stiby sn, d. 1918). Tryckt i von Sydow, Majsjungningen och »Pigevisan», [1923], s. 147-149.
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16 Si står du här så dägelig,
Jag hafver sökt dig sorgelig

1 Godafton Piga som hemma äst,
—maj var välkommen. —
Den söte sommaren skall blifva din gäst,
—allt så vidt som verlden är, springer i rosor
i blommer.
2 Ja sommaren ha vi i en säck,
Och vintren ligger i Mallabäck,

17 Nu sätta vi maij i Pigans säng,
och akta dig väl för gårdens dräng,
18 Till ett annat år vi komma igen,
Då står der en vagga vi pigans säng,
först en piga så en dräng,

3 Jungfru Maria ock hennes Son,
De gingo till Jerusalem,

19 Nu sätta vi Maj uti ert tak
och läggen eder i Herrans namn,

4 De lullade de så länge,
De såfvo tillsammans i sängen,

20 Nu gå vi härutaf gården
Vi komma igen till våren

5 Om morgonen hon vaknade,
Kär sonen sin hon saknade,

21 Nu taga vi alla till vår hatt,
se'n bjuda vi adjö, godnatt,

6 Så drog hon på sig kåfvan blå,
så sorgslig hon till Kyrkan går,

22 Nu skall vi med glasen klinga,
— maj var välkommen. —
Se'n skall vi ut och springa,
— allt så vidt som verlden är, springer i rosor
i blommer.

7 Der lette hon bak Kyrkodörr
Der han var van att stanna qvar,
8 Så sökte hon i Stolarna,
Der de i Jungfrur såto

Titel: Pige Wisan.

9 Så lette hon bak Predikstol
Der Presten stod och sad' Guds Ord,

Anmärkning

10 Så lette hon bak Altaret
Der Presten sjöng på Psaltaren,

Texten utgör en förening av SMB 37 och en s. k.
pigvisa och har framförts vid majsjungning.
Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga
strofer; slutomkvädet utskrivet i str. I och 21, markerat i övriga strofer.
Slutomkvädet: rosor str. 21 roser
7:2 efter raden står före omkvädesmarkeringen
stan överstruket
9:2 sad' ms sa'd
10:2 före Psaltaren står S överstruket
11:2 stranden står över struket kyrkan

11 Så drog hon af sig kåfvan blå,
Så sorgslig hon till stranden går,
12 När hon kom till stranden,
Der mötte hon en gammal man,
Halleluja så hette han
13 Halleluja kär vännen fin,
har du ej sett kär sonen min,
14 Jag har ej sett en se'n i går,
då var han i vår Örtagård,
15 Så gick hon sig åt Örtagård,
Så däglig han för henne står,

J
MM John Enningers saml., Visor och några psalmer, s. 43. Sannolikt Frosta hd, Skåne. Meddelad till John
Enninger av L. A. Nyrup på 1870- eller 1880-talet.
Ganska fort
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1 Jungfru Maria hon gångar sig åt staden in:
har du ej sett Jesus, kär sonen min?

J

J
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J

sonen

IP*

7

min ?

Melodianmärkning
Omtagningen av texten till de båda versraderna är
endast markerad i ms. Bindebågarna i t. 6-7 saknas;
här utskrivna enligt motsvarande takter i första reprisen.

K
MM John Enningers saml., Visor och några psalmer, s. 44. Frosta hd, Skåne. Meddelad till John Enninger av L.
A. Nyrup på 1870- eller 1880-talet.
1 God afton, God afton både kvinnor och män,
jag bjuder Eder alla en fröjdefull Jul!

7 »Får jag intet vara, hvar jag vill.
Si, himmelen och jorden, de höra mig till.»

2 Jungfru Maria hon gångar sig på gatan fram,
der mötte hon Josef sin kärälskande man.

8 »På jorden, der hafver jag utgjutit mitt blod,
i himmelen jag sitter på Guds högra hand»

3 »Och hör du Josef, hvad jag dig säga vill,
har du ej sett Jesus kära sonen min?»

Titel: Stjernvisan eller Julvisan.

4 »Nej jag har ej sett honom sedan i går,
då satt han i templet hos de lärare vår.»

Anmärkning

5 Jungfru Maria hon gångar sig åt templet in,
der finner hon Jesus kära sonen sin.

Ms saknar strofnr. Två streck mellan str. 1 och 2.
7:2
höra ms höran
8:2 före i står 1 överstruket

6 »Min son, hvarföre gjorde du oss denna sorg?
Si, din fader och jag hafva sökt dig med sorg.»

L
MM John Enningers saml., Visor och några psalmer, s. 45. Frosta hd, Skåne. Meddelad till John Enninger av L.
A. Nyrup på 1870- eller 1880-talet.

8

1 Jungfru Maria hon gångar sig åt Bethlehem
der födde hon Jesus kära sonen sin.

5 Jungfru Maria hon gångar sig åt vägen fram,
der möter hon Josef den gamle man.

2 Der svepte hon honom i hvitan lin,
der lade hon honom vid sidan sin.

6 »Har du inte sett Jesus kära sonen min?»

3 Om morgonen jungfrun hon vaknade,
så saknade hon Jesus kära sonen sin.

7 »Jag har inte sett honom sedan i går,
då var han vid lifvet i örtagård»

4 De tände upp lyktor, de tände upp ljus,
de sökte i kyrkor, de sökte i hus.

8 Jungfru Maria hon gångar sig i örtagården in,
der mötte hon Jesus kära sonen sin.

SMB 37
Anmärkning

9 »Hvar hafver du varit allt sedan i går?»
»Jag har varit i lifvet i örtagård.»

Ms saknar strofnr. Två streck mellan str. 2 och 3
liksom mellan str. 9 och 10
7:2 över lifvet står vägen (de två orden är skrivna
som likvärdiga alternativ; lifvet förtydligat i
margen)

10 »Får jag ej vara, hvar jag vill?
ty himmel och jorden, de höra mig till.»

Titel: Stjernvisan eller Julvisan.

M
ULMA J.A. Lundells saml., Nyblin, Staffanssjungning, bl. 6. Edsbergs och Hackvads s:nar, Närke. Upptecknad
av med. stud. Anders Gustaf Nyblin 1880-1883. Tryckt i SvLm 1906: 1, s. 11-12.
1 Maria hon gångar på golgata fram,
Där möter hon Josef sin trolåvade man.

6 På jorden skall jag vara kårsfäst,
Ock i himlen skall jag vara när min fader allramäst.

2 För hör du nu Josef jag dig nu säga må
För har du sett Jesum tjära sånen vår.

Anmärkning

Ms saknar strofnr. — Nyblins ms är skrivet med mycket
svag blyertsskrift; av detta skäl och p. g. a. att texten
förtydligats och ibland ändrats av annan hand för
tryckningen i SvLm är läsningen vad gäller stavningen
något osäker.
2:2 tjära osäker läsning
4:2 tämpel av Nyblin sannolikt ändrat från tempel

3 Näj jag haver inte sett'en, se'n han föddes i går.
—
4 De tände upp lampor, de tände upp ljus.
De leta i tämpel ock andra små hus.
5 Men får jag äj sitta ock vara som jag vill,
För himlen ock jorden skola höra mig till

N
LUF 6525, s. 1-4. Abbekås, Skivarps sn, Skåne. Upptecknad ca 1895 av en okänd man. Avskrift gjord ca 1940 av
dennes son. Av John NihlU inlämnad till LUF 1947.
1 /:Goder afton, goder afton så många här finnsi
Husbonden och modern äro glada till sins.

8 Har jag inte lov att vara vart jag vara vill
Ty himmelen och jorden skall höra mej till.

2 Vi önska eder alla en fröjdefull jul
Ifrån alla olycker bevare oss gud.

9 Utpå korset skall jag dödas och för eder bli korsfäst
Ty i himmelen där sitter jag min fader allra näst.

3 Jungfru Marja hon gångar sej i örtagården fram
Och där mötte hon Josof sin trolåvade man.

10 /:Uti himmelen, uti himmelen med palmar i hand:/
Med krona på huvud och kransar om arm.

4 Ack hören ni Josof vad jag eder säga vill
Har ni inte sett Jesus kära sonen vår.

Titel: Stjärnevisan.

5 Ack nej jag haver inte sett honom sen i går
Då stod han i tämplet bland läraren vår.

Anmärkning

6 Jungfru Marja tänder lampan, jungfru Marja tänder
ljus
Hon sökte i kyrker hon sökte i hus.
7 Ack hören du Jesus varför har du detta gort
Wi har sökt efter dig i kyrker vi har sökt efter dig i
hus.

Repristecken för första raden utsatta i alla strofer.
1:2 och tillskrivet över raden
8:1 före det andra vara ett ord utraderat
9:2 före Ty står D överstruket
10:2 före kransar om står kransar i överstruket
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0
ULMA 303: 463, s. 10-11. Efter fattighjonet, f. d. drängen Mats Ersson, Ulriksdal, Björklinge sn, Uppland
(f. 1821 i Lilla Bockbol, Lena sn, Uppland, d. 1897 på Ulriksdals fattighus) och fattighjonet, f. d. arbetskarlen Per
Gustaf Eklund, Ulriksdal (f. 1822 i Forsby soldathus, Björklinge, d. 1904 på Ulriksdals fattighus). Upptecknad av
Elias Grip 1896.
1 Goder morgon goder morgon både fader och mor
Och Er så vill vi önska en lycklig god jul
Och Er så vill vi önska ett lyckligt godt år
Det så önskar själfva Staffan samt pojkarne vår

7 Hvarför sitter du här så frimodelig
Vi ha länge sökt efter dig sorgselig
8 Hvarför kan jag ej få vara allt såsom jag vill
När som himmelen och jorden skola höra mig till

2 Ja vi äro två bondadrängar som ingenting kan
Men vi hoppas att få lära lite längre här fram

9 På jorden där är det buller och bång
Men i himlen är det en änglalofsång

3 Vi köra med hästar vi köra med vagn
Vi söker efter Kristum vår frälsareman

10 På jorden så är det väl ondt efter bröd
Men i himmelen lider man alls ingen nöd

4 Vår frälsare han blef födder i Betlehems stad
Och de heliga tre konungar voro lustiga och glad

Titel: Variant till Staffansvisan.

5 Maria hon gångar den vägen här fram
Där mötte hon Josef sin trolofvade man.

Anmärkning

6 Maria hon gångar i templet rätt in
Där mötte hon Kristum kära Sonen sin

Ms saknar strofnr.
1:1
både ändrat från ett endast påbörjat ord

P
ULMA 41:65, s. 11. Efter arrendatorshustrun Augusta Johanna Sjögren, Björnlund, V. Oxnö, Torö sn, Södermanland (f. 1844 i Räfskär, Torö, d. 1935 i Björnlund). Upptecknad av Ture Johnsson Arne i juli 1900.
1 Maria hon gångar Storgatan fram,
där möter hon Josef sin trolåvade man,

Titel: Julsång (Julfröjden kallad).

2 Ock Josef han åker med båd hästar ock vagn,
ock ju fortare han åker, ju förr kom han fram.

Anmärkning

3 Ock Maria hon gångar sig till tämpelets port
Ock där fick hon höra hans heliga ord
4 Ock Maria hon gångar sig till tämpelets dörr,
Där fick hon se Kristus sitta därinnaför.

Ms saknar strofnr.
1:1
gångar ms gågar
2:1
Josef ms Josof; vagn ms vagn
3:1, 4:1 gångar ms gågar
4:2
därinnaför ändrat ,från därinnanför

Q
NM N. Keylands handlingar 9 (Jul), s. 884 och 886. Efter skomakaren Gustaf Edvard Ekström, f. 1843 i
Skoklosters sn, Uppland (bosatt där till 1867). Upptecknad av Nils Keyland 1906. Tryckt i Keyland, Om
julfirandet i Sko socken, 1913, s. 45 och i Keyland, Julbröd, julbockar och staffanssång, 1919. s. 68-69.
1 /:När Jesus blef födder i Betlehems stad,:/
/:där så lyste det för honom en stjärna så klar.:/
2 Den stjärnan hon var nyer, som så lyste i skyn,
Den så följa vi efter, tills vi komma till byn.

10

3 Herodis, Herodis han förundrade sig uppå,
hur den ljusa morgonstjärnan uppå himlen kunde
gå
4 Hvi tänden I upp lampor, hvi tänden i upp ljus
för att söka våran Jesus uti kyrkor och hus?

SMB 37
9 »Å sitter du här så däjelig?
Vi hafva letat efter dig så sorgelig.»

5 Ni söken förgäfves, han finns icke där,
ty han är hos sin fader i himmelen kär.
6 Maria hon gångar den vägen rätt fram,
där möter hon Josef sin trolofvade man.

10 /:Å kan jag int få vara allt hvar jag vill,:/
/:förty himmelen och jorden, de höra mig till.:/

7 Ack har du sett till Jesum, kär sonen vår?
»Ja mig tycktes honom vara uti templet i går.»

Anmärkning

8 Maria hon gångar i templet då in,
där fick hon se Jesum, kär sonen sin.

Ms saknar strofnr. Repristecken utsatta endast i str. 1.
Visan uppges vara sjungen på samma mel. som Goder
morgon, goder morgon både fader och mor etc.

R
Tradition från trakten av Ystad, Skåne. Ra: LUF 399, s. 11-14. Efter hemmansägaren Per Jönsson, Tomelilla,
Tryde sn, Skåne (f. 1846 i Bjäresjö sn, Skåne) och åbon Anders Jönsson på Per Jönssons gård (f. 1853 i Tosterups
sn, Skåne). Upptecknad av folkskolläraren Ola Ryberg i januari 1923 (jfr von Sydow, Majsjungningen och
»Pigevisan», [1923], s. 151-154; texten tryckt där). Rb: LUF 310, s. 1-2. Nedskrift härstammande från Per
Jönsson.

Ra
1 God afton piga, om du hemma äst.
—Maj är välkommen. —
I afton har du en sommargäst.
—Allt så vitt som världen är, springa de rosor i
blommor.

13 Jag såg hans fötter fagra,
De voro beslagna med naglar.

2 Så sätta vi maj uti pians säng.
Du akte dig väll för naboens dräng!

14 Aldrig såg jag ett mindre barn,
—Maj är välkommen. —
Som sprang så långt ur moderns barm.
—Allt så vitt som världen är, springa de rosor i
blommor.

3 Ett annat år vi kommer igen.
Så står där en vagga vid pians säng!

Anmärkning

4 Maria lete bag kyrkedörr.
Hon ämnade sig till stranden att gå
5 Där mötte hon en gammal man
Halleluja, så hette han.
6 Halleluja, du gamle man.
Har du inte sett Jesum att skina i land?
7 Jo, jag både hörde'n och så'n
I Juda land, där månde han gå.
8 Maria lette i skrinet.
Ibland det vita linet.

9 Maria lette i stolen.
Där pevlinga gå i skolen.
10 Maria lette bak altaret,
Där prästen läser psaltaret.
11 Maria lette bak predikstol,
Där prästen står och läser Guds ord
12 Jag såg hans händer vita,
De voro beslagna med spikar.
2-859074 SMB 2

Texten är en förening av SMB 37 och en s. k. pigvi.sa
och har framförts vid majsjungning. Före texten står:
Om själva majsjungandet kan tilläggas att man också
ibland, dock ej på andra ställen än där det fanns en
piga i gården, sjöng ett tillägg till den egentliga majvisan som kallades »pievisan» (pigvisan.): — Efter texten
tillägges: Som ett avsked därefter sjöngos ytterligare
följande två versar med samma refräng som pievisan:
Så sätta vi maj uti ert tak.
—Maj är välkommen. —
Ni ligger och sover till ljusan dag.
—Sommaren är så ljuvlig för ungdomen.

God natt, nu går vi av Er går',
—Maj är välkommen —
Så släppa vi lammen till Era får.
—Allt så vitt som världen är, springa de rosor i
blommor.
Möjligt och troligt är emellertid att dessa tvenne sista
versar höra till den egentliga majvisan, och att den s. k.
»pievisan» innehållit endast de ovanstående fjorton
verserna.
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Omkvädena utskrivna i str. 1 och 14, markerade i
övriga strofer.
4:1
efter lete .står (letade)
6:2
i land tillskrivet i efterhand över raden

9:2

pevlinga lärklaras i margen (Pevlinga = små
gossar); efter skolen står (skolan)
Jag såg hans skrivet på raderat Godnatt nu

12:1

Rb
13 Maria hon leta i stolen
Där pevlinga gå i skolen

1 Godafton piga om du hemma est.
—Maj är välkommen, —
I afton får du sommargäst.
—Allt så vid som världen är,
springa de rosor i blommor.

14 Maria hon leta bak altaret
Där presten läser psaltaren.
15 Maria hon leta bak predikstol
Där presten han står och läser Guds ord

2 /:Så sätter vi maj i edert tak.:/
/:Ni ligger och sover till ljusan dag./

16 /:Godnatt nu går vi av er gård:/
— Maj är välkommen, —
/:Så släpper vi lammen till era får:/
— Allt så vid som världen är,
springa de rosor i blommor.

3 Så reste vi maj i pigans säng
Du aktar dig väl för nabbons dräng
4 Ett annat år vi komma igen
Så står där en vagga vid pians säng
5 Maria hon leta bak kyrkdörr
Hon ämnade sig till stranden gå

Titel: Pigvisa.

6 Där mötte hon en gammal man
Hallelya så hette han

Anmärkning
Omkvädena utskrivna endast i str. 1. Repristecken
utsatta efter varje rad utom i str. 1, där de helt saknas,
och i 14:2.
1:2
1 ändrat ,från i
kyrkdörr först påbörjat kyrko
5:1
5:2
ämnade ms amnade
7:2
skina ms skava eller skona ovan ändrat i enlighet med Ra 6:2
1 ändrat från i
8:2
11:2
Springa ms snarast Sspringa
12:2
vita ms vi
16:2
Så ändrat från så

7 Hallelya du gamle man
Har du inte sett Jesum skina i land
8 Jo jag både hörde och såg
I judaland där månde han gå.
9 Jag såg hans händer vita
De voro beslagna med spikar
10 Jag såg hans fötter fagra
De voro beslagna med naglar
11 Alldrig såg jag mindre barn
Springa så långt ur moderns barm
12 Maria hon leta i skrinet
Ibland det vita linnet

LUF 3411, s. 26-30. Efter lantbrukaren Nils Gummesson, Ravlunda sn, Skåne (f. 1844 i Ravlunda). Upptecknad
av Arthur Malmgren 1929.
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J J
J J

IV J r3
1 God afton en pia som hemma est
— o maj vare välkommen —
den söte sommaren skall vara din gäst
— allt så vitt som världen är
springer i rosor i blommor
2 Ja, sommaren ha vi i en säck
och vintres ligger i malabäck
3 Jongfru Maria och hennes son
de gingo till Jerusalem
4 Där lulla de så länge
de sovo tillsammans i sängen
5 om morgonen när hon vaknar

kär sonen sin hon saknar
6 Så sökte hon på predikstol
där prästen stod och sade Guds ord
7 Sen sökte hon bak altaret
der presten sjöng på psaltaret

J

r]
8

6

JJ

J

J
J

J.

15 Si står du här så dägelig
jag hafver sökt dig sorgelig
16 Nu sätta vi maj i pians säng
nu akta dig väl för gårsens dräng
17 Till nästa år vi komma igen
så står där en vagga vid pians säng
18 Nu sätta vi maj uti ert tak
och ligger och sover i Herrens namn
19 Nu gå vi här å gåren
vi komma igen till våren
20 Nu ta vi alla till vår hatt
— o maj vare välkommen —
så bjuda vi; adjö, godnatt.
— allt så vitt som världen är
springer i rosor i blommor
Titel: Pievisan (vid texten), Jungfru Maria och hennes
son (vid mel.).

8 sen lette hon bak kyrkodörr
Melodianmärkning
9 sen sökte hon i stolarna
där allt de sköna jungfrur sutto
10 så tog hon på sig kovan blå
så sorgelig hon till stranden går
11 Så gick hon sig till stranden
der mötte hon en gammal man
Halleluja så hette han
12 Halleluja kär vännen min
har du ej sett kär sonen min
13 Jag har ej sett nom sen i går
då var han i vår örtagård

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara C. Taktstreck
saknas efter t. 2, 5 och 8. T. 2 omfattar sex åttondelar.
Textanmärkning
Texten är en förening av SMB 37 och en s. k. pigvisa
och har framförts vid mafsjungning. Före texten står:
Sedan majsjungarna sjungit den riktiga majvisan för
husbondfolket ginge de bort till piornas fönster och
sjöng denna här /pie/visan.
Endast str. I och 2 numrerade. Omkuadena utskrivna i str. 1, markerade i str. 2 och 3.

14 sen gick hon sig åt örtagård
så dägelig han för henne står
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T
Från Gestrikebygder III, 1922, s. 80-81. Årsunda sn, Gästrikland. Upptecknad ca 1920 av Alma Larsson efter
hennes 79-åriga mormor.
1 God morgon, god morgon, båd' fader och mor,
förlåt att vi kommer så bittigt,
förlåt att vi kommer och gör er oro
och väcker eder upp ur sömnen.

9 Haver du sett till Jesus, kära sonen min?
Han sitter nu i templet, jag var där nyss in.
10 Maria hon gångar i templet därin.
Där fick hon se Jesus, kära sonen sin.

2 Vi önskar eder alla en fröjdefull jul,
att ni må vara friska och sunda,
en kristelig församling, en kristelig brud,
en visa vi tänker att sjunga:

11 Varför sitter du här då dejelig?
Vi söker efter dig så sorgselig.
12 Mig tyckes att få vara, som jag vill,
ty himmelen och jorden skola höra mig till.

3 /:God morgon härinne, både herre och fru,:/
/:husbonde, matmoder, lev lustigt i jul!:/

13 På jorden där är väl ont efter bröd,
men i himmelen där lider vi ingen nöd.

4 Vi önska eder alla en fröjdefull jul,
ifrån alla olyckor bevara eder Gud!

14 /:På jorden där är både buller och bång,:/
/:men i himmelen där ha vi en änglasång.:/

5 Vi tänden upp lampor, vi tänden upp ljus
för att söka efter Jesus i både kyrkor och hus.

Titel: Julvisa från Årsunda.

6 Vi sågo en stjärna i Betlehems stad.
Ack, om vi fingo följa den stjärnan i dag!

Anmärkning

7 Vi foro och sökte den stjärnan i land.
Där fick vi se de tre vise män från Österland.

Tr. saknar strofnr. Repristecken efter båda raderna i
str. 3-14.

8 Maria hon gångar den vägen rätt fram.
Där mötte hon Josef, sin trolovade man.

U
Efter Erik Andersson, Hedkarlby, Årsunda sn, Gästrikland (f. ca 1848). Ua: ULMA 7468, s. 54-59. Upptecknad
av Ingegärd Isaksson 1933. Ub: ULMA 9328, s. 4-6. Upptecknad av I. Nordin-Grip 1935.
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1 /:God morgon, härinne, både herre och fru.:/
/:Husbonde, matmoder, lev lustigt i jul.:/
2 Vi önskom eder alla en fröjdefull jul.
Ifrån olyckor alla bevare eder Gud.
3 Vi tänder upp lampor, vi tänder upp ljus
till att söka efter Jesum i kyrkor och hus.
4 Maria hon gångar den vägen rätt fram,
där mötte hon Josef, sin trolovade man.
5 »Haver du sett till Jesum, kära sonen min?»
»Mig tyckes han vore i templet härin'.»
6 Maria hon gångar i templet därin.
Där feck hon se Jesum, kära sonen sin.
7 »Varföre sitter du här så dejelig?
Din fader och jag hava sökt efter dig så sorgelig
8 »Får icke jag vara, var jag vara vill,
ty båd' himmel och jorden skola höra mig till?»
9 Här på jorden så är det både buller och bång.
Men i himmelen är det en änglasång.
10 Här på jorden så är det väl ont efter bröd.
Men i himmelen lider vi alls ingen nöd.
11 Vi sökom förgäves, han fanns icke här,
ty han hos sin fader i himmelen är.
12 /:Ack, om jag finge följa den stjärnan i dag,:/
/:som lyser oss vägen in i Betlehems stad.:/
Titel: Julvisa I.

J J

Melodianmärkning
Över mel. står Den egentliga julvisan. Före denna visa
sjöngs två strofer till en särskild mel. (jfr också textanmärkningen nedan):
2

c

I

1

I. För - låten ott vi kommer, och gör er o - ro

•5
och väcker e —der

j*/ 41 5
upp

utur

i

söm - nen

Textanmärkning
Visan ingår i en beskrivning hur man gick i gårdarna
och sjöng på annandag jul. Närmast före texten står:
Först sjöng vi ett par verser på en särskild melodi:
1 Förlåten, att vi kommer och gör er oro
och väcker eder upp utur sömnen.
2 Vi önskom eder alla en fröjdefull jul.
En visa vi tänker att sjunga.
Sen kom själva visan på en annan melodi.
Efter texten står: Hela visan sjöngs utanför gårdan.
När vi har sjunge' färde't, skull' vi pass' på å' springa.
Men då kom husbonnfolkä' ut å' hejda' oss, å' dom
vart elaka, om vi sprang.
Repristecken utsatta efter varje rad, i 7:2 står repristecknet dock efter dig; därtill finns följande fotnot:
Enligt andra uppgifter saknades detta tillägg »— så
sorgelig» efter strof 7. Då lyder strof 7:
/:Varföre sitter du här så undrande?:/
/:Se, din fader och jag hava sökt efter dig.»:/
(Jfr V nedan, str. 8.)
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Ub
Avvikelser från Ua i Ub
Ms saknar str. 11.
1:1 både: båd
1:2 Husbonde och matmoder och lev lustigt i jul
2:1-2 är placerade som sista strof med följande utformning:

3:1
4:1
4:2
5:1
6:1
6:2
7:1
7:2
8:1
8:2
9:1
9:2

Men vi önskom Eder alla en fröjdefull jul
ja från alla olyckor bevare Er Gud.
Vi/vi: Ni; det första upp: oppå
Maria: Men Maria
där: Då; Josef: Josep
Haver: Men har
Maria: Men Maria
feck: fick
Varföre: Men vaxföre: dejelig: däjerlig
hava: haver; efter saknas; sorgelig: sörgelig
Men får intet jag vara där jag vara vill
båd' saknas; och: og
Här: Men här; så saknas
himmelen: himlen där; en saknas

Här: Men här; så saknas; väl saknas
himmelen: himmeln där; lider: lida
Ack: Men ack; stjärnan: stjärna

10:1
10:2
12:1

Anmärkning
Inga repristecken utsatta; dock har i efterhand med
blyerts tillagts ett tecken efter varje strof, vilket möjligen anger någon form av repris. Efter texten ges en
annan version av str. 5 (efter samma meddelare):
Haver du sett til Jesum, kära sonen min?
Han är väl hos sin Fader i himmelen.

Texten är omgiven av kommentarer av samma typ
som i Ua; de två stroferna som sjöngs före den egentliga visan återges med endast några mindre avvikelser. Meddelarens kommentar efter texten lyder
dock: N' där visan sjöng vi inne i stugan och så bruka'
dom bju på kaffe och sånt. Sen var' e te skyffla i väg te
en annan gård.
7:1 däjerlig ändrat från dägerlig eller omvänt

v
ULMA 7468, s. 60-62. Efter hemmansägaren Karl Arvid Eriksson, Äkerslund, Årsunda sn, Gästrikland (f. 1891 i
Akerslund, d. 1965). Upptecknad av Ingegärd Isaksson 1933.
1 [/:God morgon, härinne, både herre och fru.:/
/:Husbonde, matmoder, lev lustigt i jul:/]

10 [/:Här på jorden så är det både buller och bång.:/
/:Men i himmelen är det en änglasång.:1]

2 [Vi önskom eder alla en fröjdefull jul.
Ifrån olyckor alla bevare eder Gud.]

Titel: Julvisa

3 I tänden upp lampor, I tänden upp ljus
för att söka efter Jesus i kyrkor och hus.

Melodianmärkning
Mcl. till Julvisa II uppges vara densamma som till
Julvisa I (Ua ovan). Inledningssången sjöngs dock till
en annan mel. (jfr också textanmärkningen nedan):

4 I söken förgäves, han finns icke här,
ty han är uppe hos fadern i himmelen.
5 [Maria hon gångar den vägen rätt fram,
där mötte hon Josef, sin trolovade man.]

4

d

6 »Har du sett till Jesus, kära sonen din?»
»Jo, han sitter i templet, högt prisande Gud.»
7 [Maria hon gångar i templet därin.
Där feck hon se Jesum, kära sonen sin.]
8 »Vi sitter du här så undrande?
Se, din fader och jag hava sökt efter dig. ,
9 [»Får jag icke vara, var jag vara vill,
ty båd' himmel och jorden skola höra mig till?»]
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Textanmärkning
Strofer inom klammer ovan är ej utskrivna utan endast
markerade med hänvisningar till Julvisa I (Ua ovan);
här införda efter Ua. Repristecken utsatta i alla utskrivna strofer. Till titeln står följande fotnot: Julvisa
II är till stora delar lik Julvisa I. Men inledningssången
har en helt annan melodi. I den egentliga visan äro
orden även här och där olika.

Före texten står: Sång före den egentliga visan.
Sjöngs på särskild melodi.
God morgon, härinne, båd' fader och mor.
Förlåten, att vi kommer så tidigt
och väcker eder upp ur sömnen.
Så sjöngs den egentliga visan.

ULMA 12178, s. 3-6. Efter Gustaf Almkvist, Fasterna sn, Uppland (f. 1849 i Rånäs, Fasterna). Upptecknad av
Viktor Svensk 1938.

Gode morgon, gode morgon

bdde (herre

och fru)

8a

J

J

Huse —bonde mate- moder vore lycklig och glad

1 /:Gode morgon, gode morgon, både piga och
dräng:/
/:husebonde matemoder, vore lycklig och glad:/
2 Vi nu önskom eder alla, en fröjdefull go jul
ifrån alla de olyckor, bevare eder Gud
3 Sankte Staffan, varder gångande, han haver ingen
häst
men likväl så vill han vara, en välkommen julegäst

8b
IIIr

1

och glad

8 Och Maria hon nu gångar, uti templet der fram
der så möter hon sin Josef, sin trolovade man
9 Maria frågar, »har du sett till kärsonen den min»
»Jo ja tror vist att han sitter i templet där in»
10 Och hon söker uti templet, där hon finner sonen
sin
»Å, du sitter här så däjlig, vi dig söket sonen min»
11 »Kan jag inte nu få vara, som min fader det vill
förty himmelen och jorden dessa höra mig till»

4 Vi från österland och rike, äro vi nu komna hit
och här ha vi den Jesu stjärnan, som har fört oss
vägen hit

12 /:Nu så sluta vi vår visa, ty vi orka ej mer
och vi bedja er förlåta, om vi stört eder frid:/

5 Nu Jesum blivit födder, uti Betlehems stad
och för honom nu det lyser, det en stjärna så klar

Titel: Julvisan.

6 Men ack om vi finge följa, denna stjärnan i dag
för att möta Herran Kristum, uti Betlehems stad

Melodianmärkning

7 Nu vi sökom föregäves, han är icke nu där
han är gådder till sin fader, uti himmelen kär

Repristecken utsatta även i textunderlägget.
T. 3-4, textunderlägget: Upptecknarens kommentar
till orden (herre och fru): ibland sjöngs (piga och
dräng)
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Textanmärkning
Repristecken utsatta i alla strofer. - Visan har brukats
vid staffanssjungning. Efter str. 3 står därför: Nu blev
en kort paus för stjärnans tändande och sången fort-

sättes under sakta kringvridande av stjärnan. - Efter
str. 7: Paus för traktering. Nu sätter sig Staffan vid
bordet och slår i en sup åt sitt sällskap, när alla fått
denna välfängnad, fortsättes sången på samma melodi.

Y
Tradition från Åkerby, Österlövsta sn, Uppland. Ya: Thunman, Staffansfirandet, 1928, s. 19-20. Meddelad till
Olof Thunman av skomakaren Gustaf Holmgren (f. 1869, d. 1951 i Åkerby). Yb: SVA BA 3743. Efter vägarbetaren Bertil Löfgren, Skärplinge (f. 1929 i Hållnäs sn, Uppland, kom vid 8-årsåldern till Åkerby, där han lärt
visan). Framförd av Löfgren (munspel) samt hans hustru Majvor och döttrarna Barbro och Anneli (sång).
Inspelad av Märta Ramsten 1985.

Ya
1 Gode morgon, gode morgon, både herre och fru!
Vi önska eder alla en fröjdefull jul.

8 Skall jag inte vara här där jag nu vara vill
när som himmelen och jorden skola höra mig till?

2 Husbonde, matmoder vare lustig och glad!
Ack om vi finge följa den stjärnan i dag!

9 Nu tända vi lampor, nu tända vi ljus.
Vi hava sökt efter dig i både kyrkor och hus.

3 Den stjärnan hon lyser, hon lyser så klar,
hon lyser över stället, där barnet lagt var.

10 Herodes han spände sina hästar för vagn.
Han ämnar sig att resa till Kaanans sälla land.

4 Maria hon gångar kyrkogatan rätt fram.
Där möter hon Josef, sin trolovade man.

11 Här på jorden, här på jorden är det buller och bång,
men i himmelen så är det en ängla lovsång.

5 Har du sett till Jesusbarnet, kära sonen vår?
Ja, jag såg honom sitta uti templet i går.

Anmärkning

6 Maria hon gångar upp till tempelets dörr.
Där så fick hon höra Jesus, hur han talte innanför.

Tr. saknar strofnr.

7 Varför sitter du här så dejelig?
Se, din fader och jag hava sökt efter dig!

Yb
M.M.

J1 =ca
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7:2 Se saknas; och jag: åja
8:1 jag: ja
8:2 och: å; mig: mej
9:2 och: å
Före str. 10 sjungs ytterligare en strof:
Nu vända vi om med både hästar å vagn.
Sen så resa vi till Kanan, de trolovades land.
10:2 sig: sej
11:1 det: de; och: å

TEXT
Avvikelser från Ya i Yb
Texten omfattar 12 strofer. Str. 8 och 9 omkastade.
morgon: morron; och: å
1:1
1:2 Vi vid reprisen Ty vi; önska: önskar
Husbonde, matmoder: Husebonde, mate2:1
moder; och: å
2:2 Ty vi önskar eder alla en fröjdefull dag.
3:2 stället: stallet
4:2 Där: Där så
till Jesusbarnet, kära: vår Jesu kära, de är
5:1
5:2 jag såg: ja såg ju
7:1 dejelig: dejerlig

Anmärkning
Varje versrad tas i repris.

Efter kamrer Alfred Hillbom, Skärplinge, Österlövsta sn, Uppland (f. 1906 i Österänge, Österlövsta, d. 1984); han
hade lärt visan som barn i Österänge. Za: SVA BB 3126. Inspelad av Christer Persson 1976. Upptar även en
separat insjungning av str. 1 samt mel. spelad på munspel. Zb: Textnedskrift i Christer Perssons ägo, gjord av
Alfred Hillbom någon tid efter inspelningen ovan (kopia finns i SVA).

Za
M.M. .0 •-,co 112

ik)1111
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J' II

J1

al -la

en
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•
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12

24 ji3
vi

öns -kar e -der al - la

en

lyck - lig glad

jul.

1 Gode morgon, gode morgon både herre å fru,
/:vi önskar eder alla en lycklig glad jul.:/

6 Varför sitter du här så dejelig?
Se, din fader och jag vi hava letat efter dig.

2 Husebonde, matemoder vare glada till sinn',

7 Vi ha täntit upp lampor, vi ha täntit upp ljus,

och ifrån alla faror bevare eder Gud.

vi ha letat efter dig i både kyrkor och hus.

3 Maria hon gångar den gatan rätt fram.
Där så mötte hon Josef, sin trolovade man.

8 Varför kan ja ej få lov, att få vara vad ja vill,
när som himmelen och jorden skola höra mej till?

4 Har du sett till Jesus kär, det är sonen vår?
Ja, ja hörde honom talte uti templet igår.

9 Nu så vända vi om med både hästar och vagn,
ty vi ämna oss att resa till Kanans sälla land.

5 Maria hon gångar då till tempelets dörr.
Där så fick hon höra Jesus hur han talte innanför.

10 Här på jorden, här på jorden är det buller om bång,
men i himmelen så är det både glädje och sång.
19
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11 Sätt glaset på bordet, brännvinskannan bredvid
/:och bjud oss allesamman, innan vi går härifrån.:/

T. 10 i str. 2-11:

Melodianmärkning
Den separata insjungningen av str. 1:

T. 5 i str. 2-3, 6, 9-11:

T. 6 och 10:
T. 6 i str. 3-10:

Textanmärkning
Repris av andra raden i alla strofer. Str. 11 kallas av
sångaren epilogvers.
2:2 raden påbörjas från men korrigeras; och vid
reprisen sjungs å; bevare vid reprisen sjungs

T. 7 i str. 2, 5-6, 9, 11:

6:2
8:2
11:1
11:2

T. 9 i str. 2-3, 6, 8-11:

bevara
och vid reprisen sjungs å
mej vid reprisen sjungs mig
bredvid korrigeras till bredvör (tal)
härifrån sjungs vid reprisen härifraon

Zb
Avvikelser från Za i Zb
Texten har 11 strofer. Epilogversen saknas.
1:2 önskar: önska; lycklig glad: fröjdefull
2:1 vare: varen
4:2 ja: jag; templet: tempelet
7:1 täntit: tändit
8:1 ja: jag
8:2 mej: mig
1 fortsättningen lyder texten:
9 Här på jorden så är det väl ont efter bröd,
men i himmelen så är det alls ingen nöd

10 Här på jorden så är det endast buller å bång,
men i himmelen så är det både glädje å sång
11 Nu så vända vi om med både hästar och vagn,
/:ty vi ämna oss resa hem till Kanans sälla land:/

Anmärkning
Repristecken utsatta för andra raden i alla strofer. —
Nedskrivarens kommentar efter texten: Sjöngs i ungefärlig marsch-takt (något långsammare)

EJ AVTRYCKTA
(Antalet strofer med den typbestämmande balladberättelsen anges med förkortningen »ber».)
AA: ULMA 303:578, s. 35. Hammarviken, Hållnäs
sn, Uppland. Upptecknad av Bengt Hesselman
1898. 4 strofer (varav 2 ber.; parvis ihopskrivna
till 2 fyrradiga strofer).

AB:

20

ULMA 303:1073, s. 5-6. Efter f. d. skomakaren
och fjärdingsmannen Lars Mathias Ekvall,
Grissla, Tierps sn, Uppland (f. 1827 i Långviken, Söderfors sn, Uppland, d. 1914 i Grissla).
Upptecknad av Elias Grip 1898. 7 strofer (varav
6 ber.).

AC:

ULMA 175:16, s. 12. Askaby sn, Östergötland.
Upptecknad av Andreas Lindblom 1908. 2
strofer. Landsmålsalfabet.

AD: ULMA 1992, s. 124. Morkarlby, Mora sn, Dalarna. Upptecknad av Anders Nygård 1915-1928.
2 1/2 strofer (varav 1 1/2 ber.).

AE:

NM Folkminnessaml., Hammarstedtska arkivet: Jul XV. Staffansupptåg. Efter förra snickarhustrun, fattighjonet Anna Widell f. Ersdotter,
Årsunda sn, Gästrikland (f. 1833 i soldatgården i
Vida, Årsunda, d. 1922.) Upptecknad av Louise
Hagberg 1922. 10 strofer (varav 8 ber.).

SMB 37
AF:

LUF 3412, s. 10. Efter Johan Welter, Ravlunda
sn, Skåne (f. 1844 i Ravlunda); han uppges ha
sjungit samma mel. som Nils Gummesson (S
ovan). Upptecknad av Arthur Malmgren 1929.
11 rader samt mellanomkväde (ingen strofindelning).

AG: Tradition från Österlövsta sn, Uppland. AGa:
Österlövsta. Glimtar från skilda tider, 1956, s.

27. 11 strofer (varav 9 ber.). AGb: SVA BA
3744. Efter skogsarbetaren Lars Eskilsson, Försäter (f. 1949 i Försäter); han hade lärt visan av
sin far lantbrukaren och chauffören Elis Eskilsson, Försäter (f. 1912 i Österlövsta). Bertil Löfgren, Åkerby (jfr Yb ovan) medverkar med mel.
på munspel. Inspelad av Märta Ramsten 1985.
Melodi samt 11 strofer (varav 9 ber.).
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38
UNDERBAR SYN
TSB B7

A
Aa—c: Skillingtryck från 1700-talet (=DgFT 100:1-3; se Jonsson 1, s. 635-636). Ad: En Ny Andelig Wijsa, Nu
hafwer jag sedt, det jag aldrig förr såg, etc. Samt En Ll Wäl sorterad 11 Krydd = Bod 11 Och annat godt, en
god Wän tilönskad när han stod 11 Brudgumme. 11 Tryckt i Ahre. Skillingtryck från 1700-talet (privat ägo; kopia i
KB). Aef: Skillingtryck 1778, 1778 (=DgFT 100:4-5) Agh: Skillingtryck 1790, 1790 (=DgFT 100:6-7). Ai—m:
Skillingtryck 1793, 1794, 1799, 1802 samt odat. från samma tid (=DgFT 100:8-12). An: UUB Folkvisor 11:74.
Skillingtryck 1801.

Aa
1 Nu hafwer jag sedt, det jag aldrig förr såg,
Gråstenen han flyter, och Mannen sitter på,
— Gud finnes vnder tiden.

10 Ther sitter then som hafwer flätat hår,
Sitter vti Helwetit, vti lågan stor,
11 Ther sitter sonen, som bannat har sin Far,
Sitter vti Helwetit men aldrig är han glad,

2 Jag är ingen Man, fast eder tyckes så,
Jag är en Guds Engel alt vnder Himlen blå,

12 Ther sitter Dottren, som bannat har sin Mor,
Sitter vti helwetit, men aldrig får hon roo,

3 Äst tu en Guds Engel, alt vnder Himlen blå,
Så säger tu mig wäl, hur i Himlen månd tilstå,

13 Ther sitter then, som har bedrifwit hoor,
Sitter vti Helwetit vnder domen stoor,

4 1 Himmelen der är, både frögd och ro,
Lycksalig är then, som i Himmelen får bo,
5 Ther sitter Enckior, och Faderlösa barn,
Sitter i Himmelen, Gudz Englar på theras arm,
6 Ther sitter then, som hafwer hållit Guds bud,
Sitter vti Himmelen i en härlig Skrud,

14 Och wähl kan den få nåder, som bedrifwit hoor;
Men aldrig får then nåder, som förbannar Far och
Mor,
15 Nu wil jag eder råda, hvar Man på jorden bor,
Som thenna Wisan siunger, han gifwe gran acht
vppå,
— Gud finnes vnder tiden.

7 Ther sitter then, som hafwer lidit nöd,
Sitter vti Himmelen, frögd i Abrahams skiöt,
8 Och äst tu en Guds Engel alt vnder Himlen blå,
Så säger du mig wähl, huru det i Helwetet tilstår,

Anmärkning

9 Ther sitter Qwinnan, som slagit har sin Man,
Sitter vti Helwetit med glödan swärd i hand,

Stroferna ej radindelade Omkvädet återgivet i alla
strofer. — Kommatecknen ovan motsvaras i tr. av
snedstreck.

Ab-n
Avvikelser från Aa i Ab— n
1:1
1:2
2:2
22

förr saknas b
Gråstenen: Gråsten ef
Himlen: Himmelen f

3:2
4:1
4:2
5:1

hur: huru b, i—n; månd tilstå: tilstår b
Himmelen: Himlen b, i—I, n
then: then själ m; Himmelen: himlen h
sitter: sittia b; Enckior: Enkor h, kran; Faderlösa: Faderlös b
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Sitter: Sittia b; i: uti clf; Gudz Englar på theras
arm: hos Guds Änglar h
Himmelen: himlen h; en härlig: herligan h
6:2
7:1
hafwer lidit: lidit hafwer b
7:2
vti: i kn; Himmelen: Himlen h, Himmelsk f;
frögd saknas h, förd c, med frögd i—n
8:1
äst tu: ästu b; en saknas hcgh; alt saknas h;
Himlen: Himmelen hc, g—m
8:2
det saknas b; Helwetet: Helwitet i—n
Qwinnan: de gifta i—n; har saknas b; sin Man:
9:1
Hwaran i—n
9:2
Helwetit: helfwitet h, helfwetet dhn; glödan
saknas h, glödand' fm; swärd: swerdet h
10:1
hafwer saknas h; flätat: flätadt sitt h, flättat cg
10:2
Helwetit helfwetet dhn; lågan: låganom h;
stor: swår h, i—n
11:1
har saknas b
11:2
Helwetit: helfwitet h, helfwetet cdhn; är: blir
be; han saknas b
12:2
helwetit: helfwitet b, helfwetet dlln
13:2
Helwetit: helfwitet b, helfwetet dirtz; stoor: står
dl
Mellan str. 13 och 14 har i—n följande strof.
Ther sitter then som stulit här i tid,
han Sitter uti Helwetit ty Gud war honom
wred,
5:2

14:1
14:2
15:2

(i stället lör Helwetit har i Helfwiti och n Helfwetet)
bedrifwit: har bedrifwit f, i—n
förbannar: bannar be, förbannat k
siunger: skådar i—n; gran: grant Ulm

Anmärkning
Omkvädena utskrivna i alla strofer.
Ah:
Tr. har textförlust enligt ,följande:
5:1
Fad[er]lös
ho[s]
5:2
Ac:
Tr. omfattar endast str. 5-15.
7:1
nöd tr. nod med felvänd 0-typ
14:1
textförlust: nåd[er]
14:2
textförlust: f[år]; o[ch]
Ae:
Tr. defekt; omfattar endast str. 1.
Aj:
5:2
arm tr. acm
p. g. a. att tr. beskurits återstår av raden en9:2
dast hand

B
Sannolikt Jämtland. Upptecknad av hovpredikanten Johannes Dillner på 1810-talet (jfr Jonsson I, s. 445-446).
Ba: GA II, s. 233-234 (text), GA mus.bil. II, s. 24 (mel.). En text i skillingtryck 1849 (=DgFT 100:13; se Jonsson
I, s. 636) följer helt GA. Bh: Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien. 1818, s. 25.
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II
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1

r 4rtt
Gud
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finnes väl

under

tiden.

J
#

1 Nu hafver jag sett, det jag aldrig förr såg,
Att gråstenen flyter, och mannen sitter på.
— Gud finnes väl under tiden.

9 »Där sitter Dottren, som bannat har sin Mor,
»Hon sitter i helfvete, men aldrig får hon ro.
10 »Där sitter den, som hafver gjort hor,
»Sitter i helfvete, svart som en jord.

2 »Jag är ingen man, fast eder tyckes så,
»Jag är en Guds Engel under himmelen blå.

11 »Där sitter den, som aldrig tagit råd,
»Sitter uti helfvete, men aldrig får han nåd.

3 Och är du en Guds Engel under himmelen blå,
Så säg du mig, hur uti himmelen tillstår.

12 »Nog kunna de få nåder, som hafva gjort hor,
»Men aldrig få de nåder, som bannat Far och Mor.
— Gud finnes väl under tiden.

4 »I himmelen där är både glädje och ro:
»Salig är den, som i himmelen får bo.
5 »Där sitta Enkor och Faderlösa barn,
»De sitta uti himmelrike, Englar på det arf.

Titel: Underbar Syn.

6 »Där sitter den, som lidit hafver nöd,
»Sitter uti himmelrik, i Abrahams sköt.

Melodianmärkning
T. 7 undre systemet: Återställningstecken utsatt
före c.

7 Och är du en Guds Engel under himmelen blå,
Så säg du mig hur det i helfvete tillstår?

Textanmärkning

8 Där sitter Sonen, som bannat har sin Far,
Han sitter uti helfvete, men aldrig är han glad.

Tr. saknar strofnr. Omkvädet återgivet i alla strofer.

Bb
Andantino, poco lent°.

5i

J
Nu

hafver

jag

.15

J
sett, det jag

7

4

al — drig förr sög,

21

7

7

r

8

h5tJ
att

grå - ste -nen

7

7

flyter,

och mannen sitter

7

på.

7
F

24

SMB 38

tutti,
adagio-

12

1

-er
-

vdl

un-der

Gud finnes vd'

un -der

Gud

finnes

-

-

- den.

-

den .

r
-

ti

-

A. A. Afzelius, Swenska folkets sago-häfder III, 1841, s. 13. Upptecknad »efter sång i Vestergötland» (på 1810talet)
8 »Och der sitter den, som tåligt lidit nöd,
»Och hafwer stor hugnad i Abrahams sköt.»

1 Nu har jag sett, det jag aldrig förr såg:
Gråstenen flyter och mannen sitter på.
- Gud finnes under tiden.

9 Och är du en Guds ängel under himlen den blå,
Så kan du ock säga, hur' i helwete tillgår.

2 Jag är wäl ingen man, fast Eder tyckes så;
Jag är en Guds ängel under himlen den blå.

10 »Der sitter sonen, som bannat mor och far;
»I helwete han sitter, och aldrig blir han glad.»

3 Är du en Guds ängel under himlen den blå,
Så wet du wäl ock, hur' i himlen månd' tillgå.

11 »Och der sitter dottern, som bannat har sin mor;
»I helwete hon sitter, och aldrig får hon ro.»

4 »I himmelen så är det stor glädje och ro,
»Och wäl den, som winner i himmelen sin stol!»
5 »Der sitta enkor och faderlösa barn;
»I himmelrik de sitta och nysta gullgarn.»

12 »Och nåd finns för synden, om aldrig så stor;
»Men aldrig får den nåd, som bannat far och mor.»
- Gud finnes under tiden.

6 »Och der sitta de, som matat far och mor;
»I himmelrik de sitta och hafwa hugnad stor.»

Anmärkning
Omkvädet återgivet i str. 1, markerat i str. 2.

7 »Och der sitta de, som uppbyggt Herrans hus;
»De sitta på stolar, och för dem brinna ljus.»

D
UUB V 6 a. Skåne. Upptecknad av sedermera ärkebiskopen Henrik Reuterdahl ca 1820 (Jonsson I, s. 516-518).
1 Sanct Jeppe han gick sig ute vid strand
- Herre Gud hjelpe nu mig! Der mötte han Jesus den rättfärdige man.
- Den rike herr Christ! han gifve oss af sina håfvor!

6 Och Jesus han stötte till stenen med staf
Den stenen han simma så långt uti haf.

2 Sanct Jeppe han satte sig på en sten,
Der satt han och hvilte sina gamla ben.

8 Och större Järtecken jag aldrig såg,
Här seglar en man, på så storer en sten

3 Hör du Sanct Jeppe gammaler man!
Vill du resa till de hedniske Kung land.

9 Hör du Sanct Jeppe hvad jag säger dig!
Hur kan du segla på så storer en sten?

7 Den hedniske kung utom fönsteret såg,
Och större Järtecken jag aldrig såg.

4 Hur skall jag kunna resa till de hedniske Kung land.
Jag har hvarken Snäcka eller något bistånd.

10 Väl kan jag segla på så storer en sten.
För min Gud han är bättre än din.

5 Och Jesus han stötte till stenen med fot.
Den stenen han segla' så långt uti flod.

11 Slätt intet är din Gud bättre än min,
Utan du skaffar mig min son igen.
25
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12 Hur skall jag skaffa din son igen,
De fiskar ha skurit honom i så små ben.

21 Der sitter de män, som slagit sin quinna,
De sitter så hårdt i helfvetes pina.

13 Sanct Jeppe han tog sin bok i hand
Det ena han läste, det andra han sang.

22 Der sitter de quinnor, som slagit sina män
De sitter i lågor opp till sina knän.

14 Det ena han läste, det andra han sang,
Och vips så stod den hedniske kungs son.

23 Alla så vänta de nåder att få.
Utan blott de, som mördat de små.

15 Vips stod den hedniske kungs son, båd hvit och
röd,
Rätt som han hade aldrig varit död.

24 Och jag har varit vid himmelriks dörr.
Och der är glädje och aldrig en sorg.
25 Den hedniske Kung blef nu så innerlig nöjd:
— Herre Gud hjelpe nu mig! —
Hans glädje då hördes högt upp i höjd.
— Den rike herr Christ! han gifve oss af sina håfvor!

16 Opp stod den hedniske kungs son, båd röd och hvit,
Rätt som han aldrig hade varit lik.
17 Och hvar har du varit, kär sonen min?
Men du förer med dig så bleker en kind?
18 Jag må vara hvit, och slätt intet röd,
Dess större mirakel, jag är icke död.
19 Och jag har varit vid helfvetes port
Der sitter så många, har intet godt gjort.
20 Der sitter de som skrifva skatt,
De sitter i låga opp till sin hatt.

Anmärkning
Ms saknar ströfår. Omkvädena utskrivna endast i
str. 1.
8:1 Järtecken ms Jartecken
14:2 den ändrat ,från denn
16:2 Rätt följs av kommatecken
25:1
nu tillskrivet över raden

E
Wigström, Folkdiktning 1, 1880, s. 78-79. Asmundtorps sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1879 (jfr
Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 5).
1 »Nu hafver jag sett, det aldrig jag såg,
gråstenen han flyter och mannen sitter på.»
— Gud finnes under tiden.
2 »Jag är ingen man, fast eder tyckes så,
jag är en Guds engel allt under himmeln blå.
3 1 himmeln der är både fröjd och ro,
lycksalig är den, som i himmeln får ho.
4 Der sitta enkor och faderlösa barn,
sitta i himmelen hos Guds englar.
5 Der sitter den, som hafver hållit Hans hud,
sitter uti himmeln i härliga skrud.
6 Der sitter den, som lidit hafver nöd,
sitter uti himmeln i Abrahams sköt'.»

9 Der sitter den, som flätade sitt hår,
sitter uti helvetet uti lågan svår.
10 Der sitter sonen, som bannade sin far,
sitter uti helvetet, men aldrig blir han glad.
11 Der sitter dottern, som bannat har sin mor,
sitter uti helvetet och aldrig får hon ro.
12 Der sitter den, som har bedrifvit hor,
sitter uti helvetet under domen stor.
13 Och väl kan den få nåder, som bedrifvit hor,
men aldrig får den nåder, som hannar far och mor.
14 Nu vill jag eder råda, hvar man på jorden bor,
som denna visa sjunger, han gifve akt uppå.»
— Gud finnes under tiden.

7 »Och är du Guds engel under himmelen blå,
så säger du mig väl hur i helvetet tillstår?»

Titel: Himmel och helvete.

8 »Der sitter kvinnan, som slagit sin man,
sitter uti helvetet med svärd i sin hand.

Anmärkning

26

Omkvädet återgivet i str. 1 och 14.
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F
NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 1. Gotland. Upptecknad av August Fredin ca 1880.
4
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1 Nu har jag fått sett det jag aldrig förr såg
Grå stenen han flyter och mannen sitter på
— Gud finnes under tiden.

JJ

1

tiden.

Melodianmärkning
Ms saknar taktstreck före t. 8 och 10.

G
[Bendixon], Visbok, 1923, s. 175-176.

8 »Där sitter sonen, som bannat har sin far;
Han sitter uti helvete, men aldrig är han glad.

1 »Nu haver jag sett, det jag aldrig förr såg,
Att gråstenen flyter och en man sitter på!»
— Gud finnes där alla tider.

9 Där sitter dotteren, som bannat har sin mor
Hon sitter i helvete, men aldrig får hon ro.

2 »Jag är ingen man, fast eder tyckes så,
Jag är en Guds ängel i himmelen den blå.»

10 Där sitter också den, som haver gjort hor,
Sitter uti helvete, är svart som en jord.

3 »Och är du en Guds ängel under himmelen blå,
Så säg du mig, hur i himmelen det kan tillgå?»

11 Nog kunna de få nåder, som hava gjort hor;
Men aldrig få de nåder, som bannat far och mor!»
— Gud finnes där alla tider.

4 »I himmelen där är både glädje och ro:
Salig är den, som i himmelen får bo!

Titel: Den underbara synen.

5 Där sitter änkor och faderlösa små,
De sitter uti himmelrik, det arv som de få.

Anmärkning

6 Där sitter den, som lidit haver nöd,
Sitter uti himmelen, i Abrahams sköt.»

Omkvädena återgivna i str. 1 och 11.

7 »Och är du en Guds ängel under himmelen blå,
Så säg mig, hur i helvetet det kan tillgå!»

H
IF Dep. Brages arkiv 15, s. 149-150. Anonym visbok från Finland. Sannolikt inskriven på 1890-talet.

3-859074 SMB 2
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4 I Himlen der fins gläde och ro
Salig den som i himlen får bo
- Gud finnes väl under tiden

1 Nu har jag sett dett jag aldrig förr såg
Att gråstenen flyter fast mannen sitter på
- Gud finnes väl under tiden
2 Jag är ingen man fast dett än tyks så
Jag är Guds ängell under Himlen blå

Anmärkning

3 Är du en Guds engell under Himlen blå
Så säg mig hur dett i Himlen tillstår

Efter str. 4 står siffran 5 utan efterföljande strof. Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga strofer.

FSF V:1 nr 22. Efter Serafina Björklund, Vårdö sn, Aland. Upptecknad av Otto Andersson ca 1910.
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1 Nu haver jag sett det jag aldrig förr såg,
att gråstenen flyter och mannen sitter på.
- Gud finnes väl under tiden

- den.

6 »I helvetet är både kval och sorg,
olycklig den som i helvetet får bo.»
- Gud finnes väl under tiden

2 Det är ingen man, som på gråstenen står,
det är en Guds ängel under himmelen den blå.

Titel: Underbar syn.

3 »Och är du en Guds ängel under himmelen den blå,
så säg då för mig hur i himmelen tillstår.»

Textanmärkning

4 »I himmelen där är både glädje och fröjd,
lycksalig är den som i himmelen får bo.»
5 »Och är du en Guds ängel under himmelen blå,
så säg då för mig hur i helvetet tillstår.»

28

Omkvädet återgivet i str. 1 och 6.
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39
SANKTE STAFFAN
TSB B 8
Varianterna L, N, S, T och X företräder gruppen »Staffan och Herodes».

A
UUB S 161 aa:2 (Broman, Flocker af Glysisvallur) Tit: VII § 8 D. 1. Hälsingland. I framställning om Staffan som
Hälsinglands apostel på 1720-talet anförd av prästmannen Olof Broman (f. 1676 i Välsta, Rogsta sn, Hälsingland,
d. 1750 i Hudiksvall). Tryckt i 0. J. Broman, Glysisvallur II:A, 1912-1948, s. 85.
1 Staffan watner fålar femb;
—hålt wäl Fålan min! —
[——
—Hiälp Gud och Sancte Staffan!
2 Wil icke Moder gifwa maat;
Skal hon få heta lat et aas;
3 Gier eij hustrun rusit öhl;
Skal hon nämnas korfwer söl.
4 Gifwer eij pigan wackert lius;
— hålt wäl Fålan min! —
Skal hon kallas kalfskins mus.
—Hiälp Gud och Sancte Staffan!

Anmärkning
Broman kallar visan »then öfwer alt nämda Staffans
Wisan, hwilken the unge drängar siunga månde på
Andra Dag Juhl, när the slokade kring hela Socknen at
samla få, maat, öhl och bränwjn, at göra sig giästabod;
Före str. 1 står: Wisan begynnes således: Str. 2-4
kallas the några följande verser; v. g. Flera strofer har
sålunda funnits. — Mellanomkvädet utskrivet i str. 1
och 2, markerat i str. 3 och 4; slutomkvädet endast
utskrivet i den löpande texten efter visan, markerat i
str. 1 (markeringen avser även 1:2) och str. 2.

B
Tradition bevarad genom skillingtryck 1796-1866 (se Jonsson I, s. 631-632) och genom GA. Ba: Skillingtryck
1807 (=DgFT 96:3). Bbc: Skillingtryck 1796, 1796 (=DgFT 96: 1-2). Bd: Skillingtryck 1814 (=DgFT 96:4). Be:
GA 99 [AT]. Bfg: Skillingtryck 1826, 1832 (=DgFT 96:5-6). Bh—k: Skillingtryck 1849, 1850, 1859, 1866 (=DgFT
96:7-10). Blm: Skillingtryck 1825, 1828 (=DgFT 96:11-12). Bn—p: Skillingtryck 1847, 1848, 1851 (=DgFT
96: 13-15).

Ba
1 Staffan war en Stalledräng;
—Hålt dig wäl Fålan min, —
Han wattnade de Fålar fem.
—Hjelp mig 0 Sancte Staffan!
Solen lyser intet än,
Men Stjernorne de blänka på Himmelen.
2 Twå woro röda,
De tjente wäl sin föda.

3 Twå woro hwita,
De war de andre lika.
4 Den femte han war apelgrå,
Den rider sjelfwa Staffan på.
5 Innan Tuppen galit har,
Han i Stallet redan war.
6 Hastigt lägges Sadlen på,
Innan Solen månd upgå.
29
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7 Skinpäls och Mössa,
Hundar och Bössa.

22 Gamla Gumman matt och tung,
Börjar åter blifwa ung.

8 Framme han til skogen war,
Innan någon waknat har,

23 Sjelfwa Gubben krafter får,
Se'n han druckit sig en tår,

9 Orrar och Tjädrar,
Hundarne wädrar.

24 Unga Bonden nögd och glad,
Dansar polskor tre å rad,

10 Sjelfwa Björnen i sit bo,
Ej får wara uti ro.

25 Hustrun ung och röd och warm,
Håller barnet på sin arm,

11 I den fula Wargens spår,
Fort och oförskräckt han går.

26 Åt året när wi komma igen,
Så står en wagga wid Ungmors säng.

12 Räfwen den röda,
Måste ock blöda.

27 Flickorne unga,
Dansa och sjunga,

13 Stackars Haren skrämd och rädd,
Måste stupa i sin bädd.

28 Drängarne hoppa,
Piporne stoppa,

14 Dagen den lider;
Fålan hemskrider.

29 Nu rider Staffan å gåle;
Han kommer ej igen för'n åt åre.

15 Nu är eld uti hwar spis,
Jule-gröt och Jule-gris.

30 Uppå Julen, Broder Knut,
—Hålt dig wäl Fålan min, —
Som på Wisan gör han slut.
—Hjelp mig 0 Sancte Staffan!
Solen lyser intet än,
Men Stjernorne de blänka på Himmelen.

16 Kära Mor i spisen,
Gif oss et stycke af grisen.
17 Kära Mor vid lullan,
Lät oss smaka bullan.

Anmärkning

18 Lutfisken luktar,
Bränwinet fuktar.

Av de båda äldsta trycken (från 1796) är det ena (Bb)
defekt; det andra (Bc) avviker från samtliga övriga
tryck av varianten genom att sakna slutomkvädets två
sista ord. Därför har här som a-text valts det närmast
yngre trycket (från 1807).
Omkvädena återgivna i alla strofer.
Slutomkvädet: Sancte str. 2-30 förkortat St.

19 Få wi intet bränwin i wåra krus,
Så slå wi edra fönster ut.
20 Kuse och Kaka,
Lät oss få smaka.
21 Lät oss mera dricka få,
Innan Harpan börjar gå.

Bb-p
Avvikelser från Ba i Bb—p
Bb är defekt, omfattar endast str. 1-3, 23-30. Blm
omfattar 31 strofer, Bn—p 20 strofer.
Mellanomkvädet: Hålt: Håll g—k; Fålan: folan f, n—p;
Wi tackom nu så gerna lm
Slutomkvädet: Hjelp mig 0: Hjelp Gud och e—k; intet:
inte e—k; Stjernorne: Stjernorna e—k; på Himmelen saknas c; på: uppå g—k
Slutomkväde i lm:
Allt för den ljusa stjernan.
Ingen dager synes än,
Stjernorna på himmelen, de blänka.

30

Slutomkväde i n—p:
Allt wid den ljusa stjernan...
Solen lyser inte än, inte än,
Men stjernorna de blänka på himmelen.
1:2 wattnade: wattna' lm; de: sina lm; Fålar: folar
f, n—p
2:1 woro: de woro e—p
2:2 tjente: tjena d
3:1 woro: de woro g—m, p
3:2 war: wa' e—p; andre: andra c, e—p
4:2 Staffan: Stafwen o
5:1 Tuppen: hanen lm

SMB 39
Bb:
Tr. saknar strofnr. Slutomkvädet förlorat i str. 3; av
den förlorade str. 22 återstår rad 3-4 i slutomkvädet.
Slutomkvädet: Sancte str. 2, 23, 25, 26, 28, 30 St., str.
27 S.
Bc:
Tr. saknar strofnr.
Slutomkvädet: Sancte str. 2, 3, 5-8, 10-13, 15-18,
20-23, 25-28, 30 St.
21:2 Harpan tr. Hrapan
Bd:
Slutomkvädet: Sancte str. 2-9, 11-29 St., str. 30 Sant;
Stjernorne str. 1, 7, 8, 20, 27, 29 Stjernorna.
Be:
Titel: St. Staffans Visa. Tr. saknar strofnr.
Bf:
Titel: Sankt Staffans Wisa. Tr. saknar strofnr.
Bg—i:
Titel: Sankt Staffans Wisa.
Bj.
Titel: Sankt Staffans wisa.
1:1 stalledräng tr. stalledräg
Bk:
Titel: Sanct Staffans wisa.
Blm:
Tr. saknar strofnr.
Bn—p:
Tr. saknar strofnr. Str. 10-14, 17, 19, 24, 25, 27, 28
saknas.
Bo:
Slutomkvädet (jfr ovan): inte än upprepas i str. 30
18:2 Bränwinet tr. Bräwinet
Bp:
Slutomkvädet (jfr ovan): stjernan strofen efter str. 23
stjerna

5:2 Staffan uti stallet war. lm
6:1 lägges: lades g—k; Sadlen: sadeln e—k, n—p
6:1-2 Innan Solen månd uppgå,
Betsel och gullsadel på. lm
Skinpäls: Skinspäls d
7:1
Mellan str. 7 och 8 har lm ytterligare en strof:
Staffan rider till källan,
Han öser upp watten med skällan.
9:2 Hundarne: Hundarna i—k; wädrar: wädra e—p
Fålan: folan flm
14:2
15:1 uti: i jk
17:2
Lät: Låt e, h—m
19:1 intet: inte i—m; i: uti g—k
20:2
Lät: Låt ce, h—p
Lät: Låt e, g—m; Låt oss öl och dricka få, n—p
21:1
22:2
Börjar: Börja op
23:1 Sjelfwa: Sjelfwe f
Efter str. 23 har n—p följande strof:
Wi få se den unga brud,
I sin rara fina skrud
24:1
nögd: nöjd f—m
24:2 å: på c
26:1 Åt året när: Ett åre, då eflm, Ett år till, då g—k,
Åt året då n—p; wi komma: komma wi k
26:2 Så står: Står det n—p
27:1
Flickorne: Flickorna d—m
28:1 Drängarne: Drängarna dlm
28:2 Piporne: Piporna e—k, Pigorna dlm
29:2 åt: ett efim
Anmärkning
Mellanomkvädet återgivet i alla strofer. 1 Bb—e och
Blmp är även slutomkvädet återgivet i alla strofer, i
Bf—k endast i str. 1 (men markerat i övriga strofer); i
Bno är slutomkvädet helt återgivet i str. 1 och 30, i
övriga strofer endast delvis.

KB Vs 2:2, s. 554-555 (text), KB S 163 (Drake) nr 138 (mel.). Efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn,
Östergötland (f. 1772 i Nykils sn, Östergötland, d. 1818 i Slaka; Jonsson I, s. 386-391). Upptecknad av L. F. Rääf
(text) och C. P. Grevilli (mel.) hösten 1813 eller år 1814. Mel. tryckt som GAB 91: 2**.
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9:
1 Staffan var en Stalldreng
— Håll fast fålan min! —
Så vattnar han de fålar 5
— för den ljusa Stjernan
Ingen dager synes än
Stjernorne på himmelen
de blänka.
2 De två de voro hvita
De voro hvarannan lika
3 De fem de voro röda
De tjente sig väl sin föda
4 Och väl ser jag på skorsten hvit
alt för Eder dotter red jag hit
5 Och väl ser jag på fenstret blank
att här finns bränvin och ingen lank
6 Och mor sitter i spiseln
och skiftar Julegrisen
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7 Och väl ser jag på fenstret blå
— Håll fast fålan min! —
att här finns ingen bränvinstår
— för den ljusa Stjernan
Ingen dager synes än
Stjernorne på himmelen
de blänka.

Textanmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, markerade i övriga strofer.
Efter str. 5 står: Om nu husfolket öpna dören och de
inbjudas sjunga de: Efter str. 6: Men öpnar man ej för
dem sjunga de under det att de draga sin kos:
4:1 skorsten har avstavats, varvid sten hvit först
placerats till vänster under radens början men
där strukits och i stället skrivits under radens
slut
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D
KB Vs 126:4, s. 74 (mel.), GA 99 [i] (text). »Följande tradition sjunges i Småland och Westergötland.»
Upptecknad på 1810-talet (senast 1817). Mel. tryckt som GA 99.
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6 Innan Solen månd uppgå,
Betsel och gullsadel på.

1 Staffan var en stalledräng,
— Vi tackom nu så gerna —
Han vatna' sina fålar fem,
— Allt för den ljusa stjernan.
Ingen dager synes än,
Stjernorna på himmelen, de blänka.

7 Staffan rider till källan,
—Vi tackom nu så gerna —
Han öser upp vatten med skällan.
—Allt för den ljusa stjernan.
Ingen dager synes än,
Stjernorna på himmelen, de blänka.

2 Två de voro röda,
De tjente väl sin föda.
3 Två de voro hvita,
De va' de andra lika.

Titel: Staffan Stalldräng.

4 Den femte han var apelgrå,
Den rider sjelfva Staffan på.

Textanmärkning
Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer.

5 Innan hanen galit har,
Staffan uti stallet var.

E
KB Vs 2: 1, s. 568-571. Östergötland. Upptecknad av Adam Hägerstrand 1818.
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1 Staffa var en stalledräng
- Håll fast fålan min Så vattnade han sina fålar fem
- Frisk Er upp, gäller nu, rider som till Staffa.

Anmärkning
Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet endast i
str. 1, markerat i övriga strofer; slutomkvädet utskrivet
i str. 1, 2, 13, markerat i övriga strofer.
Visan har brukats vid staffanssjungning, varför texten föregås av följande strofer:
Hälsningen börjar:
God' måron, God' måron kär' fader
- Håll fast Fålan min Gud låt' Er wakna glader
- Frisk Er upp, en dager all
Ingen Dager syns här än
Stjernorna på himmelen de blänka.

2 Två de voro hvita
De voro hvarandra lika
3 Två de voro röda
De tjente väl sin föda
4 Den femte han var appelgrå
Den rider sjelfver Staffa på.
5 Och Far han sitter i bänken
Han häller kappen mätter

God' måron God' måron kär' moder
- Håll fast Fålan min Gud låt' Er vakna glader
- Frisk Er upp, en dager all
Ingen Dager syns här än
Stjernorna på himmelen de blänka.
Efter str. 12 står: Om ej nu hemfolket utkommer till de
sjungande, hvilka sitta på sina stolta kampar, och utdelar fägningen, tillägges:
Mellanomkvädet: fålan i str. 1 sannolikt ändrat från
folan
5:2 mätter läsningen av första bokstaven osäker;
efter raden står ett frågetecken inom parentes
12:1, 13:1 i margen vid ordet Står har ms (Står?)

6 Och Mor ho sitter i spisen
Ho skifter sönder grisen.
7 Jag ser uppå ert fönster blank
Att här fins bränvin och intet lank.
8 Jag ser uppå Er skorsten hvit
För Er Dotter evigt hit.
9 Jag ser uppå er Taketorf
Att här finns godan hackekorf
10 Jag ser uppå ert fönsterbly
Att här finns brännvin och intet brö.
11 Och Drängen ligger på kista.
Han ger oss smaka piska
12 Står jag längre utför er vägg
Frys här isar i mitt skägg
13 Står jag längre utför Er knut
- Håll fast fålan min Denna bonden vet intet hut
- Frisk Er upp, gäller nu, rider som till Staffa.

F
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 256-257. Risinge sn, Östergötland. Texten upptecknad av prosten Mattias
Stenhammar senast ca 1840; melodiupptecknaren okänd.
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4 God morgon, Qwinnor och Män —
Husfar och Matmor lefva wäl än?
— håll fast Fålare min,

1 Staffa var en Stalledräng,
—håll fast Fålare min, —
så vatnar han de Fålar fem,
—för alla ljusa Stjernor.
ingen dager synes än
Stjernorna på Himelen, på Himelen, de
blänka.

Textanmärkning
Ms saknar strofnr. I str. 1 är de båda omkvädena
utskrivna, i str. 2-4 är det enda omkvädet endast markerat. — Str. 1 är underlagd melodin. Den separata
textutskriften har som överskrift: Fragmenter af visan i
fortsättning, varefter följer str. 2-4.

2 Jag ser uppå en källardörr
— håll fast Fålare min, —
3 Jag tror Ni är ej waken —
kära Ni lät af haken - håll fast Fålare min,

G
KVHAA Wiede ks 64. Efter en arbetare från »öfra Sverge (Wermland?)» vid Orrevalla gruvor i Ö. Husby sn,
Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 60
och MM Wiede nr 64.
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en gång jul

1 Staffan var en stalledräng
Stalledräng, Stalledräng
Han vattna sina fålar fem.
Folar fem, folar fem.
— För lekorna lack tralli fall, tralli rara
Gossarne låta sig lustiga vara
En gång jul, engång jul, en gång jul
Om året.

ret.

T. 4, n. 1-2:

T. 10, n. 1-2: nhs

Textanmärkning
Ms har tankstreck före upprepningsraderna 1:2 och
1:4.

Melodianmärkning
T. 11, n. 5: Otydlig, möjligen ändrad från c12 ; har
återgiven enligt de övriga utskrifterna.
Övriga utskrifter:
Upptakten:

å

om

Övriga utskrifter:
Omkvädet: För: Ja MM; Gossarne: Gossarna
1:3
vattna: vattnar MM
Folar/folar: Fålar/fålar
1:4

h.s

H
Efter soldathustrun Maja Stina Jönsdotter (»Hustru Jäger»), Ö. Husby sn, Östergötland (f. 1813 i Kuddby sn,
Östergötland; Ling, s. 43-45). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ha: KVHAA Wiede hs 170. Hh: MM
Wiede nr 182.
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1 Staffa var en Stalledräng
— Håll fast fålan min —
Han wattnar sina fålar fem
— Allt för den ljusa stjernan.
Det är väl ingen dager än
Fast Eder tyckes så;
Det är den ljusa stjernan
Som för dagen plägar [gå]
Solen lyser inte än
Ofver lindelöfven.

lin — de —

J
löf —

1
ven.

8 Jag ser uppå er förstugdörr
Säkert ha wi war't här förr
9 Mor sitter i spiseln
Hon skiftar julegrisen

3 Två fålar hade han bruna
1 lyster honom bjuda

10 Far sitter i bänken
—Håll fast fålan min —
Han slog i öl och skänkte,
—Allt för den ljusa stjernan.
Det är väl ingen dager än
Fast Eder tyckes så;
Det är den ljusa stjernan
Som för dagen plägar [gå]
Solen lyser inte än
Ofver lindelöfven.

4 Den femte fålan han war grå,
Den rider Staffa sjelf uppå.

Textanmärkning

2 Två fålar hade han röda
1 gifven dem god föda

5 Nu är wi wid er skorsten hwit,
För er dotter är' wi kumna hit.
6 Jag ser uppå ert fönster blank
Här är bränvin och inte lank

Mellanomkvädet utskrivet i alla strofer; slutomkvädet
utskrivet i str. 1, markerat i övriga strofer.
Slutomkvädet: gå utelämnat i textutskriften, här insatt
efter strofen under mel. och Hb

7 Jag ser uppå ert fönster ljus
Här är brännvin och öl i krus
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Hb
MELODI

TEXT

Avvikelser från Ha i Hb

Inga avvikelser från Ha frånsett att ordet gå i slutomkvädet ej är utelämnat.

T. 6, n. 4: Utan förslag.
T. 10, n. 6: Utan förslag.

Skillingtryck från 1800-talets andra hälft och 1900-talets början (för Ia—d se Jonsson I, s. 632-633). la: Skillingtryck 1851 (=DgFT 96:15). lbc: Skillingtryck 1870, 1870 (=DgFT 96: 17-18). Id: Skillingtryck 1895 (=DgFT
96: 22). Enligt tr. en »uppteckning af den form, uti hvilken den förekom i Öggestorps socken, Jönköpings län, i
förra hälften af innevarande sekel. En gammal man, Nils Movitz, boende på Månsarps egor inom församlingen,
brukade då att vid julhelgen gå omkring och i granngårdarne sjunga visan sålunda:» Ie: Sånger eller Visor 11
FRÅN SVERIGES BYGDER OCH DALAR 11 Några nya och trefliga visor. il N:o 42. Skillingtryck 1898 (SVA
A 275). If: Nya Visor If Svenska Vis- o. Småskriftförlaget, Stockholm, Karlberg. Några nya och trefliga visor.
N:o 42. II Innehåll. II 1. Broxviksvisan, [etc.]. Skillingtryck 1898 (KB E 1898 b2). Ig: Nya!' Visor 11 Svenska Viso. Småskriftförlaget, Stockholm, Karlberg. Några nya och trefliga visor. 1) N:o 42. 11 Innehåll. il 1. Fägersköldska
Dramat [etc.]. Skillingtryck u.å. [1898 eller 1899] (SVA A 1219). Ih: Nya Visor ii Svenska Vis- o. Småskriftförlaget, Stockholm, Karlberg. H Några nya och trefliga visor. // N:o 42. 11 Innehåll. 11 1. Fägersköldska Dramat [etc.].
Skillingtryck 1899 (SVA A 860). li: Fem alldeles Nya Wisor Den wandrande spelmannen. 11 Ett hemskt
uppwaknande. 11 Staffans Wisa. Månskenstankar. II Sockenskräddaren. ii Pris 12 öre Malmö, C. A. Andersson
& C:s boktr. 1899. Skillingtryck 1899 (KB E 1899 z). /j: Nya 11 Visor 11 Svenska Vis- o. Småskriftförlaget,
Stockholm, Karlberg. Några nya och trefliga visor. 11 N:o 42. 11 Innehåll. 11 1. Fägersköldska Dramat, [etc.].
Skillingtryck 1901 (KB E 1901 02). Ik: Nya 11 Visor II [Svenska Vis- o. Små]skriftförlaget, Stockholm, Karlberg.
Några nya och trefliga visor. il N:o 42. 11 Innehåll. 11 1. Fägersköldska Dramat, [etc.]. Skillingtryck 1905 (KB E
N:o 42. 11 Innehåll:
Fägerskiöldska dramat, [etc.].
1905 q3). Il: Några trefliga och vackra 11 VISOR.
Skillingtryck 1910 (KB E 1910 b4). Im: Några trefliga och vackra VISOR. 11 N:o 42. Innehåll: liFägerskiöldska
dramat, [etc.]. Skillingtryck 1917 (KB E 1917 tt).

Ia
1 Det är wäl Annandag-Jul i år,
—Det tackom wi så gerna, —
När wi ska sjunga wisa wår,
—Allt wid den ljusa stjerna,
Dagen synes intet än,
Men stjernorna på himmelen, de blänka.
2 Staffan war en stalldräng,
Han wattnar sina folar fem
3 De twå de woro röda,
De tjena wäl sin föda,
4 De twå de woro hwita,
De war hwarandra lika,
5 Den femte den war apelgrå,
Den sjelfwer Staffan rider på,
6 Och kära mor i huset,
I tänden nu upp ljuset,
38

7 Och kära far i bänken,
Gif litet utaf skänken,
8 Och kära mor i spisen,
Gif mig ett stycke af grisen,
9 Och står wi längre utom wägg,
Så fryser isar wid wårt skägg,
10 Det syntes uppå gården hwit,
För morses doter kom wi hit,
11 Det syntes utpå gården grann,
För morses dotter red wi fram,
12 Wi önska er så mången tack,
— Det tackom wi så gerna, —
Som fjäder finnes på ers katt,
— Allt wid den ljusa stjerna,
Dagen synes intet än,
Men stjernorna på himmelen, de blänka.

SMB 39
Anmärkning
Omkvädena återgivna i alla strofer.
Mellanomkvädet: Wi tackom er så gerna str. 12
Slutomkvädet: wid str. 4, 5, 12 för

Ib-m
8 Ja nu är visan ända, ja nu är visan slut,
Gå nu och se efter — om ni kan gifva sångaren en
sup.

Avvikelser från Ia i Ib—m
Ic omfattar endast 6 strofer, Id—m 8 strofer.
Mellanomkvädet: Wi tackom nu så gerna, c; Det: dess
d—m
Slutomkvädet, rad 1: wid: för c—m; rad 2: Ingen dager
synes än, synes än, c, Ingen dag här synes än,
d—m; rad 3: Men saknas d—m
1:2 wisa: wisan b
2:1 stalldräng: stalledräng b, d—m, stalledräng, stalledräng c
2:2 wattnar: vattnade d—m; folar: fålor b, fålar c—m
3:2 tjena: tjente
4:2 war: woro bci
5:1 den: han c; apelgrå: appelgrå
5:2 Den rider sjelfwe Staffan på c; Den vill han
själfver rida på, d—m
9:1 Och: Ty c; står: stå bc
9:2 isar wid: isen i b, det is uti c
10:2 morses: Moses b; doter: dotter b
11:1
utpå: uppå b
11:2 morses: Moses b
12:2 ers: er b
1 stället för str. 6-12 har d—m följande strofer (som nr
5-8 eftersom str. 1 saknas):
5 Så red han till er källardörr,
Där satt ännu en sticka för,

Anmärkning
Ib.
Mellanomkvädet återgivet i alla strofer, slutomkvädet
helt återgivet i str. 1 och 12, delvis i övriga strofer.
Mellanomkvädet: Wi tackom er så gärna str. 12
Slutomkvädet: wid str. 4, 5, 12 för; stjerna str. 5
och 6 stjernan; intet str. 1 och 2 inte
Ic:
Tr. saknar str. 1, 7, 8, 10-12. Omkvädena återgivna i
alla strofer. 1 str. 2 är upprepning av radsluten återgiven, i övriga strofer markerad med repristecken.
Id:
Omkvädena återgivna i str. 1-7. Tr. saknar str. 1 samt
6-12 (se ovan); str. 3 och 4 omkastade.
Ie—m:
Tr. är likalydande med d med undantag för följande
avvikelser från detta trycks str. 5-8 (se anm. ovan):
5:1 er: en
7:2 utaf: af
8:1-2 Ja nu är visan ända, som alla nog förstå,
Gå nu och se efter — om ni har något att bjuda
sångarn på.
Ii
Mellanomkvädet: wi str. 3 oss

6 Ack kära mor, så släpp mig in,
Jag fryser så om ryggen min,
7 Och mor hon satt i spisen,
Och skar ett stycke utaf grisen,

J
NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 4. Länna sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson 18601890.
1 Staffa' var en stalledräng
—Håll fast fålan min —
Så vattnar han de fålar fem
—Gossar lät oss lustiga vara
En gång jul om året bara
Trallalarallala trallalalej!

2 De två de voro hvita
Det var ett par fålar så lika
3 De två de voro Svarta
Det var ett par fålar så vackra
4 Den femte han var Apalgrå
Den rider Staffa' själfver på
39
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5 Vi skådat eder korsten hvit
För edra flickor gick vi hit
6 Vi sir på bondens kappråck grå
Han tar sig en glögus då och då
7 Men vi som får sjunga och tralla
Oss vill han ge bara knallar
8 Vi som ska gå ute och frysa
Oss vill [han] ge att skrapa ur grytan
9 Nu ha' vi baddä' i slask och snö
Nu ha' vi gjort skäl för bå bränvin och brö
10 Gif oss en sup just nu på stund
Den smakar så godt uti vår munn
11 Å' hör ni mor i spisen
Nu vill vi smaka julgrisen
12 Å' hör ni flickor med tjockande bröst
Hvar har ni erän tunnkanna sen i fjol höst?
13 Å' går inte' piga' å' tänder opp ljus
Så sätter vi henne på spinnehus
14 Ja nu rider vi åf gåle
Vi kommer inte' igen förrn åt åre

15 Åt åre när vi kommer igen
—Håll fast fålan min —
Så ståndar de' vaggor vid flickornas säng
—Gossar lät oss lustiga vara
En gång jul om året bara
Trallalarallala trallalalej!
Titel: Staffas Visa.
Anmärkning
Felaktig strofnumrering (str. 4 onumrerad, str. 5-8 har
nr 4-7). Omkvädena utskrivna i str. 1, 2, 15. — Efter
texten står: Under bestämd anförare sjöngs hon under
ofvananförda form i Länna Socken ännu 1850-60. Före
str. 14 står: Efter det de blifvit insläppta och fått
förplägning så aftåga de under följande tacksamhetssång:
Slutomkvädet: Lät str. 15 Låt
6:2 glögus ms glöögus
9:2 bå ms båö; brö ms brö
12:2 erän ms eörän
14:1 gåle med markering för uttal med tjockt 1

K
UUB R 810 c. Efter änkan Brita Karin Karlsdotter, Alsike sn, Uppland (f. 1805 i Holms sn, Uppland. d. 1873
Alsike fattighus). Upptecknad av friherre E Cederström ca 1870.
1 Staffan var en stalledräng;
—Vi tackom nu så gerna; —
Han vattna sina fålar fem,
—Alltför den ljusa stjerna,
Ingen dager synes än,
Fast eder tyckes så;
Det är den ljusa stjernan,
Som för dagen börjar gå.
2 Och två de voro blacka;
Och de voro ett par fålar så vackra,
3 Och två de voro röda;
De förtjente väl sin föda,
4 Den femte han var apalgrå;
Den rider sjelfva Staffan på,
5 Och Staffan rider till källan;
Han höler opp vatten med skällan,
6 Och Staffan han rider sig till källardörr;
Der sitter en rutten sticka för,
7 Och Staffan red sig till källareknut;
Och der skall båd' öl och bränvin ut,

40

8 Om inte pigan blåser opp ljus;
Så kalla vi henne kalfskinnsmus,
9 Unga bonde nöjd och glad;
Dansa polskor tre å rad,
10 Kära mor i spisen;
Ge' mej smaka grisen,
11 Och kära mor vid lullan;
Ge' mej smaka bullan,
12 Får vi inte bränvin i vår' krus;
Så slå vi edra fönster ut,
13 Hundar och bössa;
Skinnpels och mössa,
14 Stackars haren skrämd och rädd,
Måste stupa i sin bädd,
15 Räfven den röda;
Måste ock blöda,
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16 Och sjelfva björnen i sitt bo;
— Vi tackom nu så gerna; —
Ej får vara uti ro,
— Alltför den ljusa stjerna,
Ingen dager synes än,
Fast eder tyckes så;
Det är den ljusa stjernan,
Som för dagen börjar gå.

Anmärkning
Ms saknar strofnr. Mellanomkviidet utskrivet i alla
strofer, slutomkvädet utskrivet i str. 1 och 16, markerat i övriga strofer.
8:2 kalfskinnsmus ms kalfskinnsm-s

Titel: Staffansvisan.

L
DAL 23574. Efter f. d. halmtakstäckaren Jon Kihlberg, Stianderöd, Ö. Sönnarslövs sn, Skåne (f. ca 1815).
Upptecknad av Per Larsson sommaren 1899 och delvis bearbetad av denne.
1 Herodes han red sina hästar till vanns,
Då såg han en stjärna i Österland.

12 Jo, rida skall jag nu till Bethlehems stad,
Korsfästa vår Härre, så litet ett barn.»

2 »Vad månde den stjärnan betyda så sannt,
Som jag i dag har skådat i Österland?»

13 Vår Härre han satte sig till jordene ned,
Sol och måne det skapte han därmed.

3 »Den stjärnan hon månde betyda det ju:
I dag skall här födas ett bättre barn än du.»

14 »Nu haver jag skapat två så dägeliga ting,
Skapa nu du vad [du] haver i ditt sinn'!»

4 »Skall här nu födas ett bättre barn än jag,
Så statt upp, du hane, statt upp och gal!»

15 Herodes han satte sig till jordene ned,
Ormar och slångor det skapte han därmed.

5 Hanen far upp vid Herodes' tal,
Han flaxar sina vingar så högt som han gal.

16 »Nu haver jag skapat två så underliga ting,
Men jag kan varken giva dem ande eller liv.»

6 Herodes han gångar sig åt stenstallen in,
Att skåda den fålen, som går snabbast i spring.

17 Vår Härre han lyfte upp sin milderika hand,
Så gav han dem lite liv, men slätt ingen and'.

7 Han slätar den brune, han skrapar den grå,
Den gule den lägger han gullsadelen uppå.

18 Herodes han svingar sin gångare ikring,
»Strax vill jag rida tillbaka igen.»

8 Herodes sig upp på sin gångare steg,
Så red han så fort som fågelen flög.

Titel: Konung Herodes och Vår Härre.

9 Och när som han ridit ett stycke vägen fram
Så möter han Vår Härre, så gammaler en man.

Anmärkning

10 Det brukar ju att vara en gammal plägsed,
Att när som två mötas, så talas de vid.
11 »Hvart skall du nu rida så strideligen fram?»
»Jo, rida skall jag nu till Bethlehems land.

Upptecknarens kommentar år 1923: Hon sjöngs i mycket bristfälligt skick. Undertecknad har dristat göra ett
försök att »restaurera» henne.
3:1 före betyda ett ord hortraderat
4:2 före det första upp ett ord hortraderat
16:2
kan tillskrivet över raden

M
Halland. Upptecknad av Lars Adlerkull ca 1910. Ma: DAG IFGH 5977 nr 21. Mb: Museet i Halmstad, L.
Adlerkulls vissaml. nr 77. Utskrift gjord i mars 1915.
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Ma
2

Staffan var en

stalldräng,

4

IC#

En

stalldräng.

stalldräng, en

6

fålarna fem

Så vattnade han

-

J'

I

8

N

d

a-

rad,sjung hq:p folie - rot la !

rad

10

fl

•

Bröder, låt oss

lustiga

J'

k

•
vara !

12

N
a

ccc

En gång jul om året

bara,
14

Sjung fallilol

1 Staffan var en stalldräng,
En stalldräng, en stalldräng.
Så vattnade han fålarna fem
I rad i rad, sjung hopp falleralla!
Bröder, låt oss lustiga vara!
En gång jul om året bara,
Sjung fallilallallila!

=

lalli

J

— la !

— I rad i rad, sjung hopp falleralla!
Bröder, låt oss lustiga vara!
En gång jul om året bara,
Sjung fallilallallila!

Melodianmärkning

2 De två de voro svarta,
ja, svarta, ja, svarta,
men ack, de var så vackra

T. 8, n. 2: Punkterad åttondelsnot. Genom blyertsanteckning i marginalen ändrad till sextondelsnot.

3 De två de voro vita,
ja, vita, ja, vita,
ja, lika som en krita,

Textanmärkning

4 Den femte den var apelgrå,
ja, apelgrå, ja, apelgrå.
Den rider själver Staffan på

42

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 4,
markerat i str. 2 och 3.
Omkvädet: Bröder str. 4 gossar

SMB 39

Mb
MELODI

TEXT

Avvikelser från Ma i Mb

Avvikelser från Ma i Mb

Upptakten saknas.
T. 12, n. 2-4: a' a l a' (överstrukna och ändrade, troligen med blyerts, till h' h' h')

2:3

var: vor'

Anmärkning
Omkvädet utskrivet som i Ma.
Omkvädet: falleralla str. 1 fallelalla; Bröder str. 4 gossar

Anmärkning
Ms fOreligger endast i en delvis otydlig kopia i SVA.

N
Tradition från Vittskövle sn, Skåne. Upptecknad av folkskolläraren Otto John (f. ca 1885 i Vittskövle), troligen
under tiden 1910-1915. Na: Folkminnen och folktankar 1916, s. 15. Mel. efter Johns eget minne från hans
»barndom och ungdom». Nb: LUF 4393, s. 9-14. Text efter torparen Lars Jönsson, Tremannahuset, Vittskövle
(f. 1879 i Vittskövle, d. 1951). Inlämnad av C. W. von Sydow. Tryckt i Folkminnen och folktankar 1916, s. 15-16.

Na
•
Sankt Staf-fan han r - der si - no

•

J

J

JU' 4 J
hos - tar till

vanns.

6

- Va - ka med oss ju - la - natt 10
•
Då

såg han en

d
stjör-na

ar 0
ös -terns r - ka

land .

13
J

- Va - ka med oss

d
för oss al - la.

Nb
1 Staffan han rider sina hästar till vanns,
— Vaka med oss julanatt. —
Då såg han en stjärna i Österns rika land.
— Vaka med oss för oss alla.
2 Den stjärnan hon lyste över Betlehems stad,
men mest över huset, där barnet det var.
3 Staffan sig inför Herodes måste gå:
»I natt är en födder, som är bättre än du.»
4-859074 SMB 2

4 »Säg huru skall jag tro dig uppå dessa dina ord,
förrän den hanen han flyger opp och gal.»
5 Den hanen han var stekter och lagder uppå fat,
han baskade sina vingar så högt, som han gal.
6 Herodes han slog sina handskar uti bord,
sen reser han sig opp från sin kongeliga stol.
7 Herodes han gångar sig åt stenstallet ner,
där skådade han de fålarna tre.
43
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8 Han klappade den brune, han stryker den grå,
den gule den lade han guldsadelen uppå:

16 Herodes han satte sig till jordena ned,
ormar och slangar de skapade han därvid.

9 Sen rider han sig åt vägene fram,
där möter han vår Herre så gammal en man.

17 »Nu haver du ju skapat två så gruveliga djur,
men du kan varken giva dem liv eller and.»

10 »Säg, var skall du rida så strideligen fram?»
»Jo, rida skall jag till Betlehems stad.»

18 Vår Herre han räckte ut sin milderika hand,
så gav han dem liv men slätt ingen and.

11 »Säg, vad skall du göra uti Betlehems stad?»
»Förråda vår Herre så litet ett barn.»

19 Herodes han svingade sin gångare omkring,
sen rider han tillbaka i trav och i spring.

12 »Det plägar väl att vara en gammal mans plägsed,
att när som två mötas, så talas de väl vid.

20 Nu ha vi sjungit visan från början och till slut,
— Vaka med oss julanatt. —
Så önska vi eder en fröjdefuller jul.
— Vaka med oss för oss alla.

13 Det plägar väl att vara en gammal mans plägsed,
att när som två talas, så sätta de sig ned.»
14 Vår Herre han satte sig till jordena ned,
solen och månen de skapade han därvid.

Anmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädena återgivna i str. 1 och
20.

15 »Nu haver jag väl skapat två så däjeliga ting,
skapa du nu två lika och sätt dem däremot!»

0
Efter Maria Vilhelmina Söderström f. Levander, Stenstugu, Grötlingbo sn, Gotland (f. 1868 i Öja sn, Gotland, gift
med fjärdingsmannen och hemmansägaren Frans Gustaf Karlsson Svärd, d. 1946). Upptecknad av Eric Jacobsson 1917. Oa: ULMA 375: 3, s. 12-14. Ob: NM Folkminnessaml., Manuskript 4, s. 553-557.

0a
k 1'
IAr 11
hus = fadern hemma

huset,

3

1
— håll, håll fast i

.b
fålan

min

Sd kom då ut med brännvins -flaskan full;
7 Mord.

J' 14 J
— hjdlpe

J

gott, hjdlpe gott

sankte Staffen.

1 Sankte Staffen är en fåledräng,
— håll, håll fast i fålan min, —
han vattnar sina fålar fem,
— hjälpe gott, hjälpe gott, Sankte Staffen.

3 Är husfadern hemma i huset,
så kom då ut med brännvinsflaskan full

2 Sankt Staffen var kommen från Engeland,
Han ankrade vid Sandehamn;

5 Är husmodern hemma i huset,
så kom då ut med ölekannan full,

44

4 Är sonen hemma i huset,
så kom då ut med tobaksrull,

SMB 39
Textanmärkning

6 Är dottern hemma i huset,
så kom då ut med kakebull,

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1
och 2, markerat i str. 3-6 (i str. 3 även på slutomkvädets plats men där struket); slutomkvädet utskrivet i
str. 1, 6, 7, markerat i övriga strofer. - Före str. 7 står:

7 Matmoder börjar lagä mat,
- håll, håll fast i fålan min, någä torrt o' någä vat
- hjälpe gott, hjälpe gott, Sankte Staffen.

En annan vers lyder:

alternativ rad inom parentes: var en leitn stallsdräng (med tecken för sonantisering under n i
leitn)

1:1
Melodianmärkning
Mel:s sluttakt är utan tvekan felaktigt utskriven i såväl
Oa som Ob. 1 Oa står cl fl f l g', i Ob c l fiss l fiss l gl .
Framförandet bör ha varit c l e' e' f' eller möjligen d'
fiss' fiss' g'; här återgivet enligt det första, mest
sannolika, alternativet.

Ob
MELODI

TEXT

Avvikelser från Oa i Ob

Avvikelser från Oa i Ob

Föredragsbeteckningen i slutet av mel. saknas.
T. 3, n. 3-4: j

5:1

husmodern: husmodren

Anmärkning

j i

Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str.
2-4, markerat i str. 5 och 6; slutomkvädet utskrivet i
str. 1-3, 6, 7, markerat i str. 4 och 5.
1:1 alternativ rad som i Oa
4:2 tobaksrull ändrat från tobakasrull

T. 7: c' fiss' fiss' g' . Jfr anmärkningen under Oa ovan.
Anmärkning
T. 1, n. 6: Otydlig, troligen ändrad från fl .
T. 2: Efter n. 2 står ett överstruket taktstreck.
T. 3, n. 2: Dubbelskriven, struken andra gången.

P
Länsmuseet-Murberget, Härnösand, K. P. Lefflers saml. Efter »mor Ingrid Löjdberg 78 år», Graninge sn,
Ångermanland. Upptecknad av folkskolläraren A. Lövgren ca 1920.

17 1
3.

dg•
Kö -ra mor

spi — sen,

2

J

ebb
giv

oss en bit av

grisen,

3

bb

4.

23 ,1

—Vi be-der dig sd gärna
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4

.t)

Allt

b bc

N
stjärna

för den lju- sa

k
1

OZIN

J1J

4

In - tet Ljus än

är

da -gen

7

6 reN

eN

ome-dan stjärnorna de

1 Staffan var en stalledräng.
Han vattnar sina fålar fem
—Vi beder dig så gärna
Allt för den ljusa stjärna
Intet ljus än dagen är
medan stjärnorna de blänka.

blänka

T. 1 och 2: Noterna inom parentes (g') ändrade från
fl .
T. 3, n. 6: Utan punkt.
T. 4, n. 6: Utan punkt.
Texten till omkvädets rad 3 är antingen felaktigt underlagd mel. eller är mel. fel utskriven. Framförandet
kan ha varit något av följande (flera alternativ finns
dock):

2 Kära far i aska
giv oss en tår i flaska
3 Kära mor i spisen,
giv oss en bit av grisen.
—Vi beder dig så gärna
Allt för den ljusa stjärna
Intet ljus än dagen är
medan stjärnorna de blänka.

— In - tet ljus dn da -gen är

In - tet ljus dn da - gen är

Melodianmärkning

Textanmärkning

Upptecknarens kommentar: Vers 1 har i de två första
raderna en stavelse mera än i de andra verserna och
noten för dessa är g. Se ovan!

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 3 (under mel.), markerat i str. 2. Omkvädets första rad i str. 1 tillskriven i
efterhand.

Q
Efter f. d. lantarbetaren Anders Pålsson, Sjöhusen, Eslöv, Skåne (f. 1862 i Skarhults sn, Skåne); han hade lärt
visan i Skarhult. Qa: LUF 2280, s. 3-5. Text efter Pålssons diktamen nedskriven 1929 av en granne till honom.
Maskinskriven renskrift. Qb: SR 61/M/9378: 12:4. Efter fil. dr Ingemar Ingers, Lund (f. 1902 i Tottarps sn, Skåne,
d. 1983), som lärt visan av Anders Pålsson. Inspelad av Matts Arnherg 1961.

Qa

4
•

Ha n

46

No

vattna si - no

få - lar fem
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6
O

ra,

-

i

•

•

0

-

folie

ra,

roi - la — la,

8

0
Ja

gos -sar

låt-om oss lus - ti-ga va- ra

0
ba- ra

En gång jul om å - ret
12

J

0
Sjung fal-li - ral - la -

8 En han hette Jonathan,
han bad oss alla stiga fram.

1 Staffan var en stalldräng,
han vattna sina fålar fem,
- i ra', i ra, falle-ralla-la,
ja gossar låtom oss lustige vara,
en gång jul om året bara,
sjung falle-ralla-la.

9 Dottern hette Stina,
hon bjuder oss på de fina.
10 Och pigan hette Johanna,
hon bjuder oss på kannan.

2 Den ene den var appelgrå,
den red själve Staffan på.

11 Hur länge skall vi dröja här,
där fryser isar i vårt skägg,
- i ra', i ra, i falle-ralla-la,
ja gossar låtom oss lustige vara,
en gång jul om året bara,
sjung falle-ralla-la.

3 De två de voro svarta,
de voro smala och smärta.
4 De två de voro gula,
de voro liksom fula.
5

la

Far han sitter i bänken
och bjuder oss på skänken.

Titel: Staffansvisan.
Textanmärkning

6 Och mor hon sitter i spisen,
skär ett stycke av grisen.

Ms saknar strof nr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 1 1 .
Omkvädet: ja står inom parentes i str. 1
11:2
isar ms isa

7 Drängen hette Joackim,
han bad oss alla stiga in.

Qb
MELODI
Avvikelser från Qa i Qb

8_

Sjungs närmast i fl-dur, begynnelseton: H (nedan
transponerad till D-dur). M. M. j =ca 96.
Avvikelser från str. 1 i Qa:
Upptakt i förekommande fall: A
T. 1-4 i str. I:
N
8

hon

vatt-no-de si - no

)
0 -40
d
få - !ar fem,- i

T. 1, n. 2 i str. 3-11: ciss
T. 2 i sfr. 2:
T. 2, n. 3 i str. 3-11: fiss
T. 3, n. 2 i str. 2-11: e

•
Stof-fan vor en

stoll - dräng, en

stall - dräng

T. 4 i ,s- tr. 2-11:
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TEXT

6:1
6:2

Avvikelser från Qa i Qb
Str. 7 och 8 sjungs före str. 5.
1:1 en stalldräng sjungs två gånger
1:2 vattna: vattnade
5:2 och: han

Och:
skär: å skär

Anmärkning
Omkvädena återges i alla strofer.

R
Efter Josefina Andersson, Mellösa sn, Södermanland (f. 1875 i Flenmo, Mellösa, d. 1960). Ra: ULMA Gr. 529 A.
Inspelad av D. 0. Zetterholm och I. Nordin-Grip i oktober 1936. En utskrift av texten, gjord av Nordin-Grip i
samma månad, finns i ULMA 10166, s. 1098-1101. Rh: Södermanl:s Spelmansförb:s arkiv, Gustaf Wetters
uppteckningar nr 372. Upptecknad av Gustaf Wetter 1950. Tryckt i Wetter, Sörmländska låtar, 1978, nr 372.

Ra
M.M.

j.

ca 72

2

8 Staf- fan var en

stal - le- dräng,

— håll fast få - len min —

han

vatt- nar si -na

få_ lar fem

J

J' 18

k p

J

stjar - na.

— Allt för den lju-sa

12

8

PP
In -gen do - ger

1

r

sy -nes ön fast e-der tyc-kes
16

• p7 ;

.1_

»;

ab il

dj

1P1

8
Det

ör den lju - sa stjär-na som för da -gen plä - gar gå.
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J'11'.1J
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ttY

8

48

•

Pg

7PPP;

Gos- sar å flic - kor låt oss

2

2
ppp

P

lus -ti - go va - ra.

1

iI
41‘

SMB 39
25

1
8

En gång jul å

jul en gång om

1 Staffan var en stalledräng,
—håll fast fålen min —
han vattnar sina fålar fem.
—Allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än fast eder tyckes så.
Det är den ljusa stjärna som för dagen plägar gå.
Solen skiner högt över lindelöven gröna.
Gossar å flickor låt oss lustiga vara,
gossar å flickor låt oss lustiga vara.
En gång jul å jul en gång om året.
2 De första paret var vita,
de voro varandra så lika.

å — r-et.

Gossar å flickor låt oss lustiga vara,
gossar å flickor låt oss lustiga vara.
En gång jul å jul en gång om året.
Melodianmärkning

Mel. delvis svår att uppfatta p. g. a. dålig teknisk ljudkvalitet.
Upptakt i förekommande fall: a
T. 2 i str. 2-3:

3 De andra paret var röda,
de voro så lätta att föda.

T. 4, n. 4 i str. 5: a

4 Den femte han var apelgrå,
den rider Staffan själv uppå.

Textanmärkning

5 Ja ser på edert fönster blank,
—håll fast fålen min —
att här finns brännvin å inte lank
—Allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än fast eder tyckes så.
Det är den ljusa stjärna som för dagen plägar gå.
Solen skiner högt över lindelöven gröna.

Omkvädena återges i alla strofer.
Slutomkvädet: stjärna ev. stjärnan
Utskriften i ULMA:
5:1 blank: blanka
5:2 att: för

Rb
T. 13, n. 2: c2
T. 15, n. 4: fiss'
Avvikelser från Ra i Rb
T. 17, n. 4: giss'
Mel. utan textunderlägg. Noterad en oktav högre. . T. 25: j J A
Taktartsbeteckning: C .
T. 1, n. 4: giss'
MELODI

Il

TEXT

T. 4, n. 3-4:

Avvikelser från Ra i Rb

T. 7, n. 1-2: di) J

Texten omfattar endast str. 1.
Mellanomkvädet: fålen: fålan
Slutomkvädet: tyckes: synes; å: och

T. 9, n. 4: giss'
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Efter kyrkvärden Ola Månsson, Viggarum, Långaröds sn, Skåne (f. 1862 i Degeberga sn. Skåne, annex till
Vittskövle i Gärds hd, och bosatt där till ca 1880). Sa: NM Folkminnessaml., Visor 1, s. 261. Upptecknad av
Anna Arwidsson 1929. Sb: LUF 3639, s. 33. Upptecknad av William Richter 1930. Se: SVA 1065:2, s. 2.
Upptecknad av Thure Hulthen 1948.

Sa
1 Staffan, han rider sina hästar till vann
— Vaka du om julenatt.
Vaka Herre med oss alla.

Sb
7 att när två vänner mötas, så talas de ju vid.

1 Sankt Staffan han rider sina hästar till vanns
— Vaka du om julanatt.
0 vaka med oss alla.

8 Vår Herre han satte sig på jorden och skrev

2 De två de voro röda
De två de voro grå

9 så skaptes där ormar och ödlor därvid
— Vaka du om julanatt.
0 vaka med oss alla.

3 Den blackige den lade han gullsadelen uppå.
Anmärkning

4 Herodes ville rida till Betlehem fram
5

Str. 3-9 ihopskrivna och har nr 3; texten ovan uppställd i enlighet med Sc. Omkvädet utskrivet i str. 1,
omhvädesmarkering gjord efter 2:1, 2:2, 4 och 9.

då mötte han vår Herre så gammal en man

6 Det är och har varit ju gamle mäns plägsed,

Sc
Livligt.
021 7

„ 4IT

2

J .1'

II

Sanct Staffan han rider

sina

J

A

få - lar te vanns

3
1?

•

•

- vaka du om

ju - le - natt,
5

J

-

t1-14
vaka

Herren med oss

1 Sanct Staffan han rider sina fålar te vanns
— vaka du om julenatt,
vaka Herren med oss alla.
2 De två de voro röda, de två de voro grå
3 Den gråe den lade han gullsadelen uppå
4 Herodes skulle rida till Betlehems stad

50

J

al - la

5 Då mötte han vår Herre så gammal en man
6 Det är och har varit gamla männers plägsed
7 Att när två männer mötas så talas de väl vid
8 Vår Herre han satte sig på jorden och skrev
9 Då skapte han ormar och ödlor därvid

SMB 39
10 Den hanen den var stekter och lagder uppå fat
11 Den hanen han baska sina vingar och gol
— vaka du om julenatt,
vaka Herren med oss alla.
Textanmärkning

resp. 20, varigenom markeras att strofer felar. Efter
texten har upptecknaren därtill ,följande kommentar:
Han beklagade att han ej kunde orden ordentligt. »Jag
får ingen reda i det.» — Omkvädet utskrivet endast i str.
1, markerat i övriga strofer.
11:1 till baska står fotnoten: Första gången sjöng
Ola Månsson »flaxa».

Str. 1 som är underlagd mel. saknar strofår, medan
str. 2 har nr 1, str. 3 nr 2 osv.; str. 10 och 11 har nr 19

T
SVA 1065: 2, s. 7. Efter åbon Per Olsson (f. 1861 i Torups sn, Skåne, d. 1960) och snickaren och vagnmakaren
Håkan Olsson (f. 1864 i Degeberga sn, Skåne, d. 1950), båda boende i Degeberga. Upptecknad av Anna Nilsson
1948. Avskrift gjord av Thure Hulthen.
1 San Staffan rider sina hästar till vanns.
— Vaka med oss julanatt. —
Så såg han en stjärna i Österland.
— Vaka du med oss alla.

13 Vår Herre han satte sig till jorden ner
Solen och månen han skapte därvid

2 Va månne denna stjärnan betyda oss nu
I natt är född en konung, som är bättre än som du

15 Herodes han satte sig till jorden ned
Ormar och slångor han skapte därvid

3 Ar här född konung som är bättre än som jag
Så statt upp du stekte hane och gal

16 Nu haver du skapat dessa gryvelige djur
Nu kan du varken giva dem liv eller and

4 Den hanen var stekt och framburen uppå fat
Han schågrar sina vingar så högt och han gal

17 Vår Herre han räckte ut sin milderika hand
Så gav han dem liv men släppte ingen ann

5

Herodes han satt på sin kungliga stol
Han bleknar, han svartnar, han föll ned till jord

6 Herodes han gångar sig åt stenstallen in
Till att få skåda de fålarna sin
7 Han klappar den brune, han stråg den grå
Den gula lade han gullsadeln uppå

14 Nu haver jag skapat dessa däjeliga ljus
Skapa du nu två lika däremot

18 Herodes han svingar sin gångare grå
Sen rider han åt vägen så långt därifrå
19 Herodes han svingar sin gångare gul
— Vaka med oss julanatt. —
Sen rider han så fort som fågeln han flyger
— Vaka du med oss alla.

8 Och när han hade skådat de fålarna sin
Så tar han dem ur stallen och till Betlehem red

Titel: Den gamla Staffansvisan.

9 Och när han hade ridit ett stycke uppå väg
Så möter han Vår Herre så unger en man

Anmärkning

10 Så, var skall du rida, mens du rider så fort
Jo, jag skall rida till Betlehems by
11 Det plägar ju att vara en gammal plägsed
Att när som två de mötas så talas de ju vid
12 Det plägar ju att vara ett gammalt plägsord
Att när som två de mötas så sätta de dom till jord

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 19, markerade i
övriga strofer.
Slutomkvädet: du saknades enligt avskrivarens anm. i
originaluppteckningens str. 2, 5-19.
3:1 är står inom parentes
11:1 att ms o.
12:1 över ett står (en)
15:2 slångor står inom anföringstecken
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U
Efter Skinnar Asta Larsson, Malungs sn, Dalarna (f. 1896 i Yttermalung); hon hade visan efter bonden Arvs Lars
Olsson, Yttermalung (f. 1838 i Malung, d. 1930). Ua: SVA 399: 3 [2], bl. 11. Upptecknad av Karl Sporr 1955.
Konceptet finns i SVA 408: 4. Ub: SVA BA 1501. Inspelad av Gunnar Ternhag 1972.

Ua
Jfr (D
2

C
a?
Staffan var en

e?
stolle - dräng, stal le - dräng,

J
han vattnar si - na

fem,

få - lar

stal ledrdng,

.1'

4

få - lar fem,

få - tar

J
fem

5

- Hej, falla - ri, fade - ri

fade - ralla.

6

Gossar lat oss lustiga va- ra,
7

J\J\p
en gång jul om rena

3 .1' J.

bara

1

Hej, fa -ra - dera - rej.

1 Staffan var en stalledräng, stalledräng, stalledräng,
han vattnar sina fålar fem, fålar fem, fålar fem
- Hej, fallari, faderi faderalla.
Gossar låt oss lustiga vara,
en gång jul om årena bara
Hej, faraderarej.
Melodianmärkning
Upptecknarens kommentar: Konseptet något oklart i
vissa fall. Jfr hans frågetecken och anmärkning i t. 1-2
samt anmärkningen till mel.-konceptet nedan.
T. 7, n. 3-9: Textunderlägg saknas; här kompletterat
enligt konceptet.
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Mel.-konceptet:
Taktartsbeteckning saknas. Taktstreck saknas efter t.
3 men har utsatts även mitt i t. 7. Texten delvis utskriven utan anpassning till mel.
T. 1, n. 4: al (otydlig, möjligen g')
T. 3, n. 2: g' (otydlig, möjligen fiss')
Textanmärkning
Förkortningen i omkvädet utfylld efter primäruppteckningen.

SMB 39

Ub
M.M. di--, ca 84

J#Jkinr'u r i
Staf-fan vor

4

ipp

stal-le - dräng, stal- le-dräng, stal- le— dräng.

en

få -lar fem, få - tar fem,

vatt-nar si — no

få — lar fem.

10

;p
8 Hej, fa-de-ri, fa-de - ri

fa -de -ral - la.

. 12

p

;5
Gos-sar, låt oss

lus - ti- ga va - ra,
14

8

en

gång jul om

- re-na ba -ra.
16
1

å

r 1

Hej, fa-ra-de - ra — rej.

1 Staffan var en stalledräng, stalledräng, stalledräng.
Han vattnar sina fålar fem, fålar fem, fålar fem.
- Hej, faderi, faderi faderalla.
Gossar, låt oss lustiga vara,
en gång jul om årena bara.
Hej, faraderarej.

T. 5 i str. 2:

T. 5 i str. 3-4:

2 Den ena fålen han var vit, han var vit, han var vit.
Han var själva Staffan lik, Staffan lik, Staffan lik.

T. 8 i str. 2 och 4:

3 Den andra fålen han var rö, han var rö, han var rö.
Han åt inte annat än vatten å brö, vatten å brö,
vatten å brö.

T. 8 i str. 3:

4 Den tredje fålen den var grå, den var grå, den var
grå.
Den rider själva Staffan på, Staffan på, Staffan på.
- Hej faderi, faderi faderalla.
Gossar, låt oss lustiga vara,
en gång jul om årena bara,
Hej, faraderarej.

k

p r

Upptakt till t. 9 i förekommande fall: el
T. 12 i str. 4:

Textanmärkning
Melodianmärkning
Upptakt i förekommande fall: g
T. 1 i str. 4: [ka

•

Omkvädena återges i alla strofer.
Omkvädet, rad 1: Hej str. 4 Å hej; rad 3: bara otydligt,
ev. avses vara
sångerskan får hjälp med att påminna sig or4:1
det grå
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v
SR Ma 57/1 0617:26:9. Efter Valborg Carlsson, Eriksbyn, Skålleruds sn, Dalsland (f. 1899 i Eriksbyn). Inspelad
av Matts Arnberg 1957.

M.M.
fÅk

1?

J..

ca 100

4.5

J J'JJ

Staf-fan Staf-fan stal- le- dräng
4

tac- kom nu så gör — no
6

8

vatt-nor si -no

få - !or fem

414

1) 18i-

Allt för den 1ju - sa

J

stjcir- no.

10

8

In - gen da -ger

sy - nes än,
13

N
men stjär-nor-na

1 Staffan Staffan stalledräng
—tackom nu så gärna —
vattnar sina fålar fem.
—Allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
men stjärnorna på himmelen de blänka.

på him -me- len de blön- ko.

— Allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
men stjärnorna på himmelen de blänka.
Melodianmärkning

2 Två de voro röda,
de tjänte väl sin föda

Str. 7 omfattar takterna 1-8.
Upptakt i förekommande fall: c
T. 1, n. 3-4 i str. 4: f g

3 Två de voro vita,
de var varandra lika.

T. 2 i str. 2-3, 6-7:

4 Den femte den var apelgrå,
den rider Staffan själver på.
5 Innan Solen månd uppgå
betsel och Bullsadel på.
6 Innan hanen galit har,
Staffan uti stallet var.

J'

T. 2 i str. 4:
8

T. 3 i str. 2-3, 6-7:
0 0

7 Innan dagen bryter in
— tackom nu så gärna —
dörren upp å Staffan in.
54
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J'J

T. 3 i str. 4:

T. 3 i str. 5:

b

T. 7 i str.

J

t)8

T. 8, n. 1 i str. 3-6: f
T. 10, n. 2 i str. 5-6: g

oP

T. 12 i str. 2, 4-6:
T. 4, n. 1 i str. 4-5: g
Upptakt till t. 5 i förekommande fall: f
T.6, n. 2 i str. 4: a

8

J'

T. 12 i str. 3:
T. 7 i str. 3:
Textanmärkning

j)J

T. 7 i str. 4-6:

Omkvädena återges i alla strofer (i str. 7 dock av
slutomkvädet endast den första raden).

8

SLS 352, s. 1300-1301 (mel.), 1302-1305 (text). Efter Karl Lundström, Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 1851).
Upptecknad av Greta Dahlström 1923. Tryckt i Brage, Årsskrift XV—XVIII, s. 77-79 och som FSF V: 1 nr 23 a
och A.

1.

Sankte

man,

sonnerlig

Staffan, en

4

J

I(` ) i

- troen

så väl uppå

han. -

5

t-0

IF IF

Och för vår Herres
8

vilje

pinte

10

9

plalt

r

och judan honom pinte
12

3

och

han,

judan

tf?

krönte honom en sten.
14

15

1.
9

1

Rom var han en

16

hurtig dräng och ingen

köre = sven

17 i
1

Och det var Sankte

Staffan.
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2

J

c
2.

Och

Staffan han vattnade

r ur

fålarna

fem.

4

J

Troen så vål uppå

r rr

He = rodes,

n

J

6

konungen,

J
— Ty

han.—

•

råder över dem.

•
vår styre— och

vår Staffan vare

rådeman.

2

C

J

d

3.

detta

Tack skall ni ha

hus,

4

J J
detta

hus,

detta

hus.

6

J

J
Här ha vi

J

duktigt

fått ett

nJ

8

JJ
Bröder,

låtom oss

rus.

1

vara !

lustiga

10

t!7,JJJJ J J
En gång jul om

året

•

d
bara,

12

J

J-D 111

fallala = rallala =

rallallej.

1 Sankte Staffan, en sannelig man.
—Troen så väl uppå han. —
Och för vår Herres vilje pinte judan han,
och judan honom pinte och krönte honom en sten.
I Rom var han en hurtig dräng
och ingen käresven,
och det var Sankte Staffan.
2 Och Staffan han vattnade fålarna fem
—Troen så väl uppå han. —
Herodes konungen råder över dem.
—Ty vår Staffan vare vår styre- och rådeman.
56

3 Och Staffan han lutar sig i käldon neder
och ljusa stjärnor såg han där neder
4 Och Staffan gick hem och sade därav,
tre ljusa stjärnor i käldon satt.
5 Så var där en hane båd stekter och suden,
och inför Herodes konungen buren.
6 Och ä' de nu sannt, som Staffan nu säjer,
så flyg nu upp hane med alla dina fjädrar.
7 Och hanen församlade fjädrarna blå.
Så flög han upp både hel och god.

SMB 39
str. 1 utskrivits. Fr. o. m. t. 5, n. 3 t.o.m. sluttakten har
alternativen med längre notvärden skrivits med blyerts. Detta gäller även noterna ovanför systemet i t. 7.
Med blyerts har också utskrivits taktstrecken efter t. 4,
5, 6 samt 8, 12, 14 och 16 (de fyra sistnämnda som
streckade linjer). Även den streckade linjen mitt i t. 6
är skriven med blyerts.
1 ms, s. (1300), står i blyertsskrift följande rytmiska
version av mel.:

8 Hanen flög upp både fattig och god.
Herodes han sätt sig i sorgestol.
9 Ett bättre barn var fött i går,
och inför Herodes går konungen god.
10 Ett bättre barn var fött i sist
och inför Herodes konungen vist.
11 Och huggen av Staffan hand och fot,
det välsigna barnet råder honom bot.
12 Och huggen av Staffan söder under led,
det välsigna barnet råder honom helt.

2

4

13 Herodes han gick sig åt vägen fram.
Där mötte han Staffan, en liten man.

4

14 Staffan han sätt sig uppå en sten.
Solar och månar skålte honom ren.

J

15 Herodes han sätt sig uppå en stock.
Ormar och drakar rann där opp.

of

•

•

•

#

6

5

9

8

J
rr

18 Men får vi en sup, slå honom väl full,
—Troen så väl uppå han. —
så skattar vi dig för en husbonde huld
— Ty vår Staffan vare vår styre- och rådeman.

r

13 rH

19 Tack skall ni ha i detta hus!
Här ha vi fått ett duktigt rus.
—Bröder, låtom oss lustiga vara!
En gång jul om året bara,
fallalarallalarallallej!

7

• • •

16 Och få vi int Staffansbullan full,
så ska vi slå bondens skorsten omkull.
17 Och kan vi int gör bonden värre till men,
så skall vi bär ut varenda en sten

N
d

16

i i4J

J j J17.1

IT

1

r r
Textanmärkning

Titel: Staffansvisa.
Melodianmärkning
Upptecknarens kommentar: Obs! Osäkert om rytmen
är riktig i n:o 1, då det var omöjligt att få gubben att
upprepa sången. 2:an+3:an [dvs. str. 191 stämmer nog.
1 ms har `olika alternativa rytmiseringar av mel. till

Omkvädena utskrivna i str. 1, 2, 19.
1:1 under Sankte Staffan står (Staffan han var)
1:2 under Och för står (inför)
10:1 vid sist står (långt i = för en tid sen)
14:2 under skålte står (sköljde)
17:2 under varenda en sten står varendaste en

Y
SLS 533, s. 766. Efter 56-åriga Matilda Jåfs, Sundom, Korsholms sn, Österbotten. Upptecknad av Erla Lund
1933.
2

Staffan var en stalledrdng,
Vattnar sina
fem,
talar

stalledrö g,
talar fem,

;

stalledrdng,
fålar fem,

1
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3

--

•

•

larum,

- Heikun, leikun, listigu

;L1

3

vara,

Flickor, låt oss lustiga
5

bara,

året

En gång jul i

•

•

1

4 4
lei

Heikun, leikun listigu

Textanmärkning

1 Staffan var en stalledräng, stalledräng, stalledräng,
Vattnar sina fålar fem, fålar fem, fålar fem,
— Heikun, leikun, listigu larum,
Flickor, låt oss lustiga vara,
En gång jul i året bara,
Heikun, leikun, listigu lei.

Omkvädet rad 1: leikun ms ev. leikum

Titel: Staffansvisan.

SLS 542, s. 56. Efter skomakarhustrun Amalia Korpi f. Länsmans, Broby, Pyttis sn, Nyland, (f. 1872 i Västerby,
Pyttis). Upptecknad av Greta Dahlström 1939.
2

r r

stalledrdng

Staffan han var en

4

J

J

så gerna -

tackom nu

6

•

J

•

#at
han vattnar sina

4
fem

fålar
8

•
för den klara

58

4
stjärna.
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1 Staffan han var en stalledräng
—vi tackom nu så gerna —
han vattnar sina fålar fem.
—Allt för den klara stjärna.
Titel: Staffansvisa.

EJ AVTRYCKTA
Varianter med motivet »Staffan och Herodes» har utmärkts genom en asterisk (*). Vad dessa beträffar är
listan uttömmande.
Av »Staffan stalledräng» upptar förteckningen samtliga kända, ovan ej avtryckta varianter från tiden före
1850. För tiden efter 1850 anförs samtliga i skriftlig
form föreliggande varianter med melodi; bland inspelningar med melodi samt enbart textuppteckningar har
ett urval gjorts (se Förord). Från detta undantas det
stora antalet uppteckningar ur finlandssvensk tradition
(alla senare än 1865) som återfinns i FSF V:1 nr 24
samt inspelningar efter traditionsbärare företrädda där:
vi hänvisar dit och upptar dem således icke här.
Antalet strofer med den typbestämmande balladberättelsen anges med förkortningen »ber.».

AH: UUB R 623: 2 nr 44 A. Efter fältmusikanten och
målaren Ferdinand Lundgren, Visby, Gotland
(f. 1825 i Visby, d. 1901; Bjersby, s. 273-274).
Upptecknad av P. A. Säve vid 1800-talets mitt. 7
strofer (varav 2 ber.). Tryckt som Säve nr 44 A.
Al:

UUB R 623:2 nr 44 B. Efter prästsonen Adolf
Hägg, Östergarns sn, Gotland (1831-1858;
Bjersby, s. 338). Upptecknad av P. A. Säve vid
1800-talets mitt. 8 strofer (varav 1 ber.). Tryckt
som Säve nr 44 B.

AJ:

UUB R 623:2 nr 44 C. Vid 1800-talets mitt
sannolikt upptecknad av P. A. Säve efter folkskolläraren Carl Lindegren, Stånga sn, Gotland
(f. 1829 i Fardhems sn, Gotland, d. 1875) eller
möjligen en uppteckning gjord av Lindegren (jfr
Bjersby, s. 128-131). Melodi samt 10 strofer
(varav 2 ber.). Mel. i facsimil samt texten tryckt
som Säve nr 44 C.

AA: J. Ihre & E. Brunnelius, De S. Stephano, 1748,
s. 31. 1 strof med kommentaren: »Qua longa
quidem serie versuum constat, plurima vero
obsccena continet.»
AB:

KB Vs 2:2, s. 521. Värmland. Upptecknad före
slutet av 1830-talet. 10 strofer (varav 4 ber.).

AC:

Rosenberg, 160 polskor, visor och danslekar,
1876, nr 152. Södermanland. Upptecknad av A.
G. Rosenberg under tiden 1823-1835. Melodi
samt 6 strofer (varav 1 ber.).

AD: KB Vs 2:3, s. 435. Närmare uppgifter saknas.
Upptecknad ca 1835. 8 strofer (varav 4 ber.).
AL: KB Vs 3:4 nr 239 A. Småland. Upptecknad av
G. 0. Hylt&i-Cavallius under andra hälften av
1830-talet eller på 1840-talet. Melodi samt 11
strofer (varav 4 ber.).
AF:

KB Vs 126:4, s. 50-51. Kyrkefalla sn, Västergötland. Upptecknad 1844 av prästmannen
Claes Johan Ljungström efter »en gubbe, hvilken då lefde som gammalt inventariitjenstehjon
på Ingelsby». Melodi samt 6 strofer (varav 4
ber.). Tryckt i Vestergötl:s fornminnesför:s tidskrift, 1869, s. 75-77.

AG: KVHAA Wiede hs 220. Efter »Calle i Berga»,
Vikbolandet, Östergötland. Upptecknad av L.
Chr. Wiede på 1840-talet. Melodi samt 5 strofer
(varav 1 ber.). I facsimil hos Ling (nr 220).
5-859074 SMB 2

AK: Örebro läns museum, N. G. Djurklous arkiv F I
b:1, Folkvisor. A. Äldre folkvisor, s. 115. Stora
Mellösa sn, Närke. Upptecknad av N. G. Djurklou vid 1800-talets mitt. 4 (ber.) strofer.
AL:

Fellingsbro sn, Västmanland. Upptecknad av N.
G. Djurklou vid 1800-talets mitt. ALa: Örebro
läns museum, N. G. Djurklous arkiv F I b:1,
Folkvisor. A. Äldre folkvisor, s. 116. 7 strofer
(varav 5 ber.) ALh: H. F. Feilberg, Jul 1, 1904,
s. 207-208. Förmedlad till Feilberg av Djurklou.
12 strofer (varav 5 ber.).

AM: MAB Folkmelodier, bl. 126 r. Efter skräddarhustrun Anna Cathrina Öberg f. Grandin,
Strängnäs, Södermanland (f. 1785 i Vintrosa sn,
Närke, d. 1859 i Strängnäs; Jonsson I, s.
580-584). Upptecknad av Emil Öberg på 1850talet. Insänd till Mus. Akad. 1881. Melodi med
underlagd strof.
AN: ULMA 1951:31. Upptecknad av Emil Öberg;
inlämnad till Södermanl:s fornminnesför. 1885.
Enligt ms från Tosterön, Södermanland men är
sannolikt samma tradition som AM ovan. Melodi samt 4 (ber.) strofer.
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Tryckt genom Gustaf Nyström (sannolikt även
nedtecknad av denne). AYc: S. Scholander, Visan, lutan och jag, 1933, s. 59-60. Anförs av
Sven Scholander, F.W. Scholanders son, »efter
en i Roslagen av far upptecknad version, och
melodien så vitt man vet av honom».

AO: Filikromen, h. 9, [1865], nr 2. Närmare uppgifter
saknas. Melodi samt 7 strofer (varav 3 ber.).
AP:

KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 185 (text), 310
(mel.). Efter Christina Alner (f. 1791 i Hargs sn,
Uppland, g. med akademifogden i Uppsala J. E.
Ahlander; Jonsson I, s. 573-574); hon hade vid
åtta års ålder lärt visan av sin mor komministerfrun Margareta Juliana Alner f. Sylven (f. 1765).
Upptecknad av Christina Alners dotter Henriette Wennström (f. 1825). Insänd till Dybeck
1870. Melodi samt 2 strofer (varav 1 ber.).

AZ.-

ULMA 303:64, s. 56-57. Efter »mor Ersson»,
Örsbo, Skuttunge sn, Uppland. Upptecknad av
Elias Grip 1896. 6 strofer (varav 4 ber.).

BA:

ULMA 303:64, s. 58-59 (text), Uppl:s fornminnesför:s tidskrift XIX, 1898. s. 31-32 (mel.).
Efter »Lundgren i Häggby», Skuttunge sn, Uppland. Upptecknad av Elias Grip 1896 (text) och
K. P. Leffler (mel.). Melodi samt 10 strofer
(varav 4 ber.). Aven texten tryckt i Uppl:s fornminnesför:s tidskrift; både text och mel. dessutom tryckta i Grip, Svenskt allmogeliv, 1917, s.
52-53.

BB:

Meddelanden från Nord. mus. 1897 (tr. 1898) nr
12. »Melodien upptecknad i Värmland. Arr. af
G. S. Kallstenius.» Melodi samt 4 (ber.) strofer.

BC:

ULMA 303:766 b, s. 19. Efter »August i Fattigstugan», Fasterna sn, Uppland. Upptecknad av
August Sandvall 1897. Melodi.

BD:

Landtmanson, Anteckningar rörande äldre bygdelif, s. 107-108 (text), ULMA 111:521 a, s. 11
(mel.). Sannolikt efter spelmannen Andreas Ros
från Gillstads sn, Västergötland (f. ca 1823).
Tradition införd av bönder från Dalsland. Upptecknad av Samuel Landtmanson 1899-1900.
Melodi samt 7 strofer (varav 5 ber.). Aven mel.
tryckt hos Landtmanson.

BE:

NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 2.
Kils sn, Närke. Upptecknad av Axel Ringström
vid slutet av 1900 eller början av 1901. Melodi
samt 5 strofer (varav 4 ber.). Tryckt i Ringström, Etternärkingar, 1928, s. 148-149.

BF:

KVHAA Folklore 1, Eneström, Några anteckningar från Östbo härad i Småland, s. 25-26.
Upptecknad av konduktören F. J. E. Eneström
ca 1900-1910. 7 (ber.) strofer.

BG:

Uddevalla-Tidningen nr 102, 1905. Dalsland.
Upptecknad av Thure Langer senast 1905. 10
strofer (varav 6 ber.).

AQ: ULMA J.A. Lundells saml., Nyblin, Staffanssjungning, bl. 2 och mel.bil. Edsbergs och Hackvads s:nar, Närke. Upptecknad av med. stud.
Anders Gustaf Nyblin 1880-1883. Melodi samt 4
(ber.) strofer. Tryckt i SvLm 1906: 1. s. 6-7.
AR:

NM Folkminnessaml., Manuskript 9. bl. 197.
Hjärsås sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1881. 5 strofer (varav 3 ber.).

AS:

NM Wistrand, Småländska folkvisor nr XIV.
Ryssby sn, Småland. Upptecknad av P. G. Wistrand 1882. 9 strofer (varav 4 ber.).

AT:

DAL 556 nr 2. Efter bonden Magnus Nilsson,
Farabol, Kyrkhults sn, Blekinge. Upptecknad
av Sven Thomasson under 1880-talets förra
hälft. 11 strofer (varav 4 ber.). Tryckt i Thomasson, Visor upptecknade i Kyrkhults socken, s.
28-29 (SvLm VII: 6, 1890), vartill tryckms finns
i ULMA 10531.

AU: Colliander & Berg, Folkvisor, [1902], s. 19. Efter »hushållerskan» Johanna Falk, f. 1809 i
Harplinge sn, Halland, d. 1898 i Helsingborg
Colliander, Några folkvisor från Halland, 1916,
s. 140-143). Upptecknad av Selma Colliander ca
1890. Melodi samt 4 (ber.) strofer.
AV: MM Erik Olssons saml., Folktoner nr 2. Efter
Lars Larsson (»Sjungar-Lars»), Kalls sn, Jämtland (f. 1807 i Alsens sn, Jämtland, d. 1896 i
Kall). Upptecknad av folkskolläraren Erik Olsson ca 1890. Melodi samt 8 strofer (varav 4
ber.). Tryckt i Saxon, Saga, sägen och sång,
1902, s. 87-88.
AX: Behm, Anteckningar om Lockne socken, 1892,
s. 53. Lockne sn, Jämtland. Sannolikt upptecknad av Viktor Behm. 4 (ber.) strofer.
AY: Brukade sjungas av arkitekten Fredrik Wilhelm
Scholander, Stockholm (f. 1816 i Stockholm, d.
1881) och dennes familj. Melodi samt 6 strofer.
AYa: KB acc.nr 1978/60, Carl Axel Nyströms
notsaml. Sannolikt nedtecknad av Carl Axel Nyström (1866-1939). AYb: Staffansvisa, 1895.
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BH: NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 2.
Norrbyås sn, Närke. Upptecknad av en bror (f.
ca 1827) till Johanna Heden (f. 1837 i Norrbyås),
som 1906 lämnat visan till Nord. mus. Melodi
samt 2 strofer (varav 1 ber.).
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Bl:

BJ:

NM Folkminnessaml., Manuskript 5, s.165-167.
Herrestads sn, Bohuslän. Upptecknad av arbetaren 0. Johansson, Sunningen, Herrestad efter
»egna iakttagelser och efter upplysningar af ett
par äldre församlingsbor inom Herrestad». Avskrift gjord av Thure Langer 1906. 13 strofer
(varav 4 ber.).
ULMA 175: 16, s. 2, 4-9. Askeby sn, Östergötland. Upptecknad av Andreas Lindblom 1908
eller 1909. Melodi samt 14 strofer (varav 4 ber.).
Mel. samt 1 strof tryckta i Lindblom, Sankt
Staffan i Östergötland, 1909, s. 4 med hänvisning till s. 3-4 för fortsättningen av texten (se
dock BK nedan om texten).

BK:

Lindblom, Sankt Staffan i Östergötland, 1909, s.
2-4. Askeby sn, Östergötland. Upptecknad av
Andreas Lindblom 1908 eller 1909. Melodi samt
14 strofer (varav 4 ber.). Texten sannolikt en
bearbetning på basis av flera uppteckningar
(bl. a. BJ ovan).

BL:

LUF 4393, s. 14-17 (text), Folkminnen och folktankar 1916, s. 17 (mel.). Efter torparen Lars
Jönsson, Tremannahuset, Vittskövle sn, Skåne
(f. 1879 i Vittskövle, d. 1951). Upptecknad av
Otto John, troligen under tiden 1910-1915. Melodi samt 12 strofer (varav 4 ber.). Inlämnad av
C. W. von Sydow. Även texten tryckt i Folkminnen och folktankar 1916, s. 17-18.

Skansbacken, Nås sn, Dalarna. Upptecknad av
Nils Keyland på 1910-talet, möjligen 1917. Melodi samt 9 strofer (varav 4 ber.).
BR:

Götlind, Visor tryckta i år, 1917, s. 13. N. Vånga
sn, Västergötland. Upptecknad av fil. kand. J.
Kjällgren. Melodi samt 1 strof.

BS*: LUF 1849, s. 3-4. Efter Anders Månsson, Linderöds sn, Skåne, »som varit med om att sjunga
den i Ullarp, Toarp och Liarum [alla i Gärds
hd]». Upptecknad 1917 av Nils Mårtensson.
Toarp. 18 strofer (varav 16 ber.).
BT*: LUF 4797, s. 111-112. Äsphult, Linderöds sn,
Skåne. Upptecknad 1917 av Ola Nilsson, Linderöd (1900-1920). 11 '/2 (ber.) strofer.
BU*: LUF 4797, s. 115-116. Äsphult, Linderöds sn,
Skåne. Upptecknad 1917 av Ola Nilsson, Linderöd (1900-1920). 7 rader (varav 5 ber.) samt
omkväde.
BV*: Hedwall, Boken om Hörröd, 1922, s. 103-105.
Hörröds sn, Skåne. 20 strofer (varav 19 ber.).
BX:

Hedwall, Boken om Hörröd, 1922, s. 107-109.
Hörröds sn, Skåne. 13 strofer (varav 4 ber.).

BY: Bergstrand, Våra gamla berätta, 1944, s. 69-71.
Rommele sn, Västergötland. Upptecknad av
Adolf Carlsson, Lilla Edet, tidigast 1920. Melodi
samt 8 strofer (varav 6 ber.).

BM: Leksands sn, Dalarna. Upptecknad av Anders
Jobs, senast 1911. BMa: SVA 456: 1, s. 1. Melodi samt 4 (ber.) strofer. BMb: Forsslund, Med
Dalälven I: 9, 1922, s. 96. Melodi med underlagd
strof.

BZ:

Från Finnveden 1923, s. 13. Kävsjö sn, Småland. Efter »tvänne gummor, respektive 90 och
94 år gamla, vilka jämte en 60-åring berättade
det följande». Upptecknad av Sally Johansson,
Mjogaryd, Kävsjö 1922. 7 (ber.) strofer.

BN: NM Folkminnessaml., Hammarstedtska arkivet: Jul XV. Staffansupptåg. Efter torparen Johan Jakob Jakobsson, Ulvstack, Högsäters sn,
Dalsland (troligen f. på 1840-talet). Upptecknad
av Louise Hagberg 1913. 8 strofer (varav 4 ber.).

CA:

LUF 1946, s. 148-150. Efter Matilda Pettersson,
Sankt Anna sn, Östergötland (f. 1844). Upptecknad av Sven Liljeblad 1924. 10 strofer (varav 4
ber.).

CB:

Forsslund, Med Dalälven II: 3, 1925, s. 172. Efter 011a Anders Olsson, Jakobsberg, Malung sn,
Dalarna (f. 1853 i Yttermalung). Upptecknad av
Ossian Svensson. Melodi samt 9 1/2 strofer (varav 5 1/2 ber.).

CC:

DAG IFGH 1093, s. 38-39. Efter Malin Kullberg, Fjärås sn, Halland (f. 1866 i Fjäräs). Upptecknad av Johan Bengtsson 1926. 6 strofer (varav 4 ber.).

CD:

ULMA 2391: 1, s. 4. Tradition härstammande
från Sofia Ulrika Gustafsson, Skarndal, Abbotnäs, Floda sn, Södermanland (f. ca 1814). Enligt
ms efter dennas sondotter Ida Gustafsson, Sköldinge sn, Södermanland (1863-1929); enligt tr.
efter en dotterdotter Anna Sofia Gustafsson,

BO:

ULMA 114:6 b, s. 1-3. Ösmo sn, Södermanland. Upptecknad av R. Jirlow 1914. 13 strofer
(varav 5 ber.). Delvis landsmålsalfabet.

BP:

NM Folkminnessaml., Tro och sed. N. Keylands handlingar 4, Varia 1, s. 43 och 45 (text),
Keyland, Julbröd, julbockar och staffanssång,
1919, s. 33 (mel.). Bunge sn, Gotland. Upptecknad av museiföreståndaren Theodor Erlandsson
på 1910-talet. Melodi samt 8 strofer (varav 4
ber.). Även texten tryckt hos Keyland, s. 33-34.
Texten också tryckt i Erlandsson, En döende
kultur [I], 1923, s. 77-78.

BQ:

Keyland, Julbröd, julbockar och staffanssång,
1919, s. 120. Efter skräddaren Anders Persson,
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Sköldinge med samma livstid. (De skiljaktiga
uppgifterna beror sannolikt på namn- eller personförväxling.) Upptecknad av Nils Dencker
1926. Melodi med underlagd strof. Tryckt i N.
Andersson, Svenska låtar. Södermanland, 1934,
nr 112 b.
CE:

CF:

ULMA 2391: 1, s. 5. Efter lantbrukaren Adolf
Fredrik Johansson, Kölsta, Sköldinge sn, Södermanland (f. 1862 i Stafstugan, Ardala sn, Södermanland); han hade lärt visan av sin far Johan Andersson, Runtuna sn, Södermanland
(1835-1906). Upptecknad av Nils Dencker 1927.
Melodi samt 4 strofer (varav 1 ber.).
ULMA 1516:5, s. 1-3. Efter stationsmästaren
Alfred Karlsson, Vassända-Naglums sn, Västergötland (f. 1856 i V. Tunhem, d. 1945). Upptecknad av Lars MadsU 1927. 7 strofer (varav 4
ber.).

CG*: LUF 2132, s. 1. Sannolikt från Skåne (uppgifter
saknas). Melodi med underlagd strof.
CH: Thunman, Staffansfirandet, 1928, s. 19. Efter
smeden Johan Vilhelm Löfkvist, Sälsjön, Österlövsta sn, Uppland, (f. 1870 i Österlövsta, d. där
1951); han hade lärt visan av sin far. Upptecknad av Olof Thunman på 1920-talet. Melodi
samt 7 strofer (varav 4 ber.).
C/:

CJ:

ULMA 1819: 2, s. 1-4. Efter stataren Karl Gustaf Larsson, Eriksberg, Stora Malms sn, Södermanland (f. 1852 i Edeby Övergård, Björkviks
sn, Södermanland, kom vid '/2 års ålder till
Stora Malm). Upptecknad av Johan Götlind
1928. 12 strofer (varav 4 ber.).

son, Olseröd, Maglehems sn (f. 1849) och Elna
Persson (f. 1896 i Lönshult, Andrarum). Melodi
samt 18 strofer (varav 5 ber.).
CM*: LUF 3411, s. 5. Efter lantbrukaren Nils
Gummesson, Ravlunda sn, Skåne (f. 1844 i Ravlunda). Upptecknad av Arthur Malmgren 1929.
Melodi med underlagd strof.
CN: Efter Nils Nilsson, Rörums sn, Skåne (f. 1856 i
Rörum); han hade lärt visan av sin far (f. 1814 i
Rörum, d. 1894). CNa: LUF 2498, s. 17-18.
Upptecknad av 011e Thulin 1929. 9 strofer (varav 4 ber.). CNb: LUF 5711, s. 11. Upptecknad
av Arthur Malmgren 1929. Melodi.
CO: LUF 2415, s. 13-14. Efter Anders Sandgren,
Tormastorp, Ö. Sallerups sn, Skåne. Upptecknad av William Richter 1929. 11 strofer (varav 4
ber.).
CP:

CQ: NM Folkminnessaml., Visor 1, s. 262-264. Efter
kyrkvärden Ola Månsson, Viggarum, Långaröds
sn, Skåne (f. 1862 i Degeberga sn, Skåne, bosatt
där till ca 1880). Upptecknad av Anna Arwidsson 1929. 11 strofer (varav 4 ber.).
CR:

NM Folkminnessaml., Visor 1, s. 174. Efter
»Mor Bengta Nilsson», Kiaby sn, Skåne. Upptecknad av Eva Danielsson, Kristianstad. Insänd till Nord. mus. 1929. 10 strofer (varav 5
ber.).

CS:

NM Folkminnessaml., Hammarstedtska arkivet: Jul I, s. 647-649. Efter f. d. lantbrukaren
Anders Andersson, f. 1844 i Kimstads sn, Östergötland. Upptecknad av Maja Ericsson 1929. 12
strofer (varav 4 ber.).

strofer (varav 6 ber.).

CT:

»Staffansvisa från Linderödsåsen», Skåne.
CLa: LUF 541, s. 13-18. Efter Per Nilsson,
Nybygget, Andrarums sn (f. 1862 i Nybygget).
Upptecknad av 011e Thulin 1928. 15 strofer
(varav 5 ber.). CLh: DAG IFGH 1963, s. 1-4.
Efter Per Nilsson, Nybygget. Upptecknad av
Lage HulthU 1928. Melodi samt 15 strofer
(varav 5 ber.). CLc: SVA 1065:2, s. 4-5. Upptecknad 1948 av Thure Hulthn (f. 1880 i Andrarums sn, d. 1950) »såsom den sjöngs i min
barndom och ännu sjunges». Texten har »kompletterats av»: Per Nilsson, Nybygget, Per Nils-

ULMA 2197, s. 206-207. Efter gårdsägaren Arvid Welander, Strängnäs, Södermanland (f. 1873
i Vansö sn, Södermanland, till Strängnäs 1906,
d. där 1959); han hade lärt visan av sin farfar
Erik Ersson, Välnäs, Fogdö sn, Södermanland
(d. 1883). Upptecknad av Axel Ringström 1929.
Melodi samt 4 (ber.) strofer.

CU. Smålands museum, Kronobergs hembygdsförb:s folkminnespristävlan 1929 och 1931. Efter
smeden Gustaf Sandström, Rottne, Söraby sn,
Småland. Avskrift av Sandströms anteckningar
gjord 1929-1930 av Gunnar Johansson, Rottne. 5
strofer (varav 4 ber.).

DAG IFGH 1513, s. 11-12. Efter f. d. hemmansägaren Gustaf Johansson, Erikstads sn, Dalsland (f. 1857 i Erikstad). Upptecknad av Olof
ForsU 1928. 5 strofer (varav 4 ber.).

CK: LUF 521, s. 3-5. Efter arrendatorn Dahlberg,
Prästgården, S. Mellby sn, Skåne (f. 1872 i S.
Mellby). Upptecknad av Kjell Hagberg 1928. 10

CL:
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LUF 2485, s. 1-4. Efter korgmakaren Per Andersson, Stavröd, Ö. Espinge sn, Skåne (f. 1848
i Gumlösa sn, Skåne, kom till Ö. Espinge vid 16
års ålder). Upptecknad av Kjell Hagberg 1929.
12 strofer (varav 5 ber.).
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CV: Smålands museum, Kronobergs hembygdsförb:s folkminnespristävlan 1929 och 1931. V.
Torsås sn, Småland. Upptecknad av Joh. P.
Nilsson, V. Torsås. 13 strofer (varav 4 ber.).
CX:

DAG IFGH 2373, s. 1-4. Efter Edvard Jonsson,
Ryggebol, Skallsjö sn, Västergötland. Upptecknad 1930 av Helmer Olsson (text) och Georg
Ågren (mel.). Utskrift gjord av Ågren. Melodi
med 4 (ber.) underlagda strofer. Texten tryckt i
Olsson, Folkliv och folkdikt i Vättle härad,
1945, s. 43-44.

CY: DAG IFGH 5531, s. 32-33. Efter lantbrukaren
Johannes Andersson, Kållebråten, Lane-Ryrs
sn, Bohuslän (f. 1868 i Torps sn, Dalsland).
Upptecknad av Ragnar Nilsson 1930. 6 strofer
(varav 3 ber.).
CZ:

ULMA 3470: 6, s. 11. Svedvi sn, Västmanland.
»Sjungen av fru Gustava Fredriksson 91 år spelad på fiol av hennes son hemmansägaren Fredrik Fredriksson.» Upptecknad av Gösta Lindskog 1931. Melodi med underlagd strof.

DA* LUF 2939, s. 1-2. Efter »mor Sjögren», Alesta,
Ö. Kärrstorys sn, Skåne (f. 1847 i Ö. Sönnarslövs sn, Skåne). Upptecknad av Ernst Andersson 1930. 2 (ber.) strofer.
DB:

ULMA 10807, s. 12. Efter Mari Johansson
(»Mari på Gatan»), Värnamo, Småland (f. 1857
på torpet »Gatan» under Hjälshammar, Värnamo). Upptecknad av Nils Stålberg 1931. Melodi samt 1 strof. Mel finns också i ULMA
29073: 85, s. 22. Mel.-koncept i två utskrifter
samt textfragment i ULMA 29073: 155, s. 235.
Mel. tryckt i M. Gustafsson, Folkmusik från
Småland och Öland, 1983, s. 103.

DC: LUF 9272, s. 51-52. Nedskriven 1932 av Carl
Isaksson Viking, Furåkra, Kråksmåla sn, Småland (f. 1874 i Alghults sn, Småland, inflyttad till
Kråksmåla 1920, d. 1953); han hade lärt visan
av sin mormor Susanna Erlandsdotter (f. ca
1795-1800). 12 strofer (varav 6 ber.).
DD: ULMA 5092, s. 19-21. Upptecknad 1932 efter
eget minne av Linnea Modeer, Mönsterås sn,
Småland. Melodi samt 4 (ber.) strofer.
DE:

ULMA 4690, s. 146. Efter J. A. Svensson, Öxnered, Vassända sn, Västergötland (f. 1872 i
Öxnered). Upptecknad av Nils Stålberg 1932.
Melodi med underlagd strof. Mel.-koncept i flera utskrifter samt textfragment finns i ULMA
29073: 15, s. 18-19.

DF: Örebro stadsbibl., Saxonarkivet. Hardemo sn,
Närke. »Sjungen i Hardemo trettondagshelgen

1932.» Upptecknaren okänd. Melodi med 4 underlagda (ber.) strofer.
DG: LUF 3389, s. 1-2. Efter Nils Malmgren, Brösarps sn, Skåne (f. 1863 i N. Björstorp, Brösarp);
han hade lärt visan av sin far (f. 1825), i vilkens
ungdom den på 1830-talet sjöngs i Maglehems
och Hörröds s:nar, Skåne. Upptecknad av Arthur Malmgren 1932. Melodi samt 4 (ber.)
strofer.
DH: LUF 3884, s. 4-5. Skåne. Efter en Anna Olsson,
som lärt visan av sin mor f. 1832 i Lövestads sn.
Upptecknad av Malte E. Åberg 1933. Melodi
samt 2 (ber.) strofer.
Dr: Efter Aug. Ehrenberg, Andrarums sn, Skåne. 19
strofer (varav 18 ber.). D/a: LUF 3934, s. 1-4.
Upptecknad av Nils Jönsson 1933. Dlb: LUF
9454, s. 6. Upptecknad av Nils Jönsson 1944.
DJ:

ULMA 7085, s. 14-16. Sannolikt efter trädgårdsmästaren Adolf Palmquist, Stenkyrka sn,
Gotland (f. 1856 i Lummelunda sn, Gotland,
sedan 1888 bosatt i Stenkyrka). Upptecknad av
Elli Herlitz 1933. 9 strofer (varav 4 ber.).

DK: ULMA 7481, s. 21. Efter jordbrukaren Gustaf
Alfred Andersson, Juresta, Ludgo sn, Södermanland (f. 1869 i Juresta); han hade lärt visan
vid Edeby, Ludgo med uppgiften att den var
efter en dräng Robert (Johansson?) från Forsa
sn, Södermanland. Upptecknad av Nils Dencker
1934. Melodi samt 3 strofer (varav 1 ber.).
DL:

ULMA 7481, s. 39. Efter skräddaren Vilhelm
Konrad Lindberg, Strökärrstorp, Bettna sn, Södermanland (f. 1866 i Bjuddby, Blacksta sn, Södermanland); han hade lärt visan av sin mor
Karolina Albertina Lindberg f. Gabrielsdotter (f.
1836 i Blacksta, d. 1914). Upptecknad av Nils
Dencker 1934. Melodi med underlagd strof.

DM: ULMA 29073: 143, s. 3. Efter Britta Svensson,
Närke (f. 1815 i »Tryggebo», sannolikt avses
Tryggeboda i Kvistbro sn). Upptecknad av Nils
Stålberg 1935. Melodi med underlagd strof.
DN: DAG IFGH 3766, s. 18-20. Efter lantbrukaren
Johan Johansson, Rudskoga sn, Värmland (f.
1864 i Rudskoga). Upptecknad av Maja Ericsson
1936. 7 strofer (varav 4 ber.).
DO: NM Folkminnessaml., Visor, kapsel 1 (EU
17868). Efter hemmansägaren Gustaf Andersson, Skattegården, Våmbs sn, Västergötland (f.
1885). Upptecknad av fanjunkaren N. Sjöholm
ca 1940. 11 strofer (varav 4 ber.).
DP:

Efter Ida Abrahamsson, Assleröd, Västerlanda
sn, Bohuslän (f. 1864). Upptecknad av K. G.
63

SMB 39
Nilsson 1941 eller 1942. 7 (ber.) strofer. DPa:
NM Folkminnessaml., Nord. museets frågelista
nr 30, bd 5, s. 516-517. DPb: NM Folkminnessaml., Arbetssånger 1, s. 441.

EB:

DQ: NM Folkminnessaml., Visor 6, s. 549-550. Leksands sn, Dalarna. Upptecknad av Lars Eriksson 1943. 7 (ber.) strofer.

EC:

DR: NM Folkminnessaml., Visor, kapsel 1 (EU
26508). Burträsks sn, Västerbotten. Upptecknad
av Ernst Olsson, Burträsk. Insänd till Nord.
mus. 1944. 8 strofer (varav 4 her.).
DS:

ULMA 29073: 35, s. 19. N. Finnskoga sn, Värmland. Troligen efter Olof Nyman, 60 år, som i så
fall lärt visan efter sin far. Upptecknad av Nils
Stålberg, sannolikt 1945-1946. Melodi.

Dr: Blennow & Ericsson, Våra sånger, 1949, s. 64.
Villands hd (troligen Åhus sn), Skåne. Upptecknad av kyrkomusikern i Åhus Fredrik Blennow,
senast 1948. Melodi samt 7 strofer (varav 6
ber.).
DU*: SVA 1065: 2 , s. 3. Efter Per Nilsson, Olseröd,
Maglehems sn, Skåne (f. 1894). Upptecknad av
Thure Hulth&I 1948. Melodi samt 11 (ber.)
strofer.
DV*: SVA 1065:2 , s. 6. Efter Per Nilsson, Nybygget,
Andrarums sn, Skåne (f. 1862 i Nybygget). Upptecknad av Thure Hulth&I 1948. Fragment om 6
(ber.) rader (delvis prosa) samt omkväden.
DX: Ysenius, Halländsk folkmusik, 1959, s. 93. Upptecknad före 1955 av folkskolläraren August
Ysenius, Ysby sn, Halland (1877-1959), sannolikt efter egen tradition. Melodi med underlagd
strof.
DY.•

SVA BB 585. Efter Katarina Lundstedt f. Korp,
Hassela sn, Hälsingland (f. 1876 i Korpåsen,
Hassela, d. 1962). Inspelad av Helge Nilsson
1959 eller 1960. Melodi samt 1 strof.

DZ:

Efter Astrid Brander f. Lantz, Gustavsberg, Södermanland (f. 1902 i Ö. Eneby sn, Östergötland, d. 1969 i Gustavsberg). DZa: SR 62/M/
6080: 2: 6. Inspelad av Matts Arnberg 1962. Melodi samt 2 (ber.) strofer. DZb: SR 62/M/
6080: 5: 5. Inspelad av Matts Arnberg 1962. Melodi samt 6 (ber.) strofer.

EA:

Södermanl:s Spelmansförb:s arkiv, Gustaf Wetters uppteckningar nr 590. Efter Edith Söderbergh (»Katrinä i Klövhälla»), Valsta, Sköldinge
sn, Södermanland (f. 1888 i Valsta). Upptecknad
av Gustaf Wetter 1965. Melodi samt 1 strof.
Tryckt i Wetter, Sörmländska låtar, 1978, nr
590.
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SVA BA 152. Efter Anna Persson f. Olsson,
Bålstad, Köla sn, Värmland (f. 1884 i Hälle,
Köla). Inspelad av Märta Ramsten 1968. Melodi
samt 1 strof.

SVA BA 195. Efter Gertrud Nilsson, Kilafors,
Hanebo sn, Hälsingland (f. 1875 i Kilafors). Inspelad av Märta Ramsten 1968. Melodi samt 1
strof.
ED: Pettersson & Bjersby, Gutavisor, 1978, nr 14.
Efter snickarhustrun Edla Lingstedt, Rute sn,
Gotland (f. 1900 vid Längers, Hellvi sn, Gotland); hon hade lärt visan av sin far smeden och
lantbrukaren Hans Petter Friberg från Halls sn,
Gotland (1856-1929). Upptecknad av Svante
Pettersson vid 1970-talets början. Melodi samt 9
strofer (varav 4 ber.).
EE:

EF:

EG:

SVA BA 1798. Tradition från Skällviks sn, Östergötland. Efter Hubert Törnfelt, Varnhems sn,
Västergötland (f. 1914 i Skällvik). Inspelad av
Märta Ramsten 1972. Melodi samt 2 strofer (varav 1 ber.).
Lagus, Nyländska folkvisor III, 1900, nr 743.
Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880-talet.
Melodi med underlagd strof.
IF 170, V. Finland. Närmare uppgifter saknas.
Upptecknad av Otto Andersson ca 1910. Melo-

EH: IF 170, IX (nr 122). Finland. Närmare uppgifter
saknas. Upptecknad av Otto Andersson ca 1910.
Melodifragment samt underlagd strof (utan
omkvädestext).
El*: Familjetradition från Nötö, Nagu sn, Åboland.
EIa: SLS 352, s. 1306. Efter Eva Gustava Jansson f. Blomkvist (f. 1842 i Böle, Hitis sn, d.
1929) och »hennes gubbe». Upptecknad av
Greta Dahlström 1923. Melodi. Tryckt som FSF
V: 1 nr 23 d. Elb: SR Ma 57/11142: 2: 6. Efter
Svea Jansson (f. 1904 på Nötö, d. 1980, E.G.
Janssons dotterdotter). Inspelad av Matts Arnberg 1957. Melodi samt 18 strofer (varav 15
ber.). Återgiven på grammofonskivor (Den medeltida balladen, SR RELP 5003-5006; Svea
Jansson sjunger visor från Abolands skärgård,
Caprice CAP 1156). EIc: SVA 53: 1, bl. 11-13.
Textnedskrift gjord av Svea Jansson ca 1960. 16
strofer (varav 13 ber.).
EJ*: SLS 352, s. 1307. Efter Josef A. Johansson,
Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 1865). Upptecknad
av Greta Dahlström 1923. Melodi. Tryckt som
FSF V: 1 nr 23 c.
EK*: SLS 367, s. 248-249. Efter bondhustrun Tekla
Bergen f. Andersson, Stens, Vänö, Hitis sn,
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Åboland (f. 1870 i Jurmo, Korpo sn, Åboland).
Upptecknad av Greta Dahlström 1924. Melodi.
Tryckt som FSF V: 1 nr 23 b (med 3 underlagda
strofer från X ovan).
EL:

IF 28 a nr 38. Haxböle, Helsinge sn, Nyland.
Upptecknad av Viktor Brenn, sannolikt på 1920talet. Melodi med underlagd strof.

EM: SLS 523, s. 472. Korsnäs sn, Österbotten. Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1930.
Melodi med underlagd strof.
EN:

SLS 532 nr 40. Efter Sara Nyman, Siggböle,
Borgå lf, Nyland: hon hade lärt visan i folkhögskolan efter en rikssvensk elev, Ester Nordman.
Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin)
1934. Melodi med underlagd strof.

EON`: Forslin, Nanna sjunger visor, 1952, s. 123. Efter
Nanna Henriksson, Lom, Korpo sn, Åboland (f.
1886 på Lökholm, Nagu sn, Åboland, där hon
sannolikt lärt visan). Upptecknad av Alfhild
Forslin ca 1950. Melodi samt textfragment (varav 1 rad ber.).
EP:

EQ:

Efter Xenia Rönnblom, Piparby, Nagu sn, Åboland (f. 1902 i Piparby). EPa: SR Ma 57/11142:
41: 1. Inspelad av Matts Arnberg 1958. Melodi
samt 1 strof. EPh: SLS band 1962: 26 (nr 59).
Inspelad av Greta Dahlström 1960. Melodi samt
1 strof. Transkription, gjord av Greta Dahlström, finns i SLS 742 B nr 57.
Efter Mimmi Johansson f. Karlsson, Åbo (f.
1878 i Västergård, Brattnäs, Pargas sn, Åboland, bosatt i Åbo sedan 1905). EQa: SR Ma
57/ 1 1142: 43: 6. Inspelad av Matts Arnberg 1958.
Melodi samt 1 strof. EQh: SLS band 1962: 27 (nr
115). Inspelad av Greta Dahlström 1960. Melodi

samt 1 strof. Transkription, gjord av Greta Dahlström, finns i SLS 742 B nr 109.
ER:

SR 61/M/9176: 1:3. Efter Ester Sjöberg. Nötö,
Nagu sn, Åboland (f. 1913 på Nötö). Inspelad av
Matts Arnberg 1961. Melodi samt 1 strof.

ES:

SR 62/M/6247: 5: 9. Efter Edit Johansson. Kimito sn, Åboland (f. 1900 på Nötö, Nagu sn,
Åboland, från 1937 bosatt i Kimito). Inspelad av
Matts Arnberg 1962. Melodi samt 1 strof.

ET:

SLS 742 B nr 999. Efter Elin Tallskog f. Johansson. Åbo (f. 1907 på Nötö. Nagu sn. Åboland).
Inspelad av Greta Dahlström, sannolikt 1962.
Transkription gjord av Greta Dahlström. Melodi
med underlagd strof.

EU:

SLS band 1967: 14 (nr 126). Efter Ester Burman.
Kvevlax sn, Österbotten (f. 1895 i Korsholms
sn, Österbotten). Inspelad av Sinikka Segerståhl
1967. Melodi samt 3 strofer (varav 1 ber.).

EV:

SLS band 1968: 79 (nr 26). Efter Agda Åkerlund,
Helsinge sn, Nyland (f. 1899). Inspelad av AnnMari Häggman 1968. Melodi samt 1 strof.

EX:

SLS band 1968: 81 (nr 2). Efter Karl F. Nyholm.
Esbo sn, Nyland (f. 1885). Inspelad av AnnMari Häggman 1968. Melodi samt 3 (ber.)
strofer.

EY:

SLS band 1968:96 (nr 184). Efter Ida Eriksson f.
Nygård, Koskö, Kvevlax sn, Österbotten (f.
1896). Inspelad av Sinikka Segerståhl 1968. Melodi samt 1 strof.

EZ:

SLS band 1971: 137 (nr 9). Efter Aina Aho f.
Nylund, Esse sn, Österbotten (f. 1906). Inspelad
av Ann-Mari Häggman 1971. Melodi samt 1
strof.
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40
SANKT GÖRAN OCH DRAKEN
TSB B 10

A
KB Vs 3:4 nr 240 B. Uppskrift av okänd proveniens från decennierna kring 1500-talets mitt (jfr Jonsson I, s.
129-133). Tryckt i DgF II, s. 563-565 och i GAB anm., s. 402-403.

•

•

•

•

ar

8

1 Loffuat warde jomfrv marur
och henne welsignade son
jack uill eder en viso at queda
hon är giordt om riddar sancte orrian

7 Thee borgare gange sigh uppå rådh
huadh [the] skulle giffua honom til födha
huar dagh williom ui honom ena meniskia vissa
så matte uårt liff forlengia

2 Maria honom riddare giorde
han skulle [---]

8 Thet hende thet gick så snart om kringh
till konunghx dotter aff alla
the borgare ginge sig alt for thet [---]

3 Diefful [---] siell
mini herre han får tees mijne
4 För then stadh ther ligher en siöö
han är kringh murat medh stener
vtij then siöö then drache boor
han [är] then staden till mena
5 Drachan han är såå ondhe van
huar dagh vill han haffua sina födha
folck och fää han alt förtärer
han ligher then stade[n] [---]
6 Alle the hans andhe kenna [---]
the bliffue strax död[he]
han haffuer så lenge på then staden blest
thet stadhen ligger halft parten i ödhe.
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9 [---] geffua
heller vij skolom brytta then hårda mur
och kasta bårt stockar och stenar
10 Hören i mine kere borgare
i äre minne kiere godhe uenner
gull och silff penningh er ther
thet vill [jack] för mina dotter giffua
Titel: Om RIDDAR S. Orian.
Melodianmärkning
Det är troligt att ms, som här återges i facsimil, är ett
slags melodiangivelse snarare än ett fragment av en

SMB 40
fullständig mel. Vid transkriptionen har mel. setts som
Mariavisa i 6:e kyrkotonarten (med en hypotetisk Cklav på 4:e linjen).
Textanmärkning
Ms utgörs av tre små fragment; klamrar ovan utmärker textförluster. Saknar strofnr.
sancte ms ev. sancto
1:4
3:2 mijne ms ev. mijnne
5:3 före folck står k
5:4 stade[n] av n syns endast en stapel
6:2 död[he] av h syns ännu en del, e utplånat
7:1
rådh ändrat från rådhet

7:3
7:4
10:2

huar ms snarast huad; före dagh står dagh samt
ytterligare ett par bokstäver (gh) överstrukna
forlengia svårtolkade ändringar i ordet
äre ms ev. ären

Utgivarna av DgF och GAB har möjligen sett ms i
bättre skick än det nuvarande; detta förhållande kan
ligga bakom följande läsningar i dessa utgåvor:
3:1

Dieffuellen flår så månge] sielle, (klammer enligt DgF och GAB)

5:4 staden
6:9 dödhe
10:2 ären

B
KB Vs 22 (KB:s visbok i 16:o), s. 169—[174]. Uppskrift från 1590-talet eller de första åren av 1600-talet, sannolikt
från västra Uppland, östra Västmanland eller Gästrikland (jfr Jonsson I, s. 165-174). Tryckt i DgF II, s. 563-568,
GAB anm., s. 403-405 och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 103-106.
1 Loffuat wari gud fader vdi himmelrijk
Och hans welsignade son
lag will eder en wijsa queda.
Hon är giordt af Riddar Sancte Iören.

8 Alle the hans anda kenna fåå
Då blifua the alle dödha
Han hafuer så lenge med them öödt
Then staden ligger halfuer i ödhe.

2 Wår herre han talade til Riddar Sancte Tören
Du skalt mitt erande vthrijda
Till Babylon then store stadh
Moott dragen skal tu strida.

9 Konungen i staden war,
Han gaf der itt gått rådh
Att hwar dag honom en menniskia gifua
Så få wij thes lenger lefue.

3 Then staden är både breder och lång
Och bor en konung der inne
Diefuulen får så månge sieler
lag får helftene mindre.

10 På thet sidzsta hende thet så
At thet på konungens dåtter månde falla
The bårgare ginge för slothet vp
Och konungens dåtter vthkalla.

4 Ten konungen eger en dåtter så karsk

11 Konung holt thet tu hafuer låfuat

Alt them til lycka och helsa
Then Iungfrw är både skäär och reen
Ifrån draken skalttu henne frelsa.

5 Alt wid then staden der ligger en siö
Han är kringmurat medh stenar
Alt vdi den siöö then draken boor
Han är then staden till meene.

Och gör oss icke till meene
Eller wij bryte then tiocke mur
Och kastom stockar frå stenar.

12 Höre i mijne kiere borgare
I äre mijne gode wenner
Guld sölf och peningar
Det will iag gifue för henne.

6 Alt i dhen siön then draken boor
Han är then staden till mene
Fålk och fää förtärer han
Så må han then staden vthöda.

13 Han böd och vth sitt rijke halfft
Han wille thet gerne gifue
The borgare sade neij

7 Han går sig för staden vp
Han blåser sin Anda så fule
Alle the hans anda kenne få

14 Hörer tu mijn dåtter kiere

Då blifua the alla dödha.

Ty wåre barn wille gerne lefua.
Du skalt till draken gåå
Iag hade tig achtet en konge son
Och icke den draken tilhånda.
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15 Hon kledde på sig sin bedzsta kleder
The besta som hon förmåtte
Hon tog sig ett lamb vdi hånd
Så söriende gick hon af slottedt.

20 lag skal mig til draken gåå
lag är honom till föda gifuen
Ridher bårt rider bort fager wngersuen
Om eder lyster lenger att lefua.

16 Hon gick sig af staden vth
Hon wreed sine hender så såre
Hwart och ett barn i staden war
Thå felte för henne tårar.

21 Icke will iag bårt ridha
Iag wåre mig icke bekendt
lag [---1

17 Hon gick sig på högt berg
Hon såg sig alt omkring
Der kom sancte Iören ridande
Hans hest gick alt i springande.

Anmärkning

18 Hans Brand war hwijt hans kårs war rödh
Som han vdi sine hender förde
Hans harnesk skindte som en sooll
Och Iungfrun eij swennen kende.

Ms saknar strofnr. Texten ofullständig p. g. a. textförlust (blad saknas i bokens slut).
5:3 draken ändrat från dragen
8:1 kenna ms ev. kenne
12:2 över gode står käre
18:1 kårs ms kår sannolikt p. g. a. att s utplånats
21:3 tag kustod till förlorat blad

19 Hella moth hella moth iungfru god
Hui sörie i så såre
Hwad eder till dödha är lagdt
Thet skulle i för mig oppenbare.

C
Genom skillingtryck förmedlad tradition (för DgFT 103:3-26 se Jonsson I, s. 640-644). Ca: Skillingtryck 1686
(=DgFT 103:3). Cb: Skillingtryck från 1600-talets slut eller början av 1700-talet (=DgFT 103:4). Cc: Skillingtryck
1709 (=DgFT 103:5). Cd: Skillingtryck från 1700-talet (=DgFT 103:6). Cef: Skillingtryck 1733, 1736 (DgFT
103:7-8). Cg: Then Första. Om then förträffelige Hielten H Riddaren 11 Sanct Jöran / Hwilkens fast Konstrijke
Belä= H te, then Högborne Furste, Herr Steen il Sture den äldre Swerges Rijkes Förestån= dare, lät med stor
ewig monument vthi Stockholms il Stadz stor Kyrckia vpsättia, åhr 1489. il Then
bekåstnadt förfärdiga, Och
Andra. H Om denna Jämmerdahl il Och 11 Den ewiga Frögdesah1:11 Kan Siungas som: il Min siäl och sinne Lätt
Gud råda, etc. 11 Tryckt Åhr 1738. Skillingtryck 1738 (privat ägo, kopia i SVA). Ch-t: Skillingtryck från 1700-talet
(=DgFT 103:9-21). Cu: SVA 504:1 (Bergshammarvisboken I), s. 209-218. Cv-y: Skillingtryck 1801, 1802, 1802
(=DgFT 103:22-24). Cz: GA 60. Cal: Skillingtryck 1827 (=DgFT 103:25). Cb2c2: Skillingtryck 1835 (=DgFT
103:26), 1835 (KB, annan upplaga av föregående).

Ca
1 LOfwat ware Alzmechtige Gudh
Theslijkest hans wälsignade Son
Jagh wil eder en Wijsa qwäda
Om then Riddaren Sancte Jöran.

4 Then Draaken haar så vnderligh seed
Hwar dagh wil han hafwa sin Föda
Både Folck och Fää och hwad han fåår
Så mon han then Staden vthöda.

2 Hör tu Jöran hwad iagh säger tigh
Tu skalt mitt ärende vthrätta
Til Cappadociam then stoore Stad
Ther skal tu medh Draakanom strijda.

5 Hwar dagh han icke sin födo fåår
Han blåser Andan öfwer Muren
Alla the hans Anda känna fåå
The blifwa ther vthaff strax döde.

3 Then Staden är både bred och lång
Ther boor en hednisk Konung inne
För thenna Stad ligger en Draake
Han ligger then Staden til mene.

6 Then hafwer en så vnderlig seedh
Hwar dag wil han hafwa sin föda
Både Folck och Fää fördärfwar han
Så ock mon han Staden vthöda.
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7 Then dagen han eij sin födo fåår
Tå luchtar hans Ande så swåre
Han gånger sigh alt för then Staden
Och blås sin Anda öfwer Muren.

19 Ridder Sanct Jöran kom rijdandes
Hans Häst för allom mon springa
Baneret war hwijt / Korset war rödt
Thet förde han i sina Händer.

8 Alle the hans Ande kenna få
The blifwa ther vthaff strax döde
Så länge blåser han i then Stad
At han ligger aller i ödhe.

20 Hans Baner war hwijt / hans Kors war rödt
Thet förde han i sina Händer
Hans Harnesk thet skeen alt som en Sool
Ty Jungfrun honom eij kende.

9 Konungen gaff them itt annat Råd
Hwar dag en Menniskia gifwa
Så må thetta dogh länge wårt Lijff
Ock så må wij längre få lefwa.

21 Stånden j här min sköne Jungfrw
Hwij sörgen j så swåre
Hwad är eder til möde lagt
I sägen thet vppenbare.

10 Tå hwarfwen wore kring gångne
På Konungens dotter monde thet falla
Borgarenar ginge sigh för Slottet in
Hans endaste Dotter vthkalla.

22 Thetta är migh nu til möde lagt
Enom Draaka at gifwa
I rijden bort fager vnger Swen
Om eder lyster länger lefwa.

11 Han böd för henne både Silfwer och Gull
Han wille thet gerna vthgifwa
Borgarenar sade wij wille thet eij
Wår Barn ock så gärna lefwa.

23 Jagh hafwer Gudi lofwat thetta
Och eder Jungfrw theslijkes
I dagh wil iagh eder hielpa
Eller iagh skal sielfwer stielpa.

12 Konung j hollen thet j hafwen sagdt
Och göre oss intet til meene
Eller wij gååm i Slåttet in
Och brytom nid både Stocker oc Stene.

24 Rijden bort nu fager Vnger Swen
I gören eder intet til meene
Ty thetta är nog at iagh skal döö
Jagh döör gärna allena.

13 Gack nu vth min käreste Dotter
Tu skalt til Draaken gånge
Jag hade tig achtat en Konungz Son
Och icke then Draaken til hande.

25 Skulle iag nu så här rijda bort
Så måtte iagh thet eij bekänna
Jagh skal eder frälsa i dagh
Om j willen Christi Troo anamma.

14 Jungfrwn kläder sigh i bästa Kläder
The bästa som hon hade
Så togh hon medh sitt leeke Lamb
Ock så aff Slåttet vthgånger.

26 Gerna wille wij Christi Troo taga
Och Gudi vppå kalla
Kunnen j migh frälsa i Dagh
Widh Christi Troo wille wij hålla.

15 Jungfrun hon gånger aff Slåttet nid
Så ynkeligh war hennes läte
Fader och Moder kyste henne tå
Så bitterligh monde the gråta.

27 Wårom HErre gifwer iag eder
Och Christo JEsu thet bekänner
Ock så kom Draaken aff thenne Siö
Sanct Jöran emoot honom renner.

16 Jungfrun hon gånger på Gatan fram
Hon wrider sina Händer så swåra
Och hwart thet Barn i Staden war
The fälte för henne Tårar.

28 Han stack honom i Munnen in
Hans Glafwen flög alt i stycken
Ingen Fogel flyger så snart
Som han sitt Swärd vthrycker.

17 The folgde henne på Marcken vth
Guds hielp kom henne til fromma
Hon stegh sigh vppå en lijten högh
Hon meente Draaken skulle komma.

29 Ingen Fogel flyger så snart
Som han sitt Swärd vthryckte
Han mon honom medh GUds Nampn binde
At han sin Mun återlychte.

18 Som hon stegh vppå en lijten hög
Then stund war icke för länge
Ther kom Sanct Jöran rijdandes
Hans Häst för allom springer.

30 I gången nu fram min käre Jungfrw
I läggen på hans Hals edert Bälte
Så at eder Fader och Moder see
At j nu ären frälste.
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33 Gärna tager iagh wijd Christi Troo
Och ther til alt mitt Rijke
Och iagh gifwer eder min käre Dotter
Kunde hon wara eder lijke.

31 The ledde then Draaken alt til then Stadh
Konungen på Muren mon rope
Alt thet Folck som i Staden war
Började tå til at löpa.
32 The ledde then Draaken alt til then Stadh
Sanct Jöran och then Jungfrw klare
Bode Konungen taga wid Christi Troo
Eller Staden blifwer all öde.

Anmärkning
Radslut markerat med snedstreck, dock ej efter sista
raden i varje strof, ej heller efter 10:2, 13:1, 14:1, 15:1,
16:1, 20:3, 32:3.

Cb-b2
Avvikelser från Ca i Cb-b2
Cb omfattar endast 16:2-26:4 (blad felar); Ct omfattar
str. 1-29 (ett blad felar). 1 Cv och Cal saknas str. 6.
1:1
LOfwat: LOfwad g, j-I, nqru, x-a2; Alzmechtige: Allsmäktig xy
1:2 Theslijkest: Theslijkes c-c2
1:3 eder saknas z, för eder a2
1:4 Sancte: Sanct finsvz
2:1 Jöran: Riddar Göran a2
2:2 skalt: skal iuxy, a2-c2
2:3 Cappadociam: Capadocian gxy, Capadocien
ob2c2; stoore: stora ftu, a2-c2
2:4 skal: skalt m; Draakanom: Drakenom c-1, n-r,
t-z, b2c2
3:3 thenna: samma c-z, b2c2
En Drake ligger för samma stad, a2
3:3
3:4 then: där z
Draaken: Drake j, Draken han h); så: en så
4:1
4:2 sin saknas ft
4:3
Både: Båd oprsv; fåår: kan få a2
4:4
mon: månd' cdfgkl, n-a2; then saknas ft;
vthöda: möda I
5:1 han: hon e; sin saknas f; födo: föda b2
5:2 Andan: Anden e, h- j, rsvb2c2
5:3 Alla: alle m; känna: då känna a2; fåå: får gklxy
ther vthaff: deraf a2; strax: straxt dfiou; döde:
5:4
döda mux
6:3 fördärfwar: förderfwer ehb2c2
6:4 mon: månd,fnrtuxyz; han saknas c-h, jkln, o-r,
tuxyb2c2
7:/
eij. icke ft; födo: föda efhjtzb2c2
7:2 Tå saknas c-h, jln, o-u, xyzb2c2, Så v; luchtar:
Lufftar cdfgk, n-u, lufter m, dunstar a2; Ande:
Anda fglt, x-a2; swåre: swåra ijlz, sure v
7:3 gånger: gångar hj, z-c2; sigh: sig tå v; Staden:
Stad g, v-y, staden fram a2
7:4
Muren: Mure dehmn, p-s, uva2
8:1 Alle: Alla xya2; the saknas f; Ande: Anda et,
m-s, v-a2; kenna: då känna a2
vthaff: af c-h, j-1, n-c2; strax: straxt dfi, n-p,
8:2
ruv
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han: den a2; ligger aller: lägger alla ehib2c2;
blifwer aldeles ft; i saknas ft; ödhe: döde o
9:1
itt: ett c-c2; annat: sådant sv
9:3 länge: länga c-f, h-I, n-c2, långa g
9:4
längre: länge a2
10:1 wore: woro c, e-I, n-t, v-c2; kring gångne: omkring gångne c-e, g-s, u, x-z, b2c2, gångne omkring ftv, gångna omkring a2
10:2 monde: månd' a2
10:3 Borgarenar: Borgarne c, e-1, o-q, tu, x-z, b2c2,
Borgare d, Borgarena m, Borgarene nrsv, Borgrarne a2; ginge: gingo cfij, 1-a2; sigh saknas
c-f, h, j-I, n-c2; för Slottet in: för Slottets ring
a2
11:1 både: båd a2; Gull: guld u, a2-c2
11:3 Borgarenar: Borgare cdgkln, p-s, u, Borgarne
ef, h-j, otzb2c2, Borgarena mvxy, Borgrarne
a2; wij saknas u; wille: wil c-e, h, j—I, n-s,
uvb2c2, wile g, wilje iz, wele xy, wilja a2; thet
saknas fgkltxya2
11:4 Wår: Wåre c-h, j-I, n, p-u, xyc2, Wåra ova2c2;
ock så: och c—f, h—v, zb2c2, må ock gxy, ock
fast a2; lefwa: at lefwa i, will lefwa n-p, rsv
Konung: Konungen t
12:1
12:2 göre: giören c—e, g-c2, giörom f; intet: icke z;
meene: mena i
12:3 gååm: gåen gxy, gåm hlnzqz, gåfita2, gån jb2c2
12:4 Och saknas a2; brytom: bryta f; nid: ned
fjlopsv, z-c2; både saknas i; Stocker: stockar
c-c2; Stene: Stenar efhituxyb2c2, sten z
13:1 nu: då v; käreste: käraste fhjklost, v-z, b2c2
13:1 Gack dig då ut, huld dotter så kär! a2
13:2 skalt: skalt nu c, n-s, uv, skal kltxyb2c2, måste
a2; gånge: gånga c-c2
13:3 acktat: aktad b2
13:4 til hande: tilhanda c-1, n-c2
14:1-2 Jungfrun i hwita kläder sig klär,
Allt i de bästa hon hafwer; a2
14:1
kläder: klär c-1, n-z, b2c2; bästa: the bästa f
8:4
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14:2
14:3
14:4
15:1
15:2
16:1
16:2
16:3
16:4
17:1
17:2
17:3
17:4
18:1
18:2
18:3
18:4
19:1
19:2
19:3
19:4
20:1

20:2
20:3
20:4
21:1
21:2
21:3
21:4
22:1
22:2

22:4
23:1

The: 1 the c-h, j-1, n-z; b2c2; hade: hafwer
fg k I txy
togh: tar c-1, n-v, zh2c2, tager xya2; medh:
mädh sigh c-1, n-c2; leeke Lamt): leke-lam a 2
vthgånger: nedgånger i, utgångar z-c2
a2-c2
gånger: gångar z-c2; nid: ned m-s, v,
läte:
Låte
xy;
ynkeligt
nra2,
ynkeligh: ömkelig
egtnnp, r-u, a2, låt z
gånger: gångar z-c2
så saknas f
thet: ett ehjo, x-z, h2c2; Barn: barn som a 2
The: thet vxa2; fälte: fälde j, x-c 2
folgde: fölgde c-i, k-c 2, fölge j
til fromma: tilhanda ehjb2c2
sigh saknas fjstu; högh: högd i
meente: wäntade ft, mente at v; Draaken: Drakan hd; skulle: skull cdgikl, n-s, v-y, saknas ft
en lijten: den lilla c-h, j-1, n-c2; hög: högd i
stund: stunden z
Sanct: Sancte a2, Sant 1) 2
för: fast för degh, j-I, xyb2c2; springer: han
springer nrsv, ränner t, wäl springer a2
Ridder: Riddar ia2; Sanct: Sant h2
mon: månd fg, j-I, o, s-c2
Korset: och Korsset i
i sina: i sin m, högt uti a2
Hans Baner war hwijt: Hwitt war hans baner
a2; Hans Baner: Baneret i; hans Kors: och
korsset i
Thet: Ther nr; i sina: högt uti a 2
Harnesk: Harnisk hi; thet skeen: glimmade a 2,
det skin h2c2
Ty: At nr, och sv, Men 02
sköne Jungfrw: skiöna Jungfru ehjuzb2c2,
Jungfru skön a2
j: j doch ia 2; swåre: swåra e-1, otu, x-c2
är: är wäl a2; möde: möda c-e, g-1, n-r, zb2c2,
mödo f, s-y, a2
thet: mig det xy; vppenbare: uppenbara e-1,
otu, x-c2
nu saknas c-1, n, o-c2; möde: mödo c-h, j-1,
o-q,s, u-c2, möda inrt
Enom Draaka: Mig enom Drakan c-e, gh,j-1, n,
p-r, u, x-z, b 2c2, Enom Draken i, Enom Drakan hm, Mig enom Draka fot, Mig enom Drake
sval
eder: idher b; länger: längre e-h, j-1, ort, x-z,
h2c2: lefwa: at lefwa fux/ 2
hafwer: har fgldtxy; lofwat thetta: ett löfte gjort

Rijden bort nu: Nu riden bort i, Nej, riden bort
a2
at saknas fgklt; Ty thetta är: Det må vara a2
24:3
zh2c2, nu häldre
gärna: nu heller c-h, jk,
24:4
/y, nu hellre x, långt heller a2; allena: allene
cdgkln, p-s, vxy
nu: och nu Ii; här saknas c-h, j-1, n-c2
25:1
25:2
thet eij: ej det z
så må jag ej wara densamma, v, Det kunde jag
25:2
aldrig bekänna! a2
Jagh skal: Wisst skall jag a2; eder: Eder nu u;
25:3
frälsa: wist frälsa v
willen: wiljen ioxya2, vilen z
25:4
wille wij: wil iag c-h, j-I, n-c2; Christi Troo
26:1
taga: Christe tro taga m, Christi tro ta an 11,
taga Christi tro a 2
Och Gudh allena åkalla c-h, j-1, n-c2
26:2
frälsa: nu frälsa u
26:3
wille wij: wil iagh c-h, j-1, n-c2; hålla: mig hålla
26:4
ova2
27:1-2 Wårom Herra då gifwer jag eder, Jungfru,
Christum Jesum troget bekännen! a 2
27:2
thet saknas c-h, j-1, n-z, h2c2
27:3
Draaken: Drakan cde/mu; aff: vtaf i, upp ur a2;
thenne: then inrsv, thenna rib2c2, sin a 2
27:4
Sanct: Sancte ehc2, Sante b2 ; emoot: mot u
Mellan str. 27 och 28 står i a2 följande strof .
Draken han blåste både eld och rök,
Han aktade Riddaren swälja;
Riddar Sanct Göran log deråt,
Han tänkte: mig skall du ej quälja.
28:1
i: fritt i (12; in: så in 0
flög: föll o; alt: all ft; stycken: stycker c-h, j-1,
28:2
n-t, v-c2
Ingen: Men ingen a2; Fogel: fogel then u;
28:3
snart: snäll a2
han: han här u; vthrycker: vtryckte ima 2
28:4
Fogel: fogel den li; snart: snar a2
29:1
han: han här u; vthryckte: utrycker o
29:2
29:3
mon: månd c-h, j-1, n-y, a 2-c2, månde z; medh
GUds Nampn binde: medh Gudz Nampn binda
c-1, n-z, h2c2, binda med Guds namn a 2;
Nampn: Namn d-c2
29:4
Mun: mund nra 2
30:1
nu saknas c-s, u-z, b2c2; käre Jungfrw: kära
Jungfru zh2c2, Jungfru kär a2
I läggen: Lägger c-h, j-1, n-s, u-z, b2c2, Läggen
30:2
a2; på: om a2; edert: ehrt c-h, j-1, n-s, u, x-z,
b2c2

24:1

30:3
23:2
23:3
23:4
23:4

theslijkes: theslikalgkItxya2 , theslikest i
wil: så wil guxy; hielpa: hjelpa ur nöd a 2
iagh skal: skall jag z
Och Ehr ingalunda swika.,fgkItxy, Och ingalunda eder swika.

30:4
30:4

eder: ehr c-h, j-I, n-s, u-z, h2c2; see: kan se nr,
må se val
nu ären: ären opq, ären lyckligt nr; frälste: wäl
frällster u
Allt huru Gud har eder frälsat! a2
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31:1
31:2
31:3
31:4
32:1
32:2

32:3
32:4

32:4
33:1
33:2
33:3

33:4

ledde: förde op; det första then saknas u; Draaken: Drakan mx; alt: fram a 2
mon rope: månd ropa c-h, j-I, n-s, u-c2, mon
ropa im
Alt: Och alt c-h, j-1, n-s, u-c2
tå til: tillsamman a2
ledde: förde op; then saknas u; Draaken: Drakan tri
Sanct: Sancte ehb2c2; then Jungfrw: Jungfrun
u; klare: sköne fg, 1-1, xy, klar nr, klara va`,
sköna z
Bode: bade f, Bådo oxy, a2-c2, Bödo rsv, Bodo
Christi: Christe
blifwer: blijr c-h, j-1,
u, x-z, b2c2, blifwa ni,
skall v; all: alt jl, saknas v; öde: i Ode i, öde
wara v
Eller staden mot begge förswara. a 2
tager iagh: jag tager a2
Och ther til: Och kristnas skall a 2; alt: all e,
och alt u
eder: Eh'r ua2; käre Dotter: kiära Dotter
fozb 2c2, kiär Dotter u, Dotter kjär v, dotter
from a2
wara: ware npq; eder: Eh'r u

Anmärkning
Ch
Tr. defekt. Utom 16:2-26:4 återstår ett fragment av
str. 29-32.
Cc:
Str. 26 är p. g. a. feltryck numrerad 29.
7:4
muren tr. mnren
8:3
blåser tr. båleser
11:4
barn tr. bran
13:1
uth tr. nth
16:4
fälte tr. fålte
19:1
JÖRAN tr. JÖNAN
27:2
Christo tr. Chrsto
29:3
Nampn tr. Rampn
30:1
käre tr. kare
32:3
Troo tr. Toro
Cd:
Str. 13 och 19 är p. g. a. feltryck numrerade 12 resp
16.
9:4
må tr. ma
20:3
Hans tr. Han
28:4
Swärd tr. Swärg
Ce:
Lägger tr. Läger
30:2
Cg:
Str. 21 är p. g. a. feltryck numrerad 12.
Alsmächtige tr. Alsmätige
1:1
Andan tr. Aadan
5:2
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Ci:
13:4
tilhanda tr. tilhandla
Ck:
3:2
hednisk tr. henisk
23:3
jag tr. jag jagh
Cl:
26:3
i dag tr. dag
Cn:
Str. 31 är p. g. a. feltryck numrerad 21.
6:4 utöda tr. ötöda
Co:
Tr. är något defekt. Ord eller bokstäver som nedan
satts inom klammer saknas p. g. a. textförlu.st:
17:2
[hielp kom]
17:3
[en lijten högh]
19:3
röd[t]
27:1
[eder]
27:3
[så kom]
[Jöran]
27:4
Cp:
Str. 28 är p. g. a. feltryck numrerad 18.
Christi tr. Chri- (i radslut)
32:3
Cq.
Str. 29 och 30 är p. g. a. feltryck numrerade 26 resp.
20.
19:2
för tr. for
Cr:
Str. 1 onumrerad, str. 2 har nr 1 „gr. 3 nr 3 osv.; str. 31
p. g. a. feltryck numrerad 21.
Sancte tr. Sanctn
1:4
wi tr. wi wi
11:3
Cs:
7:3
then tr. than
15:1
hon tr. han
Ct:
Tr. är defekt; str. 30-33 saknas. Ord eller bokstäver
som nedan satts inom klammer saknas p. g. a. textförlust:
gångne]
10:1
10:2
Dott[er]
15:4 [Så]
[stund war icke för länge]
18:2
ridande[s]
18:3
20:2
[si]na
sk[een]
20:3
[ho]nom
20:4
J[ung]fru
21:1
H[wad]
21:3
[sägen thet]
21:4
[lagt]
22:1
22:3
[rijden]
ede[t- ly]ster
22:4
[Rijden bort nu fager] Unger[sw]en
24:1
26:1
[tag]a

SMB 40
26:3
26:4
27:1
27:3
27:4
28:2
28:3
28.4
Cu:
21:1
29.3
Cz:
Titel:

Cal:
Str. 33 är p. g. a. feltryck numrerad 35.
Cb2:
3:2 Konung tr. Konug
3:3 ligger tr. liger
12:1
Konung tr. Konug
13:1 Dotter tr. Dottor
13:3 Konungz tr. Konugs
14:1 Jungfrun tr. Junfrun
15:1 Jungfrun tr. Jungfrnn
23:2 Jungfru tr. Junfru
26:1 jag tr. jsg

[Kun]nen
[Troo]
[eder]
[Ock så k]om
[Sanct Jöra]n [e]mot honom
[Hans]
[Inge]n fog[e]l
[sitt]
sköna troligen ändrat från sköne
månd' ändrat från månde
Sanct Görans Visa. — Tr. saknar strofer.

D
UUB S 161 aa:2 (Broman, Flocker af Glysisvallur) Tit:II:N:II § 5: 3. Hälsingland. Endast omkväde, citerat på
1720-talet av prästmannen Olof Broman (f. 1676 i Välsta, Rogsta sn, Hälsingland, d. 1750 i Hudiksvall). Tryckt i
0. J. Broman, Glysisvallur II:A, 1912-1948, s. 22.
Hiälp Gud och Sancte Örjan!

E
Upptecknad av J. H. Wallman 1819 i Ivla by, S. Ljunga sn, Småland efter en gumma från grannsocknen
Agunnaryd (Jonsson I, s. 398-399). Ea: Stifts- och landsbibl. i Linköping, B 151:2 (J. H. Wallman, Topographica
Smolandia2), s. 83. Eb: UUB Rääf 15:4442 (brev från Wallman till L. F. Rääf 23.10.1819). Ec: KB Vs 2:1, s. 645. I
brev från Wallman till A. I. Arwidsson 27.2.1833. Ed: KVHAA Dybeck Folk-lore V, s. 15 B. Insänd till Richard
Dybeck vid 1840-talets mitt eller något senare.
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1 Hör du Sankt Örjan, du äst min Sven,
du skall mitt ärende utrida,
Till Babylon den store stad,
emot den Draken strida.

ringen av de fasta förtecknen etc. i t. 4 i Ea och Ed
samt flyttningen av dessa till början av notsystemet i
Ec tyder på osäkerhet hos Wallman beträffande versradernas förhållande till mel:s t. 1-4 resp. 5-8 och
beror möjligen på att meddelaren sjöng 1 1/z strof av
texten. Det är mest sannolikt att mel. i Eb återger
frasernas rätta ordningsföljd; såväl mel:s helhet som
slutfallet stämmer här bättre överens med samtida
balladmelodik.

2 Sankt Örjan drog klafven i Drakens munn
Så draken for i hundrade stycken.
Titel: Sankt Görans visa.
Melodianmärkning
Ms saknar klav och taktartsbeteckning i början av mel.
Före t. 4, n. 3 står klav samt upprepade fasta förtecken, taktartsbeteckningen 6/8 ovanför denna not. T.
1 omfattar fem åttondelar, t. 4 fyra åttondelar. Place-

Textanmärkning
Str. 2 är betecknad En annan vers.
2:1 efter klafven står (»Svärdet»); Drakens ev.
ändrat från Drakans

Eb
2

•

r

6

h

8

LIr
Melodianmärkning

Anmärkning

Jfr anmärkningen under Ea.

Titel: Sankt Görans visa.

TEXT
Avvikelser från Ea i Eb
Texten omfattar endast str. I.
Draken: Drakanom att
1:4

Ecd
MELODI

Anmärkning

Avvikelser från Ea i Ecd

Ec.
De fasta förtecknen och taktartsbeteckningen i början
av mel. har sannolikt tillskrivits senare. Klav, förtecken och taktartsbeteckning har också stått före t. 4,

T. 1, n. 1-3: .
77: c
T. 1, n. 5: Saknas i d, takten omfattar fyra åttondelar.
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n. 3 men har strukits över samtidigt som dubbelstrecket utskrivits.
Ed:
Fasta förtecken och taktartsbeteckning saknas i början av mel. Klav och förtecken står före t. 4, n. 3,
taktartsbeteckningen ovanför denna not.
Jfr också anmärkningen under Ea.

TEXT
Avvikelser från Ea i Ecd
Ec omfattar endast str. 1.
Anmärkning
Titel: Sankt Örjans visa.
2:1 efter klafven står (»Svärdet») d

F
Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt61-Cavallius på 1830- eller 1840-talet. Fyra olika melodiutskrifter, varav en
med fullständig text, företrädande samma tradition. Det är oklart, huruvida samtliga utskrifter representerar
självständiga uppteckningar eller om de står i något beroendeförhållande till varandra. Fa-d: KB Vs 3:4 nr 240 D
[I]—[IV]. Fb tryckt som GAB 99 a.

Fa
hilk
Hörer du St. arian min Swen

VI,
P
P
will du mitt ärende

rida.

btrbb
Mot Baby

=

Emot

den

lon den

stora

draken

stad

strida.

1 Hörer du Sankt Örian min Sven,
will du mitt ärande rida?
Mot Babylon den stora stad
emot den draken strida?

4 När det skottet var gånget omkring
konungens dotter månd falla.
Der bjuddes för henne silfver och guld
penningar otaliga många.

2 Den staden är båd lång och bred,
han är kringmuradt med stenar.
Derinne ligger ett troll så ledt
som är den staden till mehna.

5 Hör du konung hvad jag säger dig
det gäller nu intet att tweka
Om jag ej får hvad jag har begärt
skall jag dig alldeles uppäta.

3 Den staden är båd lång och bred
så många der förödas
Ingen dag, som östan dagas
mer än en människa skall vara hans föda.

6 Hon tog på sig kläderna ny
de bästa som hon egde.
Ett leke-lamm tog hon i sin famn
Så sorgelig från staden utträdde.

6-859074 SMB 2
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7 Hon gick sig uppå ett berg så högt
hon såg sig om så wida.
Så fick hon se Sankt Örian kom
hans hästar de lupo så strida.

16 »Så gerna vill jag låta döpa mig
Och hela mitt konunga-rike
Och er vill jag gifva min dotter så god
Christ gifve hon vore din like!»

8 Hören I jungfru hvad jag säger er
Hwi stån I här så sorgse,
eller hvad är er till mehna lagdt
det skolen I för mig uppenbara? —

17 Haf sjelf, Haf sjelf din dotter god
wisst kunde hon vara min like
men en annan är trolofvad mig
I höga himmelrike.

9 Det är mig till mehna lagdt
det är min hjertans qvida.
I går wardt trolofvadt en konungason
I dag är jag draken gifwen.

Titel: Sankt Örians wisa.
Melodianmärkning
Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning saknas. Mel. är ortografiskt felnoterad och
saknar fasta förtecken; här ortografiskt rättad och
återgiven med fyra fasta b-tecken. Texten är i ms
delvis utskriven utan anpassning till mel. Slutkonsonanterna otydliga i några ord; här återgivna enligt
textuppteckningen.
System 1, n. 3 (ass1 ): giss'
System 1, n. 4 (g'): Före noten står ett överstruket g' .
System 1, n. 7 (b'): aiss'
System 2, n. 2, 4, 5, 7 (ass1 ): giss'
System 3, n. 3, 7-8 (ass'): giss'
System 3, n. 5 (b'): aiss'
System 3, n. 6 (g'): Notvärdet oklart, ev. åttondel.
System 4, n. 4 och 8 (ass1 ): giss'
System 4, n. 5 och 7 (b l ): aiss'

10 /:Riden bort,:/ Fager ungersven,
mig lyster ej längre att lefva
Här kommer snart draken farandes
Han vill mig alldeles uppäta.
11 De taltes vid så liten en stund
den stunden var intet långer
förr än draken kom och farandes
Sankt Orian emot honom rände.
12 Han slog sin sköld i drakans hals
så bladen de föllo i stycken.
Ingen fogel var så snar
som Sankt Orian sitt svärd uppryckte.
13 Hör nu jungfru hvad jag säger er
Ni kaste på draken ert bälte
Och tacken så eder Herre och Gud
som eder från draken frälste.

Textanmärkning

14 De ledde den draken staden fram
så ömkelig han månde tjuta
Båd folk och fä i staden var
de wille åt skogen löpa.

4:1
7:2
12:1

efter skottet står (umfärd?)
hon förtydligat över raden
sin ms ev. sitt (troligen en ändring)

15 Hör du Konung hwad jag säger dig
det gäller nu intet att löpa
I dag skall du låta döpa dig
Och hela ditt konungarike.
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J
Emot

J

R

fW

den draken

1 Höres du Sant Örjan min svenn
Vill du mitt ärende rida?
Till Babylon den stora stad
Emot den draken strida.
Melodianmärkning
Als skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning saknas.

J

1

strida.

System 2: Före n. 3 (c2) står d2 överstruket, före n. 5
(c2) står d2 (troligen ändrat från c2) överstruket
och före n. 7 (e2) står d2 överstruket.
System 2, n. 4 (h'): Ändrad från c2, vid noten stårbokstaven h.
System 4: Före n. 1 (giss') står giss' a' (med båge)
överstruket.

Fc
Hares
Höres

Vill du

du

Sant

mitt ärende

Göran min dräng !

rida.

7
Till

Babylon

den stora stad

J
Skall du mot

1 Höres du Sant Göran min dräng!
Vill du mitt ärende rida.
Till Babylon den stora stad
Skall du mot draken strida
Melodianmärkning
Ms delvis skissartat. Försök till taktindelning i 6/8-takt
har gjorts av mel. till de tre första versraderna, men
med felaktig placering av taktstrecken. T. 1 omfattar
sju åttondelar. Troligen har också vissa notvärden
ändrats utifrån en primäruppteckning (jfr de jämna
fjärdedelarna i mel:s slut). 1 ms finns några bläck-

1
draken strida

plumpar som är svåra att skilja från avsiktliga punkter
och flaggor (jfr nedan).
System 1, n. 9 (e'): Möjligen punkterad.
System 2, n. 9 (a): Möjligen åttondelsnot.
System 3, n. 1-5 (c'-e'): Anpassningen text/mel. är
oklar.
System 3, n. 6 (d'): Notvärdet oklart, möjligen ändrat
till fjärdedel.
System 4, n. 1-4 (h-d'): Anpassningen text/mel. är ej
helt entydig, men mot är närmast placerat under n.
3-4. Före n. 4 står en överstruken not, sannolikt h.
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1 Höres du Sankt Göran min svenn
Vill du mitt ärende rida
Till Babylon den stora stad
Skall du mot draken strida.

Melodianmärkning
Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning saknas.

stad

J

strida.

System 1: Texten utskriven utan anpassning till mel.
System 2, n. 3 (hl ): Troligen ändrad från c2 .
System 3: Före n. 2 (d 2) står c2 (som en del av åttondelsgruppen) överstruket, före n. 9 (a') står c2
överstruket.
System 4, n. 6 (c2): Otydlig, möjligen d2 . Före noten
står d2 överstruket.

G
Dybeck, Runa, tr. 1875, s. 32. Enligt Richard Dybeck upptecknad av honom 1849 efter f. d. skepparen Magnus
Westerberg, Mariehäll, Krokeks sn, Östergötland (f. 1760/1761 i Krokek); denne skulle ha lärt visan i sin barndom av en nära 100-årig man, Jöns Lure (d. före 1778; Jonsson I, s. 563-565). Mel. är dock med stor sannolikhet
en redigering av Ed ovan.
Krafti t
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Melodianmärkning

1 Hör du sankt Örjan, du äst min sven,
Du skall mitt ärende utrida,
Till Babylon den sköne stad,
Emot den draken att strida.

Enligt Dybeck skulle Westerberg ha sjungit med darrande röst, men redigt och klart. Str. 2 skulle, på
Dybecks anmodan, ha sjungits på samma vis som Jöns
Lure gjorde.

2 Staden han är båd' breder å lång,
der bor en heden konung inne.
En leder drake för samma stad
han gör den stadenom mene.

Textanmärkning
Str. 1 är underlagd mel., str. 2 anförd i Dybecks ingress till mel.

Titel: Sankt Örjans visa.

H
UUB R 623:2 nr 162. Efter skolmästarhustrun Cecilia Margareta Nilsdotter (»Mor Bandelin»), Vänge sn, Gotland
(1791-1860; Bjersby, s. 347). Upptecknad av P. A. Säve vid 1800-talets mitt. Mel. i facsimil samt str. 1-2 tryckta
som Säve nr 162.
4
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1 Låfvad vare Allsmäktige Gud,
Desslikes Hans välsignade Son!
Jag nu en visa här qväder
Allt om den Riddarn Sankt Göran:

11 Gack nu ut. min käraste Dotter!
Du skall nu till draken gå:
Jag hade dig aktat en Konunga-son
Och ej en drake tillhanda.

2 »Hör, du Sankt Göran! hvad jag säger dig?
Du skall mitt ärende uträtta:
I Cappadocien, den stora stad,
Der skall du med draken strida!»

12 Jungfrun hon gångar af slottet ned,
Så ynkeligt var hennes läte:
Fader och moder kysste henne då;
Så bitterligt månde de gråta.

3 Den staden är båd' breder och lång:
Der bor en hednisk Konung inne.
I samma stad ligger en drake,
Han ligger den staden till men.

13 Jungfrun hon gångar sig gatan fram;
Hon vrider sina händer så svåra:
Hvart och ett barn i staden der var,
För henne så fällde de tårar.

4 Den draken har en så underlig sed
Hvar dag skall han hafva sin föda,
Båd' folk och fä och hvad han får:
Så månd' han den staden utöda.

14 Jungfrun hon gångar på marken ut. —
Guds hjelp kom henne till handa:
Hon steg sig uppå en liten hög;
Hon mente att draken skulle komma.

5

Den dag han ej sin föda får,
Så lukter hans anda så svåra:
När alla hans anda känna får,
Så blifva deraf straxt döda.

15 När som hon steg uppå den lilla hög —
Den stund var inte för länge,
Då kom Sankt Göran ridandes!
Hans häst för alla månd' springa.

6 Den dag han ej sin föda får,
Han blåser sin anda öfver muren:
Så länge blåser han i den stad,
Till han lägger alla i öde.

16 Riddar Sankt Göran kom ridandes —
Hans häst för alla månd' springa:
Hans ban& var hvitt, hans kors var rödt
Det förde han I sina händer.

7 Konungen gaf dem ett annat råd:
Hvar dag en menniska gifva:
Så må detta ock länga vårt lif,
Och så må ni länge få lefva.

17 Hans baner var hvitt, hans kors var rödt
Det förde han i sina händer;
Hans harrnesk sken som röda guld —
Ty jungfrun honom ej kände.

8 Nu hvarfvet voro omkring gånget,
Och Konungens dotter månd' falla;
Då gingo Borgrarna för Slottet in,
Hans endaste dotter utkalla.

18 Stånder I här, min kära Jungfru!
Hvad sörjer I så svåra?
Hvad är Eder till mödo lagt?
I mågen mig det uppenbara.

9 Han bjöd för henne båd silfver och guld;
Det ville han gerna utgifva.
Men Borgrarne sade, de ville det ej:
Wåra barn vilja ock gerna lefva.

19 Detta är mig till mödo lagt
Mig enom draken att gifva.
Rider bort fager ungersven
Om Er lyster länger att lefva.

10 Konung! I hållen det I hafven sagt,
Och gören oss inte till mene,
Eller så gå vi i slottet,
Och bryter ner stockar och stenar.
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Och Eder, Jungfru! desslikes:
Jag skall nu Eder hjelpa;
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21 Rider nu bort fager Ungersven,
Och gören Eder intet till mene;
Ty det är nog att jag skall dö:
Jag dör nu heller allena.

28 De ledde den draken allt till den stad:
Konungen på muren månde ropa,
Och alla, som i den stadenom var,
De började till att löpa.

22 Skulle jag nu så rida bort,
Så kan jag det ej bekänna.
Jag skall nu Eder frälsa i dag:
Wid Christi tro vill jag hålla.

29 De ledde den draken allt upp i den stad.
Sankt Göran och jungfrun den klara
Bådo Konungen: tager I Christi tro,
Eller lägger jag staden i öde.

23 Gerna tager jag vid Christi tro,
Och Jesum Christum åkallar;
Om I mig kunnen frälsa i dag,
Wid Christi tro vill jag hålla.

30 Gerna tager jag vid Christi tro;
Och gerna dertill hela mitt rike:
Och jag gifver Eder min dotter kär —
Kunde hon vara Eder like? —

24 Gerna tager jag vid Christi tro,
Och Jesum Christum bekänner. —
Och så kom draken ur denna sjö:
Sankt Göran mot honom ränner

Titel: Sankt Görans Wisa.
Melodianmärkning
Ms saknar taktstreck före t. 13.

25 Han stack honom i munnen in:
Hans glafven flög allt i stycken;
Och ingen fågel flyger så snart,
Som han sitt svärd igenryckte.

Textanmärkning
Ms saknar strof nr.
4:4 utöda ändrat från något nu ej tydbart
7:3-4 står inom parentes
14:2 raden inleds med tankstreck
18:3 lagt ms laggt
24:1 Gerna delvis täckt av bläckplump, förtydligat
över raden
24:3 raden inleds med tankstreck

26 Och ingen fogel flyger så snart,
Som han sitt svärd igenryckte.
Han månde med Guds namn binda,
Att han sin mund igenlyckte.
27 Gånger nu fram, min sköna Jungfru!
Lägger på hans hals ett bälte;
Så att Er Fader och Moder få se,
Att I hafven blifvit frälste.

MM C. E. Södlings saml. 11:2. S 130. Efter skrädderiarbetaren Anders Magnus Andersson (»Mäster Plut»),
Västervik, Småland (f. 1812 i Blackstads sn, Småland, d. 1888 i Västerviks fattighus; Jonsson I, s. 593-594).
Upptecknad av C. E. Södling 1871-1873.
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1 I Stockholm, i Stockholm, den store stad,
där var ett under å färde:
där bodde den fule draken uti,
han var den staden till mena.

Melodianmärkning
T. 10 undre systemet: cl saknar punkt.

Titel: Den store draken.

J
Uppskrifter från grannsocknarna Kökar, Åland och Korpo, Åboland, återgående på svenska skillingtryck (jfr
under C ovan). Ja: SLS 14, s. 86-89. Inskriven 1846 i visbok av Johan Jansson, Österskärs Norrgård, Kökars sn.
Insänd till SLS av J. Thurman 1890. Jb: SLS 536 nr 14. Ur visbok som tillhört Edv. Konstantin Danielsson,
Brunskär, Korpo sn, daterad 1876. Avskrift gjord 1935 av Alfhild Adolfsson (Forslin).

Ja
1 Låfvat vare alsmägtige Gud
Deslikes hans välsignade son
jag vill för eder en visa qväda
om den Riddaren Sante göran

5 Den dagen han ej sin födo får
han blåser anden öfver muren
Alla de hans annda då känna få
de blifva däraf strast döde

2 Hör du Riddar Göran hvad jag säger dig
Du skall mitt ärande uträtta
Till Kappadosjen den stora stad
Där skall du med Draken att strida.

6 Den dagen han ej sin födo får
Då dunstar hans ande så svåra
Han gånger sig altt för den staden fram
och blåser sin anda öfver muren.

3 Den staden er både bred och lång
Där bor en hednijsk Konung inne
En Drake ligger för samma stad
Han ligger den staden till mene.

7 Alla de hans anda käna få
De blifva däraf strax döde
Så länge blåser han i den stad
till staden blir alt i öde

4 Den draken har så underlig sed
Hvar dag vill han hafva sin föda
Både folk och fä och hvad han kan få
Så månd han den staden utöda

8 Konungen gaf dem ett anatt råd
hvar dag en människa gifva
Så må detta och länga vårt lif
och så må vi längre få lefva.
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9 Då varfven voro gångna om kring
På Konungens Dåtter mån dett falla
Borgarne gingo för slotts ring
hans ändaste Dåtter utkalla

21 Detta är mig till mödo lagt
mig enom Drake att gifva
I riden bort fagra unger Svän
om eder lyster längre att Lefva

10 Han böd för hänne båd Silfver och guld
Han ville dett jerna utgifva
Borgarne sade, vi vilja ej
våra barn och fast gärna lefva.

22 Jag hafver Gud ett löfte iort
och eder jungfru deslika
j Dag vill jag eder jelpa ur nöd
och eder ingalunda svika

11 Konung hållen dett I hafven sagt
och gören oss intt till mene
Eller vij gå i Slåttett in
brytom ned båd ståkar och stenar

23 Nej riden bort fagra unger Svän
I gören eder intett till mene
Dett må vara nog att jag skall dö
jag dör långt hälldre alena.

12 Gack dig Då ut huld Dåtter så kär
Du måste till Draken gånga
jag hade dig agtatt en Konings Son
och icke den draken till handa.

24 Skule jag nu rida bort
Dett kunde jag alldrig bekänna
Wist skull jag Eder Frällsa i dag
om i villen Christi tro bekänna

13 Jungfrun i vita kläder sig Då klär
Altt i dett bästa honn hafver
Så tager hon med sig sitt Lilla leke Lamb
och Så af slåttett utgånger.

25 Gärna vill jag taga Christi tro
och Gud alena åkalla
Kunnen i mig frällsa i dag
Wid Christi tro vill jag mig hålla.

14 Jungfrun hon gångger sig af Slåttett ned
Så ynkligt var hännes låte:
Fader och moder kyste hänne då
Så bitterligt månde de gråta.

26 Wårom Härra gifver jag eder jungfru
Christum Iesum troget bekännen
och Så kom Draken up ur den sjö
Snart Göran emot honom ränder.

15 Jungfrun hon gånger på gatan fram
Hon vrider sina händer så svåra
och vart Dett barn i staden var
de fällde för hänne tårar.

27 Draken han blåste både eld och rök
Han acktade riddaren svällja
Riddar sant Göran log där åt
han tängte mig skall du ej qvälja.

16 De földe hänne på marken ut
Guds hjelp kom hänne till fromma
Hon steg sig uppå en liten hög
hon mente Draken skull komma.

28 Han stak honom fritt i munnen in
Hans glafven föll altt i styken
Men ingen fågel flyger så Snält
Som han sitt svärd utrykte.

17 Som hon steg sig upp på den lilla hög
Den stund var icke för länge
Där kom Sant göran ridandes
Hans häst för allom månd springa.

29 Ingen fågel flyger Så snält
som han sitt Svärd utrykte
Han månd honom binda med Guds nam
att han sin mun igen lykte.

18 Riddar sant göran kom ridandes
hans Häst för allom väll springer
Banerett war hvitt korsett war rött
Dett förde han uti händer.

30 I gången nu fram min jungfru kär
Läggen om hans hals edart bält
Så att eder Fader och moder må se
alt huru Gud har eder frälsatt

19 Hvitt war hans baner, hans kors hvar rött
Dett förde han högt uti händer
Hans harnesk glimmade altt som en Sol
men jungfrun honom ej kände.

31 De ledde den Draken fram till den stad
Konungen på muren månde ropa
och altt dett folk som i staden var
började tillsamman löpa.

20 Stånden i här min Jungfru skön
Hvi sörjen I Dock så svåra
Hvad är väl Eder till mödo lagt
j sägen Dett uppenbara.

32 De ledde den Draken altt till den stad
Sant Göran och den jungfrun klara
Både koningen taga vid Christi tro
Eller staden mot bägg försvara.
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4:1
5:2

33 Gärna jag tager vid Christi tro
och Christnas skall altt mitt rike
Gerna jag gifver er min Dåtter from
Kunde hon vara ert like.
Titel: Riddar Sant Göran.
Anmärkning
Skrivaren har egenheten att sönderdela ord som normalt skrivs ihop, så t. ex.: 4:4 utöda: ut öda, 14:4
bitterligt: bitter ligt, 20:4 uppenbara: upp pen bara).
Dessa ord (20 st.) har ovan återgivits sammanskrivna
utan närmare anm. — Ms saknar egentlig radindelning.

underlig ms undelig
har först skrivits Då dunstar hans anda så svåra
(jfr 6:2) vilket strukits
9:2
mån dett ms mandett
9:3
efter slotts står ren överstruket
12:1 före kär står god överstruket
13:1
efter sig står semikolon
20:3
Hvad ms Had
22:2
deslika ms seslika
22:4
ingalunda ms inga lunda lunda
23:1
fagra ms fragra
29:2
Svärd ms Sard
30:4
alt ms att
31:1
till ms titt

Jb
Avvikelser från Ja i Jb
1:1

1:2
1:3
1:4
2:2
2:3
3:2
4:3
5:1
5:4
6:1
6:2
6:3
6:4
7:4
9:2
9:3
10:1
10:3
11:2
11:4
12:3
13:1
13:3
13:4
14:1
14:2
15:1
16:1
16:3
17:1
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Låfvat: Lovad
Deslikes: Desslikes och
qväda: sjunga
Sante: Sankt
ärande: ärende
Kappadosjen: Kapado sjön
inne: därinne
kan: kunde
födo: föda
blifva: blevo; strast: strax
födo: föda
ande: anda
gånger: gångar
anda: ande
till: tills
Konungens: konungs; mån: månd'
Borgarne: Borgarna
böd: bjöd; båd: både
Borgarne: Borgarna
intt: intet; mene: men
båd: både; ståkar: stockar
agtatt: äktat; Konings Son: konungsson
klär: klädde
Lamb: lamm
utgånger: utgångar
gångger: gångar; ned: ner
låte: läte
gånger: gångar
földe: följde
uppå: upp på
Som saknas

17:3
Sant: Sankt; ridandes: ridande
18:1
sant: Sankt
21:1
mödo: möda
21:2
mig: med
22:3, 23:2 eder saknas
23:4
hälldre: hellre
24:3
skull: skulle
24:4
Vid Kristi tro vill jag mig hålla
26:2
bekännen: bekänna
26:4
ränder: ränner
27:3
sant: Sankt
27:4
qvälja: svälja
29:3
narv: namn
30:2
edart: Edert; bält: bälte
31:2
månde: månd'
31:4
tillsamman: tillsammans
Sant: Sankt; jungfrun klara: jungfru klar
32:2
32:3
koningen: Konungen
32:4
bägg: bägge
33:2
Christnas: Kristna; rike: rike gärna
Anmärkning
Titel: Riddar Sankt Göran. — Ms saknar strofnr.
7:1
anda ändrat från ande
våra barn står i slutet av 10:3
10:4
så tillskrivet över raden
12:1
16:4
skull' ändrat från skulle
deslika ms seslika med tillägget (desslike?)
22:2
snällt troligen ändrat från snabbt
28:3
31:4
tillsammans troligen ändrat från tillsamman
33:1
jag tager ändrat från vill jag taga
gärna står i slutet av 33:2
33:3
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K
Texter från Finland, återgående på svenska skillingtryck (jfr under C ovan). Ka: IF Rancken 3, 165 nr 442.
Vallgrund, Replots sn, Österbotten. Sannolikt avskrift av skillingtryck, gjord av J. E. Wefvar 1875-1876. Tryckt
som FSF V:1 nr 30 A. Kb: SLS 40, s. 124-130. Efter en 60-årig kvinna »på Snäckö i Saltviks Skärgård», Åland.
Upptecknad av J. Torckell 1893. Tryckt som variant D till FSF V:1 nr 30 A.

Ka
1 Lofvad vare alsmächtige Gud,
thesslikes hans välsignade son;
jag vil en visa qväda
om then riddaren Sanct Jöran

11 Han böd för henne både silfver och gull,
han ville thet gjerna utgifva.
Borgare sade: »vi vil ej,
våre barn och gjerna lefva.

2 Hör tu Jöran hvad jag säger tig,
tu skalt mit ärende uträtta,
til Capadociam, den store stad,
der skalt tu med drakenom strida.

12 Konung I hållen thet I hafven sagt
och gören oss intet til mene,
eller vi gåm i slottet in
och brytom ned både stockar och stene.»

3 Then staden är både bred och lång,
ther bor en hednisk konung inne.
För samma stad ligger en drake,
han ligger then staden till mene.

13 »Gack nu ut min käraste dotter,
tu skal til draken gånga.
Jag hade tig aktat en konungs son,
och icke then draken tilhanda.»

4 Then draken han har så underlig sed,
hvar dag vil han hafva sin föda;
både folk och fä och hvad han får,
så månd han then staden möda.

14 Jungfrun klär sig i bästa kläder,
i the bästa som hon hafver.
Så tar hon med sig sit leke lamb
och så af slottet utgångar.

Hvar dag han icke sin födo får,
han blåser andan öfver muren.
Alla the hans anda känna får,
the blifva ther utaf strax döde.

15 Jungfrun, hon gångar af slottet ned,
så ynkelig var hennes läte.
Fader och moder kyste henne tå,
så bitterlig månde the gråta.

6 Then hafver en så underlig sed,
hvar dag vil han hafva sin föda;
både folk och fä förderfvar han,
så ock månd staden utöda

16 Jungfrun, hon gångar på gatan fram,
hon vrider sina händer så svåra.
Och hvart thet barn i staden var
The fälte för henne tårar

7 Then dagen han ej sin födo får,
luktar hans anda så svåra,
Han gångar sig allt för then staden,
och blås sin anda öfver muren.

17 The följde henne på marken ut;
Guds hjelp kom henne til fromma.
Hon steg sig uppå en liten hög,
hon mente draken skulle komma.

8 Alle the hans ande känna få,
the blifva deraf strax döde.
Så länge blåser han i then stad,
at han lägger aller i öde.

18 Som hon steg uppå then lilla hög,
then stund var icke för länge.
Ther kom sanct Jöran ridandes,
hans häst fast för allom springer.

9 Konungen gaf them et annat råd,
hvar dag en menniska gifva;
så må thetta dock länga vårt lif,
också må vi längre få lefva.

19 Ridder Sanct Jöran kom ridandes,
hans häst för allom månd springa.
Baneret var hvitt, korset var rödt,
thet förde han i sina händer

5

10 Tå hvarfven voro omkring gångne,
på konungens dotter månde thet falla.
Borgarne gingo för slottet in,
hans endaste dotter utkalla.

20 Hans baneer var hvitt, hans kors var rödt,
thet förde han i sina händer.
Hans harnesk thet sken allt som en sol
ty jungfrun honom ej kände.
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21 »Stånden i här min skjöne jungfru,
hvi sörjen i så svåra?
Hvad är eder til möda lagdt,
i sägen thet uppenbara!»

29 Ingen fogel flyger så snart
som han sit svärd utryckte
Han månd honom med Guds namn binda,
at han sin mun återlyckte.

22 »Thetta är mig til mödo lagdt,
mig enom drakan at gifva.
I riden bort fager Ungersvän,
om Eder lyster längre lefva.»

30 »I gången fram min käre jungfru,
lägger på hans hals ehrt bälte,
så at Er fader och moder se,
at i nu ären frälste.»

23 »Jag har Gudi lofvat thetta
och eder jungfru thesslika
i dag vil jag Eder hjelpa,
och Ehr ingalunda svika.»

31 The ledde then draken alt til den stad.
Konungen på muren månd ropa,
Och alt thet folk som i staden var,
började tå tit at löpa.

24 »Riden bort nu fager ungersvän,
I gören Eder intet til mene.
Ty detta är nog jag skal dö,
jag dör nu heldre allena»

32 The ledde then draken alt til then stad,
Sanct Jöran och then jungfru skjöne.
Bode konungen taga vid Christi tro
eller staden blir alt öde.

25 »Skulle jag nu så rida bort,
så måtte jag thet ej bekänna.
Jag skal Eder frälsa i dag,
om i villen Christi tro anamma.»

33 »Gjerna tager jag vid Christi tro
Och ther alt mit rike
och jag gifver Eder min käre dotter,
kunde hon vara Eder like!»

26 »Gjerna vil jag Christi tro taga,
och Gud allena åkalla.
Kunnen I mig frälsa i dag,
vid Christi tro vil jag hålla.»
27 »Vårom Herre gifver jag Eder,
och Christo Jesu bekänner»
Och så kom drakan af thenne sjö,
sanct Jöran emot ränner
28 Han stack honom i munnen in,
hans glafven flög alt i stycker.
Ingen fogel flyger så snart,
som han sit svärd utrycker.

Anmärkning
2:1
4:4
14:3
19:4
20:2
21:2
25:1
29:3

tig ändrat från tid
så tillskrivet i efterhand
lamb ms snarast lannb (otydligt p. g. a. att strofen skrivits på en bortskrapad text)
händer ms hander
han dubbelskrivet
svåra ms svara
så tillskrivet i efterhand
Han ms Hand

Kb
Avvikelser från Ka i Kb
1:3
2:2
2:3
2:4
4:1
4:3
4:4
5:1
5:3
5:4
6:3
7:2
8:1
9:4
10:1
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Jag eder en visa vill kväda
skalt: skall
Capadociam: Capadocia
skalt: skall; drakenom: Draken
han har: hafver
både: Båd'
möda: utöda
födo: föda
får: få
ther utaf: däraf
både: Båd'
luktar: Luftar; anda: ande
ande: anda
längre: länger
gångne: gångna

11:1
11:3
11:4
12:2
12:4
13:2
14:1
14:2
14:3
15:2
15:4
16:3
17:4
18:4
20:3
20:4

böd: bjöd; både: båd
vil: vill det
lefva: vill lefva
gören: gör
både saknas
skal: skall nu
klär: kläder
hafver: hade
leke lamb: lekelam
läte: låter
bitterlig: bitterligt
thet: och ett
skulle: skull'
fast saknas; springer: framspringer
harnesk: harnisk
ty: Och

SMB 40
21:4
22:1
22:2
22:4
23:1
23:2
23:4
24:3
24:4
26:1
26:2
27:1
27:3
27:4
29:4
30:4

uppenbara: uppenbare
mödo: möda
enom drakan: ena draka
längre: länger
har: hafver
thesslika: desslikes
Eller jag skall själfver stjälpa.
detta: det; jag: att jag
heldre: häller; allena: allene
Christi tro taga: taga Kristi tro
Gud: Gudi
Eder: pris
kom: mot; drakan: draken; thenne: denna
emot: emot honom
mun: mund
nu ären: ären alt

31:1
31:4
32:1
32:2
32:3
32:4
33:2
33:4

ledde: förde; draken: drakan
Började löpa tillhopa.
ledde: förde; draken: drakan
skjöne: klare
Bode: Bådo
alt: all
ther: det uti
vara: varda

Anmärkning
Ms saknar strofnr.
4:2 Hvar ms Hvår
21:1 1 tillskrivet i efterhand; min tillskrivet över raden
25:2 ej ms ej (?)

L
Efter torparen Söderström, Långvik, Kimito sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar vid mitten av 1880-talet
(text) och 0. R. Sjöberg 1887 (mel.). La: SLS 82, s. 189-191 (text), 384 (mel.). Mel. tryckt som FSF V:1 nr 30 a,
texten tryckt som variant E till FSF V:1 nr 30 A. Lb: SLS 125, s. 48 (endast mel.).
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om den rid-dar Sankt Göran.

1 Lofvad vare allsmäktig Gud,
desslikes hans välsignade son,
För eder vill jag en visa qväda
om den riddar sanct Jöran.

3 Den staden är både bred och lång,
der bor en hednisk konung inne;
I samma staden ligger en drake,
han ligger staden till mene.

2 Hör nu på du riddar sanct Jöran,
hvad jag säger dig:
I Kappadocien den store stad,
der skall du med draken strida.

4 Den draken han hafver en så underlig sed,
hvar dag vill han hafva sin föda:
Både folk och fä och hvad han får,
så månde han staden utöda.
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5 Hvar dag han icke sin föda får,
blåser han sin anda öfver muren;
Alla de hans anda få,
så bli der straxt af döda.

14 Jungfrun gick sig på en liten hög,
hon mente, der draken skulle komma;
Riddar sanct Jöran kom ridandes,
hans häst för alla månd springa.

6 Men konungen gaf dem ett annat råd:
hvar dag en menniska utgifva;
Så kan detta dock länga vårt lif,
om eder lyster längre lefva.

15 Hans ban& var hvitt, hans kors var röck,
det förde han uti sina händer;
Hans harnesk det sken allt som en sol,
ty jungfrun ej honom kände.

7 När hvarfven voro omkring gångne,
på konungens dotter månde det falla;
Borgaren gingo för slottet in,
hans endaste dotter utkalla.

16 Hvad ståndar i här min kära jungfru?
Hvad sörjen I så svåra?
Hvad är eder till möda lagdt
och mig det icke uppenbara?

8 Han böd för henne båd silfver och gull,
han ville det gerna utgifva;
Men borgaren sade: vi vill det ej,
vår barn ock gerna lefva.

17 Det är mig till möda lagdt;
mig enom drake att gifva.
Rider bort I fager ungersven,
om eder lyster längre lefva.

9 Konungen, hållen det I hafven sagt
och icke hållen oss till mene.
Helder vi gånge om slottet in
och bryter om stockar och stenar.

Titel: Riddar Sanct Jöran.

10 Gack ut du min käraste dotter,
du skall till draken gånga,
Nu hade jag aktat dig till en konungs son
och icke den draken tillhanda.
11 Jungfrun hon klär sig i bästa klär,
de bästa som hon då hade,
Så tar hon med sig sitt lekelam
Och så af slottet utgångar.
12 Jungfrun hon gångar af slottet ut,
så ynkelig var hennes läte:
Fader och moder de kysste henne då,
så bitterlig månde de gråta.

Textanmärkning
Ms saknar strof nr. — Efter texten står följande kommentar: Innehållet af de återstående verserna i visan,
hvi[l]ka icke recitatorn ordagrant kunde återgifya, är
det, att Jöran eller som han benämndes engelen, red
med sin häst på draken och befalde prinsessan att
binda sin mantel om densamma. Hon gjorde så. På
detta sätt förde de draken fången till staden. För den
tjenst Jöran gjorde prinsessan och hela staden, bjöd
konungen honom henne till gemål. Men Jöran försvann
med detsamma. Draken blef dödad.
8:4 före lefva står ge överstruket
9:3 gånge ms gångne
16:2 1 ändrat från i

13 Jungfrun hon gångar af gatan fram,
hon vrider sina händer så svåra:
Hvart och ett barn i staden fanns,
det fälde för henne tårar.

Lb
Avvikelser från La i Lb
Mel. utan textunderlägg.

M
IF 110, h. 19, s. 30-33. Nyland. Avskrift gjord ca 1910 av A. P. Svensson, enligt denne efter ett gammalt tryckt
ark, daterat 1795. Tryckt som FSF V:1 nr 30 B.
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1 Prisad vare vår Herre Gud,
ock välsignad så vare hans son,
nu vill jag för er alla sjunga
på varje ja på var en plats
) om en man så heliger ock snabb,
så är denna visan digtad,
den helga jorg en tapper riddare,
hvars märke envar väl känner
3 nu ock alltid lyssnen alla på,
om den tappre riddar jorgen,
till det kapadoniska land,
så kom det en grufvelig drake
4 den staden den är mycket stor,
der bodde äfven landets konung,
ock draken sig slingra kring murenom
ock hotade staden uppsluka
5 den draken så stygg ock bålder är,
hvar dag skall han hafva sin föda,
båd folk ock fä ock vad han kan få,
och lemnade intet efter
6 om han ej fick mat båd dag ock natt,
sin föda som han ville hafva,
då rest han sig opp mot muren brant,
han blåst sin anda öfver muren
7 när han uppå dem sin andedrägt blåst,
så känd det alla der innan före,
hvarenda en ner till marken föll,
de dogo i gator och gränder
8 men konungen sad ett annat råd,
vad skola vi åt draken gifva,
att menniskor ock djur i ro må gå,
att envar lifvet må behålla
9 vi gifvom åt draken varvet omkring,
ett barn ifrån hvarje ställe,
på så sätt må draken föda få,
ock vi få så roliga vandra.
10 De borgare gjord som konungen bjöd,
såsom befallningen var gifven,
för draken så måste ett barn gå,
ett barn ifrån varje ställe
I I då varvena var gångna ikring,
till drakens ohyggliga föda,
så måste konungens dotter gå,
och budet vardt lika för alla
12 han bjöd för henne halfva sitt rik,
till att sin dotter få frälsa,
de borgare sade vi vilja det ej,
ty våra barn hade ock gerna levat
13 herre i lofden kungslig tro,
så bryten nu inte edra eder,

för eljest vi säge vid lefvand Gud
ej sten på sten af slottet skall blifva
14 konungen fällde tårar på kind,
allt för sin älskeliga dotter,
bad henne ute för draken gå,
så att den måtte folket spara
15 gå fram för draken dotter min,
du skall åt draken nu offras,
jag had dig aktat en kungason
ock inte till villhråds föda
16 jungfrun går med hvitnande kind,
ock vred sina händer så svåra,
ock tårarna runno på kinden ner,
o stackars jungfru så är jag
17 sin finaste kläder drog hon på,
så sorgeligen månne hon gråta,
ett litet lam hon sen tar i sin famn,
dess hufvud med tårar hon blötte
18 farväl min fader farväl min mor,
farväl i kristtrogna alle,
tills nu i hafven tagit om mig vård,
nu måste jag lifvet mitt offra
19 kom fölg med mig Herre Jesus Christ,
kom du att mig arma frälsa,
i synder så är jag boren förvisst,
kom Herre att själen min frälsa
20 ock jungfrun vandra med mycken gråt,
ock alla de tårarna fällde,
en var som henne bortvandra såg,
så bitterligt för jungfrun de gråto.
21 ock jungfrun gick på grönan äng,
ock skådar omkring sig så vida,
dit kom riddar jorgen ridande,
han tyglar sin häst så svåra.
22 när riddare jorgen rider fram,
så skramlade det i hans tyglar,
hans harnisk sken som solens strål,
ej vardt han af jungfrunen känder
23 stanna o stanna sjöna jungfrun min,
säg mig hvi gråten i så svåra,
vad fattas att jag er i tårar ser,
jag skall er från sorgerna hjelpa
24 men jungfrun svart med tårande röst,
ock vände sig emot herr Jorgen,
min tårar falla i stridaste ström,
mitt unga lif så måste jag offra
25 i riden er väg fager ungersven,
i söken nu opp edra vänner,
ty jag skall ensam för draken stå,
ett lif är det nog till att spilla
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26 med Herrens hjelp jag nog vinna skall,
jag eder från nöden skall hjelpa,
i dag sköns jungfru skall ni gå fri,
jag säger vid riddare tro ock heder

30 ära så ske nu fader vår,
desslikes också hans helga son,
ock ära ske åt den helge and,
som allan kraft har uti sin hand.

27 ock draken den opp ifrån vattnet steg,
ock riddar jorgen emot den spränger,
han stack sin glaf i drakens hals,
ej mer må den jungfrunen skända

31 nu visan om herr jorgen sjungen är,
så fröjdens er christtrogne alla,
när rätt man af Herren hjelp begär,
så hjelper han nog oss alla

28 ej fogelen i flygt är så snar,
som när han svärdet utdrager,
det smidadt af guld silfver jern var,
med vilket han mång under gjorde
29 o kraftens förste o Jesu Christ,
du kan oss alla frälsa,
lös du oss alla från syndaband,
för bittra pinan ock döden dina.

Anmärkning
Ms saknar strofnr.
11:1
ikring ändrat ,från omkring
22:3
som skrivet över ett endast påbörjat ord som
strukits
27:3
i ändrat från uti
28:3
silfver ms sifver

N
IF 110, h. 6, s. 80-82. Nyland. Avskrift, gjord ca 1910 av A. P. Svensson, efter ett handskrivet ark, signerat
K. K. K. F. Tryckt som FSF V:1 nr 30 C.
1 Uti det landet babylon,
en riker konung bodde,
en fager dotter hade han,
uppå vår Gud hon trodde.

8 bort till det babyloniska land,
att frälsa en prinsessa,
som är nu uti drakens våld,
tag hjelm uppå din hjessa

2 en drake stor ock grym ock båld,
ur vattnet sig upphäfde,
den kröp rundtomkring stadenom
jungfrur blott den förtärde.

9 ock tronens svärd jag åt dig ger,
dermed du honom skall stinga,
ock jakobs sköld du äfven får,
du draken skall öfvervinna

3 när andras döttrar förda var,
för draken till att stånda,
så vardt prinsessan ensam kvar,
hon månde för drakenom gånga.

10 herr Göran han sadla sin gångare grå,
sexhundra mil han rider,
han kommer till det babyloniska land,
när solen ur österen skrider.

4 prinsessan had ett litet lam,
hon bar det i sina armar,
ock folket som på murarna stod
de gräto öfver den arma.

11 ock Göran ned till stranden red,
han slog ihjäl den draken,
prinsessan lyfte på hästen sen,
ock förd henne till sin fader.

5 prinsessan gick mot stranden ned,
hon ropte till Gud Fader,
ack Herre fräls mig hasteligt,
ej vill jag än bli döder.

12 ock konungen vardt glad i sinn,
han låter sig hastigt döpa,
ock pris ock ära ske Herranom,
som lät Göran den draken döda.

6 och Gud han hörde den armas rop
Han hastigt sig förbarmar,
åt engelen Mikael sade han,
gack ned ock hjelp den arma
7 ock ängelen ner till jorden steg
han ropte till riddar Göran,
du sadla nu din gångare grå,
sen rider du med äran.
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Anmärkning
2:1
7:2

ock tillskrivet över raden
Göran ändrat från jöran
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41
SANKT OLOVS KAPPSEGLING
TSB B 12

A
Fernow, Beskrifning Ofwer Wärmeland II, 1773, s. 223. Värmland. Citerad av prästmannen Erik Fernow (f. 1735
i Filipstad, d. 1791 i Kristinehamn) i fotnot till avsnitt om Dalby kyrka i Älvdals hd.
1 »Kong OLOF med dit pipuga skägg,
Du seglar förnär min badstuguwägg;»
2 »Du Troll med din råck och ten skal bli i sten
Och aldrig mer göra Skeppare men;»

Anmärkning
Tr. saknar strofnr. — Före str. 1 står: En berättelse
innehåller, at OLOF Helige här uprest et Kors, sedan
han förwandlat några Troll til stenar, då han for härigenom til Nerike. Trollet skal hafwa tiltalt honom:
Före str. 2: och Konungen skal hafwa swarat:

B
Flygare-Carkn, Ett köpmanshus i skärgården (Aftonbladet 29.1.1859; andra uppl. i bokform 1860, s. 213-214).
Sannolikt från Bohuslän. Anförd av författarinnan Emilie Flygare-Carkn (f. 1807 i Strömstad, d. 1892) i
romantexten.
1 Sankt Olof konung och hans bror
De tvistade om Noriges skär.

6 Ty du hafver ormen den snare —
Hvart skall jag med oxen fara?

2 Hvilken af oss bäst segla kan,
Han skall vara konung i Noriges land.

7 Ormen är så snar som sky,
Oxen drifver så långsamt till by.

3 Hvilken af oss som först kommer fram,
Till konung skall krönas öfver det land.

Anmärkning

4 Det svarade Harald Hårdråde:
Det vare som du nu sade,

Tr. saknar strofnr. 1 tr. är texten uppsatt i tre strofer:
str. 1-3 bildar första strofen, str. 4-5 andra och 6-7
tredje strofen.

5 Men skall jag segla i dag med dej,
Då skall du skifta skepp med mej.

c
Wigström, Folkdiktning II, 1881, (avsnittet Tjärbrännarens berättelser) s. 110. Skåne. Upptecknad ca 1880 av
Eva Wigström.
1 »Först måste jag höra messor tre,
innan jag vill hafvet se!»

3 »Här kommer sankt Ola med sitt gula skägg,
hvi seglar du ej igenom min källarvägg!»

2 »Jag ser bara liksom en liten kvist mot nordanfjell.»
»Då komma vi fram innan qväll,»

4 »Du kan gerna vara vänd i sten
tills jag kommer här igen!»

7-859074 SMB 2
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Anmärkning
Texten ingår som repliker i en prosaberättelse och är
ej uppställd i strofform. Av berättelsen framgår också
att S:t Olovs skepp hette Fogeln hin snare och broderns Oxen hin late.

Wigströms kommentar i fotnot: Utgifv:n begagnar i
denna sägen den gamle berättarens rimmade uttryck;
han hade dessa, liksom hela sägnen, från sina föräldrar.

D
LUF 873, s. 20. Efter arrendatorn Eric Sand, f. i Misterhults sn, Småland. Upptecknad av Gösta Lindskog 1925.
1 Sant 011e far över Spåröbergen blå
med tolf förgyllade fåler
och efter kommer trollen med berg och med sten
det kasta de efter Sant 011es ben.
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Anmärkning
Ur upptecknarens kommentar: Spåröbergen ligger
nära Västervik.
1:1, 1:4 Sant ms San(k)t

SMB 42

42
LITEN KARIN
TSB B 14

A
KB Vs 2:3, s. 61-62. Efter torparänkan Maja Hansdotter, Slaka sn, Östergötland (f. 1756 i Tjällmo sn,
Östergötland, d. 1828). Upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1811. Renskrift gjord av J. H. Wallman.
8 Å hör du lilla Karin vill du ej blifva min
Så skall jag låta lägga dig i spiketunnan in.

1 Det var den lilla Karin hon tjente uppå Konungens
gård
Hon tjente för en Tärna bland andra Tärnor små.

9 Å läggen mej i spiketunnan in
Det var den unga konungen som tillra henne
omkring.

2 Å hör du lilla Karin vill du nu blifva min
Den rödaste Gullklädning den vill jag gifva dig.
3 Den rödaste Gullklädning den passar jag ej på
Gif den åt er unga Drottning, låt mej med äran gå.

10 De lade den lilla Karin uppå förgyllande bår
hennes blod det rann i strömmar ja mång tusen tår.

4 Å hör du lilla Karin vill du inte blifva min
Så skall jag låta lägga dej i mörka tornet in

11 Han geck sig in att skrifva, han skref det bref så
långt
Så vänte' han på sitt timmeglas och vänte' på sin
tid.
12 När glaset var utrunnet och tiden var förbi
Så drager han ut sitt blanka svärd och sticker in i
sig.

5 Å läggen I mej i mörka tornet in och plåger ut mitt
sinn
Vet Gud Fader i himmelen jag är oskyldig dertill.
6 Å hör du lilla Karin vill du blifva min
Den rödaste Gullkrona den vill jag gifva dej.

Anmärkning

7 Den rödesta Gullkrona den passar jag ej på
Gif den er Unga Drottning, låt mej med äran gå

Ms saknar strofnr.

B
KB Vs 2:2, s. 158-159. 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). Utskrift gjord av J. H.
Wallman.
4

N T
Det var liten

•
Inga

som

uppå

salsgolf

går;
8

‘U5
det var unga

hertingen

1
SOM

here i famnen

får.

93

SMB 42
1 Det var liten Inga som uppå Salsgolf går
/:Och det var unga Hertingen som henne i famnen
får:/
2 Och hör du liten Inga vill du nu blifva min
Den rödaste gullkronan den vill jag gifva dig
3 Den rödaste Gullkronan den passar jag ej på
Gif den åt Er unga Drottning låt mej med äran gå

13 Och låten ni mej lägga i spiketunnan in, och rullra
mej omkring
Det vet Gud fader i himmelrike hvad jag är oskyldig
till
14 De lade liten Inga i spiketunnan in
Och rullrade henne omkring

4 Och hör du liten Inga vill du nu blifva min
Den rödaste gullklänning den vill jag gifva dig

15 De naglade hennes hjerta de naglade hennes bröst
Det vet Gud fader i himmelrike hvar hon skulle ta
sin tröst

5 Den rödaste gullklänning den passar jag ej på
Gif den åt Er unga Drottning låt mej med äran gå

16 Det kommo tvänne dufvor från himmelen neder
Men när de flögo dädan de syntes vara tre

6 Och hör du liten Inga vill du nu blifva min
Ett gångande skepp i floden det vill jag gifva dig
7 Ett gångande skepp i floden det passar jag ej på
Gif det åt unga Drottningen låt mig med äran gå
8 Hör Du liten Inga vill du ej blifva min,
Eljest ska jag låte sätte dej i mörka tornet in.
9 Och låten Ni mej sätta i mörka tornet in
Det vet Gud fader i himmelrike att jag är oskyldig
dertill.
10 Och hör du liten Inga vill du ej blifva min.
Eljest skall jag låte sätte dej i mörka tornet blå
i långa månar två
11 Och låten ni mej sätta i mörka tornet blå
i långa månar två.
Det vet Gud fader i himmelrike hvad tårar jag fäller
då.

17 Det kummo tvänne korpar från helfvetet upp
/:De togo den unga Hertingen både med själ och
kropp../
Textanmärkning
Ms saknar strof nr. Repristecken utsatta före och efter
rad 2 i alla strofer med följande modifikationer: Efter
10:2 har repristecknet strukits, i stället står repristecken efter den korta 10:3 (vilken skrivits med tydligt
indrag); efter 12:2 har repristecken på normalt sätt
påbörjats men genom att förlängas nedåt ändrats till
att stå efter den korta 12:3 (vilken — i likhet med 1 I :2 —
skrivits under närmast föregående raders slut)
8:2 före in står snarast ga överstruket
9:2 ,före vet står fa överstruket
15:1
naglade ms (båda ställena) aglade med (n)
tillskrivet över raden före ordet

12 Och hör du liten Inga vill du ej blifva min
Eljest ska ja' låte lägge dej i spiketunnan in
och rulla dej omkring

c
KB Vs 2:3, s. 137. Östergötland eller Småland. Upptecknad av L. F. Rääf under 1810-talets förra hälft.
1 Det var liten karin hon tjente i konungens gård
och sjelfva unga konungen till henne fan behag.

7 halfva konungariket det passar jag ej på
gif det åt unga drottningen låt mig med äran gå.

2 hör du liten karin vill du nu blifva min
en klädning utaf silke den vill jag gifva dig.

8 hör du liten karin vill du nu ej bli min
så skall jag låta lägga dig i spiketunnan in.

3 en klädning utaf silke den passar jag ej på
gif den åt unga drottningen låt mig med äran gå

9 skall du låta lägga mig i spiketunnan in
så vet gud fader i himmelen jag är oskylldig dertill.

4 hör du liten karin vill du nu blifva min
ett gångande skepp i floden det vill jag gifva dig.
5 ett gångande skepp i floden det passar jag ej på
gif det åt unga drottningen låt mig med äran gå
6 hör du liten karin vill du nu blifva min
och halfva konungariket det vill jag gifva dig.
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10 De la liten karin i spiketunnan in
och sjelfva unga konungen han trilla henne
omkring.
11 De la liten karin alt uppå en gullbår
och hennes blod han droppade mång tusend tusend
tår

SMB 42
12 De la liten karin alt uppå en gullbår
och fruor och jungfruor de krusa hennes hår.

13 lilla hjertat rörades och tungan talade
och herre gud fader i himmelen gif unga konungen
till

D
Oglunda sn, Västergötland. Upptecknad efter en vallflickas sång av A. A. Afzelius vid 1810-talets början (senast
1812; jfr Jonsson I, s. 802). Da: GA 3 [:I]. Dhc: Skillingtryck 1831, 1835 (=DgFT 101:1-2; se Jonsson I, s.
636-637). Dd: Skillingtryck 1836 (tr. Jönköping; KB E 1835 uu). Dc-i: Skillingtryck 1837, 1841, 1845, 1850, 1850
(=DgFT 101:3-7; se Jonsson I, s. 637). Dj-v: Skillingtryck 1833, 1841, 1844, 1846, 1846, 1848. 1848, 1849, 1850,
1851, 1851, 1852, 1852, 1853, 1853 (=DgFT 101:8-22; se Jonsson I, s. 637-639). Dz: Skillingtryck 1855 (tr.
Jönköping; KB E 1853 kk). Da2: Skillingtryck 1855 (tr. Westervik; SVA A 176). Db2 : Skillingtryck 1856 (tr.
Jönköping; KB E 1853 kk). Dc2-e2: Skillingtryck 1870, 1871, 1881 (=DgFT 101:23-25; se Jonsson I, s. 639-640).
Df2-12: Skillingtryck 1839, 1840, 1845, 1867, 1873, 1878, 1880 (=DgFT 101:26-32; se Jonsson I, s. 640).
1 /:Och liten Karin tjente
På unga kungens gård;:/
/:Hon lyste som en stjerna
Bland alla Tärnor små.:/

9 »Och hör du, liten Karin!
»Vill du ej blifva min;
»Så skall jag låta sätta dig
»I spiketunnan in.

2 Hon lyste som en stjerna
Allt bland de Tärnor små
Och unga kungen talte
Till liten Karin så:

10 Och vill du låta sätta mig
I spiketunnan in;
Guds Englar små de se, att jag
Oskyldig är dertill.

3 »Och hör du, liten Karin!
»Säg vill du blifva min?
»Grå hästen och gullsadelen
»Dem vill jag gifva dig.

11 De satte liten Karin
I spiketunnan in,
Och konungens små svenner
De rullade henne kring.

4 Grå hästen och gullsadelen
Jag passar inte på.
Gif dem din unga Drottning;
Låt mig med äran gå.

12 /:Så kom det ifrån himmelen
Två hvita dufvor ner;:/
/:De togo liten Karin,
Och strax så blef det tre.:/

5 »Och hör du, liten Karin!
»Säg vill du blifva min?
»Min rödaste gullkrona
»Den vill jag gifva dig.

Titel: Liten Karin.

6 Din rödaste gullkrona
Jag passar inte på.
Gif den din unga Drottning;
Låt mig med äran gå.

Tr. saknar strofnr. Repristecken efter rad 2 och 4 i alla
strofer.
6:3 den tr. dem
Efter str. 12 har Afzelius följande tillägg: Uti åtskilliga uppteckningar förekommer ännu en slutvers:
[13]/:Så kom två svarta korpar
Dit upp från helfvete;:/
/:De togo unga konungen,
Och strax så blef det tre.:/

7 »Och hör du, liten Karin!
»Säg vill du blifva min?
»Mitt halfva kunga-rike
»Det vill jag gifva dig.

Anmärkning

8 Ditt halfva kunga-rike
Jag passar inte på;
Gif det din unga Drottning;
Låt mig med äran gå.
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Db-12
Avvikelser från Da i Db-12
Db-i omfattar endast str. 1-4. Dj-e2 omfattar 13
strofer (str. 1-12 samt den av Afzelius tillagda strofen). 1 D12 är texten uppställd som 6 åttaradiga strofer.
1:2 På: I i2-12; unga: unge 12; kungens: Konungens f
2:3 unga: unge 12; kungen: Konungen f
2:4 liten: lilla h, m-o, q-s, v-y, zb2c2
3:1 Och: Ack b-i
3:3 gullsadelen: Guldsadeln b-d, f-i, a2d2f2, Guldsadlen f, gullsadeln e2j2k2, guldsadelen g212
3:4 Dem: Den b-i
4:1 samma avvikelser som i 3:3
4:2 inte: intet jf 2
4:2 Jag icke aktar på, b-i, Dem passar jag ej på.
k-c2, h2-k2, Dem aktar jag ej på. d2e2, Den
passar jag ej på. 12
4:3 dem: det b-i
5:3, 6:1 gullkrona: guldkrona a2 d2/2, i2-12
6:2 inte: intet ff 2
6:2 Den passar jag ej på. k-c2, h2-/2, Den aktar jag
6:3

ej på. d2e2
den: det q

8:2
8:2
10:3
11:3
11:4
12:1
12:2
12:4
13:2
13:3
13:4

inte: intet /2
Det passar jag ej på. k-c2, h2-12, Det aktar jag ej
på. d2e2
små saknas 12
svenner: Swennar g2
rullade: rulla k-f2, i242
Så: Då k-e2, j2k2 / himmelen: himlen d2e2
ner: ned h2
strax: straxt klop, r-f2, j2
upp: opp q
konungen: kungen a2d2e2
strax: straxt klop, r-e2

Anmärkning
Titel: Liten Karin cgikpud2, g2-12, Lilla Karin g, Om
liten Karin 1-o, q-s, v-c2. — Strofnr saknas i följande tr.:
bjle2i2k212. Repristecken utsatta efter rad 2 och 4 i
följande tr.: b-g, ijg2.

a2:
13:2
h2:
11:3

Dit tr. Ditt
swenner tr. sweuner

E
GA 3 [:II]. Uppland. Upptecknad på 1810-talet (senast 1814).
1 /:Liten Karin tjente i konungens gård.:/
/:Hon lyste som en stjerna ibland de Tärnor små.:/

10 Halfva ditt rike det passar jag ej på;
Gif det åt unga Drottningen, låt mig med äran gå.

2 Hon lyste som en stjerna ibland de Tärnor små,
Och unga kungen talte till liten Karin så:

11 »Hör du, liten Karin! vill du ej blifva min;
»Så skall jag låta sätta dig i mörka tornet in.

3 »Och hör du, liten Karin! vill du nu blifva min;
»Silfverspända skor dem vill jag gifva dig.

12 Låten J mig sätta i mörka tornet in,
Det skall Gud Fader veta om jag är skyldig till.

4 Silfverspända skor dem passar jag ej på;
Gif dem åt unga Drottningen, låt mig med äran gå.

13 »Och hör du, liten Karin! vill du nu blifva min;
»Halfva mitt hjerta det vill jag gifva dig.

5 »Och hör du, liten Karin! vill du nu blifva min;
»Silkestickad stubb den vill jag gifva dig.

14 Halfva ditt hjerta det passar jag ej på;
Gif det åt unga Drottningen, låt mig med äran gå.

6 Silkestickad stubb den passar jag ej på;
Gif den åt unga Drottningen, låt mig med äran gå.

15 »Och hör du, liten Karin! vill du ej blifva min;
»Så skall jag låta lägga dig i spiketunnan in.

7 »Och hör du, liten Karin! vill du nu blifva min;
»Guld och gröna skogar dem vill jag gifva dig.

16 Låten J mig lägga i spiketunnan in;
Det skall Gud Fader veta om jag är skyldig till.

8 Guld och gröna skogar dem passar jag ej på;
Gif dem åt unga Drottningen, låt mig med äran gå.

17 De lade liten Karin i spiketunnan in,
Och sjelf den unga konungen han rulla den
omkring.

9 »Och hör du, liten Karin! vill du nu blifva min;
»Halfva mitt rike det vill jag gifva dig.
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18 Hennes kinder voro bleka och bloden den rann.
Högste Gud i himmelen gif unga kungen till.
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Anmärkning

19 De togo liten Karin ur spiketunnan opp,
Och alla hofvets Jungfrur de svepte hennes kropp.
20 De lade lilla Karin på förgyllande bår,
Och alla hofvets Jungfrur de krusad' hennes hår.
21 /:De satte liten Karin i mörka grafven in;./
/:Och alla små Guds Änglar de stodo deromkring.:1

Tr. saknar strofnr. Repristecken utsatta efter alla
rader.
7:1 radslutets semikolon av misstag placerat före
min
11:2 skall jag tr. skall jag skall

Titel: Liten Karin.

F
GA 3 (mel.). Uppland. Upptecknad på 1810-talet (senast 1814). Ev. efter samma traditionsbärare som E ovan;
men i så fall kombinerad med annan text, sannolikt hämtad från D ovan.
Klagande

h

4

• d
tjen-te på unga kungens gård,

Och liten Karin

r

Uh.

er

-0-

ni

bh
Hon

J

lyste som en

S

stjer-na bland alla

114 T3
Tdrnor små.

1

•

G
Ölmestads sn, Småland. Upptecknad av J. H. Wallman 1819. Ga: Stifts- och landsbibl. i Linköping, B 151:2 (J.
H. Wallman, Topographica Smolandix), s. 134. Gb: KB Vs 2:1, s. 645. I brev från Wallman till A. I. Arwidsson
27.2.1833.

Ga

cfr
fr;

4
11.

J
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Titel: Liten Carin Variation.
Anmärkning
Ms saknar taktartsheteckning, bör vara C.
T. 6: Taktstreck utskrivet även efter n. 5. Efter sista
noten står en halvnotspaus.

Gb
Avvikelser från Ga i Gb
Taktartsheteckning 2/4:
etc.

artsbeteckning otydliga. Inga fasta förtecken kan klart
utläsas.
T. 6: Efter sista noten står en halvnotspaus.

JJJJ 1 n

Anmärkning
Titel: Liten Karin. Variation. P. g. a. att ms bundits in
har början av system 1 gått förlorad. Klav och takt-

H
KB Vs 4, s. 28-30. Småland. Upptecknad ca 1840 av Johanna Gustava Angel f. Lagergr&n, Ryssby sn (f. 1791 i
Tolgs sn, d. 1849). Insänd till G. 0. Hylt&i-Cavallius vid 1840-talets början (Jonsson I, s. 540-541). En renskrift
av str. 19-23, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:4 nr 183 a A.
1 /:Der tjente en liten Carin alt uti konungens går:/
/:hon tjente hult och troget, alt uti flere år.:/

11 för, hör du liten Carin vill du ej blifva min
Guldkronan den röda, den vill jag gifva dig

2 Hertigen han talte till liten Carin fin:
för hör Du liten Carin vill du ej blifva min.

12 Guldkronan den röda, den passar jag ej på
Gif den till unga drottningen låt mig med äran gå

3 för Hör, Du liten Carin vill Du ej blifva min
för gull å gröna skogar det vill jag gifva dig

13 men hör du liten Carin vill du ej blifva min.
så skall jag låta sätta dig i fångatornet in.

4 nej, gull å gröna skogar jag icke passar på.
Gif det åt någon annan låt mig med äran gå

14 Ja häldre vill jag sitta i fångatornet in
än jag vill unga Hertigen skall bortröfva äran min

5

å hör Du liten Carin vill du ej blifva min
7. gångande sjepp i floden det vill jag gifva dig

15 Ja, hör du liten Carin vill du ej blifva min,
så skall jag låta lägga dig i spiketunnan in.

6 7. gångande sjepp i floden jag icke passar på
gif dem till någon annan låt mig med äran gå.

16 Ja heldre vill jag ligga i spiketunnan in
så vet Gud fader i himmelen jag lider för äran min

7 för hör du liten Carin vill du ej blifva min.
min ypperste stallmästare den vill jag gifva dig

17 Så lades liten Carin i spiketunnan in
och sjelfva unga hertigen han rullade den omkring

8 Din ypperste stallmästare jag icke passar på.
Gif den åt någon annan, låt mig med äran gå

18 Å spikarne voro vassa och blodet det utrann
men Hertigen han rullade, och rullade af och ann

9 för hör du liten Carin vill du ej blifva min
min faders halfva rike det vill jag gifva dig

19 Så tog de liten Karin ur spiketunnan ut
så svepte de henne i gyllande silfverduk

10 Din faders halfva rike jag icke passar på
Gif det åt någon annan, låt mig med äran gå
98

20 Så la de liten Carin på en förgylter bår
så buro de henne, till Kungens kyrkogård
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21 Å klockorne de ringde och änglarne de sang
i himelen lät Ljufligt, och öfver alt det klang.

Ms saknar strofnr. Repristecken efter samtliga rader.
5:2 7. ändrat från min (jfr 7:2)
10:2 äran ms aran
20:1 la de ms lade (Stephens' renskrift har lade de)
21:1 raden har först påbörjats Så komm vilket strukits (jfr 22:1): sang står över struket klang
22:2 i till är t ändrat från d

22 Så kommo der två dufvor från himelen ned
de togo liten Carin både till kropp å själ.
23 /:Så komo der två korpar från Helvetet opp:/
/:de togo unga hertigen både till själ å kropp.:/

KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 363 a, 364 a. Dalsland. Upptecknad av komminister Johannes Hardin,
Edsleskogs sn 1843.
1 Liten Karin hon tjente på Konungens gård
Hon tjente en Terna bland alla Ternor små

10 [---]
Sjelf gick den unga Kongen och rulla den omkring.

2 Och Konungen fick till Karin behag
Han frigade till Karin båd' Natt och ljusan dag.

11 Och riket är väl ringa, men spiktunnan mer
Men Herre Gud i Himlen gif unga Kongen till

3 Och hör du liten Karin! vill du blifva min
ett gångande skepp skall bli egendom din.

12 Det kommo två dufvor från himmelen ned
När de foro upp så voro de tre
Och Karin var den första — den Vackraste. —

4 Ditt gångande skepp jag intet passar på
Du har din unga Drottning, låt mig med äran gå

13 Det kommo två korpar från helfvetet ner
Och när de foro in så voro de tre.
Herr Peder var den förste, den aldra styggaste

5 Och hör du liten Karin! vill du blifva min
mer än Mitt halfva rike blir egendomen din
6 Ditt halfva Kongarike jag intet passar på
Gif det åt unga drottningen — låt mig med äran gå.

Anmärkning

7 Och Karin hon gånger till Drottningen och neg
Din fagertäcka man vill ta äran från mig.

Ms saknar strofindelning.
3:2 skall bli ändrat från uti floden blir
5:2 mer än tillskrivet i efterhand i margen
13:1 före ner står ut överstruket

8 Om han skull' komma och bjuda dig till
Så tänk på Gud i Himmelen och säg du intet vill.
9 Och hör du liten Karin, om du ej vill bli min,
Så låter jag dig kasta i spiktunnan in.

J
KVHAA Wiede ks 1 [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 nio
utskrifter finns: KVHAA Wiede ks 1
KVHAA Wiede hs 1, KVHAA Wiede Div.-saml. II opag. och
MM Wiede nr 1.

c

P P
Det

var den lilla

Ko - rin hon tjente på Köningens gård

4
•
Hon tjente derför en

•
tör-no bland alla

•‘)
tör - nor

små
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) p
Hon Mente der för en tdrna bland alla

1 Det war den lilla Karin, hon tjente på Köningens
gärd;
/: Hon tjente der för en tärna bland alla tärnor små.:/

cr
tärnor små.

Övriga utskrifter:

7 Och hör Du, liten Karin, hvad jag nu säga will!
Mitt halfwa köningarike, det will jag gifva Dig.

ks [111—[1V1, [VI], [VII] och Div.-saml. noterade i 2/4takt. ks [V] har taktstreck också mitt i t. 2 och 4. ks [Ill
och [IV] har repristecken före t. 1 samt upptakt till
reprisen i slutet av mel. ks [III], [VI], hs, Div.-saml.
och MM saknar repristecken i slutet av mel.
T. 2, n. 2: h' ks [II]—[IV], [V11, [VII], Div.-saml.
T. 2, n. 4-6, textunderlägget: koningens ks [VII]
T. 2, n. 7: I ks [VI] felaktigt utskriven som a l .
T. 2, n. 7, textunderlägget: gard ks [V]
T. 3, textunderlägget: der för en tär- ändrat från som
en tär-na i MM.
T. 4, n. 1-2: I ks [III], [VI] och Div.-.samt. felaktigt
utskrivna som fjärdedelsnoter.
T. 4: Senare delen av takten (motsvarande t. 8 i den
2/4-taktsnoterade mel.) ej utskriven i ks [VI].
T. 5, n. 2-3: I ks [III] och [VI] felaktigt utskrivna som
fjärdedelsnoter.

8 Ert halfva köningarike, det passar jag ej på
Jag är en fattig flicka: låt mig med äran gå.

Textanmärkning

9 Och hör Du, liten Karin, hvad jag nu säga vill
Det svarta fångetornet, der vill jag sätta Dig.

Repristecken i alla strofer.
11:2 fångtornet ms fångtornett

2 Det war den unga Köningen, han fick till henne
behag
Han wille henne bortlocka och äran utaf henne ta.
3 Och hör Du, liten Karin! hvad jag nu säga vill:
Den röda silkesklädningen, den vill jag gifva Dig.
4 Er röda silkesklädning, den passar jag ej på.
Jag är en fattig flicka; låt mig med äran gå.
5 Och hör Du, liten Karin, hvad jag nu säga will
Den swarta silkesklädningen, den vill jag gifva Dig.
6 Er svarta silkesklädning, den passar jag ej på
Jag är en fattig flicka; låt mig med äran gå.

10 Det svarta fångetornet, det rädes jag ej för
För alla de Guds englar, de äro med mig der.
11 Det var den unge köningen, han drömde en dröm
om en natt,
Att lilla Karin döder war, som i fångtornet satt
12 Om morgonen när han vaknade, gick han till
fångtornet up.
Då lefde lilla Karin som i fångtornet satt
13 Och hör Du liten Karin! hvad jag nu säga will
Den hvassa spiketunnan, der will jag välltra Dej
14 Den hvassa spiketunnan, den rädes jag ej för
För alla de Guds englar, de äro med mig der
15 Det war den unge Köningen han vältra den tunnan
omkring
/: Då var den lilla Karin döder, som i spiketunnan
låg:/

Melodianmärkning
Mel. har ursprungligen haft ,fOljande taktindelning
(med taktartsbeteckning 2/4): Det / var den lilla / Karin hon / etc. Vartannat taktstreck har sedan raderats
bort.
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Övriga utskrifter:
Texterna i ks [V] och [VI] samt i Div.-saml. omfattar
endast str. 1. Repristecken i alla strofer i ks [Ill och
[IV] samt i hs, i str. 1-9 (i str. 9 placerat efter första
raden) i MM, saknas i ks [III] och [VII] ks [V] och [VI]
samt Div.-saml. upprepar rad 2 (under mel.).
Namnet Karin genomgående (utom i 11:2) Karen ks
[VII]
1:1-2 tjente: tjent' ks [VII]
2:1 unga: unge ks IM [1V], ks
3:1 liten: lilla ks
ks [VII); säga: säja hs,
MM
3:2 silkesklädningen: silkesklänningen ks [VII]
4:1 silkesklädning: silkesklädningen k.s [IV], silkesklänning ks [VII]
5:1 liten: lilla ks
ks [VIP: nu: dig k.s [IV];
säga: säja hs, MM
5:2 som 3:2
6:/
silkesklädning: silkesklanning ks [VII]
7:1, 9:1 som 3:1
9:2 fångetornet: fångatornet ks [IV]
11:1 unge: unga hs, MM
11:2 döder: dörder ks [IV]; fångtornet: fångetornet
ks [111-11V], ks
hs, MM

SMB 42
12:1

12:2

morgonen: morgnon ks [II] och [III] , morgon ks
[VII]; vaknade: vaknat ks [VII]; fångtornet:
tornet ks [II]-[IV], ks [VII], fångetornet hs,
MM; up: opp ks [II]-[IV] , ks [VII] , öpp hs, MM
lilla: den lilla hs; fångtornet: fångetornet ks
[II]-[IV] , ks [VII], hs, MM

13:1
13:2
15:1
15:2

som 3:1
Dej: dig ks [II]-[IV], ks [VII], MM
unge: unga ks [III], hs, MM
den saknas ks [IV]

K
KVHAA Wiede ks 2 [I]. Efter »Stina i Stensö», Ö. Husby sn, Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på
1840-talet. Ytterligare fem utskrifter finns: KVHAA Wiede ks 2 [II]-[IV], KVHAA Wiede hs 2 och MM Wiede
nr 2.

Ka -rin som tjente på Kungens

Det var den lilla

>)

J J' s

?

8

P

Hon tjente bland de lil - jor och bland de rosor

1 Det var den lilla Karin, som tjente på Konungens
gård
Hon tjente bland de liljor, och bland de rosor små.
2 Det var den unga Konungen han fick till henne
behag
Han ville med henne tala allt både natt och dag

gard

r .1
små

.

1

11 De lad den lilla Karin i spiketunnan in
Och sjelfva unga Köningen han rulla henne kring
12 De tog' den lilla Karin ur spiketunnan opp
Och blodet börjar rinna, som strida strömmar ner.
13 De lad' den lilla Karin allt på en förgyllande bår
Och fröknar och jungfrur de krusade hennes hår

3 Och hör du lilla Karin hvad jag nu säga vill
Och Linelång till klädning det vill jag gifva dig

14 De lad' den lilla Karin allt i den svarta mull
De heliga små Guds englar de voro henne hulld.

4 Och linelång till klädning det passar jag ej på
Men Herren Gud i himmelen gif unga kungen nåd

15 Se'n komm' två hvita englar allt ifrån himlen ned
De tog' den lilla Karin allt med båd kropp och själ.

5 Och hör du lilla Karin hvad jag nu säga vill
Gullkrona och gullspira dem vill jag gifva dig

16 Det komm' två svarta korpar allt ifrån helftet opp
De tog' den unga Köningen allt med båd själ och
kropp.

6 Gullkrona och gullspira dem passar jag ej på
Gif dem åt unga Drottningen låt mig med äran gå
7 Och hör du lilla Karin, vill du ej blifva min
Så sätter jag dig i fångatorn och fängslar hårdt ditt
sinn
8 Och sätter ni mig i fångatorn och fängslar hårdt mitt
sinn
Det vet min Gud i himmelen oskyldig är jag dertill.
9 Och hör du lilla Karin, vill du ej blifva min,
Så lägger jag dig i spiktunnan, och rullar dig
omkring
10 Och lägger ni mig i spiktunnan och rullar mig
omkring
Det vet min Gud i himmelen hvad orsak jag har
dertill.

Melodianmärkning
Taktartsbeteckningen felaktigt angiven som C .
Övriga utskrifter:
Taktartsbeteckningen felaktigt angiven som C i ks
[II], hs och MM (i de andra utskrifterna står 2/4; i [IV]
ändrat från C , som raderats bort). ks [III] saknar
taktstreck efter t. 6.
T. 3, n. 2: f2 hs
T. 3, n. 4-6: il 4 , ks [II]-[IV] (i ks [III] står
Konungens

Komingens), hs, MM

T. 7: Frågetecknet saknas i ks [III], [IV], hs och MM.
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Textanmärkning
3:2
17:1

efter Linelång står (Linong)
lad ändrat från lade när det efterföljande den
tillskrivits över raden

Övriga utskrUter:
Texterna i ks 2 [II] och [III] omfattar endast str. 1, i ks
2 [IV] str. 1-14. I hs är repristecken utsatta efter
samtliga rader, i MM efter båda raderna i str. 1-7. —
MM har textförlust: 1:1 Konungen[s gård], 8:1 [Och],
15:1 [ned]
1:1
Konungens: koningens h.s
3:1
lilla: liten ks [IV]

6:2
äran: ära ks [IV]
7:2
fångatorn: fångtorn MM
8:1
fångatorn: fångetorn lts
9:2, 10:1 spiktunnan: spiketunnan ks [IV]
11:2
sjelfva: sjelfve hs; unga: den unga MM; Köningen: Konungen hs: rulla: rullade MM; kring:
omkring MM
12:2
börjar: börja' hs
13:1
lad': lade MM; en saknas ks [IV]
13:2 jungfrur: jungfruder ks [IV], hs
14:2
heliga: helga ks [IV]
15:1
himlen: himmelen MM

L
KVHAA Wiede ks 3 [1]. Efter sadelmakaren Gottfrid Wessberg, Norrköping (sjungen av »Soldater vid Jäfverstad
i Augusti 1824»). Upptecknad av L. Chr. Wiede 1844. Ytterligare sju utskrifter finns: KVHAA Wiede ks 3
[11]-11V1, KVHAA Wiede hs 3, KVHAA Wiede Div.-saml. II opag. [A], [B] och MM Wiede nr 3.
2

J
Men hör Du

Det

bästa hus i

min

Ko — rin vill Du ej blifva

liten

1

Dig

Stock-holm det vill jag gif --va
6

•

•
cr

Det bästa hus i

Stockholm det vill jag gif - va

1 /:Men hör Du, liten Karin, vill Du ej blifva min:/
/:Det bästa hus i Stockholm det vill jag gifva dig:/
2 Ett stenhus uti Stockholm, det passar jag ej på
Gif det åt unga Drottningen, låt mig med äran gå
3 Och hör Du liten Karin, vill Du ej blifva min
Så skall jag låta sätta dig i Spinnahuset in
4 Och låter Ni mig sätta i Spinnahuset in
Det vet Gud Fader i himmelen, jag lider för äran
min
5

Och hör Du, liten Karin, vill Du ej blifva min
Så skall jag låta lägga Dig i spiketunnan in

6 Den unga Kungen [lade liten Karin i spiketunnan
in ]
Sjelf tog han och rullade den spiketunnan kring
7 Två änglar ifrån himmelen kom' flygande derner
Och när de flögo opp så voro de tre
102

Dig.

8 /:Två djeflar ifrån helfvetet kom flygande deropp:/
/:De togo unga Konungens båd' sjel och kropp:/
Melodianmärkning
ut.s.krifter:

Ovanför mel. i k.s [III] står rätt.
Upptakten: c2 (utan det alternativa bl ) ks [II], [IV],
hs, Div.-saml. [A], [B], MM
ks [III]
T. 2, n. 4: Utan förslag i Div. -saml. [A]
T. 3, n. 1-2, textunderlägget: basta k.s. [II]
T. 6, n. 4: Utan förslag i hs och MM.

Textanmärkning
Repristecken utsatta i alla strofer.
orden inom klammer insatta efter utskriften i
6:1
hs

SMB 42
Övriga utskrifter:
Texterna i ks [III] och i Div.-saml. [Al och [B] omfattar
endast str. 1, hs har 9 strofer. Repristecken i alla
strofer i hs, MM (dock ej i den ofullständiga 6:1),
saknas i ks [III och [IV]; ks [III] och Div.-saml. [Al och
(Bl upprepar rad 2 (under mei.).
3:2 dig: dej hs
5:1
ej saknas i ks [IV]
5:2
Dig: dej hs

Mellan str. 5 och 6 har hs följande strof:
Och låter ni mig lägga i spiketunnan in,
Det vet Gud Fader i himmelen, jag lider för äran
min.
Den unga Kungen MM
6:1
7:1 flygande: flyande ks [II]
7:2 opp: up MM
helfvetet: helvete ks [III och [IV]; flygande:
8:1
flyande ks III]
Konungens: Köningens MM
8:2

M
ULMA 347:44 b, s. 181-182. Efter soldathustrun Johanna Mathilda Söderlind (»Hustru Tell»), Tobo, Härads sn,
Södermanland (f. 1824 i Åkers sn, Södermanland, d. 1883 i Härad). Upptecknad av Gustaf Ericsson 1860-1883.
1 Hör du liten Karin säg vill du blifva min?
En steke-damastklädning den vill jag gifva dig.
2 En steke-damastklädning den passar jag ej på
Gif den åt unga drottningen, låt mig med äran gå.
3 Och hör du liten Karin, vill du blifva min?
Sju gångande skepp uti floden dem vill jag gifva dig.

14 Hur mår du liten Karin när du ej föda får?
Det sitter en härre i himmelen, han försörjer mig
nog ändå.
15 Och hör du liten Karin vill du än ej blifva min,
Så skall jag låta sätta dig i spiketunnan in —

4 Sju gångande skepp uti floden dem passar jag ej på
Gif dem åt unga drottningen, låt mig med äran gå.

16 Ja skall ni låta sätta mig i spiketunnan in
Det vete Gud Fader i himmelen att jag är oskyldig
därtill.

5 Och hör du liten Karin vill du ej blifva min?
Ett slott i Österbotten det vill jag gifva dig.

17 De lade liten Karin i spiketunnan in
Och tvenne hofmänner de rullade henne omkring —

6 Ett slott i Österbotten det aktar jag ej på
Gif det åt unga drottningen, låt mig med äran gå.

18 Så kommo från himmelen två hvita dufvor ned
De togo liten Karin och strax så blef det tre —

7 Och hör du liten Karin vill du ej blifva min?
Mitt helade hjärta det vill jag gifva dig.

19 Så blodet började rinna som strida strömmar gör
De togo liten Karin och lade 'ria på en bår

8 Ditt helade hjärta det aktar jag ej på
Gif det åt unga drottningen, låt mig med äran gå.

20 Men hjärtat litet pickar och tungan tala vill:
0, Härre Gud i himmelen, gif unga konungen till!

9 Och hör du liten Karin vill du än ej blifva min?
Ett helt kungarike det vill jag gifva dig —

21 Och unga Konungen dånade och föll neder till jord.
0, Härre Gud i himmelen, om jag ej varit så hård!

10 Ett helt kungarike det aktar jag ej på
Gif det åt unga drottningen, låt mig med äran gå.

22 Så kommo från helvitet två svarta Korpar ned:
De togo unga Konungen och strax så blef det tre —

11 Och hör du liten Karin, vill du än ej blifva min?
Så vill jag låta sätta dig i blåa tornet in —

Titel: Liten Karin.

12 Och skall du låta sätta mig i blåa tornet in
Det vete Gud Fader i himmelen att jag är oskyldig
därtill.

Anmärkning
Stroferna parvis ihopskrivna till 11 fyrradiga enheter.

13 Unga Konungen han drömde, han drömde om en
natt
Han drömde att liten Karin hon satt i tornet fast —
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N
UUB R 810 c. Efter änkan Brita Karin Karlsdotter, Alsike sn, Uppland (f. 1805 i Holms sn, Uppland, d. 1873 i
Alsike fattighus). Upptecknad av friherre E. Cederström ca 1870.
1 Det var en liten Karin,
Som tjente på konungens gård.
Hon tjente som en lillja
Ibland de tärnor små.

7 »Hör äst du liten Karin
Vill du blifva min?
Mitt lif och mitt blod,
Det vill jag gifva dig.»

2 Den yngsta unga konungen
Han fick till henne behag,
Han vill henne narra,
Han ville äran ta'.

8 »Erat lif och erat blod,
Det passar jag ej på.
Gif det åt unga drottningen,
Låt mig med äran gå. »

3 »Hör äst du liten Karin
Vill du blifva min?
En röder danmansklädning
Den vill jag gifva dig.»

9 »Hör äst du liten Karin,
Vill du inte blifva min?
Annars tager jag dig
Och lägger i spiketunnan in.

4 »Den röda danmansklädningen,
Den passar jag ej på.
Gif den åt unga drottningen;
Låt mig med äran gå. »

10 »Ja tagen i mig och läggen
I spiketunnan in.
Det sitter en Gud i himmelen,
Han dömmer ju allting. »

5 »Hör äst du liten Karin
Vill du blifva min?
Ett slott uti Österik
Det vill jag gifva dig. »

11 Den yngsta unga konungen
Lag henne i spiketunnan in,
Han rulla henne sjelf omkring,
Så blodet börja rinna
Alltuppå hennes kind.

6 »Erat slott uti Österik
Det passar jag ej på.
Gif det åt unga drottningen,
Låt mig med äran gå. »

Titel: Liten Karin.

Anmärkning
Ms saknar strofnr.

0
DAG IFGH 2589, s. 19-22. Håbols sn, Dalsland. Efter »handskrift av framlidne riksdagsman Petter Andersson,
Högkil (1838-1894)». Avskrift gjord 1931 av Tage Heimer.
1 Liten Karin tjänade på unga kungens gård —
en fager, dygdig tärna, allt omkring tjugo år.

7 Ditt halva kungarike det aktar jag ej på.
Giv det din unga drottning låt mig med äran gå.

2 Ack hör du liten Karin, om du vill bliva min,
de rödaste guldbandenät dig jag giva vill.

8 Ack hör du liten Karin, om du vill bliva min,
mitt hela kungarike åt dig jag giva vill.

3 De rödaste guldbanden dem aktar jag ej på.
Giv dem din unga drottning, låt mig med äran gå.

9 Ditt hela kungarike det aktar jag ej på.
Giv det din unga drottning låt mig med äran gå.

4 Ack hör du liten Karin, om du [vill] bliva min,
ett stenhus uti staden åt dig jag giva vill.

10 Ack hör du liten Karin, om du vill bliva min,
mitt halva kungahjärta åt dig jag giva vill.

5 Ett stenhus uti staden det aktar jag ej på.
Giv det den unga drottning, låt mig med äran gå.

11 Ditt halva kungahjärta det aktar jag ej på,
Giv det din unga drottning, låt mig med äran gå.

6 Ack hör du liten Karin, om du vill bliva min,
mitt halva kungarike åt dig jag giva vill.

12 Ack hör du liten Karin om du vill bliva min,
mitt hela kungahjärta åt dig jag giva vill.
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13 Ditt hela kungahjärta jag aktar icke på
Giv det dina unga drottning, låt mig med äran gå.

20 Två svarta korpar kommo se'n fram från helvete.
De togo unga kungen, och strax så blev de tre.

14 Så hör då liten Karin, om du ej vill bli min,
så sätter jag dig genast i spiketunnan in.

Titel: Liten Karin.

15 Om du mig skulle sätta i spiketunnan in,
så vet den gode Guden jag är ej skuld därtill.

Anmärkning
Ms saknar strofnr.
5:2, 7:2 med tillskrivet över raden (ev. av annan
hand)
8:2 hela ändrat från halva (ev. av annan hand)
9:2 som 5:2
10:2 kungahjärta ändrat från kungarike
11:2 som 5:2
14:1 ej tillskrivet över raden (ev. av annan hand)

16 De satte liten Karin i spiketunnan in.
Tre unga svenner rullade densamma omkring
17 De togo liten Karin och lade uppå bår.
Mamseller små och fruar de krusa hennes hår.
18 De satte liten Karin se'n neder i en grav,
och därpå växte rosor med de fagraste blad.
19 Och ifrån himlen kommo två vita duvor ned
De togo liten Karin, och strax så blev de tre.

P
MM Erik Olssons samt., Folktoner nr 1. Efter torparänkan Kerstin Nilsdotter, Ocke, Mörsils sn, Jämtland (f.
1816 i Bye, Mörsil, d. 1896). Upptecknad av folkskolläraren Erik Olsson ca 1890.
Andantino

4

N
7
2.

Karin, sög, vill du

Ack, hör du liten

1

min !

bl if -va

8
•

Grd

hösten och gull -sade - len den vill jag gif - va

dig.
12

Grå hösten och gull -sade - len den vill jag gif-va

dig,

1
2 /:Ack, hör du liten Karin, säg, vill du blifva min!:/
Grå hästen och gullsadelen den vill jag gifva dig.
Grå hästen och gullsadelen den vill jag gifva dig.
Titel: Liten Karin.

Q
Närke. Sannolikt på 1910-talet (senast 1916) upptecknad av P. A. Molin, som uppger: »Sjöngs i mitt föräldrahem
Stommen i Gellersta på 1850-talet.» Qa: Molins vissaml. (SVA, kopia) nr B 130. Qb: Molins vissaml. (SVA,
kopia) nr B 207. Qc: Molins vissaml. II (SVA, kopia), onumrerad.
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Qa
2

N j

d o

I. Ocb Ii -ten Ka—rin tjän - te

• ..11
unge

kungens gård,

'J' 'i) J'

0')

4

Hon lys- te som en stjer-na Bland al- la

is)

J j)

j)

tärnor

små,

6

0 0

Hon lyste som en stjer-na Allt bland de tärnor små

fs
Och unge

8

,15

J

kungen tal — te Till Ii -ten Ka-rin så.

Melodianmärkning
Mel. noterad med fyra fasta korstecken. Återställningstecken utsatta före g' i t. 1, n. 5, t. 3, n. 1 och t.
4, n. 5 men saknas, sannolikt av misstag, före t. 5, n. 1
och t. 7, n. 3. Mel. här återgiven med ett fast korstecken.

3:3, 4:1 gullsadelen: guldsadeln
4:2 Den passar jag ej på.
5:3, 6:1 gullkrona: guldkrona
6:2 Den passar jag ej på.
8:3 Det passar jag ej på.
11:4 rullade: rulla'
12:1 Så: Då

TEXT

Anmärkning

Texten, som sannolikt återgår på ett tryck av typ D
ovan, har följande avvikelser från Da:
1:2
På: unga: unge
2:3 unga: unge

Titel: Liten Karin. Texten uppställd som sex åttaradiga strofer.
1:3 stjerna ms tjerna

Qbc
MELODI

TEXT

Avvikelser från Qa i Qbc

Avvikelser från Da i Qbc

begynQb noterad med tre fasta b-tecken (slutton:
nelseton: c' (nedan transponerad till e-moll).
Upptakten: h b
T. 6, n. 2: fiss' b
Anmärkning
Mel. i Qc är identisk med Qa, dvs. med fyra fasta
korstecken och tre återställningstecken (jfr anm. till
Qa ovan).
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1:2 På: I c; unga: unge c
2:3 unga: unge c
3:3 gullsadelen: gullsadeln b, guldsadeln c
3:4 dem: den b
4:1 som 3:3
4:2 Dem passar jag ej på. c
5:3, 6:1 gullkrona: guldkrona c
6:2 Den passar jag ej på. c
8:2 Det passar jag ej på. c
8:3 det: den b

SMB 42
11:4
12:1
12:4

Anmärkning

rullade: rulla
Så: Då c
strax: straxt c

Titel: Liten Karin. 1 Qb är texten uppställd som i Da, i
Qc som i Qa.

R
ULMA 2798:4, s. 3-4. Efter Kristina Carlsson, Prästbol, Boda sn, Värmland (f. 1868 i Brunskogs sn, Värmland).
Upptecknad av Gertrud Eriksson 1930.
1 Och liten Karin tjänte på unga kungens gård.
Hon lyste som en stjärna bland alla tärnor små.

9 Den ena var Gud Fader, den andra var hans son.
Den tredje var liten Karin som syntes ibland dem.

2 Och hör du liten Karin säg vill du bliva min
Gullhästen och gullsadelen den vill jag giva dig.

10 Och unga kungen lades i spiketunnan in
Och konungens små svenner de rulla honom kring

3 Gullhästen och gullsadelen den passar jag ej på
Giv den åt unga drottningen låt mig med äran gå.

11 Då kom det ifrån helvetet två svarta korpar ned
De togo unga kungen och strax så blev det tre

4 Och hör du liten Karin säg vill du bliva min.
Mitt halva kungarike det vill jag giva dig.

12 Den ene var själva djävulen, den andra var hans
dräng
den tredje unga kungen som syntes ibland dem.

5 Ditt halva kungarike det passar jag ej på.
Giv det åt unga drottningen låt mig med äran gå.

Anmärkning

6 Och hör du liten Karin vill du ej bliva min
så skall jag låta sätta dig i spiketunnan in.

Ms saknar strofnr.
8:1 ned första bokstaven ändrad från d
10:2 honom ändrat från henne
11:2 De togo unga kungen och ändrat från raderat
Den ene var själva djävulen

7 Och liten Karin sattes i spiketunnan in
Och konungens små svenner de rulla henne kring.
8 Då kom det ifrån himmelen två vita duvor ned
De togo liten Karin och strax så blev det tre.

s
ULMA 29073:32, s. 20. Efter småbruksägaren Jöns Persson Mott, N. Finnskoga sn (f. 1887 i N. Finnskoga, d.
1951). Upptecknad av Nils Stålberg 1945-1947.

P.*) J'

J 15 .45 it ilY I

4h
Titel: Liten Karin.
Anmärkning
Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning, taktindelning
samt fasta förtecken saknas. Ovanför mel. står h moll.

8-859074 SMB 2

N
I d

N
I

•

kl
d

d

-er

1

Mel. här återgiven i h-moll med två fasta korstecken.
System 2, n. 4 (h'): Otydlig, under noten står bokstaven h.
System 2, n. 5 (a'): Under noten står bokstaven a.
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T
ULMA 29073:136 a, s. 3. Efter bondhustrun Anna Morxus, Born, Orsa sn, Dalarna (f. 1884 i Orsa, d. 1961).
Upptecknad av Nils Stålberg 1945-1947.
2

i

iirDisJ
3__

Och li - ten Ka -rin tjän -te på unge kungens gård.
4

Il I, 25

N

J'

J

i'.

1

.t1• 5 J

i

Hon lys-te som en stjör- na bland al -la tärnor små.

Melodianmärkning

1 Och liten Karin tjänte på unge kungens gård.
Hon lyste som en stjärna bland alla tärnor små

Upptakten: .1

U
ULMA 29073:52, s. 6. Västerbotten. Sannolikt efter Karl Viktor Lindmark (f. 1882 i Degerfors sn, d. 1972); han
hade mel. efter äldre kusiner. Upptecknad av Nils Stålberg 1947.

ki7 .1_

:311.1. .1 in n
1

Anmärkning

l5,

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning, taktindelning
samt fasta förtecken saknas. Ovanför mel. står B dur.
Mel. här återgiven i B-dur med två fasta b-tecken.
utföras som triol; unEnligt upptecknaren skall

k
-

J J

a

J

-.

System 2, n. 8 (c'): Otydlig, möjligen h.
System 2, sista noten (h): Endast nothuvud.

der mel. står följande förtydligande:

v
SLS 130, s. 67. Österbotten. Upptecknad av 0. R. Sjöberg 1907.

Och
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4

P

0

I

tjen - te På un-ga kungens gård;
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8

Pr r

r

Hon lyste som en

r pr

r

J

'r

r

stjer — no Bland al - la tärnor

små,
12

r

r -

ccc

11

små.

Hon lyste som en stjer - na Bland al la tär - nor

Bland alla tärnor små.
Hon lyste som en stjerna
Bland alla tärnor små.

1 Och liten Karin tjente
På unga kungens gård;
Hon lyste som en stjerna

SLS 534 a, s. 233. Efter Sigrid Gustavsson f. Söderström, Rike, Pernå sn, Nyland (f. 1865). Upptecknad av John
Rosas 1933.

Och

PP

4

P

J

cc
un-ga Kun-gens gård

tjänte

Ii -ten Ka-rin

7P P
hon

ff

8

1

l ys - te som en

r

J

stjärna bland andra stjärnor

små.

Textanmärkning

1 Och liten Karin tjänte i unga kungens gård
hon lyste som en stjärna bland andra stjärnor små.

1:1

i ändrat, troligen från på

Y
Efter fabriksarbeterskan Hilma Ingberg f. Saxin, Billnäs bruk, Pojo sn, Nyland (f. 1886 i Korsuddarna, Bromarvs
sn, Nyland). Ya: SLS 529 nr 13. Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1933. Yb: SR Ma 57/11142:12:7.
Inspelad av Matts Arnberg 1957.

Ya
2

FP

Och liten

1)1Y
hon

Karin tjänte

N

på

fl

unga

Kungens gård,

4

lyste som en stjärna bland andra stjärnor små.
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fl

6

h

N

)

4?)17

J

1

hemma.

— Så tungt det är att vara ensam

1 Och liten Karin tjänte på unga kungens gård,
hon lyste som en stjärna bland andra stjärnor små.
— Så tungt det är att vara ensam hemma.
Titel: Liten Karin.

Yb
M.M.

Å

t!Ye

å

J. =ca 116

Ii — ten Ko- rin

5

•

tjön - te

i

J

J

on —ga

kon-gens gård,

8

J

i' J

Hon lys-te som en

14E—V

J

J

stjör-na bland and-ra tär —nor små.

1 Å liten Karin tjänte i onga korsgens gård.
Hon lyste som en stjärna bland andra tärnor små.
2 Å onga kongen talte till liten Karin så:
Ack hör du lilla Karin, säg vill du bliva min?
Min rödaste gullkrona den vill jag giva dig.

Melodianmärkning
Versrad 2 i str. 2 sjungs till t. 1-4 i mel.
T. 2 i str. 6.
8

3 Din rödaste gullkrona den passar jag ej på,
ty jag är redig flicka å vill ensammen gå.

sot— te Ka - rin

Textanmärkning

4 Men hör du liten Karin, säg vill du bliva min.
Mitt halva kongarike det vill jag giva dig.

Sångerskan får hjälp av annan närvarande att erinra
sig str. 6. Efter str. 6 säger hon: Men han satte ju in
kongen sen å i tonna.

5 Ditt halva kongarike det passar jag ej på,
ty jag är ensam flicka å vill allena gå.
6 Å onga kongen satte Karin i spiketonnan in,
å onga svennerna rolla tonnan ront omkring.

SLS 542, s. 88. Efter Olga Rehn, Tenala kyrkby, Tenala sn, Nyland (f. 1873 i Skarsböle, Tenala). Upptecknad av
Greta Dahlström 1940.

J' r r
J •N b J J
Titel: Liten Karin.
110

J r

4

J

8

J' i J

J

1

SMB 42

EJ AVTRYCKTA
AA:

AB:

AC:

AD:

AE:

KB Vs 2:3, s. 165-166. Upptecknad av Sten
Hallencreutz 1811, möjligen efter modern Christina Charlotta Grundelstierna (f. 1760 i Östuna
sn, Uppland, d. 1829 i Gävle; Jonsson I, s.
353-355). 13 strofer.
KVHAA Wiede ks onumrerad (efter ks 3) [I].
Ekebyborna sn, Östergötland. Upptecknad av
L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare fyra
utskrifter finns: KVHAA Wiede ks onumrerade
(efter ks 3) [H]-[V]. Melodi med underlagd
strof.
ULMA 736, s. 114-116. Hjulsjö sn, Västmanland. Upptecknad 1859 av bergsmannen Anders
Gustav Andersson (f. 1843 i Rombohöjden,
Hjulsjö). 33 rader (ingen strofindelning). Tryckt
i R. Jirlow, En västmanländsk bergsmans uppteckningar, 1922, s. 44.
UUB R 623:2 nr 177. Efter f. d. bondhustrun
Cajsa Lisa Ausarve (Mårtensdotter), Fole sn,
Gotland (f. 1775 vid Karby, Roma sn, Gotland;
Bjersby, s. 235-236). Upptecknad av P. A. Säve
1865. 19 strofer. Tryckt som Säve nr 177.
ULMA 347:57, s. 231-233. Ärla sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson 18601889. 23 hela strofer samt 2 halva. Utskrivna
som 12 fyr- och treradiga strofenheter. Tryckt i
Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. VII,
1889, s. 70-74.

AF:

ULMA J. A. Lundells saml., Carlheim-Gyllenskiöld, Visor ock melodier (nr 6). Efter »madam
Pettersson», Uppsala (f. i Motala sn, Östergötland). Upptecknad av Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld 1879. Melodi med underlagd strof.
Tryckt i SvLm VII:7, 1892, nr 6.

AG:

KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. Ekebyborna sn, Östergötland. Upptecknad av L. Chr.
Wiede 1881. Melodi.

AH: NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 2.
Möckleby hd, Öland. Upptecknad av sign.
»Urda». Insänd till Nord. museet av Emma Johansson, Nedre Ålebäck, Sandby sn, Möckleby
hd 1882. 14 strofer.
AI:

AJ:

SVA 477:2, s. 21-22. Nedskrift i visbok från
Kyrkheddinge sn, Skåne (troligen från 1880-talet). 12 strofer med trallrefräng.
Colliander & Berg, Folkvisor, [1902], s. 18. Efter »hushållerskan» Johanna Falk, f. 1809 i
Harplinge sn, Halland, d. 1898 i Helsingborg (jfr
Colliander, Några folkvisor från Halland, 1916,

s. 140-143). Upptecknad av Selma Colliander ca
1890. Melodi samt 11 strofer.
AK:

ULMA 41:134, s. 37-38. Efter »A. P. Perssons
hustru», Östabacken, Knista sn, Närke. Upptecknad av R. Larsson 1897. 12 strofer. Landsmålsalfabet.

AL:

ULMA 175:122 a, s. 18-19. Efter torparen Johannes Jonsson, Lövsäter under Västerlösa
prästgård, Västerlösa sn, Östergötland (f. 1824 i
Västerlösa). Upptecknad av Gideon Danell
1898. 5 1/2 strof.

AM: ULMA 303:613, s. 18-19. Efter bonden Jan Jakobsson, Persbylånga, Tegelsmora sn, Uppland
(f. 1831 i Persbylånga, d. där 1908). Upptecknad
av Bengt Hesselman 1898-1899. 9 strofer.
AN: LUF 1598, s. 49-50. Vikingstads sn, Östergötland. Upptecknad 1925 av torparhustrun Anna
Albert, Nybble (f. ca 1880) efter egen tradition.
15 strofer.
AO:

LUF 3379, s. 28-30. Efter stickerskan Kerstin
Andersson, Orrahuset, Stehags sn, Skåne (f.
1854 i Björnstorp, Göddelövs sn, Skåne). Upptecknad av Helga Persson 1931. 13 strofer.

AP:

DAG IFGH 3953, s. 20-21. Efter Oskar Olsson,
Dalskogs sn, Dalsland (f. 1863 i Dalskog). Upptecknad av Ragnar Nilsson 1937. 8 strofer.

AQ:

ULMA 29073:68, s. 12. Efter Anna Karlsson f.
Svensdotter, Skänningared, Hyssna sn, Västergötland (f. 1870 i Alvared, Seglora sn, Västergötland, d. 1952); hon hade visan efter J. Helgo
Andersson från Seglora. Upptecknad av Nils
Stålberg 1945. Melodi.

AR:

ULMA 29073:80, s. 21. Efter Margareta Mellqvist, Skaratrakten, Västergötland (77 år), som
lärt visan av modern »f. på 1830-talet?» i Hangelösa sn, Västergötland. Upptecknad av Nils
Stålberg 1945 eller 1946. Melodi. Tryckt i N.
Stålberg, Västgötsk folkmusik, 1947, s. 238 med
underlagd textstrof.

AS:

ULMA 29073:85, s. 26. Västergötland. Upptecknad av Nils Stålberg troligen på 1940-talet.
Melodi.

AT:

ULMA 29073:36, s. 20. Efter fru Hulda Danielsson, N. Finnskoga sn, Värmland (f. 1883); hon
hade lärt visan »efter gamla» i sin ungdom. Upptecknad av Nils Stålberg 1945-1947. Melodi
samt stroffragment.
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AU:

ULMA 29073:9, s. 41. Orsa sn, Dalarna. Efter
»gamla mänskor i Orsa». Upptecknad av Nils
Stålberg 1945-1947. Melodi.

AV: Efter bondhustrun Kerstin Hedberg (»Svälas
Kirsti»), Skattungbyn, Orsa sn, Dalarna (f. 1874
i Skattungbyn, d. där 1970). AVa: ULMA
29073:14, s. 91. Upptecknad av Nils Stålberg
1945-1947. Melodi. AVh: ULMA 29073:136 a, s.
6. Upptecknad av Nils Stålberg 1947. Melodi.
AX:

ULMA 29073:136 a, s. 5. Efter bondhustrun
Maria Holting, Kallmora, Orsa sn, Dalarna (f.
1884 i Skattungbyn, Orsa, d. 1960). Upptecknad
av Nils Stålberg 1945-1947. Melodi.

AY: ULMA 29073:136 a, s. 4. Efter förra bondhustrun Anna Bruksner, Holen, Orsa sn, Dalarna (f.
1865 i Stenberg, Orsa, d. 1958 i Orsa). Upptecknad av Nils Stålberg 1947. Melodi.
AZ:

BA:

IF Rancken 3, 165 nr 268. Lappfjärds sn, Österbotten. Upptecknad av J. Spolander efter »Fru
Spolander» 1875-1876. Melodi med underlagd
strof. Tryckt som FSF V:1 nr 20 g.
SLS 82, s. 268. Efter torparhustrun Lisa Rosenlund, Böle, Hitis sn, Åboland. Upptecknad av J.
E. Wefvar på 1880-talet. 14 strofer. Tryckt som
FSF V:1 nr 20 E. Uppges sjungen till samma
mel. som CT nedan.

1908. Melodi samt 1 strof. Transkription tryckt
som FSF V:1 nr 20 i. överförd på IF band
1968/37 nr 33. Även på SLS band 1968: 108 (nr
33).
BG:

SLS 383, s. 32. Efter bondhustrun Anna Johansson f. Jansson, Österskär, Korpo sn, Åboland
(f. 1874 på Österskär). Upptecknad av Greta
Dahlström 1925. Melodi. Tryckt som FSF V:l
nr 20 o.

BH:

SLS 383, s. 33. Efter bondhustrun Tekla Bergen
f. Andersson, Stens, Vänö, Hitis sn, Åboland (f.
1870 i Jurmo, Korpo sn, Åboland). Upptecknad
av Greta Dahlström 1925. Melodi. Tryckt som
FSF V:1 nr 20 p.

Bl:

SLS 508, s. 99. Efter Julia Björklund, Norrby.
Iniö sn, Åboland (f. 1876). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1928. Melodi med underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 20 m.

BJ:

SLS 508, s. 103. Efter Eva Alona Eriksson.
Hästholma, Norrby, Iniö sn, Åboland (f. 1892).
Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin)
1928. Melodi. Tryckt som FSF V:l nr 20 t.

BK:

SLS 508, s. 104. Efter Johanna Laakso, Kolko,
Iniö sn, Åboland (f. 1873). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1928. Melodi med underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 20 k.
SLS 508, s. 105. Efter Vilhelmina Jansson, Maskinnamo, Korpo sn, Åboland. Upptecknad av
Alfhild Adolfsson (Forslin) 1928. Melodi. Anförd i fotnot som variant till FSF V:1 nr 20 a.

BB:

SLS 16, s. 37 (nr 28 a). Pargas sn, Åboland.
Upptecknad av Karl Ekman 1890. Melodi med
underlagd strof (med trallrefräng). Tryckt som
FSF V:1 nr 20 s.

BL:

BC:

SLS 16, s. 37-40 (mel. nr 28 b). Pargas sn,
Åboland. Upptecknad av Karl Ekman 1890. Melodi samt 18 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 20
n, A.

BM: SLS 508, s. 102. Efter Johanna Pettersson,
Nötö, Föglö sn, Åland (f. 1848). Upptecknad av
Alfhild Adolfsson (Forslin) 1928. Melodi med
underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 20 c.

BD:

SLS 130, s. 67. »Mel: är från Kristinestad 1846
och Wasa 1849. Obetydliga varianter förefunnos.» Utskrift gjord av 0. R. Sjöberg 1907. Melodi med underlagd strof.

BN:

BE:

SLS 130, s. 77. »Denna mel: har medd: omkr:
år 1857. Komponerat i Karis [Nyland] och derefter ofta användt både i Nyland och Österbotten ...» Utskrift gjord av 0. R. Sjöberg 1907.
Melodi med underlagd strof (motsvarande str.
1 och 2 i D ovan). Tryckt som FSF V:l nr 20 d.

SLS 512, s. 71. Efter tjänarinnan Maria Hedlund
f. Pettersson, Flaka, Lemlands sn, Åland (f.
1858 i Flaka). Upptecknad av Alfhild Adolfsson
(Forslin) 1929. Melodi med underlagd strof.
Tryckt som FSF V:1 nr 20 b.

BO:

SLS 523, s. 81. Efter tjänarinnan Amanda
Disen, Dagsmark, Lappfjärds sn, Österbotten (f.
1887 i Dagsmark). Upptecknad av Alfhild
Adolfsson (Forslin) 1930. Melodi. Tryckt som
FSF V:1 nr 20 f.

BP:

SLS 529 nr 12. Efter Ida Jakobsson, Snappertuna sn, Nyland (f. 1875). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1933. Melodi.

BQ:

SLS 529 nr 14. Efter Karolina Stenman, Fagervik, Ingå sn, Nyland (f. 1866). Upptecknad av
Alfhild Adolfsson (Forslin) 1933. Melodi.

BF:
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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). BFa: IF 170,
VIII (nr 196). Upptecknad av Otto Andersson
1908. Melodi med underlagd strof. BFh: BFA nr
20 d. Inspelad på fonograf av Otto Andersson
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BR:

SLS 532 nr 13. Efter Matilda Stjernberg, Söderveckoski, Borgå lf, Nyland (f. 1870). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1934. Melodi.

BS:

SLS 536 nr 10. Efter Alexandra Vikström f.
Alenius, Svartå, Karis sn, Nyland (f. 1860 i Pojo
sn, Nyland). Upptecknad av Alfhild Adolfsson
(Forslin) 1935. Melodi.

BT:

SLS 542, s. 90. Efter sjökaptensänkan Anna
Ståhl f. Eriksdotter, Mogenpört, Pyttis sn, Nyland. Upptecknad av Greta Dahlström 1939.
Melodi.

i Fjällsjö); hon hade lärt visan av »boflickor,
som ha sjungit den. Dom sjöng mycket i boställa
(fäbodställen) förr.» Upptecknad av Ella Ohlson
1928. 13 strofer.
CE:

ULMA 1973:15, s. 8-11. Efter den blinde A.
Johansson, Vallerstads sn, Östergötland (f. 1844
i Älvestads sn, Östergötland, kom till Vallerstad
vid 29 års ålder). Upptecknad av Harry Aldenius 1928-1929. 10 strofer.

CF:

ULMA 6751, s. 83-84. Drothems sn, Östergötland. Sannolikt efter Stina-Lisa Månson, Nybble. Upptecknad av dennas dotterdotter Emilia
Karlsson 1932. Avskrift gjord av Karin Franson
1933. 8 strofer.

BU: SLS 542, s. 89. Efter Hilda Vikström f. Fröman,
Tenala sn, Nyland (f. 1882 i Svedja, Tenala).
Upptecknad av Greta Dahlström 1940. Melodi.
BV:

SLS band 1968:80 (nr 22). Efter Agda Åkerlund,
Helsinge sn, Nyland (f. 1899). Inspelad av AnnMari Häggman 1968. Melodi samt 4 strofer.

CG: DAG IFGH 4987, s. 25-26. Efter Maria Jönsson, Degeberga sn, Skåne (f. 1856 i Degeberga,
d. 1931). Nedskriven av Sofia Paulson 1945. 9
strofer.

BX:

SLS band 1969:91 (nr 3). Efter Selma Lillsjö,
Lappfjärds sn, Österbotten (f. 1899). Inspelad av
Ann-Mari Häggman 1969. Melodi samt 1 strof.

CH: SVA 275 A 16:145. Nedskriven av Augusta Nilsson, Göteborg 1947. 9 strofer.

BY: Efter Linda Mattsson, Saverkeit, Houtskärs sn,
Åboland (f. 1890). Inspelad av Ann-Mari Häggman 1970. B Ya: SLS band 1970:6 (nr 3 och 17).
Melodi samt 3 strofer med trallrefräng. Nr 17
även på IF band 1970/6 nr 3. BYb: SLS band
1970:24 (nr 9). Melodi samt 2 strofer med trallrefräng.
1 ett stort antal versioner följer texten med endast
smärre avvikelser olika tryck under D ovan (ev. med
tryckta sångböcker som mellanled). De anförs nedan (i
fråga om belägg efter 1880 eftersträvas dock ej fullständighet):
BZ:

VMA 3487, s. 12-14. Halland. Nedskriven i
egen visbok av August Johansson, Krågård,
Vessige sn under 1870-talets förra hälft. Inlämnad till Varbergs museum av Håkan Bondeson.
13 strofer.

CA:

SVA 513:3. Småland. Uppteckning eller avskrift
gjord av friherre Josef Hermelin 1873. 13
strofer.

CB:

LUF 7036. Nedskrift gjord av okänd person,
sannolikt i Skåne ca 1890. Inlämnad till LUF av
läroverksadjunkt 0. Anderberg 1932. 12 strofer
med trallrefräng.

CC:

CD:

DAG IFGH 944, s. 29-30. Efter Amelie Anderson, Björkeris, Tölö sn, Halland (f. 1857 i Tölö).
Upptecknad av Viola Gustafsson 1927. 8'/2
strofer.

C/:

Efter Lena Larsson, Ytterby sn, Bohuslän (f.
1882 i Ytterby, d. 1967). CIa: SR Ma 57/10617:
55:6. Inspelad av Matts Arnberg och U. P. Olrog
1960. Melodi samt 9 strofer. Clb: SR 61/M/
9283:1:2. Inspelad av Matts Arnberg 1961. Melodi samt 8 strofer.

CJ:

Efter Ulrika Lindholm, Raukasjö, Frostvikens
sn, Jämtland (f. 1886 i Frostviken, d. 1977). CJa:
SR Ma 58/11696:9:3. Inspelad av Matts Arnberg
1960. Melodi samt 3 1/2 strofer. CJb: SVA 54,
bl. 5. Textnedskrift gjord av Ulrika Lindholm
själv ca 1960. 4 strofer.

CK: SVA BA 603. Efter Per Hedmark, Ljungdalens
sn, Härjedalen (f. 1893 i Ljungdalen). Inspelad
av Märta Ramsten 1969. Melodi samt 1 strof.
CL:

SVA BA 599. Efter Nanny Wassdahl, Gäddede,
Frostvikens sn, Jämtland (f. 1891). Inspelad av
Eva Falkenström 1969. Melodi samt 12 strofer.

CM: SVA BA 1195. Efter Agnes Carlsson och Karin
Östman, Östersund (båda f. 1902 i Lockne sn,
Jämtland). Inspelad av Christina Mattsson 1971.
Melodi samt 5 strofer.
CN: SVA BA 792. Efter Runa Ivarsson, Huskvarna,
Småland (f. 1911 i Hångsdala sn, Västergötland); hon hade lärt visan av sin mor. Inspelad
av Märta Ramsten 1970. Melodi samt 3 strofer.
CO: SVA BA 1420. Efter Karin Grellson, Delsbo sn,
Hälsingland (f. 1896 i Myra, Delsbo). Inspelad
av Mari Selander 1972. Melodi samt 7 strofer.

ULMA 1919:6, s. 14-17. Efter fru Sara Johansson, Bonäset, Fjällsjö sn, Ångermanland (f. 1866
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CP:

IF Rancken 3, 165 nr 268. Efter Josef Lillsjö,
Lappfjärds sn, Österbotten, som lärt visan av
Karl Besk. Upptecknad av J. E. Wefvar 18751876. 13 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 20 C.

CQ: Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 2. Pärnå

CR:

DB: SLS 281, s. 17. Efter tjänarinnan Alma Sundström, Ekenäs, Nyland (f. 1891 på Skåldö,
Ekenäs). Upptecknad av V. E. V. Wessman
1917. Melodi samt 2 strofer. Tryckt som FSF
V:1 nr 20 h.

sn, Nyland. Upptecknad på 1870- eller 1880talet. Melodi samt 13 strofer. Mel. även tryckt
som FSF V:1 nr 20 a, texten tryckt som variant I
till FSF V:1 nr 20 D.

DC: SVA 1032:2, s. 26-28. Nedskriven i visbok som

SLS 1, s. 122. Efter Joh. Nordberg, Korsnäs sn,
Österbotten. Upptecknad av Johan Dahlbo
1882-1883. 9 strofer. Tryckt som variant N till
FSF V:1 nr 20 D.

Iniö sn, Åboland (f. 1866). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1928. 13 strofer. Tryckt
som variant H till FSF V:1 nr 20 D.

CS:

SLS 1, s. 306. Österbotten. Upptecknad av I. A.
Heikel 1882-1883. 13 strofer. Tryckt som variant L till FSF V:1 nr 20 D.

CT:

Efter Mina Eklund, Mattkärrby, Kimito sn,
Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar (text)
och 0. R. Sjöberg (mel.) 1887. CTa: SLS 82, s.
192-193 (text), 384 (mel.). Melodi samt 12
strofer. Mel. tryckt som FSF V:1 nr 20 r, texten
tryckt som variant G till FSF V:1 nr 20 D. CTb:
SLS 125, s. 49. Melodi.

tillhört Greta Holmberg, Oberå, Misiones, Argentina (f. 1904 i Helsingfors). 12 strofer.

DD: SLS 508, s. 100-101. Efter Emilia Erkas, Jumo,

DE: SLS 523, s. 78-80. Efter Adelina Lillkull, Dagsmark, Lappfjärds sn, Österbotten (f. 1876).
Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin)
1930. 12 strofer. Melodi samt 12 strofer. Mel.
tryckt som FSF V:1 nr 20 e, texten tryckt som
variant M till FSF V:1 nr 20 D.

DF: Släkttradition från Åboland. DFa: SLS 535 nr 2.
Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu sn (f. 1904 på
Nötö, d. 1980); hon hade lärt visan av mormodern Eva Gustava Jansson (f. 1842 i Böle, Hitis
sn, d. 1929). Upptecknad av Greta Dahlström
1930. Melodi. Tryckt som FSF V:1 nr 20 q.
DFb: SR Ma 57/11142:3:3. Efter Svea Jansson.
Inspelad av Matts Arnberg 1957. Melodi samt 12
strofer. Återgiven på grammofonskiva (Den medeltida balladen, SR RELP 5003-5006). DFc:
SVA 53:1, bl. 17-18. Text nedskriven av Svea
Jansson själv ca 1960. 12 strofer. DFd: SVA BA
43. Efter John Mattson, Nötö (f. 1905 på Nötö,
Svea Janssons kusin). Inspelad av U. P. Olrog
1962. Melodi samt 3 strofer.

CU: SLS 347, s. 9-10. Nyland. Upptecknad av Gunnar Landtman 1887-1892. 13 strofer. Tryckt som
variant F till FSF V:1 nr 20 D.
CV:

SLS 19, s. 80 (text), SLS 22, s. 673 (mel.).
Munsala sn, Österbotten. Upptecknad av M.
Thors 1890 (text) och 1891 (mel.). Melodi samt
13 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 20 1 och D.

CX:

IF 116, bl. 72. Nedskrift gjord 1897 av Johan
Backlund i visbok tillhörig Sixtus Slip, Jakobstad, Österbotten. 6 strofer.

CY:

Efter sjömannen Petter Konstantin Pettersson,
Sottunga sn, Åland. CYa: IF Dep. Brages Arkiv
13, P. K. Petterssons visbok, s. 110-112. Nedskriven av Pettersson 1903. 12 strofer. Tryckt
som variant J till FSF V:1 nr 20 D. C Yb: IF 170,
XI (nr 10). Upptecknad av Otto Andersson ca
1910. Melodi. Tryckt som FSF V:1 nr 20 j.

CZ:

IF 115, s. 143-145. Lindkoski, Lappträsks sn,
Nyland. Nedskriven av rusthållarsonen Gustaf
Henriksson Gammal i egen visbok, daterad
1904. 12 strofer. Efter R. Hollmerus' avskrift i
SLS 306 (s. 35) tryckt som variant K till FSF
V:1 nr 20 D.

DG: Efter Mimmi Johansson f. Karlsson, Åbo (f.
1878 i Vestergård, Brattnäs, Pargas sn, Åboland, bosatt i Åbo sedan 1905). DGa: SR Ma
57/11142:43:3. Inspelad av Matts Arnberg 1958.
Melodi samt 6 strofer. DGb: SLS band 1962:27
(nr 113). Inspelad av Greta Dahlström 1962. Melodi samt 2 strofer. Transkription, gjord av
Greta Dahlström, finns i SLS 742 B nr 107.

DH: Efter Xenia Rönnblom, Piparby, Nagu sn, Åboland (f. 1902 i Piparby); hon hade troligen mel.
efter sin mor. DHa: SVA 199:6 nr 195. Nedskrift
gjord av Xenia Rönnblom 1960. 9 strofer. DHb:
SVA BA 46. Inspelad av U. P. Olrog 1962.
Melodi samt 9 strofer. DHc: SLS band 1962:26
(nr 75). Inspelad av Greta Dahlström 1962. Melodi samt 2 strofer. Transkription, gjord av
Greta Dahlström, finns i SLS 742 B nr 72.

DA: IF 110, h. 3, s. 80. Avskrift ur handskrivet häfte
från Helsingfors, gjord av A. P. Svensson ca
1910. 15 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 20 B.
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DI:

SVA BA 62. Efter sjömor Anna Lindström,
Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 1875 på Nötö). In-
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DJ:

spelad av U. P. Olrog 1964. Melodi samt 7 DK: SLS band 1970:95 (nr 8). Efter Jenny Virtanen,
strofer.
Skaftung, Sideby sn, Österbotten. Inspelad av
Ingemar Hanses 1970. Melodi samt 13 strofer.
SVA BA 1392. Efter Anna Cecilia Lindström,
Nötö, Nagu sn, Åboland (f. 1902 på Nötö). Inspelad av Bengt Olrog 1972. Melodi samt 8
strofer med trallrefräng (efter tryckt text).
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43
MARIA MAGDALENA
TSB B 16

A
Aa: Skillingtryck 1798 (=DgFT 98:1; se Jonsson I, s. 634). Ab-g: Skillingtryck 1789 (avskrift), 1798, 1801, 1801,
1802, 1802 (=DgFT 98:2-7; se Jonsson I, s. 634-635).

Aa
1 Magdalena hon går sig til sjöarna twå,
—Hwem bryter löfwen af Lifsens träd? —
Til henne kom HERran JEsum Christ,
—Sjelf tråder hon daggen af jorden.
2 Hör du Magdalena så bålla:
Du gif mig utaf watnet det kalla,
3 Så gjerna jag wil, slätt intet jag kan;
Jag har ingen betta, jag har ingen spann,
4 Kommo nu hit din lönda man,
Du gåfwo honom dricka utaf din hand,
5 Magdalena hon swor med werldenes ed,
At hon aldrig haft någon lönda man,
6 Magdalena, Magdalena du swär ej så fast,
Barn hafwer du til werlden födt,
7 Twå hafwer du med en fader,
Det tredje har du med hans broder,
8 Magdalena hon föll på sina bara knä,
Så kom då HERre och skrifta mig,
9 Skulle jag nu skrifta dig här,
Et underligt skriftermål du mån få,
10 Sju år skal du i skogen gå,
Ulfwar och björnar ibland dig går,
11 Du skall ingen annan föda få,
Än Björkeknoppen den betska;
12 Du skal intet annat dricka få,
Än droppar som faller af qwistar,
13 Du skal ingen annan hwilo få,
Än uppå bärget det hårda,
14 När som det led til åttonde år,
Så lyster Magdalena åt kyrkan gå:
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15 Magdalena hon går sig den wägen fram,
Så möter hon då sin Frälserman:
16 Hurudan liknas fastan din,
Som jag hade ätit och druckit wing
17 Hurudan liknas hwilan din?
Som jag hafwer hwilat på Silke och dun;
18 Magdalena hon föll för JEsum ned,
Hon twättar Hans fötter med tårar,
19 Magdalena, Magdalena du gråt ej för mig,
I morgon skal du följa med mig i Paradis,
20 HERren han talte til Ängelen sin,
Du hämta mig den qwinnan in;
21 Huru skal jag hämta den qwinnan in,
Hon hafwer ej lidit fö[r] synden sin;
22 Hämta mig hit den qwinnan in,
Hon hafwer alt lidit för synden sin;
23 Ängelen talte til Magdalena så,
— Hwem bryter löfwen af Lifsens träd? —
I dag skal du i Paradis gå;
Du hafwer alt lidit för synderna din;
— Sjelf tråder hon daggen af jorden.
Anmärkning
Omkvädena återgivna i alla strofer. Trycket söndrigt;
enstaka bokstäver i omkvädena utplånade.
18:2 fötter tr. förter
21:2 fö[r] tr. söndrigt
22:1 qwinnan tr. qminnan
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Ab-g
Avvikelser från Aa i Ab-g
Str. 8 saknas i Ab och Af.
Mellanomkvädet: af: utaf d
Slutomkvädet: af: utaf d
2:1 så saknas d
3:2 betta: bytta ceg, bötta d
4:1-2 Woro jag nu din lönda man,
så gåfwo du mig dricka af din egen hand, d
4:1 din: dina b, den g
5:1
med: på d
5:2 haft: har d
6:1 swär: swärg d
7:1
hafwer: har d; en: din d
7:2 Det: den b; hans: din d
8:1 sina: sin ceg
8:2 HERre: HErre JEsus d
9:2 underligt: underligit g; mån: månde då d
10:1 skal: skalt d
11:1 föda: födo ceg
13:1 hwilo: hwila d
13:2 bärget det: bergen de ceg
14:1 led saknas e; åttonde: det åttonde cdeg
14:2 Magdalena: Magdlena c
15:1 den: åt b
15:2 så möter hon JEsus sin Frälsar man: d
16:1
Hurudan: Hurudana bf
16:2 ätit: ätit Hwetebröd d

17:1
17:2
18:1
18:2
19:2
20:1
23:1
23:2

Hurudan: Hurudana bf
dun: swane-dun d
föll saknas c; för: för sin ceg
Hans: Christi d
med saknas d
HERren: JEsus d
Ängelen: Ängelen han d
i Paradis: för JEsus d

Anmärkning
Omkvädena återgivna i alla strofer utom i Ab, där de
skrivits ut endast i första och sista strofen.
Ab:
Texten är en avskrift i SLS 367, s. 204-208, av ett
annars okänt tryck. Texten sjöngs (se BRb nedan).
2:2 du skrivet som sista ord i 2:1, följt av kommatecken
22:2 alt lidit för saknas (utrymmet streckat)
Ac:
17:1 din tr. din din
Ad:
Mellanomkvädet: bryter str. 23 brytar
Ae.
Slutomkvädet: tråder str. 18 trådar; daggen str. 18
dagen; jorden str. 19 jorgen
Ag:
Mellanomkvädet: träd str. 9 trä

B
Efter en piga från Torpa sn, Östergötland. Upptecknad 1811 av August von Hartmansdorff (text) och sannolikt C.
V. Westerling (mel.) (Jonsson I, s. 348). Ba: KB Vs 2:1, s. 327-330 (text), KB S 163 (Drake) nr 110 (mel.). Texten
tryckt som SF 60, mel. som SF 60 [:II]. Bb: Skillingtryck 1841 (=DgFT 98:8; se Jonsson I, s. 635). Baserat på SF
60.
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J

J
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r 31

1 Magdalena stod vid gröna Lind
—När Solen sig hafver rödnat —
Och Sjelf Gud Fader till henne kom
—Alt uti Lunden den gröna

11 Och ingen annan lön skall Du få
Än uti skogen i sju år gå

2 Magdalena gif mig vattnet rent
Ty jag vet ingen Källa ren

13 Ingen annan drick skall Du få
Än suga daggen af bladen små

3 Jag har ej bytta, jag har ej spann
Jag kan ej gif' er Dricka ur min bara hand

14 Ingen annan ro skall Du få
Än ibland Björnar och Lejon gå

4 Hade Du intet varit i manna Våld
Så skull' jag Druckit ur din bara hand

15 Ingen annan Säng skall Du få
An uppå Törnen och taggar små

5 Magdalena svor sin Konung båld
Att hon hade aldrig varit i manna våld

16 När de sju åren voro om
Sjelf Gud Fader till henne kom

6 Magdalena svär Dig intet bort
Du hafver aflat de Foster tre

17 Hvad tyckes Dig om lönen din
Väl tyckes mig om lönen min
Ty jag har fått min förtjenta lön

7 Det första aflade du med din Far
Det kastad' Du i det röda haf
8 Det andra aflade Du med din bror
Det kastade Du i den röda flod
9 Det tredje aflade Du med Din SocknePrest
Då gjorde du synd som aldramest.
10 Magdlena föll på sina bara knän
Sjelf Gud Fader mig skriftar här
118

12 Ingen annan mat skall du få
Än äta knoppar af träden små

18 Hvad tyckes dig om maten din
Väl tyckes mig om maten min
Ty jag har fått den bästa mat
19 Hvad tyckes dig om drycken din
Väl tyckes mig om drycken min
Ty jag har fått upblandat vin

SMB 43
Textanmärkning

20 Hvad tyckes dig om roen din
Väl tyckes mig om roen min
Ty jag har hört ett dagligt spel

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 23, markerade i
övriga strofer. Str. 17 och 18 skrivna och numrerade
som str. 18 resp. 17, ordningsföljden därefter ändrad
genom omnumrering. — Ms har interpunktion som
dock i huvudsak torde härröra från A. I. Arwidsson,
här därför borttagen.
7:1-2 Det ändrat från Den
7:2 det röda haf ändrat från den röda flod
16:1 voro om ändrat från något nu oläsligt

21 Hvad tyckes dig om Sängen din
Väl tyckes mig om Sängen min
Ty jag har hvilat på de bolstrar fin
22 Hören I Englar släpp quinnan in
Ty hon har lidit för Synderna sin
23 I himmelen är bygdt din stol
—När Solen sig hafver rödnat —
Och ibland Englar får Du din ro
—Alt uti Lunden den gröna

Melodianmärkning
T. 2 övre systemet: Återställningstecken utsatt före
första fl .
T. 8 övre systemet: ess' saknar återställningstecken.

Bb
Avvikelser från Ba i Bb

10:1

Magdlena: Magdalena; sina: sin
bygdt: bygd

23:1

Mellanomkvädet: rödnat: rodnat
1:1 vid gröna Lind: i grönan lund
3:2 gif : ge
4:1 manna Våld: mannavåld
4:2 skull': skulle
5:2 hade saknas
6:2 de saknas

Anmärkning
Titel: Gud fader och jungfru Magdalena. Omkvädena
återgivna i str. 1-3, 23.
22:2 har tr. ha

c
GA bd II, s. 229-233 (text), KB Vs 126:4, s. 77 (mel.). Möjligen efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn,
Östergötland (f. 1772 i Nykils sn, Östergötland, d. 1818 i Slaka; Jonsson I, s. 389-391, 396-397). Text sannolikt
upptecknad av J. H. och/eller D. S. Wallman 1810-1813, mel. upptecknad av C. P. Grevilli hösten 1813 eller år
1814. Mel. tryckt som SF 60 [A] till annan text (=Ba ovan).
2
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1 Magdalena går åt källeflod,
— Solen skiner öfver Enen —
Och Herren Jesus för henne stod.
— Allt under linden gröna.

17 »Och ingen annan säng skall du få,
Än ligga på linderötter små.

2 Och hör du, Magdalena, hvad jag säga må,
Och hur skall jag det kalla vattnet få?

19 När de åtta åren framlidne va',
Herren Jesus för Magdalena står.

3 Hade jag här mina sölfkannor två,
Så skulle Du det kalla vattnet få.

20 »Och hör du, Magdalena, kär Dotter min!
»Hvad tyckes dig om maten din?

4 »Hade du inte så många lönde män,
»Så skulle jag dricka ur din bara hand.

21 Väl tyckes mig om maten min,
Som jag har spisat vid Kungens bord.

5 Och Magdalena, hon svor vid Gud,
Att hon aldrig varit i mansens hus.

22 »Och hör du, Magdalena! kär Dotter min,
»Hvad tyckes dig om drycken din?

6 Magdalena svor vid Helige And,
Att hon aldrig visste om löndeman.

23 Väl tyckes mig om drycken min,
Men jag har druckit det klara vin.

7 Magdalena svor vid Konung bold,
Att hon har aldrig varit i mansens våld.

24 »Och hör du, Magdalena!
»Hvad tyckes dig om bädden din?

8 »Och Magdalena, svär inte mer,
»Löndemän, det har du tre.

25 Väl tyckes mig om bädden min,
Som jag har legat i en blomstersäng.

9 »Magdalena svär inte så,
»Tre barn hafver du till verlden fått.

26 »Hör du, Magdalena!
»Hvad tyckes dig om roen din?

18 »Och ingen annan ro skall du få,
»Än orm och drake skall för dig gny.

10 »Det ena aflad' du med din Far,
»Det sänkte du ned i hafsens qvaf.

27 Väl tyckes mig om roen min,
Som jag har hört ett orgel-spel.

11 »Det andra aflad' du med din Bror,
»Det sänkte du ned i hafsens flod.

28 »Ännu så skall du nåder få,
—Solen skiner öfver Enen —
»Magdalena synda aldrig så!
—Allt under linden gröna.

12 Det tredje aflad' du med din socken präst,
Dermed du syndade allramest.
13 Och Magdalena hon föll på sin' bara knä:
Och, Herre Jesus! skrifta mig här.

Titel: Magdalena.

14 »Och sådan skriftning skall du få,
»I åtta år skall du i skogen gå.

Textanmärkning

15 »Och ingen annan mat skall du få,
»Än löf på lindeträden små.
16 »Och ingen annan drick skall du få,
»Än dagg på lindelöfven små.

Tr. saknar strofnr. Omkvadena återgivna i alla strofer.
Mellanomkvädet: skiner str. 7 shiner; öfver str. 20
under
13:1
Magdalena tr. Margreta

D
KB Vs 2:1, s. 325. Östergötland. Upptecknad på 1810-talet eller något senare (senast 1834), möjligen av Erik
Drake (jfr Jonsson I, s. 113 n. 50). Textunderlägget utskrivet av L. F. Rääf.
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1 Majlena stog under grönan lund
— när Solen sig hafver rodnat —
Och Sjelf Gud Fader till henne kom
— alt uti lunden den gröna.

1
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r
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grönan lund
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Maj = lena

kom

8

r

:11

lunden den

gröna.

Melodianmärkning
Över mel. till versrad 2 står: Sjunges 2" g. de sista
versarna, der stafvelserna ökes.

E
Poetisk kalender för år 1816 (tr. 1815), s. 20-24. Värmland. Med stor sannolikhet överlämnad till P. D. A.
Atterbom av E. G. Geijer. Möjligen upptecknad av Geijer (jfr Jonsson I, s. 107).
1 »Magdalena på källebron!»
— Qväll var, den röda —
Herren Jesus för henne stod,
— Allt under linden den gröna.

10 »Kan jag något till mats der få?» —
»Det löf, som faller af de björkar små!» —

2 »Kan jag något att dricka få?» —
»Om jag hunne efter sölfbägarn gå!» —

12 »Kan jag något till hvila der få?» —
»Hårda berget med mossa på!» —

3 »Hade du ej haft i lön en man,»
»Så skulle jag dricka ur din bara hand.»

13 »Kan jag något till lek der få?» —
»Björnar och lejon dig jaga må!» —

4 »Aldrig hade jag i lön en man,»
»Jag har hvarken gjort synd ell' skam.» —

14 När sjunde året då framlidet var,
Stod Herren Jesus för henne klar:

5 »Magdalena, du säg icke så!»
»Var du ej moder till barnen två?»

15 »Hvad tycktes dig om maten din?» —
»Som hade jag ätit ur englars skrin.» —

6 »Det första hade du med din Bror,»
»Det dränkte du i den svarta flod,»

16 »Hvad tycktes dig om drycken din?» —
»Som hade jag druckit af englars vin.» —

7 »Det andra hade du med din Far,»
»Det dränkte du i det röda haf.» —

17 »Hvad tycktes dig om hvilan din?» —
»Som hade jag hvilat på silket fin'.» —

8 »Ack, Herren Jesus tröste mig!»
»Nej, ingen tröst får du hos mig.»

18 »Hvad tycktes dig om leken din?» —
»Som hade jag lekt med englar din'.» —

9 »Vill du, Herre, mig straffa då?» —
»Sju år skall du i skogen gå!»

19 »I paradiset har du en stol,»
»Den skall du få för din starka tro!»

11 »Kan jag något till dricks der få?» —
»Den dagg, som faller af de qvistar små!» —
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20 Magdalena föll för Jesum ned,
—Qväll var, den röda —
Hon vätte hans fötter med tårar späd',
— Allt under linden den gröna.

Anmärkning
Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer.

Titel: Magdalena.

F
KVHAA Wiede ks 22. Efter pigan Lovisa i Gyllinge, Ö. Husby sn, Östergötland (Ling, s. 39-40). Upptecknad av
L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 22, KVHAA Wiede Div.-saml.
II, opag. I ULMA 351 D 11 c, s. 532 och 534 finns en textutskrift med ovisst samband med Wiedes text (dess
närmare proveniens okänd).
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9 Åt ödemarken skall du gå
Uti runda åtta år

1 Maria hon gångar åt källaren
—Lena bröt löf af lindebärsträd —
Der tappa hon ut båd' mjöd och vin
—Sjelf tråder hon daggen af jorden ned.

10 Ack! hvad skall jag till mat der få?
De knoppar som uppå linderna stå

2 Till henne så kommer en man att gå
Han bad att han skulle dricka få

11 Och hvad skall jag till drick der få?
De daggdroppar som uppå gräsena stå.

3 Ja hade jag min silfkanna här
Så skulle du sjelf få dricka ur den

12 Och hvad skall jag till bädden der få
De hårda hällberg skall du hvila uppå.

4 Ja vure du en jungfru ren och fin
Så skulle jag dricka ur handen din

13 När de åtta åren voro flutna omkring
Då tänkte Jesus på fången sin

5 Men tre barn det har du fått
Och nu skall du lida för dina brott

14 Och hurdan har maten varit din?
Jo jag har ätit af mandelers fin

6 Det första har du med din fader
Det sänkte du ned i hafvet

15 Och hurdan har dricken want din?
Jo jag har druckit båd' mjö' och win

7 Det andra har du med din broder
Det sänkte du uti floden.

16 Och hurdan har bädden varit din
Jo jag har hvilat på armolen fin

8 Det tredje har du med din sockenprest
Och den synden förtryter mig allra mest
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17 Ja uti himmelen ståndar en stol

1:2
8:2
11:1
12:1
16:2

—Lena bröt löf af lindebärsträd —
Den skall du ha för din starka tro.
—Sjelf tråder hon daggen af jorden ned.
Melodianmärkning

mjöd: mjö' hs
Och saknas hs
Och: Ack hs; drick: dryck hs
Och: Ack hs; bädden: bädd hs
efter armolen har hs frågetecken

Utskriften i ULMA:

Div.-saml.:

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 17.
Slutomkvädet: Sjelf str. 1 Ljuf, str. 17 Själf ändrat från

T. 3, n. 4-5: Ändrade från d2 e2.
T. 6, textunderlägget: mjöd

Ljuf
vure: vore
allra mest: aldramäst
der: nu
hällberg: hälleberg
mjö': mjöd

4:1
8:2
10:1
12:2
15:2

Textanmärkning
Omkvädena utskrivna i alla strofer.
Mellanomkvädet: lindebärsträd str. 15 lindebarsträd
Slutomkvädet: ned str. 14 ner
Övriga utskrifter i KVHAA:
Texten i Div.-saml. omfattar endast str. 1.
Slutomkvädet: daggen: dagen hs (str. 11)

G
KVHAA Wiede ks 60, Efter kyrkvaktarhustrun Brita Cajsa Carlsdotter (»Hustru Boglina») i fattighuset, Ö.
Stenby sn, Östergötland (f. 1796 i Sjögestads sn, Östergötland, d. 1852; Ling, s. 41). Upptecknad av L. Chr.
Wiede på 1840-talet. Ytterligare tre utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 59, KVHAA Div.-saml. II, opag. (text
även separat), MM Wiede nr 60.

r
käl le — flo

går sig åt

Ma — ria

4

r
— Sjelfver hon al — le — na
6

r

Jesus Christus för henne stod
8

F
— Allt

under

1 Maria går sig ått källeflod
—Sjelfver hon allena —
Jesus Christus för henne stod
—Allt under linden gröna.
2 Hör du Maria, du Magdal&i!
Kund jag af dig få det kalla vattnet rent?
9-859047 SMB 2

r

linden

gröna

3 Väl kunde du kalla vattnet få,
Om jag hade mina silfkannor små.
4 Ja, om jag vore din löndeman,
Då finge jag dricka ur din snöhvita hand.
5 Maria svor under Helge And:
Att hon haft göra med någon man
123

SMB 43
Men, Maria, synda inte mera så!
— Allt under linden gröna.

6 Hör du Maria, du säg inte så!
De tre löndebarn dem har du fått
7 Det första det fick du med din kära far,
Det sänkte du uti hafsens flar.

Melodianmärkning
Övriga utskrifter:

8 Det andra det fick du med din kära bror,
Det sänkte du uti hafsens flod.

T. 1, n. 1-2: >

9 Det tredje det fick du med din sockneprest
Det gjorde dina synder som allramest.

hs

T. 2, n. 1-2: 4.1) J MM
T. 2, textunderlägget: källe-flod Div.-saml., MM

10 Maria föll på sina bara knä:
Jesus, Christus, han dömm' ej här!

T. 3, n. 1-2: J

Div.-saml., MM

11 Du skall ej annan dom nu få:
I sju år skall du i skogen gå.

T. 5, n. 1-2: j>

MM

T. 6, n. 1-2:

MM

T. 7. n. 1-2:

MM

12 Du skall ej annan mat nu få
Än bark, som sitter på de qvistar små.
13 Du skall ej annan dryck nu få
Än droppar, som sitta på de lindebladen små.

Textanmärkning

14 Du skall ej annan ro nu få
Än bland de ulfvar och thussar gå

Omkvädena utskrivna i alla strofer.
8:1 Det ändrat från Den
17:2 efter te står (3: att)

15 Du skall ej annan bädd nu få
Än hvila på de linderötter små.

Övriga utskrifter:

16 När sju år voro gångna omkring.
Maria gick sig åt källan igen.

Texten i Div.-saml. omfattar endast str. 1.
Slutomkvädet: gröna: grona Div.-saml. (den separata
utskriften)
1:1 ått: åt
2:1 Magda161: MajdalU hs, MM
4:2 snöhvita: snohvita hs
5:2 haft: aldrig haft (aldrig tillskrivet över raden) hs
7:1, 8:1 det saknas hs, MM
9:1 det saknas MM
16:1 före sju står (de) hs
17:2 efter te står (3: att) hs, MM
18:2 mjö': mjöd MM
19:1 roen: ron hs

17 Hvad tyckte dig om maten din?
Det var te äta det fina bröd.
18 Hvad tyckte dig om dricken din?
Det var te dricka båd' mjö' och vin.
19 Hvad tyckte dig om roen din?
Det var te höra de englars spel.
20 Hvad tyckte dig om bädden din?
Det var te hvila på svanedun.
21 Ännu så skall du nåder få,
— Sjelfver hon allena —

H
KVHAA Wiede ks 312:2 [I]. Efter båtsmanshustrun Anna Qvarsbom f. Ericsdotter, Ö. Husby sn, Östergötland
(f. 1774 i Ö. Husby, d. 1847; Ling, s. 43). Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare två utskrifter
finns: KVHAA Wiede ks 312:2 [II] och KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag.
2
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124

sig åt

gångar

r
vida —

källaren

SMB 43
6

frälser — man

Der mött hon Je - sum sin
8

gro — na

under linden

— Allt

T. 3:

åt källaren.
— Solen skiner vida. —
Der mött' hon Jesum sin frälserman,
— Allt under linden gröna.

1 Maria gångar sig

J

j

Solen

T. 4:

J

skiner

J

7 ot)

I ändrat från j> rnt A

7

I ks

Melodianmärkning

T. 6: j) i

T. 1, n. 6: Över noten står bokstaven h.
T. 3, textunderlägget: Soln ändrat från Solen.

T. 8, paustecknet:

Övriga utskrifter:

Textanmärkning

ks är noterad i f-moll, begynnelseton: ess', Div.-saml.
i g-moll, begynnelseton: fiss' (båda är nedan transponerade till a-moll). Efter mel. i ks står:

Ytterligare tre strofer är markerade med strofnr och
utskrivna omkväden (så även i ks 312:2 [II]).

pPr

under linden

J J

j

di

I ks

7

gröna.

Upptakten: g' ks

UUB R 623:2 nr 28. Enligt P. A. Säve efter både fattighjonet jungfru Anna Maria Holstein, Visby (f. 1793 i Rone
sn, Gotland, d. 1858; Bjersby, s. 268-269) och folkskolläraren Carl Niclas Carlsson, Hejde sn, Gotland (f. 1822 i
Sanda sn, Gotland, d. 1885; Bjersby, s. 136-139). Upptecknad av P. A. Säve i december 1845 (text) och Wilhelm
Söhrling (mel.). Tryckt som Säve nr 28.
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1 Magd'lena gick sig åt sjö och strand
— Solen skin' rödan —
Der tvättar hon sin snöhvita hand
— Allt under linden den gröna.

17 Din dryck skall vara de droppar små,
Som daggen uppå jorden fälla må.

2 Magdlena gick sig på bredan bro
Der fick hon se att Gud Fader stod.

19 Din ro skall ingen annan blifva då;
Än att bland vilda djur i skogen gå.

3 Ack, hör Magdiena, skön Jungfru fin:
Du gifve mig detta vattnet rent.

20 När de sju åren hade flytt sin kos,
Då Christus sjelfver för henne stod.

4 Ack, had' jag mina silfverkannor små,
Så skulle du det rena vattnet få.

21 Ack, hurudan liknas maten din?
Liksom jag ätit hvete-kaka fin.

5 Ack, vore du nu utan man,
Så skull' jag dricka ur din egen hand.

22 Ack, huru dan liknas drycken din?
Liksom jag hade druckit mjöd och vin.

6 Då kom till henne den Helge and':
»Och löndamänner det har du tre!»

23 Ack, hurudan liknas bädden din?
Liksom jag sofvit uppå silke fin.

7 Men jungfrun svor för den Helge and',
Att hon ej löndamänner visste om.

24 Ack, hurudan liknas roen din?
Liksom jag gått uti dans och spel.

8 Magdlena svor för en konung båld,
Att hon alldrig varit i manna-våld.

25 Ack, hör Magd'lena, skön jungfru fin:
1 dag skall du i Paradis med mig.

9 Ack, hör Magdlena! säg icke så:
»Tre barn till verlden du födit har!»

26 I himlen har jag beredt din stol;
—Solen skin' rödan —
Den skall du ha för din fasta tro.
—Allt under linden den gröna.

18 Din bädd skall vara de blader små,
som uppå linda-träden växa må.

10 Det första hade du med din far;
Det kasta' du i stridande val.
11 Det andra hade du med din Bror;
Det sänkte du ned i hafsens flod.

Titel: Magdalena.

12 Det tredje hade du med din Sockneprest;
Och dermed syndade du aldramäst.

Textanmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och
26. — Till flera textställen ges alternativ, som dock
torde tillhöra en annan text (AE nedan).
Slutomkväde' vlutar i str. 26 med utropstecken.
13:1-2 tillskrivet i efterhand
26:2
ha ändrat från har

13 Magdiena föll för Gud Fader ner:
»Hvad vill Gud Fader för dom mig ge?»
14 Ej annat straff skall du nu få
Än sju år i vilda skogen gå.
15 Sju år skall du i vilda öknen gå
Ibland de ulfvar och vargar grå.
16 Din mat skall vara de knoppar små,
som uppå linda-löfven växa må.

J
MAB Folkmelodier, bl. 118 r. Efter skräddarhustrun Anna Cathrina Öberg f. Grandin, Strängnäs, Södermanland
(f. 1785 i Vintrosa sn, Närke, d. 1859 i Strängnäs; Jonsson I, s. 580-584). Upptecknad av Emil Öberg på 1850talet. Insänd till Mus. Akad. 1881. Ev. samma tradition som AG nedan.
2
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1)J

hbh
Sju

—

skiner

— "Solen

6

r
P

uti

år skall du

skogen gå.
8

17 1,
19. 1,

1

—"Allt under linden den

gröna."

Textanmärkning

1 Magdalena under källarbro!
—»Solen skiner vida.»
Sju år skall du uti skogen gå.
—»Allt under linden den gröna.»

Under visan står: (Wisans hufvudinnehåll är att Magdalena uppå Frälsarens befallning fick gå 7 år i skogen,
hvarefter hon erhöll förlåtelse.)

K
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 83 B. Södermanland eller Närke. Sannolikt efter tradition inom Emil Öbergs
släkt. Upptecknad av Öberg, troligen på 1850-talet (Jonsson I, s. 586).
2

•
sig åt

Magdo — lena hon går
4

P

r

sjö - a — strand.

•

Lifsens

— "Hvem bryter löfven af

Der möter

r

träd." —

Frälsar — man.

hon sin
8
tt

—"Sjelf tråder hon daggen af

1 Magdalena hon går sig åt sjöastrand.

—»Hvem bryter löfven af Lifsens träd.» —
Der möter hon sin Frälsarman.
—»Sjelf tråder hon daggen af jorden.»

jorden."

Melodianmärkning
T. 7, n. 5-7: Sannolikt ändrade från ass' ass' c2.
Under såväl n. 5 som n. 6 står bokstaven g.
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L
MAB Folkmelodier, bl. 229 (text), 232 (mel.). Västervåla sn, Västmanland. Upptecknad av bruksbokhållaren
Gustaf Mattsson. Insänd till Mus. Akad. 1878.
2

PI iii'i j11\
Magda- lena

r J

#

— qvcill var den

4

I' J
kollar - bro

På

JJ
röda —
6

5r

P

du hor gort

Ach hvad illa

8

i•
under

— allt

J
gröna

linden den

10

P
du har gort

Ach hvad illa

J
— allt

1

4,

under linden den gröna

1 Magdalena på källarbro,
—Qväll var den röda. —
Ach hvad illa du har gort,
—Allt under linden den gröna.

M
Axelson, Vesterdalarne, dess natur, folklif och folkminnen, 1855, s. 171-173. Järna sn, Dalarna. Upptecknad
av Maximilian Axelson under 1850-talets första hälft.

i.' 1
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1'

6

J

.S.

4

•

J j

7

Att hämta vattnet det kalla,
8

J
— allt

under linden den

J

1

gröna.

15 Och inte' annat du till sällskap får,
Än de vargar och ulfvar grå.

1 Magdalena till källan gick,
—Solen skiner vida, —
Att hämta vattnet det kalla,
—allt under linden den gröna.

16 Och inte' annat du till bädda får,
Än höga berg och de klippor små.

2 Då kom der en man gångande,
Kär' Magdalen' kan jag dricka få,

17 Och när sju år de voro förbi
Då låter Frälsaren sig sjelfver se:

3 Ja! väl så kan du nu dricka få,
Om jag hade min' silfskålar två.

18 Huru mår du med maten din?
»Allt som jag åte af den kakan fin.»

4 Jag kund' väl drick' ur din snöhvita hand,
Om int' du sofvit hos så mången man,

19 Och huru mår du med drycken din?
»Allt som jag drucke af det söta vin.»

5 Magdalen' hon svor vid Jesu ord:
»Alltid var jag ur mansens tro.»

20 Och huru mår du med sällskap ditt?
»Allt som jag vore bland englar fin.»

6 Kär' Magdalen', du svär int' så hårdt.
Dina synder dem vet jag väl.

21 Och huru mår du med bädden din?
»Som jag låg' på de lakan fin.»

7 Tre barn hafver du till verlden födt;
Men alla tre de voro dig oäkt'.

22 Hvad vill du hafva för straffet ditt?
»Jo, du skall heta S:t Magdalen' ».

8 Den första fick du med din fader.
Den sänkte du ned i hafvet.

23 Och Magdalena vardt så hjertligt glad,
Hon följer Frälsaren än i dag.

9 Den andra fick du med din broder.
Den sänkte du ned i floden.

24 Och Magdalena blef så inn'ligt fin,
—Solen skiner vida, —
Hon följer Frälsaren i paradis.
—allt under linden den gröna.

10 Den tredje fick du med din sockneprest,
Då gjord' du synder som allra mest.
11 Och Magdalena föll till Jesu knä:
»Söte Jesus, skrifta mig här!»

Titel: Legend om S:ta Magdalena.

12 Och skriftningen hon lydde så:
Sju år skall du uti skogen gå!

Melodianmärkning
T. 7, n. 4: j

13 Och inte' annat du till äta får
Än knopp, som sitter på de qvistar små.

Textanmärkning

14 Och inte' annat du att dricka får
Än dagg, som sitter på de knoppar små.

Endast str. 1 numrerad. Omkvädena återgivna i str.
1, 2, 24, markerade i övriga strofer.

N
Näshulta sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 1860-1890. Na: ULMA 347:55, s.
131-132. Nb: ULMA 347:44 a, s. 121-122. Nc: ULMA 347:48, s. 179-180. Nd: ULMA 89:28, s. 17-18.
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Na
1 Magdalena stod på en bro
— Solen skiner så vida —
Så gick han te' na å' talte ve 'na
— Allt under linden den gröna

10 Magdalena stod på en bro
Så gick han te' na å talte ve 'na
11 Magdalena hva tyckte du om din mat
Jag hafver spisat som på silfverfat

2 Du är väl moder till barnen tre

12 Magdalena hva tyckte du om din dryck
Jag hafver druckit som af englars vin

[---1
3 Den första hade du med din far
Den sänkte du i det djupa haf

13 Magdalena hvad tyckte du om din bädd
— Solen skiner så vida —
Jag hafver legat som på Svandunsbädd
— Allt under linden den gröna

4 Den andra hade du med din bror
Den sänkte du i den djupa flod
5 Den tredje hade du med en präst
Då syndade du mot Gud som aldramäst

Titel: Den straffade Magdalena.

6 Hvad skall Herren Gud mig straffa då?
Du skall i skogen i sju år gå!

Anmärkning
Ms saknar strofår. Omkvädena utskrivna i str. 1
och 13.
1:2 ve ms veö
2:2 utrymme lämnat för en rad i ms
10:2 ve ms veö
11:1, 12:1 hva ms hva

7 Hvad skall jag få till att äta då?
Blomsterkvistar med knoppar på
8 Hvad skall jag få till att dricka då?
Lindelöfven med daggen på
9 Hvad skall jag få till att ligga på?
Högan berg med mossa på.

Nb-d
12 1
,z :z
13 2

Avvikelser från Na i Nb-d
Texten i Nb omfattar 14 strofer.
1:2
Hon öste vatten med sorgset mod h
Mellan strof 1 och 2 har h följande strof:
Till henne kom en gammal man.
Får jag dricka utur din hand?
2:2 Ja jag har syndat mot min Gud och Frälsare! h
3:1
Den: Det h
3:2
Den: Det h; i: ned i c
4:1
Den: Det h
4:2
Den: Det h; i: ned i cd
5:1
Den: Det h
5:2 aldramäst: allämäst c
7:1, 8:1 till saknas b
8:2 daggen på: dagg uppå d

10:2 uppdelad på två rader i b
11:1
hva: hvad
11:2 Jag hafver: Jo jag har h

hva: hvad
Jag hafver: Jo jag har b
Jag hafver legat: Jo jag har hvilat h, Jo jag har
legat d

Anmärkning
Nb:
Titel som i Na. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 14.
10:2 ve ms veö
Nc:
Titel: Magdalena. Omkvädena utskrivna som i Na.
1:2 ve ms veö
9:2 till Högan står anm. (hårdan?)
10:2 ve ms veö
Nd:
Omkvädena utskrivna endast i str. 1.
1:2, 10:2 ve ms veå

0
DAG Liungman 105, s. 1-3. Västergötland. Efter en äldre kvinna så som hon under »sin barndom för 50 år sedan
hört allmogen i Vestergötland sjunga». Insänd 1925 till Valdemar Liungman av professor Jakob Eriksson,
Stockholm.
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1 Och Maja gick till källaren
och skulle hämta vatten
/:till henne kom vår herre Krist:/
—Allt under linden den gröna
2 Visste jag du vore så fri från man
—Maja Magdalena —
skulle jag dricka ur din bara hand
— Allt under linden den gröna.

13 Inget annat sällskap skall du få,
än de vargar och björnar små
14 Maja gick förnöjd och glad
de sju åren till ända
till henne kom vår Herre Krist
15 Hur tycktes dig om maten din,
som äggakaka på silfverfat
16 Hur tycktes dig om dricken din,
jo som öl och bästa vin

3 Maja svor i liv och död,
att hon var en ärlig mö

17 Hur tycktes dig om bädden din,
som bolster under och bolster på

4 Svär ej vid liv och död,
för jag skall visa dig alla tre

18 Hur tycktes dig om sällskapet ditt,
som fioler och harpor små

5 Den första hade du allt med din far
Den dränkte du uti rödan haf

19 Här har du nyckelen uti din hand
—Maja Magdalena —
/:så gack då in uti himmolen:/
—Allt under linden den gröna.

6 Den andra hade du allt med din bror,
Den dränkte du uti saltan flod
7 Den tredje hade du allt med vår präst,
och då blef synden allra mest
8 Maja föll till Jesu knä,
Vad skall jag ha till straff för de
9 Inget annat straff skall du få,
än 7 år uti skogen gå.
10 Ingen annan mat skall du få,
än knopparna på lindebuskar små
11 Ingen annan dryck skall du få,
än dropparna på lindebuskar små

Anmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer
med undantag för att mellanomkvädet saknas i str. 1
och 14. Mellanomkvädet genomgående sammanskrivet med rad 1, bildar alltså ej egen rad. Repristecken
efter rad 2 i str. 1-8. Efter str. 1 står (begärde Maja
dricka.)
14:2 sammanskriven med 14:1

12 Ingen annan bädd skall du få,
än hårda klippan att hvila på

P
Stadsarkivet i Örebro, Örebro läns bildningsförb:s folkminnesarkiv, Excerptsaml. I, vol. 11 nr 512. Efter pigan
Carin Beckius, Hjulsjö sn, Västmanland (f. 1833 i Linde stad, till Hjulsjö vid 22 års ålder). Upptecknad av
städerskan Hulda Jansson 1926.
1 Magdalena skull' åt källan gå.
—Kväll var den röda. —
Då Herren Jesus för henne står.
—Allt under linden den gröna.
2 Kära Magdalen' Kan jag dricka få.
Ja om jag hade min silverskål.
3 Kan jag int' få dricka ur din snövita hand.
Fast du har sovit när så mången man.
4 Men Magdalena svor vid Guds ord.
Om mina dagar du icke sport.
5 Kära Magdalen svär int' så hårt.
För dina synder vet jag ändå.

6 Det första barnet fick du med din far.
Det sänkte du ner i det vilda haf.
7 Det andra barnet fick du med din bror.
Det sänkte du ner i den mörka flod.
8 Det tredje fick du med din sockenprest.
Då gjorde du synden som aldra mest.
9 Hvad straff skall derför Magdalena få?
Sju år skall hon uti skogen gå.
10 Hvad skall Magdalen till sälskap få?
Jo de ulvar och vadar små.
11 Hvad mat skall väl Magdalena få?
Jo törnetaggar och tistelstrå.
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12 Hvad skall Magdalena till dricka få?
Jo de droppar som faller, ur buskar små.

20 Hvad tyckes dig om bädden din?
Jo som jag låge på bolster fin.

13 Hvad skall Magdalen till bädd då få?
Jo hårda berget med mosse på.

21 Magdalena får en krona röd.
Som hon skall bära till sin bleka död.

14 Hvad skall af Magdalena bli till sist?
—Kväll var den röda. —
Jo hon skall skylas af skogens kvist.
—Allt under linden den gröna.

22 Hvad skall Magdalena bli till sisst?
—Solen skiner rena. —
Jo hon får vila, i himlen visst.
— Allt under linden den gröna.

15 Men när sju åren förlidna var.
—Solen skiner rena. —
Då, Herren åter för henne står.
—Allt under linden den gröna.

Titel: Magdalena.
Anmärkning
Ms saknar strofnr. Mellanomkvädet utskrivet i str. 1,
4, 9, 15-22, slutomkvädet i alla strofer.
9:1 derför står inom parentes och över ordet står
väl
10:2 före ulvar står små överstruket
14:1 af tillskrivet i efterhand

16 Godag, godag, Kära Magdalen!
Nu dina synder förlåtas dig.
17 Hvad tyckes dig, om sälskap ditt?
Jo som jag lekte bland änglar fin.
18 Hvad tyckes dig om maten din?
Jo som jag åte honungkaka fin.
19 Hvad tyckes dig om drycken din?
Jo som jag drucke det söta vin.

Q
ULMA 6390, s. 7-11. Efter änkan Johanna Berg, Riddarhyttan, Skinnskattebergs sn, Västmanland (f. 1850 under
Riddarhyttan); hon hade lärt visan av sin mormor. Upptecknad av Ellen Lagergren 1933.

r

8

•
1 --»Jag har int gjort varken syran äll skam»
—allt under linden den gröna.
2 »Magdalena säg inte så,»
— kväll var den röda, —
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j
»var gjorde du å de barna små,»
—allt under linden den gröna.
3 »Dä första hadde du mä din far,
dä dränkte du i dä svarta hav,»
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4 »Dä andra hadde du mä din bror,»
dä dränkte du uti vilda flod,»

13 »Vad tyckes dig om leken din?»
»Som jag har lekit bland änglar din,»

5 »Ack Herre vill du mig straffa då,»
»Ja sju år skall du i skogen gå,»

14 »Vad tyckes dig om vilan din?»
»som jag har vilat på silke fin,»

6 »Kan jag något te mat där få,»
»bleka lövet som faller å,»

15 »I paradiset har du en stol
- kväll var den röda, den ska du ha för din starka tro,»
- allt under linden den gröna.

7 »Kan jag något te dryck där få?»
»Den dagg som faller utaf buskar små.»
8 »Kan jag något te lek där få?»
»björnar å lejon dig jaga må,»

Titel: Magdalena och Kristus.

9 »Kan jag något te vila få?»
»hårda bärget mä mosse på,»

Textanmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i alla strofer
(utom i str. 1 som ej har mellanomkväde); i str. 15 har
mellanomkvädet dock först endast markerats och senare skrivits ut med annat bläck (samma hand).
11:1 din ms ev. den
12:1 tyckes ändrat från tycker
15:1 stol ändrat från stor

10 Å när det sjunde år framgånget var,
står Herren Jesus för henne klar,
11 »Vad tyckes dig om maten din?»
»Som jag har ätit ur änglaskrin,»
12 »Vad tyckes dig om drycken din?»
»Som jag har druckit av englavin,»

R
Västerås stadsbibliotek, Ms 1972:2 N:9 (text), Ms 1972:2 N:11 (mel.). Nedskriven 1949 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). En
renskrift av mel. finns i Västerås stadsbibl. Ms 1972:2 N:13.
2

Käl -le - bro

Mag-da - le - na p8
Två barn du ha - de

- Kväll var den

4)t, b1)

rö - da -

nen

Då Her-ren Je - sus för

stod

8

bbi,
allt un - der lin - den den

1 Magdalena på Källebro
- kväll var den röda när Herren Jesus för henne stod
- allt under linden den gröna.

hen-ne

tiö

1

grö - na

2 Sju barn du hade hopmed din far
- kväll var den röda dem sänkte du ned i djupan hav
- allt under linden den gröna
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3 Sju år så skall du i skogen gå
—kväll var den röda —
och ingen ann' föda skall du få
än löv och gräs som på marken stå.

på Käl-le-/bro. /Kväll var I etc. dn renskriften gedb
J
Upptakt samt textbörjan till str. 2 saknas.
T. 2, n. 1: Utan förslag.
nomgående

Melodianmärkning

T. 2, n. 3 och t. 8, n. 2: j

Ms saknar klav.

T. 4, n. 3, textunderlägget: När

A

I

T. 1, n. 1-2: n

Textanmärkning
Renskriften:

Ms saknar strofnr.

Mel. noterad utan fasta förtecken (slutton: c l ), begynnelseton: c . Taktartsbeteckning 2/4: Mag-da-le- / na

IF 111:26. Österbotten. Upptecknad av J. E. Wefvar på 1870- eller 1880-talet.
1 [M]agdalena sto på Källe bro,
— solen sken vida. —
nu Jesus Kristus när henne stod
—allt uti lunden den gröna.
2 Han begärde utaf henne dricka få
Ack om jag hade mina begge selfver skålar då
3 Du får väl dricka allt ur min snöhvita hand,
Om hon är friad ifrån manna hand
4 Magda lena svor så dyrt den hilge and
Att hon är friad ifrån manna hand
5 Magdalena nu svor du ej rätt,
du har tre barn hit till verlden fött

14 När 7 år förlidne var,
Då kommo frälsarn der midt hon stod
15 Magda lena hvad tycker du om maten din,
den var för [mig] som den bästa rätt
16 Magdalena hvad tycker du om drycken din
Den var för mig som ett mjöde glas,
17 Magdalena hvad tycker du om hvilan din,
Den var för mig som en dune bädd
18 Magda lena hvad tycker du om roen din,
Det var för mig som ett orgelspel

6 Det första har du med din fader,
och det så sänkte du ned i hafvet

19 Magdalena allt upp i himmeln har satt din stol
—solen sken vida. —
Och det så har du för din starka tro
—allt uti lunden den gröna.

7 Det andra hade du med din broder,
det sänkte du ned i flod

Anmärkning

8 Det tredje hade du med en soken prest,
det sänkte du i ett träsk
9 Magdalen begärde skriftermål
och intet annat skriftermål kan du ej få,
än sju [år] vandra med vildjurn stor och små
10 Nå hvad skall der då vara maten min
Att gnaga bark utaf liljeträd
11 Nåk hvad skall der då vara drycken min,
Att suga saft utaf liljerot
12 Hvad skall der då vara hvilan min
Uppå skarpa berg är hvilan din
13 Hvad skall der då vara roen min
Ulfve mumla och björne rop
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Ms saknar strof nr. Omkvädena utskrivna i alla strofer
utom i str. 12, där slutomkvädet endast markerats; i
str. 19 har mellanomkväde även påbörjats efter rad 2
men strukits. Ms är något söndrigt varav lätt textförlust i 1:1 och i mellanomkvädet i str. 19.
Mellanomkvädet: solen str. 5, 10, 11, 18, 19 soln; vida
saknas i str. 13 och 15
Slutomkvädet: den dubbelskrivet i str. 2, saknas i str.
18
2:2
selfver ms sllfver
6:2
hafvet ms snarast hafavet
sänkte ms sankte; ned står över 1
7:2
8:1
tredje ms trede
8:2
över raden tillskrivet: och då var synden som
allra störst
9:2
ej sannolikt tillskrivet i efterhand

SMB 43
9:3
12:2

efter vandra står (vara); stor även påbörjat före
vildjurn men där struket
berg är ändrat, troligen från bergen

13:2
19:1

björne ms bjorne; rop förtydligat över raden:
efter raden står: (björne mumle och ulfve tjut)
himmeln ms ev. himmelen

T
SLS 28, s. 431-433. Pensala, Munsala sn, Österbotten. Upptecknad av M. Thors 1892.
11 Ingen annan ro skall du där få,
Än höra ulfvar och björnetjut.»

1 Magdalena stod på Källebro
—Solen sken vida. —
Då kom Jesum för henne fram
—Allt under den linden gröna.

12 Då de sju år förliden var,
Då kom Jesum för henne fram.

2 Hör du Magdalena du svär ej rätt.
Tre foster hafver du till världen födt.

13 »Hvad tyckes dig om maten din?»
»Det var för mig som den bästa rätt.»

3 Det första fick du med fadern din.
Det sänkte du i hafvet ned.

14 »Hvad tyckes dig om drycken din?»
»Det var för mig som den bästa dryck

4 Det andra fick du med brodern din.
Det sänkte du i floden ned.

15 »Hvad tyckes dig om hvilan din?»
»Det var för mig som en svanebädd.»

5 Det tredje fick du med din sockenpräst,
Då var synden som allra mest.

16 »Hvad tyckes dig om roen din?»
»Det var för mig som ett orgelspel.»

6 Magdalena föll för Jesum ned.
»Herre Gud skrift mig nu här.»
7 »Intet annat skriftermål skall du få,
An sju år skall du i skogen gå.

17 »I himlen har jag satt åt dig en stol,
—Solen sken vida. —
Där skall du hafva för din vackra tro»
—Allt under den linden gröna.

8 Ingen annan mat skall du där få,
Än skrapa bark av eketräd.

Anmärkning

9 Ingen annan dryck skall du där få,
Än suga must af liljerot.

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 17.
Slutomkvädet: den linden str. 17 linden den
13:2 Det ändrat från Den

10 Ingen annan hvila skall du få,
Än hvila uppå de hårda bärg.

U
Orts- och släkttradition från Snappertuna sn, Nyland. Ua: IF 32, s. 2. Upptecknad av Widar Brenner 1910-1913.
Tryckt som FSF V:1 nr 18 G. Ub: IF 100:1 (primäruppteckning av texten utom str. 1), SLS 422, s. 14 (mel. och
fullständig text i renskrift). Efter lantarbetaränkan Alexandra Lag (f. 1855 i Snappertuna), som lärt visan som
barn av sin mor skomakarhustrun Wilhelmina Holmström (1827-1917). Upptecknad av V. E. V. Wessman 1934.
Uc: SVA 479. Text insänd till Alfhild Forslin 1959 av Helmi Brenner (f. 1891 i Snappertuna, Alexandra Lags
systerdotter).

Ua
1 Magdalena stod vid källebrunn,
—solen skiner vida. —
Vår Herre Krist ned till henne kom
—allt under linden den gröna.

2 Kan jag nu vatten utav dig få?
Ack om vi hade silverkannor två.
3 Nog tar jag vatten ur din bara hand
fast du har varit i mannavåld.
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4 Magdalena svor den helge and
när har jag varit i mannavåld?

14 Vad skall jag få till roen min?
ormar och drakar skall du höra på.

5 Magdalena säg nu intet så
tre barn har du ren till världen fött

15 Och när sju år fram gångna var
vår Herre Krist ned till henne kom

6 Det första fick du med din fader
det kastade du ut i havet.

16 Vad tyckte du om maten din?
liksom jag åt av den bästa rätt.

7 Det andra fick du med din broder
det kastade du uti floden.

17 Vad tyckte du om drycken din?
liksom jag drack av det bästa vin.

8 Det tredje fick du med din sockenpräst
och då var synden som allra störst.

18 Vad tyckte du om bädden din?
liksom jag låg uppå svanedun.

9 Magdalena föll på sina knän
vad straff skall jag så få för synden min?

19 Vad tyckte du om roen din?
liksom jag hörde på orgelspel.

10 Intet annat straff så skall du få
sju år så skall du i skogen gå.

20 Magdalena, Magdalena så
—solen skiner vida. —
med mig skall du in i himlen gå.
—allt under linden den gröna.

11 Vad skall jag få till maten min?
gnaga bark av de träden små.
12 Vad skall jag få till drycken min?
suga saft av de liljor små.

Anmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str.
1.

13 Vad skall jag få till bädden min?
stickor och strån skall du vila på.

Ub
2

g

.4) ff å #
Magdalena

—

so—len

köllarbro,

stod på

skiner

vida. —
6

JN J
Vår

Herre

d

Kristne

till

•

•

henne

ur'
kom

8

—

allt un -der linden den

TEXT
Avvikelser från Ua i Ub
1:1-2 saknas i primäruppteckningen
Hur kan jag vatten av dig få
2:1
2:2
Ack: Ja
ur: av
3:1
den helge: vid den Hilge
4:1
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gröna.

5:1
säg: svär
5:2
ren saknas
6:2, 7:2 kastade: kasta
0, Herre Krist vad skall jag få till straff för
9:2
synden min,
10:1
Intet: Inte
10:2
sju: i Sju; så saknas
11:2
träden: liljor
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13:2
15:1
15:2
20:2

Renskriften i SLS 422:

vila på: ligga uppå
Och när sju år: När de sju åren
Krist ned: Kristne
skall: så skall; in saknas

Omkvädet utskrivet endast i str. 1.
1:1-2 Magdalena stod på källarbro,
—Solen skiner vida. —
Vår Herre Kristne till henne kom
—allt under linden den gröna.
knän: knä
9:1
13:2 strån: strå

Anmärkning
Både str. 19 och 20 har nr 19. Inga omkväden utskrivna.
4:1 vid tillskrivet över raden
6:2 kasta ändrat från kastade
15:2
Kristne ändrat från Krist ned

Uc
Avvikelser från Ua i Uc
Texten omfattar endast str. 1.

v
SLS 536 nr 1. Efter Alexandra Wikström f. Alenius, Svartå, Karis sn, Nyland (f. 1860 i Pojo sn, Nyland); hon
hade lärt mel. av sin mor. Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) sommaren 1935.
2

Magdalena

stodo

på

bro-

4

P r r
6

vår Herre

A
- allt

r

8

N
•
under

kom

Krist till henne

•
lin-den

den gröna.

1 Magdalena stodo på bro.
[----]
vår Herre Krist till henne kom
— allt under linden den gröna.

x
SLS 536 nr 6. Efter bondhustrun Mina Långgård f. Groos, Kalax, Närpes sn, Österbotten (f. 1858). Upptecknad
av Alfhild Adolfsson (Forslin) sommaren 1935.
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2

köllebro

Magdalena stod på
4

J ii'

J

J.

6

cc
8

1) J'
1 Magdalena stod på källebro
Melodianmärkning
T. 8, n. 1: Korset utskrivet med blyerts vid senare
tillfälle, troligen av upptecknaren själv.

Y
SLS 542, s. 55. Efter Matilda Ståhle f. LanUn, Gammelgård, Övre Röös, Esbo sn, Nyland (f. på Stensvik, Esbo
1863). Upptecknad av Greta Dahlström sommaren 1939.
2

\
gick på

Magdalena

källebro

4

r

solen

Vår Herre

fy ;D
sken

vida

r

Krist till henne kom
8

k
- Allt under

1 Magdalena gick på källebro
—solen sken vida —
Vår Herre Krist till henne kom
—Allt under linden den gröna.
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7

r

linden

p

J

å

1

den gröna.

Melodianmärkning
Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara 3/4.
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SLS band 1968:74. Efter Karl F. Nyholm, Esbo sn, Nyland (f. 1885). Inspelad av Bo Lönnqvist och Ann-Mari
Häggman 1968.
MM J = ca 96

käl -le - bro,

Mag-da - le - no sto på
4

Ili
so — len

sken så

vi - da
6

ä

Her-re Kris -tus

hen -ne korn.

till

AV

— Allt

un -der lin - den den

grö - no.

10

Å

— Allt

Her-re Kris- tus

un -der lin - den deh

grö- no.

å Herre Kristus till henne kom.
— Allt under linden den gröna.

1 Magdalena sto på källebro,
— solen sken så vida —

EJ AVTRYCKTA
skrift finns i KVHAA Wiede, Div.-saml. II,
opag. Melodi samt 1 strof.

AA: KB Vs 4, s. 165. Okänd ort. Upptecknad av G.
0. Hylt&I-Cavallius 1835-1845. 1 strof.
AB:

KB Vs 4, s. 248. Västmanland. Upptecknad av
G. 0. Hylt&I-Cavailitis 1835-1845. 2 1/2 strofer.

AC:

KB Vs 3:4 nr 234 D. »Ur en uppteckning ifrån
Norra Småland.» Renskrift gjord av George
Stephens. 4 strofer.

AD:

KVHAA Wiede ks 312 [I]. Vikbolandet, Östergötland. Säker meddelaruppgift saknas, över
mel. står »Mor Qvarsbom» (jfr H ovan). Upptecknad på 1840-talet av L. Chr. Wiede. Mel. i
facsimil hos Ling (nr 295:1). Ytterligare en ut-

10-859074 SMB 2

AE:

UUB R 623:2 vid nr 28. Efter bonddottern Brita
Timgren f. Stephansdotter, Visby (f. 1788 vid
Eimunds, Roma sn, Gotland, i Visby från 1818,
g. 1831 med målaremästare; Bjersby, s. 242244). Del av text anförd som tillägg och alternativ till I ovan. Upptecknad av P. A. Säve vid
1840-talets mitt. 7 strofer, mellanomkväde samt
enstaka ord och fraser. Tryckt vid Säve nr 28.
KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 113. Kila sn,
Värmland. Upptecknad av Laura Tullia Lignell
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på 1840-talet (senast 1848). Melodi med underlagd strof. Tryckt i Dybeck, Svenska visor 2 nr
6 (med ytterligare 1 strof).

AP:

AG:

KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 87 B. Södermanland eller Närke. Upptecknad av Emil
Öberg senast 1852. Melodi med underlagd strof.
Ev. samma tradition som J ovan.

All

KVHAA Dybeck, Folk-loro V, s. 276-276 a.
Dalarna. Nedskrift av okänd person. Fragment
(10 rader) återgående på skillingtryck under A
ovan.

AQ: Jämtl:s läns museum, Östersund, Musik C
35.1.1. Enligt ms upptecknad av Karl Tir&I i
Övikens sn, Jämtland (troligen under 1900-talets
första decennier), mel. dock sannolikt efter SF
60 [A] (jfr C ovan). Melodi samt 3 strofer.

Al:

AJ:

Frykholm, Nya folkvisor från Ostergöthland,
1860, nr 6. Östergötland. Upptecknad av Maria
Frykholm vid 1800-talets mitt. Melodi med 3
underlagda strofer.
Efter f. d. pigan Brita Stina Persdotter (»Blåst
Brita»), Härads sn, Södermanland (f. 1819 i Härad, d. 1888). Upptecknad av Gustaf Ericsson
under tiden 1860-1888. 18 strofer. AJa: ULMA
347:55, s. 133-134. AJb: ULMA 347:44 a, s.
123-124. AJc: ULMA 347:48, s. 181-182. Tryckt
i Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. VII,
1899, s. 62-65.

AK:

Vansö sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 1860-1890. AKa:
ULMA 347:55, s. 172. 4 strofer. AKb: ULMA
347:44 a, s. 122. 1 strof. AKc: ULMA 347:48, s.
180. 2 strofer.

AL:

Wigström, Folkdiktning I, 1880, s. 76-77. Raus
sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström
1879-1880. 15 strofer.

AM: ULMA 25:55, s. 33-36. Upptecknad av snickaren Magnus Jungblom, Fyrunga sn, Västergötland (f. 1846 i Jungs sn, Västergötland) senast
1887. Meddelad till Västgöta landsmålsförening i
Uppsala av G. A. Bohlin. 18 strofer. Tryckt i
Tellander, Allmogelif i Vestergötland, 1891, s.
108-110.
AN:

AO:
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NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 1
(mel. med str. 1 underlagd), Fredin, Gotlandstoner nr 25 (1909; mel. samt hela texten). Efter
bondhustrun Elisabet Olofsdotter, Flors, Burs'
sn, Gotland (f. 1821 i Ardre sn, Gotland, uppvuxen i Gammelgarns sn, d. 1897). Upptecknad
av August Fredin 1892-1896. Melodi samt 16
strofer.
ULMA 303:581, s. 1-4. Efter en 70-årig kvinna
(»Per Janssons hustru»), Pesarby, Dannemora
sn, Uppland. Upptecknad av Bengt Hesselman
1896. 19 strofer.

ULMA 303:578, s. 5-6. Hållnäs sn, Uppland.
Upptecknad av Bengt Hesselman 1898. 9
strofer.

AR:

ULMA 1838:10, s. 2. Efter stationsmästaren Alfred Karlsson, Vassända-Naglums sn, Västergötland (f. 1856 i V. Tunhems sn, Västergötland,
d. 1945). Upptecknad av Lars Mads&I 1928. 3
strofer.

AS:

LUF 4394. Nedskriven 1932-1934 av Hanna
Sjögren, Kalmar, Småland (f. 1862 i Böda sn,
Öland); hon kom 1876 till Ö. Ryds sn, Östergötland, där hon samma år hörde visan sjungas av
»en gammal gumma som kallades Moster Magret ifrån Hallingeberg [Småland]». Visan var
längre »men jag kommer ej ihåg flera ord på
den». 5 strofer.

AT:

SR Ma 57/10617:28:1. Efter Vendla Johansson,
Delary, Göteryds sn, Småland (f. 1871); hon
hade lärt visan vid 14 års ålder av en 80-årig
snickare i Hässleholm. Inspelad av Matts Arvberg 1957. Melodi samt 15 strofer. Återgiven på
grammofonskiva (Den medeltida balladen, SR
RELP 5003-5006).

AU:

IF Rancken 3, 164. Österbotten. Nedskriven ca
1860-1870 av Jonas Pettersson Pistol, sannolikt
identisk med kyrkvärdens son i Korsnäs sn (f.
1840, utflyttad som bonde 1863 till Petalax). 19
strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 18 B.

AV: IF Rancken 5, 178 (b) nr 15. Köpings, Malax sn,
Österbotten. Upptecknad av Gustav Adolf
Nessler 1868. 16 strofer. Tryckt som variant L
till FSF V:1 nr 18 A.
AX:

SLS 45, s. 136-137. Kärklax, Maxmo sn, Österbotten. Nedskriven av Jakob Lassus i egen visbok ca 1870. Avskrift gjord av J. A. Nygren
1892. 18 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 18 D.

AY: Album utg. af Nyländingar VI, 1875, s. 227-229
(text), mus.bil. nr 5 (mel.). Borgå, Nyland. Upptecknad av sign. -r.-r.-n., sannolikt under 1870talets första hälft. Melodi samt 19 strofer. Även
tryckt i Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr
32 a och som FSF V:1 nr 18 c och E.
AZ:

IF Rancken 3, 165 nr 175. Efter skräddaren
Johan Lindberg, Skaftung, Sideby sn, Österbotten. Upptecknad av J. E. Wefvar (text) och K.

SMB 43
son 1909-1916. Melodi samt 5 strofer. Transkription av 4 strofer med melodi tryckt som
FSF V:1 nr 18 b. Överförd på IF band 1968/44 nr
25. Även på SLS band 1968:112 (nr 38).

R. Sjögren (mel.) 1875-1876. Melodi samt 17
strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 18 t och 1.
BA:

Efter Alfred Lindroos, Söderby, Pellinge, Borgå
lf, Nyland (f. ca 1850). BAa: SLS 151, s. 89-90.
Upptecknad av F. Vilhelm Englund 1878. 11
strofer. BAb: IF 110, h. 4, s. 63-64. Upptecknad
av A. P. Svensson ca 1910. 19 strofer. Tryckt
som FSF V:1 nr 18 F. BAc: BFA nr 1 a och b.
Inspelad på fonograf av Otto Andersson
1909-1910. Transkription av 3 strofer med melodi tryckt som FSF V:1 nr 18 a. BAd: IF 170, VII
(nr 157). Upptecknad av Otto Andersson ca
1910. Melodi med underlagd strof.

BB:

IF 60 nr 14. Pyttis sn, Nyland. Upptecknad av
Th. Wegelius på 1870-talet. Melodi med underlagd strof. Tryckt i Lagus, Nyländska folkvisor
I, 1887, nr 32 c och som FSF V:1 nr 18 k.

BC:

Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 32 b.
Ingå sn, Nyland. Upptecknad på 1870- eller
1880-talet. Melodi med underlagd strof. Även
tryckt som FSF V:l nr 18 e.

BD:

SLS 127, s. 52-53 (text), 179 (mel.). Efter Maria
Elisabeth Lill-Rusk, Petalax sn, Österbotten.
Upptecknad 1881 av Isak Smeds (text) och Karl
Flodin (mel.). Melodi samt 19 strofer. Tryckt
som FSF V:1 nr 18 p och A.

BE:

SLS 1, s. 123-124. Efter Maja Vitaniemi, Korsnäs sn, Österbotten. Upptecknad 1882 av en
österbottnisk student, förmodligen Johan Dahlbo (f. 1850). 14 strofer. Tryckt som variant P till
FSF V:1 nr 18 A.

BF:

Av skillingtryck (under A ovan) beroende tradition från Pargas sn, Åboland. BFa: SLS 4, s.
12-15. Efter en gammal gumma som sjöng visan.
Upptecknad på Granvik av R. J. Sjöblom julen
1887. 16 strofer. BFb: SLS 29, s. 277-279. Upptecknad av Karl Ekman 1892. 16 strofer (»melodin obekant»). Tryckt som FSF V:l nr 18 J.

BG:

SLS 82, s. 342. Kimito sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar 1880-1892. 8 strofer. Tryckt
som variant N till FSF V:1 nr 18 A.

BH:

SLS 17, s. 20 (text), 76 (mel.). Östra Nyland.
Upptecknad av Victor Allardt 1890. Melodi
samt 1 strof. Mel. med underlagd strof tryckt
som FSF V:1 nr 18 i.

BI:

SLS 25, s. 40-42. Efter Sofia Holm, Voitby,
Korsholms sn, Österbotten. Upptecknad av Th.
af Reeth 1891. 19 strofer. Tryckt som variant Q
till FSF V:1 nr 18 A.

BJ:

BFA nr 14 a, b. Efter Ida Forsberg, Esbo sn,
Nyland. Inspelad på fonograf av Otto Anders-

BK:

IF 170, XI (nr 76). Efter Fredrik Bäckström,
Kyrkslätts sn, Nyland. Upptecknad av Otto Andersson ca 1910. Melodi med underlagd strof.
Tryckt som FSF V:1 nr 18 d.

BL:

Efter Johanna Lindström, Rödskog, Esbo sn,
Nyland (f. 1839); hon hade lärt visan av sin mor.
BLa: IF 110, h. 6, s. 2-3. Upptecknad av A. P.
Svensson ca 1910. 19 strofer. Tryckt som variant K till FSF V:1 nr 18 A. BLb: IF 170, XII (nr
150). Upptecknad av Otto Andersson ca 1910.
Melodi. Med underlagd strof tryckt som FSF
V:1 nr 18 f.

BM: SLS 891, s. 70-71. Yttermark, Närpes sn, Österbotten. Upptecknad av Alfred Lassfolk 1911. 19
strofer. Tryckt i Hembygden, 1911, s. 59-60
samt som FSF V:1 nr 18 C.
BN: Släkttradition från Åboland. BNa: SLS 352, s.
122-123. Efter Eva Gustava Jansson f. Blomkvist, Nötö, Nagu sn (f. 1842 i Böle, Hitis sn, d.
1929). Upptecknad av Greta Dahlström 1923.
Melodi samt 4 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr
18 1 och 0. BNb: SR Ma 57/11142:3:1. Efter
Svea Jansson, Nötö, E. G. Janssons dotterdotter (f. 1904 på Nötö, d. 1980). Inspelad av Matts
Arnberg 1957. Melodi samt 18 strofer. Återgiven
på grammofonskiva (Den medeltida balladen,
SR RELP 5003-5006). BNc: SR 61/M/9176:1:5.
Efter Ester Sjöberg, Nötö (f. 1913 på Nötö,
Svea Janssons kusin). Inspelad av Matts Arnberg 1961. Melodi samt 1 strof. BNd: SVA 53:1,
bl. 14-16. Textnedskrift gjord av Svea Jansson
ca 1960. 18 strofer. BNe: SVA BA 40. Efter
John Mattsson, Nötö (f. 1905, E. G. Janssons
dotterson, Svea Janssons kusin). Inspelad av U.
P. Olrog 1962. Melodi samt 1 strof.
BO:

BP:

BQ:

SLS 367, s. 193-195. Efter postförerskan Anderetta Blomkvist f. Mickelsson, Äpplö, Houtskärs sn, Åboland (f. 1866 i Näsby, Houtskär).
Upptecknad av Greta Dahlström 1924. Melodi
samt 8 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 18 g och
•
SLS 367, s. 196-198. Efter torparänkan Sofia
Svanström f. Isaksson, Bötesö, Hitis sn, Åboland (f. 1859). Upptecknad av Greta Dahlström
1924. Melodi samt 9 strofer. Tryckt som FSF
V:1 nr 18 r och R.
SLS 367, s. 199-202. Bolax, Hitis sn, Åboland.
Ur F. B. Grönings visbok, daterad 1873. Av141
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skrift gjord av Greta Dahlström 1924. 20 strofer.
Tryckt som FSF V:1 nr 18 H.
BR:

Familjetradition från Äboland. BRa: SLS 367, s.
209. Efter bondhustrun Tekla Bergen f. Andersson, Stens, Vänö, Hitis sn (f. 1870 i Jurmo,
Korpo sn). Upptecknad av Greta Dahlström
1924. Melodi. Anförd i fotnot som variant till
FSF V:1 nr 18 v. BRh: SLS 367, s. 203. Efter
bondhustrun Alina Björklund f. Andersson,
Vänö (f. 1880 i Jurmo, Tekla Bergens syster).
Upptecknad av Greta Dahlström 1924. Melodi
sjungen till skillingtryckstext (jfr anm. under Ab
ovan). Tryckt som FSF V:1 nr 18 v.

BS: SLS 367, s. 1380. Efter Karin HilUn f. Hansson, Vahterpää, Strömfors sn, Nyland (f. 1898 i
Bullers, Strömfors). Upptecknad av Greta Dahlström 1924. Melodi med underlagd strof. Tryckt
som FSF V:1 nr 18 j.
BT:

SLS 508, s. 76. Efter Julia Björklund, Norrby,
Iniö sn, Åboland (f. 1876). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1928. Melodi med underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 18 q.

BU: SLS 512, s. 70. Efter studeranden Anna Sjölund, Finby, Närpes sn, Österbotten (f. 1903 i
Närpes). Upptecknad av Alfhild Adolfsson
(Forslin) 1929. Melodi med underlagd strof.
Tryckt som FSF V:1 nr 18 m.
BV:

BX:

SLS 523, s. 60. Efter Hanna Mattfolk f. Lassander, Finby, Närpes sn, Österbotten (f. 1875 i
Finby). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1930. Melodi med underlagd strof. Tryckt
som FSF V:1 nr 18 o.
SLS 523, s. 68. Efter Manda Nystål f. Vik,
Korsnäs sn, Österbotten (f. 1898 i Korsnäs).
Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin)
1930. Melodi med underlagd strof. Tryckt som
FSF V:1 nr 18s.

BY: SLS 523, s. 59. Efter seminaristen Ines Backlund, Finby, Närpes sn, Österbotten (f. 1909 i
Finby); hon hade lärt visan av en faster. Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1930.
Melodi med underlagd strof. Tryckt som FSF
V:1 nr 18 h.
BI_:

CA:
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SLS 523, s. 61-63. Efter Maria Sjölund f. Erkas,
Finby, Närpes sn, Österbotten (f. 1879 i
Närpes). Upptecknad av Alfhild Adolfsson
(Forslin) 1930. Melodi samt 8 1/2 strofer. Mel.
tryckt som FSF V:1 nr 18 u, texten tryckt som
variant M till FSF V:1 nr 18 A.
Familjetradition från Finby, Närpes sn, Österbotten. CAa: SLS 523, s. 64-67. Efter Linnea

Sjölund (i ms, sannolikt felaktigt, kallad Svea; f.
1908 i Närpes). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1930. Melodi samt 18 strofer. Mel.
tryckt som FSF V:1 nr 18 n. CAb: SR Ma
57/1 1142:29:1. Efter Astrid Unis f. Sjölund (f.
1914, Linnea Sjölunds syster). Inspelad av
Matts Arnberg 1957. Melodi samt 8 strofer.
CB:

BFA nr 175 a. Sannolikt samma tradition som
BU ovan och troligen sjungen av två av systrarna Anna, Linnea och Astrid Sjölund (se BU och
CA ovan). Inspelad på fonograf av Alfhild
Adolfsson (Forslin) 1930. Melodi samt 2 strofer.
Överförd på IF band 1968/44 nr 14 [1]. Även på
SLS band 1968:112 (nr 27 [lp.

CC:

BFA nr 175 b. Sannolikt samma tradition som
CA ovan och troligen sjungen av två av systrarna Anna, Linnea och Astrid Sjölund (se BU och
CA ovan). Inspelad på fonograf av Alfhild
Adolfsson (Forslin) 1930. Melodi samt 4 strofer.
Överförd på IF band 1968/44 nr 14 [2]. Även på
SLS band 1968:112 (nr 27 [2J).

CD: SLS 532 nr 14. Efter Matilda Stjernberg, Söderveckoski, Borgå lf, Nyland (f. 1870). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1934. Melodi
med underlagd strof.
CE:

SLS 532 nr 15. Efter Karl Emil Lindholm, Pellinge, Borgå lf, Nyland (f. 1881); han hade lärt
visan av sin far. Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1934. Melodi samt 5 strofer.

CF:

SLS 536 nr 2. Efter Karolina Lassander, Finby,
Närpes sn, Österbotten (f. 1863). Upptecknad
av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1935. Melodi.

CG: SLS 536 nr 3. Efter Karolina Aktman, Finby,
Närpes sn, Österbotten (f. 1854). Upptecknad
av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1935. Melodi med
underlagd strof.
CH: SLS 536 nr 4. Efter dödgrävaren Johan Adolf
Johansson, Näsby, Närpes sn, Österbotten (f.
1883). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1935. Melodi med underlagt textfragment.
C/:

SLS 536 nr 5. Efter Karolina Nordback f. Gjäls,
Kalax, Närpes sn, Österbotten (f. 1878). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1935.
Melodi med underlagt textfragment.

CJ:

SLS 536 nr 7. Efter Mathilda Tuominen f. Silversten, Kalax, Närpes sn, Österbotten (f. 1877
i Tjärlax, Österbotten). Upptecknad av Alfhild
Adolfsson (Forslin) 1935. Melodi.
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44
FRU GUNNEL OCH ELUF VÄKTARE
TSB B 17

A
KB F.1.9:4, s. 242-243. Köpings sn, Öland. I samband med antikvitetsrannsakningen 1667 upptecknad av
kyrkoherden Jonas Stephani Lipsius. Avskrift gjord av okänd hand. I KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 161-163,
finns en avskrift efter F.1.9:4, gjord på Johan Hadorphs initiativ; däri har denne gjort ingrepp, som möjligen kan
återgå på en annan, nu förlorad text, ev. upptecknad av Hadorph själv Jr Jonsson I, s. 204-205, 236).
1 Konungen skulle til Lijdingen fara,
Men frv Gunnel skulle hemma wara:
— Men gudh gifwer Siälen wähl godh nåde.
2 Frv Gunnel hon besteller rett hastelig een baadstuff
och Eluff wechter biuder hon till sig:
3 Hon skäncker Eluff wechtar både Miödh och Wijn,
så sompnar han neder vppå hender sin:
4 Eluff Wechtar drack af then miöden så warm,
Fru Gunnel tager nycklarna af hans arm:
5 Frv Gunnel tager nycklarna vthi sin hand,
så släpper hon fångarna af therass bandh:
6 Hon löste the fångar af sine band.
I skynder nu eder fort af detta land:
7 Hon kastar the nycklar i Borga haga,
thet monde Eluffs hierta så illa behaga.
8 Konungen kommer från Lijdingen heem på land,
honom möter Frv Gunnel på Siöastrandh:
9 Straxt hon seer sinom herra berettar [hon] så,
at Eluf med willia lät fångarna bortgå,
10 Konungen lätt kalla Eluf weckter till sig,
hwij hafwer tu den dristigheet understått tigh:
11 Han swor om Gudh fader och thet heliga liuuss,
Iagh alldrigh slepte fånga af fånga huuss:
12 Han swor om Gudh fader och then helige And,
Iagh alldrig släpte fångar af detta landh:
13 Tå swarar Frw Gunnel, ty hon war så wrång,
I låten honom niupa med heta Jerntångh:
14 Tå swarar Frw Gunnel, ty hon war så wreed,
I låten honom niupa alt öfwer hanss queed:

16 Sedan Eluff Wechter nu war pijnter så,
monde the honom i en spijketunna slå:
17 Therföre tå sattes the Skalcke hästar twå,
som alldrig hade warit någon tömm vppå:
18 Så skalckade the honom vth för Borgeholmss Broo,
igen stod frv Gunnel så hierteligen logh:
19 The Skalckade sig alt vth åth Borgholms Släätt,
effter lopp hanss moder så hierteligh hon greet:
20 The skalckade sigh alt vth med Borgholms hagh,
där rychtes tå från honom hanss högra Arm:
21 The skalkade sigh alt vth åth Kiöpingz heed,
effter gick hans Moder plåckade vpp hans been:
22 Sedhan vth för Kiöpingz Klint monde the skalcka,
där Eluf moot een klippa stötte sin nacka:
23 Ja, där stötte han så hårdt sit nacka been,
at vthur bärget upsprang een källa så reen:
24 På Cappellss vdd monde dhe sedan stanna,
Ty the af löpande woro så lamma:
25 Så komma där Siö Män och seglandes fram,
ther fingo the see hwar et Liuss stod och brann:
26 Tijt williom wij offra een gryta af Malm,
wist ähr där mörd een sanner Gudz Man:
27 Men födzlo stunden kom på frv gunnel nu,
och födde altsså dhe hundhwalpar siv:
28 Så lätt hon koka the hundhwalpar små,
Eluf weckters liuss hon vthslächte tå:
29 Hwad Löhn frv Gunnel för detta mord bekom,
ähr inthet vthi denna wijsan rördt om:
— Men gudh gifwer Siälen wähl godh nåde.

15 Och ähr det eij sant som Iagh berettar nu,
så gif Gudh iagh måtte föda hundhwalpar siv:
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Anmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1-3, 15,
27, 29, markerat i str. 4-14, 16-26, 28.
9:1
[hon] insatt efter Hadorphs tillägg i KB Vs 20
Genom Hadorphs ingrepp i texten i KB Vs 20 har där
följande avvikelser från den ovan avtnckta texten uppstått:
Omkvädet: wähl godh: god
1:1
Lijdingen: Ledungen
1:2
Men: Och
hon struket; rett hastelig een baadstuff: een
2:1
3:1
3:2
4:1
4:2
5:2
6:1
6:2
7:2
8:1
8:2
9:1
9:2
10:1
10:2
11:1
11:2
12:2
13:2
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badstuf hasteligh
Eluff: Eloff; både: godt
vppå: på
Eluff: Eloff
tager: taar
fångarna: fångar
af: alt aff
skynder: skynden; fort .struket
monde: mon; Eluffs: Eloff; hierta struket
kommer: kom; Lijdingen: Ledungen
honom: Strax
sinom: sin; hon tillagt
fångarna: fångar
lätt kalla: kallar; weckter: wechtar
den dristigheet: thetta
heliga: helga
fånga huuss: thet huus
detta: thet
1 struket; heta: heet

14:2
15:2
16:1
16:2
17:1
17:2
18:1
18:2
19:2
20:2
21:2
22:1
22:2
23:2
24:1
24:2
25:1
25:2
26:2
27:1
27:2
28:1

1 struket; alt struket
gir: ger; måtte föda: föder
Eluff: Elof
monde: Månn; honom: han
Skalcke hästar: skalkhästar
hade: har; någon: nån
skalckade. skalka; Borgeholmss: Borgholms
igen: qwar
hanss moder: modren
rychtes tå: rycktes
hans Moder: modren; plåckade vpp: och
plåcka
Sedhan: Så; monde: monn
Eluf: Elof; stötte: slogh
vthur bärget: uhr thet bärg; upsprang: sprang
Cappellss: Cappales; monde: monn
löpande: sitt språng
där: mång; seglandes: segla ther
Liuss: klart lius; stod och struket
mörd: mördat
Men födzlo stunden: När födzlen
och: tå; altsså: hon fram
koka: strax koka; hundhwalpar: hundhwalparne
Eluf: Eloff
detta: thet
inthet: eij

28:2
29:1
29:2
Efter str. 29 har Hadorph lagt till följande strof .

Hon lefwer ännu, och howerar fast,
som räcker doch fast en helt kortan rast.
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45
HERR DAVID OCH HANS STYVSÖNER
TSB e18

A
KB F.1.9:4, s. 323-324. Arilds fiskeläge, Brunnby sn, Skåne. Endast omkväde. I samband med antikvitetsrannsakningen 1667 upptecknat av kyrkoherde Matths Mogensen.
Saa ynckelig grEeder Frue Jnger.
Anmärkning

her David. Referatet avslutas med orden: [...] der om
höris end nu en vijse af dem som boe paa her Arrilds
fiskerleije med dette omqvad:

Texten föregås av ett prosareferat effter gammel
Mands tale om hur her Arrild dödades av sin Stiffader

B
S. [Lager]Bring &S. P. Sundius, Tractum territorii Lofguddiani, 1754, s. 36-40. Brunnby sn, Skåne. Även tryckt
som SF 167 och DgF 337 C.
1 Stolt Jnger Lill var ett rosens blad,
—De Herrer ligge in för Brunby, —
Herr David hand om hende bad,
—Saa ynkelig gräder Stolt Jnger.

11 Skiepperen war og utrogen mod dem
Thi loed hand dem i nöden slemm

2 Mine Söner de äro baade unge och smaa,
Jeg kan ej så snart lade dennem stiffader faa

13 Herr Arved wogned opp hand saag
Sin Broder udi röde glöd laag,

3 Herr David swor om alt det jorden kunde bäre
Hand skulle dennem ingen ond stiffader wäre,

14 Herr Arved raabte til Gud och mand
Send mig igien i min moders hand!

4 Der ware gangne aarene too
Herr David begynte öfwer sine stif sönner at traa,

15 Herr Arved giorde korss paa böljen blaa
Saa tog hand den stien paa hafsens bond laa.

5 Herr David hand swöber sitt hofwed i skind
Så gaar hand i salen till stolt Jnger lill in,

16 Herr David gaar sig neder wed strand
Der fant hand Herr Arved war drefwen i land.

6 Hör J stolt Jnger, hwad jeg siger Eder
Og maa Eders Söner til hofwe ride,

17 Hand tog af hannem de guldvinge smaa
Og skiöden saa ud för höljen blaa,

7 Mine Söner de äro baade unge och små,
De kunde icke bäre den brynje saa blaa,

18 Böljen hannem siden saa langt omdref
Saa hand paa en anden hall liggende blef,

8 Og meden de maa inge hofmänd blifwe,
Daa skall de de rigeste kiöbmänd wäre,

19 Hofwedet ned och länderne opp
Saa laag der fast den usle kropp,

9 Herr David lader bygge en Snecke af ny
Der at forrade sine stifsöner udi,

20 Det skiedde derefter om en söndag daa
Herr David og stolt Inger i badstue skulde gaa

10 Snecken war giord saa swige fuld
Ty hun war lasted med mile-kull.

12 Stoben war warm och miöden söd
Den ene Broder sofwer i den andres skiöd,

21 Der feck hun see paa Herr Daveds hand
De ringe hand taget af Herr Arved wid strand.
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22 Den sidste gang jeg de ringe saa
Daa hade Herr Arved min yngste Sön dem paa,

33 Alt meden mine Söner de maatte icke lefwe,
Saa skall jeg deris fädernis gods bortgifwe

23 Min kiäre Frue hun lader sligt
Der är saa meget hin anden likt,

34 Jeg skall lade bygge öfwer Herr Arved en kjrke af
ny
Der at synge ottesång och högmässe udi,

24 Der daa ginge maanader fem
Og intet kom hindes Söner i alle dem,
25 Här är bläst så mange slags wejr
Hwi komme icke mine Söner till landet här?
26 Stolt Jnger tager med sig sine möer twaa
Saa monde hun sig till stranden gaa,
27 Der hun kom sig neder till strand
Der fant hun Herr Arved war drefwen i land,
28 Stolt Jnger loed hente swöbelagen smaa
Så klädde hun sin Sön paa stedet han laa,
29 Stolt Jnger loed rede till begrafwing snart,
At lade bäre sin Sön till kirken med en fart,
30 Naar de daa komme opp under den li,
Med liget der de hwilede sig,
31 Mens naar de daa skulle bäre igien
Saa kunde de icke råcke den,
32 De hade icke kundet råcke den
Hade de wäret femten for hwer mand,
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35 De fattige börn giorde jer ingen harm
J fortröd hwar gang jeg hade dem i min arm,
36 Jeg klager det nu udi min nöd
J unte dem icke det törre bröd.
37 Gud naade den änke med börnene smaa
Som en saa ond stiffader faa,
38 Jeg beder Gud Fader i himmerige,
—De Herrer ligge in för Brunby, —
Vi må en gang samles der alle tillige.
—Saa ynkelig gräder Stolt Jnger.
Anmärkning
Str. 35 och 37 har felaktigt numrerats 25 resp. 27.
Omkvädena återgivna i str. 1, 2, 38, markerade i övriga strofer.
4:2
öfwer tr. öswer
11:2
slemm tr. stemm
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46
HERR PEDER OCH HANS SYSTER
TSB B 20

A
KB Vs 22 (KB:s visbok i 16:o), s. [92]-95. Uppskrift från 1590-talet eller de första åren av 1600-talet, sannolikt
från västra Uppland, östra Västmanland eller Gästrikland Jr Jonsson I, s. 165-174). Tryckt i 1500- och 1600talens visböcker II, s. 61-62.
1 Her Pedher han talar til Systeren sin
— Men foglen siunger i skogen —
Wille i göra godh wilian mijn
— Migh wäcker en ståls Jungfru.

12 Tre gångor thå rijder hon then eldenn omkring
Hennes broder her Pedher sköt henne der in

2 Icke will iagh godh wilian din
Wij äre tw sysken för gudh allen

14 Hennes broder han blandade både eldh och tieru
Han gaf henne dricka i then heethe låga

13 Ståls kirstin hon reker vth sin handh
Så bedhes hon dricka för Jesu nampn

Och wil du icke göra godh wilian min
Och dichta wil iagh en lögn vpå tigh

15 Ther komo twå dufuor af himmelen nedh
Thå the flugo vp så wåre the tre

4 Och dichta nu hwadh tu dichta må
Men aldrig skal tu min godh wilian fhå

16 Ståltz kirstin hon sitter i himmelen brudh
Her Peder hennes broder i heluetet siuder

5 Her Peder han går för konungen in
Han dichtat en lögn på Systeren sin
6 Min syster hon bar en krono af guld
Sin son hafuer hon lagdt i suarta muld

17 Och aldrigh hörde iagh sådana
— Men foglen siunger i skogen —
Som dog her Peder skulle i heluetet siudhe
— Migh wäcker en ståls Iungfru.

7 Och konungen talar til små suenner twå
I gången i skogen och hempter ther båår

Anmärkning

3

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och
17, markerade i övriga strofer (markeringarna saknas
dock för mellanomkvädet i str. 7 och 14, för slutomkvädet i str. 12, 13, 16, sannolikt beroende på textförlust vid inbindningen).
Slutomkvädet: wäcker str. 17 weker
14:2 dricka ms dieka

8 I huggen then båren af Eek och asp
Thet är then Eld som brinner så fasth
9 Ståltz kirstin hon sitter på Rinnaren röd
Så gladelig rijder hon til sin dödh
10 Ståltz kirstin hon rijdher i tinget in
Hon biuder lagh och tingh för sigh
11 Til lagh och tingh thet hielper nu eij
Min gudh iagh tror at tu hielper migh

B
KB Vs 20, s. [62]—[64] (KB:s visbok i 4:o). Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland (1601/1602-1686; Jonsson I, s. 244-285). Upptecknad på 1670-talet. Tryckt som SF 47 C och i 1500- och
1600-talens visböcker II, s. 313-315.
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1 Stoltz Kirstin och hennes broder
—Där siunger en Fogel i Skogen —
Dee leka Guldtaffel i bure
— Migh wecker en Stoltz Jungfruga
2 Höör du Kirstin kier Syster min
Wil du giöra godh willje min
3 Jntet Jagh wil och intet Jagh må
Där gåå så grofwe laster der af
4 Wil du icke giöra god willje medh Mig
Så skal Jagh stella en lögn på tigh

12 J huggen den weeden af Eeke
Så brinner den Elden dest heeter
13 Dhe löffte liten Kirstin på gångaren gråå
Så sorgeligh reedh hoon sin fader ifrå
14 När hoon kom i Elden fram
Ropte hoon dricka i Iesu Nambn
15 Dhe settia Sönahr på et spiuth
Herr Peder slåer den dricken Vth

5 Jagh achter eij hwadh du wil liuga
Däth må både din ögon vthflyga

16 Wäl kommer stoltz Kirstin til himelrijk hoon
—Där siunger en Fogel i Skogen —
Men Peder siunker till Helwetes grund
—Migh wecker en Stoltz Jungfruga

6 Herr Peder gåhr för kiere fader sin
Dichter en lögn på liten Kirstin

Anmärkning

7 Höör du kiere fader min
Hur' illa du född vp dotter tin.
8 J fiohl så giorde min Syster hoor
J åhr satt qwick kind i Jord
9 Wore thet sant du seijer för Migh
så skull hoon bränna på Lindebergz heed

Siffran 2 överhoppad vid strofnumreringen, str. 2 har
därför nr 3 etc. Otnkvädena utskrivna i str. 1 och 16.
Mellanomkvädet: Där str. 16 Däth
2:2, 4:1 giöra ms ev. giöre
5:1
liuga ms ev. liuge
5:2
vthflyga ms ev. vthflyge
11:1
tahler ms ev. tahlar

10 Huru skulle Gräset på Jorden groo
Om Faderen will icke Sohnen troo.
11 Kongen tahler til Swener två
J gåhr i Skogen hugger et båhl

c
KB Vs 2:1, s. 255. Avskrift gjord av L. F. Rääf efter «en af ett fruntimmer, under 1790-talet, uti Östergöthland
gjord samling af folkvisor« (Jonsson I, s. 313).
1 Herr Peder och liten Kerstin de sutto till bords
—femtio voro vidtensi graf —
å får jag leka god vilja med dig
— stolts Karin och jag.

8 Herr Peder han talte till småsvenner två
kom låt oss bygga up ett brinnande bål.
9 De ledde liten Kerstin öfver en äng,
hennes moder hon grät, liten Kerstin hon sjöng.

2 Och intet får du leka god vilja med mig
vi äro ju syskon båda två.

10 De ledde liten Kerstin om en by
då fock hon se sin brudsäng brinna i sky

3 Och får jag intet leka god vilja med dig
så skall jag ljuga lögn på dig.

11 Herr Peder tog liten Kerstin uti sin arm
han kastade henne i hetaste brand.

4 Å ljuga om du ljuga vill
det biter ingen lögn på mig

12 När som den bolen var brunnen i glöd
då stod liten Kerstin båd hviter och röd.

5 Herr Peder han for uppå sin faders gård
å hur står till med systren din.

13 När som den bolen var brunnen i kol
då stod liten Kerstin och kämde sitt hår

6 Å illa står det till med systren min
i fjol gjorde hon hor, i år har hon gjort mord.

14 När som den bolen var brunnen i brand
så ropte hon dricka i Jesu namn.

7 A kära Herr Peder du säg intet så,
ni ären ju syskon båda två.

15 Så kom där två dufvor af himmelen ned
när de foro up så voro de tre
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Anmärkning

16 så kom der två korpar af helvetit upp
—femtio voro vidtensi graf —
de togo Herr Peder med själ och med kropp.
—stolts Karin och jag.

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 16. Vid mellanomkvädet har Rääf satt frågetecken.
helvetit ändrat från helvetet
16:1

D
KB Vs 2:1, s. 249-252. Efter en piga från Kinda härad, Östergötland. Upptecknad av August von Hartmansdorff i
december 1810 (text) och C. V. Westerling vid ungefär samma tid (mel.) (Jonsson I, s. 345). Tryckt som SF 47 A.
2

s
Och

kongen och Drottningen Skulle til Nidingen

)ara,

4
P
-

med' Fogelen

0
Skogen,

Sjunger i
6

dor

vara

herr Peder och liten kerstin skulle herlia
8

•
-

1

.1

mig väcker en Stoltz jung = fruga.

1 Och Konungen och Drottningen skulle till nidingen
fara
— Medan fogeln sjunger i skogen. —
Herr Peder och liten Cherstin skulle hemma vara.
—Mig väcker en stolts Jungfruga.
2 Och hör Du liten Cherstin hvad jag säger Dig,
Kan jag få gå god vilja med dig
3 Intet får du din vilje med mig

Der faller så svåra synder uppå
4 Och får jag intet min vilja med dig,
Så skall jag dikta en lögn på dig.
5 Du dikta hvad du Dikta vill,
Jag hoppas min fader han tror icke dig.
6 När Konungen hem från Nidingen kom,
Och huru mån I, som hemma ha varit?
7 Liten Cherstin hon hafver gjort hor och mord,
Och sedan så satte hon det i Jord.
8 Och Konungen sade till Småsvenner två:
Och beder liten Cherstin för mig gå.
9 Och hör Du liten Cherstin hvad jag säga må
Hafver Du gjort hor och mord?

10 Aldrig gjorde jag hor eller mord
Ej heller satte jag sådant i jord.
11 Konungen sade till Småsvenner två,
I gån nu åt skogen och huggen en bår
12 De satte liten Cherstin på högan häst
Herr Peder hennes broder skulle gå dernäst.
13 När som de kommo till Kyrkogård
Så kastade de liten Cherstin på rödaste bål.
14 Mina dynor de brinna röda, mina bolstrar de brinna
blå
Gud nåde mig liten Cherstin, som skall sofva
deruppå.
15 Och hör Du Herr Peder, min älskade broder
Du gif mig litet dricka i Jesu namn
16 Han satte ett horn uppå ett Spjut
Den lilla droppan den spillde han ut.
17 Det kommo två dufvor af himmelen ned
När de foro up, så voro de tre.
18 Den ena var Jungfru Maria, den andra Var hennes
mö
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Den tredje var liten Cherstin, som i lögnen blef
död.
19 När som hon kom i himmelen in
Så bad hon om nåder för broderen sin.

fen t. 1, n. 4 och 6 upprepats i reducerade notvärden. 1
SF har mel.-stämman följande rytmiska utformning:

.1W
konungen och drottningen skulle till

20 Hon bad om nåder för fader och moder
Men aldramest för Herr Peder sin broder.
21 Väl kan fader och moder få nåder
Men Herr Peder din broder skall i Helvetet gå.
22 Der kommo två ramar af Helvetet upp
- Medan fogeln sjunger i skogen. De togo Herr Peder med själ och kropp
—Mig väcker en stolts Jungfruga.
Melodianmärkning

Textanmärkning
Omkvädena utskrivna endast i str. 1. Str. 4-5 tillskriuna bredvid str. 3 och 6.
2:1 hvad jag säger Dig står över struket kan jag få
god vilja med Dig.
3:2 uppå ändrat till dervid, dock troligen ej av
utskrivaren
18:1-2 Den ändrat från Det
22:1 upp ändrat till opp, möjligen av utskrivaren

Anpassningen textlmel. i t. 1-2 är ej helt entydig, men
enligt textunderlägget i ms har sannolikt i första stro-

E
KB Vs 2:1, s. 311-313. Efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn, Östergötland (f. 1772 i Nykils sn,
Ostergötland, d. 1818 i Slaka; Jonsson I, s. 386-391). Upptecknad av L. F. Rääf hösten 1813 eller år 1814.
1 Konungen skulle åt fremmad land fara
- Med foglarne sjunga i skogen Herr Peder och liten Kerstin skulle hemma vara
- Vi väcken med äran stolts Jungfru

12 När det bålet var brunnet i glöd
Så satt litan Kerstin så väldiger mö

2 Herr Peder han sade till liten Kerstin så
Och får jag nu göra mig glader med dig

14 Der kommo två dufvor af himmelen ned
Och när de foro opp så voro de tre

3 Och hör du Herr Peder hvad jag säger dig
Och intet får du göra dig glader med mig

15 Der kommo två korpar från helvete opp
- Med foglarne sjunga i skogen De togo Herr Peder med själ och med kropp
- Vi väcken med äran stolts Jungfru

4 Och får jag intet göra mig glader med dig
Så skall jag ljuga en lögn på dig

13 Och när det bålet var brunnit i brand
Så satt liten Kerstin så fager och båld

5 Och intet får du göra dig glader med mig
Förr skall du få ljuga en lögn på mig

Titel: Herr Peder och Liten Kerstin.

6 Och konungen rider oppå sin gård
Och ute för honom Herr Peder han står

Anmärkning

7 God Dag! God Dag! Herr Peder så fin
Och hur det står till med litan Kerstin
8 Och Bra står det till med liten Kerstin
1 fjol giorde hon hor, i år giorde hon mord
9 Och konungen satte liten Kerstin i bojor blå
Så låter han bygga opp ett brinnande bål
10 De ledde liten Kerstin ur tornet blå
11 De ledde liten Kerstin på blomstergrön äng
Där feck hon se sin brudesäng
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Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str.
1, markerade i övriga strofer.
2:2 fotnot till raden: sångerskan sjöng: får jag göra
det glada med dig
4:1 intet tillskrivet över raden; efter göra står ett
överstruket ord, ev. intet; mig ms dig ändrat
från det; glader ändrat från glada
5:1 dig glader ändrat från det glada
12:2 väldiger svårläst p. g. a. att ms bundits in, ev.
väldigen
14:2 det första de tillskrivet över raden

SMB 46

F
KB Vs 2:1, s. 603-604 [b]. Värmland eller Dalsland. Upptecknad av Erik Gustaf Geijer 1814-1817 (Jonsson I, s.
421-423). Tryckt som SF 47 B.
1 Stolts Adelin hon satt uti buren och qvad,
—Det sjunger en fogel uti skogen. —
Herr Peder han henne där ensam fann.
—Stolts Adelina hon blef beljugen.

12 Så togo de Stolts Adelin ur tornet det blå,
Så fick hon se sin brudesäng stå.

2 Och hörer du, min Syster, hvad jag säga må,
Och kunde nu jag din gode villje få?

14 Stolts Adelin hon ropade och bålet det brann,
I gifven mig dricka i Jesu namn!

3 Så länge jag lefver på verldenes ö,
Så aldrig skall du min gode villje få!

15 De skänkte till henne med sölfkannor små;
Hennes broder slog ut hvar endaste tår.

4 Och kan jag nu intet din gode villje få,
Så skall jag ljuga ditt lif utaf dig.

16 När bålet uti högsta brand står,
Då ståndar Stolts Adelin och kammar gult hår.

5 Och ljuga nu medan du ljuga vill,
Gud faders hämd kommer väl öfver dig.

17 När bålet var brunnet och fallet i glöd,
Då satt Stolts Adelin på röder guldstol.

6 Herr Peder han gångar för Konungen in,
Och hörer du, Herr broder, hvad jag säga må.

18 Det kom ett par dufvor af himmelen ned,
Och när de flögo bort, så voro de tre.

7 I fjol mördade Stolts Adelin de barnen två,
I år har hon satt ett barn qvickt uti jord.
8 Och Konungen han slog sina händer ihop:
Och aldrig kan jag tro Kär broderens ord!

19 Det kom ett par djeflar från helfvetes topp,
—Det sjunger en fogel uti skogen. —
De två voro djeflar, den tredje var Herr Pär.
—Stolts Adelina hon blef beljugen.

9 Och huru kan gräset på marken gro,
När inte Konungen tror broderens ord?

Anmärkning

13 Min bolster är röder, min bleja är blå
Gud glädje mina lemmar, som skola hvila derpå!

Mellanomkvädet utskrivet endast i str. 1, slutomkvädet
i str. 1 och 19. Interpunktionen osäker, kan delvis
härröra från Arwidsson.
Slutomkvädet: Stolts ms Stots

10 Och Konungen han talar till svennerna två,
I tager Stolts Adelin och sätter uti torn!
11 Så satte de Stolts Adelin i tornet det blå,
Och där fick hon sitta i fyra runda år.

G
Efter pigan Eva Persdotter, Källås, Säby sn, Småland (f. 1796 i Säby; Ling, s. 35; Jonsson I, s. 520-524).
Upptecknad av L. Chr. Wiede. Ga: ULMA 22266, s. 1-5. Text upptecknad 1820. Gb: KVHAA Wiede ks 65 [II].
Upptecknad på 1840-talet. Ytterligare fyra utskrifter finns: KVHAA Wiede ks 278 [II], KVHAA Wiede ks 278 a
[IV], KVHAA Wiede ks 278 c [I], KVHAA Wiede hs 65 [II].

Ga
1 Konungen skulle åt främmand' land fara
—Med foglen sjunger i skogen. —
Herr Peder och liten Cherstin skulle hemma vara
—Mig väckes så stolts Jungfruder.

5 Du dikta nu hvad du dikta vill
Jag hoppas Gud fader han hjelper väl mig.

2 Herr Peder han talte till liten Cherstin altså
Och kan jag din goda vilja få

6 När Konungen kom hem allt på sin gård
Och ute för honom herr Peder han står

3 Och inte kan du min goda vilja få
Det faller så svåra synder oss på.

7 Konungen talte till herr Peder altså
Hvi är du så blek: hvi är du så blå?

4 Och kan jag ej din goda vilja få
Så skall jag dickta en lögn dig uppå
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8 Jag må väl vara bleker, jag må väl vara blå
Det är bedrifvit så svåra synder på vår gård

18 De räckte henne vatten alt med ett spjut
Hennes omilde broder slog det ut.

9 Liten Cherstin hon hafver bedrifvit et hor.
Och sedan har hon bedrifvit et mord.

19 När elden var brunnen som mäst uti kohl.
Så satt liten Cherstin och kammar gult hår.

10 Och konungen talte till herr Peder altså
Du bed liten Cherstin att inför mig gå

20 Der kommo två dufvor af himmelen ned.
När de foro up så voro de tre.

11 Och hör du liten Cherstin hvad jag säga må
Antingen vill du hänga el/er brinna på bår

21 Der kommo två korpar af helfvetet up.
— Med foglen sjunger i skogen. —
De togo herr Peders både sjel och kropp.
— Mig väckes så stolts Jungfruder.

12 I huggen nu hvar och en tyr el/er ask.
I huggen det träd som brinner med hast.
13 De ledde liten Cherstin altöfver en bro.
Liten Cherstin hon gret, men herr Peder han log

Anmärkning
Mellanomkvädet utskrivet i alla strofer; slutomkvädet
utskrivet i str. 1 och 21, markerat i övriga strofer.
Mellanomkvädet: Med str. 20 När; foglen str. 20 och
21 fogelen; sjunger str. 8 sjungen
4:2 före en står di överstruket
10:2 gå ms ga
12:1
efter hvar och en står inom parentes hvarken

14 De ledde liten Cherstin altöfver en Äng.
Der fick'on se sin uppbäddade säng.
15 De ledde liten Cherstin tre resor omkring.
Och ingen ville skuffa henne på stridande eld.
16 De ledde liten Cherstin tre resor omkring.
Hennes omilda bror, han skuffar henne in.
17 När elden var brunnen som mäst uti brand.
Begärde hon vatten i Jesu namn.

Gb
Och konungen

skulle

å t f relmmond land fora
4

sko — gen

sjunger i

Med fogelen

P

6

hemma vara

Herr Peder och liten Kerstin skulle

bli
P
— Mig väckes så

•
•

8

J

1

stolts jung -fru — der.

(n. 1 ändrad från d 2) hs 65 [II]

Melodianmärkning
Övriga utskrifter:
hs 65 [II] är noterad i a-moll, begynnelseton: giss', de
andra i f-moll, begynnelseton: e' resp. ess' (samtliga
är nedan transponerade till g-moll).
Upptakten: f' ks 278 c [I]
T. 2, n. 3: Otydlig i ks 278 a [IV], troligen ändrad från
b'.
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T. 6, n. 5:

ks 278 [II], ks 278 c fl] . 1 ks

278 a [IV] står endast d2.
T. 8: J.

di) 7 II hs 65 [II]
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Mellanomkvädet: foglen: fogelen
Konungen: Och konungen
1:1

TEXT
Avvikelser från Ga i Gb
Texten omfattar endast str. 1.

H
ULMA 22266, s. 53-56. Efter en piga i Källås, Säby sn, Småland. Upptecknad av L. Chr. Wiede 1822.
1 Herr Peder han sadlar sin gångare grå
—Under högan lopps hamn. —
Sen rider han sig till lilla Malmfreds gård
—Liten Malmfred
För änn gråter hon uti den gröna lund sina sorger.
2 Och när som han kom till liten Malmfreds gård
Och ute för honom lilla Malmfred hon står
3 Och hör du liten Malmfred hvad jag dig säga må.
Och kan jag nu din goda vilja få
4 Och inte kan du min goda vilja få.
Det faller så stora synder uppå

11 Herr Peder slog näfven i röda Gullbord.
Det må väl vara swårt när ej fader barnet tror
12 Och konungen lätt göra ett bål intill grönaste äng
Och detta skall blifva min dotters brudesäng
13 De satte liten Malmfred på förgyllande stol.
Hennes tärnor de gräto, Liten Malmfred var glad.
14 De satte Liten Malmfred alt uppå den bår
Och sjelfver så tände der konungen upp
15 Och när som det Båhlet var brunnit i grund
Liten Malmfred hon satt lika rosenderöd.

6 Och inte du ljuga en lögn du ljuga hvad du vill.
Men inte så kan du min goda vilja få

16 Och när som det Båhlet var brunnet upp
—Under högan lopps hamn. —
Så kommo två dufvor från Himmelen ned
— Liten Malmfred
För änn gråter hon uti den gröna lund sina
sorger.

7 Herr Peder Han red sig till konungens gård.
Och ute för honom hans fader han står.

Anmärkning

5 Och kan jag nu ej din goda vilja få.
Men skall jag ljuga en lögn; du skall få brinna på ett
bår.

8 Och huru står det till med Liten Malmfred i år
Liten Malmfred hon mår nu som hon kan.
9 Liten Malmfred har gjort hor Liten Malmfred har
gjort Mord.
Malmfred grafver qvickt de små barn i jord.

Omkvädena utskrivna i str. 1, markerade i övriga
strofer (i str. 12 har mellanomkvädet först felaktigt
markerats Liten Malmfred).
1:2 Malmfreds ms Malfreds
6:1 Och inte understruket och satt inom parentes
11:2 barnet ms barnt

10 Och konungen slog näfven på hvitblekan kind.
Och hvarför skall du ljuga på kärsystren din.

Efter Margareta Helena Lall& (1772-1860), f. i Visby, Gotland; hon hade »ur allmogens mun» lärt sig visan »i sin
ungdom (1793-1805)», då hon vistades i Fardhems prästgård (jfr Bjersby, s. 260-266 och Jonsson I, s. 116). Ia:
ULMA 28985:22, s. 12-13. Text upptecknad av Carl Säve på 1830-talet. Insänd till A. I. Arwidsson 1839. Ib: KB
Vs 2:2, s. 644-645 (text), 654 (mel.). En annan utskrift av Carl Säves textuppteckning med mel. upptecknad av en
studerande Wimmercrantz efter Säves föredrag. Insänd till Arwidsson 1840. Ic: UUB R 623:2 nr 78 B.
Upptecknad några år efter Iab av P. A. Säve. Tryckt som Säve nr 78 B.
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Ia
1 Herr Terkel han talte till systeren sin
— Silkessadel uti marmorstenar —
Får jag nu låf att drifva vilja med dig?
— Bruna fålen får lätta sina tömmar

9 När som de kommo söder under ö
Så fingo de se röken stå upp i sky
10 De räckte henne vatten uppå ett spjut
Hennes broder Terkel han sparka' det ut

2 Och får jag intet låf att drifva vilja med dig
Då skall jag gå in och ljuga lifvet af Dig

11 När bålet var brändt och elden var släckt
Då stod der fröken Adel i sin snöhvita särk

3 Och ljuga så mycket du ljuga vill
Men alldrig skall du få ljuga lifvet af mig

12 Der kommo två dufvor från himmelen ned
När de flögo upp syntes de vara tre

4 Herr Terkel han språng i den nästa by
Der spillde han systerns bröst fulla med mjöd

13 Der kommo två korpar från helfvetet upp
—Silkessadel uti marmorstenar —
De togo Herr Terkel båd' kropp och med själ
—Bruna fålen får lätta sina tömmar

5 »Hvad är det för en mjöd som på dina bröst
rinner?»
»Det är den bruna mjöd broder Terkel spillde på i
går.»

Titel: Herr Terkel och Fröken Adel.

6 Herr Terkel han talte till sin fader så:
»Fröken Adel har gjort båd' hor och mord i år.»

Anmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och
13. — Efter str. 9 står: (Nu sattes hon på bålet:)
1:1 sin ändrat från så
4:2 spillde ändrat, troligen p. g. a. felskrivning

7 De huggde en Ek, de huggde en Ask,
De huggde en Ask som brinner med en hast.
8 De häfde Fröken Adel på högan häst
Hennes broder Terkel han red dernäst

Ib
7
Herr Ter-kel han tal - te till

sys - te- ren sin:

4

— Sil - kes-sa -del ut - i

mar -mor ste- nar
6

"Får jag nu låf att drif-va

vii - ja med dig?"
8

)
—

Bru-na

få-len får löt-to si -no

TEXT
Avvikelser från Ia i Ib
2:2 Då: Så
4:2 systerns: systrens
5:1-2 »Hvad är det för mjöd, som nnner på ditt
bröst?»
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9:1
9:2
12:2
13:1
13:2

E

1

töm - mar

»Det är det är det mjöd bror Terkel spillde på i
går.»
När: Och när
upp: högt upp
När: Men när
upp: opp
kropp och med själ: med själ och med kropp

SMB 46
na sig att den handlade om Fröken Adels sättande på
bålet.)
11:2 först har 12:1 skrivits men strukits
13:1 opp ändrat, troligen från upp

Anmärkning
Titel: Herr Terkel och Fröken Adel. Strofnr saknas i
str. 10-13. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 13.- Efter
str. 9 står: (En lucka, sångerskan kunde endast påmin-

Ic
Avvikelser från Ib i Ic

5 Hvad är det för mjöd som på din' bröst rinna må?
Det är den bruna mjöden, som min broder Terkel
spilde på i går.

Mel. utan textunderlägg. Mel. noterad i G-dur, begynnelseton:
(nedan transponerad till F-dur).

6 De huggde en ek och de huggde en ask;
De huggde en ask, som brinner med en hast.

Upptakten: J

7 De häfde Fröken Adel på högan häst:
Hennes bror Terkel han red dernäst.

MELODI

T. 1, n. 4-6: a' a l

gl

8 När som de kommo på bredan guldbro,
Den hästen han stappla' på 4 guldskor.

T. 2, n. 4:

9 När som de kommo söder under ö,
Då fick de se röken upp i sky.
T. 3, n. 1-4:

10 De räckte henne vatten uppå ett spjut:
Hennes broder Terkel sparkte det ut.

T. 5, n. 1:

11 När bålet var brändt och elden var släckt,
Då satt Fröken Adel i sin snöhvita särk.

T. 5, n. 4-5: j (felnoterad, bör vara åttondelsnot)

12 Der kommo två dufvor från himmelen ned:
När de flögo upp syntes de vara tre.

T. 7, n. 4-5:

13 Der kommo två korpar från helvetet opp:
- Silke sadel uti marmor stenar De togo Herr Terkel med själ och med kropp.
- Bruna fålen får lätta sina tömmar.

7". 8

Titel: Herr Terkel och Fröken Adel.

1 Herr Terkel han talte till systeren sin:
- Silke sadel uti marmor stenar Får jag nu lof att drifva vilja med dig?
- Bruna fålen får lätta sina tömmar.

Textanmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och
13. Str. 8 tillskriven i efterhand med anm. M. H.
Laller. - Efter str. 9 står: (Nu sattes hon på bålet)
9:1 kommo ändrat, troligen från kommer
11:1 bålet ändrat från bålen

2 Får jag inte lof att drifva vilja med dig,
Så skall jag gå hem och ljuga lifvet af dig.
3 Herr Terkel han sprang i sin nästa by;
Der strödde han Fröken Adels bröst fullt med
mjöd.
4 Herr Terkel han tal'de till Fader sin så:
Fröken Adel har gjort båd' hor och mord i år.

J
KB Vs 4, s. 284 (text), KB Vs 3:3 nr 175 C (mel.). Småland, troligen Almundsryds sn. Upptecknad av G. 0.
Hylten-Cavallius 1839. En renskrift, gjord av George Stephens och omfattande str. 1, 2, 4-6, 9-11, 13, finns i KB
Vs 3:3 nr 175 C.

11-859074 SMB 2
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Peder hon gångar till Rosende

h I

d

— der sjunger en fogel

il 1,1,55 4N IN

N

J

tl

II

— Hör lider

J

skogen —

Så möt han sin syster i

fi0,5171?

J

lund

samma

stund

J
så mången skön

jungfru.

1 Herr Peder han gångar sig åt Rosendelund,
—Här sjunger en fogel i skogen —
Så mötte han sin syster allt uti samma stund
—här lider så mången stolts jungfru.

15 De satte silfverkannan på röda gullspjut,
Herr Peder hennes broder han spilde det ut.

2 Får jag nu min Vilja med dig
Tvi! skäm dig min Broder, begär det af mig

17 Sen kommo två korpar ur mörkaste skog
— Här sjunger en fogel i skogen —
De togo Herr Peder med strumpor och skor
— här lider så mången stolts jungfru.

3 Och får jag inte min vilja med dig
så skall jag lägga en lögn uppå dig.

16 Så kommo två dufvor från himmelen ned
Och när de flögo så voro de tre

4 Och lägg uppå mig hvad du lägga vill
så vet jag att jag säll hörer himlen till.

Titel: Herr Peder och Kerstin.

5 Herr Peder han går för sin fader att stå
Jag såg liten Kerstin med Biskoppar två.

Melodianmärkning

6 Konungen slog sina händer i bord
Utan jag ser det, jag det intet tror.
7 Skall nu ej en fader sin son kunna tro
må icke grönt vexa uppå denna jord.
8 Och konungen ropte på småsvenner två
I skolen upphugga mig ved till ett bål.
9 I huggen mig bål af starkaste ved
Och huggen den veden, som brinner så het.
10 Liten Kerstin hon satte sig på rödan gullstol
hennes tärnor de gräto, liten Kerstin hon log.
11 Liten Kerstin hon kammar och krusar sitt hår,
I morgon så skall mitt bröllopp visst stå.
12 De satte liten Kerstin på högesta häst
Herr Peder hennes Broder han red henne näst
13 De satte liten Kerstin på högaste bål
När lågen han gjorde så stort öfvervåld
14 Liten Kerstin hon ropte med högan röst
Gif mig litet vatten att släcka min törst.
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Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning saknas. Över mel. står f.dur. Mel. är ortografiskt ,felnoterad och saknar fasta förtecken; här ortografiskt rättad och återgiven med fyra fasta b-tecken.
Versraderna 1-3 delvis utskrivna utan anpassning till
mel.
System 1, n. 6-7, 12 (ess'): diss'
System 1, n. 8-9 (ass' ass'): giss' giss'
System 2, n. 3 (den alternativa n.), 6-7 (ess'): diss'
System 2, n. 9 (ass'): giss'
System 3, n. 3 och 7 (ass'): giss'
System 3, n. 10 (ess'): diss'
System 4, n. 3 och 7 (ass'): giss'
System 4, textunderlägget: mangen
Textanmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och
17.
2:2 skäm ändrat från skäms

SMB 46

K
KB Vs 3:3 nr 175 D. Småland. Troligen upptecknad av G. 0. HyltU-Cavallius på 1830-talet (andra hälften) eller
1840-talet.

r
Kerstin

Herr Peder och liten

de

till

sutto

bord

cr r
vi begynna. —

ville

— med kärlek

6f 666

De talte

så mån-ga

ccr

skdmtfulla

ord.

min.

— Aller — kdrestan

1
Jag kan eder

aldrig

1 Herr Peder och Liten Kerstin de sutto öfver bord.
— Med kärlek ville vi begynna. —
De talte så många skämtefulla ord.
— Allerkärasten min
Jag kan Eder aldrig förglömma.
2 »Och Vill du främja viljan min
så skall jag gifva dig guld i skrin.
3 Men vill du inte främja viljan min
så storer en lögn skall jag börja på dig. »

förglömma.

11 När som det bålet var brunnet i glöd
så satt liten Kerstin så fager en mö.
12 Så kommo der två dufvor af himmelen ned
När de flögo upp så voro de tre.
13 Så kommo der två korpar af helvetet upp
—Med kärlek ville vi begynna. —
Så togo de Herr Peder med själ och med kropp.
— Allerkärasten min
Jag kan Eder aldrig förglömma.

4 »Börja, hvad du börja må.
Här är väl en Gud som lyder derpå. »

Titel: Herr Peder och hans syster.

5 Herr Peder han går sig för konungen in.
Liten Kerstin har födt en liten kind.

Melodianmärkning

6 Konungen slog sina handskar ihop.
»Huru skall jag kunna dina ord tro?»
7 »Huru skall gräset på jordena gro,
när fadren kan inte sonen sin tro?»
8 »Är det sannt som du säger för mig,
så skall hon brännas på bålet i tid.»
9 Men när som det bålet var brunnet i brand
Liten Kerstin ropar dricka, i Jesu namn.
10 De bundo litet dricka på ett spjut.
Herr Peder hennes bror han spilde det ut.

Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning saknas.
System 1, textunderlägget: Ovanför till står öfver överstruket.
System 3, n. 1-5 (c2-c2): Över alla noterna står bokstaven c. N. 1 och 5 ändrade från h l .
Mellan system 4 och 5 står följande överstruket:

-

-

N. 8 ändrad

P
P
Jog kan eder al — drig förglömma

från åttondelsnot.
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Textanmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och
13.
Mellanomkvädet: ville str. 13 vilje
Slutomkvädet: aldrig dubbelskrivet i str. 1

2:1 Och tillskrivet i efterhand
2:2 guld ms ev. gull (sannolikt ändrat)
8:1 före Är står Och överstruket
12:2 före upp står troligen bo överstruket
Titeln ändrad från Herr Peder och Liten Kerstin.

L
KB Vs 4, s. 269 (text), KB Vs 3:3 nr 175 B (mel.). Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt&I-Cavallius på 1830-talet
(andra häften) eller 1840-talet. En renskrift av texten, gjord av George Stephens och omfattande str. 1,3-5, finns i
KB Vs 3:3 nr 175 B.

r
det bålet
terzen dfver

ska vi bylta

allt uti

r r

en ek

r

cc
och det skall nu brifia

både stridande och het

1

— Rosor o. adeliga

1 Lilla Rosa hon hafver gjort hor emot mord
hon hafver nedergrafvit qvickan barn i jord.
— Rosor och Ädeliga blommor.
2 Och må du hafva rätt så mycket du vill
när sanning kommer fram får lögnaren skam
— den brune folen löper lätt i sina tömmar
3 Det bålet skall vi bygga allt öster om by
der lilla Rosa skall hvila med sin rosenröda hy.
—rosor och Ädeliga blommor.
4 Det bålet skall vi bygga allt uti en bok
jag det skall nu bygga både stridande och stort.
5 Det bålet skall vi bygga allt uti en ek
ja det skall nu brinna både stridande och het.
6 De ledde lilla Rosa till brinnande Bålet fram
Rosor och ädeliga blommor.
—rosor och Ädeliga blommor
7 Mina bolstrar äro röda mina lakan äro blå.
Gud nåde mig för orätt skall hvila deruppå.
—den brune folen löper lätt i sina tömmar
8 När lilla Rosa hon satt uppå elden och brann
så begärde hon så gerna en liten droppa va'nn.
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blorbor.

9 De hängde det drickat allt uppå ett spjut
Herr Peder hennes broder han slog det derut
—den bruna folen löper lätt i sina tömmar
10 Der kommo två dufvor af himmelen ned
och när de flögo bort så voro de tre.
troligtvis var Rosa lilla med
—Rosor och ädeliga blommor.
11 Der kommo två korpar från helfvetet ut
de togo Herr Peder med själ och med kropp.
—den brune folen löper lätt i sina tömmar.

Titel: Herr Peder och Lilla Rosa.
Melodianmärkning
Ms skissartat. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning saknas. Över mel. står a-moll. Str. 5 lagd
under mel.
System 1, textunderlägget: balet
System 2, n. 2 (a'): Ändrad från åttondelsnot.
System 2, textunderlägget: bade
System 3, n. 9 (a'): Troligen ändrad från g'.

SMB 46
5:2 ja ändrat från jag
6:1 före ledde står skulle överstruket
elden och brann ändrat från eldande brann
8:1

Textanmärkning
Ms saknar strofnr. Då omkvädesväxlingen ej klart
framgår av ms, återges omkvädena genomgående på
sätt som i ms. Str. 2 tillagd i efterhand i margen.

M
KVHAA Wiede ks 65 [I]. Efter kyrkvaktarhustrun Brita Cajsa Carlsdotter (»Hustru Boglina») i fattighuset, Ö.
Stenby sn, Östergötland (f. 1796 i Sjögestads sn, Östergötland, d. 1852; Ling, s. 41). Upptecknad på 1840-talet av
L. Chr. Wiede. Ytterligare två utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 65 [I], MM Wiede nr 65.

g p

P

Och ungersven och jung-frun de

möttes på bro:

4

P
sko — gen

— Med fog — len sjunger i

F
Och

lofvor du mig nu din

äro

och tro

8

;
— Med fog — len sjunger i

i
sko — gen,

9 De ledde Liten Kerstin allt öfver en spång
Hennes tärnor de greto, Liten Kerstin hon sång.

1 Och ungersven och jungfrun de möttes på bro
—Med foglen sjunger i skogen —
Och löfvar du mig nu din ära och tro
—Med foglen sjunger i skogen

10 De satte Liten Kerstin på brinnande bål
Der sitter hon nu och kammar gult hår

2 Ack huru skall jag ge dig min ära och tro?
Du vet, vi ha båda en fader och en mor!

11 När elden var brunnen och brunnen i brand,
Hon bad dem om dricka i Jesu namn.

3 Och löfvar inte du mig din ära och tro
Så skall jag nu ljuga en lögn uppå dig

12 När elden var brunnen och brunnen i glöd,
Liten Kerstin hon satt der lika vacker och röd.

4 Ja, ljuger du för fader och ljuger du för mor,
Så ljuger du inte för Gud Fader, som i himmelen
bor.

13 Och väl kan jag tillgifva min fader och min mor
Men aldrig Herr Peder, min yngsta bror.

5 Herr Peder han går sig för sin fader och mor.
Liten Kerstin hon gör både hor och mord
6 Och gör Liten Kerstin både hor och mord
Så skall icke elden bli henne så god
7 De höggo den veden allt utaf en mast
Liten Kerstin hon skulle brinna med hast
8 De ledde Liten Kerstin allt öfver en bro
Hennes tärnor de greto, Liten Kerstin hon log.

14 Der kummo två dufvor af himmelen ned
När de flögo up, så voro de tre
15 Den ena var Guds Ande, den andra var Guds Son,
Den ena var Liten Kerstin till kropp och till själ.
16 Der kummo twå korpar från helvetet opp
När de flögo ner, så voro de tre.
17 Den ena var Ammen, den andra var Trammen
—Med foglen sjunger i skogen —
Den ena var Herr Peder till kropp och till själ.
—Med foglen sjunger i skogen
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Melodianmärkning

Övriga utskrifter:

Övriga utskrifter:

2:1
15:1
16:1
16:2
17:1
17:2

T. 1, n. 1-2:

hs, MM
ungersven

T. 8:j. j>

hs

huru: hur hs; ge: gifva; dig: din hs
ena: ene hs
opp: upp MM
ner: ned
ena: ene hs: andra: andre hs
ena: ene (3: tredje) hs

Textanmärkning
Omkvädena utskrivna i alla strofer.
15:2, 17:2 efter ena står (o: tredje)

N
KVHAA Wiede ks 278 a [I]. »Trakten af Gusums bruk», Ringarums sn, Östergötland. Upptecknad av gymnasisten P. H. Ringwall på 1840-talet.
Andante .

2

Konungen skulle

Vidingste

till

fara

4
7')

— Men fogelen

sjunger

skogen —
6

Herr Peder och liten Kerstin

skulle hemma vara
8

— Mig möter de stolta

J

1

Jung - fruder.

1 Konungen skulle till Vidingste fara
—Men fogelen sjunger i skogen —
Herr Peder och liten Kerstin skulle hemma vara.
—Mig möter de stolta Jungfruder.

6 Och Konungen kom ifrån Vidingste hem:
»Hur står till med liten Kerstin, kära systren din?»

2 Herr Peder han sade till Systren sin:
»Och vill du nu träda i dansen med mej?»

8 »Å är det då sannt, som du säger för mej,
Så skall hon snart få se sin sotesäng.»

3 »Och intet jag med dig i dansen går,
Det kommer oss så många synder uppå. »

9 Konungen sade till småsvenner så:
»Ni gånger åt skogen och hugger ett bål.»

7 »Liten Kerstin har gjort både hor och mord,
Hon har lagt twå quickebarn i jord.»

4 »Och vill du intet trä' i dansen med mej,
Så skall jag ljuga en lögn uppå dej.»

10 »Ni hugger det bålet af ek och asp;
Ty Liten Kerstin skall derpå brinna så fast.»

5 »Ja ljuga hvad du ljuga kan;
Men ljuga det plär aldrig gå an.»

11 Herr Peder han sade till systren sin:
»Nu skall du rida till bålet din. »
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12 »Antingen vill du rida på gångaren grå,
Eller vill du på dina fötter gå?»

23 Liten Kerstin hon låg i Marias famn,
Herr Peder han låg i Blåkulle och brann.

13 »Jag vill intet rida på gångaren grå;
Jag vill heldre på mina fötter gå. »

24 Hon bad för Fader, hon bad för Mo'r,
Hon bad för Syster, hon bad ock för bro'r.

14 Herr Peder han sadlar då gångaren grå,
Hennes tärnor de lyfta henne derpå.

25 »Ja nåder för fader, och nåder för mo'r,
—Men fogelen sjunger i skogen —
Och nåder för syster, men aldrig för bro'r. »
—Mig möter de stolta jungfruder.

15 Å när som de kommo till blomstergrön äng,
Der fick hon se sin sotesäng.
16 Å när som de kommo till Rosande-gård.
Gud hjelpe den flicka, de ljuga uppå!

Melodianmärkning
T. 4, n. 1: Åttondelsnot; här återgiven enligt avskrifterna.
Utöver den här återgivna utskriften av Ringwall finns
fyra avskrifter av Wiede i ks (278 [III], 278 a [II], 278 b
[III] och [117]), varav en (278 a [II]), betecknad Säby,
Småland, delvis noterats en sekund högre motsvarande Wiedes egen uppteckning från Säby (= Gb ovan).

17 Liten Kerstin hon rider intill sitt bål,
Hennes broder han skuffade henne derpå.
18 Liten Kerstin hon satt på elden och brann,
Hon ropte om dricke i Herrans namn.
19 Silf-kannan hon stod på förgyllande spjut,
Hennes broder han slog det dricket ut.
20 När som den elden var brunnen i glöd,
Då satt liten Kerstin på guldstolen röd.

Textanmärkning

21 När som den elden var brunnen i kol,
Då satt liten Kerstin och flätte sitt hår.

Omkvädena utskrivna i alla strofer.
7:2 quickebarn står inom citationstecken.
23:2 till Blåkulle står anm. obs. Blåkulle = Helvete.

22 Det kom twå dufvor af himmelen ned,
När de flögo opp, voro de tre.

0
KVHAA Wiede ks 278 [I]. Efter »jungfru Ringström», Ringarums sn, Östergötland (Ling, s. 36-37). Upptecknad
av L. Chr. Wiede på 1840-talet. Ytterligare fyra utskrifter finns: KVHAA Wiede ks 278 a [III], KVHAA Wiede
ks 278 b [I], KVHAA Wiede ks 278 b [II], KVHAA Wiede ks 278 c [II].
2

1).

;17 P

Och Konungen

iy

h

d

r r

i

Medan fogelen sjunger

— Herr Peder och I iten

1,17

;P

4

th ; PU
—

P

han skulle åt frdmmand land fara

sko — gen —

;;
8

7 P;

— Mig väcker tre stolta

r

Kerstin skulle hemma va - ra

J

1

jung — fru — der.
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1 Och konungen han skulle åt främmande land fara
- Medan fogelen sjunger i skogen Herr Peder och liten Kerstin skulle hemma vara.
- Mig väcker tre stolta jungfruder.
2 Herr Peder han talte till liten Kerstin så:
Och kan jag få göra med dig, som jag vill
3 Och inte får du göra med mig som du vill,

T. 5, n. 9:

T. 6, n. 3: Otydlig i ks 278 a [III], troligen ändrad
från bl .
T. 24, n. 4:

4 Och får jag ej göra med dig som jag vill
Så skall jag ljuga en lögn uppå dig
5 Ljuga huru du ljuga kan
När sanningen kommer fram så får ljugaren skam.

ks 278 b [ll

ks 278 a [III], ks 278 c [II]

ks 278 b [II]

T. 7, n. 6-7:

ks 2 78 b [n

6 Konungen kommer hem
7 [---1
I fjohl gjord' hon hor, i år gjord hon mord
8 Och har liten Kerstin gjort sådan synd
Så skall hon också brännas i bål
9 De ledde liten Kerstin allt öfver en äng
Der fick hon se sin brudesäng
10 Gud nåde mig arma flicka för brudsäng jag får
Mina lakan äro röda mina bolstrar äro blå
11 De ledde liten Kerstin allt öfver en bro
Hennes jungfrur de gräto, liten Kerstin hon log.
12 De satte liten Kerstin på elden som brann
Hennes jungfrur de gräto, liten Kerstin hon sang
13 Det kommo tre dufvor från himmelen ned
De togo Liten kerstin till kropp och till själ
14 Det kommo tre korpar från afgrunden opp,
- Medan fogelen sjunger i skogen De togo Herr Peder till själ och till kropp
- Mig väcker tre stolta jungfruder.
Melodianmärkning
Mel. skriven ovanpå en skissartad primäruppteckning.
T. 5, n. 8-9: Utskrivna två gånger.
T. 6, n. 5: Otydlig, troligen ändrad från a'.
Övriga utskrifter:
T. 1, n. 1-2:

ks 2 78 a [III]

T. 4, n. 2: Felaktigt utskriven som åttondelsnot i ks
278 c [II].
T. 5, n. 5: esse ks 278 a [III] , ks 278 b [II], ks 278 c [II]
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Textanmärkning
Omkvädena utskrivna i alla strofer. Texten är till större delen utskriven på den med blyerts gjorda primäruppteckningen, vilken är delvis läslig.
13:2 kropp ms ev. kropps
Primäruppteckningen:
Ett fåtal egentliga avvikelser från huvudutskriften kan
urskiljas:
4:2 uppå: på
5:1 kan: vill
8:2 brännas saknas
10:1 nåde: nå
Övriga utskrifter:
Texterna i ks 278 b [I] och [II] omfattar endast str. 1-8,
i ks 278 a [III] och ks 278 c [I] endast str. 1 (i den
sistnämnda har dock ytterligare tre strofer markerats
med utskrivna omkväden).
Slutomkvädet: Jungfruder: jungfruger ks 278 b [II] (str.
3-4)
1:1 han tillskrivet över raden i ks 278 c [I]
2:2 Och kan jag nu din goda vilja få ks 278 b [I] och
[II]
3:1-2 Och inte kan du min goda vilja få
Det är så mången som vaktar mig uppå ks 278 b
[I] och [II]
6:1 står inom parentes i ks 278 b [I] och [II]
8:2 brännas: bränna ks 278 b [I] och [11]
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P
UUB R 623:3 nr 78 C. Efter sjömanshustrun Greta Stina Höglund f. Hindricsdotter, Dals, Levide sn, Gotland (f.
1793 vid Salmungs, Levide, d. 1875); hon hade lärt visan av sin mor bondhustrun Magdalena Jacobsdotter (f. 1765
i Vamlingbo sn, Gotland, d. i Levide 1833; Bjersby, s. 127). Upptecknad av folkskolläraren A. Th. Snöbom ca
1850. Tryckt som Säve nr 78 C.
1 Herr Peder och liten Kerstin de talades vid:
—Det sjunger en fågel i skogen —
»Och vill du nu göra god viljan med mig?
—För det väcker så stolta jungfruar.

14 De ledde liten Kerstin utöfver en äng:
»Se här ser jag min brude-säng.»

2 »Och inte' jag vill och inte' jag må
Ty det faller så stora straff deruppå.»

16 De räckte henne dricka uppå ett spjut:
Herr Peder, hennes broder, han slog det ut.

3 »Och vill du inte göra god viljan med mig,
Så skall jag ljuga en lögn uppå dig.»

17 Liten Kerstin hon suckar till Gud fader och bad:
Hon bad för allt som i verlden var.

4 »Och ljuga hur du ljuga vill,
Så kan du inte' ljuga lifvet af mig.»

18 Hon bad för sin fader, hon bad för sin mor;
Men mäst för Herr Peder, sin endaste bror.

5 Herr Peder gick sig för Konungen in:
»Hur har min fader tuktat liten Kerstin?»

19 När bålen var bränder och brunnen till glöd,
Satt liten Kerstin igen båd' hviter och röd.

6 »I fjol gjord' hon hor, i fjol gjord hon mord,
»I år har hon lagt lefvande barn uti jord.»

20 Då kom' der två dufvor från himmelen ner:
När de foro upp, så voro de tre.

7 Konungen talte till tjenarena två:
»I låten liten Kerstin inför mig stå.»

21 Då kom' der två Rammar från helvetet opp
—Det sjunger en fågel i skogen —
De togo Herr Peder till själ och kropp,
—För det väcker så stolta jungfruar.

15 Liten Kerstin hon satt på bålet och brann:
»I gifven mig nu dricka i Jesu Namn!»

8 Liten Kerstin gick in för fadren sin.
»Hur hafver du aktat äran din?»
9 »Min ära den hafver jag aktat så,
»Att jag en ren jungfru för min fader kan stå.»
10 Konungen kallar på tjänarena tre:
»I gån nu ut och huggen mig ve'.»
11 De höggo ett bål utaf äske
Som elden han brinner den värste.
12 De höggo ett bål utaf Eke
Som elden han brinner den hete.
13 De ledde liten Kerstin utöfver en bro:
De andre de greto, liten Kerstin hon lo'.

Titel: Herr Peder och liten Kerstin.
Anmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och
21, markerade i str. 2.
Slutomkvädet: För i str. 21 tillskrivet i efterhand
2:2 Ty tillskrivet i efterhand
11:1 äske står inom citationstecken och har i margen förklaringen (af ask-träd)

Q
Efter Anna Andersdotter Öberg f. Lenngren, Strängnäs If (f. 1780 i Överselö sn, Södermanland, d. 1856 i
Strängnäs; Jonsson I, s. 581-584). Upptecknad av Emil Öberg vid 1850-talets början. Qa: KVHAA Dybeck,
Folk-lore V, s. 97-98. Qb: KVHAA Dybeck, Folk-lore V, s. 94 B (mel. och början av texten), 85-86 (resten av
texten). Qc: ULMA 1951:31. Insänd till Södermanl:s fornminnesför. 1863. Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre
kult. hist. II, 1881 s. 22-24 (text), 29 (mel.). Qd: MAB Folkmelodier, bl. 91-93. Insänd till Mus. Akad. 1878.
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1 Och konungen skulle till Gryninge fara,
— När fogelen sjunger i skogen, —
Herr Peder och liten Kerstin skull' hemma vara;
— Mig väcker så mången stolts jungfru.

13 »Och hör du liten Kerstin, kär dotteren min,
Du är nu så bleker om kinden din?»

2 Då Konungen bort till Gryninge for,
Herr Peder han in i kammaren går;

15 Och konungen talte till småsvänner två:
»1 gån nu till skogen och huggen henne bål.»

3 »Och hör du liten Kerstin kär systeren min
Och kan jag nu få kär viljan din;»

16 »1 huggen det bålet af ek och af asp,
Ty det skall brinna uti dagarne fast.»

4 »Och hur skall du få kär viljan min,
Du vet ju att du är kär broderen min. »

17 Liten Kerstin hon går sig i stallet in,
Hon skådar de fålarne rundt omkring.

5 »Och får jag icke kär viljan din,
Så skall jag ljuga en lögn uppå dig.»

18 Hon skådar den svarta, hon smeker den grå
Den röda den lägger hon sadeln uppå.

6 »Och ljug du hur du ljuga kan,
Ty dig tror hvarken quinna eller man.»

19 Liten Kerstin hon red sig på grönan äng,
Och der fick hon se sin brudesäng.

7 När konungen hem från Gryninge kom,
Herr Peder han ut emot honom sprang:

20 Liten Kerstin hon satte sig på bålet opp
Och Herren befallde hon sin själ och sin kropp.

8 »God dag, herr Peder, kär sonen min!
Hur mår liten Kerstin, kär dotteren min?»

21 Liten Kerstin hon bad en bön alltså:
»Gud låte det herr Peder mot verlden gå. »

9 »Liten Kerstin hon gör både hor och mord,
De små, späda barn dem lägger hon i jord.»

22 De redo kring bålet ett slag eller tre,
Men ingen ville skjuta liten Kerstin uti.

14 »Jag må väl vara bleker och inte röd.
Herr Peder har ljugit en lögn uppå mig. »

10 Och konungen talte till tjenaren sin:
»Du beder liten Kerstin gå för mig in.»

23 De redo kring bålet ett slag eller fem,
Herr Peder den skalken skjöt henne i eld'n.

11 Och tjenaren talte till liten Kerstin alltså:
»Behagar liten Kerstin för sin fader att gå.»

24 Det brann i dagar, det brann i två,
På henne var ej skadt så mycket som ett hår.

12 Och liten Kerstin in genom dörren hon steg,
Och konungen på henne med vreda ögon såg.

25 Det brann i dagar, det brann i tre,
På henne var ej skadt, så mycket de kund se.

164

SMB 46
Melodianmärkning

26 Men när som det bålet var brunnet i brand,
Då bad hon om vatten i Jesu namn.

T. 2, n. 1: Otydlig, möjligen ändrad från g'.
T. 6, n. 6: Otydlig, möjligen ändrad från gi .

27 De skicka henne vatten uppå ett spjut,
Herr Peder, den skalken, han spillde det ut.

Textanmärkning

28 Det kommo två dufvor från himmelen ned,
Och när de flögo opp så voro de tre.

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, markerade i str. 2 och 3.
2:1 for ändrat från för
23:1 fem ändrat från tre

29 Det kommo två korpar från helvetet opp
—När fogelen sjunger i skogen, —
De togo herr Peder med själ och kropp.
—Mig väcker så mången stolts jungfru.

Titel: Herr Peder och liten Kerstin.

Qb
MELODI
Avvikelser från Qa i Qb

Mel. noterad i g-moll, begynnelseton: g' (nedan transponerad till f-moll). Str. 2 saknas. Arrangerad för fyra
sångstämmor (efter t. 7, n. 2 är endast melodistämman utskriven). Arrangemanget har ej påverkat utskriften av melodistämman (jfr motsvarande avvikelser i Qcd); det återges därför ej här.
T. 5, n. 8: dess2
T. 6, n. 6: g'
T. 8, n. 2: Utan fermat.
TEXT

6:1
7:1
8:2
10:1
11:1
12:2

15:2
16:2
18:1
18:2
23:2
27:1
28:1
28:2

hur: om
När: Då
dotteren min: systeren din
tjenaren: småsvännen
tjenaren: småsvännen; liten saknas
såg: neg
huggen: hugg'
uti dagarne: i dagarna
svarta: svarte; smeker: klappar
Den hvita den lade hon guldsadeln uppå.
eld'n: ell'n
skicka: räckte
ned: ner
flögo: foro

Avvikelser från Qa i Qb

Anmärkning

Str. 21 och 25 saknas.
4:1 Och saknas; få: kunna få
5:1 Och får jag icke: Och kan jag ej få

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 2,
markerade i str. 3.
20:2 befallde ändrat från befallte

Qc
MELODI
Avvikelser från Qa i Qc

Str. 2 saknas.
Upptakten: c i
T. 5, n. 8: dess2
T. 6, n. 3: giss'
T. 6, n. 6: g'
T. 8, n. 2: Utan fermat.
1 Och Konungen skulle till Rynninge fara,
—Då fogelen sjunger i skogen. —
Herr Peder och Liten Kerstin skull' hemma vara.
—Mig väcker så mången stolts jungfru.

2 När konungen bort till Rynninge for,
Herr Peder han in i kammaren går,
3 Och hör du liten Kerstin, kär systeren min:
Och kan jag nu få kär viljan din.
4 Hur skall du kunna få kär viljan min,
Du vet ju att du är kär broderen min.
5 Och om jag ej får kär viljan din,
Så skall jag ljuga en lögn uppå dig.
6 Och ljug du hur du ljuga kan,
Ty dig tror hvarken qvinna eller man.
7 När konungen hem från Rynninge kom,
Herr Peder han ut emot honom sprang.
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8 God dag herr Peder, kär sonen min,
Hur mår liten Kerstin, kär systeren din?
9 Liten Kerstin hon gör både hor och mord.
De små späda barn dem lägger hon i jord.

14 Liten Kerstin hon red litet längre fram,
—Då fogelen sjunger i skogen. —
Och då fick hon se hur det bålet brann.
—Mig väcker så mången stolts jungfru.

10 Och konungen talte till småsvänner två:
I gån nu åstad och huggen henne bål.

Titel: Herr Peder och Liten Kerstin.

11 Liten Kerstin hon gick uti stallet in,
Hon skådade de fålarne rundt omkring

Textanmärkning

12 Hon klappade den svarte, hon smekte den grå,
Den hvita lade hon sadeln uppå.

Ms saknar strofnr. Omkvädena (inom citationstecken)
utskrivna i str. 1 och 2. Två prickade rader efter str. 14
torde markera att strofer utelämnats.

13 Liten Kerstin hon red sig allt ut på en äng,
Och der fick hon se sin brudesäng.

Qd
MELODI
Avvikelser från Qa i Qd
Str. 2 saknas.
Upptakten: c l
T. 5, n. 8: dess2
T. 6, n. 6: gl
T. 8, n. 2: Utan fermat.
1 Och konungen skulle till Rynninge fara,
— När fogelen sjunger i skogen. —
Herr Peder och liten Kerstin skull' hemma vara,
— Mig väcker så mången stolts jungfru.
2 När konungen bort till Rynninge for,
Herr Peder han in i kammaren går,
3 Och hör du liten Kerstin, kär systeren min,
Och kan jag nu få kär viljan din,
4 Hur skall du kunna få kär viljan min
Du vet ju att du är kär broderen min,
5 Och om jag icke får kär viljan din
Så skall jag ljuga en lögn uppå dig,
6 Och ljug du hur du ljuga kan,
Ty dig tror hvarken qvinna eller man,
7 Då konungen hem ifrån Rynninge kom,
Herr Peder han ut emot honom sprang,
8 God dag Herr Peder, kär sonen min,
Och hur mår liten Kerstin, kär systeren din?
9 Liten Kerstin hon gör både hor och mord,
De små späda barn dem lägger hon i jord,
10 Och konungen in uti kammaren sprang
Slog dörren igen, att låset det klang.
11 Och konungen talte till småsvennen sin:
Du bed liten Kerstin gå för mig in,
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12 Liten Kerstin hon in genom dörren steg,
Och konungen mot henne med vreda ögon neg.
13 Och hör du liten Kerstin, du svara nu mig,
Hvad är det för tal jag hörer om dig.
14 Och kära min fader, du var icke vred:
Herr Peder har ljugit en lögn uppå mig.
15 Och konungen slog dottren på blekan kind,
Och skall du så tala om broderen din.
16 Och konungen talte till småsvenner två:
I gån nu åstad och huggen ett bål.
17 Liten Kerstin hon gick sig i stallet in,
Der stodo de fålarne rundt omkring.
18 Hon klappar den röda, hon smeker den grå,
Den hvita den lägger hon sadelen på.
19 Liten Kerstin hon red sig allt ut på en äng,
Och der fick hon se sin brudesäng.
20 Hon red omkring bålet ett hvarf eller tre,
Men ingen ville skjuta liten Kerstin uti.
21 Hon red omkring bålet ett hvarf eller fem,
Herr Peder den skalken sköt henne i ell'n.
22 Och när som det bålet var brunnet i brand,
Så bad hon om vatten i Jesu namn.
23 De räckte henne vatten allt uppå ett spjut,
Herr Peder, den skalken, han spilde det ut.
24 Det kommo två dufvor från himmelen ned,
Och när de flögo upp, så voro de tre.
25 Det kommo två korpar från helvetet opp,
—När fogelen sjunger i skogen. —
De togo herr Peder med själ och med kropp
— Mig väcker så mången stolts jungfru.
Titel: Herr Peder och Liten Kerstin.
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dess rätta plats dock markerad. Omkvädena står inom
citationstecken.

Textanmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, 2, 25,
markerade i övriga strofer. Str. 23 skriven efter str. 25,

R
Efter skrädderiarbetaren Anders Magnus Andersson (»Mäster Plut»), Västervik, Småland (f. 1812 i Blackstads
sn, Småland, d. 1888 i Västerviks fattighus; Jonsson I, s. 593-594). Upptecknad av C. E. Södling 1871-1873. Ra:
MM C. E. Södlings saml. II:1, S 85. Rb: MM C. E. Södlings saml. 11:4, S 351.
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1 Herr Peder han gick sig för konungen att stå,
- En fågel han sjunger i skogen. »med dotter din, min syster det illa månd gå.
- Uppväcker mig en skön jungfru.

4 Lill Kjerstin hon sattes på bålet som brann,
på hennes bleka kinder då tårarne rann.

2 Ty hon hafver syndat i smått och i stort,
så jag kan ej säga alt illa hon gjort.»

6 Det kommo två korpar från afgrunden opp,
- En fågel han sjunger i skogen. de togo herr Peder med både själ och kropp.
- Uppväcker mig en skön jungfru.

3 Och är väl detta sanning som du nu säger mig,
så skola vi väl snarliga yttra hennes lif.

5 Det kommo två dufvor från himmelen ned,
och då de vände åter så voro de tre.

Titel: Liten Kjerstin.
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Melodianmärkning

Textanmärkning

T. 1 undre systemet: A a ändrade från fjärdedelsnoter.
Med blyerts står bågar mellan dessa noter och A a i
t. 2.
T. 5 övre systemet: Till överstämmans n. 6-7 har med
blyerts lagts en understämma (d').
T. 8 övre systemet: Med blyerts står en båge mellan n.
1 och n. 4 (e1 ).

Omkvädena utskrivna endast i str. 1.
2:1 smått ändrat från nu oläsligt ord
3:2 yttra står inom citationstecken

Rb
MELODI

T. 8 övre systemet •

Avvikelser från Ra i Rb

Tempobeteckningarna Andantino och Vivo ersatta
med Andante quasi Allegretto resp. Poco vivo, de
övriga saknas. Inga dynamiska beteckningar utskrivna.
T. 1 undre systemet:

r

T. 2 övre systemet: Förslaget till n. 1 saknas.
T. 5 undre systemet: j

Med blyerts har

också n. 1 försetts med nedåtriktat skaft.
T. 6 undre systemet: Saknar överstämma.
T. 7 övre systemet:
väcker mig en

TEXT
Avvikelser från Ra i Rb

1:2
4:1

dotter: dottren
Lill: Liten

Anmärkning

Södlings kommentar: De gröfre uttrycken i tanke och
ord äro af utg. mildrade med lämplig ändring.
Titel och omkväden som i Ra (mellanomkvädet dock
även markerat i str. 2).
2:2 alt ändrat från något nu oläsligt

skön

Wigström, Folkdiktning I, 1880, s. 30-32. Efter en gammal piga vid namn Sissela i Klåveröd, Konga sn, Skåne.
Upptecknad av Eva Wigström 1879 (jfr Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 16).
1 Liten Kerstin hon gångar sig åt rosendelund.
— Här sjunger en fogel i skogen —
Der mötte hon sin broder i samma stund.
— Här lider så mången stolt jungfru.

7 »Är det nu sant du säger, min son,
så skall din syster brännas på bål!»

2 »Hör du, min kära syster, så fin,
kan jag nu få min vilja med dig!»

9 Liten Kerstin hon gångar för sin moder att stå:
»Kära min moder, I kammen mitt hår!

8 »Ja, tror icke fadern sin egen son,
så gro här aldrig gräs på Guds gröna jord!»

3 »Fy, du må blygs, du skamfulle bror,
som vill bedraga din syster så god!»

10 Kära min moder, I krusen mitt hår,
i morgon så skall ju mitt bröllop stå!»

4 »Får jag nu icke min vilja med dig,
så skall jag lägga de ledaste lögner på dig!»

11 »Kära min dotter, jag krusar ej ditt hår,
ty i morgon så skall du brännas på bål. »

5 »Ja, lägg du lögner så många du vill,
ty likväl hörer jag himmelen till. »

12 De satte liten Kerstin på högaste häst,
hennes broder, herr Peder, red henne näst.

6 Herr Peder han in till sin fader månd' gå:
»Jag såg liten Kerstin mellan knektarne två.»

13 När som de kommo i rosendelund,
så lyster det liten Kerstin att hvila en stund.
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14 »Hvad är det för rök, som synes så blå?»
»Det är den brudstol, du skall sitta uppå.»
15 Det bålet det brände högt öfver trä'n
på det de satte den jungfru så vän.

18 Der kommo två korpar från helvetet upp,
—Här sjunger en fogel i skogen —
de togo herr Peder dit neder med sig.
—Här lider så mången stolt jungfru.

16 När bålet var brändt allt neder i glöd,
liten Kerstin hon satt der lika fin en mö.

Titel: Mön på bålet.

17 Der kommo då dufvor från himmelen ned,
de togo liten Kerstin dit upp med sig.

Anmärkning
Omkvädena återgivna i str. 1 och 18.

T
NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 107. Västra Alstads sn, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1882 (jfr
Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 54).
1 Liten Kerstin hon går sig i rosendelund
—Här sjunger en fogel i skogen —
der mötte hon herr Peder, kär broder sin.
—Här lider så mången stolt jungfru

12 »Hvad är det för rök, som synes så svår?»
»Det är det bål du skall brännas uppå.»

2 »Kan jag icke få min vilje med dig,
så skall jag gå hän och ljuga på dig.»

14 De kastade liten Kerstin på höga bålet opp,
der elden han fräter så högt upp i topp.

3 »Ljug så mycket du ljuga vill,
ty mig så hörer dock himmelen till.»

15 När bålet var uppbrändt och allt var förbi,
så stod liten Kerstin lika fager och fin.

4 Herr Peder han gick för sin fader att stå:
»Jag såg liten Kerstin mellan presterna två.»

16 Der kommo två dufvor från himmelen ner,
de togo liten Kerstin, och då de blefvo tre.

5 »Är det nu sant du säger, min son,
så skall liten Kerstin brännas på bål.»

17 Der kommo två korpar från helvetet opp,
—Här sjunger en fogel i skogen —
de togo herr Peder med själ och med kropp.
—Här lider så mången stolt jungfru

6 »Vill ej kär fader tro sonen på ord,
så gro här aldrig gräs uppå Guds jord!

13 De satte liten Kerstin på förgyllande skrin,
de tvättade henne i rödaste vin.

7 Liten Kerstin hon drifver både hor och mord,
de lefvande barn hon begrafver under jord.»

Titel: Jungfrun på bålet.

8 Liten Kerstin ber sin moder fläta hennes hår:
»I morgon så skall ju mitt bröllop stå.»

Anmärkning

9 »Ack hur skall väl jag kunna fläta ditt hår,
i morgon så skall du ju brännas på bål!»
10 »I huggen upp ved, I huggen upp bål,
liten Kersitn hon skall der brännas uppå. »
11 De satte liten Kerstin på högan häst,
hennes broder, herr Peder, han red henne näst.

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 17.
10:1 under raden står derpå liten överstruket
12:1 svår står över struket svår som blivit otydligt
p. g. a. en bläckfläck
16:1 ner osäker läsning, sannolikt textförlust i ordets slut

U
DAL 107 (text), DAL 109 (mel.). Efter fiskaränkan Sofia Samuelsdotter, Brantevik, Simris sn, Skåne (f. 1817 i
Simris, d. 1902). Upptecknad av Lännart Ribbing 1895.
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1 Liten Kerstin hon spatserade sig åt rosendelund.
- Här sjunger en fågel i skogen. Där mötte hon sin broder allt uti samma stund.
- Här lider så mångt en stolts jungfru.
2 »Ack hör du liten Kerstin, hvad jag dig säga vill,
Har du lust att göra den viljan med mig?
3 För eljes skall jag gånga mig för min fader in.
Så skall jag dig lägga de lögner uppå.»
4 »Ja lägg du mans de lögner uppå
För likväl hörer jag himmelriket till.»

stolts

J
jung - fru.

12 Så sattes där en silfverkanna allt uppå ett spjut.
Så stack då hennes broder det genast ut.
13 När allting var förbi och bålet var brändt,
Så låg då liten Kerstin så röd och så mild hvit
14 Sen kommer där två dufvor från himmelen ner.
När som de flögo upp, så voro de tre.
15 Sen kommer där två korpar från helvete ner
- Här sjunger en fågel i skogen. De togo herr Peder båd med kropp och med själ.
- Här lider så mångt en stolts jungfru.

5 Liten Kerstin hon spatserar sig för sin moder in:
»Ack kära ni min moder, ni flätar mitt hår.»

Titel: Liten Kerstin.

6 »Ja väl så kan jag fläta ditt hår.
Men i morgon så skall du brännas på bål.»

Melodianmärkning

7 Herr Peder han gångar sig för sin fader in:
»Liten Kerstin hon spatserar med biskopar två»
8 Ja konungen han slog sig för sitt bröst:
»Förr än jag det tror vill jag det se.»
9 »Ack kära ni min fader tror inte sonen sin
Så tror ni slätt icke här finns himmelrike till.»
10 Sen sattes Liten Kerstin på högaste häst.
Så redo hennes broder henne näst.

T. 1: Troligen ändrad från ciss' ciss' ciss' e'.
T. 10, n. 2: Troligen ändrad från giss'.
Textanmärkning
Omkvädena utskrivna i str. 1 och 15.
7:2 två ändrat, troligen från tre
9:2 slätt ms stätt
10:2 redo ms red(o)
13:2 hvit står inom parentes

11 »Hvad är det för en rök, som synes mig så blå?»
»Det är ju det bålet du skall brännas uppå!»

v
ULMA 351 D 11 b, s. 241-242 (text), August Bondesons Visbok, 1903, nr 51 (mel.). Skåne, sannolikt Halmstads
sn (Luggude hd). Upptecknad av bokhållaren Johannes Bure 1896-1901. Tryckt som Bondeson nr 51.
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2 Inte jag det tror förrän jag det ser,
Ja, viljen I ej tro er egen sons ord,
så vill jag aldrig se något gräs mer på jord.
3 Konungen han ropade på svennerna två:
Hemter mig ved, I hemter mig strå,
och lägger ett bål, som hon skall brinna uppå.

12a1

1

4i7

P P

1 Herr Peder han talte till konungen så,
—Här sjunger en fågel uti skogen, —
idag såg jag liten Kerstin mellan grefvarne två,
—här lider en oskyldig jungfru.

två!'

gref-var-ne

1

jung -fru.

9 Liten Kerstin hon ropade med högande röst:
I gifven mig dricka, jag smäktar af törst!
10 Så satte de silfverkannan på förgyllande fat
11 När bålet var uppbrändt och allt var i glöd,
liten Kerstin hon låg lika vacker som förut.
12 Så kommo der två dufvor från himmelen ner,
när de flögo tillbaka, så voro de tre.

4 Så satte de liten Kerstin på högande häst,
hennes broder herr Peder, han red henne näst.

13 Så kommo der två korpar från helvetet opp,
—Här sjunger en fågel uti skogen, —
så togo de herr Peder till själ och till kropp.
—här lider en oskyldig jungfru.

5 När som de hade ridit ett litet stycke väg,
liten Kerstin hon bad att få hvila en stund.

Textanmärkning

6 Liten Kersitn hon talade till Herr Peder så:
Hvad är det för en rök som synes så tjock?
7 Det är slätt ingen rök, fastän det synes så,
det är det brudepar, som du skall skåda få.
8 Sen satte de liten Kerstin på förgyllande stol,
sen lade de henne allt uppå det bål.

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna endast i str.
1. Ms är maskinskrinet.
8:2
allt med blyerts ändrat från all
silfverkannan ms silfverkamnan; fat tillskrivet
10:1
med blyerts
12:1
kommo med blyerts ändrat från komme

ULMA 1213, s. 48-50. Brynje, Kyrkås sn, Jämtland. Nedskriven 1926 av Ingrid Borg, som lärt visan av sin
mormor Gölin Pålson, Brynje (f. 1810 i Västerböle, Brunflo sn, Jämtland, från 1846 i Brynje, d. 1900).

12-859074 SMB
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1 Herr Peder och Liten Kerstin, de sutto till bords,
— Men fågelen sjunger i sanden. —
De tallte så månget fåfängligit ord,
— likväl var den jungfrun alena.

10 Liten Kerstin hon red sig utöver en bro.
»O Herre Gud gif broder min nåd!»
11 »Nåden får en hora, ock Nåden får en tjuf,
Men alldrig får den nåd som sin nästa ljug.»

2 »Säg får jag godvillja leka med dig.»
»Nej, alldrig godvilja du leka får med mig.»

12 Liten Kerstin hon red då bålet omkring.
»Kära min broder du skjut mig härin.»

3 »Får jag inte god vilja leka med dig.
Då skall jag tre lögner dikta på dig.»

13 Herr Peder han tog upp sitt syndiga spjut.
Han sköt liten Kerstin från bålen ut.

4 »Ja dickta du, vad du dickta
så aldrig du dicktar Guds rike mig ifrå»

14 Då kommo två Duvor från Himmelen ned.
Men när de flugo ned, så vore de tre.

5 Herr Peder han gick då till Konungen in,
Han dickta tre lögner på systren sin.
6 I fjol gjorde liten Kerstin hor och mord.
I år har hon gråvit kvickt barn i jord.

15 Då kommo två Korpar från Hellvetet opp.
— Men fågelen sjunger i sanden. —
Men när de flugo ned, så voro de tre.
— likväl var den jungfrun alena.

7 »I huggen Ek, i huggen Asp
I huggen den ved, som brinner med hast.»

Anmärkning

8 Liten Kerstin hon gick sig i fålestall
Der tager hon afskäd af hästarne all.

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 2, markerade i str. 3.
Före str. 7 står: Konungens svar:
13:2 före Han står Men överstruket

9 Den bruna hon klappa, så strök hon den grå,
Den Eppellgrå satte hon brud sadeln uppå.

Y
Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 35. Pojo sn, Nyland. Upptecknad av K. Forsblom 1876. Även tryckt som
FSF V:1 nr 21 a och A.
2
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1 Konungen och drottningen till Liba bortfor.
—Alt under den gröna linden. —
Herr Päder och lilla Kirstin sku hemma få bli
—Så väl torde honom förbida.
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1

för — bi - da.

2 Herr Päder sade till lilla Kirstin altså,
»Och vill du nu hålla trolofning med mig?»
3 »Hur skull jag kunna hålla trolofning med dig,
Du är min broder, jag syster till dig.»
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4 »Och vill du int hålla trolofning med mig,
Så skall jag väl ljuga en lögn uppå dig.»

15 Lilla Kirstin räkt ut sin snöhvita hand:
»Och gif mig att dricka i Jesu namn.»

5 »Och ljuga nu hvad du ljuga må,
Men aldrig du lifvet utaf mig får.»

16 »Hvad skall jag gifva dig dricka utaf?
Int fins här såar. int fins här kar.»

6 När konungen och drottningen från Liba hemkom,
Herr Päder han stod och tänkte sig om.

17 »Tag en silfverkanna och sätt uppå ett spjut,
Sätt henne därin, att hon aldrig går ut.»

7 »Goddag, herr Päder, kär sonen min!
Hur mår lilla Kirstin, kär systren din?»

18 När bålen var brunnen och slocknad i brand,
Då låg lilla Kirstin med snöhvita hand.

8 »I fjol så gjorde hon båd hor och mord
I år så förd hon ett svenbarn till jord.»

19 När bålen var brunnen och flaskan var hvit,
Då låg lilla Kirstin med linnet så hvitt.

9 Konungen kalla tre män till sig:
»Och gå nu till skogs och huggin en bål.

20 Sen kom där två dufvor från himmelen ner,
När de flögo upp, så voro de tre.

10 Huggin den bålen af ek och asp,
Och huggin ett trä, som där finnes fast.»

21 Sen kom där två korpar från helvetet opp,
—Alt under den gröna linden. —
Och togo herr Päder till själ och till kropp.
—Så väl torde honom förbida.

11 Lilla Kirstin ut genom fönstret såg:
»Gud nåd mig stackars flicka, hvad brudsäng jag
får!

Titel: Härr Päder och hans syster.

12 Lakanen röda och bolstren blå,
Som jag oskyldigt skall ligga uppå.»

Textanmärkning

13 De ledde den jungfrun tri gånger omkring:
»Är jag därtill skyldig, så skjut mig därin.»

Omkvädena återgivna i str. 1, 2, 21.
Mellanomkvädet slutar i str. 21 med kommatecken.

14 Så kommo herr Päder, den falske man,
Och sköt lilla Kirstin i bålen, som brann.

SLS 536 nr 11. Efter kalkbruksarbetarhustrun Klara Sonntag f. Hellman, Virkby, Lojo sn, Nyland (f. 1870 i
Snappertuna sn, Nyland); hon hade lärt visan av sin mor. Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) sommaren
1935. Tryckt i Forslin, Några nyfunna balladvarianter, 1937, s. 119-121.
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1 Konungen och drottningen till Liva bortfor,
—allt under den gröna linden —
Herr Peder och lilla Kerstin hemma skull bli.
—så väl torde honom förbida
2 Herr Peder sade till liten Kerstin så:
»Och vill du nu hålla trolovning med mig?»
3 »Hur skull jag kunn' hålla trolovning med dig,
du är ju min bror, jag är syster åt dig.»
4 »Ja, vill du inte hålla trolovning med mig,
så skall jag ljuga en falsk lögn på dig.»
5 »Ja, du må ljuga fast fyra eller fem,
men aldrig så får du livet ur mej.»
6 När konungen och drottningen från Liva kom hem,
så då stod herr Peder och tänkte sig om.

17 »Int finns här ämbar, int finns här kar,
vad skall jag nu ge dig dricka utav?»
18 »Så tag min silverkanna och fäst den på ett spjut,
och fäst den så att den aldrig lossar ut.»
19 När bålen var brunnen och slocknad dens brand,
då låg lilla Kerstin med sin snövita hand.
20 När bålen var brunnen och falskan var vit,
då låg lilla Kerstin med linne så vit.
21 Så kom där två duvor av himmelen ned,
men när de flög upp, så då var de tre.
22 Så kom där två korpar av helvetet upp,
— allt under den gröna linden —
de togo herr Peder till både själ och kropp.
— så väl torde honom förbida

7 »Goddag, herr Peder, sonen min,
hur mår lilla Kerstin, kär systern din?»

Titel: Herr Peder och hans syster

8 »I fjol så gjord hon både hor och mord,
i år så född hon ett svenbarn till jord.»

Melodianmärkning
Textunderlägget endast markerat i ms; här återgivet

9 Konungen kallar tre män till sig:
»Och gåin till skogs och huggin en bår.

enligt tr. 1 tr. har dock t. 7, n. 6-8 skrivits

10 Båren så huggin av ek och asp,
och huggin ett trä, som sitter där fast.»

Kers-t in

i stället för ms:s

11 Båren så fördes till konungens gård,
att lilla Kerstin skulle få se uppå.

Textanmärkning

12 Och lilla Kerstin ut genom fönsterna såg;
»Gu'nå mej, stackars flicka, vad brudsäng jag får
13 Bolsterna är blåa och lakanen röd,
som jag så oskyldigt får ligga uppå.»
14 Sen ledde de Kerstin tre gånger omkring:
»Och är jag nu skyldig, så skjuten mig in.»
15 Då var herr Peder, den falska man,
han sköt lilla Kerstin i båln som brann.

Omkvädena utskrivna i str. 1 och 22.
9:2
huggin ändrat från huggen
10:1
asp ändrat från ask
av får syns p. g. a. att ms bundits in endast
12:2
första bokstaven (ovan kompletterat efter äldre
kopia i SVA)
18:1, 19:1 kommatecknen syns ej i ms p.g.a. bindningen (ovan kompletterat efter äldre kopia i
SVA)

16 Då räckte lilla Kerstin ut sin snövita hand:
»Och ge mej nu dricka i Jesse namn.»

EJ AVTRYCKTA
AA: KB Vs 4, s. 163. Okänd ort. Upptecknad av G.
0. Hylt&I-Cavallius 1835-1845. 1 strof.
AB:
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UUB R 623:2 nr 78 A. Efter arbetskarlen Carl
Anders Brobäck, Sanda sn, Gotland (f. 1821 vid
Nystuge, Sanda, d. 1875; Bjersby, s. 329). Förmedlad till P. A. Säve av skolläraren Olof Niclas
Alander vid 1800-talets mitt. 17 strofer. Tryckt
som Säve nr 78 A.

AC:

IF 170, IX (nr 148). Efter Tilda Troberg, Pettu,
Finby sn, Aboland (1860-1933; 0. Andersson,
Tre finl.-sv. vissångerskor, s. 43-56). Upptecknad av Otto Andersson 1909. Melodi med underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 21 b.
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47
HERR TÖRES' DÖTTRAR
TSB B 21

A
KB Vs 20, s. [221]—[224 a]. Östergötland. Uppskrift från 1670-talet. I texten finns ändringar och tillägg gjorda av
Johan Hadorph. Enligt denne sjöngs visan 1.6.1673 för honom av bonden Pehr Jonsson i Frössla, Kärna sn (d.
1698); denna uppgift gäller dock sannolikt ej texten i Vs 20 utan en nu förlorad text, som Hadorph utnyttjat för de
nedan i anmärkningen redovisade ingreppen gr Jonsson I, s. 238-243). Tryckt som GA 98 [:II] och i 1500- och
1600-talens visböcker II, s. 404-409, III, s. 559-560.
1 Thöres döttrar j Wänge,
— Kåller war theras Skough, —
Dee sufuo een stundh för lenge.
— mädan Skogen han löfgas.

15 Dee woro sig til att ginge
Samma wägen dee finge.

2 Wacknade tå then äldsta
Wäckte hon på then yngsta.

17 ij Stå j freed kiera Fruan wår
willen j kiöpa några silkessärkar

3 Waak up, waak up, Syster wår
Nu hafue wij sufwit bort wår Ottersångh

18 Silkessärkar låten ij migh see
behöfwer iag them så blifwer iag them w[e]d

4 Thee togo på sigh sine silkesärkar
Röda gullett j hwar sömrnen werckatt

19 Rätt som hon tå fick särka se
Kände hon them sine döttrar til

5 Thee satte sigh på sängestock
Thee fläta hwars annars gula låck

20 Hastelig hon in för Thöres gick
Walrarna hafue slagit döttrarna wår[a]

6 Thee togo på sigh dee kappor små
Då wille dee sigh til kyrckian gå

2 1 Vth Språng Thöres med dragit suär[d]

7 Rätt som dee komrno på wänges broo
Mötte them tree Wallera

22 Så högg han ihiäl den yngsta

8 Hillemoth, Hillemoth, Wallerwj

23 Mällingen låter han leefua
Honom wille han fråga.

9 Intett wilie wij wara wallerwj
fast heller wilie wij mista wårtt Vnga lijff.

24 Hwadan ähren ij kompna
Eller huem af ähre ij buhrna

16 Och dee gingo sig til wänge
Vthe Fru Karin för them står

Högg han ihiäl den Äldsta

10 Thee togo af them thee kappor små
Och så theras tiortlar blå.

25 Wij woro oss 3 bröder småå.
Oss Sendes uth på fremmande land

11 Thee togo them j dett gåla håår
Och ledde them j ett börckesnåår

26 Wij woro oss til att wandra
från dett eena landet til dett andra

12 The klädde af them dee Silkessärckar
Dem Stoppade the j sine swarte säckar
13 Thee ladhe them nid mooth een börckeståck
Thee höggo hufwud från theras kropp
14 Thee höggo hufwud från theras kropp
Strax rann där 3 kiällor up

27 Wår fader heeter Thöres j wenge
Wår moder heeter Fru Karin
28 Gudh Nåde oss kiere Thöres min
Nu haa ij slagitt ihiäl Söhnerna wåra
29 Huad Sku wij nu giöra til Syndabooth
wilie wij låta byggia een kyrckia
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30 Dätt giörom wij så gierna
—Kåller war theras Skough, —
Kyrckian Skall heeta tierna
—mädan Skogen han löfgas.
Anmärkning
Texten har först skrivits ut i 20, mestadels sexradiga
enheter (tre versrader samt tre omkvädesrader), därefter genom ändrad strofnumrering delats i fyrradiga
enheter (två versrader samt två omkvädesrader).
P. g. a. att 8:2 felar har därvid emellertid stroferna i
fortsättningen kluvits och strofhälfterna sammanförts
till nya enheter med omkvädens i omvänd ordningsföljd: eftersom 22:2 också felar överensstämmer dock
strof ndelningen (ehuru ej strofnr: str. 23 = str. 22 i ms
osv.) fr. o. m. str. 23 åter med den ovan återgivna (se
utförligare beskrivning i Jonsson I, s. 238-239). — 1
skrivarens piktur är det ofta extremt svårt att särskilja
typerna a, e och o.
Mellanomkvädet: theras saknas i str. 25
Slutomkvädet: löfgas str. 3 lofgas
1:1
döttrar ms dottrar
18:2
w[e]d ordet nästan utplånat
20:2
wår[a] slutbokstaven delvis utplånad
21:1
suär[d] textförlust
24:1
kompna ms ev. kompne
24:2
huhrna ms ev. buhrne
Johan Hadorph har infört en egen strofnumrering i
samband med att han gjort följande ändringar och
tillägg i texten:

Mellanomkvädet: det i str. 25 saknade theras tillskrivet
Slutomkvädet: under mädan i str. 1, 3, 5 tillskrivet män
(i str. 1 men)
6:1-2 i margen följande strof tillskriven, tänkt att
utgöra str. 7:
Då wordo dhe sig till att ginge
—Kaller waro theras skogh —
en willande stig dhe finge,
—män skogen han löfvas.
7:1
före Rätt i margen tillskrivet å
7:2
efter raden tillskrivet och ingen war godh
8:2 följande rad med slutomkväde införd:
Häller wille i mista idhert unga lif,
—män skogen han löfgas
10:2
tiortlar: kiortlar
15:1
Dee: Dåå
18:2
behöfwer iag them: om iag them behöfwer
23-24 Hadorph har till följd av sin avvikande indelning av texten strukit mellanomkvädet i str. 23
och i stället tillskrivit slutomkvädet (nu dock
delvis utplånat): Män sk[ogen] han löfvas; genom siffror i margen har han sedan angivit att
slutomkvädet efter 23:2 och mellanomkvädet
efter 24:1 skall byta plats. Mellan 24:2 och slutomkvädet har Hadorph tillagt mellanomkväde
och en versrad (delvis utplånad och med så
ändrat från sådanne):
—Kaller war theras Skogh.
efter i så röf[wa] fol[k]
25:2
Oss struket
30:2
tierna: Kierna

B
KB Vs 21 (KB:s visbok i 8:o), s. 75-79. Uppskrift från 1600-talets mitt eller andra hälft (senast 1693), sannolikt
från Götaland (se Jonsson I, s. 212). Tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 196-201.
1 Stölz marita går j höga löfft
—nu uille uij alla —

sina dottrar tre wechher hun op
—te ädele jumfrur rika.
2 j standan nu up mina dottrar tre
skullen i till kiärna kiörka gå

7 rett som te komme sigh mitte på skogh
så mötte tem te röffuare tre
8 Hillemot junfrur tre
huart wt skullen j gånga
9 nu äre uij komne j frå uegne
till gierna kiörka skulle uij gå

3 suarade nu te yngsta
uij gåom om uij lystom

10 willen uara uollerrauid
eller willen j mista edert onga liff

4 te satte sigh på sengastod
te fletta sigh huars annars gula lock

11 först uore te uollerrauidh
och sedan lotte te sitt onga liff

5 te klade på sigh sina silkeserker
te uore uell femten junfrurs uerk

12 te lade teras huffuodh wid en stog
te hogge teras hoffuod i frå teras krop

6 te klade på sigh ten kiortelen plå
tett röda kullet j Huariom trå

13 så tage te teras silke sarker
te lade tem j sina roffuare ueskor
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14 så taga te teras röda gull
så bleffue teras ueskor fölle
15 wandrade te så lenge
så komme te hem till uegne
16 te kommo sigh i Töresa gård
toresa hustra wtfore tem stodh
17 Hillemott onga widh
willen j uara wid uollerrauidh
18 willen j uara wid uollerrauid
tre silkeserker giffue uij är
19 finge iag nu te serker sed
wist soffue iagh hos eder alla tre
20 Stoltz marita går j höga lofft
Tores j uegne uecker hun op
21 hören j tores huat iag seger eder
22 här äre nu komne te röffuare tre
uåra dottras serker haffua te
23 Tores han gånger j stoffuana in
itt dragit suerd under sin skin
24 han hoggen j hiel ten älste
så hoggen j hiel ten yngste
25 meligen läter han en liten stund leffua
uelle han nogre tiander ueta
26 huaden ären j komne
eller huart ut skullen j ganga
27 tet haffue uij sport så lenge
uan fader heter töres j uegne
28 Töres han suartade som en jol
—nu uille uij alla —
gud nåde migh för gernigh iagh haffuer giort
—te ädele jumfrur rika.
Anmärkning
Ms saknar strofnr och radindelning. Mellanomkvädet
utskrivet i str. 1, 3-9, 11-28, slutomkvädet utskrivet i
alla strofer (utom str. 21 där rad 2 saknas). Slutomkväde står i str. 2 också på mellanomkvädets plats,
följt av nu wille som dock strukits; i str. 13 och 24 står
nu wille resp. nu överstruket före slutomkvädet.

Mellanomkvädet: uille str. 3 uelle
Slutomkvädet: ädele str. 2 (på mellanomkvädets
plats), 3-9, 11-23, 25-28 adle, str. 2, 10, 24
ädle; jumfrur str. 2 (i båda positionerna), 3-6,
8-10, 12, /4-28 junfrur
1:2 wechher osäker läsning p. g. a. ändring gjord
av Johan Hadorph; hun ms hum eller hunn
3:2 gåom osäker läsning, ev. gåm
4:1 på ms pa
4:2 annars ms snarast amars
6:1 på ms pa
7:1 komme ms konne; på ms pa
7:2 så ms sa
8:2 skullen ms skullem eller skullenn
9:1 före nu står ett svårtolkat, troligen av misstag
skrivet ord; komne ms komme
11:2 sitt ändrat från sigh
13:1, 14:1-2, 15:1-2 så ms sa
15:2 före så (ms sa) står ter te överstruket; komme
ms komne; te tillskrivet över raden; hem först
har skrivits ett t som ändrats till h i hem
17:1 före widh står liff överstruket
19:1 före finge står nu överstruket
22:1 här ms har; komne ms komme
22:2 uåra ms uara; haffua ms ev. haffuer
24:2 yngste ms ygste
25:2 före uelle står ev. nu överstruket
26:1 komne ms konne
27:1 så ms sa
Johan Hadorph har gjort följande ändringar i och
tillägg till texten:
Det på mellanomkvädets plats i str. 2 felaktigt insatta
slutomkvädet ersatt med nu wele wij alla ganga; mellanomkvädet förlängt med ganga även i str. 3-5.
1:2 wechher: wäkker; hum: hun (jfr anm. till 1:2
ovan)
2:2 kiärna: kaga
3:1 nu: tå; te: then
3:2 gåom om: gångom; uij lystom: eij uthan oss
lyster
4:2 sigh överstruket; lock: lockar
5:1
klade: klädde

KB Vs 21 (KB:s visbok i 8:o), s. 79—[82]. Uppskrift från 1600-talets mitt eller andra hälft (senast 1693), sannolikt
från Götaland (se Jonsson I, s. 212-213). Tryckt som GA 98 [:III] och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s.
201-204.
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1 Fru Märitha går i höga Lofft
—nu wele wij alla —
Så wecker hon sina tre döttrar op
—de ädla jungfruer rika
2 J Stånden wp Mina döttrar bålla
j skolen till Kaga kyrke gånga
3 Suarade då den yngste
Wij gå icke wthan oss lyste.
4 de satte sigh på senga stock
så fletta the huars annars gåla lock
5 de klädde på sigh sina Sijlke serker
derpå war wel femton jungfruer werk

18 Dem haffuer jagh efter Min Moder erfft
både gul kjortlar och Silke Serck
19 När fru Mertha fick de kläder see
Då giorde det hennes hierta stor vee
20 Fru mertha går j höga lofft
Töris j wenge då wecker hon wp
21 Jagh wecker eder Töris af Sömne
ty här ära kompne tre röffuare gröme
22 Det monde mith hierta såra wercka
Hoss dem finner jagh mina döttrars serker
23 Töris han gånger j Stuffuan in
med et dragit suerd wnder sin skin

6 De klädde på sigh sina kjortlar blå
det röda gullit j huarje trå

24 Först hugh han j hell then äldsta
Och sedan hogh han then yngsta

7 När de komme sigh mit på skogh.
Så komme dem tre röffuare emot.

25 Melingen later han en liten stund leffua
Ty han wille aff honom tiender wetha

8 Hillemot, Hillemot jungfrur bålla
Huart hedan wth då skole j gånga,

26 Huadan då äre j kompne
eller huart då wele j gånga

9 Suarade då den yngsta
och wij skole gånga till kyrke

27 Det haffue wij sport så lenge
wår fader hether Töris j wenge

10 Antingen wele j wara wår wollar wijff
eller j wele mista eder wnga liff
11 welen j oss med wollom taga
det skole wij för wår fader klaga

28 Töris han Suartnade som en jord
—nu wele wij alla —
gud nåde migh för gerningh jagh haffuer giorth
—de ädla jungfruer rika

12 wij passe icke på tin fader, eller frender
wij skole hugga eder i Stöcke sönder

Anmärkning

13 De kugge dem aff wid Börcke stock
der då sprunge tre käller wp
14 Så toge de af dem både kläder och gull
der aff bleffue deras skreppor full
15 Sådan wandrade te så lenge
at the om sider komme till wenge
16 De ginge sigh j Törissar gårdh
wthe Fru meritha för dem står
17 Höre du fru mertha huad jagh seger digh
milt tu kiöpa nogra kläder aff mich

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 2,
mellanomkvädet markerat i str. 3-11, 13, 15, 24, 26,
27, slutomkvädet markerat i str. 3-9, 13, 15, 24, 26, 27.
Slutomkvädet: jungfruer str. 2 jungfrur
12:2 skole sannolikt ändrat från skoln
20:1 höga ms hoga
22:1 såra ms sära: wercka ms ev. mercka
22:2 döttrars ms dröttrars
Johan Hadorph har gjort följande tillägg till texten:
Mellanomkvädet: alla: alla gånga
2:1 Stånden: Stånden nu

D
UUB V 1, fol. 144 r — 144 v. Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck på 1690-talet. Egenhändig utskrift av
denne (Jonsson I, s. 291-298). Tryckt som SF 166 och i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 433-435.
1 Herr Tyreses dötrar i venge
—kåller var dhen skogh —
dhe såfva een stund för lenge,
— men Skogen han löfvas,
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2 dhe såfva bort kyrkier och ottesång,
Gud nåde dhe jungfrur för kiörkegång,
3 vaknar nu up dhen första,
vaken up mina Systrar
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4 Vaknade up dhen andra,
nu ha vij bortsåfvit kyrkier och ottesång,

22 i låte mig se på dhen Silkeserk,
Herre Gud nåde mina dötrar 3.

5 ha vij bort såfvit kyrkier och ottesång,
svarade dhen yngsta.
så ville vij oss til dagmessan då,

23 Fru Margita går för sin herre at stå,
i vaken up ädele herre min,
dhe Skogröfvare har slagit igel barnen din,

6 dhe togo på sig een Silkeserk
och dhet var 15. handemöars verk,

24 herr Tyres han kläder sig i järn och Ståhi,
så går han för dhe Skogröfvare at stå,

7 dhe jungfrur jola sig med en Silkessno,
rödaste gullet hank neder på jordh,

25 han slog igel en han slog igel två,
dhen 3.die han bad sig der ifrån

8 dhe jungfrur kome sig uut uppå hee,
dher möte dhem dhe Skogröfvare tre

26 j låten mig lefva Edele herre min,
alt mädan iag säger å slekten min,

9 änte vill i vara 3. Skogröfvares vijf,
eller ville i mista edert unga lijf,

27 borta ha vij varit så lenge,
vår fader heter Tyrus i Vänge,

10 Svarade då dhen första,
Gud låte oss ingendera fresta,

28 Herr Tyres han kasta sit sverd i jord
Gud nåde mig för gierning iag nu har giort

11 svarade då dhen andra,
Gud låte oss aller vandra

29 Fru Margita herr Tyrus dhe gånger på råå
och hvad sku vij te bota fåå,

12 svarade då dhen yngsta,
betre är med äran sit lif mista,

30 vij vile låta bygga en kyrkia så nye,
här nedan strax om vår bye,

13 först vore dhe dhe 3. Skogröfvares vjf,
sena miste dhe sit unga lijf,

31 och dhet ville vij så gierna
—kåller var dhen skogh —
och hon skal heeta Kierna
—men Skogen han löfvas,

14 Så toge dhe af dheras gul så röd,
dhet stoppade dhe i säkar hoos sit bröd,
15 sen toge dhe af dheras SilkeSerk,
dhet ståppa dhe i sina säkkar,
16 dhe Skogröfvare gå i herr Töreses gård,
och ute herr Töres han för dhem står,
17 j stån ute herr Töres vehl svept i Skin,
villen i sleppa 3. Skogröfvare in,
18 dhe ginge sig i Stenstufven in,
dher bars för dhem bå miödh och vijn,
19 Herr Tyres begynte at länge,
hvij må mina dötrar ä så lenge,
20 Fru margita fölier sin herre i Säng
och sedan går hon för dhe Skogröfvare igen,
21 ville i såfva hoos 3. Skogröfvare i natt,
eder ville vij gifva een Silkeserk

Anmärkning
Ms saknar strofnr och egentlig radindelning. Slutomkvädet utskrivet endast i str. 1, mellanomkvådet utskrivet i str. 2, markerat i str. 3.
Slutomkvädet: han kan även läsas hun p. g. a. ett tecken över vokalen
7:1 jola sig med ändrat från toge på sig (med t i
toge ändrat från k)
11:1 svarade ms svade
11:2 låte ms late
14:2 bröd ms brod
19:1 Tyres ms ev. Tyrus
25:2 efter han står h överstruket
27:2 Tyrus osäker läsning av ordets slut
29:1 i herr är första bokstaven ändrad från f

E
KB Vs 2:3, s. 55-57 (text), KB Vs 126:4, s. 46 (mel.). Efter soldathustrun Greta Naterberg, Slaka sn,
Östergötland (f. 1772 i Nykils sn, Östergötland, d. 1818 i Slaka; Jonsson I, s. 386-391.) Upptecknad 1812 av J. H.
och/eller D. S. Wallman (text) och hösten 1813 eller år 1814 av C. P. Grevilli (mel.). Tryckt som GA 98 [A].
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1 Per Tyrssons döttrar i Wänge
—kaller var deras skog —
De sufvo en sömn förlänge
—med' skogen han löfjas

14 Det håller tre Walare på vår gård
De hafva gjort af med våra döttrar alla tre

2 Den yngsta hon vaknade först
Så väckte hon de andra två upp

16 Den tredje lat' han lefve
Tills han feck honom fräge.

3 Så satte de sig på sängestock
Så flätade de hvarsanners lock

17 Hvad heter eder fader
Hvad heter eder moder

4 Så togo de på sig sina silkesklär
Så gånger de sig åt kyrkan

18 Vår fader han heter Per Tyrsson i Wänge
Vår moder hon heter Fru Karin i skränge.

5 När som de kommo på Wänga lid
Der möter dem tre Walare

19 Per Tyrsson går sej åt smedjan
han lät smi' jern om medjan.

6 Anter vill ni bli Walarewif
eller viljen ni mista ert unga lif

20 Hvad ska' vi nu göra till syndamen
Vi ska' bygga opp en kyrka af kalk och sten

7 Och inte vill vi bli Walare-vif
för vilje vi mista vårt unga lif

21 Den kyrkan skall heta Kjerna
—kaller var deras skog —
Den ska' vi bygga opp så gerna.
—med' skogen han löfjas

8 De höggo deras hufvud på Björkestock
Så rann der straxt tre källor opp
9 Kroppen grofvo de ner i dy
Kläderna buro de fram till by
10 När som de kommo till Wänga gård
Ute för dem Fru Karin hon står
11 Å viljen I köpa Silkessärkar
Som nie Jungfrur ha stuckit och virkat
12 Löser upp edra säckar och låter mej se
Kanhända jag tör' käns dem alla tre
13 Fru Karin slog sig för sitt bröst
Hon geck der för Per Tyrsson opp
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15 Per Tyrsson tar sitt svärd i hand
Han högg ihjel di äldsta två

Titel: Per Tyrssons döttar i Wänge.
Textanmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och
21, markerade i övriga strofer.
Slutomkvädet: med' str. 21 medan
5:2 Walare ändrat från Wallare vartill ms har bl. a.
följande kommentar i fotnot: Valare förklarade
Sångerskan /som söng: Wallare/ betyda Röfvare.
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F
Ort och meddelare okända. Upptecknad på 1810-talet. Fa: GA mel.bil. III, s. 26. Fb: Grönland, Alte Schwed.
Volks-Melodien, 1818, s. 39.

Fa
MELODI

1 Pehr Tyrsons döttrar i Vänge,
—kaller var deras skog. —
De sufvo en sömn för länge.
—Medan skogen han löfvas.

Mel. saknar arrangemang och tempobeteckning men
är i övrigt identisk med överstämman i Fb med följande undantag:
Upptakten: c2
T. 3, n. 2-3: j). J
T. 8: j

J

II

Fb
Andantino mesta.
2
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tutti .

Me — don skogen

vas.

hon löf

fi
TEXT
Text = Fa.

G
Grönland, Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 39. Ort och meddelare okända. Möjligen baserad på E ovan,
med ändringar gjorda av Grönland (jfr Jonsson I, s. 386). En mel., återgående på Grönlands version, tryckt som
SF 166 till texten under D ovan.
Andantino.
2
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tu tti.
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don sko — gen han

1 Pehr Tyrsons döttrar i Vänge
—Kaller var deras skog —
de sufvo en sömn för länge.
—Allt medan skogen han löfvas.

J

löfi - vas.

Melodianmärkning
T.

8: j

H
Göt. Förb. vissaml., s. 65-66 B. Skåne. Insänd till Götiska Förbundet av Magnus Bruzelius på 1810-talet (senast
1817). Utskrift gjord av Bruzelius.
1 Truls, han bodde i Engagård
— kaller vare den skogen. —
Han hade också barnen sex
—Dertill tre vackra Jungfrur.

14 Jag vill sofva hos Er alla tre
Om jag kunde få de silkesäckar se

2 De söner blefvo så illa spådt
att de skulle deras Systrar förråda.

16 Fru Signe hon kallade på mannen sin
här äro Skogröfvare i våra hus

3 Deras Far han förde dem så långt opp i land
Han bad till Gud, att de aldrig skulle komma fram

17 Truls han for ur sängen opp
Så fick han sig den yxan fatt

4 Så talade den yngsta då.
Nu vilja vi oss till ottesång gå.

18 Så hugg han En, så hugg han två
Den tredje skulle han fråga åt

5 Så gingo de då till kistorne
Der klädde de på sig silke.

19 Och hvar är Ni född och hvarest Ni bo
Men I ären oss så illa påkomne

6 Så gingo de då till Rosenlund.
De mötte då Skogsröfvarne

20 Truls i Enga-gård, så hette vår Far
och ute Fru Signe, så hette vår Mor

7 Och viljen I sofva hos oss i natt
Eller I viljen mista Edra lif.

21 Vi söner blefvo så illa spådt
att vi skulle våra Systrar förråda

8 Så talade den yngsta.
Om vi kunna friden njuta
9 Först så lågo de hos dem
Sen togo de af dem deras lif
10 Så gingo de då till Trulses gård
Och ute stod Fru Signe och borsta sitt hår.
11 Viljen I låna oss hus i natt
och gifva oss både öl och mat
12 Jag vill låna Er hus i natt
Så följde hon dem åt Sängahus
13 Och viljen I sofva hos oss i natt
Så ska Ni få de silkesäckar se

15 Fru Signe hon fick de Silkes-säckar se
så begge hennes ögon runno ner

22 Vår far han förde oss så långt opp i land
Han bad till Gud vi skulle aldrig komma fram
23 Truls han slog sina handskar i bord
Nu har jag förrådt mitt eget lif
24 Truls han högg sig sjelf ihjäl
och ute Fru Signe hon sörjde sig ihjäl.
25 Den yngste Sonen han sänkte sig
—kaller vare den skogen. —
Och dertill voro åtta lik i Trulses gård
—Dertill tre vackra Jungfrur.
Titel: Visa om Bosgården.
183

SMB 47
Anmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, markerade i övriga strofer.

Tradition från Kärna sn, Östergötland. la: J. H. Schröder & C. J. WesAn, De paroecia Kärna in Ostrogothia,
1836, s. 10-14. Upptecknad av Carl Johan Wess&I ca 1835. Ib: Vadstena LA, Kärna C:2, s. 426-427. Utskrift i
kyrkbok, gjord av prästman i Kärna senare än publiceringen av Ia.

Ia
1 Pehr Tyrssons döttrar i Vänge
—Kaller var deras blod —
De sufvo en sömn för länge
—Medan skogen han löfvas.

17 Fru Märetha slår sig för sitt bröst
Så gångar hon sig till Pehr Tyrsson opp

2 De sufvo bort mässor och ottensång
De sufvo bort Fru Märthas kyrkogång

19 Det håller tre Wallare uppå vår gård
Våra döttrar de mördat och klädt åf

3 Den yngsta vaknade först opp
Så väcker hon de andra opp

20 Och Tyrs han satte sig på sängestock
Med dragit svärd inom sin rock

4 Se'n satte de sig på sängestock
Så flätade de hvarandras lock

21 Och Tyrs han hastigt genom dörren sprang
Så spikarna lossna och gångjernen sang

5 Se'n klädde de på sig de silkessärkar
Hvilka de sjelfve ha stuckit och virkat

22 Han högg ihjäl en, han högg ihjäl två
Den tredje, honom, lät han lefva få

6 Se'n taga de på sig sina kappor blå
De tänkte sig åt Kaga kyrka gå

23 Hvar är Ni buren, hvar är Ni födder
Eller hvar har Ni Fader och Moder.

7 Och när som de kommo på Vängelid
Så möta der dem tre Wallare

24 Vår fader Pehr Tyrsson i Vänge
Vår moder fru Märtha i Stränge

8 Och andt'en vill Ni bli vårt Wallare-vif
Eller vill Ni mista Edert unga lif

25 Då slogo sig desse för sitt bröst
Nu hafve vi slagit våra söner ihjäl

9 Intet willa vi bli Ert Wallare-vif
Förr villa vi mista vårt unga lif

26 Pehr Tyrsson gångar sig åt smedjan
Han lät smidja sig jern om medjan

18 Och hastigt hon nu genom dörren steg in
Hon väcker på Tyrs kära Herren sin

10 Så afhöggs deras hufvu'n på björkestock
Så runno tre silfverklara källor opp

27 Hvad ska vi nu göra till syndamehn
Vi ska bygga upp en Kyrka av kalk och sten

11 Så taga de af dem de silkessärkar
Som de sjelfve ha stuckit och virkat
12 Se'n kläda de af deras kappor blå
Så gånga de sig till Vänge gård

28 Vi ska bygga upp en Kyrka så gerna
—Kaller var deras blod —
Henne vi ock skall kalla Kärna
—Medan skogen han löfvas.

13 Kropparna grofvo de ned i dy
Kläderna buro de fram till by

Anmärkning

14 Och när som de kommo till Vänge gård
Ute för dem Fru Märetha står
15 Och viljen J köpa tre silkessärkar
Som nio Jungfrur ha stuckit och virkat
16 Ja! lösen upp säckarne, låten mig se
Törhända jag känner dem alla tre
184

Omkvädena återgivna i alla strofer.
18:2 Tyrs spärrat
24:2 Stränge spärrat
28:2 Kärna spärrat
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Ib
17:1 Märetha: Karin hon
17:2 Hon gångar för Pehr Tyreson opp
18:1 Och saknas
18:2 Tyrs saknas
19:1 uppå: på
19:2 De hafwa gjort af med döttrarne wår
20:1 Och Tyrs han: Pehr Tyrsson
20:2 dragit: draget
Mellan str. 20 och 21 står följande strof:
Per Tyreson ta'r sitt swärd i hand
Och ut genom dörren hastigt han sprang
21:1 Och Tyrs han: Per Tyreson
21:2 spikarna: spikarne
22:2 honom, lät han: bad han skulle
23:1 födder: född
24:2 Märtha: Karin
26:1 Tyrsson gångar: Tyreson går
27:1 till: för
28:1-2 Den kyrkan skall heta Kärna
Den ska' wi bygga upp så gärna

Avvikelser från Ia i Ib
Str. 13 och 25 saknas.
Mellanomkvädet: blod: skog
2:1 ottensång: ottesång
4:1 Se'n: Så
4:2 flätade: fläta
5:1-2 Så togo de på sina silkessärkar
Som nio jungfrur ha stickat och wirkat
6:1 Se'n: Så; sig saknas
6:2 tänkte: wille; åt: till
7:1 Vängelid: Vänge hed
7:2 der saknas
8:1 Och saknas; Ni: I; vårt saknas
8:2 Ni: I; Edert: Ert
9:1
Ert saknas
9:2
Förr villa: Heldre
10:1-2 motsvaras av följande två strofer:
Så lade de dem på björkestock
De höggo deras hufwu'n från deras kropp

11:2
12:1
14:1
14:2
15:1
15:2
16:1

De höggo deras hufwu'n från deras kropp.
Och der sprungo straxt tre källor opp.
Som nio Jungfrur ha stickat och wirkat
Se'n kläda de af: Så taga de
Och saknas; Vänge: Wänga
Märetha: Karin hon
Och saknas
nio: ädla; stuckit: stickat
Lös upp Edra säckar och låten mig se

Anmärkning
Omkvädena utskrivna i alla strofer (dock saknas slutomkvädet i str. 5). Str. 21 har skrivits före den tillagda
strofen, ordningsföljden dock rättad genom omnumrering.
Mellanomkvädet: skog str. 24 blod

J
KB Vs 4, s. 17-19. Sunnerbo hd, Småland. Troligen upptecknad av Carl Petter Hising. Tillställd G. 0. Hylt61Cavallius i januari 1844. En renskrift gjord av George Stephens finns i KB Vs 3:3 nr 171 B.
1 Tröls han bodde i änga,
— Kaller war dän skog, —
han hadde tre raska drängar,
— dätt war då honom så jlla spådt.
2 Han hadde tre wakra flecker,
—Kaller war dän skog —
däm hadde han altid i sikte,
—allt för dätt war då så jlla spådt.
3 Han skeckar långt bort sina dränga,
—Kaller war dän skog, —
för jnte nået ont måtte hända,
— alt för dätt war då så jlla spådt.
4 Dätt hände sig en jula natt,
—Kaller war dän skog, —

di flickor di skulle till otte sång gå,
— di woro så wakra jumfruer.
5 När som di komme till röawad led,
där stodo för däm tre skogröfware,
6 Nu måsten i följa oss skogröfvare,
Eller i wiljen mesta ert unga lif,
7 Då swarte så dän yngsta,
gud låt oss ej nån dera fresta,
8 Så togo di först deres ära,
sen togo di deres unga lif,
9 Di togo af deras selk-särkar,
däm lade di i sina säckar
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10 Ack gifwe nu så måtte hända,
wi råkte till Truls i änga,

20 och Truls han låt sig i järn beslå,
sen geck han i skogen uti sju år,

11 När som di kommo till Trulsa gård,
liten anna för däm där ute månd stå

21 Han hadde ej annatt att äta,
än Lindelöfwen de feta,

12 Får wi nu bli hoss Er i natt,
så skall wi je er en selke särk,

22 Han hadde ej annatt att dricka
än dåggen som drupo af Qwistar,

13 Låten då mig dän selke särk se,
hennes tårar di runno på Kinden ner

23 När han dätta straffet så tåligt utstått,
—Kaller war dän skog, —
strax järnet sjelf faller i från hans Kropp,
—di woro så wakra jumfruer.

14 Anna geck jnn hon fälde mång tår,
här äro skogröfware i wår gård,
15 Tröls han tar sitt blanka swärd,
Så hugde han hufwudet af di twå

Anmärkning
Omkvädena utskrivna i alla strofer.
Slutomkvädet: di str. 5 och 6 de; jumfruer str. 6-15, 17,
21, 23 jungfruer
6:2 före unga står ju överstruket
7:2 gud ms gug
15:2 efter hugde står hugete överstruket
18:2 efter raden står di överstruket

16 Så frågte han då dän yngste,
wi är i mig, så jlla bekomne
17 Wi woro tre fattiga drängar,
wår far hette Truls i änga,
18 Wi woro tre ynksvärda drängar,
wår mor hette Anna i änga,
19 Är dätta sant du säger för mig,
Så har jag förrått mitt enda lif,

K
KVHAA Wiede ks 360 [I]. Jämjö, Ö. Husby sn, Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet.
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1 Och Töres'es döttrar i Wänge
—Kaller var deras tro —
De sufvo en sömn för länge
—Medan skogen han löfvas
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han

löfvas

Melodianmärkning
T. 3, n. 3: Ändrad från åttondelsnot.
T. 6, n. 1: Ändrad från fjärdedelsnot.
T. 7, n. 1: Sannolikt ändrad från fjärdedelsnot.
T. 8, n. 1: Ändrad från fjärdedelsnot.
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Textanmärkning
Ytterligare sju strofer markerade genom att omkväden
utskrivits.

L
KVHAA Wiede ks 360 [II]. Kärna sn, Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840-talet.
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Textanmärkning

1 Per Tyresas döttrar i Wänge
— Kåller war deras sko' —
De sufvo en stund för länge
— Medan skogen han löfjas.

1:1 i Tyresas är e ändrat från s
1:2 stund ändrat från sömn

Melodianmärkning
T. 3, n. 2: c2 delvis bortraderat.
T. 3, n. 4: d2 ändrat från åttondelsnot.

M
MM Wiede nr 51 a. Östergötland. »Meddelad af Adjunkten WiMn i Wallerstad 1844.» Endast mel. (texten
hämtad från GA 98 [A]).
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N
NM Folkminnessaml., Hammarstedtska arkivet: Spådomar, Drömmar m. m. Östergötland. Ingår i folksägen
upptecknad av studeranden S. Andrén 1875.
1 Tyrssons döttrar i Vänge
De sufvo en stund förlänge.

att de skulle mörda sin fader och sina systrar. För att
hindra spådomen att gå i fullbordan, skickades sönerna
långt bort från föräldrahemmet. — Mellan str. 1 och 2:
När de en gång skulle gå till Kaga kyrka, mötte dem tre
sällar — det var de tre fullväxta bröderna, som återkommo — som frågade flickorna: — Mellan str. 2 och 3:
Då de ej gingo in derpå blefvo de ihjelslagna, och
mördarna togo deras kläder för att sälja dem. De utbjödo dem till flickornas fader, som kände igen dem
och i kampen mellan far och söner dukade den förre
under. Der flickorna dödades upprunno tre källor, af
hvilka en ligger inom och de två andra utom ringmuren
i Kärna. Så slog spådomen in. Sönerna fingo sedan
samvetsqval och det heter om dem i visan:

2 Viljen I blifva vårt vandrande vif?
Ty annars ska I mista ert unga lif?
3 Hvad skola vi göra i syndabot?
Vi skola bygga en kyrka ihop.
4 Detta göra vi så gärna
Och kyrkan skall heta Kärna.
Anmärkning
Ms saknar strofnr.
Före texten står: När barn föddes plägade man låta
spåqvinnor spå dem. Så spåddes om Tyrssons 3 söner,

0
ULMA J. A. Lundells saml., Carlheim-Gyllenskiöld, Visor ock melodier (nr 9). Efter arbeterskan Tekla Eriksson
i Häggens gårdar utanför Svartbäckstull, Uppsala, Uppland; hon hade lärt visan av sin mor (d. 1820). Mel.
upptecknad av Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld 1879 (texten sannolikt från GA 98 [:ID. Tryckt i SvLm VII:7,
1892, nr 9.
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Anmärkning
T. 10: Före n. 1 står en överstruken fjärdedelspaus.

P
Wigström, Folkdiktning I, 1880, (avsnittet Landtbrukarens berättelser) s. 209-210. Skåne. Ingår i folksägen
upptecknad av Eva Wigström 1879-1880. Även tryckt i Wigström, Skånska visor, 1880, s. 55-56.
1 Tre jungfrur de skulle sig åt ottesången gå,
—Kall är verldens skog —
I skogen, den vida, de vilse gå.
—De voro så fagra jungfrur tre.
2 Så gingo de sig till Ängagård,
Ute fru Berta hon kammar gullhår.
3 »Kan ni nu låna oss hus i natt
och gifva oss både öl och mat?»
4 Fru Berta sveper sitt hufvud i skinn,
så går hon för Truls i Ängagård in.
5 Så högg han den ene, så högg han de två,
den tredje den lockad' han sanningen å.
6 »Hvar ha'n I varit och hvar ha' ni vatt,
att I ha'n kommit detta elände åstad?»
7 »Vår fader var Truls i Ängagård;
ute vår moder fru Berta går.»

Anmärkning
Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i str. 1 och 8.
Mellan str. 1 och 2 står: Försedda med bytet fortsatte bröderna vägen, utan att ana hela vidden af det brott
de föröfvat. Mellan str. 2 och 3: Främlingarne frågade
sin moder, om de kunde få herberge: Mellan str. 3 och
4: Dertill svarar hon ja, men under måltiden bjuda
röfvarena ut silkessärkar tre, och modern, som med
ångest väntat på sina döttrar, igenkänner dessa plagg.
Mellan str. 4 och 5: Hon omtalar för honom sina
misstankar, att deras döttrar råkat ut för stråtröfvare,
och att desse nu ligga och sofva i Ängagård. Truls
fattar en yxa: Mellan str. 6 och 7: På denna faderns
fråga svarar sonen: Mellan str. 7 och 8: Nu följde en
närmare förklaring, och föräldrarne förvissades om, att
den hemska spådomen gått i fullbordan. Derpå dräpte
fadern äfven den tredje sonen och sist sig sjelf:
Efter namnet Berta står genomgående (Signe).

8 Följande morgon, då solen sken ljus,
—Kall är verldens skog —
så var der sju lik i Truls af Ängagårds hus.
—De voro så fagra jungfrur tre.

Q
Lokaltradition från Sunnerbo hd, Småland. Qa: NM Folkminnessaml., Manuskript 9, bl. 1053-1055. Torpa sn.
Upptecknad av P. G. Wistrand sommaren 1880. Qb: DAG IFGH 3283, s. 16-18. Efter Sofia Jacobsson,
Hinneryds sn (f. 1870 i Knäreds sn, Halland). Upptecknad av Jeanna Jacobsson 1934.

Qa
1 Truls han hade de barnen sex
— Kaller är den skog —
De tre det var dem så illa spådt
—De voro tre vackra jungfrur

2 Så hände det sig en julotte morn
De skulle fara till kyrka.
3 Och när de kommo till slätterne
så mötte de stigmän tre
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4 Antingen viljen I vara vårt vif,
eller viljen I mista ert unga lif?

12 Truls tog till sitt rostiga svärd
De skola dö, de äro det värd

5 Den yngsta utaf dem hon svarade så:
Gud låte oss ingendera fresta på

13 De två dem högg han hufvudet af
Den tredje skulle han ha' sanningen af.

6 Först så voro de deras vif
sen fingo de mista sina unga lif.

14 Vi voro tre fattiga dränga
Vår fader var Truls i Änga.

7 Sen gingo de bröder till Trulsa gård,
Ute stod deras moder då.

15 Ack Gud nåde mig arme man
—Kaller är den skog —
Nu har jag dödat mina egna barn,
—De voro tre vackra jungfrur

8 Kära moder låna oss hus i natt
Så skolen I få en hvit silkessärk
9 Ack om jag finge den silkessärken se,
så skolen I låna hus alla tre
10 När modren fick den silkessärken se,
Gud nåde Er mina döttrar tre
11 Modren gick för Truls att stå
Här äro skogsröfvare tre i vår gård

Titel: Truls i Änga.
Anmärkning
Mellanomkvädet utskrivet i str. 1-3, 6, 13, 15, markerat i str. 4 och 5. Slutomkvädet utskrivet i str. 1, 2,
15, markerat i str. 3-6, 13. Interpunktionen osäker
p. g. a. att A. Hazelius gjort ingrepp i ms.

Qb
Avvikelser från Qa i Qb
Slutomkvädet: voro: vore; vackra: sköna
1:1
han saknas
2:2
kyrka: kyrkan
4:1
viljen I: skulle ni
4:2 viljen: skullen
5:1 så: då
5:2 ingendera: ingenting
6:1 så voro de: fingo de vara
9:2
låna: få
10:1
modren: modern
10:2 Er saknas
11:1 Modren: Modern
11:2 äro: är; tre saknas

12:1
13:1
13:2
14:1
15:1
15:2

till saknas
dem: av dem
ha': få
Wi äro fattiga drängar
Ack saknas
har: haver

Anmärkning
Ms saknar strofnr. Str. 2 och 3 ihopskrivna. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 15.
Slutomkvädet: De vore str. 15 Det var
12:1 sitt ändrat från sig

R
ULMA 25:55, s. 235. Kinne hd, Västergötland. Upptecknad av 0. Wedell senast 1891. Renskrift gjord av K. 0.
Tellander. Tryckt i Tellander, Allmogelif i Vestergötland, 1891, s. 97-99.
4 Villen I vara skogsröfvarens vif
Eller villen I mista ert unga lif?

1 Herr Truls han hade de barnena sex,
— Kåller vare den skogen —
Om alla vore det illa spådt
— De voro tre vackra jungfrur.

5 Inte vill vi vara skogsröfvarens vif,
Och inte vill vi mista vårt unga lif.

2 De jungfrurna börja att trängta och trå
De ville så gerna åt julottan gå.

6 Så lade de dem på börkestock
Och högg dem hufvudet från deras kropp.

3 När som de kommo ut midt på skog,
Så mötte dem skogsröfvare tre.

7 De röfvare de vanka så vida omkring
Till dess de kommo till faders gård hem.
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8 Och hören I fader hvad vi säger Er,
Kan vi få hålla den jul hos Er?

14 Wi voro alla tre orädda drängar,
Vår far het Herr Truls i Änga.

9 Och hören I moder hvad vi säger Er,
Wi vilja åt Eder silkessärkar ge.

15 Herr Truls han stötte sitt svärd i jord.
»Nu har jag förlorat mitt egna blod»
16 På svärdet han vände sen spetsen opp
— Kåller vare den skogen —
Så gick det igenom hans egen kropp.
— De voro tre vackra jungfrur.

10 Om jag kunde den särk få se,
Så skulle jag sofva hos er alla tre.
11 När som hon fick se den särk,
»Här ha mina döttrar stickat sitt verk.»

Titel: Herr Truls i Änga.

12 De två högg Truls straxt hufvudet af
Den tredje sporde han tidningar af.

Anmärkning

13 Hvar är du född och hvar är du buren
Och hvar är dina kläder tillskuren?

Omkvädena utskrivna endast i str. 1.

s
NM Folkminnessaml., Manuskript 6, s. 1545-1546. Skåne. Upptecknad av kyrkoherde Måns RoAn, Nosaby sn
(f. 1847 i Reslövs sn) ca 1890. Senare avskrift. Insänd till Nord. museet 1908 genom upptecknarens son Helge
RoAn och T. Segerstedt.
1 Så drogo de fram sin sölvbodda kniv
och rände den i sköna jungfruns liv.

3 döttrar. Då sönerna av en stjärntydare förespåddes
olycka, sändes de tidigt ut i världen. När de efter
många år återvände till sin hembygd, mötte de sina tre
systrar. De kände ej igen varandra. Efter strofen: På
det ställe, där de tre jungfrurna dödades, uppstodo tre
källor.

Anmärkning
Före strofen står: I Norrhvidinge socken (Onsjö härad)
fanns fordom ett slott. En slottsherre hade 3 söner och

T
DAL 106 nr 18 (text), DAL 76 nr 18 (mel., renskrift). Efter Jöns Hansson, Rörums sn, Skåne. Upptecknad 1894
av Lännart Ribbing (text) och Nils Andersson (mel.). Mel.-konceptet finns i MM FMK:s arkiv 111:3.
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1 Det var en gång vid julatid.
—Kaller var den skog —
Vi skulle oss till ottesången gå.
—Det var tre vackra jungfruer.

12 De två de huggde han hufvuden utaf,
Den tredje den sporde han råden utaf.
13 »Ja, vi blefvo spådda, när vi voro små.
Att vi skulle röfva våra systrar tre

2 De klädde sig i kjortlarne röd.
De skina som den rödaste glöd.
3 Sen gå de sig åt vägen fram.
Den vägen var smal och den skogen var trång.

14 Truls i Ängagården är vår far
— Kaller var den skog —
Och Signe liten är vår mor.»
— Det var tre vackra jungfruer.

4 Och när som de kommo i skogen fram,
Där möter dem de röfvarne tre.

Melodianmärkning
Mel.-konceptet:

5 »Antingen viljen I röfvare bli
Eller I viljen mista edra unga lif»

Saknar taktartsbeteckning och taktindelning samt
större delen av textunderlägget.

6 »Intet så vilja vi röfvare bli
Ej heller vill vi mista våra unga lif.»

Upptakten: j

7 De två de huggde de hufvuden utaf,
Den tredje den lade de lefvande i graf.

T. 5, n. 4: Ändrad från f', ovanför noten står bokstaven g.

8 Sen gingo de till Ängagården fram.
De bjödo Signe liten en silkestickad särk.

T. 6, n. 1-5:

9 »Ja den har sömmat och den har jag sytt
Med nålarne fina och fingrarne små.»

T. 7, n. 3-4: n

10 Signe liten in om dörren sprang:
»Truls, här är röfvare uti vår gård.»

T. 8, n. 4: Utan fermat.

11 Truls han ut om dörren sprang,
Slog dörren i efter sig, så låsen den sjöng

Textanmärkning
Omkvädena utskrivna endast i str. 1.

U
Sägentradition från trakten av Omberg, Östergötland. Ua: ULMA 15110, s. 48. Efter arrendatorn August
Johansson i V. Djurledet på Omberg, V. Tollstads sn (f. 1854 i Ödeshögs sn, till V. Tollstad 1907, d. 1934).
Upptecknad av Sven Rothman 1912. Tryckt i Rothman, Östgötska folkminnen, 1941, s. 20. Uh: Åström, Folktro
och folkliv i Östergötland, 1962, s. 87-88. Efter snickarmästaren Hjalmar Högberg, Motala (f. 1895 i Rogslösa
sn), som 1914 hörde sin då 90-åriga mormor berätta sägnen. Upptecknad av Elis Åström 1961.

Ua
1 »Jons döttra i Hälle
söver alltför länge.»
Anmärkning
Texten föregås av följande berättelse: Hälle de va en
gård här på berget. A en sönda skulle Jons döttra i
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Hälle gå te körka. De va Tollsta körka. Ä då vart di
mördade utå sin bror. Å sen rann de opp tre styckna
käller där på plassen. Men di brukte komma te körka
var sönda, så prästen han vänta på dom. Men te slut to
han opp te ingång:
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Ub
1 »tösas döttra i Änge,
di söver alltför länge.»
Anmärkning
Raderna ingår i prosaberättelsen utan att utskiljas
som strof Före texten står: Tösas döttra var inte vanligt bondfolk, utan de måste ha varit förnämare, eftersom det var sed att ringkarlen i Västra Tollstads kyrka
aldrig började ringningen till högmässan, förrän han

såg fröknarna från Änge komma ridande. Men en gång
hände det att han måste vänta förgäves på dem. Om
det var han eller någon annan vet jag inte, men någon
yttrade i alla fall orden — Efter texten står bl. a.: Den
gången då de inte kom till kyrkan, var felet inte, att de
hade försovit sig. De hade blivit mördade på Omberg,
och på mordplatsen rann tre källor upp. Det är de som
sedan dess har kallats Hälle källor.

LUF 1849, s. 10-11. Gärds hd, Skåne. Ingår i folksägen upptecknad 1917 av Nils Mårtensson, Toarp och/eller
Johan Andersson, Boarp.
1 Truls i Änga
han hade tre dränga.
2 »Jag klär mig silke svart,
jag klär mig till sorg,»
3 »Jag klär mig silke vit,
jag klär mig till lik,»
4 »Jag klär mig silke röd,
jag klär mig till död. »
5 »Är det vår faders gård vi se,
då må stenen springa i delarna tre,
och jag må stå på den minste!»
6 »Truls i Änga var min far
och Ingar-liten min mor.»
Anmärkning
Tr. saknar strofnr. Även str. 1 står inom citationstecken.
Närmast före str. 2 står: Truls i Änga hade tre söner,
och om dem blev det spått, att de skulle mörda sina

systrar. Därför skickades de ut ur landet, medan de
ännu voro små. Men när de blivit vuxna, återvände de
för att söka upp sin fädernegård. Juldagsmorgonen
hade deras tre systrar klätt sig för att gå till julotta i
Nöbbelöv [...1. Därvid hade den älsta sagt: Mellan str.
2 och 3: den näst älsta: Mellan str. 3 och 4: och den
yngsta: Närmast före str. 5 står: Bröderna kommo
strax därefter till Duckarp, och där stego de upp på en
stor sten för att se sig om. Då de nu fingo syn på
kungens gård i Änga, sade den yngste: Mellan str. 5
och 6 står: Så skedde, och stenen fick efter bröderna
namnet »Vallarestenen». Bröderna gingo upp till gården, men Truls i Änga kände igen sina döttrars kläder
och sköt ner dem alla. Innan den yngste dog, hann han
emellertid säga:
Efter texten står bl. a. följande kommentar: det är
endast äldre personer, som ännu kunna komma ihåg,
hur deras föräldrar sjöngo den gamla visan, och därför
bevarat den ursprungliga traditionen; från dem har jag
sägnen. Ingen i orten minnes numera mera av den
gamla visan, än vad som här återgetts.

LUF 3994, s. 8. Skåne. Upptecknad av Ingemar Ingers 1930.
1 Tröls i Änga var min far,
Ingalill min mor.

Anmärkning
Ms saknar strofnr.

2 Är det vår faders hus vi se,
må stenen gå i delarne tre.
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Y
Efter f. d. häradsdomaren, bonden Per Persson, Norrvidinge sn, Skåne (f. 1843 i Norrvidinge, d. 1935). Ya: NM
Folkminnessaml., Kapsel Tro och sed 3 (Rosen, h. 7). Ur brev från Per Persson daterat 21.7.1934. Avskrift gjord
av Helge Rosen. Yb: SR 61/M/9378:9. Efter fil. dr Ingemar Ingers, Lund (f. 1902 i Tottarps sn, Skåne, d. 1983),
som på 1930-talet hade lärt visan av Per Persson. Inspelad av Matts Arnberg 1961. Yc: SVA BA 2305. Efter
Ingemar Ingers. Inspelad av Gunnar Ermedahl 1974.

Ya
Anmärkning

1 Först högg han ijel en, sin högg han ijäl två.
- Kaller var varldens skåv Den tredje, den skulle ledas sanningen å.
- De voro så vackra jungfrur tre.

Per Perssons kommentar: Wisan har jag kunnat, men
glömt allt utom den s. k. refrängen och ett vers: --Jag mins att de var en hel del verser och jag tror att de
som mångt annat, ingått i glömskans natt.

Yb
M.M. å. =ca 66

Rubato

4

Än - ga - går

Herr Trul - ses lott-ra i

23 1' I J'
kal-ler va varl-dens sköv —

N
11

di

5
— De

vii -le

N

J

i

of - te — sån-gen

J
va tre

gå.

Ifa
jung-fru-er tre.

dej- li - a

1 Herr Trulses dottra i Ängagår
- kåller va varldens sköv -

di ville i ottesången gå.

- De va tre dejlia jungfruer tre.

Yc
MELODI

TEXT

Mel.=Yb.

Avvikelser från Yb i Yc
1:2
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SR 61/M/9243:1. Efter hemmansägaren Gunnar Karlsson, Sunnertorpa, Torpa sn, Sunnerbo hd, Småland (f. 1891
i Torpa, d. 1968 i Ljungby). Inspelad av Matts Arnberg och Karl-Ivar Hildeman 1961.
1 Ja kläder mig i klänning vit,
— kaller är den skog —
ja kläder mig till en vik.
— De voro tre sköna jungfrur.

11 Gud nåde mig arme man,
—kaller är den skog —
nu haver jag dödat mina egna barn.
—De voro tre sköna jungfrur.

2 Ja kläder mig i klänning röd,
ja kläder mig till min död.

Anmärkning

3 Ja kläder mig i klänning svart,
ja kläder mig att dö i natt.
4 På vägen de mötte de stigmän tre
5 Antingen skolen I vara vårt viv,
eller skolen I mista edra unga liv.
6 Först så voro de deras viv,
sen fingo de mista sina unga liv.
7 Kunde ja den silkesärk få se,
så skulle ni få låna hus alla tre.
8 Truls han drog sitt rostiga svärd.
De skola dö, de äro det värd.
9 De två dem högg han huvudet av,
den tredje den skulle han ha sanningen av.

Texten deklameras. Mellanomkvädet återges i str. 4,
6, 11, slutomkvädet i str. 6 och 11. Str. 6 läses först
utan omkväden men upprepas omedelbart i korrigerande syfte med omkväden.
Före texten säger meddelaren: Det är [...] inte
många strofer jag kan. I fortsättningen refererar han
skeendena kort, när minnet sviker. Efter str. 3 säger
han sålunda: Sen kan ja inte mer förrän [...1 flickorna
gick i skogen [...]. — Efter str. 6: Sedan fortsatte de tre
stigmännen eller sönerna [...] te Stora Groery, där
Truls i Änga bodde å då träffade dom [...] husfrun där
å då fråga de om de inte kunde få byta bort en silksärk
för mat å husrum. Å då sa husfrun de att — Efter str. 7:
Å när hon då fick se silksärken, så kände hon ju igen
att de var hennes dotters silkesärk å hon kallade då på
Truls i Änga [. . .1.
1:2 vik sic

10 Vi voro tre fattiga drängar.
Vår fader är Truls i Änga.

195

SMB 48

48
DUVANS SÅNG
TSB B22

A
Thomas Petri Gevaliensis' bibeldrama Iosephi historia, 1601, s. 10. Ingår i replik framsagd av en bonde
(»rusticus»).
1 Duffuan sitter på Lilie quist
— gudh rådhe —
Hon siunger så fagert om Jesu Christ.
—Men Gudh giffue oss sina nådher.

B
KB Vs 43 a (allmogevisbok från Härjedalen), fol. [58] r —[60] v. Inskriven 1730 av Pähr Tohlson i Backen, Linsell
(då inom Svegs sn), Härjedalen (Jonsson I, s. 304-306).
1 Ther sat En Litten fogell På Linnare qwist
—om misommars tijd —
han siunger så wackert om Jesum Christ
—J Himmelen är En stoor glädie

11 kiäre min moder tu Bädde mig en säng
i åhr kommer [jag] hwarcken på [---] äller äng

2 så stod ther en Bonde och Lyde ther På
tu skall nu fölie mig till himmelen J åhr

13 kiära min Moder tu flätta mitt håhr
i åhr Ligger [jag] så wackert på bår

3 hwar skall iag nu fölie tig till himmelen i åhr
Jag skall nu Både Plöie och såå

14 kiära min dotter tu säg icke så
tu ähr nu för Låfwat En Rötter i åhr

4 ther saat en Litten fogel På Linnere qwist
han siunger så en gång tu will tu skall icke få

15 kiära min Moder tu flätta mitt gull
i åhr Ligger Jag så wackert i mulld

5 så stod ther en Rötter och Lydde ther På
tu skall nu fölie mig till himmelen i åhr

16 kära min dotter tu säg inte så
tu är nu för Låfwat En herre i åhr

6 hwar skall Jag nu fölia dig till himmelen i åhr
Jag skall nu både På storm och På strijd
7 Ther sat en Litten fogel På Linnere qwist
han siunger Så en Gång tu will tu skall icke få

17 thee boro thett Lijket På kyrk gård
— om misommars tijd —
the tolf Gudz Englar the growo henn[es] graf
— J Himmelen är En stoor glädie

8 så stod ther en Jungfru och Lydde ther På
tu skall nu fölia mig till himmelen i åhr

Anmärkning

9 hwar skall Jag nu fölie tig till himmelen i åhr
Jag wet mig hwarcken siuck Eller såår
10 ther sat en Litten fogel På Linnere qwist
han siunger så en gång tu will tu skall icke få
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12 kiäre min dotter tu säg icke så
tu är nu för Låfwat en skräddare i åhr

Str. 12 och 13 av misstag numrerade 21 resp. 31.
Mellanomkvädet utskrivet i str. 1-3, 5, 6, 8, 9, 11-17,
slutomkvädet i alla strofer; i str. 13 står mellanomkvädet även över raden.

SMB 48
2:2
5:2
7:1

Mellanomkvädet: misommars str. 1 misommmars; tijd
str. 17 dag
Slutomkvädet: glädie str. 1 gladie
Linnare ev. ändrat från Linnerre
1:1
1:2 om skrivet på bokstaven h; wackert ms ev.
wakert
Lyde osäker läsning, ordets slut nästan utplå2:1
nat

11:2
13:1
13:2
17:1

nu tillskrivet över raden
fölie ms ev. fölia
Litten ms Lillen; fogel På skrivet över Linnere;
qwist ms gist
åhr oklart skrivet, ändring
tu flätta skrivet på annat, nu otydbart ord
åhr se 11:2
kyrk gård ms snarast kyrd gård

c
KB Vs 3:4 nr 244 E. Efter den nu förkomna Uppsalahandskriften »Samlingar af Visor, VII tom» från 1780-talet
(Jonsson I, s. 310-311). Utdrag gjort av George Stephens.
7 Om morgonen, innan solen sken röd,
Var konungens äldsta dotter död.

1 Det sat en Dufva på liljeqvist
- Styre vår Gud Hon sjöng så vackert om Jesum Christ
- Blås min båt för nordan vind!

10 De buro det liket allt öfver en bro,
- Styre vår Gud Himmelens klockor de ringde i flod.
- Blås min båt för nordan vind!

2 Den Dufvan hon talar till Jungfrun så:
»I morgon skall du i Paradis gå!»
3 »Kära min Dufva du säg intet så,
I morgon så komma de grefvarne två.»

Anmärkning

4 »Väl är godt att vara Grefve-fru,
Fast bättre är att vara Jesu brud.»

Omkvädena utskrivna endast i str. 1.
2:1 talar ms talas

5 »Väl är godt att sofva i Grefve-säng,
Fast bättre är att hafva Jesum till vän.»
6 Den Jungfrun var klädder i silket det röd »Jag menar jag fått min blekaste död.»

D
GA 70 [Al] (bd III, s. 175-177; text), KB Vs 126:4, s. 76 (mel.). Östergötland. Möjligen efter mamsell Anna
Catharina Follin, Landeryds sn (f. 1744 i Grebo sn; Jonsson I, s. 392-393) eller soldathustrun Greta Naterberg,
Slaka sn (f. 1772 i Nykils sn, d. 1818 i Slaka; Jonsson I, s. 386-391). Upptecknad av D. S. och/eller J. H. Wallman
1810-1813 (text) och C. P. Grevilli hösten 1813 eller år 1814 (mel.). Mel. tryckt som GAB 56:2 (efter Grönland,
Alte Schwed. Volks-Melodien, 1818, s. 28-29).
4
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iii4b,717 bd
Han sjunger så vackert om Je —

sum

Christ;

13

å
himelri — ket

dr
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d

•

glddje.

1 Der sitter en fogel på lilje-qvist,
—J rädens icke mer! —
Han sjunger så vackert om Jesum Christ.
— I himmelriket är en stor glädje.

12 »Och kära min Moder, J krusa ut mitt hår!
»Och kära min Fader, J förgyllen min bår.»

2 Det kom en fattig torpare och lyddes deruppå,
Och vill du nu komma åt himmelrik i år?

14 »Det är väl godt att vara Kejsarefru;
»Men det är mycket bättre att vara Christi brud.»

3 »Och inte vill jag följa åt himmelrik i år;
»Ty jag hafver hustru och många barn små.»

15 De buro det liket öfver blomsteräng,
Och himmelens klockor de gingo i fläng.

4 Det kom en fattig tiggare och lyddes deruppå,
Och vill du nu följa åt himmelrik i år?
5 »Och inte vill jag följa åt himmelrik i år;
»Jag har så många ställen att gå uppå.»

16 De buro det liket öfver kyrkogård,
—J rädens icke mer! —
Och alla Guds englar de stod' kring hennes bår.
—I himmelriket är en stor glädje.

6 Den Fogeln han flög sig allt öfver kyrkokam;
Till honom kom en Jungfru så fager och så grann:

Melodianmärkning

13 Och kära min Dotter, du tala icke så;
Till dig så friade Kejsar Carl i går.

Upptecknarens kommentar: Sångerskan har alternativt
börjat denna melodies båda hufvudstrofer med f- eller
Es. hvilket som är det rättaste lämnar jag till pröfning.
Efter mel. står: 25121a Vers: efter utsatt förändring.

7 Och hören J skön' Jungfru, hvad jag Er säga må:
Och vill J följa mig åt himmelrik i år?
8 »Och väl vill jag följa dig åt himmelrik i år;
»Men jag är inte sjuker ej heller lagd på bår.»
9 Och Jungfrun hon red sig öfver blomstergrön äng,
Sjukdomar och plågor de följde henne hem.

Textanmärkning
Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer.
Slutomkvädet: himmelriket str. 5 och 7 himmelrik

10 Och när som hon kom till sin moders gård,
Ute för henne hennes Moder står.
11 »Och kära min Syster, du bädda upp min säng!
Och kära min Broder, släpp min häst i grön äng.»

E
Värmland. Sannolikt upptecknad av E. G. Geijer 1814-1815. Ea: Poetisk kalender för år 1816, s. 67-70. Eb—g:
Skillingtryck 1816, 1827, 1832, 1834, 1841, 1857 (=DgFT 104:1-6; se Jonsson I, s. 644). Eh: Fem Il Nya Wisor.11
Den Första: II Den sköna Jungfruns begrafning. Det satt en fogel på liljeqwist, etc. Den Andra: Det kom en
mörk och kulen qwäll, etc. Den Tredje: ii En trogen wän jag mig utwalt, etc. 1l Den Fjerde: Ensam i skuggrika
dalen, etc. Den Femte: Sjömans-Wisa. Il Wid Strassburg der bodde, etc. Norrköping, Chr. Törnequist, 1858.
Skillingtryck 1858 (KB E 1857 z).

Ea
1 Det satt en fågel på liljeqvist,
—Om sommaren; —
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Han sang så dejligt om Jesum Christ:
— I himmelen är en stor glädje.
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2 Det stod en Jungfru och hörde derpå,
Han sang, att hon skulle bli döder i år!

12 De buro det liket allt öfver en äng,
Och der föllo tårar, som ner faller regn.

3 »Han sjunger, att jag skall bli döder i år,»
»Jag känner mig inte döden att få.»

13 De buro det liket allt öfver en ö,
Och der föllo tårar, som ner faller snö.

4 »Men hjertat det slår så tungt i mitt bröst,»
»Och qväfvas vill min unga röst.»

14 De buro det liket allt öfver en slätt,
Och alla Guds englar, de lyfte så lätt.

5 »Och kära min Syster, du bädda min säng!»
»Jag känner, att döden han blir mig så sträng.»

15 De kasta' på kistan den svarta mull,
Och alla Guds englar, de offrade gull.

6 Och kära min Broder, du hugg nu min bår!»
»Jag känner, att döden han blir mig så svår.»

16 De buro det liket i kyrkan fram,
—Om sommaren; —
Och alla Guds englar gick före, och sang:
—»I himmelen är en stor glädje!» —

7 »Och kära min Moder, J sätten er ner!»
»Jag känner, att snart jag skiljes från Er». —
8 »Och kära min Dotter, du tala ej så!»
»I morgon komma unga Grefvar på vår Gård.» —

Titel: Den fromma Jungfruns begrafning.

9 »Det är väl godt att bli Grefve-fru,»
»Men bättre är att bli Christi Brud!»

Anmärkning
Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer.
Str. 2-15 har samma interpunktion i slutomkvädet som
str. 1.

10 Och innan aftonsolen rann ner,
Den jungfrun hon rörde sig aldrig mer.
11 De lade det liket allt uppå en bår,
Och många unga jungfrur krusa' hennes hår.

Eb-h
Avvikelser från Ea i Eb—h
1:2
2:1
5:1
7:1
10:2
13:2

dejligt: dejeligt d—h
hörde: hörd' h
Och: Ack h
Och: 0 c—h
jungfrun: Jungfru c—g
föllo: faller h

Anmärkning
Titel som i Ea. Omkvädena återgivna i str. 1 och 16 (i
Ee mellanomkvädet i alla strofer), markerade i övriga
strofer.

Eb:
5:2 känner tr. käner
Ec:
11:1 [de]t textförlust
12:2 faller tr. fallar
Ede:
12:2 som Ec 12:2
Ef:
Str. 3 saknas p. g. a. feltryck.
12:2 faller regn: fallar reng
Eg:
12:2 som Ec 12:2

F
Jämtland. Upptecknad av Johannes Dillner 1814-1816 (jfr Jonsson I, s. 445-446). Fa: GA 70 [:I1 (text), KB Vs
126:4, s. 4 (mel.). Mel. tryckt som GA 70. Fb: Skillingtryck 1841, baserat på GA 70 [A] (=DgFT 104:7; se Jonsson
I, s. 644-645).
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1 Det sitter en dufva på Liljeqvist,
— I midsommarstider —
Hon sjunger så fagert om Jesu Christ.
— I himmelen är en stor glädje.
2 Hon sjunger, hon sjunger, och sjunger alltså:
»Det väntas en Jungfru till Himmelen i år.»
3 »Och inte så kommer jag till Himmelen i år;
»Jag känner mig hvarken sjuk eller sår,
4 Och Jungfrun hon går på sin Faders gård,
Ett styng i sin venstra sida hon får.

10 Och Jungfrun vardt döder, och lades på bår,
Och Jungfru'r och tärnor de krusa' hennes hår.
11 De buro den Jungfrun ut af det hus,
Guds Englar de gingo före med ljus.
12 De buro det lik öfver kyrkovall,
Och alla Guds Englar gick före och sang.
13 De lade den Jungfrun i svartan mull,
— I midsommarstider —
Och sjelfva Gud Fader Han var henne huld.
— I himmelen är en stor glädje.

5 »Och kära min Moder, J bädda min säng!
»I år kommer jag hvarken på åker eller äng.

Titel: Dufvans sång på Liljeqvist.

6 Och kära min Dotter, du tala inte så!
I år är dig ärnadt en Konung att få.

Melodianmärkning

7 »Och bättre är vara i Himmelen brud,
Än bära på jorden en konunga-skrud.
8 »Och kära min Fader, J skaffen mig prest!
»Jag känner, att döden snart blifver min gäst.
9 »Och kära min Broder, du gör mig en bår!
»Och kära min Syster, du krusa mitt hår!

T. 1, n. 3: Otydlig, möjligen g'; i GA står a'.
T. 5, n. 3: Otydlig, möjligen d2; i GA står c2.
Textanmärkning
Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer.
Mellanomkvädet: 1 saknas i str. 7 p. g. a. feltryck

Fb
Avvikelser från Fa i Fb
2:2, 3:1
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Himmelen: Himlen

Anmärkning
Titel: Dufwans sång på Liljeqwist. Omkvädena återgivna i str. 1 och 13.
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G
Uppland. Upptecknad under 1810-talet, senast 1816. Ga: GA 71. Gb: Skillingtryck 1849, baserat på GA 71
(=DgFT 104:8; se Jonsson I, s. 629 och 645).
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1 Stallbroder talte till Stallbroder sin,
—Så gladelig —
Får jag liten Kerstin, skön Syster din?
—Så faller min hug till henne.
2 »Liten Kerstin hon är så liten och ung,
»Hon kan icke bära gullkronan så tung.»
3 Och vore liten Kerstin än aldrig så ung;
I år skall hon bära gullkronan så tung.»
4 Så lyfte de Bruden på högan häst,
Och Kungens små svenner de redo henne näst.

7 De ledde den Bruden i Brudestol;
Hennes tårar de tillra så tidt ned på jord.
8 »Och Herre Gud Fader! hör min bön:
—Så gladelig —
Tag bort liten Kerstin med'n skogen står grön.»
—Så faller min hug till henne.
9 Och Pingestdag var det, den bönen hon bad;
—Så sorgelig —
Och midsommarsdagen hon lades i graf.
—Så faller min hug till henne.

5 De ledde den Bruden på Kyrkogård,
Gullvirkade kläder och gullflätadt hår.

10 Så lade de liten Kerstin på bår,
Och sjelfva Guds Englar de kring henne stå.

6 De ledde den Bruden i Kyrkan in;
Hennes tårar de tillra så tidt ned på kind.

11 De buro det liket på snöhvitan sand,
Och sjelfva Guds Englar de för henne sang.
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12 De lade det liket i svartan mull,
—Så sorgelig —
Guds Englar de reste korset af gull.
—Så faller min hug till henne.
Titel: Liten Kerstins Bröllop och Begrafning.

Melodianmärkning
T. (2), n. 1 undre systemet: j
Textanmärkning
Tr. saknar strofnr. Omkvädena återgivna i alla strofer.

Gb
Avvikelser från Ga i Gb
2:1
3:2

så saknas
1 år: Så

Anmärkning
Titel som i Ga. Omkvädena återgivna i alla strofer.

H
ULMA 22266, s. 97-102. Efter Maria Larsdotter i backstugan Borgen, Locknevi sn, Småland (f. 1783 i
Blackstads sn, Småland; Jonsson I, s. 519-524). Upptecknad av L. Chr. Wiede 1819.
1 Det satt en Dufva på Lindaqvist
—Lofvad vare Herrans nåd. —
Hon sjunger så vackert om Jesum Christ.
—I Himmelen är en stor glädje.

14 Se god dag, Se god dag kär Systren min!
Hvarföre är du så bleker om kind
15 Jag månde väl vara båd' bleker och blå.
Jag har nu fått dödsens sändningebod.

2 Det satt en Dufva på Kyrkokam
Hon sjunger så vackert om Iesu namn.

16 Och kära ni min syster I sägen icke så
Den unga Kejsaren kommer i år.

3 Det stodo tre bönder och hörde derpå
Och viljen I med mig åt Himmelen gå.

17 Godt är väl vara unga Kejsarens Fru
Men bättre är att vara Christi brud.

4 Och huru ska' vi få åt himmelen gå
Min hustru är hemma och många barnen små.

18 Iungfrun går in hon går nu så tyst.
Det värker i mitt hufvud, det svider i mitt Bryst.

5 Din hustru kan skära: Din hustru kan så
De små barn de få väl sin föda ändå.

19 Och kära ni min Moder I bädden up min säng.
Min tid han är nu ej längre här.

6 Den dufvan hon flög, hon sjunger så här:
De bönderna vill' inte följa med

20 Och kära du min dotter du säj icke så
Den unga Kejsaren kommer i år

7 Det stod en skön Jungfru och hörde derpå.
Och vill ni med mig åt Himmelen gå?

21 Godt är väl vara unga kejsarens Fru
Men bättre är att vara Christi Brud.

8 Och hur skall jag få åt himmelen gå
I Höst då skall mitt bröllop stå.

22 Ia Pingstadag, Ia Pingstadag.
Ja Midsommars afton så grof de hennes graf

9 Godt är väl det att bröllop få stå.
Men bättre är det att åt Himmelen gå.

23 De satte det Liket på förgyllande bår
De hörde Guds klåckor hur ljufveligt de går

10 Och vill ni med mig åt himmelen gå
Jag känner mig intet ondt till att få

24 De gingo med det Liket allt om en by
De hörde Guds klockor i Himmelens sky

11 Och vill ni med mig åt himmelen gå.
Så skall ni få Dödsens sändningebod

25 De gingo med det liket åt Kyrkan fram
De hörde Guds klockor hur ljufligt de sang.

12 Och Iungfrun hon går sig åt Kyrkan in.
Det rände up en ros på båda hennes kind.

26 De gingo med det liket åt Kyrkoport
De hörde Guds klockor de gingo väl fort

13 Och Iungfrun hon går sig åt Kyrkan ut.
Där möter hon kär Brodren sin

27 De satte det Liket i swartaste mull.
Och Sjelfver var Gud det liket så hulld.
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Slutomkvädet: 1 str. 23 och 24 Ty i; är str. 24 var
4:1 åt ms at
13:1 åt ändrat från af
21:2 är ms äl

28 De satte det liket i svartaste jord.
—Lofvad vare Herrans nåd. —
Och sjelfver tog Gud det liket emot.
—I Himmelen är en stor glädje.
Anmärkning
Mellanomkvädet utskrivet i str. 1, 4-28, markerat i str.
2 och 3; slutomkvädet utskrivet i str. 1, 2, 7, 20, 23-25,
28.

Skillingtryck 1835 (=DgFT 104:9; se Jonsson I, s. 645).
8 Så kom der en jungfru och hörde deruppå,
Will du följa med till himmelen ja,

1 Der satt en fågel på förgyllande qwist,
Han sjung så wäl om Guds nåde,
—För Gud sänder ut sina nåde.

9 Ja gerna will jag följa med till himmelen ja,
Men jag får bära guldkronan i år,

2 Så kom der en bonde och hörde deruppå,
Will du följa med mig till himmelen ja,

10 Ja låt bära guldkronan hwem den bära will,
Ja bättre är det att höra himmelen till,

3 Så gerna will jag följa med till himmelen ja,
Men jag har många barn och alla äro små,
4 Fast du har många barn Och alla äro små,
Så försörjer Gud dem likwäl ändå,

11 Om qwällen så blef hon så ynkeligen sjuk,
Om morgonen så låg hon i blekande lik,
— För Gud sänder ut sina nåde.

5 Så kom der en soldat och hörde deruppå
Will du följa med mig till himmelen ja.

Anmärkning

6 Ja gerna will jag följa med till himmelen ja,
Men jag får bära musköten i år,

Omkvädet återgivet i str. 1 och 11, markerat i övriga
strofer.

7 Ja låt den bära musköten hwem den bära will,
Ja bättre är det att höra himmelen till,

J
KVHAA Dybeck, Folklore V, s. 37-38. Västergötland. Möjligen upptecknad av prästmannen Daniel Danelius,
troligen vid 1830-talets mitt (Jonsson I, s. 567-568).
1 Det sitter en fogel på skön liljeqvist
—Om Sommarens tid —
Han sjunger så ljufligt om Herran Jesum Christ
—I himmelen är en stor glädje

6 Så gerna jag det vill, men slätt intet jag det får
Ty jag får lof att skydda min småbarn i år.

2 Så kommer der en bonde och hörer deruppå
Och vill du följa med mig åt himmelen i år

8 Så kom der fram en krigsman och lyddes deruppå
Ack vill du följa med mig åt himmelen i år

3 Hur gerna jag det vill, men slätt inte jag det får
Ty jag får lof att plöja min åker uti år

9 Hur gerna jag det vill, men slätt inte jag det får
Ty jag får löf att bära muskötten i år

4 Låt plöja din åker ju hvem som det will,
Det är väl mycket bättre att höra Jesum till

7 Ack skydda de småbarnen ju hvem som det vill
Det är wäl mycket bättre att höra Jesum till

10 Låt bära muskötten ju hvem som det vill
Det är wäl mycket bättre att höra Jesum till

5 Sen kommer bondens hustru och lyssnar deruppå,
Och will du följa med mig åt himmelen i år
14-859074 SMB 2
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11 Så kom der en Jungfru och lyddes deruppå
Ack vill du följa med mig åt himmelen i år

20 De buro det liket allt öfwer en äng
Ja der föllo tårar som här faller regn.

12 Hur gerna jag det vill, så slätt intet jag det får
Ty jag får lof att bära guldkronan uti år

21 De buro det liket allt öfver en slätt
Och alla Guds Englar de lyfte så lätt

13 Ack bären guldkronor, ja hvem som det vill
Det är wäl mycket bättre att höra Jesum till

22 De buro det liket allt kyrkan omkring
Och alla Guds Englar de ställde sig i ring

14 Den Jungfrun hon gångar hem till modren sin
Der hemma väntar ungersven på väna bruden sin.

23 De satte den Jungfrun allt ned i svartan mull
—Om Sommarens tid —
Och alla Guds Englar tog' hennes själ i hull
—I himmelen är en stor glädje

15 Ack kära I min Moder, I krusen upp mitt hår
Ty jag får lof att följa med åt himmelen i år
16 Så gerna jag det vill, men slätt inte jag det får
Ty du får lof att bära guldkronan uti år.

Anmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1 och
23
•
Mellanomkvädet: Om str. 23 1
1:2
Han ms ev. Hon (otydligt p. g. a. bläckplump)
21:2
lätt första bokstaven ändrad från s
22:1
buro början av ordet ändrad från bä
23:1
den Jungfrun ändrat ,från det liket

17 Ack bären guldkronan ju hvem som det vill
Det är visst mycket bättre att höra Jesum till
18 När klockan slog elfva var jungfrun redan död
Ja nu var hon liljehwit, som förr var rosenröd
19 De lade den Jungfrun allt uppå en bår
Och alla Guds Englar de krusa hennes hår

K
KVHAA Wiede ks 26 [1]. Efter soldathustrun Ingeborg Olofsdotter (»Hustru Egg»), Dagsbergs sn, Östergötland
(f. 1797 i Ö. Husby sn, Östergötland, d. 1847; Ling, s. 41). Upptecknad av L. Chr. Wiede 1843. Ytterligare fyra
utskrifter finns: KVHAA Wiede ks 27, KVHAA Wiede hs 27, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. och MM
Wiede nr 27.
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— Ndr som Gud sönder

1 Det sitter en fogel på Liljoneqvist
Han sjunger så vackert om Vår Herre Jesu Christ
— När som Gud sänder ut sina nåde.
2 Det stod en ryttare och hörde deruppå
»Och vill du följa med mig åt himmelen i år?»
3 Och gerna jag det ville men inte jag det får
Ty jag skall bära muschötten i år
4 Det stod en fattig bonde och hörde deruppå
»Och vill du följa med mig åt himmelen i år?»
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5 Och gerna jag det ville men inte jag det får
Ty jag hafver barn och alla äro de små
6 Det stog en Jungfru, och hörde deruppå
»Och vill du följa med mig åt himmelen i år»
7 Och gerna jag det ville men inte jag det får
Ty jag skall bära gullkrona i år
8 Och bära gullkrona, hvem som bära will
Bättre är det att höra himmelen till

SMB 48
Övriga utskrifter:

9 Om morgonen hon sjuknade om aftonen hon dog
Och sjelfva Gud fader han hos henne stod:

1 ks 27 är upprepning av str. 1 markerad före sir. 4 och
6 (markeringen gjord sedan str. 5 skrivits); i hs och
MM är strofen på båda ställena utskriven. Texten i
Div.-saml. omfattar endast str. 1.
Omkvädet: nåde: nåder ks (str. 7)
1:1
i stället får en står vid upprepningen före str. 4
och 6 i hs och MM den
himmelen: Himlen ks, MM
2:2
3:1
ville: vill ks, hs, MM
4:1
fattig saknas ks, hs, MM
4:2
himmelen: Himlen ks, MM
5:1
ville: vill ks, hs, MM
5:2
äro: är' ks, hs, MM
6:1
stog: stod ks, hs, MM
6:2
himmelen: himlen ks, MM
7:1
ville: vill ks, hs, MM
7:2, 8:1 gullkrona: Gullkronan ks, hs, MM
9:2
sjelfva: sjelfve ks, MM, sjelfver hs
11:1
lyfta: lyfte hs
11:2
lyfta då: lyftade ks, hs, MM
12:2
sjelfva: sjelfve ks, MM, sjelfver hs

10 De lade det liket allt uppå en bår
Och alla de Guds englar de krusa hennes hår
11 De lyfta det liket allt öfver en städ
Och alla de Guds änglar de lyfta då med
12 De lade det liket allt uti en graf
Och sjelfva Gud Fader för henne der war
13 Det vexte en lind allt uppå denna graf
Och den ståndar grön allt till domaredag
- När som Gud sänder ut sina nåde.
Melodianmärkning
Övriga utskrifter:
Taktartsheteckning C: Det / sitter en fogel på / etc.
T. 6, n. 1-2: e2 d2
Textanmärkning
Omkvädet utskrivet i alla strofer.
Omkvädet: sänder str. 9 sände

L
KVHAA Wiede ks 26 [II]. Efter »Stina i Stensö», Ö. Husby sn, Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på
1840-talet. Ytterligare fem utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 26, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. GAHC],
den sistnämnda endast text) och MM Wiede nr 26.
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r
- I

himmelen der ör

1 Det satt en dufva allt på en qvist
Hon sjunger så vackert om vår Herre Jesu Christ
- I himmelen der är en stor glädje.
2 Fram kom der en bonde, och hörde deruppå
Christ gifve, lilla dufva, jag dig kunde få
3 Och vill du nu följa mig åt himmelrik
En annan gång du klappar, du slipper inte dit.

en

stor gläd

- je.

4 Och väl vill jag följa dig åt himmelrik
Men min hustru hon sörjer då mig
5 Och fram kom der en ryttare hon hörde deruppå
Christ gifve lilla dufva, jag dig kunde få.
6 Och vill du nu följa mig åt himmelrik
En annan gång du klappar, du slipper inte dit
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7 Och väl vill jag följa dig åt himmelrik
Men mina små barn de sörja då mig.

14 Der wardt hon begrafven i svartan mull,
Och alla små Guds englar de voro henne hulld.
— I himmelen der är en stor glädje.

8 Och fram kom der en jungfru och hörde deruppå
Christ gifve lilla dufva jag dig kunde få

Melodianmärkning

9 Och vill du nu följa mig åt himmelrik
En annan gång du klappar, du slipper inte dit

Övriga utskrifter:
T. 3, n. 1: Utom gi står också d2 i Div.-saml.
T. 4: Paustecknet saknas efter n. 5 i Div.-saml. [Bl.

10 Och väl vill jag följa dig åt himmelrik
Men jag är inte sjuker, och inte är jag lik
11 Snart kan du bli sjuk, och snart kan du bli lik
Och snart skall du komma i himmelrik.

Textanmärkning

12 Jungfrun hon gångar sig åt grönaste äng
Och så vardt hon sjuker och lagder i säng

Övriga utskrifter:

Omkvädet utskrivet i alla strofer.
Texterna i Div.-saml. omfattar endast str. 1.
1:2 vackert: vacker Div.-saml. [C]
14:2 hulld: hull' hs

13 Och der vardt hon döder och lagder uppå bår
Och heliga små Guds englar de krusa hennes hår

M
KVHAA Wiede ks 225. Ringarums sn, Östergötland. Upptecknad av gymnasisten P. H. Ringwall på 1840-talet.
Ytterligare tre utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 215, KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag. och MM Wiede nr
225.
Pi J Andante .

J1 J
Jungfrun hon går

J

3

r

kyrkan in,

sig åt

kyrkan

in,

6

N

J

,?r

d

Det löpte opp en ros på begge hennes kind, på begge hennes kind.
8

J

d
- I

himmelen där dr

en stor glädje.

1 Jungfrun hon går sig åt kyrkan in, kyrkan in,
Det löpte opp en ros på begge hennes kind, på
begge hennes kind.
— I himmelen der är en stor glädje.
2 Jungfrun hon sade till tärnan så, tärnan så:
»Kom, viljom vi ur kyrkan gå, kyrkan gå.»
3 »Intet viljom vi ur kyrkan gå, kyrkan gå,
Det är så många, som undra deruppå, som undra
deruppå.»
4 »Undra hvem som undra vill, undra vill,
Ingen går ur kyrkan, utan han tränger till, tränger
till.»
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5 Jungfrun hon går sig ur kyrkan ut, kyrkan ut,
Så möter hon sin broder straxt dervid, straxt
dervid.
6 »God dag, kära syster! hur står det nu till, hur står
det nu till?
Medan hon är så bleker om kind, bleker om kind.»
7 »Jag må väl vara bleker, ja mycket blå, mycket blå,
Min kropp han skall läggas i jord i år, i jord i år.»
8 »Kära min syster hon säg intet så, säg intet så!
De unga Kejsare de komma i år, de komma i år.»
9 »Jag vånne de Kejsare de kommo i dag, de kommo
idag,
Så skall min kropp han läggas i graf, läggas i graf.»

SMB 48
T. 3, n. 1-4: Utan bågar.

10 »Kära min syster hon säg intet så, säg intet så!
De unga Kejsare de komma i dag, de komma i
dag.»

MM

T. 4, n. 1:

11 »Jag vånne de Kejsare de kommo nu, de kommo
nu,
Så är det långt bättre att vara en christen brud,
christen brud.»

T. 4, n. 5: Ändrad från c2 i MM.
T. 5, n. 1-2, textunderlägget: begges MM

12 »Men Herren, Gud Fader, han höre mitt tal, höre
mitt tal!
Han låte mig få lefva till Midsommardag,
Midsommardag!»

Textanmärkning

T. 8: j

15 De lade det liket allt uppå en bår, uppå en bår,
Fruer och Jungfruer de kruste hennes hår, de
kruste hennes hår.
16 De buro det liket allt om en by, om en by,
Himmelens klockor de ringde i sky, ringde i sky.
17 De buro det liket åt Kyrkeport, Kyrkeport,
Och sjelfver stod Jesum tog liket emot, tog liket
emot.
18 De buro det liket åt Kyrkan fram, Kyrkan fram,
Och sjelfver stod Jesum tog liket i famn, tog liket i
famn.
— I himmelen der är en stor glädje.
Melodianmärkning
Övriga utskrifter:
Tempobeteckning saknas. hs och MM är noterade i gmoll, begynnelseton: fiss' (nedan transponerade till emoll).

i

N

J

J

Å Il Div.-saml.

Övriga utskrifter:

14 Midsommardagen när solen sken hvit, solen sken
hvit,
Då var den sköna Jungfrun lik, Jungfrun lik.

Och jungfrun hon

hs, MM

Omkvädet utskrivet i alla strofer.

13 Midsommardagen när solen sken röd, solen sken
röd,
Då blef den sköna Jungfrun död, Jungfrun död.

hs och MM har upptakt:

J 7

etc.

Texten i Div.-saml. omfattar endast str. 1.
1:1 Jungfrun: Och jungfrun hs
1:2 Det: Der Div.-saml.; kind: kin' MM (första
stället), kinn MM (andra stället)
2:2 även ur upprepas hs, MM
3:1 Intet: Inte hs, MM
3:2 är: äro hs; som upprepas ej MM
4:1 hvem: hem MM
4:2 Ingen: Sågen (sic) MM; ur: utur MM; även han
upprepas hs
5:2 dervid vid upprepningen derinvid hs
6:1 nu saknas vid upprepningen hs
6:2 även så upprepas hs
8:1 intet: inte hs; även hon upprepas MM
kommo: komme hs, MM
9:1
9:2 även han upprepas hs
10:1 Kära: Och kära hs; intet: inte hs, MM
11:1 kommo: komme hs, komma MM (första stället)
11:2 brud: bru' MM; även en upprepas hs, MM
12:1 även han upprepas hs
12:2 Midsommardag: midsommarsdag hs, MM, vid
upprepningen i hs medsommarsdag; även till
upprepas hs
13:1, 14:1 Midsommardagen: Midsommarsdagen hs,
MM
15:2 Jungfruer: jungfruder hs; de upprepas ej MM
16:2 Himmelens: Och himmelens hs; även de upprepas hs

N
MM C. E. Södlings saml. 11:4, S 382. Efter skrädderiarbetaren Anders Magnus Andersson (»Mäster Plut»),
Västervik, Småland (f. 1812 i Blackstads sn, Småland, d. 1888 i Västerviks fattighus; Jonsson I, s. 593-594).
Upptecknad av C. E. Södling 1871-1873.
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1 Det sitter en dufva på liljekvist,
hon sjunger så vackert om Jesum Christ.
— I himmelen där är en stor glädje.
Titel: Dufvan på liljekvist.

O
ULMA 42:9, s. 195. Alsters sn, Värmland. Nedskriven av löjtnant Ferdinand Fröding; genom Adolf Noreens
förmedling lämnad till Värmländska landsmålsföreningen i Uppsala 1873.
4

r

cc
•
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(21)

1 Och kära min moder I bädden min säng,
—Fågelen sjunger i skogen —
I morgon så skall jag till himmelen
—Ilar i nordeste nord blåser min båt ifrån
nordanland
2 Och kära min dotter du säg inte så
—Fågelen sjunger i skogen. —
Så mången är sjuker men dör ej ändå.
—Ilar i nordeste nord blåser min båt ifrån
nordanland.

Melodianmärkning
T. 4: 1 de båda ackorden fi —d2 i ackompanjemanget
ingår även ett halvt utsuddat b l .
Textanmärkning
Omkvädena utskrivna i båda stroferna.

Titel: Ifrån Nordanland.
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P
ULMA 347:52, s. 29-31. Norra Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 1860-1890.
1 Det satt en dufwa på Lilljeqvist
Hon sjöng så wackert om Jesum Christ
— I himmelen är en stor glädje
2 Så kom en Soldat och lydde derpå:
Ack! will du föllja med mig åt himmelen i år?
3 Så gerna jag vill men slätt intet jag får
Förty jag skall bära wapen i år
4 Låt wapen bära ja hwem som vill
Ty bättre det är höra Jesum till
5 Så kom der en bonde och lydde derpå
Ack! will du föllja med mig till himmelen i år?
6 Så gerna jag vill men slätt intet jag får
För jag har många barn och alla äro små
7 Låt barnen sköta ja hvem som vill
Ty bättre det är höra Jesum till
8 Så kom der en Jungfru och lydde derpå
Ack! vill ni föllja med mig åt himmelen i år?
9 Så gerna jag vill men slätt intet jag får
För i morgon så skall mitt bröllop stå
10 Låt ditt bröllop sköta ja hvem som vill
Långt bättre det är höra Jesum till

12 De buro det liket allt öfwer en äng
Och der föllo tårar som här faller regn
13 De buro det liket allt kyrkan omkring
Och alla Guds änglar de dansade i ring
14 De satte det liket i swartan mull
Och alla Guds änglar de murade med gull
15 Der flögo twå dufvor från himmelen ned
Men när de foro upp så voro de tre
16 Den ene war Gud Fader, den andra war Guds Son
Den tredje war skön Jungfrun som döder wardt i
går
17 Det wäxte upp en lind på jungfruns graf
Och den skall stå grön intill domedag
— I himmelen är en stor glädje
Titel: Dufvan och Bruden.

Anmärkning
Omkvädena utskrivna i str. 1 och 17.
3:2
Förty ms Forty
10:1
hvem ms hem

11 Klockan Ett vardt Jungfrun döder klockan Två
lades hon på bår
Och fruar och fröknar de prydde hennes hår

Q
NM Wistrand, Småländska folkvisor nr III. Efter mor Anna Greta Jonsson, Millebo, Skirö sn, Småland
(1811-1898), som sannolikt lärt visan av sin mor Anna Stina Zackrisdotter (1785-1875). Upptecknad av P. G.
Wistrand 1880 och 1885 (Wistrand, Ett minne från mina vandringsår, 1911, s. 195-197; tryckt där, s. 199-200).
1 Der bodde en fru på Sandstens haf,
hon hade en dotter den Gud ville ha.
— Den jungfrun hon var en ros.
2 Och jungfrun hon talte till sin moder så:
»Nu lyster det mig åt kyrkan att gå.»
3 Så sätter hon sig på sin gångare grå;
och så rider hon sig åt kyrkan då.
4 Och jungfrun hon gångar sig åt kyrkan fram,
då rann der upp en ros på hvardera hennes arm.
5 Och jungfrun hon gångar sig i kyrkan in,
då rann der upp en ros på hvardera hennes kind.
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6 När som presten predikade som bäst,
så kom der till henne en främmande gäst.
7 Då talte skön jungfrun till sin tärna så:
»Nu lyster det mig ut ur kyrkan gå.»
8 »Ack kära min jungfru I sägen icke så,
det är så mången, som undrar deruppå.»
9 »Ja låt dem undra, hvad undra de vill,
den går ur kyrkan, som tränger dertill.»
10 Så sätter hon sig på sin gångare grå,
hon stannar allt uppå sin faders gård.
11 »Ack kära min broder du tage min häst,
ack kära min fader I skaffen mig prest.»

SMB 48
12 »Ack kära min syster du bädde min säng,
ack kära min moder I hjälpe mig i den.»

18 De buro den jungfrun till kyrkan fram,
der kommo Guds änglar, de sjöngo en salm.

13 »Ack kära min dotter du säge ej så,
här ståndar en riddare och hör deruppå.»

19 De lade den jungfrun i svartaste mull,
och fruar och fröknar de offrade gull.
— Den jungfrun hon var en ros.

14 »Ja roligt det vore bli riddarens fru,
men bättre det är bli herren Krists brud.»
15 Hon bad så till Gud en liten skön bön:
»Ack om jag fick lefva till skogen blef grön!»
16 Juledag så hon bad den bön,
och midsommardag den jungfrun var död.
17 De lade den jungfrun på förgyllande bår,
och fruar och fröknar de krusa hennes hår.

Titel: Jungfrun som Gud ville ha.
Anmärkning
Omkvädet utskrivet i str. 1 och 19.
7:2 före gå står att tillskrivet med annan penna
över raden

R
ULMA 9909, s. 36-37. Nora och Lindes bergslag, Västmanland. Upptecknad av Erik Bore 1887-1900.
1 Det satt en dufva på lindekvist
—Den midsommarstiden. —
Hon sjöng så vackert om Herran Krist.
—I himmelen är det stor glädje.

11 »Det är väl bra att vara grefvefru
Men det är väl bättre att vara Guds bru!»

2 Det stod en jungfru och lydde derpå,
Hurudan röst den dufvan har:

13 De lade det lik uppå en silfverbår,
Och fruar och jungfrur de krusa hennes hår.

3 »Jungfrun står här och visar sitt lif.
I morgon skall hon i paradis.»

14 De buro det liket allt öfver en äng,
Och der fäldes tårar, som här faller regn.

4 »Huru skall jag in i paradis gå?
Jag har icke fått en sådan sot.»

15 De bura det liket allt öfver en bro,
Och himmelens klockor de gingo af tro.

5 Och jungfrun hon gångar hemåt derpå
6 Och jungfrun tar på sig den klädningen röd:
»Jag tror jag har fått min bara död. »

16 De buro det liket i kyrkan fram,
— Den midsommarstiden. —
Och alla Guds änglar gick före och sang.
— I himmelen är det stor glädje.

7 »Ack, kära min doter, du tala ej så!
I morgon så komma de hertingar två.»

Anmärkning

8 »Det är väl bra att vara hertinge vän,
Men det är väl bättre att vara Guds vän.
9 Och jungfrun tar på sig den klädningen blå:
»Jag tror ni får lägga mig snart uppå bår.»

12 Om morgonen, innan dager blef ljus,
Så var det lik uti konungens hus.

Ms saknar strofnr. Omkvädena utskrivna i str. 1, 2, 15,
16.
1:1 lindekvist troligen ändrat från liljekvist
5:2 streckad med anmärkningen (ofullständig)

10 »Ack kära min doter, du tala ej så!
I morgon så komma de grefvar två.»

MM D 29 nr 22. Efter änkan Anna Jönsdotter (»Jesperskan»), N. Vallösa, Sjörups sn, Skåne (1810-1892). Upptecknad av Nils Andersson ca 1890.
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Melodianmärkning

1 Der sitter en dufva på lindene qvist
Hon sjunger så ljufligt om Herren Jesum Krist
— För Gud han utsände sina nåder

Ms saknar taktartsbeteckning, bör vara C .
T. 6, n. 3: Ändrad från fjärdedelsnot.

T
Skåne eller Värmland. Insänd till August Bondeson av Ingeborg Petersson vid 1890-talets slut. Ta: ULMA 351 D
11 f, s. 862. Tb: ULMA 351 D 11 b, s. 303.

Ta
Stilla

2

C
r
sit - ter en duf-va på

Det

1
Iii - jo- ne- kvist,

4

r

r rc

Hon sjun-ger så fa- gert om här-ren Je- sus Krist.
6

1

1
— Men hör-ren gud han sände si - na nå - de

1 Det sitter en dufva på liljonekvist.
Hon sjunger så fagert om härren Jesus Krist.
— Men härren gud han sände sina nåde!

Tb
MELODI
Avvikelser från Ta i Tb
Föredragsbeteckning och taktartsbeteckning saknas.
Åttondelsnoterna är genomgående utskrivna med balkar.
212

T. 6: Sextondelspausen saknas.

TEXT
Text = Ta.
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U
ULMA 29073:136 a, s. 1 (renskrift). Efter hemmansägaren Hans Lind, Vångsgärde, Orsa sn, Dalarna (f. 1872 i
Kårgärde, Orsa, d. 1970); han hade lärt visan ca 1905 av Anders Kerstin, en då 60-70-årig kvinna från
Näckådalen, Orsa som »var hjälp hos Linds». Upptecknad av Nils Stålberg 1947. Ytterligare en renskrift finns:
ULMA 29073:136 a, s. 2. Mel.-konceptet finns i ULMA 29073:12, s. 21.
2

r
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g

e:N

P14
en stor gltidje.

himmelen dr

fem b-tecken) finns dock inte utsatta. Samtliga åttondelsnoter (utom t. 6, n. 2-3) utskrivna med balkar.
Textunderlägg saknas.
Upptakten: c2 (otydlig, möjligen h'; jfr renskrifterna)
T. 1, n. 3: Otydlig, möjligen e2; jfr renskrifterna.
T. 1, n. 6, t. 3, n. 4 och t. 4, n. 8: Under resp. noter står
bokstaven a.
T. 6: Före n. 1 står ett överstruket, otydligt c 2, möjligen h'.
T. 7, n. 2: Utan fermat.

1 Det sitter en duva på liljona kvist
— i midsommartider —
Hon sjunger så vackert om Herren Jesu Krist.
— I himmelen är en stor glädje.
Melodianmärkning
T. 7: Efter n. 2 står en halvnotspaus.
Den andra renskriften:
TaktartsMel. är noterad i a-moll, begynnelseton:
beteckning: 4/4 (före 4/4 stårC överstruket).
T. 7: Efter n. 2 står en halvnotspaus.

Textanmärkning
Den andra renskriften:

Mel.konceptet:

1:2

Jesu: Jesus

Saknar klav, taktartsbeteckning och taktindelning.
Over mel. står b moll, några fasta förtecken (bör vara

v
Texttradition från Hitis sn, Åboland. Upptecknad av J. E. Wefvar på 1880-talet. Va: SLS 82, s. 360-361. Uppgift
om traditionsbärare saknas. Vb: SLS 317, s. 60-61. Sjungen av bondhustrun M. L. Holsten, Rosala.
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Va
1 Stallbrodren sade till stallbrodren sin:
—Kejsarens dotter den fromma. —
Vill du gifva mig dotteren din till aldra käristan
min?
—Ty hon var mig en rosende blomma.

8 Huru kunna vi utaf kyrkan gå?
Ty det är så många, som oss undra uppas
9 Sen när hon kom ur kyrkofastun ut,
— Kejsarens dotter den fromma. —
Så föll hon död till stengolfvet hårdt,
Och fruar och jungfrur de sörjde henne svårt.
— Ty hon var mig en rosende blomma.

2 Min dotter hon är så liten och ung,
Hon orkar ej bära gullkronan så tung.
3

Orke nu hvad hon orka må,
Min kärista skall hon blifva ändå;

Titel: Den rosende blomman.

4 Midsommarsdag skall mitt bröllop stå,
Då lärikan sjunger, och göken gal,

Anmärkning
Omkvädena utskrivna i alla strofer.
Slutomkvädet: Ty saknas i str. 4: mig saknas i str. 5-9
1:2
din tillskrivet över raden
8:2
uppå ändrat från på
9:3
svårt genom radering ändrat, sannolikt från
hårdt

5 Och bruden hon gick åt kyrkan in,
Brudpigan och brudsätan följd hennar bredvid;
6 Och bruden hon sätt sig i bänken ner,
Der rann en ros på begge hennes kind,
7 Och bruden hon sade till brudsätan så,
Vi vilja utaf kyrkan gå,

Vb
Avvikelser från Va i Vb

7:1
8:1

Str. 9 saknas.
Slutomkvädet: mig saknas
4:2
göken: göcken
5:7
Och:
bredvid: brevid
5:2
Och: A; ner: ned
6:7

Och: A
kunna: kan

Anmärkning
Titel: Stallbrodren. Omkvädena utskrivna i alla strofer.
4:2
göcken med annan penna ändrat från gocken

SLS 532 nr 4. Efter Amanda Sjölund, Pellinge, Borgå lf, Nyland (f. 1868). Upptecknad av Alfhild Adolfsson
(Forslin) 1934.
2
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1 Där sitter en duva på liljonekvist
[---1 Jesus Krist
— när Gud sänder ut sina nåde.
Titel: Duvans sång.

Y
Familjetradition från Nyland. Ya: SLS 536 nr 9. Efter kalkbruksarbetarhustrun Klara Sonntag f. Hellman,
Virkby, Lojo sn, Nyland (f. 1870 i Snappertuna sn, Nyland); hon hade lärt visan av sin mor. Upptecknad av
Alfhild Adolfsson (Forslin) sommaren 1935. Tryckt i Forslin, Några nyfunna balladvarianter, 1937. s. 118-119.
Yh: SR 63/M/6406:1:1. Efter Signe Mäkinen, Oravais sn, Österbotten (f. 1895 i Snappertuna, Klara Sonntags
dotter, från 1919 bosatt i Oravais). Inspelad av Alfhild Forslin 1963.
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Han sjunger så vackert om

Herren

K rist.

7

5
•
himmelen

ar en stor glädje.

7 Ja, gärna jag ville men inte jag får,
jag måste ju sköta musköten i år.

1 Där sitter en fågel på liljonakvist
— i midsommartiden —
Han sjunger så vackert om Herren Krist.
— i himmelen är en stor glädje

8 Sen kom där en jungfru gåendes förbi.
Och hör du min fågel varför sjunger du så?

2 Så kom där en bonde gåendes förbi;
Och hör du min fågel, varför sjunger du så?

9 Jag sjunger, jag sjunger, jag sjunger allt så,
och vill du nu med mig till himmelriket gå?

3 Jag sjunger, jag sjunger, jag sjunger allt så,
och vill du nu med mig till himmelriket gå?

10 Jo gärna jag ville men inte jag får,
jag måste ju bära brudkronan i år.

4 Ja, gärna jag ville men inte jag får,
jag har så många barn och alla är de små.

11 och bättre så är det att i himmelen stå brud,
än bära här på jorden en konungsliger skrud.

5 Sen kom där en soldat gåendes förbi,
Och hör du min fågel varför sjunger du så?

12 Och jungfrun hon går på sin käre faders gål,
en sting uti vänstra sidan hon får.

6 Jag sjunger, jag sjunger, jag sjunger allt så,
och vill du nu med mig till himmelriket gå?

13 Kära min moder, ni bädden upp min säng,
Nu tror jag förvisso att döden blir min vän.
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14 Nej kära du min dotter, du tal nu inte så,
i år har jag väntat dig en konungsson att få.

19 Jungfrun hon lades allt uti kyrkojord,
—i midsommartiden —
och själva Gud Fader tog henne emot.
—i himmelen är en stor glädje

15 Och bättre så är det att i himmelen stå brud,
än bära här på jorden en konungsliger skrud.
16 Kära du min broder, du lag åt mig en bår,
Kära du min syster, du krusa skall mitt hår.

Textanmärkning
Ms är maskinskrivet, dock är str. 1 (utom de två första
orden) skriven med bläck. — Omkvädena utskrivna endast i str. I.
18:1
Jungfrun ms Jungrun
19:1
kyrkojord ändrat från kyrkogård

17 Jungfrun hon dödde och lades uppå bår,
och fröknar och mamseller de krusa hennes hår.
18 Jungfrun hon fördes allt över kyrkokam,
och alla Guds änglar gick före och sjöng.
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Melodianmärkning
T. 8 i .str. 4:

T. 8 i str. 12:

TEXT
Avvikelser från Ya i Yb
Texten omfattar 20 strofer.
Slutomkvädet: är: där är
liljonakvist: liljornakvist
/:I
Så: Då
2:1
Och hör du min: Ack kära lilla
2:2
och: å
3:2
4:1
jag: ja
4:2
jag: ja; och: å
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en stor glad - je

5:1
Sen: Då
5:2
Och hör du: A kära
6:2
och: å
7:1
Ja: Jo
7:2
sköta: bära
8:1
Sen: Då
8:2
Och hör du min: A kära lilla
9:2
och: å
10:2 jag: ja
11:1
och: Långt
12:1
Och: Å; går: gick; gål: går
12:2
en: å; sting: stygn
Kära: A kära du; ni bädden: du bädd' nu
13:1
13:2
Nu tror jag: Jag tror nu helt
14:2
har jag: så har ja
15:1
Och: Mycket
Mellan str. 15 och 16 sjungs följande strof:
kära du min fader du skaff åt mej en präst.
Ja tror nu förvisso att döden blir min gäst.
16:1
Kära: A kära
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16:2
17:1
17:2
18:1
18:2

19:1
19:2

Kära du: Å kära; krusa: kamma
Jungfrun: Å jungfrun
det andra och: å
Jungfrun: Å jungfrun
och alla: å alle

Jungfrun: Å jungfrun; uti: ned i
och själva: å själve

Anmärkning
Omkvädena återges i alla strofer.

z
SLS band 1972:96 (nr 1). Efter Frida Rönn, Replots sn, Österbotten (f. 1903). Inspelad av Helena Boucht 1972.
ca 84
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1 Det sitter en fågel på lindekvist.
— i midsommarstider —
Han sjunger så fagert om Herren Jesu Krist.
— Uti himmelen där är en stor glädje.

10 Så kom det från himmelen två vita fåglar ned.
—i midsommarstider —
De togo unga jungfrun å sen så blev det tre.
—Uti himmelen där är en stor glädje.

2 Han sjunger, han sjunger, han sjunger alltså.
Det väntas en jungfru till himmelen i år.

Melodianmärkning

3 Å jungfrun hon går på sin faders gård.
Ett stygn i sin vänstra sida hon får.

T. 1 i str. 2, 3, 6, 7, 9, 10:

4 Å kära min fader I skaffen mig präst.
Jag känner att döden snart bliver min gäst.

T. 2 i str. 2, 4, 5, 7:

5 Och kära min moder I bädden min säng.
I år så kommei- jag ej på åker eller äng.
6 Och kära min broder du gör mej en bår.
Å kära min syster du kamma mitt hår.
7 De klädde den jungfrun i snövitan dräkt.
För henne förde fadern så åldrig en präst.

t? b

CO
3
8

J

N I
to'

1

T. 2 i str. 3:

T. 3 i str. 2, 4, 5, 7-10:

8 De bäddar den jungfrun så blöter en säng.
För henne sjöngo fåglar på skog och på äng.
9 De lade den jungfrun så ung uppå bår.
Å jungfrur å tärnor de kamma hennes hår.

T. 3 i str. 6:

Si?
-

1.,

r

- .
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T. 6, n. 1-2 i str. 4:

T. 10, n. 2-3 i str. 10:

T. 6, n. 3 i str. 2, 6, 9: b

Slutomkvädet i str. 2:
h

T. 8 i str. 3.
T. 9, n. 2 i .gr. 5: f

•

Textanmärkning
Otnkviidena återges i alla strofer.
Mellanonikvadet: midsommarstider str. 4 midsommarstid
.Slutomkvädet: Uti str. 3 Men i, sir. 7 och 10 1; himmelen str. 4 och 5 himlen

T. 10, n. 2-3 i str. 4 och 5 .

T. 10, n. 2-3 i str. 7:

EJ AVTRYCKTA
AA: Afzelius, Swenska folkets sago-häfder III, 1841,
s. 14-15. Af A. A. Afzelius bearbetad text. Återgår möjligen till större delen på en uppteckning
från Västergötland, gjord på 1810-talet (jfr Afzelius, s. 187). 14 strofer.
AB:

KB Vs 126:4, s. 54. Varola sn, Västergötland.
Upptecknad av prästmannen Claes Johan
Ljungström på 1840-talet. Insänd till A. A. Afzelius vid 1800-talets mitt (Jonsson I, s. 413-414).
Melodi samt 14 strofer. Tryckt i Vestergötl:s
fornminnesför:s tidskrift 1869, s. 73-75, där
dock visan uppges vara efter en gammal piga i
Kyrkefalla sn, Västergötland och upptecknad av
Ljungström 1844.

AF: UUB R 623:2 nr 175. Gotland. Upptecknad av
prästmannen C. F. Herlitz (1819-1878; Bjersby,
s. 152-153), sannolikt på 1840-talet. 18 strofer.
Tryckt som Säve nr 175.
AG: KB Vs 3:5 nr 337 tillägg 13. Tunnerbohult. Hestra sn, Småland. Upptecknad 1865. Texten utskriven av okänd hand, mel. utskriven av G.O.
Hylt&I-Cavallius. Melodi samt 19 strofer.
AH: Troligen efter änkan Sara Jonsson, Locknevi
säteri, Locknevi sn, Småland. Upptecknad av
C. E. Södling 1873 eller 1874. Melodi med underlagd strof. AHa: MM C. E. Södlings saml.
II:1, S 41. AHb: MM C. E. Södlings saml. 11:3,
5313.

AC: KVHAA Wiede ks 26 [III]. Möjligen efter båtsmanshustrun Anna Qvarsbom f. Ericsdotter, Ö.
Husby sn, Östergötland (f. 1774 i Ö. Husby, d.
1847; Ling, s. 43). Upptecknad av L. Chr.
Wiede på 1840-talet. Melodi samt 1 strof (ytterligare 4 strofer markerade genom utskrivna omkväden). Mel. i facsimil hos Ling (nr 26:2).

Al:

Efter en 64-årig kvinna utan sångförmåga,
Länna sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden 1860-1889. 7 strofer.
Ala: ULMA 347:55, s. 163. Alba ULMA 347:44
b, s. 159. Mc: ULMA 347:48, s. 185. Tryckt i
Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. VII,
1889, s. 61-62.

AD: KVHAA Wiede ks 313. Vikbolandet, Östergötland. Upptecknad av L. Chr. Wiede på 1840talet. Melodi samt 15 strofer (starkt beroende av
skillingtryck, jfr under E ovan). Mel. i facsimil
hos Ling (nr 296). Ytterligare en utskrift av mel.
finns: KVHAA Wiede Div.-saml. II, opag.

AJ:

Vansö och Härads s:nar, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under tiden
1860-1889. 19 strofer. Afa: ULMA 347:55, s.
165-167. Mb: ULMA 347:44 b, s. 157-158. AJc:
ULMA 347:48, s. 183-184. Bearbetad och med
delvis annan strofföljd tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre kult.hist. VII, 1889, s. 58-61. AJd.KVHAA Gustaf Ericsson, Folkvisor, s. 67-68.
Vid denna utskrift anges endast proveniensen
Vansö. Upptecknaren anmärker: »Den föredragande blef vid flere tillfällen af tårefloder och det

AF:
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UUB R 623:2 nr 63. Efter fattighjonet jungfru
Anna Maria Holstein, Visby, Gotland (f. 1793 i
Rone sn, Gotland, d. 1858; Bjersby, s. 268-269).
Upptecknad av P. A. Säve vid 1850-talets mitt.
10 strofer. Tryckt som Säve nr 63.
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hjärtgripande i ämnet hindrad att den utföra.
Först med en flickas tillhjälp som läste den ur
minnet kunde hon uppfattas. Sången var hjärtrörande och melodien förtjänte att upptecknas.»
AK: ULMA 347:52, s. 26-27. Hammarby sn, Södermanland. Upptecknad av Gustaf Ericsson under
tiden 1860-1890. 16 strofer. Starkt beroende av
skillingtryck (jfr under E ovan).
AL:

Wigström, Folkdiktning II, 1881, s. 1-2. Ven,
Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1880 (jfr
Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s.
27-28). 8 strofer.

AM: Wigström, Folkdiktning II, 1881, s. 3-4. Ven,
Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1880 (jfr
Wigström, Vandringar i Skåne ock Bleking, s.
27-28). 7 strofer. Starkt beroende av skillingtryck (jfr under E ovan).
AN: DAG VFF 2498, s. 118-119. Bälinge sn, Uppland. Nedskriven 1889 av Carl Alfred Carlsson i
egen visbok. 7 strofer. Starkt beroende av skillingtryck (jfr under E ovan).
AO: Colliander & Berg, Folkvisor, [1902], s. 26-27.
Efter »hushållerskan» Johanna Falk, f. 1809 i
Harplinge sn, Halland, d. 1898 i Helsingborg.
Upptecknad av Selma Colliander ca 1890 (jfr
Colliander, Några folkvisor från Halland, 1916,
s. 140-143). Melodi samt 10 strofer.
AP:

ULMA 303:909, s. 4-8. Efter Anna Andersson,
Vänge sn, Uppland. Upptecknad av Wilhelm
Lundgren 1899. 17 strofer. Landsmålsalfabet;
transkription till vanligt alfabet tryckt i Grip,
Svenskt allmogeliv, 1917, s. 187-189.

AQ: Jämtl:s läns museum, Östersund, Musik C
35.1.1. Jämtland. Enligt ms upptecknad av Karl
Tir61 (sannolikt i Ovikens sn under 1900-talets
första decennier). Tenorstämma samt 3 strofer.
AR:

AS:

AT:

LUF 709, s. 11-13. Efter Charlotte Sandell f.
Sjögren, Björkeryd, Fridlevstads sn, Blekinge
(f. 1817 i Tuna sn, Småland). Upptecknad av
Ruth Nelson 1909. 10 strofer. Beroende av skillingtryck (jfr under F ovan).
ULMA 768, s. 144-146. Hjulsjö sn, Västmanland. Av Viktor Gustafsson genom R. Jirlow
inlämnad till ULMA 1921. 10 strofer. Beroende
av skillingtryck (jfr under E ovan).
ULMA 1973:15, s. 22-24. Efter den blinde A.
Johansson, Vallerstads sn, Östergötland (f. 1844
i Älvestads sn, Östergötland, från 29 års ålder i
Vallerstad). »Visan tillhör Älvestad.» 10 strofer.
Upptecknad av Harry Aldenius 1928-1929.
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AU: SVA 275 A 16:121. Nedskriven av Augusta Nilsson, Göteborg 1947. 12 strofer. Starkt beroende
av skillingtryck (jfr under F ovan).
AV: ULMA 29073:12, s. 21. Efter Anna Lind f. Fjäll,
Vångsgärde, Orsa sn, Dalarna (f. 1879 i Vångsgärde, d. 1952); hon uppges i likhet med sin
make Hans Lind ha visan efter Anders Kerstin
(se U ovan), det är dock ej samma variant som
dennes. Melodi.
AX:

Efter småbrukaren Anders Carlsson, Ytterby
sn, Bohuslän (f. 1891 i Ytterby, d. 1968). AXa:
SR Ma 57/10617:44:3. Inspelad av Matts Arnberg 1959. Melodi samt 3 strofer. AXb: SVA 52,
bl. 15. Textnedskrift gjord av Anders Carlsson
1960. 4 strofer (varav 3 ej ingår i AXa).

AY: R. Svensson, Skärgårdsliv i gången tid, 1961, s.
200. Möja sn, Uppland. 5 strofer.
AZ: Efter f. d. folkskollärarinnan Anna Grady f.
Lundberg, Katrineholm (f. 1891 i Vilhelmina sn,
Lappland). AZa: SVA BA 53. Inspelad av Jan
Ling 1961. Melodi samt 1 strof. AZ/): SR
63/M/6051:4:9. Inspelad av Matts Arnberg och
Märta Ramsten 1963. Melodi samt 2 strofer.
BA:

SR 62/M/6302:5:6. Efter Allida Grönlund, Baksjöbäcken, Vilhelmina sn, Lappland (f. 1895 i
Latikberg, Vilhelmina, d. 1972). Inspelad av
Matts Arnberg och Märta Ramsten 1962. Melodi
samt 12 strofer. Återgiven på grammofonskiva
(Visor från södra Lappland, SRLP 1416).

BB:

SVA BA 752. Efter f.d. folkskolläraren Gustav
Tillas, Gråda, Djura sn, Dalarna (f. 1897 i Tillasgården, Djura); han hade lärt visan vid 20-årsåldern av f. d. soldathustrun Röd i Gråda (»Ofärdig-Kersti»). Inspelad av Märta Ramsten 1969.
Melodi samt 2 strofer.

BC:

SVA BA 2299. Efter Gunnel Andersson, Vikens
sn, Skåne (f. 1911). Inspelad av Gunnar Ermedahl 1974. Melodi samt 3 strofer.

BD:

Album utg. af Nyländingar VII, 1878, s. 190-192
(text), mus.-bil. nr 1 (mel.). Strömfors sn, Nyland. Upptecknad av K. W. F. och Th. R.,
sannolikt på 1870-talet. Melodi samt 15 strofer.
Även tryckt i Lagus, Nyländska folkvisor I,
1887, nr 21 a och som FSF V:1 nr 19 a och A.

BE:

IF Rancken 3, 165 nr 150 (text), IF Rancken 6,
192 nr 16 (mel.). Efter J. H. Runbäck, Lappfjärds sn, Österbotten. Upptecknad av J. E.
Wefvar 1875-1876 (text) och Johan Spolander
eller Gustaf Appelberg 1877 (mel.). Melodi samt
10 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 19 p och C.
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BF:

Efter en man vid namn Kagg i Maxmo sn, Österbotten. Upptecknad 1876 av J. E. Wefvar (text)
och 0. R. Sjöberg (mel.). BFa: IF Rancken 3,
165 nr 3 (text), IF Rancken 6, 191 nr 62 (mel.).
Melodi samt 5 strofer. Mel. tryckt som FSF V:1
nr 19 n, texten tryckt som variant P till FSF V:1
nr 19 E. BFb: IF Rancken 3, 165 nr 91. 5 strofer.
BFc: SLS 125, s. 17. Melodi.

BO:

SLS 130, s. 87. Österbotten. »Antecknade mel:
är från Sideby och Lappfjärd 1846.» Utskrift
gjord av 0. R. Sjöberg 1908. Melodi med underlagd strof. Anförd i fotnot som variant till FSF
V:1 nr 19 n.

BP:

IF Rancken 3, 165 nr 88 (text), IF Rancken 6,
191 nr 1 (me!.). Efter Ulrika Dahlman, Karkmo,
Korsholms sn, Österbotten; hon hade lärt visan
i Tölby, Korsholm. Upptecknad av J. E. Wefvar
1876 (text) och 0. R. Sjöberg sannolikt vid samma tid (mel.). Melodi samt 9 strofer (beroende
av skillingtryck, jfr under F ovan). Mel. tryckt
som FSF V:1 nr 19 d, texten tryckt som variant
N till FSF V:1 nr 19 E.

Efter Lovisa Blomkvist, Kurböle, Borgå lf, Nyland (1846-1926; 0. Andersson, Tre fin!.-sv. vissångerskor, s. 36-43); hon hade lärt visan av sin
mors moster Maria Kant (f. 1779). BPa: FSF
V:l nr 19 B (text), IF 170, VIII (nr 204) (mel.).
Upptecknad av Otto Andersson 1908. Melodi
samt 16 strofer. BPb: BFA nr 20 a. Inspelad på
fonograf av Otto Andersson 1908. Melodi samt 1
strof. Tryckt som FSF V:1 nr 19 b. Överförd på
IF band 1968/37 nr 31. Även på SLS band
1968:108 (nr 31).

BQ:

BH: Efter G. Klemits, Rekipeldo, Vörå sn, Österbotten. Upptecknad 1876 av J. E. Wefvar (text) och
0. R. Sjöberg (mel.). BHa: IF Rancken 3, 165 nr
89 (text), IF Rancken 6, 191 nr 61 (me!.). Melodi
samt 13 strofer. Tryckt som FSF V:1 nr 19 k och
H. BHb: SLS 125, s. 17-18. Melodi.

IF 170, XII (nr 31). Efter Tilda Troberg, Pettu,
Finby sn, Aboland (1860-1933; 0. Andersson,
Tre fin!.-sv. vissångerskor, s. 43-56). Upptecknad av Otto Andersson 1909. Melodi med endast
omkväden underlagda. Tryckt som FSF V:1 nr
19 h.

BR:

SLS 204, s. 256-258. Snappertuna sn, Nyland.
Upptecknad av Edv. Hedman 1909. Melodi
samt 9 strofer. Mel. samt 3 strofer tryckta i
Brage, Folkvisor nr 71. Mel. även tryckt som
FSF V:1 nr 19 e, hela texten tryckt som variant
K till FSF V:1 nr 19 E.

BS:

IF 110, h. 1, s. 11-12. Nyland. Upptecknad av
A. P. Svensson ca 1910. 15 strofer. Tryckt som
variant J till FSF V:1 nr 19 A.

BT:

IF 110, h. 1, s. 34-35. Stor-Pellinge, Borgå !f,
Nyland. Upptecknad av A. P. Svensson ca
1910. 13 strofer. Beroende av skillingtryck (jfr
under F ovan). Tryckt som FSF V:1 nr 19 F.

BG:

Bl:

IF Rancken 3, 165 nr 90. Efter Greta Mårtens,
Rekipeldo, Vörå sn, Österbotten. Upptecknad
av J. E. Wefvar 1876. 10 strofer. Tryckt som
FSF V:1 nr 19 I.

BJ:

Lagus, Nyländska folkvisor I, 1887, nr 21 b.
Pojo sn, Nyland. Sannolikt upptecknad av K.
Forsblom 1876. Melodi med underlagd strof.
Även tryckt som FSF V:1 nr 19 c.

BK:

SLS 1, s. 172-173. Malax sn, Österbotten. »Ur
ett manuskript hos Hinders.» Avskrift gjord av
Johan Dahlbo 1883. 12 strofer. Beroende av skillingtryck (jfr under F ovan). Tryckt som FSF
V:l nr 19 G.

BL:

SLS 25, s. 12. Efter Mathilda Aspholm, Gerby,
Korsholms sn, Österbotten. Upptecknad av Th.
af Reeth 1891. 10 strofer. Beroende av skillingtryck (jfr under F ovan). Tryckt som variant M
till FSF V:1 nr 19 E.

BM: SLS 25, s. 14. Efter Katrina Backman, Voitby,
Korsholms sn, Österbotten. Upptecknad av Th.
af Reeth 1891. 3 inledande strofer utskrivna med
anm.: »I öfrigt lika med föreg. [dvs. BL ovan].»
BN: SLS 52, s. 128-129 (text), 176 (mel.). Replots sn,
Österbotten. Upptecknad av V. Sjöberg 1896.
Melodi samt 12 strofer. Beroende av skillingtryck (jfr under F ovan). Mel. tryckt som FSF
V:1 nr 19 j, texten tryckt som variant L till FSF
V:l nr 19 E.
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BU: SLS 352, s. 101-102. Efter bondhustrun Maria
Isaksson f. Jansson, Grannas, Nötö, Nagu sn,
Åboland (f. 1863 i Nygrannas, Nötö). Upptecknad av Greta Dahlström 1923. 10 strofer. Tryckt
som FSF V:1 nr 19 D. Texten sjöngs enligt
upptecknaren, så när som på en mindre avvikelse, »i fullkomlig överensstämmelse med»
mel. till BR ovan.
BV:

SLS 352, s. 102 a. Efter Matilda Andersson,
Bastvik, Houtskärs sn, Aboland (f. 1849). Upptecknad av Greta Dahlström 1923. Melodi med
underlagd strof. Tryckt som FSF V:1 nr 19 i.

BX:

SLS 367, s. 154. Efter Anderina Wallenius f.
Lindholm, Lempnäs, Houtskärs sn, Aboland (f.
1857). Upptecknad av Greta Dahlström 1924.
Melodi med underlagd strof. Tryckt som FSF
V:1 nr 190.
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BY: SLS 367, s. 155. Efter Serafina Westin f. Pettersson, Sördö, Houtskärs sn, Aboland (f. 1874 i
Roslax, Houtskär). Upptecknad av Greta Dahlström 1924. Melodi med underlagd förstarad.
Tryckt som FSF V:1 nr 19 I.
BZ:

SLS 383, s. 54-57. Efter bondhustrun Anna Johansson f. Jansson, Österskär, Korpo sn, Åboland (f. 1874 på Österskär). Upptecknad av
Greta Dahlström 1925. Melodi samt 13 strofer
(beroende av skillingtryck, jfr under F ovan).
Tryckt som FSF V:1 nr 19 g och E.

CA:

SLS 383, s. 58. Efter Gustava Nordberg f.
Mattsson, Helsö, Kökars sn, Åland (f. 1859 i
Galtby, Korpo sn, Aboland). Upptecknad av
Greta Dahlström 1925. Melodi. Tryckt som FSF
V:1 nr 19 f.

CB:

SLS 508, s. 45. Efter Julia Björklund, Norrby,
Iniö sn, Aboland (f. 1876); hon hade lärt visan av
en 80-årig gumma i Lempnäs, Houtskärs sn,
Åboland. Upptecknad av Alfhild Adolfsson
(Forslin) 1928. Melodi samt 2 strofer. Tryckt
som FSF V:1 nr 19 m.

CC:

CD:

Familjetradition från Finby, Närpes sn, Österbotten. CCa: SLS 523, s. 53-55. Efter Maria
Sjölund f. Erkas (f. 1879 i Närpes). Upptecknad
av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1930. Melodi
samt 8 strofer (beroende av skillingtryck, jfr
under F ovan). Mel. tryckt som FSF V:1 nr 19
q, texten tryckt som variant 0 till FSF V:1 nr 19
E. CCb: SLS 512, s. 36. Efter Anna Sjölund (f.
1903 i Närpes, Maria Sjölunds dotter). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1929. Melodi
med underlagd strof.
BFA. Närpes sn, Österbotten. Sannolikt samma
tradition som CC ovan och troligen sjungen av
Maria eller Anna Sjölund. Inspelad på fonograf
av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1930. Melodi
samt 3 strofer. Överförd på IF band 1968/44 nr
15. Även på SLS band 1968:112 (nr 28).

CE:

SLS 532 nr 5. Efter Amanda Flycht f. Karlsson,
Lill-Pellinge, Borgå lf, Nyland (f. 1869). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1934.
Melodi med underlagd förstarad.

CF:

SLS 532 nr 6. Borgå lf, Nyland. Ur ett häfte
tillhörigt Ingrid Andersson, Stor-Pellinge (f.
1891). Avskrift gjord av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1934. 15 strofer.

CG:

SLS 532 nr 7. Efter »frk. Lydecke, Borgå»,
Nyland. Upptecknad av Alfhild Adolfsson
(Forslin) 1934. 13 strofer.

CH: SLS 536 nr 8. Efter Karolina Nordback f. Gjäls,
Kalax, Närpes sn, Österbotten (f. 1878). Upptecknad av Alfhild Adolfsson (Forslin) 1935.
Melodi med underlagd strof.
C/:

Familjetradition från Åboland. CIa: SR Ma
58/11869:9:1. Efter Svea Jansson, Nötö, Nagu
sn (f. 1904 på Nötö, d. 1980); hon hade lärt visan
av mormodern Eva Gustava Jansson (f. 1842 i
Böle, Hitis sn). Inspelad av Matts Arnberg 1958.
Melodi samt 12 strofer. Återgiven på grammofonskiva (Den medeltida balladen, SR RELP
5003-5006). CIh: SVA 53:1, bl. 19-21. Textnedskrift gjord av Svea Jansson ca 1960. 19
strofer. C/c: SVA BA 28. Efter Ragnar Jansson,
Nötö (f. 1907 på Nötö, Svea Janssons bror).
Inspelad av U. P. Olrog 1962. Melodi samt 1
strof. CId: SR 62/M/6247:4:2. Efter sjökaptenshustrun Hjördis Husell, Mariehamn, Åland (f.
1915 på Nötö, till Åland 1931, Svea Janssons
syster). Inspelad av Matts Arnberg, U. P. Olrog
och Märta Ramsten 1962. Melodi samt 1 strof.

CJ:

Efter Edit Johansson, Kimito sn, Åboland (f.
1900 på Nötö, Nagu sn, Aboland, från 1937
bosatt i Kimito). CJa: SR 62/M/6247:8:7. Inspelad av Matts Arnberg 1962. Melodi samt 2
strofer. CJb: SVA 199:1. Textnedskrift gjord av
Edit Johansson 1963. 9 strofer.

CK:

SR 61/M/9176:1:6. Efter Ester Sjöberg, Nötö,
Nagu sn, Aboland (f. 1913 på Nötö). Inspelad av
Matts Arnberg 1961. Melodi samt 3 strofer.

CL:

SLS band 1962:41 (nr 769). Efter kontoristen
Ellen Rosenblad, Helsingfors (f. 1903); hon hade
visan från Pojo sn, Nyland. Inspelad av Greta
Dahlström 1961. Melodi samt 3 strofer. Transkription, gjord av Greta Dahlström, finns i SLS
742 B nr 742.

CM: Efter Xenia Rönnblom, Piparby, Nagu sn, Åboland (f. 1902 i Piparby); hon hade visan efter sin
mor (Selma Henrika Matsson f. Kristiansson, f.
1861 på Sommarö, Nagu, d. 1954) och sin syster. CMa: SLS band 1962:26 (nr 80). Inspelad av
Greta Dahlström 1962. Melodi samt 2 strofer.
Transkription, gjord av Greta Dahlström, finns i
SLS 742 B nr 77. CMb: SVA BA 44. Inspelad av
U. P. Olrog 1962. Melodi samt 2 strofer.
CN: SLS 742 B nr 996. Efter Elin Tallskog f. Johansson, Åbo (f. 1907 på Nötö, Nagu sn, Åboland);
hon hade lärt visan av »mor och far». Inspelad
av Greta Dahlström, sannolikt 1962. Transkription gjord av Greta Dahlström. Melodi samt 4
strofer.
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CO:

CP:

CQ:

CR:

CS:
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Familjetradition från Nötö, Nagu sn, Åboland.
COa: SVA BA 27. Efter Anna Lindström (»Sjömor», f. 1875 på Nötö). Inspelad av U. P. Olrog
1962. Melodi samt 9 strofer. COh: SVA BA 62.
Efter Anna Lindström. Inspelad av U. P. Olrog
1964. Melodi samt 10 strofer. COc: SVA BA
1392. Efter Anna Cecilia Lindström och Elna
Karlsson (f. 1902 resp. 1906 på Nötö, Anna
Lindströms döttrar). Inspelad av Bengt Olrog
1972. Melodi samt 7 strofer. COd: SVA BA
1398. Efter Agda Saarinen, Åbo (f. 1905 på
Nötö, Anna Lindströms dotter). Inspelad av
Bengt Olrog 1972. Melodi samt 5 strofer.
SVA BA 40. Efter Axa Mattsson, Nötö, Nagu
sn, Åboland (f. på Nötö); hon hade lärt visan av
Alma Lundström på 1920-talet. Inspelad av U.
P. Olrog 1962. Melodi samt 3 strofer.
SVA BA 73. Efter Anselm Henriksson och Axel
Lökholm, Nagu sn, Åboland (f. 1901 på
Lökholm resp. 1899); visan var efter den förstnämndes farmor Josefina Danielsson (d. 1911).
Inspelad av U. P. Olrog 1964. Melodi samt 2
strofer.
SLS band 1967:27 (nr 23). Efter fiskaren och
bonden Elis Jonaeson, Söderby, Pellinge. Borgå
lf, Nyland (f. 1901): han hade lärt visan i 7-8årsåldern. Inspelad av Alfhild Forslin och Sinikka Segerståhl 1967. Melodi samt 1 strof.
Även på IF band 1967/1 nr 24.
Efter Elsa Henriksson, f. Sjöholm, Rosklax,
Korpo sn, Åboland (f. 1895 på Lökholm, Nagu

sn, Åboland); hon hade lärt visan av sin mor.
CSa: IF band 1968/20 nr 1. Inspelad av Alfhild
Forslin och Thorkild Knudsen 1968. Melodi
samt 9 strofer. CSh: SLS band 1977:80. Inspelad
av Anne Bergman 1977. Melodi samt 7 strofer.
CT:

SLS band 1968:77 (nr 6). Efter Alice Flinck (f.
1885), Anna Bränn (f. 1894) och Sylvia Forsström (f. 1897), Helsinge sn, Nyland. Inspelad
av Bo Lönnqvist och Ann-Mari Häggman 1968.
Melodi samt 3 strofer.

CU: SVA BA 448. Efter Elisabeth Berger f. Silander
(f. ca 1930 i Lojo sn, Nyland); hon hade visan
efter sin mor. Inspelad av Märta Ramsten och
Margareta Jersild 1969. Melodi samt 3 strofer.
CV:

SLS band 1970:17 (nr 16). Efter Anni Stenvall,
Björköby sn, Österbotten (f. 1893). Inspelad av
Ann-Kristin Schevelew 1970. Melodi samt 3
strofer.

CX:

SLS band 1970:19 (nr 31). Efter Zaida Österlund f. Mattsson (f. 1901 på Bengtas, Mossala,
Houtskärs sn, Åboland). Inspelad av Ann-Mari
Häggman 1970. Melodi samt 3 strofer.

CY: SLS band 1972:7 (nr 2). Efter Elin Ekman, Finströms sn, Åboland (f. 1902). Inspelad av AnnMari Häggman 1972. Melodi samt 3 strofer.
CZ:

SLS band 1977:39 (nr 4). Efter Vera Kovanen f.
Andersson, Lovisa, Nyland (f. 1908 i Sandö,
Pärnå sn, Nyland); hon hade visan efter sin mor.
Inspelad av Birgitta Karlsson 1977. Melodi samt
5 strofer.
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49
ISA LILLA MÖ
TSB B 25

A
UUB V 1, fol. 54 r-54 v. Småland. Upptecknad av Petter Rudebeck på 1690-talet. Egenhändig utskrift av denne
(Jonsson I, s. 291-298). Tryckt som SF 34A och i 1500- och 1600-talens visböcker III, s. 377-380.
1 dhet var jungfru jsa lilla möö,
hon låter ingen vara sin like,
för utan dhen höga hertigen båldh,
honom önska hon höga himelrijke

9 dhet var jungfru jsa lilla mö,
hon giorde i een så storan een harme,
sticker hon sig sielf igehl
och legger sig på hertigens arme,

2 jntet kunde hon på gålfvet gå,
när hon hörde unga hertigen nembnas,
intet kunde han i sengen såfva,
så lekte hans håg til henne

10 dhet var jungfru jsa lilla mö
hon giorde i een så storan een qvida,
så sticker hon sig sielfver igehl
och legger sig vid hertigens sida

3 Hören i jungfru jsa lilla mö,
huru lenge vill i vara min venta,
mädan iag drager mig up i land,
at strida med dhalleby kiempa.

11 dher komme een fogel af himmelen ned
han bude Gud om sina nåde
så vekte dhe up jsa lilla möö,
så vekte dhe up dhem både

4 Eder vill iag venta i 8. åhr,
och lengre om på trenga skulle,
dhet skal ingen lefvandes mig få,
om än konungen budes mig sielfver.

12 hafv du stor tack du lille vackre fogel
du haf nu stor tack för dit omak
som har vekt oss af vår Gode söte sömbn,
wij såfve på hvar andras arm

5 dhet är intet gåt at dra långt up i land
och strida med dhalebye hieltar,
när kroppen är hufvudet ifrån,
så är icke lifvet at venta

13 jntet skal du på jorden gå
eij heller skal du valmaret slita.
om Silketyg dhet fins i land
dhet är du vehl verdig at bära

6 dhe feckta i dagar dhe feckta i två,
dhen 3 dag ut emot qvelle,
så högge dhe hertigens hufvud ifrån,
så hertigen föl döder på felte.

14 jntet är iag någon fogel fast än i tycken så,
fast mindre är iag ehr like,
iag är een Engel til eder sent,
skickad af höga himmla rijke.

7 dher flö een fogel öfeer isa lillas buur,
han månde ha så mycket at seja,
visten i jungfru jsa lilla mö,
så mycket, som iag månde veeta
vist ginge i til Siöastrand,
effter eder hertig at leeta.

Titel: Jsa lilla möö.

8 dhet var jungfru jsa lilla möö,
hon månde sig til Siöastrand gånga,
så hette hon dhen unga hertigen så båldh
var fluten på Snövijta Sånde

Anmärkning
Ms saknar radindelning.
3:1 jungfru först förkortat j därefter ung tillskrivet
3:3 mädan ms madan
4:3 dhet ändrat, möjligen från dher
4:4 än tillskrivet över raden
5:1 at troligen inskrivet i efterhand
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hieltar ms hiertar
före hufvudet står troligen nu överstruket
högge ms ev. höggo
på felte står över struket til jorden
dher ändrat från dhen: flö een tillskrivet över
raden; isa tilS lisa
8:3 unga står över struket skiöna
9:3 sielf ms ev. sielfver

10:1

5:2
5:3
6:3
6:4
7:1

jsa slutar med ytterligare en, svårtolkad, bokstav (felskrivning)

11:1
11:2
12:2
14:2
14:4

een fogel står över struket två dufvor
han står över struket dhe
för dit omak tillskrivet över raden
före fast står iag överstruket
skickad tillskrivet över raden

B
KB Vs 2:1, s. 135-136 (text), KB S 163 (Drake) nr 49 (mel.). Efter Greta Esbjörnsdotter, V. Eneby sn,
Östergötland (f. 1741 i Hycklinge sn, Östergötland, soldatänka omgift med dräng, d. 1814; Jonsson I, s. 327-329).
Upptecknad av L. F. Rääf (text) och Erik Drake (mel.) 1812. Texten tryckt som SF 34 B.

ffJ
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224

lilla

SMB 49
1 Herren Tiselman talte till Isa lilla mö
och viljen i vara mig vänta,
alt medan jag drar in på paradise land
och strider emot alla kämpar.
2 Det är intet godt att dra in på paradise land
och strida emot alla kämpar
där vankas så många de hårda hufvehugg
som eder till döden månde hämta.
3 Herren Tiselman drog in på paradise land
där stridde han emot alla kämpar
och där fick han de hårda hufvehugg
som honom till döden månde hämta.
4 De togo då herren Tiselman
och kasta honom ute för bordet
och där kom väder och nordaste vind
Herren Tiselman flöt inför landet.
5 Där växte up gräs och grönaste lök
där förr har varit vitaste sanden,
jungfru Isa lilla talte till möjorna sin
kom ska vi gå till sjögestrands landet.
6 Och kom skall vi gå till sjögestrand
alt ute med den vitaste sanden
7 och när som de kommo till sjögestrand
alt ute med vitaste sanden,
där funno de då på herren tiselman låg dö
var fluten inne för land.
8 Jungfru Gisa lilla drar sin silfbodda knif
och det med båd ångest och qvida
och sjelf så förråder hon sitt unga lif
lade sig vid herren Tiselmans sida
9 Jungfru Gisa lilla drar sin silfbodda knif
och det med båd ångest och harme
och sjelf så förrådde hon sitt unga lif
och lade sig på Herren Tiselmans arme.
10 Och det var då en ilande Gamen
skulle gå och söka sin föda
så fann han där på Herren Tiselman
och Isa lilla ligga båda döda.
11 Och det var då den ilande gamm
som han feck då uti råda

så väcker han up herren Tiselman
så väckte han honom up från döde
12 Förlåtat vare du ilande gamm
som mig hafver väckt up från döda
här ligger nu jungfru Isa lilla död
som var den fägraste utaf alla möjer.
13 Och det var då den ilande gamm
som han feck då uti råda
så väcker han up jungfru Isa lilla mö
så väckte han dem bägge up från döde.
14 Välsignat vare du ilande gamm
som oss hafver väckt up från de döda
och aldrig skall du valmaret slita
om sidentyg och silke fins i landet
15 Och jag är ingen ilande gamm
fast om än jag är gammens like
jag är en ängel ifrån paradise land
och sänder ner från höga himmelriket
Textanmärkning
Str. 6 och 7 först ihopskriuna„sedan skilda åt med ett
streck, varvid nr 7 tillskrivits i margen. Före texten
står: Obs. att namnet sjöngs än Isa, än Gisa
1:2 raden har först lytt huru länge vill I efter mig
vänta vilket strukits
2:3 de har strukits men återställts
2:4
månde ändrat från kan
3:1 före drog står han överstruket
3:2 där ändrat från och; han tillskrivet över raden
3:4
månde ändrat från måste
5:3-4 överstrukna, dock sannolikt av Arwidsson som
bearbetat str. 5-6 för tryckningen i SF
6:2 den tillskrivet över raden
7:2
vitaste ms vitasta
7:3 då på samt låg tillskrivet över raden
8:2 raden ändrad från: både med ångest och qvida
10:4 ligga ms snarast lägga
11:2 råda ändrat ,från rådet
14:2 hafver ändrat från har
15:2 än tillskrivet över raden
15:3 före paradise står pared överstruket
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50
SJÖFARARE I HUNGERSNÖD
TSB B 26

A
KB Köpenhamn Thott 2195 4:o (samlingsband skapat av sedermera kommerserådet Bengt von Hofsten, f. 1689 i
Karlstad, d. 1752). Uppteckning från okänd ort. Renskrift gjord ca 1710 av okänd hand (Jonsson I, s. 300-301).
1 Konungen utaff Engeland,
— The siöbodde månn, —
han ägde söner, ia the woro fäm:
— j lunden ther groor theraz ähror.
2 Alla wille the både sägla och roo,
men ingen lyste hooss sin fader boo
3 The låta bygga ett skiep så nytt,
att 15 byggemän gingo ther till,
4 När the lade thet skiep ifrån land,
The glömde roopa i jesu nampn
5 The rodde hijt och seglade dijt,
The glömde gudh fader i himmelrijk,
6 Så säglade the sigh på ett lijtet skiär,
j 15 wintrar lågo the ther,
7 Ther wancka hunger och mehra proof,
The åto sålar af hwar annarz skoo,

13 The bundo honom widh maste råå,
The slacktade honom som bönder slackta får.
14 The lade then styreman uppå faat,
och skulle nu sittia och få sigh maat.
15 Thet kom wäder och wästan wind,
The hissade sägel för Ängeland heem.
16 The säglade sigh in för Cananz land,
Ther lågh deras fader i sunnet och sam,
17 I waren wälkommen kära söner fäm,
Hwad hafwen i wunnit i skepet heem
18 I gifwen oss ööl, i gifwen oss maat,
Gudh nåd' then sin staalbroor skall äta på faat,
19 The kommo heem med ett bart swärd,
Wij hafwe trökat een ynckeligh färd.

8 Ther wancka hunger och mehra färd,
The åto balfar aff hwar annarz swärd,

20 The kommo heem med sålelösa skoor,
—The siöbodde männ, —
och nu lyster them hooz sin fader boo,
—j lunden ther groor theraz ähror.

9 The kastade tärningh för maste råå,
Hwem som skulle till kost att gå.

Anmärkning

10 The kastade tärningh för maste stam,
Thet föll alt på then styreman.
11 Alle woro syskon och syskone barn,
så när som den fattige styreman.
12 The bundo honom wid maste trä,
och slacktade honom som bönder slackta fää
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Mellanomkvädet utskrivet i str. 1-3, 20, markerat i
övriga strofer, slutomkvädet utskrivet i str. 1 och 20,
markerat i str. 2-14, 16-19.
12:2
bönder ms bonder
18:2
på ms få
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51
HERR PEDER OCH PILGRIMEN
TSB B 28

A
SVA 504:1 (Bergshammarvisboken), s. 150-154. Från 1700-talets mitt (Jonsson I, s. 306-309). Tryckt som SF
101 B
9 Hafwen I nu fått par ofärdiga ben?
Så gifwen mig igen de gåfwor iag har gifwit Er.

1 Herr Lado rider igenom rosendelund,
—Under minom sadel. -Där möter han Herr Pelegrim i samma stund,
—Min gångare springer igenom skogen.

10 Liten Kierstin läser up det röda gullskrin,
Här hafwen I de gåfwor, som I han gifwit mig.

2 Hörer du Herr Pelegrim hwad iag säja må:
Hafwer du hördt hur' min käresta mår?

11 Käraste min Jungfru I sticknas icke så.
Det war ej mitt alfwar iag talte ändå.

3 Intet har iag hördt utaf kärestan din,
Allenast hon har fådt par ofärdiga ben.

12 Liten Kierstin ta'r kryckan och slår emot en sten.
Nu skall du tro iag har färdiga ben.

4 Hafwer hon nu fådt par ofärdiga ben?
Så skall iag intet somna för än iag kommer hem.

13 Ty war det ej alfwar du talte til mig.
Så är det mitt alfwar iag säger til dig.

5 Herr Lado in igenom dörren steg,
Liten Kierstin på honom med blida ögon ser.
6 Lyster honom miöd? eller lyster honom win?
Så skall mina tärnor hämta det in.

14 Ty wäl får iag en så hurtiger man,
—Under minom sadel. —
Men alldrig så får du så stålter en Dame.
—Min gångare springer igenom skogen.

7 Ej lyster mig miöd, ej lyster mig win,
För än hon hämtar det sielfwer in.

Anmärkning

8 Liten Kierstin ta'r kryckan bak sparlakan fin.
Så ynckelig haltar hon til källaren sin.

Ormkvädena utskrivna i str. 1 och 14, markerade i
övriga strofer.
8:2 ynckelig ms ev. ymkelig

B
KB Vs 2:1, s. 477 (text), KB S 163 (Drake) nr 43 (mel.). Ostergötland. Upptecknad av L. F. Rääf (text) och
troligen Erik Drake (mel.) 1810-1813. Tryckt som SF 101 A.
/IN
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1 Hvar hafver Herr Pilegren gästat i natt.
— under minom sadel. —
jag har gästat på Uglehatt
— för min gångare rinner genom skogen.
2 Hvad tyckte ni om jungfrun skön?
var intet hon både fager och fin? —
3 Jungfrun var både fager och fin
men hon hade kryckor i stället för ben.
4 Hade hon kryckor i stället för ben
så ack om jag hade mina gåfvor igen.
5 Herr Peder han sadlar up gångaren grå
så red han sig till Jungfruns gård.
6 Jungfrun hon klappar på hyendet blå:
lyster Herr Peder att hvila derpå.
7 Jungfrun hon talte till tärnor sin:
skänk in mjöd, och skänk in vin.

11 Jungfrun axlar kryckan under kappan blå
så Beck hon sig åt källare gård.
12 Jungfrun satte kryckan emot en sten
så önska hon sig ett par färdiga ben.
13 Jungfrun satte kryckan emot en rot
så önska hon sig ett par färdiga fot.
14 Jungfrun hon talte till tärnor sin:
öpnen kistor och öpnen skrin.
15 Och öpnen kistor och öpnen skrin
och gif Herr Peder sina gåfvor igen. —
16 Jag vill intet ha mina gåfvor igen
jag vill ha den jungfrun skön.
17 Men jag vill intet Herr Peder ha
för han gaf mig tåckna arga svar.

8 Jag vill intet det vinet ha
om intet Jungfrun går sjelf åstad.

18 Herr Peder han slår sina handskar i bord:
— under minom sadel. —
aldrig skall jag tro klaffarens ord.
— för min gångare rinner genom skogen.

9 Derför leger jag tärnor två
för jag skall sitta och de ska gå.

Textanmärkning

10 Fast jag leger drängar två
så lägger jag sjelf gullsadel uppå.
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Onikvädena utskrivna i str. 1 och 18.
1:1
Pilegren ändrat från Pilgren
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klappar ändrat från klappade
6:1
går sjelf ändrat från sjelf går
8:2
11:1 före kryckan några nu oläsliga bokstäver överstrukna

färdiga sista bokstaven oklar, ev. färdige
13:2
14:2 före det första öpnen ett nu oläsligt ord överstruket
17:2
gaf tillskrivet över raden

KB Vs 126:3, s. 39-40. Uppland. Utskrift gjord av A. A. Afzelius. Upptecknad på 1810-talet, ev. av Afzelius
(Jonsson I, s. 427).
1 Herr Lagerhäll han rider uppå sin Broders gård
—Upp under mig under sadel. —
Och ute för honom hans Broder mond' stå.
—Så lätter hon mig gångar genom skogen

18 Stolts Margreta bar de glasen med vin,
Så gladelig hon gångar sig i salen in.

2 Hör du min Broder! hvad jag säger dig,
Och Hvar hafver du öfver natten hvilat dig?

20 Stolts Margreta tager de gullringar fem
Så gifver hon dem Herr Lagerhell igjen.

3 »Och hör du min Broder! jag dig säga må:
1 natt har jag hvilat i Stolltz Margretas gård.»

21 Och hör Du Stolts Margreta, hvad jag dig säga må:
Will du ej holla låfven; du gaf mig din tro.

4 »Och hafver du varit i Stolts Margretas gård?
Hon är ju lam och hallt och kan icke gå.»

22 »Hur skall jag holla lofven som jag gifvit;
Du var uti orden så spotsk emot mig.»

5 Herr Lagerhäll svänger sin gångare grå,
Så vred rider han af sin Broders gård.

23 Och när som hon hade de orden framfört
Så sände hon sin Själ till himelens högd.

6 Herr Lagerhell rider på Stolts Margretas gård
Och hennes lilla Tärna för honom ute står.
7 »Och hör liten Tärna! hvad jag säga må
Gack in och säg Herr Lagerhell holler på Er gård.»
8 Tärnan talte till Stolts Margreta så:
»Herr Lagerhell holler ute på vår gård.»
9 »Och holler Herr Lagerhell på gården min,
Så bed honom komma i Salen in.»
10 Herr Lagerhell in genom dörren steg,
Stolts Margreta honom med blida ögon neg.
11 Stolts Margreta klappar på bolstrarne blå:
»Och lyster Herr Lagerhell att hvila häruppå?»
12 Stolts Margreta talte till Tärnan sin:
»Du hämta mig de glasen med vin!»
13 »De glasen med vin dem vill jag väl ha
Men helst om min Fröken sjelf gick åstad.»
14 »Och Derföre hafver jag Tärnorna två,
Att jag skall sitta och de skola gå.»
15 Stolts Margreta tar kryckan allt under sin arm
Så ymkelig spatserar hon åt källaren fram.
16 Stolts Margreta föll ned allt uppå bara knän:
»Och Herre Gud Fader! höre nu min Bön!»
17 Så kastade hon kryckan bort vid en sten,
Och stiger så upp med färdiga ben.

19 Stolts Margreta talte till Tärnan sin:
Du hämta mig in mitt röda gullskrin.

24 Herr Lagerhell han satte sitt svärd mot en sten,
—Upp under mig under sadel. —
Så udden den trängde hans hjerta till mehn.
—Så lätter hon mig gångar genom skogen
Anmärkning
Ms saknar strofer. Omkvädena utskrivna endast i str.
1
Slutomkvädet: före Så ett av misstag påbörjat ord
överstruket
1:1
uppå ändrat från på; Broders ms Brorders
1:2
mond' stå ändrat från står
2:1
Hör ändrat från Och hör
2:2
Och tillskrivet i efterhand
3:1 före hör står väl överstruket: Broder ändrat
från Bröder
4:2 före. Hon står 0 överstruket
5:1
Lagerhäll ms Lagerhall
7:1
Och tillskrivet i efterhand
8:2
ute tillskrivet över raden
11:2
häruppå ms haruppå
13:1
De glasen med står över struket En kanna; dem
ändrat från den
14:1
Och tillskrivet i efterhand
18:2 före hon står ett struket g
20:2
Så gifver hon dem ändrat från Dem gifver hon
åt
21:2
till din tro står alternativet igår
24:2
hans ms han
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D
LUF 11406, s. 54-56. Ort, meddelare och upptecknare okända. Ms har med största sannolikhet varit i G. 0.
Hylt&I-Cavallius' ägo. Inlämnad till LUF av C. W. von Sydow 1950. En av studeranden Per Wilhelm Hörlin
senast 1835 gjord renskrift, av denne överlämnad till A. I. Arwidsson, finns i KB Vs 2:1, s. 671-672.
1 Hvar hafver Herr Pillegrim varit i natt?
— Under minom sadel, —
Jag har varit i Uglehatt.
— För min gångare ränner igenom skogen.

10 Hon satte de kryckorna mot en sten,
Ack om jag hade mig ett par färdiga ben'

2 Och hafver Du sett den Jungfrun skön,
Var inte hon både fager och fin?

12 Och lås upp kistor och lås upp skåp,
Herr Peder skall ha sina gåfvor igen.

3 Och hon var både fager och fin
Men hon hade kryckor i stället för ben.

13 Och jag vill inte de gåfvorna ha
Förr vill jag sjelf sköna Jungfrun ha

4 Och hafver hon kryckor i stället för ben,
Så ack om jag hade mina gåfvor igen!

14 Men jag vill inte Herr Peder ha,
För han gaf mig så snäsiga svar,

5 Herr Peder han sadlade Gångaren rö,
Han red litet fortare än Fåglarna flö,
6 Och när som han kom till Jungfruns gård,
Så ute för honom skön Jungfrun står. —

15 Herr Peder han slog sina handskar i bord
—Under minom sadel, —
Och aldrig skall jag tro klaffares ord.
—För min gångare ränner igenom skogen.

7 Och varen välkommen Herr Peder till mig
Och lyster er mjöd eller törstar er vin?

Anmärkning

8 Ej lyster mig mjöd eller törstar mig vin,
Om inte skön Jungfrun går sjelf åstad.

Ms saknar strofer. Omkvädena utskrivna i str. 1 och
15, förkortade i str. 2 och 3, markerade i str. 4-6.
14:2 snäsiga ändrat från snästa

9 Hon axlade kryckor under kappan blå,
Så gångar hon sig till källaregård.
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11 Hon satte de kryckorna mot en rot,
Ack om jag hade mig en färdiger fot!

SMB 52

52
ELDPROVET
TSB B 29

A
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 39-41. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland
(1601/1602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som SF 48 och i 1500- och 1600-talens
visböcker II, s. 299-301.
1 Däth war herren Pedher
han kommer från tinget hem.
Stoltzen Inga hans dotter
gåhr honom sielf igen.
— Däth haar ingen wållet vthan hennes Owän.
2 J waren wählkommen kier Fader
ifrån tinget hem.
Hwadh är nu på tinget tijdt
eller såge I Fästeman Min.
3 Däth är tijdast från tinget hem,
och däth är mäst i ordh.
At lijten Inga min dotter
haar giordt både hoor och Mord.
4 Hören I kiere Fader
I skulle aldrig sådant troo.
Däth haar min Owän lugit på Migh
som wil min Fästeman fåå.
5 Däth war herren Peder
han tahlar til Swener twå
J skolen Eder i Skogen gåå,
och hugga migh der it båhl.
6 Så toge dhe lijten Inga
och löffte på Gångaren grå
Så sorgeful monde hon rijda,
sin kiere fader ifrå.

7 Dhe toge lijten Inga
och satte på timberstock
Fram gåå Frwer och Jungfrwer
och lösa vp hennes lock.
8 Mitt Bröllopp är nu drucket,
Jagh sitter på Brudebenk.
Gack nu Herr Ehrchebiskop fram,
och wijgh min Brudesängh.
9 Dhe toghe lijten Inga
och kasta på brinnande båhl
Både Röök och loghe,
slåer lijten Inga ifrån
10 J frestelse haar Jagh warit,
J Elden kan Iagh eij bränna.
Nu skall Iagh migh j Clostret gifwa,
och tiena wår herre så gierna.
— Däth haar ingen wållet vthan hennes Owän.
Anmärkning
Stroferna utskrivna som tvåradiga. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 10, förkortat Däth har ingen wållit etc. i
str. 2 och 3.
Omkvädet: wållet str. 10 wållit
1:4 honom ms snarast honon
10:4 så ms sa; gierna ms ev. gierne
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53
RIK OCH FATTIG SYSTER
TSB B 30

A
NM Folkminnessaml., Folkmusik, kapsel 2. Ven, Skåne. Upptecknad av Eva Wigström 1880 (jfr Wigström,
Vandringar i Skåne ock Bleking, s. 27-28). Tryckt i A. Hazelius, Ur de nordiska folkens lif, 1882, s. 126-128.
1 Där bodde två systrar i en stad,
den ena var både riker och glad,
hon hade både silfver och gull;
den andra var fattig och sorgefull.
— Tjena vi Gud, så få vi himmelrike.
2 Den fattiga tager sig stafven i hand
till den rika systern att gå:
»Vill du låna mig dina gamla skor,
att jag till kyrkan månde gå?» —
3 »Nej, icke jag dig lånar mina gamla skor,
ej heller du dem får,
till kyrkan skall jag fara nu
med ståt allt från min gård.
4 Men gack du dig din sölle väg
och sätt dig ned på en tu'a,
och när du ser mig till kyrkan köra,
så helsa mig för en frua!»
5 Vår Herre han sitter i himmelrik',
han hörer de systrarna tala.
Han månde sig ned till jorden gå,
att pröfva de kvinnorna båda.
6 Vår Herre han tager sig stafven i hand,
till den rika systern han går:
»Och vill du mig låna hus i natt
och gifva mig af din mat?» —

9 Vår Herre han tager sig stafven i hand,
till den fattiga systern han går:
»Vill du låna mig hus i natt
och gifva mig af din mat?» —
10 »Ja, gerna lånar jag dig hus i natt
och gifver dig af min mat;
men jag har intet att lägga dig på,
jag eger af linne ej en trå'.»
11 Det var så sent om aftonen,
hon somnad' på bara strå:
det var så tidigt på morgonen,
att hon vaknad' på bolsterna blå.
12 Hennes bord var dukadt med kostelig rätt,
hennes golf var marmorströdt;
hennes bänkar voro af gyllene brädt,
och drycken var vin så rödt.
13 Den systern sig utom fönstret såg,
fick se den rikas hus bränna:
»Gud nåde dig, min syndiga vän,
nu får du din skapare känna!»
14 Den fattiga sitter i Abrahams sköt',
hon är både riker och glad;
den rika hon sitter i helvetes glöd,
hon brinner i svafvel och eld.
— Tjena vi Gud, så få vi himmelrike.

7 »Nej, icke jag lånar dig hus i natt,
ej heller jag gifver dig mat;
jag gitter ej lukta den sura stank,
som dryper af kläderna dina.» —

Anmärkning

8 »Ja, gitter du ej lukta den sura stank,
som dryper af kläderna mina,
så skall du få dricka den sura stank,
som dryper af helvetets pina.» —

Omkvädet utskrivet i str. 1 och 14. Interpunktionen
osäker, kan delvis härröra från Hazelius. Följande ord
står inom citationstecken: sölle (4:1), brädt (12:3),
bränna (13:2).
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Titel: De två systrarna.

SMB 54

54
DEN RIKE MANNENS SJÄL
TSB B32

A
Aab: Skillingtryck från 1700-talet (=DgFT 105: 1-2; se Jonsson I, s. 645). Ac: SVA A 182. Skillingtryck från 1700talet (utan bevarad titelsida).

Aa
9 Så kom ther så månge onde andar omkring,
Siälen wiste icke hwar hon skulle wända sig,

1 DÖden han gick til then rika mans gård,
Han wille tå hafwa then rike ther ifrån,
— Tungan kan tala, men siälen skal swara för
domen.

10 Hon satte sig på then rika mans bröst,
GUD wet nu war jag skal taga min tröst,

2 0 död! o död! tu lät mig få lefwa,
Mitt röda guld wil jag tig gifwa,

11 Så kom ther en Ängel af himmelen båld,
Han frälste then siälen ifrån diefwulens wåld,

3 Titt röda guld passar jag intet på,
Then timmeliga döden tu fölga må,

12 Tå ropade diefwulen med höga röst,
Skiut ihiäl then siälen och henne korsfäst,

4 Gif från tig tina penningar, silfwer och guld,
Som tu med synden hafwer samlat,

13 0 menniska gör bot och bättring i tid,
Och sätt til werlden icke tin lit,

5 Många war tå som hans penningar wille ha,
Men ingen wiste han som hans siäl wille ta,

14 För än Solen och Månan the mista sit sken,
Och Stiernorna falla från Himmelen ned,
— Tungan kan tala, men siälen skal swara för
domen.

6 Men korss giorde han öfwer sina barn all,
Och tänckte så litet på thet syndiga qwal,
7 Om dagen han dricker och håller sig godt ruus
Om natten sofwer han i sitt syndiga hus,

Anmärkning

8 Men hiertat sprack up och andan for ut,
Och kroppen låg som en slaker klut,

Omkvädet helt återgivet i str. 1, 5, 7, 14, i övriga
strofer förkortat Tungan kan tala, men siälen skal
swara etc.

Abc
Avvikelser från Aa i Abc
5:1
7:2
9:1

Många: Mången b
Om: Ock c
månge onde: många onda b

Anmärkning

Ac:
Omkvädet helt återgivet i str. 1 och 14, i övriga strofer
förkortat som i Aa.
Tr. är defekt. Textförlusterna obetydliga utom i följande fall:
11:1 Ängel af himmellen
11:2 siä[len ifrån]

Ab:
Omkvädet helt återgivet som i Aa med undantag för
att även str. 8 har den fullständiga lydelsen.
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B
Bab: Skillingtryck från 1700-talet (=DgFT 105:3-4; se Jonsson I, s. 645). Bc: Skillingtryck 1836 (=DgFT 105:5).

Ba
1 DOden han gick til rike mans gård,
Han wille tå hafwa then rike therifrån,
0 död, o död lät mig få lefwa,
Mitt röda guld wil jag tig gifwa.

Men [h]iertat sprack vp och anden for vt,
Och kroppen låg som en wisnader [kliut.
5 Tå kom ther så månge onde [anklar omkring,
The kringhwerfde siälen vti en ring,
Som satte sig på rika mans bröst,
GUD wet hwar jag skal nu taga tröst.

2 Titt röda guld passar jag intet på,
Then timeliga döden tu följa må,
Gif hit tina penningar stor och små,
Som tu med synden hafwer samlat lagt hiertat ther
på.

6 Så kom ther en Ängel af himlen så båld,
Han frälste then siälen från diefwulens wåld,
Tå ropade diefwulen med höga röst,
Skiut ihiäl then siälen och henne korssfäst.

3 Monge war som hans penningar wille ha,
Men ingen sig wjste som siälen wille ta,
Korss giorde han dock öfwer sin barn all,
Och tänckte så litet på thet syndiga fall.

7 0! menniskia giör bot och bättring i tid,
Och sätt til werlden icke tin lit,
För'n Solen och Månen the mista sitt sken,
Och stiernorna swartna som äro fast ren.

4 Om dagen han dricker och plägar sig godt rus,
Om natten [s]ofwer han i sitt syndiga sus;

Bbc
4:1
4:2
4:3
4:4
5:1
5:2

Avvikelser från Ba i Bbc
1:2
1:4
2:1
2:2
2:3
2:4
3:1
3:2
3:3
3:4

wille: wil h; therifrån: här ifrå b
guld: Gull c
guld: Gull c; passar jag: jag passar c
timeliga: timliga b
hit tina: från tig b; stor och små: saknas h,
stora och små c
lagt hiertat ther på saknas b
penningar wille: pengar wil b
sig saknas b; siälen: hans siäl
Korss: Men korss b; dock saknas b; sin: sina b
fall: qwahl b

5:3
5:4
6:1
6:2
7:4

plägar: håller h
sus: hus
anden: andan b; vp: ut c
wisnader: slaker
månge onde: många onda h
Siälen hon wiste icke hwar hon skulle wända
sig b
Som: Hon h; rika: then rike b
skal nu: nu skal b, skal c
himlen: Himmelen b
från: af c
Och stiernorna från Himmelen falla ned h

c
KB Vs 3:4 nr 235 C. Efter torparänkan och backstugusittaren Catrina Andersdotter (»Halta-Kajsa»), Agunnaryds
sn, Småland (f. 1791 i Agunnaryd, d. 1857; Jonsson I, s. 546-547). Upptecknad i Stockholm i november 1848 av
G. 0. Hylt&i-Cavallius. Texten delvis tryckt i DgF II, s. 573.

Och granni så vet jag hvar den rike mannen bor
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p pp

r

Han lefver här i

och mod

verlden i stor ära

cr

Om natten så driker han sig till rus.

Om dagen sofver han

1 Grannt så vet jag hvar den rika mannen bor.
Han lefver här i verlden i stor ära och mod.
Om natten så dricker han sig till godt rus
Om dagen sofver han i sitt syndiga hus.
2 När som han tänker der minst uppå
Så kom döden och tog honom derifrå.
»O, död! 0, död! Låt mig få lefva
mitt myckna guld vill jag dig gifva.»
3 Jag passar inte på ditt guld så röd
Den lekamliga döden skall följa dig
Den rika mannen blef sjuk och han blef död.
I jemmer, sorg och storan nöd
4 Och själen hon satte sig på döda mannens bröst
Hon ropte: »Herre Jesu! Hvar skall jag taga tröst.»
Och själen hon satte sig på döda mannens munn:
Hon bannade kroppen i samma stund.
5 Själen hon satte sig på himmelrikets port.
Hon ropte: »0, Jesu, hvad hafver själen gjort?»
»Jo, fattiga har hon röfvat och enkor har hon skämt
skjut neder själen. Hon har det väl förtjent.»
6 Jungfru Maria gick sig för domstolen fram
Hon ropte: »O, Jesu, var inte så sträng.
utan låt själen få utaf ditt blod,
så lefver hon förnöjder för jemmer och oro.» -

p

sitt syndiga

r

hus.

Melodianmärkning
Mel. skissartad. Klav, taktartsbeteckning och taktindelning saknas.
System 1, n. 2-3 (c2 c2): Ändrade från a' a l . Vid båda
noterna står bokstaven c.
System 1, n. 4 (d 2): Otydlig, möjligen e2.
System 2, n. 10-13 (c2 d2 d2 e2): Troligen ändrade från
d2 c2 h' c2. Vid resp. noter står med bokstäver c d
d e, noterna även förtydligade genom ny utskrift.
System 3: Texten Om natten så driker han utskriven
utan anpassning till mel., så tillskrivet ovanför raden.
Textanmärkning
Ms saknar strofnr. Hylt-Cavallius har först skrivit
3:1-2, 4:3-4, 5:1-2 resp. 5:3-4 som tvåradiga strofer,
medan 3:3-4 och 4:1-2 skrivits som en fyrradig strof.
Genom klamrar har han därefter ändrat strofindelningen till den ovan återgivna.
1:3 godt tillskrivet över raden
6:3 ditt dubbelskrivet
6:4 för ms for

Titel: Jungfru Maria och den rika mannen.

16-859074 SMB 2
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55
JUNKER STRÄNGER
TSB C3

A
KB Vs 2:1, s. 608-610. Värmland eller Dalsland. Upptecknad av Erik Gustaf Geijer 1814-1817 (Jonsson I, s.
421-423). Tryckt som SF 95.
1 Konungen och Junker Stränger de sitta till bords;
—Så många förgyllande flöyel —
De talade så många skämtsamma ord.
—Nu seglar Junker Stränger efter fröken fin
Dagmö.
2 Och hade jag mig en fulltrogen vän,
Min yngsta syster skulle han få.

14 Jag har nu varit på min faders gård i femton år,
Mig hafver hvarken fattig eller rik klagat på.
15 Slätt inte far jag utaf min faders land,
Förrän alla hans fångar bli lossade ur band.
16 Och innan Fröken Dagmö hade halftalat ord,
Voro alla hans fångar lossade ur torn.

3 Junker Stränger han slog sina handskar i bord;
Och är du Konung, visst håller du din ord.

17 Junker Stränger han sköt sin snäcka ifrån land;
Han stannade ej förr än han kom till det Svenska
land.

4 Junker Stränger han skjuter sin snäcka från land;
Han stannade ej förr än han kom till det Danska
land

18 Och när som han kom fram till det Svenska land,
Där mötte honom konungen på snöhvitan sand.

5 Och när som han kom till det Danska land,
Där mötte honom konungen på snöhvitan sand.
6 I sitten nu ner Danske konung så båld,
Och läser detta brefvet alt med en fart.
7 Och det står nu så uti detta här bref,
Min dotter skall bli drottning öfver Sverges land i
år.
8 Och konungen han går för sin Drottning och står:
Vår dotter skall bli Drottning öfver Sverges land i
år.
9 Och skall vår dotter blifva Drottning öfver Sverges
land i år,
Så gifve då Gud, det måtte väl gå.
10 Och Drottningen hon går för sin dotter och står:
Och vill du blifva Drottning öfver Sverges land i år.
11 Och skall jag blifva Drottning öfver Sverges land i
år,
Så gifve då Gud det måtte väl gå.
12 Och Junker Stränger han var där en månad ut,
Alt medan Fröken Dagmö besinnade sig.
13 Och Drottningen hon går för sin dotter och står:
Du låte ingen rik eller fattig dig klaga uppå.
236

19 Välkommen Junker Stränger alt uppå mitt land,
Också min allrakäresta du för i min famn.
20 Slätt inte går jag på det Svenska land,
Förrän alla edra fångar bli lossade ur band.
21 Och alle mine fångar skola snart blifva lös,
Förutan Eskils Döttrar, de skola dö i torn.
22 Och Eskils Döttrar hafva intet ondt gjordt,
Och jag skall komma till Dannemark och det skall
blifva fort.
23 Och innan Fröken Dagmö hade halftalat ord,
—Så många förgyllande flöyel —
Voro alla hans fångar lossade ur torn.
—Nu seglar Junker Stränger efter fröken fin
Dagmö.
Anmärkning
Ms saknar ursprungligen strofnr som dock införts av
Arwidsson. Omkvädena utskrivna i str. 1 och 23. Interpunktionen osäker p. g. a. Arwidssons ingrepp.
17:1 sköt ändrat från skjöf
18:1 fram tillskrivet över raden

SMB 56

56
SLAGET VID LENA
TSB C 5

A
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. 105-107. Efter bondhustrun Ingierd Gunnarsdotter, Lyrestads sn, Västergötland
(1601 /1 602-1686). Upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s. 244-285). Tryckt som SF 153 A, Hylten-Cavallius &
Stephens 4 A och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 339-340.
7 Emellan Berg och lehna
där såsom striden stodh
En häst som kåster 1 200 mark
han flyter i manna blodh

1 Däth war vnge Herr Suerchiel
gåhr för danakonung at ståå
Herre låhna Migh dina Männ
Jagh will på min broder slå.
— Dhe Swenske dhe bryta den Dahlebergs skylden
dy gråte så månge

8 Emellan Berg och Halla
der gieller både Örn och Rambn
Där gråta så månge Enckier
sine fattige faderlöse barn

2 Jagh will låhna digh mine Männ,
både hallandzfahrer och Juter
Dee äre så ypperligh stridbare Män
som kunna både spänna och skiuta.

9 Frwerne stå i höga lofft
dhe wänta sine herrer hemkomma
Hästarna komma blodige hem,
och Sadlerne äre tomme.
— Dhe Swenske dhe bryta den Dahlebergs skylden
dy gråte så månge

3 Däth war om en heligh Söndagh
at Messan war godh at höra
Kungh Swerkel sancker sit folck ehop
och låter öfwer Ohrsund föra.
4 Däth war Vnge kong Suerckel
han kommer mitt i sund
Wiste Jagh skulle icke winna j dagh
Gudh gifwe Jagh siuncke i grund.

Anmärkning
Ms har ofullständig radindelning (rad I och 2 resp. 3
och 4 ihopskrivna). Omkvädet utskrivet i str. 1 och 9.
Omkvädet: dy str. 9 der
2:2 hallandzfahrer ms halladzfahrer
3:2 höra ms ev. höre
3:4 Ohrsund ms Ohrsund
mark ms har förkortningstecken
7:3
8:1 till Halla står anmärkningen Forsan Dahla
9:2 wänta ms ev. wänte

5 Medh honom Herr Ebbe mot Sweriges land
tänchte winna stoer Ähra
Men blef doch slagen medh all sin häer
at ingen kunde boden hem bära.
6 Herr Lorentz hans broder tenchte och wäl
sin lycka moth Giotherna sökia
Men blef slagen i samma ferd
och kund' eij sin skiepnad vndlöpa.

B
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [108]—[110]. Västergötland. Troligen upptecknad på 1670-talet (Jonsson I, s.
281). Tryckt som SF 153 B, Hylten-Cavallius & Stephens 4 B och i 1500- och 1600-talens visböcker IL s. 341-342.
1 Däth war Vnge Herr Suercklingh
han gåhr för kongen at stånda

Jagh hafwer lust allt Swerige winna
Om J willje migh bijstånda.
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— Vth rijde Ryttare för Danmarks skiöld
för dem så gråte så månge.

Vti danmark effter dem Barnen små
som gråta fast effter sin föda

2 Digh will Jagh låhna mine Män
dertill 12 000 Juter
Som alle äre warachtige krigsmän
och kunna bådhe spänna och skiuta.

9 Där dhe danske Fruerna wänte
sine herrer hem komme.
Hesterne komme blodige hem
och Sadlerne äre tomme.
— Vth rijde Ryttare för Danmarks skiöld
för dem så gråte så månge.

3 Däth war hittid om en söndags Morgon
att Messan war godh til at höra.
Däth war Vnge Herr Suerckell
han låtte sitt folck vthföra.
4 Så rijder han för Wardberg
och öffwer Hallandz åhser
Dhe wore alle warachtige krigsmän
där ståhr hwarcken dörrer eller låser.
5 Så rijde dhe sigh bettre fram
och ihn för --- thorne
Där falla Juter för Suerckling
som bönder skiere korne

Anmärkning
Före texten står: Af någre sålunda hörd. MA har of tillständig radindelning (rad 1 och 2 resp. 3 och 4 ihopskrivna). Omkvädet utskrivet i str. I och 9. I skrivarens
piktur är det mycket svårt att skilja tecknen för a och e
_från varandra.
5:2 det streckade enligt ms
Osäkert om slutvokalen är a eller e i följande fall:
Omkvädet: gråte
2:4 skiuta
3:2 höra
3:4 uthföra
5:3 falla
5:4 skiere
6:2 hwite
6:4 bijde
9:2-3 komme

6 Däth war den Swenske höfdingsmann
han satt på hästen hwite
Däth haar Jagh tilförende spådt
att wij skulle Suerckel bijde.
7 Där war Vnge Herr Suerckling
han rijder på hesten grå
Så rijder han öfwer 100 mihl
Jhnnan han sigh til bakel sågh.
8 Emellan Berg och dahla
där liggia dhe krigsmän döde

C
Ca: Skillingtryck från förra hälften av 1700-talet ( =DgFT 136:2; se Jonsson I, s. 646). Även tryckt som SF 153 C.
Cb—d: Skillingtryck från förra hälften av 1700-talet (=DgFT 136:1, 136:3-4; se Jonsson I, s. 646-647). Cc även
tryckt som Hylt&i-Cavallius & Stephens 4 C.

Ca
1 THet war bittjd om SöndagzMorgonen
Swartingen upstod af sin Säng
Wiste iag intet skulle på Swenskingen winna
Christ gifwe jag siunckte til Grund.
— Op rider Riddare från Dane-Marck
sky
För them gråter mången.
2 Thet war then unga Herr Swartingen
Han gångar in för Konungen stånda
Nu lyster mig åth Swerige draga
Om Konungen wille med mig hålla.
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3 Hafwer tu Lust med Swenskingen striida
Så måst tu tig kläda i Järn och Ståhl
Swenskingen är intet rädder för tig
Han tör wäl bida tig än då.
4 Konungen gaf honom Krigzmän starck
The bäste som i Danemarck war
Så rijder han ifrån Konungens Gård
Och så emoot Swenskingen draar.
5 Thet war seent om en Affton-stund
Den Swenske kom Mascherandes
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Heem kommo Pijkarna förandes
Och Fahnorne wore afslagne.

Så rijder han til Walabergs Lunden
Och lägger sigh där i Läger neer.
6 Thet war bittijd uppå Söndagzmårgonen
De Swenske skulle Mässa giöra
Ther war then unga Herr Swartingen
Han låter sina Fahnor fram föhra.

13 Uthe stå the Danske Fruerne
The wänta sina Skeppare heem komma
Heem kom Bräderna kanckandes
Och Masträna wore afslagne.

7 The redo sig uth om Wahlaberget

14 När som the redo til Wahlaberg
Så wore the Tolf tusende Krigzmän
Men när the kommo tilbaka igen
Så woro the intet meer än Fyretijofem.

Alt uth om Wahlabergz Åsar
Ther rijda op the starcka Krigzmän
Them höft hwarken Dörar eller Låsar.

15 Thet war then unga Herr Swartingen
Han springer uppå Hästen then grå
Fämbton Mihl han rijder fram
För än han tilbaka såg.
— Op rider Riddare från Dane-Marck
sky
För them gråter mången.

8 The redo sigh uth om Wahlaberget
Alt uth om Wahlabergz Tornen
Ther kommo Pijlar från Swänskingen
På lijka Sätt som Bond'n kastar Kornen.
9 The redo sigh uth om Wahlaberget
Alt uth om Wahlabergz Angiar
Ther kommo Pilar från Swenskingen
På lijka Sätt som när det hårdt rägnar.

16 Hemma sittia Enckior och Faderlösa Barn
The gråta fast effter sin Föda
Thet är en Krijgs-HErre i Himmelen
Han är en Krijgs-HErre öfwer alla
Han hielper sina Barn
Som på honom troo
Och trolig påkalla.

10 Thet war then unga Herr Swartingen
Han sticker sitt Swärd i sin Slijda
Aldrig hade iag för detta trot
At Swenskingen skulle mig så bijda.
11 Uthe stå de Danske Fruerne
The wänta sina Herrar heem komma
Hem kom Hästarna blodiga
Och Sadlarna woro alle toma.

Anmärkning
Omkvädet återgivet i str. 1, 5, 15, markerat i sir. 2-4,
6-14.
6:4 föhra tr. förhra
7:1
redo tr. reeo

12 Uthe stå the Danske Fruerne
The wänta sina Soldater heem komma

Cb-d
Avvikelser från Ca i Cb—d
gångar: gånger c
Swerige: Swerie hc, Swerje d
Swenskingen: Swenskingen han c
bäste: [bä]sta b, bästa d
Mascherandes: marscherandes
5:3 Lunden: Lund d
6:1
uppå: om hd
6:2 Swenske: Swenska c
6:3
Ther: Thet c
7:3
rijda: rijder hd
8:1
uth om: utom h; Wahlaberget: Wahlaberg hd
8:2
uth om: utom] h, utom d; Wahlabergz: Wahlaborgz d
8:3
kommo: komma c
8:4
Bond'n: Bond h, Bon' d; Kornen: kornet d
9:1
Wahlaberget: Wahlaberg bd
9:2
uth om: utom hd
2:2
2:3
3:3
4:2
5:2

10:2
10:3
10:4
11:4
12:3
12:4
13:4
14:2
14:4
16:6

/6:7

sitt: sinn c
för detta: tilförene h, tilförena d
mig så: så mig bd; bijda: blijda
Sadlarna: Sadlarne d; woro: wore hd
kommo: komma c
wore: woro d
Masträna: Masterna hd; wore: woro cd
wore: woro cd; tusende: tusond d
woro: wore bd; Fyretijofem: Fyretijefem c,
FyratijoFem d
på saknas d
trolig saknas bd

Anmärkning
Cb:
Omkvädet återgivet SOM i Ca.
Omkvädet: sky saknas i str. 15; them sir. 5 och 15 den
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Tr. har textförlust som drabbar ca 35 ord, i de flesta
fall gällande en eller två bokstäver; följande större
förluster finns:
3:4
[Han tö]r
4:3
[ifr]ån
4:4
Swen[ski]ngen
6:3
[the]n
9:4
hå[rdt]
10:3
Aldrig]
10:4
skulle]
11:2
wä[nta]
1 1 :3
Häs[tar]na
12:2
wän[ta si]na
12:3
[Pij]karna
12:4
[afsla]gne
Cc:
Omkvädet återgivet som 1 Ca.
Omkvädet: sky i str. 15 ej avskiljt som egen rad
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7:2
Wahlabergz tr. Wahlackergz
9:2
uth tr. nth
14:2
Tolf tr. Tof
14:4
så tr. So
16:7
påkalla tr. pakalla
Cd:
Omkvädet återgivet i str. 1 och 15 ,,förkortat i str. 2-14.
Omkvädet: sky ej avskiljt som egen rad i str. 1, saknas
i str. 15
5:4
där tr. dör
12:1
stå tr. sta
15:1
war then tr. wart hen
Tr. har textförlust enligt följande:
3:1
str[i]da
3:2
Stå[hl]
3:4
ha[n]
4:1
star[ck]
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57
DROTTNING DAGMARS DÖD
TSB C6

A
Aa: Skillingtryck 1753 (=DgFT 135:1; se Jonsson I, s. 645). Ab—f: Skillingtryck från 1700-talet, Af från 1795
(=DgFT 135:2-6; se Jonsson I, s. 646). Ag: Skillingtryck 1801 (=DgFT 135:7). Även tryckt som SF 154.

Aa
1 DRottning Damma hon ligger i Rimstad sjuk,
til Redby de månde henne wänta,
Och alla de Fruer i Dannemark är,
the månde til henne hämta,
— J Rimstad hwilar Drottning Damma.
2 J hämten mig den ena J hämten mig den andra,
J hämten mig en af de wisa,
J hämten mig hit liten kerstin så båld,
Herr Päders Syster uti Risa,
3 Liten kerstin hon in genom dören steg,
med tukt och med fagert sinne,
Drottningen steg dock henne emot
så wäl hon undfägnade henne,
4 Kunnen j läsa eller kunnen j skrifwa,
eller kunnen j förlossa min pina,
Så skolen j få slita Skarlakan röd
och rida uppå gångarna mina,
5 Ack! kunde jag läsa, ack! kunde jag skrifwa,
thet gjorde jag mycket gerna,
Thet kan jag i sanning säga
jag menar er häldre än gerna,
6 Liten kerstin hon satt och läste i sin bok,
hennes ögon de runno så strida,
Jag wil er i sanning säga,
det är en häftig qwida,
7 The ledde henne ut the ledde henne in,
och alt blef thet wärre och wärre;
Men kan jag nu intet bättre få,
så skicka ej bud til min HErre,
8 Ther talades til then lilla små dräng
han sig i stallen rände
Så tager han sadlen på bjelken blå
och den uppå gångaren spände,

9 Konungen går uppå Skånesborg
han ser sig ut så wida,
Thet wet GUd huru med Damma tilstår
mina tjänare så ynkeliga rida,
10 In kom der den lilla smådräng
han stadnade wid bredaste bord,
Han hade en tunga och snäller war den
wäl fogade han sina ord,
11 Nu sitten J Herr Konung wid bredaste bord
och hafwa silfkannor uti händer
Drottning Damma ligger i Rimstad sjuk,
Til Redby de månde henne wänta,
12 Drottning Damma hon ligger i Rimstad sjuk
til Redby de månde henne wänta
Och alla de Fruer i Dannemark är
dem månde de til henne hämta,
13 Konungen han slog sin tagel bak i bord
så at alla guldtärningar sjungo
Thet råde nu GUd Fader i höga Himmels thron
At Damma döder intet så unger,
14 Konungen han rider på Skånes borg fram
honom fölgde 500 swänner,
När som han til Redby kom fram,
Så rider då den Herren allena,
15 Konungen rider stengatan fram
han binder sin häst wid sin swala,
Så gladeliga går han åt stenstugan in
han mente med sin käresta få tala,
16 Han klappade Damma uppå hwitbleka kind
som förr har want rosenröda,
Ack HErre GUd nåde hwar redelig Konung
som så ser sin käresta ligga,
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17 Ack! hören j Fruer rundt omkring,
så månge som här äro inne,
J sänden til Himlen en hjertans bön
at Damma hon må lefwande finnas,

J gifwen nu til alla fridlösa män
och lösa ur jerne fångar alla,
23 Den fierde bön jag beder eder om
J låten eder wäl befalla
J tagen liten kerstin til eder wän,
Ja wi har henne utwaldt för alla,

18 The föllo uppå sina bara knä
så månge som woro inne
De sände til Himlen en hjertans bön,
At Damma blefwo lefwandes funnen,

24 Jag hafwer intet mer syndat GUd emot
ej heller lidit sweda eller wärka
Hade intet jag en Söndags morgon upståt
och stärkt mina hwita silkes särkar,

19 Drottning Damma satte sig på bordet up
hennes ögon woro snöhwita;
Men HErre GUd nåde eder Konung
som gjorde mig denna mödan,

25 Jag hafwer intet tid länge tala med er
ty himmelriksens klockor the ringa efter mig,
Jag månde ju til dem fara.
- J Rimstad hwilar Drottning Damma.

20 Den första bön jag beder eder om
J låten eder wäl befalla
Eder lilla son J hafwen fått i dag,
Han är utskuren i Er sida,

Anmärkning

21 Den andra bön jag beder eder om
J låten eder wäl befalla
Eder lilla son J hafwen fått i dag,
Upföden honom wäl alla dagar,

Tr. har melodiangivelse: Kan sjungas som: The lekte
guldtärning wid bredan bord etc. (SMB 85). Jr. saknar
radindelning. Omkvädet återgivet i alla strofer.
Omkvädet: Drottning str. 9 och 18 Drotning
6:1 satt tr. satte
8:1 dräng tr. gräng

22 Den tredje bön jag beder eder om
J låten eder wäl befalla

Ab-g
Avvikelser från Aa i Ab—g
Omkvädet: Damma: Dammon hcefg, Damon d
1:1
Damma: Damon bd, Dammon cfg, Dammor e
2:3
kerstin: Kirstin d
3:1
kerstin: Kirstin d; dören: dörren bff;
3:3
Drottningen henne med ögonen neg, g
4:1
Kunnen: Ack kunnen; eller: ack
4:2 eller: ack
4:3 slita: bära; Skarlakan; Skarlaken
4:4 gångarna: Gångare g
5:2-4 b-f:

ell' kund' jag förlossa Er pina,
förlosse Eder GUD i Himmels Thron Er pina.
g

6:1
6:3
7:4
8:1
8:2
8:3
9:1
9:3
9:4
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ell' kund' jag förlossa Er pina!
förlosse Eder Gud i Himmels Tron
ifrån Er swåra nöd och Er pina,
sin saknas g
er: det Eder g
ej: J hd, då fg
små dräng: smådräng c
stallen: stallet fg
sadlen: sadelen bd
går: går sig h-f; Skånesborg: Skåneborgs Slott
Damma: Dammon hcefg, Damon d
ynkeliga: hasteliga g

10:1
10:2
10:4
11:1
11:2
11:3
12:1
12:2
12:4
13:1
13:4
14:1
14:3
15:3
15:4
16:1
16:2
16:3
16:4
17:3
17:4
18:1

smådräng: små dräng
bredaste: bredasta
bredesta de
fogade: fögade bde
sitten: sittjen
hafwa: hafwen
Drottning: Drotning d; Damma: Dammon
hcefg, Damon d
Damma: Dammon bcefg, Damon d
de månde: månde de
månde: hafwa g; de saknas cf; hämta: hämtat g
tagel bak: Tagelbok b, tagel bok d, nagel bak g
Damma: Dammon be, Damon cdfg; döder: dör
Skånes borg: Skåneborg bdefg, skåneborgs c;
fram: An g
Redby: Reby be
gladeliga: gladelig d
käresta: kjäraste h, kiärsta c, kjärasta fg
Damma: Dammon bcefg, Damon d; uppå: på g
förr: för cde; har saknas g; rosenröda: rosenröd b-f, Rosenderöd
redelig: Adelig hd, andelig cef, sorgelig g; Konung: Kung g
käresta: käraste d; ligga: ligga död h-f, död g
Himlen: Himmelen h
Damma: Dammon bcef;, Damon d
sina: sinn d
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18:2
18:4
19:1
20:1
20:2
20:4
21:2
22:2
22:4
23:3
23:4
24:1
24:3
24:4
25:1
25:2

woro: wore b—e, där woro f, där wore g
Damma: Dammon bcefg, Damon d; lefwandes:
lefwande d
Damma: Dammon
eder: Er g
låten: låter b—f; befalla: lida g
i Er: ur min
befalla: behaga g
befalla: betämja g
och lösa alla fångar ur jerna. (jernet d) b—f, och
lösen fångar ur jerna, g
J: Ni b—f
Ja wi har: Jag wil ha bd, Ja wi ha cef, Jag
hafwer g
mer: mera
Söndags: Söndas g
silkes: Silke
tid länge: länge tid b—f, längre tid g; tala: at tala
himmelriksens: Himmelricksens e

Anmärkning
Tr. saknar egentlig radindelning. Omkvädet återgivet i
alla strofer i Abde; i Acfg är omkvädet återgivet i str.
1, 16, 21-25, i övriga strofer markerat.
Ab:
Omkvädet: Rimstad str. 3 Ringstad; Dammon str. 4
Damon
Ac:
Omkvädet: Rimstad str. 16, 24 Ringstad; Drottning str.
1 Drotning
4:4 rida tr. rika
16:2 rosenröd tr. Rosendöd
23:4 utwaldt tr. utwadlt
Ad:
Omkvädet: hwilar str. 15 hwilar lar, str. 22 hwllar
så tr. sa
4:3
Ae:
Omkvädet: Drottning str. 1 Drotning
Af:
Omkvädet: Rimstad str. 24 Ringstad; Drottning str. 1
Drotning

B
KB Vs 126:3, s. 21-26. Uppland. Upptecknad på 1810-talet. Utskrift gjord av en av A. A. Afzelius' renskrivare
(se Jonsson I, s. 427).
1 Damma lilla ligger i Rimstad sjuk;
Till Redby de månde henne vänta.
Och alla de Fruar i Dannemark är
Till henne de nu månde hämta.
— I Rimstad hvilar Drottning Damma.
2 I hämten nu den ena, I hämten nu den andra
I hämten mig en af de visa,
I hämten mig hit liten Chersti, så båld
Herr Peders syster uti Risa.
3 Liten Chersti in genom dörren steg
Med tukt och med fagert sinne,
Damma lilla hon då henne emot kom,
Så hjerteligt hon henne månde fägna.
4 Ack, kunden I läsa, ack! kunden I skrifva
Ack! kunden I förlossa min pina,
Så skullen I få bära skarlakan röd
Och rida uppå gångarne mina.

7 De talade till den lilla smådräng
Han sig uti stallet ränner,
Så tager han sadeln på bjelken blå
Och strax uppå gångaren spänner.
8 Konungen går vid Skåneborgs slott
Han ser sig om så vida
Det råder Gud Fader hur Damma lilla mår,
Mina tjenare så ömkeligen rida.
9 In kom der den lilla smådräng
Han stannade för bredaste borden
Han hade en tunga, så snäller var den
Och väl förde han sina orden.
10 I sitten Herr Konung vid bredaste bord,
Och hafven silfverkannor i händer,
Damma lilla ligger i Rimstad så sjuk.
Hon rättnu sin anda uppsänder.

5 Väl kan jag läsa, och väl kan jag skrifva,
Men ej kan jag förlossa eder pina.
Förlosse eder Gud i höga himmelsthron eder pina

11 Damma lilla ligger i Rimstad så sjuk,
Till Redby de månde henne vänta
Alla de Fruar i Dannemark är
Till henne de nu månde hämta.

6 De ledde henne ut, de ledde henne in,
Dock blef det värre och värre.
Kan jag nu intet bättre få,
Så skicka nu strax ett bud till min Herre.

12 Konungen slog sin tärningbok i bord
Så alla guldtärningar söngo
Det råder Gud Fader i höga himmelsthron
Att Damma lilla må ej dö så unger.
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13 Konungen rider från Skåneborgs slott
Honom följa femtio svenner
Men innan han kom till Rimstad fram
Så rider den Herren allena.

21 Den tredje bön jag beder eder om
I hören ju den så gerna:
I tagen nu ut alla fridlösa män,
Och lösen alla fångar ur jernen.

14 Konungen rider sig stengatan fram
Han binder sin häst vid en svale.
Så gladelig spasserer han i salen derin,
Han mente med sin Kärasta få tala.

22 Den fjerde bön jag beder eder om
I låten eder väl befalla:
I tagen liten Chersti till er äkta gemål.
Jag vill ha henne utvald bland alla.

15 Han klappade Damma på blekhvitan kind,
Som förr har varit rosenröder:
Herren han nåde hvar andelig Konung
Som så skall se sin kära ligga döder.

23 Inte tar jag liten Chersti till min äkta gemål
Ej heller till min verldsliga tärna
Det är väl en Jungfru i Revele slott,
Som är då den äran bättre värder.

16 Hören I Fruar rundt omkring,
Så många som här ären inne:
I sänden till himmelen en hjertans bön
Att Damma må bli lefvande funnen.

24 Jag har intet syndat min Gud mer emot
Derför jag lidit sveda och verkar,
Had' jag inte en söndagsmorgon stått opp
Och stärkt mina snövita silkessärkar.

17 De föllo på sina bara knän,
Så många som der voro inne;
De sände till himmelen en hjertans bön
Att Damma lät sig lefvande finna.

25 Jag har ej längre tid att tala med er,
Ty himmelns klockor de ringa
Ja himmelriksens klockor de ringa efter mig
Jag månde nu till dem fara.
— I Rimstad hvilar Drottning Damma.

18 Damma lilla satte sig på bordet opp
Hennes ögon voro blodiga röda:
Ack, Herren nåde eder Konung
Som gjorde nu mig denna möda.

Titel: Drottning Damma.
Anmärkning

19 Den första bön jag beder eder om
I låten eder väl behaga
Eder lilla son den jag fått i dag
Han är utskuren ur min sida.

Ms saknar strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 25,
markerat i str. 2.
5:2 tillskriven i efterhand
6:3 bättre har som alternativ formen bättring
14:1 sig ändrat från till
21:2 ju står över struket nu
23:3 Revele troligen ändrat ,från Rivele

20 Den andra bön jag beder om
I låten eder väl behaga
Er lilla son som I har fått i dag
Uppföden I väl alla dagar.

c
KB Vs 2:1, s. 714. Okänd ort (möjligen Uppland, i så fall upptecknad av Sten Hallencreutz på 1810-talet; Jonsson
I, s. 738).
1 Drotning Dammon hon ligger i remsta sjuk
til Redby de månde henne vänta,
och alla de fruer i Danmark var
de månde til henne hämta
2 i hämten mig den ena i hämten mig de två
ni hämten mig en af de visa
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ni hämten mig hit liten kerstin så båld
her peders syster uti risa.
Anmärkning
2:1
2:3

det andra i ändrat från ni
båld ändrat från båll

SMB 57

D
KB Vs 2:1, s. 646. Efter en gammal gumma i Hjorteds sn, Småland. Upptecknad av J. H. Wallman 1814 eller
1815.
som jag glömt, men vill minnas var, efter vanligheten, i
E-moll. Gumman ihogkom dock af hela visan endast
tvänne versar:

1 Drottning Damma ligger i Ringstad sjuk
Till Redeby de månde henne föra
Anmärkning
Wallmans kommentar: hörde en gammal gumma
sjunga visan med sin åldriga melancholiska melo[di]

E
KB S 163 (Drake) nr 17. Småland (Jonsson I, s. 738). Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast
1834).
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19
li
li

II

i

hvilar drottning Damma!

Ringstad

— I

41)

0:N

4

lp

4

•

J

J

1

r

J

1

(21)

1

Melodianmärkning

1 Drottning Damma ligger i Ringstad sjuk;
Till Redeby de månde henne vänta;
Och alla de fruar i Dannemark var,
de månde ju till henne hämtas.
— I Ringstad hvilar drottning Damma!

T. (21) övre systemet: helnotspaus

F
KB S 163 (Drake) nr 15. Värmland. Upptecknad på 1810-talet eller ev. något senare (senast 1834).
2
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4)

•
dem

d

låter

å
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hon då till sig

F

r

( 9)

F

xt'
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•

Ringsta

r

kloster

r

14

1 Dronning Damma ligger uti Ringsta sjuk:
Så ynkelig då månde hon sig falla,
Och alla de fruer uti Ringsta voro,
dem låter hon då till sig kalla:
— Uti Ringsta kloster hvilar dronning Damma.

hvilar

r

d

•

1

1."
dronning Damma

br
(ii)

Melodianmärkning
T. 3-4: Texten utskriven utan anpassning till mel.

G
LUF 11406, s. 48-50. Ort, meddelare och upptecknare okända. Av okänd hand gjord utskrift (troligen avskrift)
som med största sannolikhet varit i G. 0. Hylt&i-Cavallius' ägo. Inlämnad till LUF av C. W. von Sydow 1950.
En av studeranden Per Wilhelm Hörlin senast 1835 gjord renskrift, av denne överlämnad till A. I. Arwidsson,
finns i KB Vs 2:1, s. 655-657.
1 Drottning Dammon hon ligger i Rimstad sjuk;
till Redeby de månde henne vänta;
och alla de fruer i Danemark är,
de månde ju till henne hemtas,
— i Rimstad der vilar Drottning Dammon.
2 »Ni hemten mig den ena, ni hemten mig en ann,
ni hemten mig en af de visa,
ni hemten mig hit liten Kjerstin så god,
det är Petters syster uti risa.»
3 Liten Kjerstin hon in genom dörren steg,
hennes ögon de runno så strida;
»jag vill er i sanning säga,
att detta är en heftiger qvida.»
4 Liten Kjerstin hon satte sig och leste i sin bok,
hennes ögon de runno så strida;
»jag vill er i sanning säga,
att Konungen måste detta veta.»
5 Der taltes till en liten små dräng,
han sig åt stallet rände,

så tager han sadelen på bjälken blå,
och den han på gångaren spände.
6 Konungen gick sig på Skoneborg Slott,
han såg sig ut så vida,
»Gud vet hur det med min Dammon tillstår,
min tjenare så ynkeligen rider.»
7 Fram kom der en liten små dräng,
han stannade vid breda borde,
han hade en tunga och snäller var den,
så vel förde han ut sina orde
8 »Nu sitter ni Konung vid bredaste bord,
och hafver gull kannor uti hender:
Drottning Dammon hon ligger i Rimstad sjuk,
till redeby vi månde henne vänta.»
9 Konungen slog sin daglebast i bord,
så alla gull terningar sungo
»nog råder Gud Fader i Himmelens tron,
min Dammon dör icke så ungen»

247

SAIB 57
10 Konungen red sig från Skoneborg Slott,
honom följde fäm och fämtio svänner,
men ner som han kommer till Rimstad fram,
så rider den Konungen alena.

16 Den första bönen jag beder eder om,
ni låten er väl befalla,
er lilla son i hafven fott hit i dag.
han är utskuren utur min sida.

11 Konungen red sig den stengatan fram,
han släppte sin hässt vid en svala,
så gladlig gick han sig åt stenstugan in,
han mente med sin keraste få tala.

17 Den andra bönen jag beder eder om,
ni låten er väl befalla,
er lilla son i hafven fott hit i dag.
uppföd honom vel alla dagar.

12 Han klappade sin Dammon på hvit blekan kin,
som förr har varit rosende röder,
ack Herre Gud nåde mig ynkelig Konung,
som ser min keraste nu ligga döder.

18 Den tredje bönen jag beder eder om
i låten er väl befalla,
i tagen liten Kjerstin till eder vän igen,
ty hon är utvaldast ibland alla.

13 Ack hören I Fruer runt om kring,
så monga som her äro inne,
ack sänden upp till Himmelen en hjertans bön,
att min Dammon monde lefvande finnas.

19 Jag hafver ingen tid till att tala mer med er,
mitt timmeglas är snarligen utrunnit,
ty Himmelens Klockor de ringa efter mig,
nu månde jag upp till dem fara.»
— i Rimstad der vilar Drottning Dammon.

14 Och de föllo ned på sina bara kne,
så monga som der voro inne,
och sände upp till Himmelen en hjertans bön,
att Dammon mond lefvande finnas.

Titel: Drottning Dammon.
Anmärkning

15 Och Drottning Dammon hon reste sig på bordet
upp,
hennes ögon de voro snövita,
»ack Herre Gud nåda er ynkelig Konung,
som gorde mig nu den stora möda.

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 19.
3:3 sanning ms sannin
6:1 Skoneborg ändrat från Skonebors
18:1 tredje ms snarast trege
19:1 tid ändrat från till

H
KB S 163 (Drake) nr 16. Enligt ms från Östergötland (senast 1834) men kan möjligen vara upptecknad av
studeranden Per Wilhelm Hörlin i Uppland ca 1830 till texten G ovan. Tryckt som mel. SF 154 A.
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15

The

hämta.

månde till henne

t7
24-----11

Lr'r

I

hyllar drottning Damma.

Ringstad

(21)

•

Melodianmärkning

1 Drottning Damma hon ligger i Ringstad sjuk;
Till Redby de månde henne vänta,
Och alla de fruer i Dannemark är,
The månde till henne hämta.
— I Ringstad hvilar drottning Damma.

T. 11 undre systemet: Halvnoten ändrad från åttondelsnot.
T. 12 övre systemet: : sf

1

1
KB Vs 4, s. 207-208. Med största sannolikhet Småland. Upptecknad av G. 0. HyltU-Cavallius på 1830- eller
1840-talet.
1
den skar de ut på hennes venstra sida
— i Ringstad hvilar drottning Dagmar
2 I Herrar och Fruar, som inne här är
jag ber er ni fallen på knä och bedjen till Gud
att än jag må tala med min drottning kär
3 det första jag beder, jag beder eder om
jag beder eder hjerteligen gerna,
i gifven mitt barn dop och Christendom
och ni föder henne opp uti ära,

4 det andra jag beder, jag beder eder om
jag beder eder hjertligen gerna
I gören liten Kerstin till dronning så from
den äran är hon väl värdig
5 den endaste synd i min lefnad jag drog
så var det att en Söndagsmorgon jag uppstod
och stärkte mina fina, hvita särkar.
6 Jag har ej tillfälle att tala mer med dig
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därunder Konung (understruket), varpå följer str. 1 så
som den är återgiven ovan. Två streckade rader även
mellan str. 2 och 3; mellan str. 4 och 5 fyra streckade
rader. Närmast efter str. 4 står Christina af Rise. En
streckad rad också efter str. 6.
Omkvädet: genom bokstäver tillagda över raden ges i
str. 1 följande alternativ: Rimstad för Ringstad
och Dama får Dagmar; drottning Dagmar str. 3

ty himmelrikets klockor nu ringa efter mig
Att jag skall för domen upstånda.
— i Ringstad hvilar drottning Dagmar

Titel: drottning Dagmar.
Anmärkning

Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 3,
markerat i str. 4 och 5. — Str. r föregås av fyra streckade rader, som markerar ej utskrivna strofer. Efter
dessa står: den ungersvenn han sprang, vilket följs av
ytterligare en streckad rad. Därefter står slutet och

dronning Dama

2:2

raden står inom parentes; före ni står att överstruket.

J
KB Vs 4, s. 475-481. Sannolikt Småland. Upptecknad på 1830- eller 1840-talet av okänd person.
1 Drottning damon liger i Rimstad hårdeligen sjuk
till Redby de månde henne hämta —
och alla de fruer i dannemark är
de månde till henne hämtas - /:i Rimstad vilar drottning damon:/
2 i hemten mig den ena i hemta mig en ann —
i hemten mig en af de visa —
i hemten mig hit liten Kärstin så boll.
herr Peders syster ifrån Risa —
3 liten Kärstin sig in genom dörren steg
med tukt och med fagert sinne
och drottningen steg då henne emot
så vel hon omfamnade henne —
4 ach kunnen i lesa eller kunnen i skrifva
eller kunnen i förlossa min pina —
så skolen i få slita skarlakan Röd
och uppå mina gångare Rida —
5 Jag hafver intet syndat min Gud mer Emot
ej heller Lidit sveda eller värkar
hade jag ej stått up en söndags mårgon förut
och strukit mina fina slissing särkar
6 Liten Kerstin hon satt och leste sin bok
hennes ögon di Runno så strida —
jag kan det i sanningen sega för Er
att detta är för häftiger qvida —
7 de Ledde henne in de ledde henne ut
och alt blef det värre och verre —
och kan jag nu inte bättre få
så vill jag skicka bud till min Herre
8 Brått Gick det bud till lilla små dräng
han sig uti stallen rände
så tager han sadelers på bjelken Blå
och den uppå gångaren spende
250

9 Konungen går sig på skånes borg
Han ser sig om så vida
det vet nu Gud fader hur med damma tillstår —
mina tjenare så ynkeligen Rida —
10 Brått kom der in den lilla små dreng
han stannade vid bredspelsbordet
han hade en tunga och sneller var den
så väl fogade han fram orden
11 i sitten herr Konung och gören Eder Glad
och veten utaf ingen harme
drottning Damma ligger i Rimstad hårdeliga sjuk
hennes värk är hårdare än jernen
12 Konungen han kastar sitt Raffel bakom bord
så alla Gulltärningar sunge
det Råde Gud fader i höga himmels trohn
att Damma honn döder ej så unger
13 Konungen han Red sig från skånes borg
honom följde fem hundrade svenner —
å innan han kom till Redby fram
så Red den Konungen allena —
14 Konungen han Red sig åt gatan fram
han binder sin hest vid svala
sen Gånger han sig åt frustugan in
han tänkte med sin käraste få tala
15 han klappa drottning damma på vit blekan kind
som förr har varit Rosende röder
och herre Gud nåde var Christelig kong
som finner sin käraste så döder —
16 ach hören i fruer Runt omkring
o
så många som ni ären inne
i hören till herren så innerlig bön
att damma kunde lefvande finnas

SMB 57
Omkvädet utskrivet i str. 1, 5, 20, markerat i övriga
strofer; repristecken endast i str. 1. Str. 5 tillskriven i
efterhand på separat blad.
Omkvädet: damon str. 5 och 20 damma
1:2 de tillskrivet över raden
7:1 det första de tillskrivet i efterhand
7:3 nu tillskrivet över raden; efter radens slut står
så vill jag överstruket
10:2 bredspelsbordet ändrat från breda borde
10:4 väl tillskrivet över raden
11:3 hårdeliga ordets slut skrivet i papperets kant,
ev. hårdeligen
11:4
jernen ändrat från hjärnen
Konungen ms Kunungen; Raffel troligen änd12:1
rat från taffel
17:3 min tillskrivet över raden

17 drottning damma hon reste sig på breda bord upp
hennes ögon voro snödande vita
och herre Gud nåde nu er min Kung
för ni Gorde mig denna möda
18 den första bön jag beder Eder om
i låten eder vel befalla —
och eder lilla son jag hafver födt i dag
upfostrer honom vel alla dagar
19 den andra bön jag beder Eder om
i låter Eder vel befalla —
i tagen liten Kärstin till Eder kära vän
ty hon är utvalder bland alla
20 jag orkar intet längre tala med Er
ty himmelrikets klockor de ringa
det sista jag beder — i han varandra kär —
så skola vi i himmelen råkas
— /:i Rimstad vilar drottning damon:/
Titel: Om Drotningen i Barnsnöd.

K
KVHAA Wiede ks 240. Ringarums sn, Östergötland. Upptecknad av gymnasisten P. H. Ringwall på 1840-talet.
Ytterligare tre utskrifter finns: KVHAA Wiede hs 230, KVHAA Wiede Kämpavisor, opag., MM Wiede nr 240
Andante.

Rimstad sjuk,

Drottning Dammon hon ligger

td4

JV

14

4

Till Ridderby de månde henne

r
vänta,
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4
Och alla

P
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N
•

#
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De månde nu till henne

4it-11-r4
—r

hemta.
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p;

Rimstad hvilar Drottning Dammon.

1 Drottning Dammon hon ligger i Rimstad sjuk,
Till Ridderby de månde henne vänta,
Och alla de Fruar, som i Dannemark bo,
17-859074 SMB 2

Dannemark bo,

de fruar som i

De månde nu till henne hemta. - I Rimstad hvilar Drottning Dammon.
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2 »I hemten mig den ena, I hemten mig den andra.
I hemten mig en utaf de visa;
I hemten mig hit liten Kerstin så bold,
Herr Peders syster i Risa.» —
3 Liten Kerstin hon inom dörren steg
Med tukt och fagert sinne,
Drottning Dammon stod upp, tog henne emot,
Och wäl så undfingo de henne. —
4 »Kunnen I läsa, och kunnen I skrifva,
Och kunnen I förlossa min qvida?
Så skolen I få bära Skarlakan röd,
Och rida på gångarne mina.» —
5 »Ja, väl kan jag läsa, och väl kan jag skrifva,
Men ej kan jag förlossa Er qvida;
Förlosse Eder Gud, i himlens höga thron!
Som alltid förlossar fångarna sina.» —
6 Liten Kerstin hon satt och läste i en bok,
Hennes ögon de runno så strida:
»Ja, wäl kan jag säga i sanning, att nog
Är det en häftiger qvida.» —
7 De ledde henne ut, de ledde henne in,
Men allt blef det värre och värre:
»Och kan det intet nu bättre bli,
Så skicken straxt bud till min Herre.»
8 De orden de taltes till liten ungersven,
Och hastigt han åt stallet rände;
Så tager han sadelen, å bjelken, blå,
Och den uppå gångaren spände. —
9 Konungen går sig på Skåne borgs-slott,
Han ser sig ut så vida:
»Ack! Herre Gud vet hur med Dammon tillstår,
Mina tjenare så ömkeligen rida.» —
10 Ungersven han rider sig tältgatan fram,
Han stadnade vid bredaste bordet;
En tunga hade han, och snäller var den,
Och väl så utförde han orden. —
11 »Sitter Ni här Konung Waldemo
Och hafven guld-tärningar för händer? —
Drottning Dammon hon ligger i Rimstad sjuk,
Till Ridderby de månde henne vänta.» —
12 Konungen slår sin Taffel-bok i bord,
Att alla guld-tärningar de sjunga:
»Ack! Herre Gud nåde mig arme Kung!
Skall Dammon ifrån mig så unger.» —
13 Konungen rider ur Skåne Borgs-slott,
Honom följer wäl femtio herrar;
Men när som han kom till Rimstad fram,
Så var den Konungen allena. —
14 Konungen rider sig stengatan fram,
Han binder sin häst vid en Sala,
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Så gånger han sig åt Frue-stugan in,
Han tänkte med sin käraste få tala. —
15 Konungen klappar på hvitblekan kind,
Som förr har varit rosande röder:
»Ack! Herre Gud nåde mig arme Kung!
Jag ser att min käraste är döder.» —
16 »Så fallen nu på edra bara knän
Så många, som äro här inne,
Och hållen till Gud i himmelen en bön,
Att Dammon blir lefvande funnen.» —
17 Så föllo nu på sina bara knän
Så många, som voro der inne,
Och höllo till Gud i himmelen en bön,
Och Dammon blef lefvande funnen. —
18 Drottning Dammon hon satte sig på bårena opp,
Hennes kinder de voro snöhvita:
»Ack! Herre Gud nåde Er arme Kung!
Som gjorde mig en sådan en möda.» —
19 »Den första bön jag beder Eder om,
Den låter Eder wäl bestrida;
Hjelp Er lilla Son, I hafven fått i dag,
Ty han är utskuren af min sida.» —
20 »Den andra bön jag beder Eder om,
Den låter Eder väl befalla;
Att Eder lilla Son, I hafven fått i dag,
I uppfostren till ett mönster för alla.» —
21 »Den tredje bön jag beder Eder om,
Den låter Er ock väl befalla;
I tagen liten Kerstin till Er lilla wän,
Ty hon är ett mönster för alla.» —
22 »Jag har intet syndat min Herre Gud emot,

Hvarken med sveda eller verka,
Om intet jag har en Söndagsmorgon uppstått,
Att tvätta mina hvita Silkes-särkar.» —
23 »Så farer nu wäl Konung Waldemo!
Jag har ej längre tid att med Er tala;
Ty himmelens klockor de ringa efter mig,
Jag månde nu till dem fara.» - I Rimstad hvilar Drottning Dammon.
Melodianmärkning
Övriga utskrifter:
Mcl. utskriven med dubbla notvärden (nedan i reducerade notvärden motsvarande notationen i ks).
Taktartsheteckning: C . Tetnpobeteckning saknas.
Upptakten:
T. 3, n. 8: h i hs, MM

hs

Kämpavisor

SMB 57
(n. 1 ändrad från åttondelsnot)

T. 4:J
Kämpavisor
T. 8:J

j)4

J3 i

(n. 1 ändrad från åttondelsnot)

Kämpavisor
T. 10: i> dp 7 II hs, MM J

..t>

(troligen

ändrat från ipt) j) 7 4 II) Kämpavisor
Textanmärkning
Omkvädet utskrivet i alla strofer.
Övriga utskrifter:
Titel i Kämpavisor: Drottning Dagmar. Texten i Kämpavisor omfattar endast str. 1.
Omkvädet: Rimstad: Rimsta Kämpavisor
1:1
Dammon: Damma Kämpavisor; hon tillskrivet

1:3
3:3
7:3
7:4
11:1
11:2
11:3
12:2
13:2
14:1
14:3
15:1
16:2
18:1
22:3
23:1

över raden i Kämpavisor; Rimstad: Rimsta
Kämpavisor
Fruar: fruer Kämpavisor
stod: stog MM
intet: inte hs, MM
skicken: skicka MM
Sitter Ni: Sitten I hs
guld-tärningar: guldtärning MM
sjuk saknas hs
sjunga: sjungo MM
följer: följa MM
sig: sig den MM
gånger: gångar hs, MM
klappar: klappar (Dammon) MM
äro: ären MM
bårena: båren hs
intet: inte hs, MM
farer: faren hs

L
KB Vs 3:5 nr 337 tillägg 14. Rydaholms sn, Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt-Cavallius sommaren 1865.
I fästen liten Kerstin allt efter min död,
Det är en så hederligen tärna.

1 Drottning Dammo hon ligger i Rimsta sjuk
till Redeby så månde hon sig hämta
Alla de fruar som i Redby har med
Så månde hon till sig hämta.
— I Rimsta hvilar Drottning Dammo.
2 I hemten mig hit fyra, I hemten mig hit fem
I hemten mig hit af de visa
I hemten mig hit Kerstin
och den lilla redliga Lisen.
3 Det första budordet jag beder Eder om,
Det beder jag så hjerteligen gerna.
I hafven mina söner till dop och Christendom
och lären dem Gudsfruktan och ära.
4 Det andra budordet jag heder Eder om,
Det beder jag så hjerteligen gerna

5 »Inte fäster jag liten Kerstin, allt efter eder död,
det är en så hederligen tärna
När inte Gud unde mig lefva med Er
Det ville jag så mycket och så gerna.»
— I Rimsta hvilar Drottning Dammo.
Anmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet endast i str. 1.
Streckad rad efter str. 2 och 5.
1:3
har möjligen felskrivning för var
2:3
efter Kerstin står och den lil överstruket
2:4
efter radens slut står (den lilla Peder af Rise) —
3:2
efter jag står Eder överstruket

M
DAL 554, s. 1-3. 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 6).
1 Drottning Dannemo ligger i Rimstad sjuk
Så hjertligen månde hon sörja
Alla de fruer som i Rimstad är
Vill Dannemo låta till sig hemta
— För uti riket uti Rimstad der ligger Drottning
Dannemo sjuk

2 Kung Adelmo rider sig åt Skånes slätt
Han suckar och sörjar så vida
Sen reste han bort från sin drottning så ung
Allt med de herrar att strida
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3 I hemten mig fyra i hemten mig fem
I hemten mig de mästa i kunnen
I hemten mig liten Kerstin
Ty hon kan båd läsa och skrifva

13 Drottning Dannemo reser sig upp på bår
Hennes ögon de voro så röda
Hören i Konung Adelmo
Hvi gjorden i mig denna möda

4 Och liten Kerstin hon svarade då
Vist kan jag båd' läsa och skrifva
Men hoppas på herran allen'
Att han bortvänder eder kvida

14 Den första bön jag beder eder om
Jag beder så visserligen gjerna
Du fostrar nu opp vår lille son
Ja både i tuckt och i ära

5 Den största synd som jag vet mig ha gjort
Jag steg upp en söndagsmorgon arla
Då stärkte jag min silkesydda särk
och strök mina silkesydda ärmar

15 Den andra bön jag beder eder om
jag beder så visserligen gjerna
Du tager nu liten Kerstin till fäst
Som är så öfverst en tärna

6 De ledde drottningen båd in och ut
Men det blef allt värre och värre
Viste jag ej jag bätter skulle bli
Så skulle jag ha hud till min herre

16 Förän jag tager liten Kerstin till fäst
Som är tilldra överst en tärna
Så fäster jag mig vid brynjan den blå
Och gångar i striden så gerna
- För uti riket uit Rimstad der ligger Drottning
Dannemo sjuk

7 Ute stod drottningens lille småsven
Han hörde de orden så vida
Han kastar sadeln på gångaren grå
Och skulle till Kung Adelmo rida
8 Kung Adelmo rider på Skånes slätt
Han skådar öfver slätten så vida
Då feck han se sin drottnings småsven
Som rider fortare än foglarna flyga
9 Kung Adelmo slog sina guldtaflor ihop
Så alla guldtärninger klinga
Gud nåde mig arme man
Som skall bortmista min drottning den unga
10 Kung Adelmo gick sig åt stenstugan in
Han suckar och sörjer så svåra
Han kunde inte ljusen i vindögonen se
Hans ögon voro fulla med tårar

Titel: Drottning Dannemo.
Anmärkning
Ms saknar ursprungligen strof nr (dock senare införda
med blyerts). Omkvädet utskrivet i str. 1, 2, 16. Str. 12
markerad med orden »Här felar en vers».
Omkvädet: der tillskrivet över raden i str. 1
1:2 hjertligen ms hjerligen
4:2 båd' ms bå'd
4:3 allen' ms alle'n
8:1
på ändrat från öfver
9:1
Kung ändrat från Kyng
Utskriften i ULMA:
2:2
8:3
9:1

11 Och Kerstin sade till Adelmo alltså
Ni behöfver ej sörja eller kvida
Här hafven i en liten en son
Som är uttagen af drottningens sida

sörjar: sörjer
feck: fick
guldtaflor: guldtofflor

12 [---]

N
Tjust hd, Småland. Upptecknad av fiskaren J. P. Johansson (f. på Väderskär, Loftahammars sn) senast 1883.
Tryckt i Bidrag till Södermanl:s äldre kult. hist. VII, 1889, s. 74-77, där Johansson uppges ha visan från
Södermanlands skärgård. Na: DFS 1906/95, bl. 12-13. Nb: DFS 1906/95, bl. 17-18.

Na
1 Dråttning dammon hon liger i Rimmestad skeiuk
till nederby de månde henne wenta
å Alla de Frugor i dannemark är
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så månde de till henne hemta
- i Rimstad der willa drotning dammon
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2 de hemtar den nena de hemtar den Andra
De hemtar nu ditt en uttaf de Wisa
de hemtar nu ditt Liten Kierstin så bol
Herr Peders syster uti Risa

14 Konungen bant sin fåla wid en stolpe
så Glader gånger han ått stenstugan jn
han tenkte med sin kieraste få tala

3 Liten kierstin sig jnom dörna steg
med Tuckt och fagert sinne
drotning dammon Emott henne steg
Så hiertlitt hon unfick henne

15 ack hör ni Fruger herr Runt omkring
så månge som här äro jnne
ni fallen nu alla på ära bara knen
och sender en bön till himlen jn
att dammon blir lefvande funnen

4 ja kunde du lesa Ack Kunde du skrifva
ack kunde du Förlossa min pinna
så skall du få berra skarllakan Röd
och Ridda uppå gångarna mina

16 drotning damon satt sig upp På bredaste Bord
begynte med sin kieraste att tala
gud nåde är Herr andelig Konung
som har jort mig denna möda

5 ja kunde jag Lesa ack kunde jag skrifwa
ack kund jag förlossa ädern Pina
Förlåssa henne gud som bor i himelen
han förlåsser ja wel ädern pina

17 den förste bön jag Beder äder om
ni låten Eder väl besina
Edern lila son som ni har fått i dag
han är uttskuren ur min sida

6 Liten kierstin satt å leste i sjn bok
hennes ögon de Runno så strida
jag kan i sanning sejja för Gud i Himmelen
att de her blir äder en stor qwida

18 den andre bön jag beder äder om
ni låten äder wel besinna
ja ädern lilla son som ni har fått i dag
ni Föder honom wel alla dagar

7 De lide henne utt de lide henn jn
så wart de alt were å were
ja kan ja nu jnte hettre få
så skeicker ni Bud till min Herre

19 Den tredie bön jag beder äder om
ni låten eder wel besinna
ni gifven Till kienna Alla frilösa men
å Losser all Fångar ur Gerna

8 det Talet gick utt till den Lilla småswen
han sig utj stallet Rende
han togo då Sallen å Bjelran den blå
å dem uppå Gångorna spende

20 den 4de bön jag beder äder om
ni låten Eder weil besina
ni tagen liten Kierstin till Eder besta wen
ty henne har jag uttwalt för alla

9 Konungen går sig utt På skånebårg slott
han ser sig utt så wida
gud wett hur dett Till står med dammon din
dina kiennare kommer ynkligen Ridna

21 den 5te bön jag beder eder om
ni låten Eder wel besina
jag har ej lengre tid till att Talla med dig
För himmelens Klockor det Ringer Efter mig
nu måste jag till himmelen fara
— i Rimstad der willa drotning dammon

10 Småsvennen Rider öfver Skåneborg slott
han stande Wid bredaste Bordet
han hade En Tunga å snelär wa den
å weil Förde han sina årder
11 Nu sitter nj här Herr andlig Konung
med sillfverkannan i hender
drottning dammon hon liger i Rimmestad skeiuk
till nederby de månde henne wenta
12 Konungen Slog sin terneBok i bord
så Alla Guldterningar de sungo
jag råder gud Fader i höga himmelen
att dammon dör jnte så unger
13 Konungen Rider öfwer skånebor slott
der földe honom 50 swenner
men ner som han kom Till Rimstad igen
der Rider den herren allena

Anmärkning
Ms saknar radindelning, omkvädet dock strofskiljande
(strofnr saknas). Omkvädet utskrivet i str. 1-19 (med
dammon ,förkortat da i str. 7); i str. 1 är dessutom
omkvädet utskrivet mellan rad 2 och 3.
Omkvädet: Rimstad str. 14 Rimstav willa str. 2, 3, 6, 7,
9-17, 19 wilar, str. 4 och 5 wila„str. 8 och 18
willar; drotning str. 2-5, 7-9, 12 drottning, .str.
19 drotnin
1:1
skeiuk ms keiuk (jfr 11:3)
1:4
till ms tll
3:1
Liten ms Litin
9:1
Konungen ms Konunen
9:3
Till ändrat från Lill
15:2
månge ms mange
17:3
lila tillskrivet över raden
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Nb
Avvikelser från Na i Nb

11:3

Omkvädet: Rimstad str. 1 (mellan 1:2 och 1:3) Remsta,
str. 2 (båda ställena), 4, 5, 7, 8, 10-12, 14,
16-19 Rimsta, str. 15 Rimmesta; willa str. 1
(mellan 1:2 och 1:3), 5, 7, 8, 10-12, 17-19 wilar,
str. 1 (efter 1:4), 2 (båda ställena), 4, 6, 14-16
willar; drotning str. 4 drotnin, str. 6 drottning;
dammon str 2 (båda ställena), 4-8, 16 damon
/:/
Rimmestad: Rimmesta; skeiuk: skeuk
2:1-2 hemtar: hemter
2:2
uttaf: af
2:3
hemtar: hemter; bol: Bål
2:4
uti: uttj
3:1
Liten: Litten; dörna: dören
3:3
dammon: damon; Emott: Emot
4:2
pinna: Pina
4:3
berra skarllakan Röd: Bera Skallakan Rö
4:4
och Ridda uppå: å Rida upp på
5:1
ja: Ack

5:2
5:3

5:4
7:1
7:3
7:4
8:3
8:4
9:3
9:4
10:1
10:3
10:4
11:1

kund: kunde
himelen: himmelen
förlåsser: För lossar; ja: jag
lide: lede
få: nu Få
ni: Nu
Sallen: Salen; Bjelran den: Bjeldrna
å: och; uppå: upp på; Gångorna: Gångarna
wett: vet; Till står: stå till; dammon: damon
kiennare: kienare
Skåneborg: skåne Borgs
snelär: sneller
å weil: och wel
andlig: Andelig

12:1
13:1
13:4
14:1
14:3
15:1
15:3
15:4
15:5
16:1
16:2
16:3
17:2
17:3
18:3
19:4
20:2
21:2
21:3
21:4

drottning: drotning; Rimmestad: Rimmesta;
skeiuk: skeuk
terneBok: TerningeBok
skånebor: Skåne Borgs
allena: Alena
saknas

tala: talta
herr: her
fallen: fallet knen: kne
himlen: himmelen
dammon: damon; lefvande: Lefvende
damon: dammon
tala: Talta
Herr: är
besina: Besinna
Edern: ja Eder; som ni har: ni hafven
ädern: eder; som saknas
Losser: Lossar
weil besina: wel Besinna
besina: besinna
till saknas

himmelens: himlens; det: de

Anmärkning
Ms saknar radindelning, omkvädet dock delvis strofskiljande (strofnr saknas). Omkvädet utskrivet i str. 1,
2, 4-8, 10-12, 14-19, markerat i str. 20 och 21: i str. 1
och 2 är dessutom omkvädet utskrivet mellan rad 2 och
3. — Str. 9 tillskriven mellan raderna i str. 8 och 10.
För lossa henne Gud som bor i dubbelskrivet
5:3
5:4 före edern står ern överstruket
9:1 skåne borg ms skne borg
17:2
låten ms laten

0
LUF 709, s. 3. Efter Charlotte Sandell f. Sjögren, Björkeryd, Fridlevstads sn, Blekinge (f. 1817 i Tuna sn,
Småland). Endast omkväde, vilket fru Sandell mindes efter sin mor som brukade sjunga visan. Upptecknad av
Ruth Nelsson 1909.
1 Rimstad där hvilar drottning Damond.
Anmärkning
Texten anförd i anm. till uppteckningen av SMB 58 D.
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P
DAG IFGH 6007, s. 15-17. Efter Ingeborg Andersson, Tisselskogs sn, Dalsland (f. 1886 i Tisselskog). Upptecknad av Ivan Markendahl 1959.
1 Drottning Dama hon ligger i Rimbinen sjuk,
hon tänker sig till Rimstaden komma,
och alla de fruar i Rimbinen var,
de månde för drottning Dama stånda.

7 Drottning Dama hon satte sej på bårorna opp,
hennes ögon voro i blicken så röda,
jag ser inte ljuset i spirorna stå,
mina ögon äro i blicken döda.

2 De leder henne ut, och de leder henne in,
ju värre, ju värre och ju värre,
men skall nu detta vara tills dagen blir ljus,
så får Ni sända bud till eder herre.

8 Det första som jag talar: Jag heder eder om.
jag beder eder så hjärtligen gärna,
att mitt lilla barn får dop och kristendom
samt uppfostra henne i tukt och i ära.

3 Och fram kommer det en fältskär så fin,
han hade två sölvspännraka knivar,
så skar [han] ut barnet på vänstra sida,
uti Rimstad hela drottning Dama.

9 Det andra som jag talar: Jag beder eder om,
jag beder eder så hjärtligen gärna,
att mitt lilla barn skall bli drottning så from,
den äran är hon värdig att hava.

4 Här sitter ni mina go herrar och överste män
ni vetes slätt av ingen kvida.
drottning Dama har fått ett barn i dag
som är utskuret ur den vänstra sida.
5 Och herrarna över det breda bordet sprang,
de blev väl något hastiga till sinnes,
och mjödet och vinet det efter dem rann,
och sölvpengarna efter dem sjongde.
6 Sedan vilar hon på bårorna döder.
Ja, hören I, mina herrar och överste män,
I fallen på knä med en bön till Guds Son,
att ja med drottning Dama kan få tala.

10 Jag har ej längre tid till att tala med er.
för alla himlens klockor de ringa efter mig,
jag månde för domstolen stånda
jag månde för domstolen stånda!
Anmärkning
Ms saknar strofår.
1:1
i Rimbinen sjuk skriven även över 1:2 men där
struket
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58
DROTTNING BENGJERD
TSB C7

A
KB Vs 2:1, s. 687-688. Upptecknad av L. F. Rääf, troligen i Östergötland på 1810-talet (Jonsson I, s. 332 och
844). Tryckt (med uteslutande av str. 3) som SF 155 och därifrån i DgF III, s. 279-280.
1 Konungen och Bengjerd de sutto öfver bord;
de talte så många skämtefulla ord.
i Rimstad hvilar Drottning Dama.
2 Och hvad skall bonden med mera mat
än tre sillar på ett orent fat.
sade Bengjerd
han skall väl ha mera sade Kungen
han ska väl inte det sade Bengjerd,
du lög fälle det sade kungen
och så rådde kungen.
3 Och hvad skall bonden med mera i bo,
än en halt höna och en blind so.
sade Bengjerd
han skall väl ha mera sade Kungen
han ska väl inte det sade Bengjerd,
du lög fälle det sade kungen,
och så rådde kungen.
4 För [hv]art och ett piltebarn hustrun får
en stor en skatt vill jag hafva derå.
sade Bengjerd
han blir väl intet så stor sade kungen
han gör fälle det sade Bengjerd.
du lög fälle det sade kungen
och så rådde kungen.
5 skulle intet hustru[n] piltebarn få,
huru skulle jag i striden [stå]
sade kungen.
du feck väl stå ändå sa[de] Bengjerd,
du lög fälle det sade kungen
och så rådde kungen
6 För hvart och ett pigebarn hustrun får
en stor en skatt vill jag hafva derå
sade Bengjerd
han blir väl intet så stor sade kungen
han gör fälle det sade Bengjerd.
du lög fälle det sade kungen
och så rådde kungen.
258

7 skulle intet hustrun något pigebarn få
huru skulle verlden vid mackt kunna stå
sade kungen,
hon feck väl stå ändå sade Bengjerd.
du lög fälle det sade kungen
och så rådde kungen.
8 [För !a]var och en gång pigan flätar sitt hår
[en] stor en skatt vill jag hafva derå
sade Bengjerd
han blir väl intet så stor sade kungen
han gör fälle det sade Bengjerd.
du lög fälle det sade kungen
och så rådde kungen.
9 äger pigan sin heder och sin ära,
henne unnar jag sina flätelockar bära
sade kungen
hon skall väl intet det sade Bengjerd.
du lög fälle det sade kungen
och så rådde kungen.
10 Gud frögde din själ Drottning Dama och gifve dig
godt
alt hvad du mig rådde så rådde du mig godt
sade kungen
i Rimstad hvilar drottning Dama.
11 Och nu skall jag åt striden fara
men hvem skall hemma öfver riket vara
det skall fälle jag sade Bengjerd
du skall fälle intet det sade kungen
och så rådde Kungen.
12 Och gud han skall öfver riket råda
sade kungen
det rår han intet med sade Bengjerd
han gör fälle det sade Kungen
och så rådde Kungen.
13 Och om vi sku begge åt striden fara
hvem vill du då skall öfver riket vara
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det bryr du dig intet med sade kungen
jag gör fälle det sade Bengjerd
men så rådde Kungen
14 Den första pilen ur ledingen slapp,
den uti Bengjerds hjerta stack
gud vare lof för det sade Kungen
hvar är du nu sade kungen
i fannenom är jag sade Bengjerd.
så blif då der qvar sade Kungen
jag skrider väl med sade Bengjerd
nej blif man där du är sade Kungen
och så rådde Kungen.
Anmärkning
Ms saknar strofnr. Str. 5 skriven vid sidan av str. 4,
dess rätta plats markerad. Str. 6 och 7 resp. str. 8 och
9 ihopskrivna. Rääf har med etc. markerat att str. 2,
6-9 i ms är förkortade; dessa förkortningar har ovan
upplösts i enlighet med lydelsen i resp. fullständigt
utskrivna strofer.
2:3-4 som 2:3 har först skrivits i Rimstad etc. (jfr
1:3), därefter har detta strukits, den nya lydelsen tillskrivits i margen och 2:4 lagts till efter
det överstrukna
2:4-7 jfr 3:4-7
3:3
tillskriven i efterhand vid sidan av 3:2
3:4 före han står i samt en påbörjad bokstav, vilket
strukits; väl står över struket fälle

väl tillskrivet över raden
[hv]art textförlust, ms söndrigt
över å i derå står af
hustru[n] textförlust (av sista bokstaven syns
endast en antydning)
[stå] textförlust
5:2
sa[de] textförlust
5:4
över raden står två rader som strukits. (/
6:1
8:1-2):
För hvar en gång pigan flätar sitt hår
en stor en skatt vill jag hafva derå
skriven på samma rad som 6:2, troligen i efter6:3
hand
6:4-7 jfr 4:4-7
7:3 skriven i efterhand på samma rad som 7:2
8:1-2 textförlust i radernas början
8:3 skriven på samma rad SOM 8:2
9:3 skriven på samma rad som 9:2
10:1-2 mellan raderna står och gifve dig godt sade
kungen vilket strukits
10:2 före alt står och överstruket
10:3 skriven på samma rad som 10:2 samt understruken
12:2 skriven på samma rad som 12:1
13:4
fälle ändrat ,&an väl
ledingen står över struket striden
14:1
3:5
4:1
4:2
5:1

B
KB Vs 4, s. 315. Troligen Småland. Upptecknad av G. 0. Hylt&i-Cavallius på 1830- eller 1840-talet (Jonsson 1. s.
543)
1
han tvättar det väl rent: sade kongen
Han duger intet till ett: sade Bengerd.
2 Alla bondhustrur som bära kjortlar bruna och blå
de borde ge mej skatt.
Tro huru mycket då? sade kongen,
En halfver Riksdaler, Hvad då? sade Bengerd.
3 Och alla Bondhustrur, som föda piltebarn små
de borde ge mej skatt.
Tro huru mycket då? sade kongen
En halfver Riksdaler, hvad då? sade Bengerd.
4 Och hvem skall vara hemma och vakta vårt bo?
»det gör väl fuller Gud.» sade kongen
»Han tar sej intet annat för:» sade Bengerd.

och Herre Guda lof! sade kongen
och Herre Guda lof sade alla.
6 Och tagen nu edra hattar i hand
och tacken så Gud för Bengerd fick skam.
Och Herre Guda lof! sade kongen
Och Herre Guda lof sade alla.
Anmärkning
Ms avklippt upptill. Saknar ströfur. Mellan str. 3 och 4
står följande: Man skulle i krig, och drottningen ville
nödvändigt med, men på kongens föreställningar ångrade hon sig och sade när man gick ur slottet:
han tvättar osäker läsning, delvis textförlust
1:2
1:3
till ms tille

5 det första skott som i ledingen blef löst
det for igenom Bengerds hjerta och bröst,
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c
DFS 1883/34. Gränna, Småland. Upptecknad ca 1860. Genom Frederik Barfod tillställd Sven Grundtvig av med.
dr L. Hjertstedt i Vadstena 1862. Str. 1 och 2 utskrivna av okänd hand. str. 3 och 4 av Barfod. Tryckt i DgF III, s.
924.
1 Hvad ska en bonde med mera till mat
An fyra sura sillar på ett lortigt fat
Det får väl vara rent sade Kungen
Nej men, ska det ej sade Benjäl
—Gud fröjde din själ Drottning Damma
2 Hvar och en piga som går med slätadt hår
Hon ska ge mig en skatt att så hon får
Nej men ska hon ej sade Kungen
Jo men skal hon sade Benjäl
3 Bengxrd for till helvete, och Fan han satt på,
och kungen gick och skrattade i hvarjen vrå.
»Jag kommer väl igen!» sade Bengarrd,
»Nej men gör du ej!» svarte kungen.

4 Men när det blef kvzeller, och himmelen blef blå,
då kom Fan tillbaka, men Bengxrd hon satt på.
»Se nu xr jag hxr!» sade Benga2rd.
»Gud nåde mig för det!» sade kungen.
—Gud fröjde din själ Drottning Damma
Anmärkning
Afs .vaknar strofer. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 2.
1:1
ska ändrat fi-an skal
2:4
Benjäl ars. Benjal

D
LUF 709, s. 3-4. Efter Charlotte Sandell f. Sjögren, Björkeryd, Fridlevstads sn, Blekinge (f. 1817 i Tuna sn,
Småland); hon hade lärt visan av sin mor. Upptecknad av Ruth Nelsson 1909.
1 Kungen och drottning Bindel de sutto vid bord,
De hade mot hvarandra så försmädliga ord!
»Inte håller du å mej!» sade kungen
»Ja inte du å mej!» sade Bindel.
—Gud fröjde din själ Drottning Damond!

4 »Och hvarför unnar Du Drottning Damond så godt?
Hon har ju hvarken uppbyggt städer eller slott!»
sade Bindel
»Jo men har hon så!» sade kungen
»Vis mej hvar de stå!» sade Bindel.

2 »Och hvad ska' en bonde med mera mat
än två små fiskar på ett orent fat!» sade Bindel.
»Det får väl vara rent!» sade kungen
»Nej men får det ej!» sade Bindel

5 »Och har hon hvarken uppbyggt städer eller slott,
Så unnade hon mej och undersåtarna godt!» sade
Kungen
»Jag gör ju så med!» sade Bindel
»Nej men gör du ej!» sade Kungen
—Gud fröjde din själ Drottning Damond!

3 »Och hvad ska' en bonde med mera bång
än två stycken fingrar på hvardera hand!» sade
Bindel.
»Han får välan ha, hvad Gud honom ga'!» sade
kungen
»Nej men får han ej!» sade Bindel.
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Anmärkning
Als saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer.
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59
VRETA KLOSTERROV
TSR ca
A
KB Vs 20, s. [253]—[2601, löst opag. lägg (Jonsson I, s. 230, 233-234). Utskrift av okänd hand. Ms har påskrift av
Johannes Messenius och kan bl. a. därför dateras till ca 1610-1615 (jfr Jonsson I, s. 42-43). Tryckt som SF 163.
1 Dee hielther da2 ligge slagne
så witt om suerigess Landh
Alt sedan här sone Foluarson
borttogh det lillieuan.
— Der ligge de hielter slagne
2 Der war Stor yncke i suerge
och helfthene mera wrede,
alt sådan the herrer af Folckungarss ätt,
the bruthe wretta kloster neder.
3 Kongh magnuss han bodde i Suerie,
han war både rick och kått,
Så sköne åtte han döttrer tuå,
de wackraste man medh ögon sog.
4 Kongh magnuss lather En herre dag holla,
och de rådde alle så,
Stoltz Elin skulle j wreta kloster,
och Stolt Karin För Landhe råå.
5 Stolt Elin skulle j wreta kloster
at blifua der i Några åhr
sedan skulle hon hafua konungen af Spanien
och alt det goda han äger.
6 Det war här sone falckuartson
han talar til sin broder här knut
wile wij rida till wreta kloster
och taga stolt Elin der ut
7 Drage wij oss till wreta kloster
och winna wij den möö,
Får det kongh magnuss hennäss fader weta
för henness skuld moste wij döö
8 Det war och de ädele herrer
och bidie wij the sala sina hästar
wij wille rida till wpsala,
kongh magnuss hemma Att gesta

9 The herrar the rede till Wpsala
på slåtte tå monde the gästa,
the frågade Fast Efther kong magnuss,
det war icke för hanss bästa.
10 Jnn kom och then lithen hofdräng,
war kläd i kiortelen gråå,
kongh magnuss Ligger i höge loft,
alt i en så long En trå.
11 Det war kongh magnuss
han dödde den samma nat,
så bråt då blifue de tidender
the adeliga riddare Satt.
12 Thett war här sonne folckunge son,
och beder han sala sina hästar,
Nu wille wij rida till wreta kloster,
de rika Jungfrur gästa.
13 Draga wij oss till wreta klåster,
och winna wij det wif,
weta må du min broder här Knut,
den Jungfru skall wara min
14 Stolt Elin hon drömde en dröm om Nat,
i sängen der hon lågh,
Erla om morgon hon wacknade,
hon sade sin moster der aff
15 Jagh drömdhe at min faderss falkar
de wore icke flere ähn trx
the satte sig på wårt kloster tack
så ynckelig låthe the.
16 Jagh drömde at min faderss Falkar,
at the för östen Hugo,
Jag frucktar iagh får sorgen uti mit bryst,
den mig gåss sendt af huge.
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17 Jagh drömde alt om den willande örnn,
och så om den willande gam,
de böriade sig en träta Emillan
och Hugo uti min fam
18 Thett war och den Abedijsa
hon skulle den drömmen råde
det ähr de herrar utaf folckungarss ätt
the hafua tigh så mykijt i huge
19 Drömde tig tin Faderss falkar,
the wore icke flere ähn tre,
det blifuer här sone folckuarson,
han gifuer dig både ängest och wa.
20 Drömde tigh at tin faderss falkar,
at the för östan fluge,
det ähr här sone folckuar son,
han hafuer tig dagelig i huge
21 Drömdhe tu om den willandhe örnn
och så om den willande gam,
thet ähr här sone Falckuarson,
han gör tig både ängest och harm.
22 Siu gångor då rede the ädele härrar
klosteret omkring,
och mitt upå den kloster mur,
ther bruto de herrar sig jn.
23 Här kom och then kloster möö,
kläd i kiortilen blå,
huem bryter på uår klåster mur,
heller huem då buldrar så.
24 Hörer du lithen kloster möö
at huad iag säger dig,
huar då sofuer Stolt Elin,
du döll dett icke för migh.
25 Dett huset det ähr aff marmor sten
det taket ähr tägt medh bly,
den sängen hon ähr medh silke lagdh
den Jungfru sofuer utij
26 Wacknade och den Abedijsa
hon talthe till tärnor sin,
huem bryther på wår kloster mur,
heller huem doch will här jn
27 Här knut han bryther wår klåster mur,
här sonne han wil här jn
här sone han släcker the store waxliuss
som brunve öfuer stålt Elin.
28 Wacknade jungfrunss ypperst ridder,
han talthe till sin broder så,
och wij uille wåga wårt unge lif,
för käre Tungfru wår
29 Jcke kundhe de stålthen Elin
medh godh ordh utfå,
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alt För ähn henness tolf riddare
de dödde För dören lågh.
30 Barhufutt och barfött
thå förde the henne af dör
och aldrig hördess Någon konga dotter,
så ynckelig blifua fördh.
31 Så kastade the öfuer henness gule hår,
en kappa och hon war blå
så lyfthess hon på gångaret grå,
och förde henne der i frå
32 The rede sig åt wägen fram,
och öfuer wretha broo,
hören J stålthe Elin lille
i lofuen min broder Eder troo
33 J tigen här knut falckuarson
i sägen inthe så,
iag hafuer thett oftare tilförrende suorit
här sone skulle mig Aldrig fåå.
34 Thett War stålthen Elin,
hon talthe Tet ordh för sig,
får thetta min Fader kongh magnuss spörja
han hemnass det wist för migh.
35 Thett war här sone Falckuarson,
han yppade all henness Sorgh
kong magnuss ligger i höge loft
alt på förgylthe båår
36 Ahr thett sandt i sägen För mig
kongh magnuss min Fader ähr döö
så ähr det jngen i wärden till,
som mig lösar af min Nödh.
37 Thett war här sone falckuarson,
han förde henne på sin båårgh
och dett will iag för sanning säia,
hon lefue sig till dagelig sorg
38 The wåre till samman i femthon åhr
och lefde the nu så,
att jngen till Den Andra medh glädie sade
antingen Neij Eller iaa.
39 Det war om En Onssdag
Stolt Elin fick hol i sin side,
hon badh till gudh så _innerlig
then tiden motte snart lida.
40 Thett var stålthen Elin,
hon talthe till tärnor tuå,
i bedie här sone Falckuar son,
i stufun in till migh gåå.
41 In komme och the tärnor tuaå,
wore kläd i kiortill röö,
här sone wille i till stålt Elin gå,
iag fructar hon hafuer sin dödh
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42 Jn kom här såne falckuar son,
war suept i skarlaken skin,
huij sände i migh budh så bråt,
at iag skall gå från gester min.
43 Jagh hafuer iet tingh i min sida Fått,
iag hoppass at iag skal döö
iag tacker gudh fader i himtnelrick,
som mig låsar af min nöö.
44 Thett war här sone falckuar son,
han klappar henne widh sin kin
Förlått mig all min skuldh och bråt,
all käresta min
45 Jagh kan Eder aldrig förlåtha
alt för then stora harm,
så togo i min tienste möö
och lade henne på Eder Arm.
46 Så togo i min tienste möö,
och lade henne på bålster blåå,
män mig hade i både bannatt och slage,
och drage mig i mit hår
47 Thett war här sone falckuarson,
klappar henne widh bloma kin
ach förlåt mig all min skuldh och brått,
iag beder tig kärestan min
48 Jagh kan Eder aldrig förlåtha,
alt för thett stora wa,
siu dötrer tå hafuer iag medh Eder fåått,
iag motte them aldrig sa
49 Siu dötrar hafuer iag medh Eder fååt,
alt medh så myken möde
the tre iungfrur de lefua ähn,
de fyre ähre döde
50 Så snart blef den wäggen
medh thett silke bredh,
så snart då blefue the iungfrur
in för sin moder ledh.
51 Tu war wälkommen stålt karin,
och Elsta dotteren wår,
tu war wälkommen stålt kirstin
konngen i Spangenss vånna måll.
52 Tu war wälkomtnen stålt Adelin,
och yngsta dotteren min,
gif tu tig i kloster jn
bedh gott för käre moderen din.
53 Hörer tu stålthen karin,
tu lydh tin moderss ordh,
tu lofua tigh aldrig magnuss Benedichson
han blifuer dig aldrig godh.
54 Tett war stålthen karin,
hon suara sin moder så,

thet kan gud gifua at iag lefuer
så länge iag ser huru mig will gåå
55 Thett war stålthen Elin
hon suarade henne så snart
thet säger iag för sanning
tu brår på tin fädernäss art.
56 Thett war stålthen Adelin,
hon suor upå sin san,
inthe gifuer iag mig i klåster,
iag tager mig fast heller man
57 Thett war stålthen Elin
hon wredh sin hender i harm,
må iag icke blifua hördh
iet ordh af mit Egit barn
58 Thett war stålthen Adelin,
och henne ran tårar på kin,
iag gifuer mig gerna i kloster in
Efther eder williae käre Moder min
59 Jagh blef i klåster gifuen
medh En silkess särck,
ther ut tå blef iag tagen,
medh En stor hiertanss uärck.
60 Thett war här sone falckuar son,
han feller tårar på kin,
förlått mig all min skuldh och bråt,
hiertanss aldra käresta min
61 Förlåther mig all min skuldh och bråt,
och alt thet iag hafuer giort Eder emott,
så will iag mig till rom at gå
wpå min bara fott.
62 Gå i Eder till rom,
och så till Jerusalem.
förgäther och icke mina tolf riddare,
förgäther och Aldrig them.
63 Fram stege och the iungfrur tre,
och them ran tårar på kin,
så Flydde the sin Fader wenskap,
af käre moder sinn
64 J lägger nu bort Eder skarlaken skin.
i slithe wäl kappa blåå
tagen Nu Eder enn riddare dotter,
en konge dotter i aldrig mera Får.
65 Thet war stålthen Elin
hon wänder sig åt wäggen så brått
thett må iag för sanning säga,
hon dödde then samma nat.
66 Thett war här såne Falckuar son,
han låt henne ährlig begrafua
så låther han henness kiste beslå
medh förgyltha bockstäfuer.
— Der ligge de hielter slagne
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Anmärkning
Ms har följande påteckning av Messenius: Hxc cantio
continet raptum Helenae Mix R. Suercheri 3 a sunone
Folchonis et fratre Canuto, postquam cani pr. ex exnobio vretensi. Neque fuit illa R. Magni filia vt liquet
ex genealogia (jfr Jonsson I, s. 234).
Ms saknar egentlig radindelning. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 66, markerat i str. 2-5, 8, 10-26, 28-36,
38-40, 44, 45, 48-50, 52-57, 59, 60, 63, 65. Stora och
små begynnelsebokstäver stundom svåra att särskilja.
Interpunktionen är speciell; punkter och kommatecken
(f. ö. rätt lika) skrivs än enkla, än dubbla (efter varandra eller snett ovanför varandra). Här har en normalisering gjorts så tillvida, att skiljetecknet återges som
(enkelt) komma utom vid strofslut, då det återges som
(enkel) punkt.
7:3 hennäss början av ordet ändrat från något nu
oläsligt
8:4
Att ändrat från att
12:2 hästar ms hastar
12:4 Jungfrur ms Jungfru
23
strofen tillskriven överst på sidan, sedan den
föregående och de två närmast följande stroferna skrivits; detta har föranlett skrivaren att
omnumrera de strofer som nu är 24 och 25

23:4
27:3
31:2
34:3
49:4
51:4
56:3
66:4

buldrar ms bbuldrar
i waxliuss är wax ändrat från något nu oläsligt
war ms wår
spörja svårtydd ändring
döde ms dode
Spangenss ms Spaugenss
klåster ms klålster
efter raden har skrivaren tillagt Amen Amen
Amen

Ms kom senare till Antikvitetskollegii samlingar. Johan Hadorph har påfört beteckningen N 3, hänförande
sig till hans förteckning Gambia Swenska wijsor som
afskrifues skole (Jonsson I, s. 53, 146). Hadorph har
gjort några understrykningar, bl. a. av ortnamn, och
dessutom följande ändringar i texten:
2:2

helfthene mera: Helterne (ms ev. Heltirne)
mera
3:1, 4:1, 7:3, 9:3, 10:1, 11:1 magnuss: Suärker
14:3
Erla: Arla
14:4
moster: farster

B
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [2451-4250]. Utskrift av Johannes Bureus, kanske från 1630-talet (Jonsson I, s.
235, 245). Begagnad i variantapparaten till SF 163 och tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 409-418. En
nu ofullständig avskrift (str. 1-20 saknas), gjord under 1600-talets senare del, finns i KB Vs 20, s. [261]-1264], ett
löst opaginerat lägg (se Jonsson I, s. 235-236, 246). Även avskriften är beaktad för variantapparaten till SF 163.
1 Dhe Hiältar the ligga Slagne,
Så wijdt om Sweriges Land,
allt sedhan Herr Sune Folqworsson,
borttogh dhet Lilliewand
— Så ligga dhe Hiälltar slagne,
2 Thet war stoor yncka i Swerige,
Och Hielltarna woro wreedhe
allt sedhan"dhe Herrar aff Follckunga Slächt,
brute Wreeta Closter neder
3 Konung Magnus bodde i Swerige,
Han war både rijk och Kåth,
Så skiöne åtte Han Döttrar twå,
dhe fägrast man med ögon sågh,
4 Konung Magnus låtter en Herredag Hålla,
Och thee rådde alle så
Stolltz Elin skulle i Wreeta Clåster,
Och stålltz Karin för landet råda,
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5 Stolltz Elin skulle i Wreeta Clåster
och blifwa ther någre åhr
Och sedan få Konungen af Spanien
med allt det goda han äger
6 Dhet war Herr Sune Folqworsson,
tahlte til sin Broder herr Knutt
wij willia rijda til Wreeta Closter,
Och taga stolltz Elin deruth
7 Drage wij oss til Wreeta Clåster
och winna wij then möö
Fåhr det konung Magnus hennes fader weta,
för hennes skulld måste wij döö,
8 Dhet war och dhe Ädle Herrar,
Och bedia dhe sadla sina Hästar,
Wij willja Rijda fil Vpsahla,
Konung Magnus Hemma at giästa
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9 Dhe Herrar dhe reede til Vpsahla,
på slottet månde dhe giästa,
dhe fråga fast effter Konung Magnus,
dhet war icke för Hans bästa
10 In kom då dhen lijten Smådreng,
war klädder i Kiortellen gråå
konung Magnus ligger i höga lofft,
allt i så lång en tråå
11 Dhet war konung Magnus,
Han lödde dhen samma Natt
Sa brådt så blefwe dhe tijender,
dhe Edle Herrar sagdt,
12 Dhet war Herr Sune Folqworsson
Han beder sadla sina Hästar,
Nu willia wij rijda til wreeta Closter,
dhe rijka Junfruer at giästa
13 Draga wij oss till Wreeta Closter,
Och winna wij det wijff.
Så weeta skallt du min broder Herr Knut,
Den Jungfru skall blifwa min
14 Stolltz Elin drömbde en dröm om natt,
i sängen der hon lågh
Arla om morgon hon vacknade,
hon sade sin moster der aff
15 Jag Drömbde att min faders Fallckar
dhe wore eij fleere än tree.
dhe satte sig på wårt Clostertaak,
så ynkelig läthe the,
16 Jag drömbde att min faders falleker,
dhet dee för Ostan fluge,
Jagh fruchtar at Jag får sorg i Bröst,
dhen mig går seent aff houge
17 Jagh drömbde om den willande Ohrn,
Och så om den willande Gam,
dhe började sig en trätta emellan,
Och flouge utij min fambn
18 Dhet war då den Abetissa
hon skulle den Drömmen rådha
dhet är dee Herrar af Follckungar Ätt,
Hafwa dig så mycket i Houge
19 Drömbde dig at tin faders Fallckar,
dhe wore icke fleere än tree
dhet blifwer Herr Sune Folyworsson,
gifwer dig både Ångest och wee,
20 Drömbde dig at din fadhers Fallcker,
at dhe för Östan fluge
dhet är herr Sune Folqworsson,
Hafwer dig Dagelig i Houge
21 Drömbde du om den willande ()hrr],
och om den willande Gam,

det är Herr Sune Follqworsson,
giör dig både Ångest och Harm,
22 Siu gånger reede dhe Edle Herrar
det Nunne Closter omkring
och mitt uppå den Clåstermur,
dher brute dhe sigh in
23 Vnder kom den Clostermöö
war klädd i kiortellen blåå
Hwem bryter på wår Clåstermuhr,
Och Hwem bulldrar här så
24 Höör du Men Clåstermöö,
allt Hwad Jag säljer digh
Hwar då Såfwer stolltz Elin,
du döllg det intet för migh
25 Dhet Husset är aff Marmorsteen
och taaket är tächt med bly
Och sängen är med Sillcke upredd,
dhen Jungfru Sofwer uthij
26 Waknade och den Abetissa
Hon tahlte till tienare sin
Hwem bryter på wår Clåstermur,
Och Hwem då wil herin,
27 Herr Knut bryter på wår Clostermur
herr Sune wil her in
Herr Sune släcker det stoora waxlius
som brunne öfwer stolltz Elin,
28 Waknade Jungfruens ypperste Riddar
Han tahlte til sin brohr
Och wij måste wåga wårt unga lijff,
för kiära Jungfrun wår
29 Icke kunde dhe Edle Herrar
Stålltz Elin förr uthfå,
Ähn som Hennes Tollff Riddare
dee dödhe för dören lågh,
30 Både Barhuffd och Barfotadt,
då förde dhe Henne af dörr
At alldrig Hördes någon konunga dotter,
så ynkelig wara förd
31 Så kastades öfwer hennes Guhla Här,
en kappa hon war Blåå
Så lyfftes hon på Gångaren Gråå,
Och fördes der ifrå
32 Dhe reede sig åt wägen fram
allt öfwer Wreeta Broo
Hören i stolltzen Elin,
Låfwen I min broder eder troo
33 I tijgen herr Knut Follqworsson
i säijen intet så,
Jagh Hafwer det offta tilförende sworit,
Herr Sune skal mig alldrig fåå
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34 Det war Stolltzen Elin
hon talte et ord för sigh,
får detta min fader konung Magnus weeta,
wist hämpnas han det för migh
35 Det war herr Sune Folqwarsson
Han yppade mehr hennes Gråth,
kong Magnus är lagd i Höga Lofft
alt i så lång en tråå,
36 Ähr det sant i säijen för mig,
kong Magnus min fadher är dödh,
så är Her ingen i werllden til,
som mig lösser af min nödh
37 Så Brådt då war dän Edla Jungfru,
bortförd til Ymsseborgh
det wil Jag för sanning säija,
Hon lefde utij dagelig sorgh.
38 Dhe wore tilsammans i Fämptan åhr,
Och lefde dhe alltsså
At ingen til annan med glädie sade,
Antingen Neij eller Jaa
39 Dhet war om en Ondzdags affton
stålltz Elin fick hålld i sin sijda
hon badh til Gudh så innerlig,
dhen tijden måtte snart lijda
40 Dhet war Stolltzen Elin
hon tahlte til tärnor twå
I bedie Herr Sune Folqwarsson
utij Stuffwan ihn för mig gåå,
41 In då komme dhe Tärnor twå
wore klädde i Kiortellen rödh
Herr Sune willien i til stolltz Elin gåå,
Wij fruchte hon hafwer sin dödh
42 In kom Herr Sune Folqworsson
war sweept i Skarlakan skijn
Hwij sände I mig budh så brått,
at gå frånn Giäster min,
43 Jag Hafwer ett sting i min sijdha fådt,
Jag Hoppas att Jagh skall döö
Jag tackar Gudh Fader i Himmelrijk,
som mig lossar af all min nödh
44 Dhet war herr Sune Folqwarsson,
Klappar henne wid hwijtan kin
Förlåth mig all min skulld och bråth,
0 allerkäraste min
45 Jag kan eder aldrig förlåtta,
Allt för den stoore Harm,
Att I toge min tienstemöö,
och lade på eder Arm
46 Så toge i min Tienstemöö
och lade på Bollstret Blåa,
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men mig Hafwen i både bannat och slaget,
Och draget utij mitt håår,
47 Det war her Sune Follqwarsson
Han klappar Henne wedh Kindh,
förlåth mig all min skulld och Bråt,
Jag beder dig kiäraste min,
48 Jagh kan eder Alldrig förlåta,
allt för den stoore wee
Siu döttrar Hafwer Jag med eder Fådt,
Jag måtte dem alldrig see
49 Siw Döttrar Hafwer Jag med eder fådt
allt med så myken mödha,
dhe tree Jungfruer leffwa ähnnu,
dhe fyra ähre dödhe;
50 Så snardt så wardt den wägen
för dhem med Sillcke Vppbredd,
så brått så bliffwa dhe Edle Jungfruer
in för sin moder ledde
51 Du war wällkommen stolltz Karin,
Älldsta dotter wår
Och war wählkommen stolltz Kerstin
Spanske Kongens Kierest Gemåhl
52 Du war wälkommen stolltz Adelin,
Yngsta Dotter min,
Giff du dig i Clostret in,
Bed Godt för kiära Moder din
53 Höör du stolltz Karin
du lyd din Moders Ordh,
Låfwa dig alldrig Magnus Benedictsson,
Han blifwer dig alldrig godh
54 Dhet war stolltz Karin
Hon swarade sin Moder så,
dhet kan Gudh gifwa i lefwen så länge,
I see huru mig wil gåå
55 Dhet war Stolltzen Elin,
Hon swarade Henne så snart,
det wil Jag för Sanning säija,
du bråer på din Fädernes Art,
56 Dhet war och stolltz Adelin
Hennes tårar på Kinde rann,
Eij gifwer Jag migh i Clåstret in,
Jag tager heller en man
57 Dhet war stålltzen Elin
Hon wreed sina Händer i harm,
Må Jag icke bliffwa hörd ett ord
utaff mine eigne Barn,
58 Det war Stolltzen Adelin
Hon swor wid sanning sin,
Jagh giffwer mig gierna i Clåsteret
effter ehr willia kiära Moder min
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59 Jag blef migh i Clostret gifwen
allt med en Silickes Särck
Och uth Bleff Jag der tagen
allt med stoor Hiertans werck
60 Dhet war herr Sune Follqwarsson
Han fäller tårar på Kindh
förlåth migh all min skulld och Bråth
Alldrakiärasten min
61 Förlåter mig all min skulld och bråt,
som Jagh har giordt eder emoth
Så will Jag mig till Roma gå,
allt med min bara foot,
62 Gåen i eder til Roma
och till Jerusalem,
allt för mine Tollff Riddare
förgiäter Jag doch alldrig dhem,
63 Framstijge och dhe Jungfruer Tree,
Och dem rand Tåhrar på Kind
Så flydde dhe sin fader wänskap
aff kiära Modren sin,
64 I läggen nu bordt eder Skarlakan skijn,
I slijten wäll Kappe blåå
I tagen nu eder en Riddare dotter,
En kongzdotter mehr alldrig i fåå,
— Så ligga dhe Hiälltar slagne,
Anmärkning
Bureus har försett texten med följande ingress: En
gammal Wijsa Huru Såsom en Swensk Fröken är worden aff dhe fordum Här i Swerige Nambnkunnoge
Folckungar Vthur Wreeta Closter i Östergiötland med
gewallt Vthtagen, Oanssedt dess fadhers Nambn medh
siellfwa Crönikan tyckes intet komma Öfwereens,
Vtan lijkare at Haffwa waret konung Swerkers Dhen
trijdies dotder
Omkvädet utskrivet i str. 1-7, 9, 13, 18, 20, 48, 60,
64, markerat i övriga strofer (utom str. 27 — textförlust
— 41, 43, 51, där det helt saknas).
Omkvädet: ligga str. 3-7, 9, 20, 48 liggia
3:2 Kåth ms Käth
3:4 sågh ms sägh
5:2 någre ms nägre
7:4
måste ms måste
9:2 månde ms mände
13:3 under broder har broder skrivits ännu en gång
16:1 i faders är sista bokstaven tillskriven senare av
Bureus själv
22:1 gånger ms gänger
23:4 så torde höra till strofen, även om det här
också inleder det förkortade omkvädet, där det
eljes alltid skrivs med stor begynnelsebokstav
29:4 lågh ms lägh
18-859074 SMB 2

öfwer ms öfwers
Gråth ms Gräth
lång ms läng
war ms wär
hon badh sammanskrivet
In kom sammanskrivet
bråth ms bräth
Follqwarsson ms Foliwarsson
så ms sä
Vppbredd ms Vppbeedd
Och war sammanskrivet; wählkommen ms
wahlkommen; kerstin ändrat, troligen från kärstin
51:4 Gemåhl ms Gemähl
60:3 Bråth ms Bräth
60:4 före Alldrakiärasten står förkortningen H:
61:3 gå ms gä

31:1
35:2
35:4
37:1
39:3
42:1
44:3
47:1
49:2
50:2
51:3

Avskriften, där texten nu således börjar med str. 21,
uppvisar rent ortografiska skiljaktigheter men därjämte följande avvikelser:
25:2
25:3
26:1
27:2
27:3
28:1
28:4
29:4
30:1
30:3
31:1
31:4
33:3
36:4
37:1
40:3
41:1
44:2
44:3
45:3
45:4
46:1
46:3
47:1
47:2
48:2
50:3
51:3
52:4
53:1
54:2
56:2

bly: blydh
upredd: vpreed
Waknade: Wacknade; Abetissa: Abotissa
Sune: Sune han
det stoora: dhe store
Waknade: Wacknade
Jungfrun: Jungfru
dören: dörren
Barfotadt: baarfotad
någon: någor
Guhla: guhle
der ifrå: därifrån
sworit: sworet
som saknas
war: wardt
bedie: bedien
twå: troo
kin: kind
Förlåth: Förlått; bråth: bruth
tienstemöö: tiensta Möö
lade: ladhe henne
Tienstemöö: tienstaMöö
mig Hafwen i: mig hafven J mig; bannat: bannet
Follqwarsson: Follqworsson
wedh: widh
stoore: stora
brått så: brått
kerstin: Kirstin
Moder: Modren
stolltz: stoltzen
swarade: swarad'
Hennes: henne; Kinde: kinder
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57:4
58:3
60:1
60:4
61:1

eigne: Eegne
Clåsteret: Clostret
Follqwarsson: Follqworsson
Alldrakiärasten: aller kiäraste
all saknas p. g. a. textförlust

62:4
63:1
63:2
64:1
64:2

Jag saknas
Framstijge: Framstege; Jungfruer: Jungfruger
rand: rann
skijn: skijen
Kappe: kappa

c
Esplunda gårdsarkiv 1:53 (Barbro BarArs visbok) [nr 1]. Troligen från ca 1660 (Jonsson I, s. 200-204). Tryckt i
1500- och 1600-talens visböcker I, s. 337-350.
1 Dhe Hiältar the Liggia Slagne,
Så widt om Swäriges Landh,
alt sedan her Såne Fålkwarsson
bordt Tog det Lillie wan,
— der liggia the hieltar slagne.
2 Ther war stoor ynka I Swerige,
och hjältarna wore wreda,
alt sedan The herrar af Fålckungars ätt,
The bruto Wreta Kloster neder
3 Konung Magnus han Bodde I Swerige
han war både rijk och kååt,
Så skiöna tå åtte han dåttrar Twå,
The fägersta man medh ögon sågh,
4 Konung Magnus Låter en herredagh hålla
och the rådde alla så,
Ståldt Elin skulle i Wreta Kloster,
Och Ståldt Carin för landet Ståå,
5 Stålt Elin Skulle I Wreta Kloster,
att blifwa der några åhr,
sedan skulle hon hafwa kungen af Spanien
medh alt det han äga fåår,
6 Det war her Sone Falkwarson,
han talar till broder her Knut,
wele wij Rijda till wreta Kloster,
och taga Ståldt Elin ther Vth,
7 Draga wij oss till wreta Kloster,
och winna wij den möö,
får det konung Magnus hennes fader weta,
för hennes skuldh måste wij döö,
8 Thet war och the ädla härrar
och bodo the sadla sina hestar,
wele wij rida till Vpsala,
Konung Magnus hemma ath giesta
9 The herrar the Redo till Vpsala,
på Slåttet tå monde the giästa,
The frågade fast effter konunng Magnus
thet war icke för hans besta,
10 Jnkom och den Liten hofdreng,
war klädd J Kiortelen grå,
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konung Magnus han ligger i höga lofft,
alt i så lång en Trå,
11 Kungh det war Rijka Magnus,
dödde Then samma Natt,
Så brådt tå blefwe, the Tijender
The ädla herrar sagt,
12 Thet war her Sohne Falkwarsson,
han lätt sin gångare Springa,
så gierna gifwer iag vth penningar
alt för hans Siähl att Ringa,
13 Thet war her Sone Falkwarsson
han talar Till sin broder her Knut,
nu wele wij Rijda till Wreta klöster
och taga Stålt Elin der Vth,
14 Draga wij oss till wreta Klöster,
och winna wij den wijff,
weta må tu min broder her Knut
den Iungfru skall blifwa min,
15 Stålt Elin hon drömde en dröm om Natt
i sängen der hon låg,
Arla om mårgonen hon waknade,
hon sade sin moster der af,
16 Jagh drömbde att min fadhers Falkar,
The för Östan flugo,
iag fruchtar iag får sårg Vtj min bröst
det gåår mig sällan Vthur hugen,
17 Iagh drömbde att min fadhers Falkar,
The wore eij flere än Tree,
The flugo öfwer wårt klöster taak,
så ynkelig lågo the,
18 Iagh drömbde alt om den willande Örn
och så den willande Gam,
the begynte sig een Träta emillan
och flugo Vtj min fampn,
19 Dett war och den Abbedissan.
hon skulle den drömmen Vthtyda,
Thet är the herrar af fålkungars äth,
dhe willia om tig Strida,
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20 Drömbde tigh att tin Fadhers Falkar,
The wore eij flere än tree,
det är her Sone folkwarsson,
han giör tig både ångest och wee
21 Drömbde tigh om den willande Örn,
och så then willande Gam,
det blir her Sohne Folkwarsson,
han giör tig både ångest och harm
22 Siu gångor tå Rede the ädla herrar
Klosteret Rundt om kring,
Och mitt opå den Klostermur
der bruto the herrar sig Jn,
23 Wacknadhe och den Abbedissan
I Sängen ther hon Låg,
hwem bryter vppå wår Klostermur
eller hwem buldrar så.
24 Nedher kom Liten Klostermöö,
war klädd i kiortelen blå
hwem bryter Vppå wår klostermur,
eller hwem buldrar så
25 Höre tu Liten Klöstermöö
alt hwadh iag säger tig,
och hwar tå såfwer Stoldt Elin
tu dölg det intet för mig,
26 Thet huus thet är af Marmorsteen,
och taket är täkt medh bly,
och sängen är medh silke vpredd
der Jungfrun sofwer Vtj,
27 Inkom liten Klostermöö
war Kledd J Kiortelen fin,
her Knut han bryter wår Klostermur,
her Sone will her Jn,
28 Her Knut han bryter wår Klåstermur
her Sone will her Jn,
så sleckte the Vth the stora waxliuss
som brunno för Ståldt Elin,
29 Waknadhe Iungfrunes yngsta Riddar,
han talte till sin medbröder altså,
wele wij wåga wårt Vnga lijff
för kära Jungfru wår,
30 Icke kunde the Stålt Elin,
medh goda ther Vth fåå,
för än hennes . 12 . Riddare
ther döde för dören Låg,
31 Barhufwudh och medh baran foot
tå förde The henne af döör,
aldrig hördes någonn Kungedåtter
så ynkelig blifwa fördh
32 Så kastade the öfwer hennes gola håår
en kappa och den war blå,

så lyffte the henne på gångaren sin,
och förde henne åter ifrå,
33 The Redo sigh åt wägen fram,
och öfwer Wreta bro,
hören i Stålten Elin lilla
i Låfwen min broder eder Troo,
34 I Tijgen her Knut Falkwarson,
I säijen icke så,
iag hafwer det offta till förende sworit
her Sone skulle mig aldrig få,
35 Thet war Stålten Elin
hon talte ett Ordh för sig,
får det min fader Konung Magnus weta,
han hempnas det wist för mig,
36 Thet war her Sone Falkwarson,
han yppade all hennes sorg,
Kung Magnus Ligger i höga Lofft
alt på förgylta båår,
37 Är thet sandt i säijen för migh,
Konungh Magnus min fadher är dödh,
så är thet ingen i werlden till
som mig hielper af min nödh,
38 Thet war her Sone Falkwarsson,
han fördhe henne oppå sin borg,
och det will iag för sanning säija
hon lefde dagelig sig till sorg
39 The Lefde tillsamman I . 15 . Åhr,
och Lefdhe the nu så,
att ingen till den andre sadhe,
medh gledie Antingen neij eller Ja,
40 Det war alt om en Onsdagh,
Stålt Elin fick håll i sin sijda,
hon badh till Gudh så Jnnerlig
ath tijden skulle snart Lijda,
41 Det war Stålt Elin
hon talte till tärnor Twå
i beden her Sone falkwarsson
i stugan Jn till mig gåå,
42 Jnkomme tå the tärnor Twå,
wore Kledd i kiortelen Rödh,
her Sone willen i till Ståldt Elin gåå,
iag fruchtar hon blifwer dödh,
43 Inkom her Sone Falkwarsson
war kledd i Skarlakan skin,
hwij sende i mig budh så brått
iag skulle gå ifrån gäster min,
44 Iagh hafwer ett Sting i min sijda fådt
iag hoppas att iag skall döö,
iag tackar Gudh Fader i himmelrijk
som mig Låssar af min nödh,
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45 Thet war her Sone Falkwarsson,
han klappar henne widh kind,
förlåt mig all min skuldh och bråt
aldrakiäresten min.
46 Iagh kan eder aldrig förlåta,
alt för den stoora harm,
J togen min liten Tienst Möö
och lade henne Vppå eder arm,
47 Då toge i min TiensteMöö,
och Lade henne på bålstern blå,
men mig hafwen i både bannat och slagit,
och dragit mig i mit hår
48 Det war her Sone Falkwarson,
han klappade henne på sin kin,
förlåt mig all min skuldh och bråt
aldrakiäreste min.
49 Iagh kan eder aldrig förlåta,
alt för thet stoora wee.
7. döttrar hafwer iag medh eder fååt
iag måtte dem aldrig see.
50 Siu döttrar hafwer iag medh eder fådt
alt medh een så stor Möda,
the 3. Jungfrur Lefwa än,
The . 4 . äre döda,
51 Så snart tå blef den wäggen
alt medh skiönt silke beredd,
Tå blefwe the ädla Jungfrur
alt för sin moder ledd,
52 Tu war wälkommen Ståldt Carin,
och äldsta dåtter wår,
Tu war wälkommen Ståldt Cirstin
kungens i Spanien wäna Gemål,
53 Tu war wälkommen Ståldt Adelin,
och yngsta dåtter min,
giff tu tig i Kloster Jn,
och bedh gådt för Kär moder tin,
54 Hör tu Ståldt Carin,
tu Lydh tin Moders Ordh,
tu Låfwa tig aldrig Magnus Benedictson
han blifwer tig aldrig godh,
55 Thet war Stålten Carin
hon swaradhe sin moder så,
det kan Gudh willia iag Lefwer
så lenge iag seer huru mig will gåå,
56 Det war Stålten Elin
hon swarade henne så snart,
det will iag försanning säija
tu brår på tin faders art,
57 Thet war Stålt Adelin,
hon swarar uppå sin sann,
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intet gifwer iag mig i Klöster
iag tager mig fast heller een man,
58 Thet war Stålt Elin,
hon wredh sina hender i harm
må iag icke blifwa hördh
ett ordh Vthaf mit egit barn,
59 Thet war Stålten Adelin,
och henne ran tårar på kin,
iag gifwer mig gierna i kloster
effter eder willia Kär moder min,
60 Jagh blef i Kloster gifwen
alt medh en silkes särk
der Vth tå blef iag tagen
medh enn stoor hiertans werk,
61 Det war her Sone Falkwarson,
han klappade henne på kin,
förlåt mig all min skuldh och bråt
aldrakiereste min
62 Förlåt mig all min Skuldh och brådt,
och allt det iag hafwer giort eder emot,
så skall iag nu till Rom at gå,
alt medh min bara foot,
63 Gå i Eder till Rom
och så till Jerusalem
förgiäter icke mina 12. Riddare
förgiäter icke them,
64 Fram tå stego the . 3 . Jungfruer
och them Ran tårar på kin,
så flydde the sin fader wändskap
Vthaf kär moder sin,
65 I Läggen nu af eder Skarlakan Skin
i sliten wäll kappan blå,
J tagen nu eder een Riddaredåtter,
enn kungedåtter i aldrig mer få,
66 Det war Stålten Elin,
wände sigh till wäggen så bråt,
det will iag försanning säija
hon dödde then samma Natt
67 Det war her Sone Falkwarson,
han Låter henne ärlig begrafwa,
så lätt han hennes kista beslå
alt medh förgylta bokstafwer,
— der liggia dhe hieltar slagne.
Anmärkning
Omkvädet utskrivet i samtliga strofer.
19:3 fålkungars ms falkungars
41:2 tärnor ms tärnar
46:3 togen ms tagen
49:1 förlåta ms forlåta
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62:1

efter raden står aldrakiäreste min, med all sannolikhet genom avskrivningsfel upprepat från
föregående strof

D
UUB Ihre 180, s. 52-56. Text meddelad av riksrådet Gustaf Bonde (1682-1764) och utskriven av Nils J. Drys&I
på 1750-talet. Ingår i Uppsaladissertationen De Arce Ymseborg med Johan Ihre som preses och DryAn som
respondent. Tryckt 1755 i dissertationen, s. 19-23 och därifrån som GA 27 och Hylt&I-Cavallius & Stephens 6 B.
1 Konung Magnus han bodde i Upsala,
han åtte de döttrarna Fem,
De tre de äro döde
de två de lefva än,
— Där ligga de hjeltar slagne.
2 Konung Magnus han lät en herredag skrifva,
på den de slutade så,
Fröken Elin vi i klostret gifva,
fröken Karin skal riket förestå.
3 Och det var herr Sune Folckunge
han talte til sin broder herr Knut;
Vi vilja nu rida til Wreta Kloster,
och taga fröken Elin derut.
4 Och det var den edla herre,
han svarade sin broder så
Wi vilja rida til Upsala
Och se hur Kung Magnus mår
5 Så redo de sig til Upsala
Konungen der ville de gästa,
Och det vil jag eder för sanning säga,
det var ej för fröken Elins bästa.
6 Utkom der en liten smådreng
var klädder i kiortelen röd,
i riden nu bort herrar af Folckunga släkt
Kong Magnus han är nu död.
7 Utkom der en liten smådreng
var klädd i sammetet blå,
Och det vil jag eder för sanning säga,
Kong Magnus han ligger på bår.
8 Och är det sant du säger för mig,
Konung Magnus ligger på bår
Så är det då ingen i verldene til,
som oss nu kan emotstå.
9 Och det var nu fröken Elin
hon drömde i sängen der hon låg,
när hon om morgonen vaknade
hon sade sin mormoder deråf.
10 Jag drömde om min faders falkar
de voro intet mera än tre,

de suto utpå vår klostermur,
så ynklig låto de.
11 Jag tyckte ock om den flygande örn
och så den villande gam,
de begynte sig alt up en träta,
och flögo så i min famn.
12 Drömde du om din faders falckar
de voro ej mera än tre,
det bodar din far Konung Magnus
är antingen sjuk eller död.
13 Ock tyckte dig om den flygande örn
ock så den villande gam,
det betyder de herrar af Folckunga släkt,
de göra dig sorg och harm.
14 Och det var herr sune Folckunge
han talte til brodren sin,
Vinna vi nu fröken Elin,
så skal hon vist blifva min.
15 När som de kommo til Vreta Kloster
så redo [de] det tre gånger omkring,
och mitt uppå den klostermur,
begynte de bryta sig in.
16 Utkom der en liten smådreng,
var klädd i kiortelen röd
hvilken bryter på vår klostermur
och gör fröken Elin stor nöd
17 Herr Knut han bryter din klostermur,
herr Sune han vil der in,
och hörer du liten smådreng nu,
hvar sofver väl Fröken Elin.
18 Hennes säng hon är af röda guld
och silke der rundt omkring,
Och det vil jag för sanning säga,
där slipper ingen Riddare in.
19 Dören hon är af Elphenben,
så väl står hon på sina hakar,
det vil jag eder för sanning säga,
tolf Riddare För Fröken Elin här vaka.
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20 Och det var nu Fröken Elin
hon gjorde sina kinder så blek,
herre Gud nåde mig i denna dag,
här blir en ynkelig lek.
21 Hörer I Fröken Elin,
i görer eder ingen nöd,
förn de sku taga er ur klostret i dag,
förr sku vi alla ligga död.
22 De herrar både af Folckunga släkt,
de gjorde Fröken Elin emot,
de slogo ihiel hennes riddare tolf,
At de lågo döde för fot.
23 Fröken Elin hon fördes barfota
och barhufd utaf Vreta gård,
aldrig hörde man et Konunga barn,
så ynkelig färd månde få.
24 Och det var herr Sune Folckunge
han förde henne til Ymsaborg
hon fick der tåla båd ondt och godt,
och fick der qvida och sorg.
25 Och det var fröken Elin
hon klagade nu all sin nöd,
viste min fader Kong Magnus det
vist hämnad han Riddarnes död.
26 Och det var då herr Sune Folckunge,
han fruktade ingen nöd,
för sanning vil jag er fröken säga,
Konung Magnus är redan död.
27 Och är det sant i sägen för mig
Konung Magnus är redan död,
så är det då ingen i verldene til
som mig kan hjelpa af nöd;
28 Tilhopa voro de i femton år,
ja 15 år och dag,
Och aldrig de sig emellan talte,
ett godt nej eller ja.
29 Och det var en gång den ädla Fru,
hon talte til smådrengen sin
du skal gå i stenstugan fram
och beda min herre komma in.
30 Det kom nu då in herr Sune
han stante vid hennes Sängfötter,
Kära, hvad han i för brått til at säga
at i ropen mig från mina gäster.
31 Jag har nu fådt så hårdt et sting
uti min vänstra sida,
jag hoppas til Gud Fader i himmelrik,
min tid lärer nu snart lida.
32 Vi ha varit ihop i femton år
i femton år och tid,
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med eder har jag ock tre döttrar fådt,
jag fick dem än aldrig si.
33 Så snart breddes ut det silke röd
och sammet der rundt omkring,
då leddes derpå de fröknar tre
alt för sin frumoder in.
34 Hörer du fröken Karin
du äldsta dotteren min,
dig bjudes Kongen af Franckerik,
den äran har du för mig.
35 Hörer du fröken Maria
du medlersta dotteren min,
dig bjudes Kongen af Engeland,
och honom gifver jag dig.
36 Och hörer du fröken Elin
du yngsta dotteren min
du skalt gifva dig i Vreta Kloster
och ärfva Kär modren din.
37 Och det var fröken Elin,
hon svarade sin moder i harm,
intet har jag något nunnekött,
i ärnen mig ock en man.
38 Och det var den ädla fru
hon vred sina händer i harm,
och skal jag icke vara hörd en bön
utaf mina egna barn.
39 Och det var då fröken Elin
hon svarade med tuckt och fagert sin,
jag skal gifva mig i Vreta Kloster
efter er vilja kärmodren min
40 Och hörer herr Sune kära herre min,
och kläden er i sammetet blå,
och det vil jag för sanning säga er,
en Konungadotter i aldrig mer få
41 Och det var då den ädla fru
hon vände sig åt väggen dervid
Och det vil jag eder för sanning säga,
hon talte icke ordena fler.
— Där ligga de hjeltar slagne.
Anmärkning
Ms saknar strofnr och egentlig radindelning. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 41, markerat i övriga strofer.
Omkvädet: slagne str. 41 slagna
3:1 det tillskrivet över raden
16:2 klädd ms kllädd
20:2 kinder så ändrat från så kinder
21:3 sku otydligt p. g. a. bläckplump, ev. ska
24:2 Ymsaborg understruket
25:4 han ms har
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E
Skillingtryck från 1700-talet (= DgFT 138:1; se Jonsson I, s. 647). Med åtskilliga uteslutningar och tillägg även
tryckt som Hylt&I-Cavallius & Stephens 6 C.
1 Thet war rijka Konung Magnus
Han låter en Herrdag hålla,
Thet war alt om hans Döttrar twå
The woro Fröknar så bålde,
— Här liggia the Hieltar slagne.
2 Then Herrdagen låter han hålla så
At Fröken Elijn skal Drottning i Swerie wara
och Rijket förestå,
Fröken Catharina skal sig åth Klostret gifwa
och wara i några åhr,
Sedan skal hon sig til Konungen i Spanien begifwa
Med alt thet hon äga må,
3 Thet war Fröcken Catharina
hon drömde en Dröm om en Natt,
Om Morgonen tå hon wacknade
Hon sade sin Abetissa ther af,
4 Jagh drömde om min Faders Falckar
the flugo sig up i Trää
The begynte sig up en träta
The flugo så ned i mitt Knää,
5 Jagh drömde om min Faders Falckar 7.
och så then willande Wärn
The begynte sig up en träta
och nugo så ned i min Fambn,
6 Drömde i om eders Faders Falckar
the woro intet flere än 3.
Thet betydar at Sune Folckunge son
Skal giöra eder Sorg och Harm,
7 Drömde j om eder Faders Falckar 7.
och så then willande Wärn,
Thet betyder the Herrar af Folckunga Land
Skal giöra eder Sorg och Harm,
8 Hör hwad nu Sune Folckunge Son
Talar til sin Broder Herr Knut
Jagh wil nu reesa til Breda Kloster,
och taga then Fröken ther uth,
9 Nu reeser tu til Breda Kloster
at taga then Fröken uth
Får rijka Konung Magnus thet weta
Kör han oss af Landet uth,
10 Thet war nu Sune Folckunge Son
han talte til Swennerna twå
I sadla migh up en Gångare
j sadla migh up en gråå,
Jagh wil nu reesa til Upsala
och see huru rijka Konung Magnus måår,

11 Thet war Sune Folckunge Son
red sig til Konunga-Gård
Uthe för honom then lilla Smådräng står
War klädd i Kiortelen blå,
12 Hör tu lilla Smådräng
står klädd i Kiortelen blå,
Lefwer rijka Konung Magnus
eller huru han nu måår,
13 Min Herre han ståndar i högan Saal
På en förgyllande Båår dödh,
14 Tå war Sune Folckunge Son
han kastar sin Gångare omkring
Thet wil jagh eder för sanning säija
Så glader så rijder han heem,
15 Tå war Sune Folckunge Son
redh sig then Kloster-Muur kring
Mitt uppå then Kloster-Muur
ther will han bryta sig in,
16 Waknade Fröken Catharina
I Sängen ther hon lågh
Hwem är tå på wår Kloster-Muur
som bulldrar och slår,
17 Uth kom then lilla Tärna
stod klädd i Kiortelen blåå
Hwem är tå på wår Kloster-Muur
som så bulldrar ock så slår,
18 Thet war Sune Folckunge Son
togh Gull-Kädian af sin Hals
Tag then tu lilla Tärna
tu war migh icke falsk.
19 Thet war Sune Folckunge Son
tar Gullkorsset af sitt Bröst
Tag thet tu lilla Tärna
tu war migh nu så tyst,
20 Saalen är af Marmorsten
som Fröken är uthi,
Taaket är medh Blyy betäckt
som Fröken är uthi,
21 Dören är af Marmorsten
hänger på förgyllande Hakar
30 äro the Riddare
som dageligen på Fröken wakar,
22 Sängen är af Silcke beredh
Som Fröken sofwer uthi
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Föruthan the 12. Wax-Lius
som aldrig äre sleckta uth,
23 Thet war tå Sune Folckunge Son
sig in genom Dören steg,
Så sleckte han uth the stora Waxlius
Så slog han ihiäl the trettijo Riddare
så jämmerlig mördade han them,
24 Thet war Sune Folckunge Son
Taar Fröken af Klostret uth
Förde henne til Tawastaborg,
Thet wil jag eder för Sanningen säija
Hon lefde i dagelig sorg,

33 Willen j migh tilgifwa
min aldrakiäraste Wän,
Så wil jagh reesa til Påfwen
och kyssa hans bara Foot,
34 Resen j til Påfwen och kyssa hans bara Foot
Så kom ihogh the trettijo Riddare
I slåg ihiäl för min Säng,
35 Hörer tu Fröken Catharina
tu älsta dotteren min,
Om tigh bedes Konungen af Spanien
Honom wil jagh gifwa tigh.

25 The woro tilsammans i aderton Åhr och Dagar
Thet wil jagh för sanningen säija,
Hon hade aldrig någon glad Dagh,

36 Hörer tu Fröken Christina
andra kiär Dotteren min
Tigh bedes Påfwen af Engeland
Then lyckan wandt tu uthaf migh,

26 Thet war then ädla Förstinna
hon talte til små Swenner twå
I gången up til min Herre
j bed honom nedh gå,

37 Hörer tu Fröken Elin
yngsta kiär Dotteren min
Tu skall reesa till Breda Kloster
och ärfwa Fru Moderen tin,

27 Thet war Sune Folckunge Son
sig in genom Dören steg
Hwad haar j för nytt at säija migh
och taa migh ifrån mina glada Giäster,

38 Swarade Fröken Elin
med wee och mycken harm
Jagh må ey wara Nunne-Kiött
Jagh måste ock få Man,

28 Jagh hafwer så ondt i mitt Hufwud fått
Ett sting i min wänstra Sijda,
Jag tror til Gud Fader i Himmelen
min tijd månde snart skrida,

39 Swarade then ädela Förstinnan
J Sängen ther hon låg
Thet måste wara en stor Harm,
at intet blij lydd af sin Barn,

29 Haar j så ondt i edert Hufwud fått
ett sting i wänstra Sijda,
Tror j på Gudh i Himmelen
ehr Tijd hon månde framskrijda,

40 Swarade Fröken Elin
medh höfliga tucktiga Röst,
Gierna wil jagh reesa til Breeda Kloster
och ärfwa Fru Moderen min,

30 Willen j migh tilgifwa
all then Sorg och Haat
Huru skal jagh eder tilgifwa
all then Sorg och Förtreet,
Wij hafwer tilsammans tree Döttrar
them fick jagh aldrig see,

41 Thet war the ädela Förstinnan
wände sig til Wäggen ther wid,
Thet wil jagh eder för Sanningen säija
Så sachteligen somnade hon af,
— Här liggia the Hieltar slagne.

31 Tå war tå Folckunge Son
lätte breda fram gyllende Duuk
Ther skola the ädela Fröknar framgåå,

Anmärkning

32 Willen j migh tilgifwa then Sorg och Haat,
Huru skal jagh eder tilgifwa
all then Sorg och Haat
Migh hafwer j slagit och dragit
Min Tärna lagdt på eder Arm,
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Tr. saknar egentlig radindelning. Omkvädet återgivet i
str. 1, 6, 12, 20, 21, 24, 31, 33, 34, 35, 41, markerat i
övriga strofer. Tr. är söndrigt i innermargen.
5:4 [fljugo textförlust
30:5 Döttrar tr. Döttar
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60
FOLKE ALGOTSSONS BRUDROV
TSB C 15

A
KB Vs 23 (Harald Oluffsons visbok), s. [109]—[113]. Nedskriven 1572 eller något tidigare, troligen i Uppland (se
Jonsson I, s. 133-161). Tryckt som SF 22 och i 1500- och 1600-talens visböcker I, s. 47-49.
1 Swennenn haffuer enn Jomfrw kähr,
aff hwgenn och altt sitth sinne,
hann tencker på henne bådhe dagh och natth,
ehwarest hann henne skall finne,
— ther honn wille sieiff wara mijnn,
2 Honn haffuer sigh enn annenn troloffuedtt,
thett gör mitth hierte stoor ciwidhe,
tw sale nu migh thenn gongerenn grå,
till henne tå lyster migh rijdhe,
3 Hann rijdher sigh för Jomfrune bwr,
ther wecterenn inne wakar,
hann taladhe till honom så blijdheligh,
hann swarade thett beste hann kundhe
4 Tigh giffuer iagh minn kappe blå,
fodredh medh Sabbell skinne,
och will tu bäre minn budh i dagh,
för fruger och Jomfrur inne,
5 Tw behaltt nu sielff tinn kappe blåå,
fodredh medh Sabbell skinne,
och weil bär iagh tinn budh i dagh,
för frwger och Jomfrur inne,
6 Wecterenn går i stugunne inn,
han staddes för bredhe bordhe,
så snell war hann i tungenne,
så weil förer han sinn ordh.
7 Här holler enn vngerswenn för wår portt,
hans hester äre apalle grå,
och hwar thenn suen hann haffuer medh sigh
the haffue blangtt harnisk yppa,
8 Här holler enn wnger swenn för wår portt
hans klädenn äre idelige gröne,
och hwar thenn hoffmann hann haffuer medh sigh,
the lijcknes motth ridderenne sköne,

18t-859074 SMB 2

9 J tagenn wtaff mitth hwffuedh gull,
i hwiffuenn mitth hwite änne,
är thett thenn swenn som migh haffuer kär,
att hann migh icke kenner,
10 Jnnkom falkenn Albrecttson
gullringer hade hann om händer,
herre gudh signe tin ögonn tw,
så gladeligh iagh them kender,
11 Hann togh och thenn stållz Jomfru,
hann lyffte henne på gångerenn grå,
och så redhe the iffra norie heem,
så lustige wore the bådhe,
12 Thett war och thenn lille smådreng,
hann gaff sigh ingenn hwijle,
och änn rider hann om enn Sommer natth,
weil femtenn walske mijle,
13 J Sitten her Jöns käre herre mijn
i drickenn bådhe miödh och wijnn,
falken Albregtson foor till nårie,
och förde bortth feste mö minn,
14 Och fare wij till nårie,
then lilie wandh att hemtha,
och alrigh få wij henne mö igenn
thett må wij retth alrigh wente,
— ther honn wille sieiff wara mijnn,
Anmärkning
Ms saknar strofnr; stroferna ej radindelade. Omkvädet
utskrivet i str. 1-3, 7, 12, 14, markerat i str. 4, 6, 8, 10.
Omkvädet: wara str. 3 ware: mijnn str. 12 mijle
10:1 Albrecttson ms Alhrecttsom
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B
KB Vs 21 (KB:s visbok i 8:o), s. 155-[158]. Uppskrift från början av 1600-talet, troligen från Svealand (Jonsson I,
s. 211). Tryckt i DgF III, s. 718-719, och i 1500- och 1600-talens visböcker II, s. 264-267.
1 Wnger suen hade en Jungfru kär
i hågen och alt sitt sinne
han tänker på henne både dagh och nat
ehuarest han kan hänne finn[a]
- tär hon wille sielf wara min
2 Then Jungfrun hon haver sigh för låwat
mitt hierta thet gör migh stor guida
ty lägger Jagh sadell på gongare grå
till hänne dogh lyster migh rida
3 Wnger suen rider till muren
alt ther the Vechtare Stånda,
Han helsade them så blideligh
och Suarade thet bästa han kunde
4 Tigh Will iagh gifua min kappa så blå,
wäll fodra med Sable skinne,
om tu will bära min budh idagh
för fruer och Jungfru här inne,
5 Jagh passar Eij på tin kappa så blå
wäll fodra med Sabble skinne
wäll will iagh bära tin bud idagh
för fruer och Jungfrur här inne
6 Här håller En vnger Suen för wår port
hans kläder ähre idel gröne,
och huar och en Suen han hafuer med sigh
the hålles för Riddare sköne
7 Här håller en unger Suen för wår port
hans hästar ähre Apelle grå,
och huar then Sue[n] han hafuer med sigh
the hafua blancht harnesk vppå
8 Wechtaren in genom dören Steegh,
han Stanar widh brede bordh,
han war så Sneller i tungan sin
wäll kunde han föra sin ord
9 J tagen af migh mitt hufuudh gull,
i huijffuen mitt huita änne
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och ähr thet then Suennen som migh hafuer fäst
Lät see om han migh kenner
10 Jn kom Harquall gångandes
Han bar hööck på Sina hender
och herren wellsigne tin ögon tu
så wijst som iagh tigh kenner
11 J Sittie här peder widh brede bord
i dricken både miöd och wijn
och Harckwall drager till Norie
han förer bort fester mön tin
12 Och thet war Liten Smådrengh
han giorde sigh ingen huijla,
han rider then korta Sommar nat
wäll femton Suenska miler
13 Och dragom wij nu till Norrfe
till att then Lillian hempta,
så wij få henne aldrigh möö igen
thet må wij aldrigh vänta
- tär hon wille sielf wara min

Anmärkning
Stroferna ej radindelade. Omkvädet utskrivet i str. 1
och 2, markerat i övriga strofer. Ms beskuret i yttermargen, varav små textförluster (bokstäver inom
klammer ovan).
Omkvädet: tär str. 4-13 ty; wara str. 1 med textförlust
wa
1:2
hågen ms håger
henne ändrat från honom
1:3
kan ms snarast knn
1:4
3:4 över och Sua står något som gjorts oläsligt
6-8 av yngre hand numrerade 7, 8 resp. 6
wellsigne ändrat, ev. från wellsigner
10:3
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61
SVEN GROTHESON
TSB C 16

A
KB Vs 2:1, s. 97-101. Utskrift, troligen från 1810-talet, av okänd hand och okänd proveniens. Möjligen direkt
eller indirekt återgående på ett nu förlorat skillingtryck, som måhända varit bekant för Hedvig Charlotta
Nordenflycht 1743 (se Jonsson I, s. 93). Tryckt som SF 23.
1 Jungfrun skicka bud till Sven Grotheson,
Så sent om en aftonstund;
Jungfrun skicka bud till Sven Grotheson,
Att Han skulle till Henne rida.
— Sjelf vinner Han den Jungfrun med en stor ära.
2 Ondt hafver jag i mitt hufvud fått,
Och håll i min vänstra Sida;
Men likväl vill jag följa hennes bud efter,
Och dit till Jungfrun rida.
3 Den första Bro, som de kommo till,
Der de skulle öfver rida;
Tolf Svenner hade Han med Sig,
De voro klädda i ädla Stenar.
4 Den andra Bro, som de kommo till,
Der de skulle öfver rida;
Bjelkarna voro af Järn och Stål,
Och Strömmarna runno Så strida.
5 Den Tredje Bro som de kommo till,
Där vindarna voro uppvindna;
Då ropade Han, en rop så stort,
0! Wäcktare, är du härinne!
6 Dig vill jag gifva min Kappa god,
Som är fordrad med Sobelskinn;
Om du vill bära mitt bud i dag,
För Fruer och Jungfruer in.
7 Behållen, behållen er Kappa god,
Som är fordrad med Sobelskinn;
Men nog skall jag bära edert Bud i dag,
För Fruer och Jungfruer in.
8 Wäktaren uti Bruda hus ingår,
Han stanna vid breda Bord;
En talande tunga hade han,
Så väl förer han sin ord.
9 Här håller en Riddare uppå vår gård,
Men ingen vet hvad han menar;

Tolf Svenner hafver Han med Sig,
De äro klädda i ädla Stenar.
10 Här håller en Riddare uppå vår gård,
Men ingen vet hvad Han menar;
Hans hästar äro appelgrå;
Hans Skyldt den skiner Så vida.
11 Hår hafver Han som spunnit Guld,
Och ögon som Falken.
Händer hafver Han som hvita Hermelin,
Hans like jag allrig såg.
12 Då Svara unga Bruden i bänken der hon satt,
Hon drog sig så hastigt till minne;
Det är väl Sven Grotheson,
Han äi min närskyllde frände.
13 Ni ber nu honom i Bruda hus ingå,
Ni gen nu honom Dricka;
Till dess jag får gå uti höga Loft,
Och hämta mitt Guld i kistan.
14 Den ena hämta örngått, den andra Stol,
Den tredje bad honom sitta;
Den fjerde Skänkte i både mjöd och Vin,
Den femte böd honom dricka.
15 Det led Så snart till aftonen,
Där tändes opp stora Waxljus;
Bara Svärd voro där dragne ut,
alt uti detta BrudaHus.
—Sjelf vinner Han den Jungfrun med en stor ära.
16 Men det var Sven Grotheson,
Han tog Bruden till Sig;
Och for uppå fenstret ut,
Tolf Svenner hade Han med Sig,
De skylldra med klara Spjut.
—Sjelf vinner Han den Bruden med en stor ära.
Titel: Sven Grotheson.
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Anmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer.
Omkvädet: Jungfrun i str. 15 ändrat från Bruden
7:2 före är ett nu oläsligt ord överstruket
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10:2
13:2
14:1

tillskriven nederst på sidan
gen ändrat från ger
Stol ordets slut ej helt synligt p. g. a. att ms
bundits in
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62
FAXEHUS' FÖRSTÖRELSE
TSB C 28

A
Hälsingland. Text citerad av magister Daniel Djurberg (f. 1659 i Söderhamn, d. 1736 i Uppsala) i dennes arbete
Descriptio Helsingize, författat 1689. Arbetet föreligger i fyra utskrifter, vilkas inbördes samband är oklart. An:
UUB N 1003, bl. 263 v. Utskrift daterad 1705. Ab: RA E 8997, s. 55-56. Renskrift sannolikt utförd under
begagnande bl. a. av den nu förlorade förlagan till Aa. Tryckt i E. Frondin & S. Bzelter, De Helsingia I, 1735, s. 21
och därifrån som Hylten-Cavallius & Stephens 11. Ac•: UUB E 146, s. 149-150. Renskrift kollationerad 1711. Ad:
UUB N 997, bl. 33 v. Renskrift från 1700-talets förra del.

Aa
1 Thet hände sig om Majemäss-dag,
och rätt om Middagz tijd,
the skuto elden på Faxehuus,
at lågan stod' änd' i sky;
— Faxehuus ligger i Swartom brandom.

the stulo theras båtar bort,
the kund' intet vndanro;
— Faxehuus ligger i Swartom brandom.
Anmärkning

2 Ther boor så mången man i Helsingland,
I så storan wånda,
Fyra för åhl och Sex för harf,
Och otta för plogen stånda;

Texten föregås av en redogörelse för händelserna
kring Faxehus, vilken avslutas med följande mening:
En dehl af wijsan, som efter den tidzens art, giord war
öfer samma ärende, hafer iag låtit för mig berättas,
således:
Omkvädet utskrivet i str. 1, markerat i övriga
strofer.
1:4
stod' ändrat från ståd'
4:1 efter Tröster har ms kommatecken

3 The gingo sig i från Delsboo,
Och in till Delsboo råå,
the höggo fläsket af krokarna,
så långt de kunde nå,
4 Tröster man i Regnsiö,
sammalund' i Moo,

Ab—d
Avvikelser från Aa i Ab—d
1:1
1:2
1:4
2:2
2:4
3:1
3:2

Majemäss-dag: Marjemäs dag b
om: en d; tijd: tij cd
lågan: lågen d
storan: storom cd
plogen: plågen
gingo: ginge d; i saknas d; Delsboo: Dilsbo c,
Dielsbo d
Delsboo råå: Dellbo-råå cd
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3:3
4:1
4:3
4:4

krokarna: krokerna d
Regnsiö: Rengsiö d
stulo: togo b
intet: int' cd

Anmärkning
1 Ab är omkvädet utskrivet i str. 1 och 4, markerat i str.
2 och 3; i Acd är omkvädet utskrivet i str. 1 och 2,
markerat i str. 3 och 4.
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B
UUB S 161 aa:1 (Broman, Flocker af Glysisvallur) opag. (partiet Söderhamn Stad §2). Hälsingland. Endast
omkväde, citerat på 1720-talet av prästmannen Olof Broman (f. 1676 i Välsta, Rogsta sn, Hälsingland, d. 1750 i
Hudiksvall). Tryckt i 0. J. Broman, Glysisvallur I: A, 1911-1949, s. 248.
Faxehus ligger i swartom brandorn.
Anmärkning
Citatet °inramas av ,följande prosaberättelse: Huru
ömkeligit tilstånd här i landet wara månde, på thessa
tjder och bemälte Pukens dagar, ther om hafwer jag
hört i mina unga dagar, gamalt folk, efter sina förfäder

mycket berätta, samt siunga wisor, hwilka mig nu äro
utur minet måst falna, äfwen som S: Staphans och S.
Örjans wisor; Dock mins jag thet, at alla slutrjmet i alla
verser lydde så: [---1. Bemälte wisones ord låta och
thet förstå, at på then tiden nödgades 4 bönder stå för
och draga åhlet, 8, plogen, och 6 harfwen; med mera
som här intet införes.

c
Kgl. Skogs- och Lantbruksakademiens hihi., E. IV b:1, Sockenbeskrivningar från Hälsingland. Arbrå. Uppskrift
gjord 1790-1791 i Arbrå sn, Hälsingland av prosten Olof Högman (f. 1719 i Ovansjö sn, Gästrikland, till Arbrå
som kyrkoherde 1764; Jonsson I, s. 312).
1 Det hände sig Marjemässdag,
Och rätt om middagstid,
De skuto eld på Faxehus,
At lågan stod änd' i sky.
— Faxehus ligger i swartom brandom.
2 Der bor så mången man i Helsingland
J så storan wånda,
Fyra för åhl och sex för harf,
Och otta för plogen stånda,
3 De höggo fläsket af knokorna
Så longt de kunde nå,
Der hördes skrik af Juterna,
Men Helsing man geck på,
4 Döen spride dit skinn du smucke Bror,
For det du ilde med ham for;
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Jeg gräd og pibede med sterk wee,
Men Helsinge man maatte at mig le,
— Faxehus ligger i swartom brandom.
Anmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i alla strofer.
Före texten står som introduktion Mjande: Det är
ock til öfwerflöd bekant, huru Helsinge Allmogen år
1433, som flere år blifwit plågad af danska Commendanter och besättningen på Faxholms Skants i Söderhamns skären, gorde huset rent medelst dessa roffoglars bortjagande ifrån detta röfware näste, tå det så
geck til som gamla wisan berättar:
3:1
knokorna ändrat, troligen från knokarna
4:3
og ändrat « från och
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63
STEN STURE D.Ä. OCH DALKARLARNA
TSB C35

A
Stifts- och landsbiblioteket, Skara, Ms Mus. 8, s. 110-115. Uppskrift gjord på 1590-talet av domkyrkosysslomannen Jonas Laurentii från Vilske hd, Västergötland (Jonsson I, s. 161-164).
1 Konogh hans han sitter vppå Stockholms Slott,
han dricker miöd och win,
her Sten han rider j Dalanom
och biuder vpå Bonner sin,
— ij Dale ther k. T a. D.
2 Thett war her Sten ture
han talar till bönder sin,
Rida will iag till Stockholm
och Driffua konungen aff;
3 Suarade alle Dalakare
och alle dalebomen,
thet itt slag för rote Brod,
wij haffue eij Glömtt thet enn;
4 Thett war her Sten ture,
han Suaradhe thet Bonner så
mig Till Gudh ij himnetidh
thet will weil bether gåå,
5 Thet war her Sten ture
han rider aff Dalå vth
så monge man honom fuldhe,
alt Både medh skioldh och Spiut.
6 Thet war her Sten ture
han Rider öffuer sletan moo,
honom fulde flere Dalekara
än monge man kune troo:
7 Thet war her Sten ture
han Rider för Stockholm fram,
ther Begynte han vppå råsterring
alt medh så monga Dalebomen:
8 Thet war her Sten ture
han begynte itt så stort itt Gny
Ther wacknade flere Dala pila
enn hagel flyger wnder Sky:
9 Thet war juncker simon
alt med Sin Gulle hatt,

Höre mine frome lansknectar
ij Stand mig her Trofast,
10 Thet war och en Dalbo man
Språng vppå enn Sten,
herre gudh nåde oss fatige men
aldrig se wij Daler mer:
11 Thet war iuncker simon
han Suarade the bonner så,
Tå höre mine frome lansknectar
ij Giffuer icke så Troo:
12 The knicter gå sig spåssere
alt vte på synder malm,
the acta seger vinna,
the vune laster och Skam:
13 The knicter Gå sig ått gatorna fram
och suisser widh sin sida,
Herre gudh nåde oss fatige lansknectar
vij Skullen för borg kuida:
14 Bysan begynte smella
hun small och än full fast,
Huar the lansknecter ij Staden war
blecknade Såm itt bast
15 Bysan begynte smella
ij enn Stadig gåång,
Tuå the båre then Tredie
vppå glaffue Stang:
16 Bysan begynte smella
ij enn Stadig tro,
att tred the båre then fierde
vt öffuer vinde bro:
17 Wth kom Stockholms hustru
Suept ij Skarlakan skin
äre jdra seckia malne
hui före them her in:
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2:3
2:4

18 Thet är ick malne secka
alt ty eder Tyckes så,
thet är the ypparste lansknectar
på söder malm gick igår:
19 Her Sten han sitter på Stockholms slott
han dricker miöd ur krus
hans falster Sitter på Stegel och hiull
alt Söder wnder hus:
20 Her Sten sitter på Stockholms Slott
han dricker miöd och win,
hans falster sitter på Stegel och hiull
altt söder vnder by:
— ij Dalä t: k:
Anmärkning
Endast str. 1-7 numrerade. Stroferna ej radindelade.
Förkortningarna i omkvädet (liksom i 5:2) kan ej upplösas med säkerhet, varför de här behålles. Omkvädet
står i här återgiven form i str. 1 och 20, i övriga strofer
förkortat ij eller ij D:
Konogh (ev. Konegh) uppkommet genom för1:1
tydligande av den oklara skrivningen av nasalen och ev. efterföljande bokstav (jfr 2:4)

Rida ms Ridan
konungen formen osäker (skrivningen av nasalerna med mellanliggande vokal oklar)
3:4 enn ms euu
6:4 kune ms knne; troo ms snarast tröo
7:2 Stockholm ms Stolckholm
8:4 enn ms euu
10:1 war ins ev. wår
10:2 enn ms euu
11:4 Giffuer ordets slut svårtolkat
12:3 the ms te
14:3 lansknecter ms lasknecter
15:2 enn ms euu
15:3 Tredie ändrat från Treje
16:2 enn ms euu
17:1 Stockholms ms Stolckholms
18:3 lansknectar ms lanskenctar
19:1 Stockholms ms Stolckholms
19:2 efter miöd står och win överstruket; ur ms
snarast ut
19:4 före hus ett nu oläsligt ord överstruket
20:1 Stockholms ms Stolckholms
20:2 miöd ms miod

B
Strof citerad i skådespelet Judas Redivivus (akt 5, scen 1), författat 1614 av skolmästaren i Tälje (Södertälje)
Jacob Rondeletius (f. ca 1580 i Ekers sn, Närke, d. 1662). Ba: UUB V 124, bl. 41. Samtida avskrift av
skådespelet. Tryckt Stockholm 1871 [utg. av G. E. Klemming]. Bb: KB Vs 26 (opag.). Avskrift sannolikt gjord av
Andreas Hedmoneus (Henander) 1669-1671.

Ba
1 An dede war her steen Ture
Han rijder dalar vth
Han sankar så mångan dalboo
Alt både medh sköld och spiut
Han sankar så mångan dalboo
Alt både medh sköld och spiut

Anmärkning
1:1
1:5

Bb
Avvikelser från Ba i Bb
1:3, 1:5 mångan: mången
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steen även skrivet före her men där struket
så ms sa

SMB 64

64
DALVISAN
TSB C 40

A
Dalarna. Uppskrift gjord på 1750-talet av sedermera komministern J. R. Schultze. Aa: C. F. Georgii & J. R.
Schultze, Praedium Ornäs, aliaque loca, 1758, s. 60. Ab: Stockholms Magazin 1780. Januarii månad, s. 63-64.
Även tryckt som Hylt61-Cavallius & Stephens 20.

Aa
1 Kung Gustaf uti Halmskrinda låg,
—falivilom, —
De förde honom kring Dalkare land,
—falivilivilivam,
Så kiörde de Danska ur Sverige,
falivilom.
2 Brunnbecks Älf är väl diup ock så bred,
—falivilom, —
Där sänkte de så många Jutar ned,
—falivilivilivam,

Så kiörde de Danska ur Sverige,
falivilom.
Titel: Dahl-visan.
Anmärkning
Före texten står: Hoc ipsum plus quam 20. versihus
constitit [...] (jfr kommentar till Ab).
Strofnr och egentlig radindelning saknas.

Ab
1 Kung GUSTAF uti halmskrinda låg,
—Falewilom; —
De förde honom kring Dalkare-land,
—Faliwiliwiliwom;
Så körde de Dansken ur Swerge,
Faliwilom.
2 Brunnbäcks Älf är wäl djup också bred,
—Falewilom. —
Där sänckte wi så månge Jutar ned,
—Faliwiliwiliwom;
Så kjörde de Dansken ur Swerge,
Faliwilom.

Anmärkning
Före texten står: Ofwer detta segersamma tilfälle,
hafwa ock Dalkarlarne, efter et gammalt bruk, författat
en Kämpewisa, sedermera Dal-Wisan kallad, några
och tjugu werser lång; hwilken ock skal hafwa warit
tryckt. Men oacktadt all anwänd möda och efterfrågan
at få den fullständig, är den dock i sednare tider så uti
förgätenhet kommen, at knapt mera deraf nu är öfrigt.
än at de allenast weta tala om henne. Twänne werser
minnas dock någre än, nu, som til innehåll så lyda:
Stroferna skrivna treradiga, varvid varje rad slutar
med trallrefräng.

Titel: Dal-wisan.
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B
Styrnäs sn, Ångermanland. Ba: F. B. Cöster, Myosotis, 1853, s. 282. Upptecknad av postmästaren och
författaren F. B. Cöster sommaren 1850. Bb: Lantmäteriverkets arkiv, X.55.Styrnäs' sn 1:3 (opag). Upptecknad
av kommissionslantmätaren C. G. Colleen 1852.

Ba
1 De grofvo de groparna djupa och vid.
Och lade så många Jutar uti;
— Väl för oss, ty för dem vändes dansen.

Bb
Avvikelser från Ba i Bb
Omkvädet: Väl: Wäl är
1:1 groparna: groparne
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65
GUSTAV VASA OCH DALKARLARNA
TSB C 41

A
KB Vs 20 (KB:s visbok i 4:o), s. [217]-42201. Utskrift frän Svealand, sannolikt från 1670-talet. Tryckt som GA 62
s. 401-404. Två skillingtryck från
[:I], Hylt&i-Cavallius & Stephens 21 A och i 1500- och 1600-talens visböcker
1829 resp. 1832 (=ST 16:1:1-2; se Jonsson I, s. 667) upptar den av A. A. Afzelius lätt bearbetade texten GA 62
[i]. En utskrift från 1600-talets slut, möjligen en avskrift av texten i KB Vs 20, finns i UUB Palmskiöld 24, s.
285-292 (Jonsson I, s. 237 resp. 290-291).
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och dricker bådh

1

KOnnungh Göstaf rijder till Dahlarna,
Han tingar medh Dahlkarlar sin
men Christiern ligger för Södhermalm,
han äter stulin Swijn.
Christiern sitter i Stocholm
och dricker bådh miödh och wijn

2 Hören i mine Dahlekarlar,
altt hwadh iagh binder uppå
Welen i migh fölia till Stocholm,
och slå dhe Jutar aff
Welen i migh fölia till Stocholm,
och slå dhe Jutar aff.
3 Tå swarade the Dahlekarlar,
the swarade alle i sänder
Thet stodh itt slagh om longfredagh,
wij minnas dhett alle ähn,
dhett stodh itt slagh om longfredagh,
wij minnas dhett alle ähn,
4 Så swarade ock Konungh Göstaf,
Han swarade för sigh så,
Wij bidie Gudh Fadher i himmelrijk,
oss må nu full bättre gå
Wij bidie Gudh Fadher i himmelrijk,
oss må nu full bättre gå
5 Tå swaradhe och the Dahlekarlar,
the swarade altt för dhy
Welen i wara wår Höfwidzman,
altt in för Stocholms By,
Welien i wara wår Höfwidzman,
altt in för Stocholms By,
6 Snioskrafwu och Furufnatten,
rätt Pijlen han råckar uppå
Christiern hin blodheracken,
må nu eij bättre gå
286

miödh

och wijn

Christiern hin blodheracken,
må nu eij bättre gå
7 Gerna ähr iagh edher Höfwidzman,
Konungh Göstaff swarar så
Welen i wara migh troogne,
altt under min Faahna Blåå
Welen i wara migh troogne,
altt under min Fallna Blåå
8 Så swarade the Dahlekarlar,
the swarade all' een man,
Wij blodh och lijfwet wåga
moot een så grym Tyran,
Wij blodh och lijfwet wåga
altt för wårt Fedhernes Landh
9 The Dahlekarlar begynte sigh rusta,
the rusta' sigh i dagar twå
The wilie fölia Konungh Göstaf,
hwart uth han lägger på,
The wilie fölia Konungh Göstaf,
hwart uth han lägger på,
10 Så gladeligh rijder Konungh Göstaf,
uthöfwer Tuna Broo,
flere åthte han the Dahlekarlar,
ähn Danske monde troo,
Flere åthte han the Dahlekarlar,
ähn Danske monde troo,
11 The Dahlekarlar böria sigh sträckia,
altt öfwer then Tuna heedh
flere woro the Dahlekarlar,
ähn Konungh Göstaf kunde öfwer see,
Flere woro the Dahlekarlar,
ähn Konungh Göstaf kunde öfwer see,
12 The Dahlekarlar böria sigh hasta,
altt in för Stocholms Stadh,
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Flere woro the Dahlepijlar,
ähn hagel faller på haaff
Flere woro the Dahlepijlar,
ähn hagel faller på haaff
13 The Dahlekarlar böriade wancka,
altt in för Stocholms Byy
Fast flere woro the Dahlepijlar,
ähn hagel faller aff Sky
Fast flere woro the Dahlepijlar,
ähn hagel faller aff Sky
14 The Dahlekarlar begynte att skiuta,
the skuto och all een man
tiockar röke the Dahlepijlar
ähn sanden på siöga strandh
tiockar röke the Dahlepijlar
ähn sanden på siöga strandh
15 The Dahlekarlar monde så skiämpta,
och pijlarna hafwa sin gong
twå Jutar boro then tredie
uppå sin spetzsestongh
twå Jutar boro then tredje
uppå sin spetzsestongh
16 Uth kommer een Mölnare hustru,
altt widh dhett samma sin,
the säckiar ähro malne,
hwij dragen i them här in
the säckiar ähro malne,
hwij dragen i them här in
17 Thett ähr icke maldne säckiar,
fast i nu säije så
thett ähr then ypperste Juthe
som stodh på Malmen i går
thett ähr wår fattige Juthe,
som stodh för pijlen i går.
18 Jagh hafwer så ondt i hufwudh,
iagh gitter eij lemman rördt
Jagh hafwer druckit dhet starke porssöhl,
som ähr ifrån Dahlarna fördt,
Jagh hafwer druckit dhet starke porssöhl,
som ähr ifrån Dahlarna fördt,
19 Thett werker och i min sijda,
iagh gitter migh icke wendt
Jagh hafwer smakadt then härske strömingh,
som ähr ifrån Dahlarna sändh,
Jagh hafwer smakadt then härske strömingh,
som ähr ifrån Dahlarna sändh,
20 Thett kommer man aff huuse,
i Stocholms gatu longh
thett war stoor lust att skoda,
huru Juthen från hättan språngh,
dhett war stoor lust att skoda,
huru Juthen från hättan språngh,

21 Thett war een Ryttar Erich,
så skrija han som fler
Herre Gudh nådhe oss Juthar,
wij see eij JuthLandh mehr
Herre Gudh nådhe oss Juthar,
wij see eij JuthLandh mehr
22 Konnungh Göstaf rijdher på högan häst,
i fältet aff och ahn
tacka will Jagh mina Dahlekarlar,
för edher trooheet san
tacka wil Jagh mina Dahlekarlar,
för edher trooheet san
23 J hafwen medh migh ståndit,
som troogne Swänske män
Will Gudh migh lijfwet unna,
Jagh gör edher godt igen
Will Gudh inigh lijfwet unna,
Jagh gör edher godt igen
Melodianmärkning
Mel. återges här i facsimil samt i transkription.
Textanmärkning
Raderna ihopskrivna två och två, dock oftast åtskilda
genom kommatecken.
Dahlekarlar ms Dahelekarlar
9:1
fölia ms folia
9:5
maldne ms maldre
17:1
Av en samtida till skrivaren — dock ej Johan Hadorph,
ehuru ms varit under dennes händer — har följande
ändringar gjorts:
2:4, 2:6 aff: åff
Snioskrafwu: Snioskrafw'
6:1
6:5-6 förkortningen upplöst Blode-Racken giffwe
Gudh ei bettre gå!
Fedhernes: Fädhernes
8:6
20:1
Thett: uth
i: på
20:2
Utskriften i Palmskiöld 24:
Genomgående: Göstaf: Götstaf
Konnungh: Konung; Dahlarna: Dalarne
1 .1
1:4
stulin: stulen
det första och: han; bådh: både
1:6
2:4, 2:6 och: at; aff: åf
Dahlekarlar: Dalekarler
3:1
swarade alle: swarad' all'
3:2
3:3, 3:5 itt: ett
3:4, 3:6 minnas: minnoms
4:1
Så: Tå
swaradhe: swared'; Dahlekarlar: Dalekarler
5:1
swarade: swared'; för dhy: förty
5:2
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5:5

Welien: welen
Snioskrafwu: Sniöskrafw'; Furufnatten: furustnatten
6:2
han saknas
6:6
må nu: gif Gud
8:4
grym: grymmer
9:3, 9:5 wilie: willia
10:3, 10:5 flere åthte: fler' ått'
11:3, 11:5 woro: wore
11:4, 11:6 kunde: kund'
12:3, 12:5 woro: wore
13:3, 13:5 Fast saknas; woro: wore
13:5
Dahlepijlar: Dalepijler
14:2
skuto: skiut'
14:4, 14:6 siöga strandh: Siöestrand
15:1
skiämpta: skiämta
15:3, 15:5 boro: bära; tredie: tridie
16:1
hustru: hustro
16:3, 16:5 säckiar: säckier; ähro: äre
17:1
Thett: The; icke: eij; säckiar: säckier
17:3
ypperste: Yppersta
6:1

wår fattige: wår fattiga ändrat från the Yppersta
17:6
för pijlen ändrat från på Malmen
18:1
hufwudh: hufwudt
18:2
lemman: lemmarna
18:3
druckit: drucket; starke: starcka
18:4, 18:6 Dahlarna: dalarne
19:2
wendt: wänd
19:3, 19:5 strömingh: Strömming
19:4, 19:6 Dahlarna: dalarne
20:1
Thett kommer: Utkommer
20:2
i: på; gatu: gatan
20:4, 20:6 huru: hur'
21:1
Ryttar: Ryttare
21:2
skrija: skrijad'
21:3, 21:5 nådhe: nåd'
21:4, 21:6 JuthLandh: Juteland
22:3
mina: mine
23:4
edher: Ehr
23:6
edher: Er
17:5

B
UUB Palmskiöld 290 (J. Eenberg, Kort Berättelse Om Dahlska Språketz Egenskaper, Dialecter, Alphabet etc.),
s. 163-167. Dalarna. Nedskriven 1702 av bibliotekarien vid Uppsala Universitet Johan Eenberg (f. ca 1660 i
Dalarna, d. 1709); han hade som skolpojke i Mora lärt visan av kyrkoherden Andreas Normorxus (f. 1632 i
Noret, Mora, d. 1676; Jonsson I, s. 298-299). Tryckt i SvLm 11.11 (1884), s. 13-15. En avskrift från 1700-talet
finns i UUB Nordin 635, bl. 60.
1 Konung Gustaf rider til Dahlerne,
han [---] medh Dahlekarlerna sin,
Kung Christiern ligger för Stockholm
och äter stuhlin Swijn,
Kung Christiern ligger för Södermalm
han dricker både miöd och wijn.
2 Hören i mine Dahlkarlar
alt hwad iag biuder uppå,
willien i mig följa til Stockholm
och slå de juter åf:
willien i mig följa til Stockholm
och slå de juter åf:

3 Tå swarade de Dahlekarlar,
de swarade alle i sänder
stod jett slag en långefredag
wi minnäs äd åller än.
4 Då swarar der på Konung Gustaf,
Konung Gustaf swarar så:
wi bedie Gud fader i himmelrijk
oss må nu wäll bätre gå.
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5 Då swarade och de Dahlekarlar
de swarade alt för dy,
willie ihr wårå our Hufwidzman
alt fyry Stocklums by.
6 Gärna är iag Eder Hufwidzman
Konung Gustaf swarar så:
willie i wara mig trogne
alt under min fahna blå:
7 Då swarade de Dahlekarlar,
de swarade alle en man:
wir mod och hleifwed wogum
moot jen så jälåk tyran:
wie mod och hleifwed wogum
alt fyr ourt fäders hland.
8 Så gladlig rijder Konung Gustaf
utöfwer Tuhna broo,
flere wore de Dahlekarlar
än Konung Gustaf kunde troo.
9 Så gladelig rider Konung Gustaf
utöfwer Tuna heed,
flere woro de Dahlekarlar
än Konung Gustaf kunde öfwersee.
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10 Så mannelig togar Konung Gustaf
alt in för Stockholms by
tiockare röke de dahlepijhler
än haglet faller af sky.

14 Konung Gustaf rider på högen häst
i fältet af och an,
tacka wil iag mina Dahlekarlar
för Eder trohet san.

11 Ut kommer en Mölnare hustru
alt wid det samma sinn,
De säckiar äro malne
hwi dra i dem här in

15 I hafwen med mig ståndit
som trogne Swänske Män;
wil Gud mig lifwet unna,
iag giör Eder godt igän.

12 Jag hafwer så ondt i min sijda
iag gitter mig icke wändt,
iag hafwer ätit den härska Strömming
som är ifrån Dahlerna sändt.
13 Jag hafwer så ondt i mitt hufwud,
iag gitter eij lemmerna rördt:
iag hafwer druckit det starka Porsöhl
som är ifrån Dahlerna fördt.

Anmärkning
Ms saknar radindelning. Efter str. 2, 4-6, 8, 10-15 står
repristecken.
1:2 mellan han och medh har lämnats en lucka
5:3
willie ms ev. wihlie; our ms snarast om här
korrigerat i överensstämmelse med dialekten
7:6
ourt ms snarast omt här korrigerat i överensstämmelse med dialekten
röke ändrat från rökr
10:3

c
Stockholms Magazin 1780, Januarii månad, s. 64-67. Venjans sn, Dalarna. Meddelad av J. R. Schultze. Även
tryckt som GA 62 [:II1 och Hylt&I-Cavallius & Stephens 21 B. Ett skillingtryck från 1832 (=ST 16:1:2; se Jonsson
I, s. 667) upptar den av A. A. Afzelius lätt bearbetade texten GA 62 [:11].
1 Kung GJOSTA han reser i Dalarne opp,
Han sade til Dalkarlar sin:
Kung Christiern ligger på Stockeloms Slott,
/:Han dricker båd' mjödet och win.:/

7 Helt gerna är jag eder Härhöfwidsman,
Straxt swarade Konungen då,
Allenast J ären mig trogne hwar man
Inunder min Fahna blå.

2 J hören nu mine Dalkarlar ehwad,
Jag eder skall bjuda uppå,
Om J wilien följa til Stockeloms stad,
At Jutarne med mig nedslå.

8 De Dalkarlar swarade med friskaste mod,
Som alle de warit en man:
Wi wåga wäl gerna båd' lifwe och blod
Mot en så grymmer Tyrann.

3 Då swarte Dalkarlarne ej til behag,
Men sade Kungen igjen:
Det stod et slag om Långefredag;
Wi minnas det alle wäl än.

9 Så låtom Oss alla i Herrans Guds namn,
På wägen Oss gifwa nu snart,
Sad' Kungen at frälsa wårt Fädernes-land
Från Jutarnas grymma medfart.

4 Kung GJOSTA han swarade åter på slikt,
Och sade til dem altså:
Wi bedje Gud Fader i himmelrik,
Så lärer wäl bättre Oss gå.

10 Så foro Dalkarlar med bågar åstad,
Alt öfwer den Tuna-Bro,
Flere då woro Dalkarlar i rad,
Än Konung GJOSTA månd' tro.

5 Straxt annat sinne i Dalkarne ran,
De sade til GJÖSTA Sin Kung:
Om Du will blifwa wår Härhöfwidsman
Så följer båd' gammal och ung.

11 De Dalkarlar skynda sig fort i sitt lopp,
Alt neder til Tuna-hed,
Större nu blef Dalkarlarnes tropp,
An Konungen kund' öfwerse.

6 Sniöskräfworna och Fuhrufnatten i trä
Rätt pilen råkar uppå;
Ja, Christiern den bloderacken ock med
Skall ingalund' bättre nu gå.

12 De rasta där något, men foro sen fort,
Med ifwer och fullsintan håg,
At komma ju förre til den samma ort,
Där hopen af Jutarne låg.

289

SMB 65
13 Dalkarlarne hinna til Brunnebäck fram,
Där fingo de Juthar i syn,
Straxt flere Dalpilar i wädret man fann,
An haglet nedfaller i skyn.
14 Dalkarlarne börja at skjuta alt mer,
De skjuta: alla en man;
Tjockare rykte Dalpilar där ner,
Än sanden på sjöge-strand.
15 Så kjörde de Jutar i Brunnebäcks Älf,
Så watnet dem porlade om,
De sörjde deröfwer at Christiern sjelf,
Han ej där tillika omkom.

290

16 Så togo de Jutar nu alle til flygt,
Och leto slikt ömkeligt quäd:
Hin må mera dricka det porsöhl de brygdt,
1:1 smedjan wid Dalkarlens städ.:/
Anmärkning
Repristecken står före sista raden i varje strof (utom
str. 3, där det helt saknas).
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